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P
arece incrível para um país com tantas carências e injustiças ainda 
por corrigir, mas a existência da Previdência pública por aqui faz do 
Brasil uma raridade mundial entre os chamados emergentes no que-
sito proteção social. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios do IBGE, metade das crianças de até 10 anos vive 

abaixo da linha de pobreza. O mesmo acontece com 30% das pessoas de 20 a 
45 anos. Já entre a população idosa, os maiores de 65 anos, cerca de 10% estão 
numa situação familiar com renda média abaixo de meio salário mínimo por 
morador do domicílio. Sem as aposentadorias e pensões, a fatia dessa popula-
ção idosa que estaria abaixo da linha de pobreza saltaria para 70%. Ou seja, a 
Previdência Social é garantia de condições básicas de vida para milhões de fa-
mílias brasileiras.

O Brasil tem muito com que se preocupar. Com aquelas crianças do parágra-
fo acima. Com uma reforma política que fortaleça os partidos, a democracia 
participativa e elimine os cânceres que corroem confiança do povo na política 
– e quem sabe tire dos congressistas o direito de se autoconcederem aumentos 
salariais à revelia dos sacrifícios do restante da sociedade. Com a aceleração do 
crescimento econômico movido a redução de desigualdades.

A Previdência Social não pode ser vista como mera fonte de gastos públicos, 
como têm feito alguns setores empresariais e da mídia, que azucrinam por uma 
“reforma”. Antigamente, brincava-se que as saúvas atrapalhavam o Brasil; para 
os burocratas de planilha, agora é a Previdência.

O Brasil precisa de fato pensar hoje nos desafios a superar para garantir, no 
futuro, a manutenção e a ampliação dos direitos relacionados a sua seguridade 
social e para que mais brasileiros tenham acesso a uma rede de proteção maior 
e melhor. Mas toda a sociedade tem de se apropriar desse debate, para que os 
ideólogos do deus-mercado – nada aventureiros – não o façam. 
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aposentado rural da região 
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Carta do Leitor
Filha da 
floresta 
Achei muito in-
teressante a re-
portagem com 
a filha do Chi-
co Mendes (Em 
nome do pai, 
edição nº 7). Co-
nhecia a história 
do seringueiro, 

mas não conhecia a história da filha 
dele, inclusive o fato de ela ter pre-
senciado o assassinato e ter guardado 
tantas lembranças do pai – e de não 
deixar que a luta dele morra. E lendo 
a matéria sobre o museu em Santiago 
(Muito antes de Colombo) revivi os dias 
em que estive lá e deu aquela vontade 
de voltar.
Daniel Freitas dos Santos, Santos (SP)

Lixo importado
Com tantos problemas ambientais no 
país, com tantos encontros e tratados 
em busca de soluções para melhorar as 
condições ambientais do planeta, im-
portar lixo seria retroceder. Nenhum 
país que realmente tenha preocupação 
com as condições do planeta pensaria 
em transferir seus problemas para ou-
tros. Continuem mostrando essas re-
portagens (Guerra dos pneus, edição 
nº 7) para que todos nós saibamos o que 
acontece no planeta, e como os países 
que se dizem de Primeiro Mundo estão 
empenhados em solucionar os seus pro-
blemas ambientais transferindo-os para 
os outros.
Jailson Jerri Cristovão Nunes, Mauá (SP)

Boa mistura
Parabenizo a Revista do Brasil pelo belo 
trabalho desenvolvido, sem aqueles ve-
lhos temas batidos que nos empurram 
goela abaixo nas publicações tradicio-
nais. Uma revista que reúne política 
bem comentada com arte e literatura. 
Virei fã!
Lucicleide Silva, São Paulo (SP)

Esta é a única revista que tenho o prazer 
de ler de cabo a rabo. 
Mauro Alegrette, Maringá (PR)

aumento dos deputados
Manifesto a minha revolta, indignação 
e repúdio pelo absurdo reajuste preten-
dido pelos nobres legisladores. Se existe 
“gordura” no orçamento da Câmara e do 
Senado, por que não devolvem o exces-
so ao Executivo para que este aplique em 
outras áreas? De nada adianta os “nobres” 
deputados e senadores pregarem a divi-
são justa da renda em seus discursos elei-
toreiros se, em seus gabinetes, defendem 
única e exclusivamente os seus interesses. 
Pode ser até legal, mas é tremendamen-
te imoral. As condições de penúria em 
que se encontra a população continua-
rão enquanto forem praticadas e aceitas 
tais atitudes.
Osmar Cerioni, Jarinu (SP)

crescer ou crescer
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
não pode mais invocar a “herança maldi-
ta” para justificar eventuais erros ou fra-
cassos em sua nova gestão. É verdade que 
a formidável dívida pública interna, su-
perior a um trilhão de reais, ainda é um 
obstáculo a superar, nada, porém, que as-
suste um governante com a experiência 
adquirida no primeiro mandato. O lema 
do novo governo deve ser “Crescer ou 
Crescer”, sem as amarras de um superá-
vit primário sufocante, que tem atravan-
cado o crescimento do país. Para tanto, 
aguarda-se com ansiedade, o lançamento 
do Plano de Aceleração do Crescimen-
to, através do qual, especula-se, o gover-
no investirá, no mínimo, 80 bilhões de 
reais em obras públicas, até 2010, final 
do segundo mandato. Caso seja necessá-
rio, obter-se-iam recursos adicionais me-
diante a redução mais forte da taxa Selic, 
diminuição do superávit primário e/ou 
renegociação da dívida pública interna. 
O Brasil não pode parar nem esperar.
Lúcio Flávio V. Lima, Brasília (DF)

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 palavra populismo fez uma 
longa viagem até aterrissar 
na América Latina. Antes 
de se enraizar no glossário 
político, ela surgiu na Rússia 

e nos Estados Unidos ainda no século 19, 
em ambos ligada ao meio rural. Depois, 
migrou para os espaços urbanos. Diziam-
se “populistas” na Rússia os intelectuais 
e militantes de movimentos que preten-
diam basear o poder e o controle coletivos 
em comunidades rurais onde se exerceria 
uma democracia direta, distante da buro-
cracia de Estado e do autoritarismo dos 
czares. Os comunistas, como Lênin, em-
bora reconhecessem ter algumas de suas 
raízes históricas nesses movimentos, cri-
ticavam suas propostas como “utópicas”, 
palavra desqualificadora para a época.

Nos Estados Unidos, movimentos or-
ganizados no Partido Populista desen-
volveram-se entre agricultores e fazen-
deiros sobretudo na região do chamado 
meio-oeste norte-americano e também 
no sul. Depois do fim da Guerra de Se-
cessão, em 1865, uma onda de “progres-
so” varreu essas comunidades rurais. A 
chegada das ferrovias favoreceu o abas-
tecimento dos centros industriais que se 
desenvolviam a leste.

Esses movimentos visavam a garantir 
os preços da produção agrícola, o finan-
ciamento das safras e vantagens legais 
para os produtores, diante dos novos se-
nhores da industrialização que queriam 
impor as regras do mercado. Apesar de 
passarem a galvanizar parte das massas 
de trabalhadores urbanos, e de terem con-
seguido relevância política, os populistas 
nunca ameaçaram a hegemonia dos gran-
des capitalistas, e acabaram por se dissol-
ver diante dos grandes traumas das crises 

econômicas do século 20, como a de 1929, 
e do New Deal – a política de reerguimen-
to da economia norte-americana levada a 
cabo por Franklin Roosevelt.

No Brasil o termo ganhou foro político 
e depois acadêmico dentro do arco his-
tórico que foi da Revolução de 1930 ao 
golpe de 1964, também designado como 
“período populista”. Líderes foram as-
sim chamados em toda a América Lati-
na, como Getúlio Vargas no Brasil, Juan 
Carlos Perón na Argentina, Lázaro Cár-

denas no México. Eram políticos cujo es-
tilo foi caracterizado como sendo de cria-
ção de vastas identificações carismáticas 
com sua persona, passando por cima de 
classe ou grupo social, de situação cul-
tural e até dos partidos criados por eles 
próprios. Esse comportamento recebia 
críticas da esquerda – porque esvaziava 
a consciência de classe dos trabalhadores 
em nome de identificações com políticos 
que na verdade os manipulavam – e da 
direita – que via seus privilégios amea-
çados com a aproximação dos populistas 
dos mais pobres e suas aspirações.

A mídia latino-americana, histori-
camente oligárquica e conservadora, 
apropriou-se da palavra para carimbar 
genericamente políticos e políticas que 
se aproximavam das reivindicações po-
pulares sem seguir as regras do libera-
lismo econômico. Políticos tão díspares, 
como Lula no Brasil, Hugo Chávez na 
Venezuela, Nestor Kirchner na Argenti-
na ou Tabaré Vásquez no Uruguai, pas-
saram a ser genericamente designados 
como “populistas”. Para isso, bastava 
adotar uma linha de ação distante do 
receituário conservador. 

Assim, iniciativas como o Bolsa Famí-
lia ou até mesmo a valorização do salário 
mínimo foram enquadradas por jornais 
e colunistas como “populismo”, como se 
seu objetivo fosse cativar lealdade elei-
toral, desprezando seu efeito dinamiza-
dor da economia e do mercado internos, 
ainda que de uma perspectiva capitalis-
ta, por meio da melhoria da renda dos 
mais pobres.

Por isso, ao deparar com esse termo, na 
imprensa e fora dela, antes de decifrá-lo, é 
sempre bom verificar quem está chaman-
do quem de “populista”, e por quê. 

por Flávio aguiarPonto de Vista

Flávio aguiar é professor do programa de pós-graduação de Literatura Brasileira da 
Universidade de são paulo e editor-chefe da carta Maior (www.cartamaior.com.br)

Populista aos olhos de quem?
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Políticos tão díspares, 
como Hugo Chávez e 
Nestor Kirchner, passaram 
a ser genericamente 
designados como 
“populistas”. Para isso, 
bastava adotar uma 
linha de ação distante do 
receituário conservador
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por paulo donizetti (paulo@revistadobrasil.net)Resumo
alta infidelidade

Enquanto a reforma política 
não vem, o troca-troca partidá-
rio corre solto e o eleitorado fica 
sem saber que apito toca o parla-
mentar que leva seu voto. Entre 
titulares e suplentes, 618 depu-
tados federais exerceram man-
dato desde 2003 e um de cada 
três mudou de legenda. Foram 
193 os saltitantes e 285 as trocas 
de partido. Os mais volúveis fo-
ram Zequinha Marinho e Alces-
te Almeida, ambos de Roraima, 
com seis mudanças cada um. 
Zequinha foi eleito pelo PDT 
e, reeleito, está no PSC. Alces-
te foi eleito pelo PL, terminou 
no PTB e está fora da Câmara 
– como, aliás, 110 dos 193 que 
mudaram de agremiação. Toda 
movimentação pode ser vista no  
www.congressoemfoco.com.br.

Bancada tucana é a mais cara
O PSDB foi o partido que 

mais gastou para eleger sua 
bancada de 66 deputados, 
com média de 811 mil reais 
por parlamentar, superando 
entre as maiores bancadas o 
PMDB (89 eleitos, 552 mil 
reais por cadeira), o PFL (65 
deputados, 512 mil) e o PT (83 
deputados, 179 mil reais por 
vaga). Para as eleições esta-
duais, os tucanos também li-
deraram. Nas contas dos dois 
principais rivais, o PT elegeu 
cinco governadores ao cus-
to médio de 3,2 milhões por 
campanha. Para eleger seis, 
o PSDB gastou 10,7 milhões. 
As campeãs em doações fo-
ram as construtoras, que in-
vestiram 23,8 milhões de reais 
nas campanhas de 21 eleitos. 
Aécio Neves (PSDB-MG) li-
derou, com 4,3 milhões.

Entre o setor produtivo, 

o grupo Gerdau, cujo líder, 
o empresário Jorge Gerdau, 
vem sendo cotado para ocu-
par espaço importante no 
segundo mandato de Lula, 
doou 1,7 milhão de reais 
para sete candidatos vito-
riosos, privilegiando os da 
oposição.

As campanhas para go-
vernador gastaram em mé-
dia 7,6 milhões de reais por 
eleito. A mais modesta foi a 
de Jaques Wagner (PT-BA), 
4,3 milhões e custo médio 
de 1 real por voto. A campa-
nha proporcionalmente mais 
cara foi a de Marcelo Miran-
da (PMDB-TO), 20 reais por 
voto, com arrecadação de 6,9 
milhões. Em volume de re-
cursos, a eleição de José Ser-
ra (PSDB-SP) liderou, com 
25,9 milhões de reais – pou-
co mais de 2 reais por voto. 

os deputados mais volúveis chegaram a mudar de partido seis vezes
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partido  número de Média por Total de
 deputados eleito (R$) despesas (R$)
 eleitos
PSDB *66 811.524,81 51.126.062,91
PTB 22 609.371,35 13.406.169,70
PPS **22  572.699,99 12.026.699,72
PMDB ***89 552.005,84 45.816.484,44
PL *23  529.024,72 10.580.494,35
PFL 65  512.298,89 33.299.427,56
PP 41 429.058,22 17.591.387,09
PSB 27  356.502,25 9.625.560,86
PDT **23 349.129,78 7.680.855,24
PCdoB 13  347.329,51 4.515.283,62
PV 13 328.522,17 4.270.788,26
PMn 3 267.595,56 802.786,67
Pan 1  240.072,09 240.072,09
PHS 2 231.650,15 463.300,29
PSC 9  221.841,27 1.996.571,47
PT *83 179.725,70 14.378.056,07
PRB 1 133.252,76 133.252,76
PSOL 3 121.066,70 363.200,11
PTdoB 1  106.608,61 106.608,61
PTC 3 68.711,87 206.135,61
Prona 2 7.299,32 14.598,64

* Não disponíveis dados de três deputados. ** Não disponíveis dados de um. 
*** Não disponíveis dados de sete. Fonte: www.congressoemfoco.com.br

Quanto custa uma eleição

No Senado, foram 21 mu-
danças envolvendo 15 sena-
dores. Embora o troca-troca 
na Casa tenha fortalecido a 
oposição, os casos mais inu-
sitados estão na base gover-
nista. Leomar Quintanilha 
(TO), por exemplo, foi eleito 
pelo PFL em 2002, filiou-se ao 
PMDB e foi parar no PCdoB. 
Perdeu a disputa pelo gover-
no de Tocantins, mas ainda 
tem quatro anos de manda-
to. Romero Jucá (RR), que foi 
vice-líder do governo FHC e 
reeleito pelo PSDB em 2002, 
passou para o PMDB em fe-
vereiro de 2003 para fazer 
parte da base de apoio do go-
verno Lula, do qual agora é 
líder. Não se elegeu governa-
dor em seu estado, mas tem 
mandato até 2010.
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abaixo da meta
O saldo de empregos com 

carteira desde 2003 deve che-
gar a 4,65 milhões. A média de 
novas ocupações nos últimos 
quatro  anos fica em 97 mil por 
mês, abaixo da meta superior 
a 100 mil pretendida pelo go-
verno. A média é prejudicada 
pelo mau desempenho do pri-
meiro ano, quando o saldo foi 
de 645 mil e a média mensal, 
53 mil. Em 2004, a média che-
gou a 127 mil/mês. Em 2005 e 
2006, a 104 mil. Os dados vêm 
do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Ca-
ged). De 1999 a 2002, a média 
foi de 37 mil vagas/mês.

acima da meta
O governo conta com a ace-

leração do crescimento para 
ampliar a oferta de empregos 
formais e, paralelamente, fis-
caliza. No ano passado, por 
exemplo, ações de fiscalização 
do Ministério do Trabalho  

alcançaram 233 mil empre-
sas e recuperaram até novem-
bro 32,8 bilhões de reais para 
o Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) – a esti-

mativa é fechar o ano com 36 
bilhões. Em 2003, as ações de 
fiscalização arrecadaram 25 
bilhões; em 2004, 28 bilhões, e 
em 2005, 32 bilhões.

circuncisão X aids
A circuncisão está longe de 

ser infalível contra a Aids e 
outras doenças sexualmente 
transmissíveis e não dispen-
sa o uso da camisinha. Mas já 
é recomendada por cientistas 
americanos por comprovada 
capacidade de reduzir o ris-
co de contágio – as células do 
prepúcio do pênis, elimina-
das na circuncisão, são mais 
sensíveis à invasão do vírus. 
É o que apontam dois estudos 
realizados por um organismo 
ligado ao Instituto Nacional de 
Alergia e Doenças Infecciosas 
dos EUA. Foram analisados 
2.784 voluntários do Quênia 
não infectados e outros 4.966 
em Uganda. Após dois anos de 
acompanhamento, de 69 ho-
mens que contraíram o vírus 
no Quênia, 22 eram circunci-
dados – ou seja, a circuncisão 
provocou redução de 53% nas 
infecções. Em Uganda, a redu-
ção foi de 48%.

Diferenças na família
O crescimento da participação das mulheres no mercado 

de trabalho parece ter mexido na estrutura das famílias bra-
sileiras. A Síntese dos Indicadores Sociais divulgados no fi-
nal do ano pelo IBGE indica que, em dez anos, o número de 
famílias chefiadas por mulheres cresceu 35%, passando de 
22,9%, em 1995, para 30,6%, em 2005. Essa movimentação no 
mundo do trabalho aponta também para mudanças culturais 
e de papéis dentro de casa, refletindo uma expansão da idéia 
de chefia compartilhada do lar. Em 2005, a população eco-
nomicamente ativa somava 96 milhões de pessoas, das quais 
56,4% eram homens e 43,6%, mulheres. Uma década antes, 
estava em cerca de 60% e 40%, respectivamente.

Mesmo com a maior participação das mulheres no mer-
cado de trabalho e as mudanças nos padrões familiares, elas 
ainda ganham (ou perdem?) de goleada quando o assunto é 
responsabilidade pelos afazeres domésticos. Entre as mulhe-
res ocupadas, 92% declararam cuidar de afazeres domésticos. 
Em média, as mulheres pesquisadas pela Síntese dos Indica-
dores Sociais gastavam 25,2 horas semanais nessas atividades 
contra 9,8 horas dos homens.
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Mulheres que trabalham: jornada continua em casa
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por José Luís Frare

O acordo para a valorização do 
salário mínimo e para a cor-
reção da tabela do imposto 
de renda, assinado no dia 27 
de dezembro pelo presiden-

te Luiz Inácio Lula da Silva e pelas centrais 
sindicais, é inédito tanto do ponto de vista 
econômico quanto político. 

Resultado de longas negociações en-
tre o governo federal e os representan-
tes dos trabalhadores, o acordo traz um 
alívio simultâneo para a classe média e 
para os 43,7 milhões de brasileiros que, 
segundo o Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese), têm seu rendimento refe-
renciado no salário mínimo.

A primeira novidade é que foi estabe-
lecida uma nova política para o salário 

negociação entre governo e centrais sindicais, além das novas regras 
para salário mínimo e tabela do IR, aponta para avanços na mentalidade econômica

Bom começo
BRasiL

as novas regras para o mínimo e o IR
ano correção do vigência do correção da
 salário mínimo novo valor tabela do iR

2007 R$ 380 abril 4,5%

2008 Inflação + PIB de 2007 Março 4,5%

2009 Inflação + PIB de 2008 Fevereiro 4,5%

2010 Inflação + PIB de 2009 Janeiro 4,5%

mínimo. Em abril de 2007 passará de 350 
para 380 reais, com aumento real estima-
do em 5,4%. Nos quatro anos seguintes, 
o mínimo será reajustado pelo índice da 
inflação mais a variação do Produto In-
terno Bruto (PIB), com o pagamento an-
tecipado em um mês a cada ano até ser 
fixado definitivamente em janeiro. Já a ta-
bela do imposto de renda será corrigida 

em 4,5% ao ano no segundo governo Lula 
(veja na tabela). Em 2011 haverá revisão 
do acordo.

Pelas contas do Dieese, que projeta 
uma variação do INPC em 3% até o final 
de março de 2007, quando entrar em vi-
gor em abril o salário mínimo terá acu-
mulado um aumento real de 32% nos úl-
timos quatro anos. 

negoCIAção
centrais e 

governo dão 
passo à frente
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Considerando-se a série histórica do sa-
lário mínimo e trazendo todos os valores 
médios anuais, o valor de 380 reais em 1º 
de abril significará o maior valor real das 
séries anuais desde 1986, estima o Dieese, 
em documento elaborado para as sete cen-
trais sindicais que assinaram o acordo com 
o governo federal (CUT, Força Sindical, 
CGT, CAT, CGTB, NCST e SDS).

A relevância do impacto desses 30  
reais a mais no valor do piso nacional va-
ria conforme a fonte. Segundo o Ministé-
rio do Trabalho e Emprego, o reajuste de 
2007 injetará na economia 8,5 bilhões de 
reais, devolvendo aos cofres públicos 2,1 
bilhões em arrecadação extra de tributos. 
Pelas projeções do Dieese, o incremento 
de renda na economia pode chegar a 16,8 
bilhões de reais, e a 4,1 bilhões na arreca-
dação tributária.

A unidade das centrais sindicais na 
busca da valorização do salário mínimo 
e da correção da tabela do IR é outra no-
vidade na história recente do movimento 
sindical brasileiro. O acordo foi assinado 
três semanas após a 3ª Marcha Nacional 
do Salário Mínimo a Brasília organizada 
pelas centrais no dia 6 de dezembro – e 
depois de uma dura queda de braço ao 
longo das reuniões com o governo.

Os representantes dos trabalhadores 
reivindicavam um mínimo de 420 reais 
e a correção da tabela do IR em 7,7%, para 
zerar a inflação dos últimos quatro anos. 
O Ministério da Fazenda propôs ao Con-
gresso 367 reais ao piso nacional e zero de 
reajuste na tabela do imposto de renda. 
Na proposta orçamentária elaborada pe-
los parlamentares, chegou-se a 375 reais 
de salário mínimo e 3% na correção da 
tabela. O acordo final foi fechado na ma-
drugada de 20 de dezembro entre os diri-
gentes sindicais e o ministro do Trabalho, 
Luiz Marinho, com o aval de Lula.

A manchete do jornal O Globo de 27 de 
dezembro, dia da assinatura do acordo, re-
flete o pensamento de um setor do empre-
sariado. “Bondade com o mínimo reduz 
alcance de pacote”, bradou o diário da fa-
mília Marinho, citando como fonte “um 
técnico da equipe econômica”, referindo-
se ao pacote de redução de impostos que 
está sendo gestado pelo governo. 

De outro lado, alguns analistas viram 
no acordo uma importante inflexão na 
política econômica para o segundo go-
verno Lula. “A decisão de Lula de seguir 
a sua intuição para conceder o reajuste 
adicional do salário mínimo, e não re-
duzir nenhum programa social, muda 

completamente a discussão econômica”, 
escreveu em seu blog o jornalista eco-
nômico Luiz Nassif. “O que Lula fez foi 
redefinir as prioridades orçamentárias. 
Antes, o Banco Central definia uma fa-
tia ilimitada para os juros. O que sobras-
se era rateado pelas demais despesas (...) 
Daqui para frente, inclusão social passa 
a ser a determinante; os juros pagos, a 
variável de ajuste”, acredita Nassif. Esse 
novo cenário, na opinião do analista, re-
quer uma mudança de comando do Ban-
co Central. “Lula não conseguirá segurar 
a peteca se mantiver no Banco Central a 
ortodoxia cômoda de quem não tinha li-
mites de responsabilidade fiscal para tra-
tar com juros.”

O presidente indicou essa direção em 
pronunciamento no ato de assinatura do 
acordo. “Fui reeleito e não quero fazer o 
mesmo que já fiz nos primeiros quatro 
anos. Agora temos que fazer uma coisa 
nova. E, pelo amor de Deus, não come-
tam o erro de usar a palavra desenvol-
vimento ou crescimento econômico sem 
combinar a palavra distribuição de ren-
da”, avisou. Lula referia-se ao ano de 1973, 
quando era dirigente sindical: o PIB cres-
ceu 13,94%, mas o salário mínimo teve 
perda real de 3,4%. 
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por João soares

Desde as primeiras horas de 
2007 chovia sem parar em 
Brasília. Chegou-se a dar 
como certo o cancelamen-
to da cerimônia. Do outro 

lado da rua, na Praça dos Três Poderes, 
milhares de pessoas se recusavam a acre-
ditar. “Até São Pedro conspirou a favor, 
né? Você viu? Na hora mais importan-
te, não choveu”, comentou a assistente 
social Vera Lúcia dos Anjos, de 43 anos, 
que saiu de Cuiabá (MT), com a família, 
para passar uns dias em Brasília e assis-
tir à festa da segunda posse do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. “Mesmo com a 
chuva, o povo compareceu para presti-
giar. Foi espetacular”, emendou o mari-
do de Vera Lúcia, o professor de Educa-
ção Física Lindomar Barros, de 42 anos. 
Na opinião de Vera Lúcia, os problemas 
do primeiro mandato deixaram claro que 

na segunda posse de Lula, 
o presidente reeleito e o 
público parecem ter 
saído da festa com a 
mesma expectativa: mais 
desempenho no segundo 
mandato

na 
chuva 
pra se 
molhar

ainda é preciso percorrer um longo cami-
nho para que o Brasil consolide sua de-
mocracia. E isso será possível com o au-
mento da participação popular.

O artesão Floriano Lins da Silva Jr., de 
37 anos, viajou 19 dias num Gurgel 1980 
cheio de cartazes, bandeiras e inscrições, 
especialmente para assistir à posse. Ele 
saiu de Pesqueira (PE). Floriano acre-
dita que os escândalos do ano passado 
ajudaram a reduzir o público, mas não 
acha que o povo tenha se decepciona-
do. Como prova, mostra as cartas en-
dereçadas a Lula, que recebeu de pesso-
as humildes ao longo da viagem e que 
entregaria “em caráter confidencial” ao 
destinatário.

O aposentado José Milhomen, de 67 
anos, acredita que a diminuição do públi-
co na segunda posse teve a ver com o ca-
ráter repetitivo da cerimônia. “Agora é só 
uma passagem. Mesmo assim, está sen-
do uma festa maravilhosa”, ressalta. Natu-



  2007   )   janeiro   )   Revista do Brasil   ( 11 

ônIbus FRetAdo
denize (em pé, de 

chapéu) trouxe toda a 
família para a posse

ral de Fortaleza (CE), Milhomen está em 
Brasília desde a inauguração, em 1960, e 
diz que Lula é o melhor presidente de to-
dos os que passaram pela capital depois de 
Juscelino. “Estou mais confiante agora do 
que há quatro anos”, garante, usando como 
argumento o fato de o presidente ter se co-
ligado “a quase todos os partidos”.

Mais povo
A tentativa de governo de coalizão 

anunciada assim que as eleições termina-
ram tem sido apontada pelo presidente e 
auxiliares como fundamental. Mas todos 
sabem que ainda é cedo para comemorar 
que a classe política tenha amadurecido e 
convergido para um mesmo projeto. Pro-
va disso é a decisão do presidente de to-
mar posse sem anunciar a nova compo-
sição ministerial, que só acontecerá após 
a eleição das mesas diretoras do Senado 
e da Câmara – o primeiro grande teste 
da coalizão.

Na dúvida, a professora Denize Souza 
Reis, de 50 anos, aposta em outro tipo de 
sustentação. “O povo precisa estar junto 
com ele, não só no apoio, mas também 
nas cobranças”, resume ela, que, junto a 
outras 21 pessoas da mesma família, saiu 
de Coronel Fabriciano (MG) e viajou 15 
horas em ônibus especialmente fretado 
para a posse. “É a realização de um so-
nho”, afirma Denise, que não pôde es-
tar na posse de 2003 e para os próximos 
quatro anos espera mais investimentos 
na educação.

Investimentos em pesquisa e qualifica-
ção de mão-de-obra também são dese-
jos do biólogo Bruno Ramos, de 38 anos, 
morador de Brasília e professor da rede 
pública. “Tudo bem investir no ensino 
básico, é importante. Mas tem que inves-
tir também na pesquisa, principalmente 
para cuidar da nossa biodiversidade”, diz. 
Apesar de ir à festa com uma bandeira 
do PT, Bruno não votou em Lula. “Sou 
apartidário no momento. Mas estou do 
lado de quem quer que este país melhore 
e torço pelo Lula”, justifica.

O funcionário público Ronaldo Alves 
chegou ao fim do primeiro governo Lula 
tão confiante como no início. Há quatro 
anos, pedalou de Teresina (PI) a Brasí-
lia. Desta vez, aumentou o desafio de fa-
zer o percurso, 1.789 quilômetros, a pé. 
Saiu de casa no dia 15 de novembro e 
chegou à capital federal em 31 de de-

hoje com prazer”, disse ele, após passar 
12 horas vendendo “um bocado”. Quan-
to faturou? “Não contei o dinheiro ain-
da não, mais foi bastante”, desconversou. 
Humilde, com poucos estudos e morador 
de Taguatinga, Valmir disse que repetiu 
o voto dado a Lula em 2002 por um úni-
co motivo: “Gostei dos preços no merca-
do, porque abaixou, né?” Ele, que antes 
era gari, conseguiu economizar o bastan-
te para comprar seu carrinho de pipoca. 
E deu entrada na casa própria. Pergun-
tado sobre que espera do novo governo, 
hesitou, pensou e resumiu, reproduzindo 
o discurso do empossado: “Espero mais 
desempenho”. 

são pedRo Ajudou
vera Lúcia, marido e filhos: 
“na hora mais importante 
não choveu”
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zembro. Mas por conta de “alguns pro-
blemas” no caminho, fez “apenas” 1.200 
quilômetros a pé. O restante, concluiu 
de ônibus. Na bagagem, como o per-
nambucano Floriano, levou cartas de 
amigos e conhecidos que pretendia en-
tregar pessoalmente. “Da primeira vez 
estava muito concorrido, agora espero 
pelo menos apertar a mão do compa-
nheiro Lula”, disse.

Em meio às cerca de 10 mil pessoas que 
participaram da segunda posse de Lula, 
algumas, como o pipoqueiro Valmir dos 
Santos de Oliveira, de 42 anos, saíram da 
festa duplamente satisfeitos. “Fiquei con-
tente com a vitória do Lula e trabalhei 
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Bendita 
previdência

por nicolau soares  
e paulo donizetti de souza

“Meu nonno, aos 80 
e poucos anos, es-
tava carpindo, se 
sentiu mal e parou. 
Ficou de cama três 

dias e morreu. Meu pai também morreu 
carpindo, com a enxada na mão”, lembra, 

misturando tristeza e orgulho, José Chie-
se, morador do município de Embu-

Guaçu, na grande São Paulo. Chiese 
é agricultor, acostumado a traba-

lhar pesado. “Meu pai ficou doen-
te e passou um ano de cama. Aos 
14 anos, tive de largar a escola 
para ajudar meu avô”, conta. 
Hoje, aos 82 anos, há três com 
um marca-passo no coração, 
José Chiese não tem mais o 
mesmo pique, mas sua vida 
é um pouco menos difícil 
que a do pai e do nonno. 
Há 14 anos é aposentado 
pelo INSS. “Se não fosse 
isso, muitos velhinhos 
iam passar fome”, diz. 
Ele e a mulher, Lú-

cia Brunelli, de 78 

BRasiL

aposentadorias e demais benefícios da Previdência 
brasileira são o maior programa de proteção social da 
américa Latina. Crucial para milhões de famílias, o tema 
não é para o bico de alguns economistas, colunistas e 
políticos. Pertence a toda a sociedade

anos,  ainda cuidam de galinhas, vacas, 
plantam frutas. Mas o rendimento não é 
mais o mesmo. “A gente ainda trabalha o 
dia todo, desde cedinho”, conta dona Lú-
cia, também aposentada rural. “Senão, 
não ia dar.”

Seu José e dona Lúcia fazem parte das 
28 milhões de pessoas no Brasil que têm 
na aposentadoria sua principal fonte de 
renda. Segundo dados do IBGE, em 2003, 
a Previdência beneficiava 76,3 milhões de 
pessoas, entre aposentados, pensionistas 
e seus familiares, atingindo 43% da po-
pulação brasileira. É, portanto, o maior 
programa social do país.

Apesar disso, a Previdência só aparece 
na mídia como “vilã do desenvolvimen-
to”, já que vem quase sempre junto da ex-
pressão “déficit”. Assim, os especialistas 
de plantão costumam dizer que o Bra-
sil “gasta” muito, por isso não consegue 
investir em infra-estrutura ou diminuir 
impostos. Essa é uma visão meramente 
contábil de um problema muito maior 
que um livro-caixa.

O conceito de seguridade social hoje 
vigente no Brasil vigora desde a Cons-
tituição de 1988. Desde então, traba-
lhadores rurais passaram a ter direito a 
aposentadoria e benefícios como auxílios 
doença e acidentário. Além disso, o piso 
básico de todos os benefícios passou a ser 
fixado pelo salário mínimo, incluindo de 
uma só vez milhões de trabalhadores.

“Foi o mais importante esforço de mo-
dernização da história da Previdência So-
cial brasileira”, avalia Denise Gentil, pro-
fessora de economia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. “Há o princípio 
de que o Estado deve proporcionar os ser-

tRAbAlho 
pesAdo
José chiese, 
82 anos: “aos 14, 
tive de largar a 
escola para ajudar 
meu avô” 
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viços de saúde, assistência e previdência 
social a todos os indivíduos, indistinta-
mente. Um novo pacto social se estabele-
ceu, com mudanças nas relações entre Es-
tado e sociedade.” Segundo a pesquisa A 
Previdência Social e Os Municípios, reali-
zada pelo auditor Álvaro Sólon de França, 
em 64% das cidades brasileiras a soma dos 
benefícios previdenciários de seus habi-
tantes é maior que o Fundo de Participa-

ção dos Municípios – ou seja, de cada dez 
cidades, em mais de seis e economia local 
depende mais do dinheiro dos velhinhos 
que dos tributos repassados pela União. 
“Os aposentados sustentam a economia 
local e servem de âncora familiar porque 
são os únicos que têm renda garantida. 
As casas com beneficiários da Previdên-
cia têm melhor qualidade de vida, não só 
o aposentado”, diz o estudo.

E não é só nos pequenos municípios 
que o fenômeno acontece. Em Mauá, ABC 
paulista, o metalúrgico aposentado Gildá-
sio Rodrigues de Oliveira, de 74 anos, com 
“um pouquinho mais de mil reais” que re-
cebe do INSS sustenta a esposa Ana, os fi-
lhos Ailson e Ailton e o neto André, filho 
de Aílton. “A aposentadoria é o que é certo 
mesmo”, conta Gildásio. “É com ela que as 
contas não atrasam”, concorda Ana.

dInheIRo que FAz MuItA dIFeRençA Maria Borges, 62 anos, mora no Maranhão: “parei de trabalhar por causa do diabetes”
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No meio rural, essa importância é ain-
da maior. O comerciante Mario Pirahi, 
fundador da Associação Comercial e 
Empresarial de Sete Barras, na região 
do Vale do Ribeira (SP), confirma: “Dois 
terços da população vivem na zona rural 
e muitos são aposentados. Nos primei-
ros dias do mês, quando sai o pagamen-
to dos aposentados, o comércio melho-
ra”, conta.

“Na área urbana, o custo de vida é alto 
e um salário mínimo ajuda pouco. No 
interior, é um complemento vital para a 
renda das famílias”, avalia Alessandra da 
Costa Lunas, secretária de Políticas So-
ciais da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores na Agricultura (Contag). Ela 
observa que o modelo brasileiro é único 
no mundo ao reconhecer que o trabalho 
rural é desgastante, por isso garante apo-
sentadoria aos 60 anos para os homens e 
aos 55 para as mulheres, além de auxílios 
maternidade, doença ou acidente.

Maria Borges, de 62 anos, e seu marido 
Manoel Ribeiro Pavão, 70, estão entre os 
7 milhões de aposentados rurais do país e, 
em sua região – São Luiz do Maranhão –, 
esse dinheiro faz muita diferença. Manoel 
é aposentado por invalidez desde 1992, 
quando teve um derrame que paralisou 
um lado de seu corpo. Maria conseguiu 
o benefício há menos tempo, por idade e 
com dificuldade em continuar trabalhan-
do. “Parei de trabalhar porque tenho um 
problema de diabetes. Ainda botei uma 
roça, como a gente diz por aqui, mas não 
consegui terminar”, reclama. “Esse traba-
lho é para quem tem coragem. Eu fazia 
por prazer, hoje sinto saudade.”

a grama do vizinho
Na América Latina, a grita por cortes na 

Previdência começou nos anos 80, quan-
do o modelo econômico liberal passou a 
predominar. O Chile, sob a ditadura do ge-
neral Augusto Pinochet, privatizou todo o 
seu sistema previdenciário em 1981 e en-
cantou os economistas cujas teorias não 
costumam levar em conta que as ações do 
Estado deveriam justamente ser direcio-
nadas a quem mais dele precisa.

No Brasil, a Previdência do setor pri-
vado passou por uma reforma nos anos 
90, no governo FHC, que mudou o con-
ceito de tempo de serviço para tempo de 
contribuição, acabou com a aposentado-
ria proporcional e impôs limite de idade 

(35 anos de contribuição e 53 de idade 
para homens; e 30 e 48, respectivamen-
te, para mulheres). O estrago só não foi 
maior devido à forte reação da sociedade. 
O sonho de quem pensou a reforma era 
aumentar o limite de idade até 65 anos e 
reduzir o teto do benefício, hoje de 2.801 
reais, para no máximo cinco salários mí-
nimos – de modo a estimular as pessoas a 
recorrer às previdências complementares 
vendidas pelos bancos. No setor público, 
a reforma visando tentar aproximar os re-
gimes do setor público e privado come-
çou a ser feita em 2003.

Do outro lado do mundo, lembra o 
economista José Prata Araújo, especia-

lista em políticas sociais, a situação é 
ainda pior. Se na América Latina, com 
exceção do Brasil, a previdência pública 
foi desmantelada, nos países emergentes 
asiáticos ela nunca existiu. “Na China, só 
quem trabalha em empresas estatais ou 
é servidor público direto tem previdên-
cia”, conta. Dos 200 milhões de chineses 
com mais de 50 anos, só 40 milhões têm 
aposentadoria. No Brasil, 10% das pes-
soas com mais de 69 anos vivem abaixo 
da linha de pobreza; sem a Previdência, 
seriam mais de 70%.

O descompasso entre os benefícios pa-
gos e a receita arrecadada deve fechar este 
ano em 42 bilhões de reais. Mas há contro-
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vérsias. A economista Denise Gentil apon-
ta que o suposto déficit considera apenas 
as contribuições de patrões e empregados, 
ignorando outras fontes de receita (Cofins, 
CPMF e Contribuição sobre o Lucro) que, 
se consideradas, diz a professora da UFRJ, 
haveria superávit operacional.

José Prata Araújo, autor do livro Um 
Retrato do Brasil – Balanço do Governo 
Lula (Editora Perseu Abramo), questio-
na essa abordagem. Ele lembra que, du-
rante a era FHC, a carga tributária subiu 
algo em torno de 10% do PIB. Mas em 
lugar de aumentar impostos, que por lei 
devem ser divididos com estados e muni-
cípios, o ex-presidente optou por aumen-
tar as contribuições, cuja receita é toda da 
União. “Isso inflou artificialmente as re-
ceitas da Previdência Social. Existe uma 
crise, sim”, sustenta o economista. Os dois 
concordam, entretanto, que não há ur-
gência de nova reforma no setor.

A Central Única dos Trabalhadores de-
fende a reativação do Conselho Nacional 
de Seguridade Social, em que represen-
tantes das empresas, dos trabalhadores e 
dos aposentados passem a acompanhar 
de perto as decisões envolvendo a Pre-
vidência pública. A CUT quer ainda que 
as contribuições das empresas sejam ba-
seadas no faturamento, e não na folha de 
salários. “Hoje, uma empresa de alto de-
sempenho, mas que gera poucos empre-
gos diretos, contribui menos do que pode 
para o INSS. Se recolher pelo que fatura, 
a empresa deixa de ter um incentivo para 
driblar contratos de trabalho e seu fatu-
ramento passa a ter maior função social”, 
argumenta Artur Henrique da Silva San-
tos, presidente da Central.G
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As ContAs 
não AtRAsAM
Gildásio de 
oliveira, 74 
anos, com a 
família: “a 
aposentadoria 
é o que é certo 
mesmo”

Para CnI, Previdência é gasto
Quando Fernando Henrique Cardoso começou a mexer na Previdência 
dos trabalhadores do setor privado, nos anos 90, empresários, 
banqueiros e setores políticos identificados com as teorias liberais 
pressionavam por uma reforma mais radical. O “modelo” mais 
mencionado era o chileno. Lá, empregadores não são obrigados a 
contribuir. Dos 20% descontados do salário de um trabalhador, em 
média 10% vão para sua caixa de previdência, 7% para a seguridade 
e o restante é taxa embolsada pelo administrador privado do fundo, 
geralmente um banco. “Foi um grande retrocesso. até nos eUa, país 
mais liberal do mundo, as empresas contribuem”, afirma o economista 
José Prata araújo. a Confederação nacional da Indústria (CnI), em seu 
encontro de final de ano com jornalistas, voltou a bater na tecla de que 
a Previdência precisa de reforma por ser o maior “gasto” do governo  
(o orçamento é de 170 bilhões de reais em 2007).presidente da cni, armando Monteiro, em coletiva no final de 2006
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a sociedade precisa ter seu projeto

Integrantes do governo têm realizado nos 
últimos meses vários encontros com repre-
sentantes dos movimentos sociais e sindical. 
Um dos objetivos é tranqüilizar: nenhuma re-
forma que altere regras e direitos previdenciá-
rios em curso deve acontecer neste segundo 
mandato de Lula. O governo espera melhorar 
o desempenho de caixa do sistema de segu-
ridade social por meio de uma série de inicia-
tivas de gestão, como maior esforço no com-
bate a fraudes e sonegação e 
medidas de estímulo à forma-
lização da mão-de-obra.

Dos atuais 75 milhões de 
brasileiros entre 12 e 79 anos 
de idade que compõem a po-
pulação ocupada, 29 milhões 
não contribuem com a Pre-
vidência. a estratégia conta 
também com uma melho-
ra na atividade econômica e 
com a manutenção do ritmo 
de crescimento dos empregos 
com carteira assinada. O saldo 
positivo das vagas formais no 
período 2003-2006 é estimado 
em 4,8 milhões, próximo da meta de 100 mil 
novos registros por mês.

Questões sobre “de quem é o déficit” tam-
bém geram polêmica no interior da adminis-
tração federal. analisado secamente, o déficit 
de 2006 deve ficar em 42 bilhões. Mas se me-
didas de renúncia fiscal fossem contabiliza-
das pelas diferentes áreas do Tesouro direta-
mente envolvidas nessas renúncias, o saldo 
negativo da Previdência propriamente dita 
cairia pela metade.

exemplos: 4,3 bilhões de reais que deixam 
de ser recolhidos por entidades filantrópicas, 
como santas casas ou universidades, não en-
tram na contabilidade dos ministérios da Saú-
de ou da educação; nem os 5 bilhões de InSS 
economizados pelos optantes do Simples 
afetam o balanço da Receita Federal. Mas 
afetam os números da Previdência e, no final 
das contas, incrementam o tal déficit. 

noves fora questões contábeis, aumento 
da eficiência, mais crescimento econômico e 
emprego formal, a Previdência Social pública 
tem fôlego para atravessar o segundo man-
dato sem sustos e sem reforma, garante o 
governo.

Seguro quanto ao curto e médio prazo, o 
governo tem aproveitado as reuniões com re-
presentantes da sociedade para enfatizar um 
temor quanto ao futuro. esse alerta não é mo-

vido por teses econômicas ou 
ideológicas, mas por fenôme-
nos demográficos que afetam 
o mundo e o Brasil. a popula-
ção de jovens está encolhendo 
e a de idosos, crescendo. no 
Brasil, segundo o IBGe, a taxa 
de fecundidade caiu de 6,2 fi-
lhos por mulher em 1940 para 
2 filhos hoje. Já a expectativa 
de vida dos brasileiros, que era 
de em média 66 anos década 
e meia atrás, chega hoje a 72 
anos de idade. em 2030, esti-
mativa do IBGe aponta que a 
longevidade média do brasilei-

ro deve chegar a 80 anos. a população acima 
de 80 anos, hoje na casa de 2,4 milhões de 
pessoas, chegará a 14 milhões em 2050.

num país em que o regime de previdência 
pública segue o conceito de repartição soli-
dária entre gerações – isto é, quem trabalha 
banca a aposentadoria dos inativos – isso sig-
nifica que a base de contribuintes não conse-
guirá sustentar a população de idosos daqui 
a algumas décadas.

“a Previdência tem de ser pública, tem 
de ser solidária e tem de continuar exercen-
do seu papel social. Temos de pensar hoje a 
Previdência de 2030, 2040, 2050. Os trabalha-
dores têm que ajudar a pensar isso e ter a 
sua proposta, porque alguma coisa terá de 
ser feita e não faltarão outros setores da so-
ciedade apresentando soluções”, alertou, em 
reunião com lideranças sindicais em dezem-
bro, o ministro nelson Machado.

indicadores 1��1 2000 2005 2010 2020 20�0

Taxa de fecundidade 2,89 2,41 2,02 1,76 1,60 1,59 
(filhos por mulher)

Expectativa de vida  66,93 70,44 72,05 73,53 76,16 78,33
ao nascer (em anos)

Expectativa de vida  17,41 18,85 19,31 19,77 20,66 21,47
após os 60 anos (homem)

Expectativa de vida  19,96 21,75 22,42 23,09 24,35 25,46
após os 60 anos (mulher)

Fonte: Indicadores Sociodemográficos Prospectivos para o Brasil 1991-2030, 
projeto do IBGE em parceria com o Fundo de População das Nações Unidas

Olhando adiante

nelson Machado: 
“a previdência tem 
de ser pública”
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Essa possibilidade é estudada desde 
2003, mas o governo ainda não está cer-
to de que seja viável politicamente e, na 
ponta do lápis, compensatória. “É preci-
so verificar com cautela se mudar a base 
de recolhimento melhoraria de fato a re-
ceita, em que setores isso seria possível e 
como vencer as barreiras políticas e ju-
rídicas para isso”, diz uma fonte do Mi-
nistério da Previdência. “Mudanças têm 
de ser muito claramente negociadas para 
evitar ‘esqueletos’ futuros. Falhas no re-
ajuste dos benefícios decorrentes da an-
tiga OTN (1977-1988) ou na conversão 
da URV para o real (1994), por exemplo, 
geraram um alívio de caixa lá atrás e uma 
enxurrada de processos que hoje têm de 
ser executados”, lembra.

“Temos um compromisso com a Previ-
dência Social pública, tanto no regime ge-
ral, o INSS, quanto nos regimes dos ser-
vidores públicos”, garante o secretário de 
Políticas para a Previdência Social, Hel-
mut Schwarzer. Segundo ele, uma das 
medidas será a criação do fundo de pen-
são para os servidores públicos prevista 
na Emenda 41, aprovada em 2003. Aque-
la reforma, segundo Schwarzer, está dan-
do frutos. Em 2003, União e estados ti-
nham um déficit de 3% do PIB. Em 2005, 
chegou a 2,4%.

No caso do INSS, as medidas visam 
principalmente a aumentar a eficiência 
do sistema. Trabalhadores afastados por 
motivo de doença ou acidente são exem-
plos dessas medidas. “Hoje, boa parte 
dessas pessoas acaba ficando incapacita-
da para sempre e necessitando de um be-
nefício por invalidez”, afirma o secretário. 
A intenção do governo é acelerar e me-
lhorar o atendimento médico de forma 
a recuperar esses trabalhadores para que 
eles retornem ao mercado de trabalho.

No mesmo sentido vem a criação do 
“fator acidentário”, índice que vai con-
dicionar a contribuição de cada empre-
sa à sua periculosidade e que premiará 
com taxas menores empresários que in-
vistam em prevenção de acidentes. 

Essa é uma das pendências 
para a regulamentação de 
uma lei   aprovada no final 
do ano relacionada ao nexo 
epidemiológico – que estabe-
lece maior responsabilização por parte 
das empresas para prevenção e recupe-
ração de doenças ocupacionais. 
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por cida de oliveira

Sempre vaidosa, animada e 
contando piadas. Assim é 
dona Nina, ou melhor, Maria 
José Inocêncio Vargas. Aos 68 
anos, viúva, é assídua freqüen-

tadora do salão de jogos da associação 
dos bancários aposentados, no Centro de 
São Paulo. “Já fiz mais de 500 amigos por 
aqui”, conta, orgulhosa. Quem a vê com 
tanta disposição, e se recusando a recla-

De dependente a titular
em muitos lares são os mais velhos que sustentam 
filhos, netos e até bisnetos. não são raros aqueles 
que, mesmo aposentados ou pensionistas, fazem 
malabarismo para complementar a renda

mar da vida, nem desconfia os obstáculos 
que já venceu. Dona Nina mora bem lon-
ge do Centro, em Cidade Tiradentes, e às 
vezes passa mais tempo dentro das con-
duções do que com os amigos da tranca. 
E antes de partir para o seu passatempo, 
já cuidou da limpeza da casa, do almoço e 
do filho de 50 anos, que mora com ela.

Por causa de problemas psiquiátricos, 
ele chega a tomar 15 comprimidos por 
dia. Quando não encontra medicamento 
de que precisa no posto de saúde, tem de 
comprar na farmácia. Para desespero da 
mãe e dos médicos que o acompanham, 
chega a fumar dois maços de cigarro por 

dia. Até os 18 anos de idade, trabalhou. 
Mas com a complicação da doença não 
conseguiu mais. Nem trabalho, nem 
aposentadoria. Os dois vivem hoje com 
a pensão de 350 reais de dona Nina. “Já 
tentei de tudo para corrigir o valor mas 
não consegui. Fazer o quê? Não vou per-
der o astral”, resigna-se.

Até pouco tempo atrás, um outro filho 
a ajudava nas despesas. Porém, o agrava-
mento do diabetes aumentou seus gas-
tos com remédios e a ajuda foi suspensa. 
Questionada sobre como consegue viver, 
dona Nina ri: “Faço milagres que nem 
Santo Antonio acredita”. Somente as con-
tas de telefone, água e condomínio mais a 
prestação do apartamento devoram me-
tade da pensão. Para comer, vende e con-
serta bijuterias. “A gente é como macaco 
gordo. Vai sempre quebrando um galho.” 
Ela jamais se casou de novo. “Vivo bem 
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e a neta, 
de 24
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assim. Meu filho é maravilhoso, excelente 
companhia”, diz. 

Dona Nina personifica o que os espe-
cialistas em estudos populacionais estão 
chamando de empoderamento do ido-
so – e da idosa – no contexto familiar. 
Atualmente, de cada 100 idosos, 65 fo-
ram considerados chefes de domicílio. 
Dados do IPEA e da Escola Nacional de 
Ciências Estatísticas, da Fundação Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
mostram que a ampliação dos benefícios 
rurais concedidos especialmente de 2004 
para cá tem papel importante na melho-
ria da renda dessa faixa etária. No Nor-
deste e em outras regiões menos desen-
volvidas, o benefício representa 70,8% do 
orçamento familiar. No sul, a participa-
ção é de 41,5%.

Melhor estrutura
O fenômeno social que está transfe-

rindo o brasileiro mais velho da posição 
de dependente para o posto de provedor 
reflete também um contexto desfavorá-

vel: a deterioração econômica de outros 
grupos etários por causa do desemprego 
– em especial entre os mais jovens –, a 
queda da renda média e as oscilações da 
economia nas últimas décadas. Junte-se 
a isso o aumento das taxas de gravidez na 
adolescência, o maior número de divór-
cios e separações em todas as faixas etá-
rias, e o maior tempo que os filhos adultos 
passam como dependentes de seus pais. 
Isso acontece principalmente na classe 
média, durante o período de graduação, 
pós-graduação ou durante um período 
de desemprego. 

E há ainda os que voltam a manter os 
filhos que se separam depois de casamen-
tos duradouros. É o caso do aposentado 
Hélios Antonio Francisco Colameo, de 
76 anos. Morador de Santo André, em 
meados no ano passado voltou a susten-
tar uma das filhas. Hoje com 50 anos, ela 
se separou depois de 20 anos de casada e 
voltou para a casa do pai, levando consigo 
a filha de 24 anos, desempregada. Como 
durante o casamento dedicou-se exclu-

novos indicadores
a importância do idoso na família e na sociedade brasileira é observada na Síntese dos 

Indicadores Sociais divulgada no final do ano pelo IBGe. em 2005, 65,3% dos idosos foram 
considerados pessoas de referência no domicílio. no estado do Tocantins, essa proporção 
chegou a 70,8%. norte e nordeste tinham as maiores proporções de idosos vivendo com os 
filhos e/ou outros parentes, 70,5% e 68,3% respectivamente. 

em 2005, 78,2% eram idosos aposentados e pensionistas no Brasil. apenas 3,2% dos 
homens vivem de pensão por morte da companheira, enquanto 33,3% das mulheres estão 
nessa condição. O nordeste é a região com maior proporção de aposentados, 72,2%. no país, 
os idosos que desempenham algum tipo de ocupação são 30,2% – cerca de 5,6 milhões de 
pessoas. Há mais homens idosos trabalhando que mulheres (43% a 20%).

sivamente à família e à casa, não tem ex-
periência profissional e está se virando 
com costuras. Viúvo, seu Hélios diz que 
no momento está sem trabalhar por de-
cisão dos filhos. Desde que se aposentou, 
sempre trabalhou para reforçar a aposen-
tadoria de 1.500 reais. Depois de fazer bi-
cos em vários lugares, chegou a trabalhar 
em um cartório.

Até filha e neta passarem a morar com 
ele, gastava 250 reais com luz, água e te-
lefone. Com a família voltando a crescer, 
as despesas aumentaram. O que ajuda é 
que não tem mais carro, embora sinta fal-
ta dele. “Em 2002, estava dirigindo o car-
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ro de um amigo meu e me envolvi numa 
batida. Para consertar o carro dele, preci-
sei vender o meu. E nunca mais consegui 
comprar outro”, diz. Apesar do orçamen-
to mais apertado, diz que se sente muito 
feliz. “É muito bom a gente acolher uma 
filha e poder ajudá-la num momento de 
dificuldade.” Além da filha recém-sepa-
rada, ajuda uma outra, que trabalha à tar-
de. “Fico com meu neto de 5 anos. Levo 
para passear, dou leite, brincamos e con-
versamos muito. É um privilégio.” 

A proporção de lares chefiados pelos 
mais velhos – com a presença de pelo me-
nos um filho com mais de 21 anos – mais 

que dobrou nas duas últimas décadas. O 
ganho dos vovôs em relação a seus fami-
liares também aumentou e já correspon-
de a dois terços da renda da família no 
meio rural e a mais da metade, na cida-
de. Para a pesquisadora Ana Maria Gol-
dani, da Universidade da Califórnia e da 
Escola Nacional de Ciências Estatísticas 
do IBGE, as famílias chefiadas por idosos 
estão mais bem estruturadas economica-
mente do que as demais.

A assistente social aposentada Marí-
lia Celina Felício Fragoso, dirigente da 
Associação Nacional de Gerontologia 
e membro titular do Conselho Nacio-

nal dos Direitos do Idoso, observa que 
esse novo papel do mais velho na famí-
lia é uma faca de dois gumes. “Se por 
um lado ele ganha importância, se sente 
útil e participante, por outro sofre aba-
los no bolso”, aponta. Segundo ela, sobra 
menos dinheiro para os medicamentos, 
para o lazer e muitas outras despesas. 
Além do mais, muitos voltam a trabalhar 
ou fazer bicos e perdem um tempo pre-
cioso em que poderiam estudar e realizar 
sonhos que não puderam ser realizados 
enquanto a prioridade de suas vidas era 
o sustento e a criação dos filhos – quan-
do pequenos. 

olhAI poR nós
dona nina, 68 anos, 
reforça a pensão de 

�50 reais fazendo 
bijuterias. ela sustenta 

o filho, de 50 anos
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enTRevisTa

por vander Fornazieri e Xandra stefanel

Marcelo Tas integrou um time de jo-
vens que reinventou a forma de fa-
zer TV no início dos anos 80. Ou-
sadia era o traço principal da Olhar 
Eletrônico, produtora de vídeo ins-

talada num casebre da praça Benedito Calixto, em 
São Paulo. O trabalho da moçada chamou a atenção 
do jornalista Goulart de Andrade, que em 1983 os 
convidou para estrear quadro próprio dentro de seu 
Comando da Madrugada, na TV Gazeta. Desse tra-
balho experimental nasceu o repórter Ernesto Vare-
la, uma divertida ficção encarnada por Tas, acompa-
nhado do inseparável câmera Valdeci.

Por trás das câmeras, o videomaker aprimorava 
seu estilo para empregá-lo na criação de programas 
revolucionários como Rá Tim Bum, onde também 
interpretava o professor Tibúrcio; do Castelo Rá Tim 
Bum e do Vitrine, todos na TV Cultura (SP) e do Pro-
grama Legal, da TV Globo. Hoje Marcelo Tas man-
tém no UOL um dos blogs mais visitados da internet 
(marcelotas.blog.uol.com.br) e é um dos apresenta-
dores do Saca-Rolha, da PlayTV, posição que lhe ren-
deu uma acusação leviana da revista Veja de rece-
ber dinheiro do governo federal. Para explicar esse 

e outros lances da sua movimentada carreira, 
Tas conversou com a Revista do Brasil por 

mais de duas horas no último dia 28 de 
dezembro. Leia a seguir os principais 
techos dessa entrevista.

você é um profissional multimí-
dia premiado. sua atividade prin-

cipal hoje é o blog?
O blog começou como uma par-

te do meu site, em 2003. Hoje virou 
minha atividade principal. Era uma 

espécie de ensaio, eu estava experi-
mentando escrever textos. Tenho vários 

amigos escritores que vivem me pedindo 
para eu escrever mais. O blog tem uma transmissão 
simultânea de vídeo também. A do dia 27 de dezem-

bro tinha mais de mil pessoas assistindo simultane-
amente e isso num período de festas de final de ano. 
É muita coisa. Durante a semana a visitação diária 
varia de 7 mil a 20 mil. Foi aí que eu comecei a per-
ceber a responsabilidade que tenho. Às vezes eu es-
crevo coisas que atingem as pessoas.

sobre responsabilidade: a revista Veja pu-
blicou que você estaria sendo beneficiado 
pelo governo Lula. você desmentiu, escre-
veu uma carta e a desafiou a mostrar pro-
vas. não houve retratação?

Eles nunca se retratam. Vários veículos de comu-
nicação perderam o pé diante do que a gente está 
vivendo. E essa revista é um deles, está perdida. Ela 
fala uma coisa e não se pode desmentir, não publi-
ca carta, não ouve o outro lado. Com a internet isso 
acabou. No mesmo dia que foi publicado já vieram 
os desmentidos através da própria rede, do meu pú-
blico, das pessoas que me conhecem tanto da televi-
são, quanto do rádio e do próprio blog.

você foi usado numa briga comercial entre 
a playTv, da qual o filho do Lula é sócio, e a 
MTv, que é da abril?

Pode ser, mas não sei se de maneira eficiente, por-
que quem está perdendo a briga comercial são eles, 
não eu. Esses dias mesmo eles anunciaram no meu 
blog. Aí um internauta me questionou se eu tinha me 
vendido para aquela revista, mas eu nem sabia que 
eles estavam anunciando. Hoje eles precisam mais de 
mim do que eu preciso deles. No mês que saiu a tal 
nota, eu tive artigo publicado na Bravo e na Playboy 
(revistas do Grupo Abril). Eles estão perdidos...

por causa do resultado das eleições?
Não, o buraco é muito mais embaixo. Várias ins-

tituições antigas pensam que o mundo continua o 
mesmo, que os leitores e telespectadores continuam 
passivos, aceitando tudo. Isso mudou. Cada um de 
nós, jornalistas, comunicadores, tem de ter humil-
dade para entrar nesse mundo novo. Estamos acos-
tumados a só quebrar vidraça – é a especialidade 

Marcelo Tas considera que a mídia sem qualidade já não consegue mais 
enganar o povo. Para ele a tecnologia da informação pode ser uma ótima 
ferramenta a serviço da inteligência e contra a manipulação

o públICo é seMpRe

MaIS InTeLIGenTe
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Mesmo que 
demore, aquela 
fórmula falsa é 
desmascarada. 
Não tem como 
você manter em 
pé algo que é 
baseado em um 
truque”
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daquela revista. Agora, ela também virou uma su-
pervidraça. O público percebe. Quando aconteceu 
isso eu estava com a peça A História do Brasil Segun-
do Ernesto Varela. Uma noite, uma garota perguntou: 
“Marcelo, você ganha dinheiro (para falar bem) do 
Lula?” Eu disse: “Onde você leu isso?”. Quando ela 
falou o nome da revista a platéia gargalhou. Quando 
uma revista que pretende ser de jornalismo vira pia-
da é porque alguma coisa mudou no Brasil.

o que na Tv aberta você assiste e acha que 
tem futuro?

Tenho uma tese: a gente aproveita bem só 5% do 
nosso dia. Das coisas que a gente fala, dos filmes que 
estão no cinema só têm 5% bons, os livros que estão 
à venda também, o que está no jornal também, tudo 
o que está no ar também. Isso para mim se deve ao 
limite da criação. O que mais falta hoje em todas as 
mídias e todos os lugares é ousadia. Colocar ousadia 
no ar é muito difícil. Você pega o Pânico!, por exem-
plo, depois que começou a ser sucesso, começou a 
levar paulada. É um programa muito ousado. Às ve-
zes erra a mão, mas o público reconhece a ousadia. 
O que o público está premiando no Pânico! não é os 
caras enfiando a mão na bunda um do outro. É a ou-
sadia, o cara fazer uma pergunta para um político, 
para uma celebridade...

dizem que o vesgo é filho do ernesto varela.
(Risos) Eu não sei, mas se fosse eu até me orgu-

lharia desse filho bastardo. A gente esteve juntos al-
gumas vezes e eu gosto muito dos meninos. Eu até 
reconheci essa paternidade e a gente teve um mo-
mento muito divertido.

como se resolve o problema da criação?
Precisa ser corajoso. E hoje as pessoas são muito 

medrosas. A TV Globo foi feita por moleques de 20 
e poucos anos, Boni, Walter Clark, Daniel Filho. E aí 
está a coragem e ousadia do Roberto Marinho. Hoje 
as pessoas não têm essa coragem que ele teve. Tem 
centenas de moleques na internet, no teatro, debai-
xo dos viadutos fazendo espetáculos incríveis. Mas 
as pessoas querem fórmulas, têm medo de não dar 
certo e quem acaba ganhando com esse medo é a lí-
der. O Brasil é o único país do mundo onde a líder 
é a mais experimental.

o governo deve exercer algum papel quan-
to aos abusos da mídia?

Nenhum. Eu acho que esse é um papel da socieda-
de. Eu acho que tem que existir instituições, a socie-
dade tem que criar esses mecanismos, como, aliás, já 
criou. Hoje há várias ONGs e instituições que ficam 
de olho no que está no ar e pressionam os poderes 
Legislativo, Judiciário e Executivo quando acham 
que houve um exagero.

você acompanha o trabalho da Radiobras?
Acompanho de perto. Eu tenho muito interesse 

nesse assunto. Eu fiquei mais de dez anos na TV Cul-
tura e acho importantíssimo que a gente inaugure 
no Brasil o conceito de veículos púbicos que é di-
ferente de veículos estatais. Eu acho que a TV não 
tem que ser do governo nem do Estado, ela tem que 
ser da sociedade. E aí eu reconheço o esforço do Eu-
gênio Bucci para descolar a Radiobras do governo. 
É muito importante esse esforço. A Radiobras não 
pode ser uma assessoria de imprensa do presiden-
te, nem do Congresso e nem do Judiciário. Tem que 
ser uma fonte de informação para o público, princi-
palmente para público que não tem outra fonte de 
informação.

você foi roteirista do Telecurso 2000. como 
pode ser a relação entre televisão e educação?

Eu acho que ainda existe muito desconhecimen-
to da população sobre essa capacidade de educar da 
televisão. Ela é um canhão que poderia ser muito 
eficiente no combate à deseducação que impera no 
país. O Telecurso 2000 teve mais de 1.300 programas 
entre 1995 e 1998 e estão sendo usados até hoje. Os 
números são impressionantes. Já se formaram mais 
de 5 milhões de pessoas. A gente gosta de falar mal 
dos programas vagabundos, mas não fala mal dos 
intelectuais que nutriram preconceito pela televi-
são, quase um ódio. Você ter ódio da televisão é a 
mesma coisa que ter ódio do liquidificador. A tele-
visão é só uma ferramenta que pode ser mal usada 
ou bem usada.

a Tv digital vai expandir o acesso à cultura 
e à educação? ou só vai, no máximo, ofere-
cer uma imagem melhor?

É a mesma coisa. A TV digital sozinha não é nada, 
depende de como a gente vai usar. Eu acho bom a 
sociedade ficar atenta se a televisão vai evoluir, nas 
mãos de quem ela vai ficar, o que vai proporcionar a 
cada um de nós, como os canais vão ser concedidos... 
A TV digital amplia o número de bandas, melhora a 
imagem, permite a interação. Eu acho sensacional. 
Meus amigos acham que eu sou otimista demais, mas 
eu estou muito animado. Eu acho que essas mídias e 
essa revolução tecnológica colocam muito mais po-
der nas mãos da sociedade.

o sílvio santos tem espaço nesse mundo 
que está em total transformação com a mí-
dia digital?

Só tem uma pessoa que está mais perdida que a 
Veja: o Sílvio Santos. Ele, infelizmente, como empre-
sário de comunicação está totalmente fracassado. É 
uma pena. Ele talvez seja o maior comunicador da 
história da televisão brasileira, mas é o pior empre-
sário de comunicação da televisão brasileira por uma 

A gente 
nunca 
começou 
um ano 
com tanta 
desilusão. 
Não tem 
mais ilusão 
a perder. A 
legislatura 
que começa 
tem de 
aprender: 
o brasileiro 
nunca esteve 
tão indignado. 
É bom não 
brincarem; 
a resposta 
da sociedade 
vai ser cada 
vez mais 
rápida”
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razão bastante simples: ele não foi capaz de criar uma 
cultura televisiva no SBT, formar equipes capazes de 
inventar programas de humor, de jornalismo, de en-
trevista, de auditório, novelas... Criar aquilo que tem 
que ser exibido numa emissora. Ele é um gênio, mas 
não é capaz de compartilhar o conhecimento dele. A 
emissora depende totalmente da presença física dele. 
O SBT já foi a minha grande esperança de modelo de 
televisão popular para o Brasil. Teve um momento 
que estavam lá ao mesmo tempo o Sérgio Groisman, 
a Marília Gabriela, a Lillian Witte Fibe, o Boris Ca-
soy e o Jô Soares. Ele não soube valorizar isso nem 
dividir essa responsabilidade.

Quanto tempo você passa na rede?
Passo o tempo todo. Navego até pelo celular. Re-

cebo e-mail onde quer que eu esteja. O importante é 
a gente acompanhar essa onda não porque é moda, 
mas porque a tecnologia liga as pessoas. Hoje há um 
equívoco muito comum em pensar que a tecnologia 
afasta as pessoas, que as crianças ficam trancadas 
dentro dos quartos sozinhas. Os pais estão equivo-
cados. Os filhos estão trancados no quarto para se 
unir a outras pessoas, diferente deles que estão na 
sala vendo aquela novela horrorosa. Isso não é dife-
rente de quando o rádio, o cinema, a televisão foram 
inventados. Muitos dos aflitos que vêm falar comi-
go nas palestras que eu dou não convidam os filhos 
para comer uma pizza, para conversar. O problema, 
então, não é a internet.

você já se sentiu com overdose de informação?
Claro, muitas vezes. Aí é preciso fazer regime, 

como na alimentação. Tem que selecionar os veícu-
los que você lê e vê, porque, se não, encontra todo o 
tipo de maluco e publicação que quer te vender toda 
a sorte de manipulações ou de temores. Uma coisa 
que me deixa muito puto são os programas policiais 
da televisão. Eles vão em cima dessa natureza hu-
mana que gosta de ver atropelamento. Explorar isso 
para vender ou dar Ibope... Aliás, o público acaba 
rejeitando essa fórmula.

Mas demora um pouco, não é?
Não demora muito, não. Quantos programas des-

ses estão no ar hoje? Acho que nenhum. A maioria 
deles teve grande audiência e hoje não tem nenhuma 
importância. O Ratinho está praticamente desem-
pregado. Se aquela fórmula não tem consistência, 
ela não tem durabilidade. O público é sempre mais 
inteligente do que quem o tenta manipular. E, mes-
mo que demore, aquela fórmula falsa é desmasca-
rada. Legal de olhar é que o campeão de audiência 
de mais de 500 anos é o Shakespeare. Quantos caras 
que escreveram porcarias já se foram? O Shakespeare 
continua aí, a gente ainda vê filmes, peças... Ele está 
dentro daqueles 5%.

o que o varela perguntaria para os deputa-
dos que estão começando ou recomeçando 
um novo mandato?

A gente nunca começou um ano com tanta desi-
lusão. Não tem mais ilusão para perder. Isso é muito 
bom, se você quer saber, porque a gente está diante 
de um momento muito legal. O próprio envolvimen-
to do PT com esses escândalos nos ensinou que não 
existem salvadores da pátria, que não é o fato de você 
pertencer a um grupo que você está a salvo e vai para 
o reino dos céus. A gente tem que trabalhar, questio-
nar, elevar nosso padrão de exigência. É o que essa 
legislatura que está começando tem que aprender: 
o brasileiro nunca esteve tão descrente, insatisfeito 
e indignado. É bom os meninos não brincarem no 
volante porque a resposta da sociedade vai ser cada 
vez mais rápida.

Mas existe uma grande parcela da popula-
ção que não tem acesso a esse tipo de in-
formação. o que fazer para atingir essas 
pessoas?

Nós devemos fazer o que estamos fazendo aqui 
e agora. Temos que discutir e informar as pessoas. 
Elas querem essa informação. É uma coisa gradual 
que vem acontecendo. Tem uma coisa que a gente 
não divulga muito talvez porque a gente tenha ver-
gonha dos nossos avanços no Brasil: o país vem di-
minuindo a pobreza e a desigualdade exatamente 
desde o tempo que começou a votar de novo. Desde 
91 os índices vêm melhorando todos os anos, pou-
co, é verdade, e menos do que deviam melhorar, mas 
nunca regrediram.

o computador popular vai ajudar a dissemi-
nar a informação?

Ele pode ajudar desde que ele seja realmente po-
pular. O que precisa ser feito é uma iniciativa sé-
ria, estratégica e forte de corte radical de impostos 
para toda a área da informação. É um absurdo você 
comprar um computador no Brasil e pagar a mesma 
quantidade de impostos que paga por um maço de 
cigarros. Um governo sério tem que olhar para es-
sas ferramentas todas – caderno, lápis, computador, 
caneta Bic, livros – e zerar. Tem que ser uma estra-
tégia de guerra, como os coreanos fizeram. Tem que 
fazer que nem os EUA, que enfiaram a mão no bol-
so e mandaram um homem para a lua. A nossa lua 
é educar o povo brasileiro para que não existam os 
Inocêncios de Oliveira. Você tem que trabalhar de 
uma maneira estratégica, investir maciçamente na 
educação desse povo.

Quem falta você entrevistar?
Um astronauta... no espaço. Esse é o meu grande 

sonho porque eu não vejo a hora de sair desse pla-
neta. (risos) 

Uma 
noite, uma 
garota 
perguntou 
se eu ganhei 
dinheiro (para 
falar bem) do 
Lula. Eu disse: 
“Onde você 
leu isso?” 
Quando ela 
disse o nome 
daquela 
revista a 
platéia 
gargalhou. 
Se uma 
revista que 
pretende ser 
de jornalismo 
vira piada, 
alguma coisa 
mudou no 
Brasil
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por Xandra stefanel

O canteiro que divide as duas 
pistas da avenida abriga 
muitas árvores, antigas e 
grandes. Uma delas so-
bressai. Entre seus galhos, 

nota-se uma espécie de deck suspenso, 
preso por correntes, com uma cobertu-
ra de lona. Parece uma cabana daquelas 
que as crianças fazem para brincar. Mas 
numa das avenidas mais movimentadas, 
com direito a tráfego intenso diário, na 
zona sul de São Paulo?

A seringueira de uns oito metros de al-
tura abriga a residência de Ubirajara Vi-
toriano Dias. Bira, como é chamado pela 
vizinhança, tem 50 anos. Saiu de Salvador 

Há 30 anos, o baiano Bira descobriu que São Paulo 
é a capital da ilusão. ele escolheu como endereço 
as copas das árvores de uma grande avenida e 
vive com dignidade. Só falta um romance

De galho 
em galho

peRFiL

em 1977, pobre, em busca de conforto. 
Não demorou a perceber que a cidade era 
a capital da ilusão. “Aqui só dá certo quem 
tem oportunidade e eu nunca tive.”

Trabalhou alguns anos numa tapeça-
ria. Depois em uma loja de roupas para 
crianças, onde passou a morar. A loja 
mudava, ele ia junto. Um dia fechou de 
vez. Bira ficou sem trabalho e sem teto. 
“Me aconselharam um albergue, mas eu 
não quis. É o tipo de lugar que tem todo 
tipo de gente.”

Primeiro fez casa num abacateiro, vizi-
nho da atual. Ficou até a prefeitura des-
montar a base do quarto-e-sala que cons-
truiu com madeirite. “Foi na gestão do 
Celso Pitta. Levaram tudo e tive que co-
meçar do zero.” Logo depois, a Defesa Ci-
vil pediu que construísse seu barraco no 
chão, mas quando chovia “entrava água 
em tudo e não dava nem para dormir”. 
Quando começaram as obras para dupli-
car a avenida, voltou para o andar de cima 
para fugir das máquinas e do movimen-
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to, desta vez na seringueira onde está até 
hoje e passa todas as suas noites.

Às quatro da manhã, ainda sem os raios 
de sol nos troncos, Bira acorda, sai do 
“berço” – um barril de plástico cortado 
ao meio e forrado com cobertor –, des-
ce da árvore, atravessa a avenida e sobe 
na laje de um posto de gasolina, vizinho 
de frente. É lá que ele guarda seus equi-
pamentos de musculação e alongamen-
to, sua bicicleta desmontada e alguns ali-
mentos que compra ou ganha. 

Rotina de atleta
Depois de malhar, vai até o bar a um 

quarteirão de casa e pede um pão e café 
preto para começar o dia. Para os vizi-
nhos do bairro, é o faz-tudo. Coloca cor-
tinas, varre as calçadas, desentope ca-
nos, lava tapetes, limpa calhas, executa 
consertos gerais. O bastante para garan-
tir os 10 reais diários de que precisa para 
viver: 7 reais para o café da manhã, o 
almoço e o café da tarde; e uns “trocos” 
para não dormir de barriga vazia.

De repente, um grito: “Bira, vem colo-
car a cortina!” É dona Mara Luiz, de 85 
anos. “Ele faz tudo pra mim, me ajuda 
muito.” Aliás, não tem quem fale mal dele. 
Há quase 14 anos pulando de galho em 
galho na região, as pessoas acabaram se 
acostumando com sua morada inusitada 
e todos ajudam como podem. 

O advogado Flávio José Doria, que 

mora do outro lado da avenida, o con-
trata para varrer a frente do escritório 
toda manhã em troca da água utilizada 
por Bira ao longo do dia. Foi ele quem ins-
creveu o atleta nas últimas três provas da 
São Silvestre. O dono da floricultura, José 
Gueiros da Silva, sempre pede pequenos 
reparos e, quando Bira não arruma traba-
lho, paga o almoço: o picadinho de carne 
ou de frango com arroz, feijão e batata do 
mesmo bar onde toma o café da manhã 
e assiste ao jornal antes de ir dormir. O 
dono do posto de gasolina, além de ceder 
a despensa e o banheiro, também paga 
por pequenos free lances do vizinho.

O baiano adora se exercitar e pesquisar 
teorias a respeito do corpo humano. Entre 
um bico e outro, sobe até a laje do posto 
ou fica à margem da avenida se alongando. 
“Depois que eu descobri o esporte fiquei 
mais equilibrado, mas você tem que saber 
administrar o exercício corretamente se-
não as energias do corpo atrapalham. É 
por isso que eu como pouco. Quando eu 
comia muito, era mais agressivo. Tenho 
estudado muito sobre isso. Não tenho di-
nheiro, mas tenho conhecimento, o que é 
muito melhor”, garante. Seu maior desejo 
é fazer “montaria”, mas o dinheiro não dá; 
ou natação, o que de quebra resolveria seu 
problema com o banho.

Mesmo tendo à disposição o banhei-
ro do posto, ele afirma que ultimamente 
tem tomado apenas o que chama de “ba-
nho francês”, com pano e álcool e enca-
ra o chuveiro apenas a cada quinze dias. 
“As pessoas me cobram para eu tomar ba-
nho e me vestir melhor, mas eu não gos-
to. Por que eu vou vestir uma roupa boa 
se vou subir na árvore e rasgar? Depois 
que eu parei de tomar banho meu pulmão 
melhorou, tenho menos catarro”, explica 
Bira, que também tem seus sonhos.

“Eu quero sair dessa condição. Para ter 
um teto preciso ter emprego. O pior é que 
para ter emprego eu preciso dar um en-
dereço. Hoje eu dou o da dona Mara, mas 
quero ter um meu.” Ubirajara deseja tam-
bém ter um romance. Mas para isso pre-
cisa pelo menos aumentar a casa na ár-
vore. “Talvez eu tenha que esperar mais 
quinze anos, até a aposentadoria. Ainda 
não sei.” Cordial, não será difícil arrumar 
pretendentes. Difícil vai ser fazê-la subir 
na árvore. Quem sabe, quando isso acon-
tecer ele já não tenha subido na vida, com 
casa no chão? 

dIgnIdAde eM quAlqueR lugAR
Bira e sua casa: “não tenho dinheiro, 
mas tenho conhecimento, o que 
é muito melhor”FO
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dos coronéis
dois motivos. Um religioso e outro prag-
mático: ele sabia que o caso teria reper-
cussão e temia ser apanhado. “O delegado 
do caso Dorothy disse a um repórter do 
Estadão, após a publicação do livro, que 
o fazendeiro falou mesmo de um tal de 
Santana”, conta o jornalista.

A distribuição de 32 das mortes mos-
tra o raio mais freqüente de atuação do 
matador: Pará e Maranhão, seis cada; 
Tocantins, quatro; Piauí, três; Rondônia, 
Mato Grosso, Goiás e São Paulo, duas; e 
no Acre, Ceará, Bahia, Mato Grosso do 
Sul e Paraná, uma. 

O caderno no qual Júlio Santana anota-
va as vítimas e os mandantes está agora no 
fundo de um rio. Mas o livro 
de Cavalcanti, que é editor 
da revista VIP, é no mínimo 
uma enciclopédia de denún-
cias a serem apuradas. “A po-
lícia faz de conta que nada 
está acontecendo”, diz o jor-
nalista. “O que o Julio temia, 
que a polícia corresse atrás, 
não ocorreu.” Não se trata 
apenas de localizar e punir 
o matador. Mas também os 
bandidos com poder econô-
mico, capazes de repetir crimes com ou-
tra mão-de-obra.

Um dos assassinatos cometidos por 
Santana, que começou no ofício aos 17 
anos em Porto Franco (MA), foi o do 
sindicalista Nativo da Natividade, pre-
sidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Carmo do Rio Verde (GO), ci-
dade próxima de Brasília. O mandante, 
segundo o pistoleiro, foi ninguém menos 
que o prefeito, nos anos 80.

Cavalcanti chega a nomear o prefeito, 
mas informa que ele foi absolvido, anos 
depois. A partir do momento em que apa-
rece uma testemunha com nome e sobre-
nome, ainda que sem paradeiro conhe-
cido, não seria obrigação do Estado e da 
Justiça tentar localizar o assassino confes-
so e reabrir o processo contra o suposto 
mandante?

O caso de Carmo do Rio Verde é apenas 
um daqueles que envolvem pessoas com 
uma certa posição social: um sindicalista 
que se projetava politicamente numa cida-
de goiana e o prefeito do município. Em 
vários outros casos, para utilizar uma ex-
pressão recorrente entre os mandantes dos 
crimes, são brasileiros “infelizes”, cujas fa-
mílias não tiveram poder nem influência 
para emplacar investigações sérias.

Na única vez em que Santana foi pre-
so, um delegado de Tocantinópolis (TO) 
o teria liberado em troca de uma motoci-
cleta. Isso em 1987. O crime (do delega-
do) está prescrito? A ver. Mas no mínimo 
a imprensa local poderia apurar a histó-

ria, emblemática de uma 
conduta miliciana no país.

Klester Cavalcanti já es-
creveu também Direto da 
Selva – As Aventuras de um 
Repórter na Amazônia (Ge-
ração, 2002) e Viúvas da 
Terra (Planeta, 2005). Em 
O Nome da Morte, o jorna-
lista destaca o início da vida 
de matador de Júlio Santa-
na, na região do Araguaia. 
Ele participa decisivamente, 

em 1972, da prisão do deputado José Ge-
noino (PT-SP), na época guerrilheiro do 
PCdoB, imobilizando-o com um tiro no 
ombro, após localizá-lo no meio da mata. 
E é o autor do disparo que atinge Maria 
Lúcia Petit da Silva, a única guerrilheira 
do Araguaia que teve o corpo exumado 
e identificado.

Em um país sem memória, que ain-
da esconde os arquivos do Araguaia, da 
Guerra do Paraguai, da diplomacia e dos 
atos de todos os seus ditadores, esse caso 
do Araguaia exclama sua importância. 
Mas que não sejam esquecidas as cen-
tenas de trabalhadores executados pelo 
mercenário oportunista por ordens de 
“clientes” que ainda estão por aí, desfru-
tando seus negócios com o mesmo poder 
econômico, de vida e de morte sobre ou-
tras pessoas. 

Livro-reportagem sobre 
matador expõe história recente 
de execuções sob encomenda 
de mandantes que confiam 
na impunidade

por alceu Luís castilho, 
da agência Repórter social

No Pará, o matador Júlio 
Santana executou um me-
nino de 13 anos, a mando 
de um fazendeiro. Os pais 
do garoto tinham “fugido” 

da fazenda, onde trabalhavam em situa-
ção de escravidão, e a execução era um 
recado para que voltassem. Mas Santa-
na não pensava nos motivos. Era pago 
para matar. Assim foi com 492 pessoas, 
em pelo menos 13 estados brasileiros. A 
maioria no Norte e Nordeste, e por con-
flitos da terra. 

Essa história está contada em O Nome 
da Morte, do jornalista Klester Cavalcanti 
(Editora Planeta). Júlio Santana deixou o 
ofício no ano passado, e mora agora em 
algum sítio em estado não identificado 
pelo autor. Só revelou o nome após anos 
de insistência do repórter. O relato sobre 
sua vida de matador foi facilitado pelo há-
bito que o maranhense tinha de anotar, 
em um caderno com capa do Pato Do-
nald, o nome de cada uma das vítimas e 
de cada um dos mandantes.

Santana não perguntava o motivo da 
morte, mas em todos os casos o mandan-
te, ou seu intermediário, fazia questão de 
falar. Foram motivos passionais ou fúteis 
(como briga de futebol), disputa por he-

rança, calotes em agiotas, mas 
chamam a atenção os assassina-

tos motivados pela questão fun-
diária, a maioria encomendados 

por fazendeiros. “Pelo menos 100 
pessoas que ele matou foi por conflitos de 
terra”, diz Cavalcanti. “A mando de fazen-
deiros, madeireiros e políticos.”

O jornalista detalhou 32 das 492 mortes 
contabilizadas pelo matador, pois foram as 
que ele conseguiu checar por outras fon-
tes. Uma encomenda ficou de fora do li-
vro: a do assassinato da missionária nor-
te-americana Dorothy Stang, no dia 12 de 
fevereiro de 2005, em Anapu (PA).

Santana teria recusado o trabalho por 

O relato 
sobre sua vida 
foi facilitado 
pelo hábito de 
anotar, em um 
caderno com 
capa do Pato 
Donald, o nome 
de cada uma 
das vítimas 
e dos 
mandantes



28 )   Revista do Brasil   )  janeiro   )   2007

edUcação

cida de oliveira

Alguns alunos do ensino mé-
dio em escolas estaduais da 
Grande São Paulo tiveram 
seu final de ano letivo marca-
do por depoimentos ao Mi-

nistério Público. Em outubro, a promoto-
ra de Justiça Fernanda Leão de Almeida 
pediu abertura de inquérito para apurar 
as causas da falta de professores de diver-
sas disciplinas ao longo de vários meses. 
A denúncia foi feita pela organização não-
governamental Educação e Cidadania de 
Afrodescendentes e Carentes (Educafro), 
mantenedora de cursos pré-vestibulares. 
“Constatamos que faltam professores em 
mais de 200 escolas da Grande São Pau-
lo”, diz o frei Davi Raimundo dos Santos, 
coordenador da entidade, que fez uma 
pesquisa para entender por que chegam 
alunos cada vez menos preparados ao cur-
sinho. A falta de aulas chegou ao ponto de, 
em  agosto passado, a Secretaria de Edu-
cação instituir por meio de portaria uma 
espécie de força-tarefa. Escolas sujeitas a 
não cumprir a carga horária mínima exi-
gida pela lei poderiam funcionar em até 
três turnos diurnos e seis dias semanais a 
fim de recuperar o atraso.

Segundo egressos do ensino médio da 
Escola Estadual Engenheiro Francisco 
Prestes Maia, em São Bernardo do Cam-
po, ABC Paulista, desde a 8ª série faltam 
muitos professores. Os alunos ficavam 

Salvem nossos professores de Matemática, Química, 
Física, Geografia, História... O desencanto afeta 
o ensino público, ameaça a preservação da carreira 
e compromete a educação das gerações futuras

Mestres:

Velho de guerra

Fonte: CNTE

Idade dos professores em sala de aula

3%: entre 
18 e 24 

anos

espécie em 
extinção

parte do tempo no pátio ou iam para casa 
mais cedo quase todos os dias. A situação 
chegou a melhorar mas, no ano passado, 
voltou a piorar. Turmas do 3º colegial fi-
caram três meses sem aulas de História, 
Matemática e Geografia. Mesmo assim, 
fizeram provas e alguns chegaram a tirar 
10. Segundo uma fonte que não quis se 
identificar, a Escola Estadual Professora 
Marie Nader Calfat, em Diadema, ficou 
sem professor de Física durante pratica-
mente todo o ano de 2006. 

A carência de professores não se restringe 
ao estado de São Paulo e, se já afeta o desem-
penho do ensino hoje, é prenúncio de crise 
mais grave no futuro se o quadro não for 
revertido. Uma pesquisa da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação 
(CNTE), feita em 2003, ouviu 737.170 pro-
fissionais, em dez estados  –  Alagoas, Espírito 
Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, 
Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul e Tocantins. Mais da meta-
de da base pesquisada (53%) tem entre 40 
a 59 anos de idade e tempo de serviço en-
tre 12 e 18 anos. Ou seja, em pouco mais de 
uma década – levando-se em conta que a 
esmagadora maioria é  formada por profes-
soras, que podem se aposentar aos 25 anos 
de serviço –, quase metade do atual contin-
gente de profissionais da educação poderá 
estar fora da sala de aula. Apenas 3% dos 
educadores são jovens entre 18 e 24 anos 
– muito pouco, portanto, para cobrir o des-
falque anunciado.

53,1%: entre 
40 e 59 anos 38,4%: entre 

25 e 39 anos

2%: mais 
de 60 anos

não 
responderam
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Baseado no censo escolar, um técnico 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira, do Mi-
nistério da Educação, estimava, também 
em 2003, que o déficit de mestres de 5ª a 
8ª séries e de ensino médio pode chegar a 
700 mil. As projeções são grosseiras por-
que o censo refere-se aos cargos, e não ao 
número de profissionais – isso faz diferen-
ça porque é comum um mesmo professor 
ocupar mais de um cargo, como dar aulas 
em duas escolas. Mas não deixam de ser 
um alerta. O mesmo levantamento mostra 
que a demanda é maior por licenciados em 
Matemática, Física, Química e Biologia.

Carlos Ramiro de Castro, presidente da 
Apeoesp, o sindicato dos professores da 
rede estadual de São Paulo, confirma que 
as disciplinas científicas são mais carentes 
de pessoal, mas observa que já começam a 
faltar professores de Geografia. “Preocupa 
também que a busca por cursos de licen-
ciatura é cada vez menor”, salienta.

êxodo
Além das aposentadorias e do baixo 

interesse por cursos de formação para a 
sala de aula, há outro agravante: o êxo-
do de docentes para escritórios, labora-
tórios, estabelecimentos comerciais, re-

partições públicas e outros setores bem 
longe do giz e da lousa.

Filha e sobrinha de professores, Rosân-
gela Lucas dá 33 aulas semanais de Ma-
temática numa escola em Santa Bárbara 
d’Oeste, cidade da região de Campinas 
(SP). À noite e de manhã. Ganha 1.500 
reais por mês e, aos 42 anos, sente-se de-
sestimulada com a falta de valorização 
da profissão e de condições de trabalho: 
classes superlotadas, materiais didáticos 
ultrapassados e falta de tempo para se 
aperfeiçoar. Por isso, estuda para con-
cursos em outros setores do serviço pú-
blico. “Existem vagas em tribunais pa-

VAI MAl
Rosângela, 

desestimulada,  
estuda para prestar 
concurso em outra 

área do serviço 
público
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gando o dobro do que eu ganho para 
quem tem só até o ensino médio”, diz 
Rosângela.

Há dez anos, Antonio Feitosa Teles 
abandonou as aulas. Técnico judiciário 
do Tribunal Regional do Trabalho, em 
Recife (PE), esse ex-professor de Histó-
ria de 48 anos ainda guarda saudade da 
sala de aula. “Lecionar sempre foi meu 
sonho. Nunca tinha pensado em exer-
cer outra profissão.” O encantamento 
foi desfeito logo que ingressou no Ma-
gistério, aos 20 anos.

“Mesmo dando aulas na rede públi-
ca e privada, dia e noite, pagava com-
bustível do carro com cheque pré-da-
tado. Vivia sobrecarregado, cansado e 
frustrado. Hoje trabalho metade do que 
trabalhava e ganho de quatro a cinco ve-
zes mais”, conta o ex-professor, que se 
formou em Direito, acabou de passar na 
primeira fase do exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e se prepa-
ra para segunda.

A concorrência com as aulas no en-
sino superior também é outra amea-
ça para os níveis básicos. Para o biólo-
go Carlos Eduardo Amancio, 29 anos, 
mestrando em Botânica, a escola exige 
muito e retribui pouco: “O jeito é inves-
tir na formação para buscar um lugar 
na universidade, onde se paga mais”, diz. 
Depois de lecionar Ciências para alunos 
de 5ª a 8ª séries durante dois anos, La-
gosta, como é conhecido, abandonou o 
Magistério, que tomava muito do tem-
po que ele precisava dedicar ao mestra-
do. “Gosto muito de lecionar, principal-
mente na rede pública. Mas se for para 
dar uma aula ruim, sem tempo de pre-
parar, é melhor não dar”, opina. Ele diz 
que parte do problema poderia ser re-
solvida se os professores pudessem viver 
com menos aulas por semana. “Assim, 
muitos mestrandos ou doutorandos em 
Química, Física, Biologia ou Matemáti-
ca poderiam lecionar paralelamente às 
pesquisas que desenvolvem.”

FAltA teMpo Lagosta abandonou o magistério porque não havia tempo para preparar as aulas e realizar um trabalho de qualidade
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sonho dIstAnte Lecionar sempre foi o 
sonho de Feitosa, mas teve de esquecê-lo 
em troca de um salário melhor e de uma 
carga de trabalho humana
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Como enfrentar o desalento
O secretário de educação Bá-

sica do Ministério da educação 
(MeC), Francisco das Chagas Fer-
nandes, reconhece que o setor 
passa por problemas, principal-
mente pela falta de investimentos 
por décadas seguidas. Para tentar 
enfrentá-los, o governo acredita 
em medidas como o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
da educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da edu-
cação (Fundeb) e a Universidade 

aberta do Brasil.
a emenda que coloca o Fun-

deb na Constituição foi promul-
gada no dia 19 de dezembro e 
aguarda regulamentação. Uma 
vez implementado, poderá bene-
ficiar 48 milhões de estudantes 
– da pré-escola ao ensino médio 
e educação de jovens e adultos. 
Deve movimentar 43 bilhões de 
reais no primeiro ano e, em qua-
tro anos, chegar a 56 bilhões. Já a 
Universidade aberta, formada por 

instituições públicas de ensino, le-
vará cursos de nível superior aos 
municípios brasileiros onde não 
há faculdades.

Para Cleidimar Barbosa, da Con-
federação nacional dos Trabalha-
dores em educação, faz diferença 
para o professor ou aspirante sa-
ber que terá oportunidade de se 
aperfeiçoar. “Com a graduação, 
quem tem nível médio vai ganhar 
um pouco mais. Com especializa-
ção, aumenta 15%. Haverá outros 

15% se fizer mestrado e outros 
15% com doutorado. está longe de 
ser o ideal, mas já é um começo”, 
avalia. De acordo com a sindica-
lista, o piso salarial para todos os 
professores brasileiros, atualmen-
te em discussão – uma das reivin-
dicações da categoria que ganhou 
mais força depois da pesquisa que 
apontou para a falta de professo-
res –, deve ser outro passo em di-
reção ao sonhado resgate da qua-
lidade do ensino público.

Fio de esperança
O desfalque de professores que saíram 

ou estão em busca de outras oportuni-
dades não se resolve facilmente. Além 
da necessidade de mais recursos, o tem-
po necessário para a qualificação é bem 
maior que para a formação de técnicos 
e funcionários escolares. Entre os estu-
dantes de Matemática, Química, Física 
e Biologia, muitos estão interessados em 
ingressar no setor industrial ou de servi-
ços. Pedagogos são assediados por outras 
áreas, até no próprio serviço público.

O secretário de políticas educacionais 
da CNTE, Heleno Araújo, conta que re-
centemente saiu um edital para preenchi-
mento de vaga para pedagogo no Tribu-
nal de Justiça de Pernambuco. Salário de 
2.200 reais por uma jornada de 30 ho-
ras. “Pelo plano de carreira que te-
mos hoje, até quem tem douto-
rado não consegue ganhar 
esse salário como pro-
fessor”, afirma o 
dirigente.

A Secreta-
ria Estadual de 
Educação de 
São Paulo, no 
entanto, não vê 
desinteresse dos 
educadores pelo ofício. 
Baseado nos três últimos con-
cursos para preencher vagas de profes-
sores de 5ª a 8ª série e ensino médio, 
os chamados PEB II, o órgão diz que 
aumentou o número de candida-
tos. Há sete anos, 148.398 disputa-
ram 47 mil vagas, algo próximo de 3 
candidatos por vaga. Em 2004, foram 
248.302 para 48.314 vagas, média de

cinco. E no ano passado, havia quase 
oito candidatos na disputa para cada 
um dos 5.620 cargos oferecidos. Física 
e Química são as disciplinas menos pro-
curadas.

Segundo o frei Davi, da Educafro, 60% 
dos estudantes carentes que freqüentam 
o cursinho da entidade pretendem es-
tudar Geografia, História e Pedagogia. 
O interesse no Magistério, segundo ele, 
deve-se principalmente a questões de so-
brevivência: “Com menos concorrência, 
fica mais fácil conseguir emprego”.

Apesar do desânimo, ainda existem fios 
de esperança. A estudante Tabata Chris-
tine Correa Sartório, de 17 anos, mesmo 
tendo enfrentado a falta de professores 
na Escola Estadual Engenheiro Francis-
co Prestes Maia, em São Bernardo, não se 
desencantou com a escola pública. Depois 
do insucesso no vestibular da USP, pas-
sou no curso de Pedagogia numa univer-
sidade particular. Ela quer se especializar 
e dar aulas para crianças com deficiência 
– como a mãe. “Sei que tem muita gente 
precisando de mim”, acredita Tabata. 

ContRA A MARé 
apesar de todos os contras, 
Tabata quer seguir os passos 
da mãe, denise, e ingressar 
no Magistério
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O Fórum Social Mundial 
inaugurou, de fato, o 
século 21 ao alertar os 
tecnocratas da economia 
que existe vida além das 
suas cartilhas e que outro 
mundo é possível. este ano, 
estará em primeiro plano 
a luta contra a miséria e as 
guerras na África

por Flávio aguiar

A sétima edição do Fórum 
Social Mundial – que acon-
tece neste janeiro em Nai-
róbi, no Quênia – é de difí-
cil compreensão para quem 

dele não tenha participado pelo menos 
uma vez. A maior parte da imprensa 
conservadora sempre o tratou com des-
dém. Muitos partidos de esquerda, sin-
dicatos e organizações não governamen-
tais o vêem como espaço de proselitismo, 
onde vão levar suas propostas e conquis-
tar adeptos. Mas o Fórum é muito mais 
que isso. É um processo. Aberto oficial-
mente em 2001, em Porto Alegre (RS), 
esse processo pode ser chamado de A 
Reinvenção do Futuro (título de um do-
cumentário da agência de notícias Carta 
Maior sobre o conjunto dos fóruns).

Ao final do século 20 as utopias se en-
contravam na UTI – para não dizer sar-
cófago – da história. Imperava no mun-
do o pensamento único consolidado no 
Consenso de Washington: transformar o 
Estado num caçador e desregulamenta-

HisTóRia

o futuro
Um 
caminho 
para

dor de direitos. O conceito de cidadania 
fora carcomido pelo de consumidor e os 
mercados – sobretudo financeiros – fo-
ram alçados a uma suposta condição de 
panacéia universal para os males do pla-
neta. A Organização Mundial de Comér-
cio (OMC) passou a ONU para trás. E o 

pólo desse consenso era o Fórum Econô-
mico Mundial, realizado anualmente em 
janeiro, em Davos, Suíça, reunindo repre-
sentantes de governos, atores econômicos 
e pensadores desse modo de ver o mun-
do. Mas os protestos não desapareceram. 
Dois deles se tornaram célebres – em Gê-

leMbRAnçA
detalhe da marcha 
de abertura do Fórum 
social de 2005, o 
último realizado em 
porto alegre
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nova, Itália, e em Seattle, Estados Unidos 
– durante reuniões da OMC. No primei-
ro, um estudante morreu nos confrontos 
com policiais.

Nesse clima de desconforto endêmico, 
algumas ONGs, como a Ação pela Tri-
butação das Transações Financeiras em 
Apoio aos Cidadãos (Attac), com presen-
ça forte na Europa e América Latina, e 
a Associação Brasileira de Organizações 
Não Governamentais (Abong), entre ou-
tras, tomaram a iniciativa de chamar um 
fórum que reunisse correntes de pensa-
mentos alternativos e controlado por es-
sas organizações.

Como sede para reunião de tal nature-
za escolheram a cidade de Porto Alegre. A 
cidade era governada por uma 
administração popular (lide-
rada pelo Partido dos Traba-
lhadores) e havia colocado em 
prática políticas sociais consi-
deradas exemplares por orga-
nismos internacionais. Assim, 
em janeiro de 2001, simulta-
neamente ao fórum de Davos, ocorria a 
primeira edição do Fórum Social Mun-
dial (FSM).

A maior parte da imprensa brasileira 
o ignorou solenemente. Mas a surpresa 
foi enorme. Esperavam-se 5 mil pessoas. 
Compareceram 20 mil delegados, além 
de 700 jornalistas do mundo inteiro. O 
FSM foi a “descoberta de que não está-
vamos sozinhos”. Milhares de sessões de 
debates formaram-se e discutiram outras 

tantas propostas e projetos que vinham 
sendo pensados, no mundo inteiro, como 
alternativas às de Davos e ao Consenso 
de Washington. As vozes que discursa-
vam nos Alpes suíços descobriram que 
não falavam mais sós no planeta.

Mundo possível
Para a segunda edição, apareceram 

mais de 60 mil pessoas. Entre outras ati-
vidades, realizou-se uma tensa discussão 
via satélite entre Davos e o fórum de Porto 
Alegre, que ganhou este nome ao lado do 
oficial, transformando a cidade em ber-
ço do século 21 e em estuário das alter-
nativas ao consenso conservador. O lema 
ganhou visibilidade planetária: “Um ou-

tro mundo é possível”. Na prá-
tica, o fórum de Porto Alegre 
passaria também a pautar o de 
Davos, pois este começou a in-
cluir “agendas sociais” em sua 
programação. 

A terceira edição do FSM, em 
janeiro de 2003, atraiu mais de 

100 mil pessoas. Sua abertura foi uma gi-
gantesca marcha pela paz que tomou con-
ta da cidade e alguns de seus bairros, em 
direção ao anfiteatro Pôr do Sol, à beira 
do rio Guaíba. Era iminente a invasão do 
Iraque pelos Estados Unidos e aliados. O 
fórum entrava na discussão da política 
mundial e, sem se tornar um organismo 
partidário, se politizava mais e mais. A 
quarta edição, em janeiro de 2004, reali-
zou-se em Mumbai, na Índia, novamen-

te com mais de 100 mil pessoas; ganhou 
em expressividade popular e abriu novos 
espaços pelo mundo.

Em janeiro de 2005, quando o Fórum 
retornou a Porto Alegre, 250 mil pesso-
as tomaram a cidade, lotando a rede ho-
teleira num raio de 150 quilômetros em 
torno daquela “capital do mundo”. A sex-
ta edição, em janeiro de 2006, teve três 
partes. A primeira em Bamako, no Mali 
(África). A segunda, mais concorrida, 
em Caracas, na Venezuela, e a terceira 
em Karashi, no Paquistão. Agora, a séti-
ma edição vai para Nairóbi, onde os te-
mas africanos, notadamente os da fome, 
das guerras locais e da permanência de 
traços colonialistas e imperialistas, subi-
rão a primeiro plano.

O FSM também deflagrou uma série 
de fóruns temáticos ou regionais a ele 
ligados: o Fórum Social Europeu, o Fó-
rum Mundial da Educação, o Mundial 
de Juízes, o de Teologia e Libertação, o 
Mediterrâneo, o Brasileiro, o da Ocea-
nia, o Africano, o Pan-Amazônico e as-
sim por diante. Ele continua com suas 
marcas de nascença: não é uma nova in-
ternacional partidária, como foi a comu-
nista, e ainda é a socialista. Não há uma 
assembléia deliberativa, mas há decla-
rações de inúmeras organizações, de to-
dos os campos de atuação, que passaram 
a definir grandes orientações e balizas 
para as lutas internacionais em favor de 
um outro mundo possível. O FSM rea-
briu o futuro para o diálogo. 

Ao MesMo teMpo AgoRA de palestras com José saramago a protestos inteligentes, o Fórum é palco para troca de experiências

O primeiro 
Fórum 
Social foi a 
“descoberta 
de que não 
estávamos 
sozinhos”
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por Fred Ghedini

A partir de fevereiro, o téc-
nico brasileiro Carlos 
Alberto Parreira vai co-
mandar os Bafana Bafa-
na, como são chamados 

os “garotos” da seleção nacional mas-
culina de futebol da África do Sul. O 
treinador da seleção brasileira tetra-
campeã, em 1994, nos EUA, e do fias-
co do ano passado, na Alemanha, tem 
um desafio monumental. “Os Bafana Ba-
fana saíram da última competição con-
tinental, a Copa das Nações Africanas, 
sem marcar um único gol”, diz o espe-
cialista em informação da Biblioteca de 
Estudos Africanos, da Universidade da 
Cidade do Cabo (UCT, na sigla local), 
Colin Darch, 62 anos.

Para ele, torcedor do Kaiser Chiefs, de 
Joanesburgo, o principal problema é o 
baixo nível técnico dos times locais – já 
que os salários baixos empurram os me-
lhores jogadores para os clubes da Euro-
pa. As torcidas vão muito pouco aos está-

a África do Sul ainda junta 
os cacos do apartheid. 
agora, corre atrás dos 
investimentos para abrigar 
a Copa do Mundo e, de 
carona, tentar tirar o país 
do atraso

querem 
o mundo

MUndo

bafana
   bafana

Os

dios. Assim como falta qualidade dentro 
dos campos, a precariedade do transpor-
te coletivo dificulta que o público che-
gue a eles.

Esse é apenas um dos problemas que o 
país que vai sediar a Copa do Mundo de 
2010 terá de superar. Parte da herança de 
quase meio século de apartheid, regime 
de segregação racial imposto a partir de 
1948 pelo Partido Nacional, da minoria 
branca, hoje extinto. O regime, inspira-
do no nazismo, isolou o país e o subme-
teu a um bloqueio econômico votado e 
decidido na ONU. E só caiu depois de 
décadas de muita luta interna – com per-

seguições, prisões e mortes – e pressão 
internacional.

Programada para quase duas décadas 
depois do fim do apartheid, a realização 
da Copa do Mundo é tida pelo governo 
e por muitos sul-africanos, como uma 
oportunidade para promover melhorias 
em áreas críticas como infra-estrutura, 
emprego e criminalidade.

Os investimentos serão gigantescos. 
Apenas a construção ou reforma dos 
nove estádios a serem utilizados está esti-
mada em 4 bilhões de dólares. Outros 5,5 
bilhões devem ser destinados à infra-es-
trutura, com melhorias nas estradas, nos 
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sistemas de trens e nos aeroportos. Para 
o transporte público urbano em particu-
lar, está previsto um plano de investimen-
to adicional de 3,5 bilhões de dólares no 
sistema de minibus-taxi.

Os veículos – semelhantes às lotações 
dos centros urbanos brasileiros – são o 
principal meio de locomoção dos tra-
balhadores e das populações pobres em 
todo o país, numa terra em que os bran-
cos andam de carro, os trens cobrem áre-
as muito pequenas, os ônibus urbanos 
são escassos e não há metrô. 

oportunidade
“Meu temor é que o investimento fei-

to seja maior do que o que se receba em 
troca”, questiona o professor da Escola 
de Saúde Pública e de Medicina Fami-
liar da UCT, Leslie London. Para ele, o 
país tem problemas demasiadamente sé-
rios, como a Aids, responsável por três 
em cada dez mortes registradas, para se 
dar ao luxo de concentrar seus gastos em 

a África do Sul é dividida em nove 
províncias e tem três capitais: Pretória 
(executiva), Bloemfontein (judiciária) e 
Cidade do Cabo (legislativa). Johanesburgo 
é a principal cidade industrial e de 
serviços, e fica perto do maior parque 
nacional (Kruger). Durban, na região do 
Kwazulu-natal, é que mais concentra 
indianos fora da Índia e fica na região 
dos Zulus, embora tenha também muitos 
Xhosas, as duas maiores etnias negras. 
Cidade do Cabo é um dos principais 
destinos turísticos pela sua beleza natural, 
com praias, montanhas, áreas de lazer, 
acervo histórico e diversidade cultural.
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apesar do fiasco 
de sua seleção 
nacional, os 
meninos da África 
do sul carregam o 
futebol no coração 
e o mantêm como 
esporte número um 
do país. como no 
Brasil, improvisam 
campos e praticam 
mesmo com 
dificuldades.
parreira, no 
comando do time, 
(ao lado) tem a 
difícil missão de 
fazer bonito 
em 2010

Três capitais

Cidade do Cabo

África do Sul

Bloemfontein

Pretória
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eventos como a Copa do Mundo. Como o 
assunto já está decidido, London resigna-
se e acredita na capacidade de mobiliza-
ção da sociedade civil para tirar proveito 
da exposição internacional do país nos 
próximos anos para forçar o governo a 
melhorar sua política nessa área. 

Recentemente a ministra da Saúde, 
Manto Tshabalala-Msimang, virou man-
chete em todo o mundo ao defender o re-
forço na alimentação com alho, azeite de 
oliva, beterraba e outros vegetais como 
principal ação na prevenção e tratamento 
dos soropositivos. A Campanha Ação por 
Tratamento aos Doentes de Aids (www.
tac.org.za), movida em grande parte por 
militantes do próprio partido no poder, o 
Congresso Nacional Africano, tem pres-
sionado duramente o governo.

No entanto, é quase senso comum as 

pessoas verem na realização da Copa 
uma boa oportunidade. “Desde que o go-
verno trabalhe direito, dá para aprovei-
tar o momento e diminuir a criminalida-
de e o desemprego”, acredita a instrutora 
de cozinha Herusha Govinder, 21 anos, 
moradora da Cidade do Cabo. A maioria 
aponta a melhora no transporte público 
como a grande herança que pode restar 
da Copa e que interessa principalmente 
aos pobres.

Ao mesmo tempo, os sul-africanos es-
peram que Parreira receba o apoio dos 
principais times e do meio esportivo para 
trabalhar, neste país em que o futebol 
compete com a popularidade do rugby 
e do críquete. O apoio ao treinador ser-
virá, inclusive, para superar o constran-
gimento provocado pelo anúncio de seu 
salário. Num país em que um trabalhador 

doméstico diarista que consegue reunir 
250 dólares ao final do mês pode se con-
siderar um privilegiado, pagar mil vezes 
mais ao técnico do time nacional foi vis-
to por alguns profissionais mais críticos 
como um acinte.

Este ponto de vista não parece ser o 
da maioria. “Se queremos entrar no jogo 
internacional, temos que pagar o preço”, 
argumenta Sean Field, 45 anos, historia-
dor e diretor do Centro de Memória Po-
pular da UCT. “Eu não me importo com 
isso, muito menos com o fato de ele não 
ser sul-africano”, diz o pintor de paredes 
desempregado Lucqy Mtlalo. E comple-
ta: “Desde que ele faça do Bafana Bafana 
um bom time”.

Longo prazo
Rodnei Reiners, 42 anos, repórter de 

futebol para o jornal vespertino Cape 
Argus, da Cidade do Cabo, fala com a 
experiência de quem foi jogador profis-
sional por dez anos no Santos, um dos 
dois grandes times da cidade. “O primei-
ro e talvez principal desafio de Parreira 
será vencer a resistência da mídia e das 
torcidas, que tendem a rejeitar técnicos 
vindos de fora”, diz. Três deles, lembra, 
pediram demissão: o francês Phillippe 
Trousier, o português Carlos Queiroz e 
o inglês Stuart Baxter.

O historiador Sean Field, da Univer-
sidade da Cidade do Cabo, lembra que 
o ex-técnico Carlos Queiroz teria alerta-
do Parreira: “Não aceite o emprego. Eles 
vão te deixar louco”, referindo-se à South 
African Football Association (Safa), a 
CBF local. 

Ponto de discórdia
O projeto para um novo estádio numa das áreas mais valorizadas da Cidade do Cabo, o 
Green Point, com capacidade para 65 mil torcedores, está pronto. Por disputas entre os 
governos local, provincial e moradores da área, estava ameaçado de não sair do papel, 
retirando a cidade do roteiro das semifinais. A data-limite para o início da construção de 
novos estádios e das reformas, no calendário da Fifa, é fevereiro de 2007.

vista aérea da cidade 
do cabo com o Green 

Point em destaque
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Na África do Sul, os times pertencem a 
grandes empresários que detêm a maior 
fatia do poder no futebol local. Embora 
muitos especialistas vejam esses “donos 
da bola” como futuras pedras no cami-
nho de Parreira, Rodnei Reiners dis-
corda. Lembra que foram essas mesmas 
pessoas que participaram da decisão de 
contratar o brasileiro e definir seu salá-
rio mensal de 253 mil dólares. “Eles não 
têm saída. Se querem que a África do Sul 
tenha um futebol competitivo, têm que 

apoiar o Parreira”, avalia o jornalista. Rei-
ners acredita também no respeito dos jo-
gadores à experiência do tetracampeão e 
no empenho para estar no escrete dos Ba-
fana Bafana. O técnico brasileiro terá que 
reorganizar toda a rede de formação dos 
jogadores locais, que começa nos times 
juvenis amadores e, em paralelo, a rede 
de observadores e técnicos capazes de ir 
selecionando os novos talentos à medida 
que aparecerem.

“Pelas regras atuais, cada uma das 16 

equipes que participam da primeira di-
visão sul-africana pode contratar até seis 
profissionais de outros países africanos. 
E a cultura geral é contratar esses joga-
dores, porque é mais barato trazer um 
jogador pronto de outro país do que in-
vestir no desenvolvimento de talentos lo-
cais”, explica Reiner, para quem seu país 
tem de mudar essa cultura para não fa-
zer feio no mundo da bola. “Certamen-
te, esse trabalho não será completado em 
três anos.”  

“agora eu sou livre para fazer o 
que eu quiser, ir para onde quiser. 
Durante o regime do apartheid, 
meus sonhos eram limitados pe-
la cor da minha pele. eu podia ter 
a formação que tivesse, mas não 
encontraria emprego”, diz a pro-
fessora de inglês Portia Lesch, 37 
anos, graduada em administra-
ção pela universidade de Western 
Cape. Por essa diferença, Portia 
chama seu país após a eleição de 
nelson Mandela, em 1994, de “a 
nova África do Sul”. e acha que 
valeu a pena lutar por mudanças 
junto com o Congresso nacional 

africano (Cna), partido do atual 
presidente, o economista Thabo 
Mbeki, sucessor de Mandela em 
1999. Integrante do Cna desde 
1944, Mandela foi mantido pre-
so entre 1956 e 1961 e de 1964 
a 1990.

a Constituição, em vigor desde 
fevereiro de 1997, define a so-
ciedade sul-africana como “não 
racial e não sexista” e o regime 
como democrático. “a questão ra-
cial, porém, ainda será por déca-
das um problema”, diz a profes-
sora. em 1998, quando a legisla-
ção baseada no conceito de ação 

afirmativa passou a determinar 
percentuais de vagas para negros 
e mestiços nas empresas, ela foi 
admitida como corretora na Ster-
ling Financial Services. no escri-
tório, trabalhando com seguro-
saúde corporativo, ela teve de se 
sentar por três dias no chão. “Me 
contrataram. Mas diziam que não 
tinham cadeira para mim porque 
estavam de mudança.”

a superação do preconceito e 
da tensão racial é apenas um dos 
desafios deste país de 47 milhões 
de habitantes, dos quais qua-
se 80% são negros, 9% brancos, 

8,5% mestiços e 2,5% de origem 
asiática. Há outros problemas mo-
numentais, como os níveis epidê-
micos de aids, a necessidade da 
qualificação da mão-de-obra, a 
falta ou precariedade de habita-
ção e saneamento, a desigualdade 
social, o nível de criminalidade, o 
crescente número de imigrantes 
de outros países africanos e a xe-
nofobia contra os imigrantes. e o 
desemprego. as taxas de desocu-
pação ou subemprego variam de 
26% e 41% da população econo-
micamente ativa, de acordo com 
organismos independentes.

a nova África do Sul

pRAto do dIA
desemprego e 
subemprego também são 
velhos conhecidos na 
economia sul-africana
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por cristina charão 
da agência Repórter social

Consagrado como melhor do 
mundo, ao vencer o Barcelo-
na, no Japão, em dezembro, o 
Internacional de Porto Ale-
gre (RS) tem se destacado 

também fora dos gramados. O clube gaú-
cho desenvolve uma série de ações sociais 
e foi o autor do primeiro balanço social fei-
to por um time brasileiro. A relação dos 
clubes de futebol com os interesses da co-
letividade nem sempre é das melhores. 
São habituais freqüentadores dos tribu-
nais trabalhistas e da listas de devedores 
do INSS. Foi, aliás, a partir de uma impo-
sição do Ministério Público do Trabalho 
da 4ª Região, em Porto Alegre – prestação 
de trabalhos comunitários – que o Colo-
rado gaúcho acabou se diferenciando.

Em sua página na internet, o clube ad-
mite que a criação do programa Saci Colo-
rado foi “uma forma socialmente respon-
sável de substituir uma dívida financeira 
do S.C. Internacional com o MP, através de 
ações sociais em benefício dessas crianças 
e adolescentes”. As atividades começaram 
em 2005 e acabaram tomando corpo, am-
pliando o público-alvo e associando-se a 
outros parceiros, como ONGs, prefeituras 
e profissionais de diversas áreas na promo-
ção de atividades artísticas, esportivas e de 
lazer, cursos de qualificação e oportunida-
des de geração de renda junto a escolas e 
entidades assistenciais.

Ilhas de transações sem 
transparência, times 
brasileiros podem ter a 
responsabilidade social 
entre seus objetivos. Para 
isso, há muito a evoluir

Futebol 
social 
clube

cidadania

Por suas iniciativas, o Inter conquis-
tou em 2005 o prêmio Responsabilidade 
Social da Assembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul e  certificado pela apresen-
tação do Balanço Social no Prêmio Ethos, 
de São Paulo. O orçamento anual do Inter 
é de 100 milhões de reais. Em 2005, foram 
aplicados mais de 21 milhões em projetos 
de geração de renda, saúde e saneamento, 
educação e cultura. “É uma obrigação nos-
sa e está em nosso planejamento”, afirma o 
vice-presidente Mario Sergio Martins.

Essas ações, no entanto, ainda são tí-
midas diante do potencial dos clubes. Se-
gundo o gerente de Políticas Públicas do 
Instituto Ethos de Empresas e Responsa-

bilidade Social, Caio Magri, a diretoria do 
clube será procurada no início deste ano 
para saber se estão dispostos a ir adiante. 
“Acreditamos que possa ser um exemplo 
para o Brasil. Mas será preciso avançar em 
aspectos como a transparência da gestão”, 
declarou Magri, para quem a responsabi-
lidade social empresarial no futebol é um 
filão que pode se desenvolver, mas há di-
ficuldades na implementação do conceito 
num setor ainda distante da gestão aberta 
e do respeito ao consumidor. “O esporte 
tem capacidade de agregar a responsabili-
dade social de forma muito poderosa, pois 
clubes e patrocinadores não têm interes-
se em manter uma imagem de violência, 
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de administração antiética ou de ligação 
com lavagem de dinheiro internacional, 
como tem acontecido nos últimos anos”, 
afirmou.

Magri acredita que o Inter tem margem 
para evoluir e que já deu um pontapé ini-
cial nas preocupações sociais. Além de 
diversas ações de voluntariado, existem 
iniciativas como o projeto Genoma Colo-
rado, cuja função é mobilizar as crianças 
das comunidades carentes a se dedicar ao 
futebol, ao mesmo tempo em que rece-
bem orientações para promoção da ci-
dadania. São beneficiados cerca de 7.400 
meninos no Rio Grande do Sul e em al-
guns estados.

Outro projeto, chamado de A Escola 
Rubra, atende mais de mil alunos por 
ano e busca ensinar ou aprimorar os 
fundamentos técnicos e táticos do fute-
bol, trabalhando a formação social das 
crianças. “Nas escolinhas, temos às ve-
zes 2 mil meninos e meninas. Vou for-
mar 2 mil jogadores? Talvez não forme 
nenhum, mas vou formar, com certeza, 
2 mil cidadãos”, destaca o dirigente Mar-
tins. Fica lançado mais um desafio para 
o futebol brasileiro.   

opoRTUnidade
Gols de Luiz adriano, 1� 

anos, e alexandre pato, 17, 
formados nas categorias 

de base, levaram o inter à 
final contra o Barcelona. 
“Temos 2 mil meninos e 

meninas. vou formar 2 mil 
jogadores? Talvez não. Mas 
vou formar 2 mil cidadãos”, 

diz dirigente do clube
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Camisa a honrar
no começo do século 20, futebol era coisa 
de elite. Clubes abertos passaram a adotar o 
nome Internacional, ligeiramente inspirados 
na 2ª Internacional Socialista (1889, 
precursora do socialismo democrático). em 
São Paulo, em 1907, foi criado um Sport Club 
Internacional. em 1908, três irmãos da família 
Poppe, sócios do time paulista, mudaram 
para Porto alegre e, não aceitos nos clubes, 
fundaram outro Internacional. Primeiro a 
admitir negros e pardos como jogadores no 
RS e virou o “clube do povo”. Seu mascote 
é o Saci. Diz a lenda que em cantava-se o 
hino da Internacional Socialista em algumas 
reuniões do clube. (Flávio Aguiar)
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por vitor nuzzi

São 41 minutos e 57 segundos, 
distribuídos em oito faixas. 
Peças menos conhecidas, mas 
cultuadas pelos admiradores. 
“Não me canso de ouvir”, diz, 

por exemplo, o cantor Jair Rodrigues, in-
térprete da clássica Disparada. O último 
LP de Geraldo Vandré foi gravado no fi-
nal de 1970, na França, onde o cantor so-
fria as dores da distância de seu país – que 
havia deixado em fevereiro de 1969 – e de 

uma separação. É um álbum triste, mas 
nem por isso menos vigoroso. Das Terras 
de Benvirá chegou ao Brasil apenas em 
1973, poucos meses depois do nebuloso 
retorno de Vandré. Ninguém imaginava, 
mas o que poderia ser a retomada de uma 
carreira foi, na verdade, o canto final, em 
um disco nascido em um pequeno quar-
to de Paris.

Para a gravação, foi reunida uma tru-
pe que mal ensaiou. Na verdade, os mú-
sicos tampouco se conheciam. O violo-
nista Marcelo Melo, hoje com 60 anos, 

estudava na Bélgica e foi colega de classe 
do aspirante a fotógrafo Sebastião Salga-
do. Melo tivera alguns poucos encontros 
com Vandré ainda no Brasil, anos antes. 
Naquele início dos anos 70, aos 24 anos, 
ainda não sabia se seria engenheiro agrô-
nomo ou músico. Em 1971, formaria o 
Quinteto Violado, que existe até hoje – e 
em 1997 gravou um CD só com músicas 
de Geraldo Vandré, inclusive a até então 
inédita República Brasileira. O espanhol 
Francisco Peña Villar, que nos créditos de 
Benvirá aparece como Kiko de Carinho, 

LP gravado na 
França, junto com 
músicos que mal 
se conheciam, 
expressa todas 
as dores do 
compositor que 
incendiou festivais 
e aborreceu 
generais. Pensou-
se que fosse a 
retomada de uma 
obra. Mas foi o 
seu réquiem

O último 
disco de 
vandré

cULTURa
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MetAMoRFose
Geraldo vandré em 1�68, na 
era dos festivais, e tocando 
num bar na França (ao lado) 

com os amigos. abaixo, a capa 
e a contracapa do compacto

conheceu Vandré em uma loja de discos, 
tocando harmônica. Havia ainda o bai-
xista Murilo Alencar, que havia vendido 
o violoncelo e tocava na rua.

“Foi uma coisa quase de improviso. 
Parte das músicas foi composta no pró-
prio estúdio. Ele (Vandré) não tinha es-
trutura psíquica para ensaiar nada”, lem-
bra Marcelo. “Ele estava se separando de 
uma mulher que conhecera no Chile, 
muito desestruturado emocionalmente. 
E não conseguia pensar na idéia de vol-
tar a trabalhar no Brasil.”

Aos 66 anos, Xico (como o galego Fran-
cisco Peña costuma ser chamado) lembra 
até hoje de seu primeiro encontro com 
Vandré. “Foi num frio dia de novembro 
(de 1970). Diante da loja, reparei num 
cara que estava lá dentro a experimentar 
uma harmônica. Eu já ia embora, mas de 
repente voltei e entrei na loja pela curio-
sidade de escutar, talvez, um bom har-
monicista. Fiquei diante de Vandré, que 
era quem estava com o instrumento, e fi-

camos os dois a nos olhar, como dois bo-
bos, sem dizer nada.”

Desse encontro, resultariam vários ou-
tros na casa de Xico – na rua Vaugirard, 
no bairro latino de Paris –, com Vandré e 
Marcelo, que o então estudante espanhol 
já conhecia. Foi quando surgiu a propos-
ta para gravar um LP. “Desde então, nos 
encontrávamos regularmente para tocar 
daquele jeito nada organizado, no meu 
quarto. Era o nosso local de ensaio”, re-
corda Xico, ainda hoje amigo de Marcelo 
e apreciador de música brasileira.

Todo o processo de gravação durou cer-
ca de três meses, estima o violonista. No 
meio, aconteceu o episódio da prisão de 
Vandré e amigos, encontrados com ha-
xixe. “O embaixador do Brasil na França 
não ajudou em nada”, lembra. O embaixa-
dor naquele período era Aurélio de Lyra 
Tavares, ex-ministro do Exército e inte-
grante da Junta Provisória que substituiu 
Costa e Silva na Presidência da República, 
até que Emílio Garrastazu Médici tomas-
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se posse, em 1969. Morto em 1998, Lyra 
Tavares era paraibano de João Pessoa, a 
exemplo de Vandré – que acabou expul-
so da França. 

‘infotografável’
O disco saiu na França apenas como 

compacto, La Passion Bresilienne, com 
duas faixas, pelo selo Le Chant du Mon-
de (um barbudo Vandré é apresentado 
como “acusado de subversão”). Foi lan-
çado no Brasil, pela Phonogram, no fim 
de 1973. Vandré havia retornado em ju-
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agora só silêncio
Geraldo Vandré deixou o Brasil em fevereiro de 1969, e seu primeiro destino foi o Chile. 

amigos o disfarçaram para que ele parecesse mais velho e arrumaram um passaporte falso. 
Desde dezembro de 1968, após a decretação do ato Institucional nº 5, que o regime militar 
deu “legalidade” à censura de obras e perseguição de opositores, o cantor permaneceu 
escondido. Havia boatos de que ele não apenas seria preso, mas que haveria grupos 
interessados em matá-lo, por causa de sua música mais famosa, Pra não Dizer que não Falei 
das Flores, ou Caminhando, que deixou o público furioso ao perder o primeiro lugar do Festival 
Internacional da Canção, da Rede Globo, e fora considerada uma afronta pelos militares. 

Mas Geraldo Pedrosa de araújo Dias, nome de batismo de Vandré, tem obra bem mais 
abrangente. especialistas destacam a busca do compositor, que surgiu na época da Bossa 
nova, por outras sonoridades – e também por uma música de maior preocupação social. 
Disparada (parceria com Théo de Barros), de 1966, que dividiu o primeiro lugar do festival da 
Record com a Banda, de Chico Buarque, já mostra esse preocupação, assim como Canção 
nordestina. Mas o repertório de Vandré inclui várias composições românticas, como Pequeno 
Concerto que Virou Canção, Quem Quiser encontrar amor (com Carlos Lyra), Rosa Flor (com 
Baden Powell).

Com 71 anos, completados em setembro passado, ele vive recluso, faz viagens constantes 
e prefere o silêncio, embora ainda componha. em todo esse período, a única obra conhecida 
é Fabiana, composta em 1985 em homenagem à Força aérea Brasileira. O seu endereço mais 
fixo continua sendo em São Paulo – ele mora há anos em um apartamento modesto na região 
central. Fez algumas apresentações no Paraguai, no início dos anos 80. no Brasil, nenhuma. e 
também não relança os discos. Das Terras de Benvirá foi o quinto e último.

lho. A fotografia da capa foi feita por 
João Castrioto, que hoje, aos 65 anos, 
mora em Niterói, no Rio de Janeiro. “Fui 
buscá-lo na casa dos pais, no Flamengo, 
e o levei até o Alto da Boa Vista. Ele es-
tava infotografável, muito sofrido”, re-
corda João, que tem no currículo deze-
nas de fotos para discos, inclusive a do 
LP Jóia, em que Caetano Veloso apare-
ce nu, com a mulher Dedé e o filho Mo-
reno. O episódio rendeu uma prisão ao 
fotógrafo. 

A arte da capa, o rosto de Geraldo Van-
dré dentro de uma gota, foi obra de Aldo 
Luiz de Paula Fonseca, então estudante 
de Belas Artes que trabalhou durante dez 
anos com LPs e hoje, aos 59 anos, é artista 
plástico. “Difícil foi fazer a gota, por incrí-
vel que pareça. É de vaselina.” A imagem 
obtida é resultado da mistura de duas fo-
tos. “E não tinha computador”, recorda 
Aldo. “Não lembro de quem foi a idéia 
da gota, mas sei que sou fã dele até hoje. 
Hora de Lutar era meu disco de cabeceira. 
Anos depois, dei de cara com essa chance 
de fazer a capa.” 

Xico conta que não tinha a sensação 
de estar participando da gravação de um 
disco. “Falávamos da gravação, juntáva-
mos os três no meu quarto, tocando sem-
pre daquele jeito, sem mais explicação, 
nem estudo das entradas de voz ou da gai-
ta. Fui improvisando. Vandré gostava as-
sim, e então era eu quem decidia quando 
entrar, como tocar.” Foi assim que fizeram 
um dos álbuns mais marcantes da música 
brasileira. Da Europa, Vandré voltou ao 
Chile e perambulou pela América Lati-
na. Em 1972, ganhou no Peru um festival 
com Pátria Amada, Idolatrada, Salve, Sal-
ve, parceria dele com Manduka (morto 
em 2004), filho do poeta Thiago de Mello, 
que conviveu com o compositor paraiba-
no no Chile. “Gravada com Soledad Bra-
vo (cantora venezuelana), a música che-
gou a ser a canção nacional dos asilados 
brasileiros na Europa”, lembra Thiago.

De personalidade forte, Vandré sem-
pre foi um parceiro difícil, mas nem por 
isso deixou de ser cativante. Marcelo 
Melo conta que não conseguiu autoriza-
ção para gravar República Brasileira, em 
1997, e decidiu assumir a responsabilida-
de. “Ninguém consegue ajustar um tra-
balho com ele. Mas se ele sentar numa 
sala e começar a tocar, você pára, escuta 
e se emociona.” 
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VeRsão nACIonAl
o disco gravado na França 

teve versão lançada no 
Brasil em 1�7�. na gota, 

uma das últimas fotos de 
vandré
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Retrato

Trabalho, suor e samba
Nayra Regina Cardoso é artista nata. Criancinha, 

já participava de concursos de dança. Adoles-
cente, fazia cestas e outros artesanatos. O hobby 
virou ofício. Hoje, aos 22 anos, trabalha num 
ateliê de decoração, na Vila Madalena, São Pau-

lo, e dá aulas de dança de salão duas vezes por semana em aca-
demias. “Amo dançar e fazer artesanato. Aprendi tudo na raça.” 
De casa, em Osasco, para o trabalho, são três conduções, quase 
sempre em pé, com bolsa e sacola. “Tenho que levar comida, 
senão o salário não dá.”

No ateliê trabalham doze mulheres. As lesões por esforço 
repetitivo já chegaram ali. A dançarina tem tendinite nas mãos 
e bursite no ombro direito. O problema já levou as patroas a 

contratar uma fisioterapeuta para tentar evitar afastamentos. 
Todas fazem meia hora de relaxamento, de manhã e à tarde. 
“Já não sinto tanta dor. A empresa está crescendo e estamos 
cobrando melhorias, valorização pessoal e salarial. A gente 
não vive sem ele, mas dinheiro não é tudo, né?”

Tudo o que faz, a artesã faz com alegria. Há três anos, está na 
comissão de frente da escola de samba Tom Maior. Este ano, o 
samba-enredo conta 100 anos de história dos trabalhadores. 
Até a CUT-São Paulo entrou nesse samba: “Quero ter o meu 
direito, chega de exploração/ Com licença, eu vou à luta/ Faço 
greve, vou pra rua/ Digo não à opressão”. Nayra ensaia com 
energia. Quando se aproxima o Carnaval, a alegria aumenta.    
(Por Xandra Stefanel)
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viaGeM

por Miriam sanger

Esse pequeno município, encra-
vado na serra, pega uma caro-
na na fama da vizinha São Joa-
quim (SC), de cidade mais fria 
do país. Mas nem precisava. É 

em Urubici que, de fato, está registrada a 
mais baixa temperatura do Brasil: 18 graus 
negativos, em 1996. Por essa pouca divul-
gação, é preciso ir até lá para entender o 
que é Urubici, um termo indígena que sig-
nifica pássaro liso ou lustroso. 

Chegar é fácil: o centro urbano está a 
167 quilômetros de Florianópolis, a 390 
de Curitiba (PR) e 407 de Porto Alegre 

– embora seus encantos estejam escon-
didos e espalhados por lugares onde, na 
maioria das vezes, só se chega por estra-
das de terra. O lugar tem 10.500 habitan-
tes, dois terços deles na cidade, os demais 
na área rural. Mas sua geografia extraor-
dinária e o fato de abraçar parte dos cerca 
de 5% de Mata de Araucária que restam 
das serras lhe garante – se não já, num fu-
turo próximo – uma posição de destaque 
como destino turístico nacional.

O município recebeu, no começo do sé-
culo, imigrantes italianos, alemães e letos. 
Depois começaram a chegar sulistas e al-
guns poucos brasileiros do sudeste. Agrô-
nomos ou empresários certamente já ou-

viram falar de Urubici, uma vez que é o 
maior pólo de produção de hortaliças de 
Santa Catarina. E de frutas. Sabe a maçã 
Gala que você compra no supermercado? 
Muito provavelmente vem de lá. Também 
se destaca na produção de mel – apenas 
uma das empresas instaladas por lá, a Api 
Silvestre, exporta cerca de 200 mil tonela-
das por ano. Mas, no que diz respeito ao 
turismo, Urubici ainda não foi descober-
ta. E por isso mesmo torna-se um destino 
ainda mais interessante.

A pequena cidade está incrustada em 
meio a paredões de basalto, cuja forma-
ção data de 150 milhões de anos atrás, e 
faz parte do Parque Nacional São Joaquim, 

Os paredões de Urubici, 
na Serra Catarinense, 
a 167 quilômetros de 
Florianópolis, são obra 
de arte trabalhada pela 
natureza há 150 milhões 
de anos

Cria da 
montanha
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cachoeira do 
vacariano

cânion do 
espraiado

Santa Catarina

Florianópolis

Urubici

com seus cânions gigantescos e estradas de 
asfalto de tirar o fôlego. Já está em pauta no 
Ministério do Meio Ambiente a criação, 
ali, de um novo parque nacional que terá 
o nome de Campo dos Padres. De acordo 
com a prefeitura, Urubici já tem 12 mil 
hectares de área protegida. Com o parque 
Campo dos Padres seriam agregados 18 
mil hectares e o município se tornaria o de 
maior área protegida do Sul do Brasil.

“Para o turismo responsável e sustentá-
vel, seria excepcional, pois talvez Urubici 
venha a ser a única a estar coberta por dois 
parques nacionais”, torce Gisele Carreires, 
publicitária gaúcha que em 2001 instalou-
se definitivamente por lá e recebe turis-

tas em seu Refúgio Rio Canoas, charmosa 
pousada no vale do Rio Canoas. 

É, aliás, do deck do Refúgio que se tem 
uma vista inigualável de uma das gran-
des atrações do município, a Pedra da 
Águia, um imenso paredão que lembra 
realmente a ave. E está longe de ser a úni-
ca. A 26 quilômetros do centro, há o Mor-
ro da Igreja, o ponto mais alto do sul do 
Brasil. Lá está a Pedra Furada, situada a 
1.828 metros, cuja imagem está obrigato-
riamente estampada nos guias de ecotu-
rismo do país. O Campo dos Padres e o 
Cânion Espraiado são outras. Sem con-
tar as cerca de 80 cachoeiras, como a do 
Avencal e a do Véu de Noiva. No cami-
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nho em direção à Cachoeira do Avencal  
encontram-se inscrições rupestres feitas 
há quatro mil anos. 

O programa é caminhar, caminhar e 
caminhar, sempre com um guia para in-
dicar o rumo. Subir imensos paredões, 
andar por seus planaltos e, do topo, en-
xergar até a costa de Florianópolis, se a 
densa e costumeira neblina deixar – o que 
também garante um visual incrível. De-
pois descer e descer, nunca se apoiando 
nos imensos xaxins que crescem apenas 
alguns centímetros por ano e cuja extra-
ção é proibida para permitir um pouco de 
water walking, ou seja, caminhar sobre as 
pedras arredondadas de rios cristalinos 
– nos meses de verão, pois no inverno as 
águas geladas impedem a atividade.

Por eles, pela linda mata de araucária e 
por esses incríveis paredões basálticos, a 
palavra “preservação” é a que mais se ouve. 
E se pratica, ou ao menos se tenta. Já exis-
tem três organizações não-governamen-
tais locais criadas para esse fim. Uma de-
las é o Instituto Serrano de Preservação 
da Natureza (www.institutoserrano.org.
br), da qual o fotógrafo uruguaio Juan Ri-
vas é fundador e vice-presidente. “Há mui-
to trabalho a ser feito, mas precisamos de 
ajuda oficial, pois sozinhos tudo fica muito 
lento”, afirma Rivas. “Nossa região é pou-
co conhecida. E uma das formas de ajudar 
é fazer a população local compreender o 
paraíso em que vive e ensinar formas de 
preservá-lo ao mesmo tempo em que ti-
ram seu sustento dele.”

Existe uma batalha a ser travada. De um 
lado estão ativistas e ONGs que buscam a 
conscientização da população, a atenção 
do governo federal e dos turistas. De ou-
tro, agricultores, tementes de que a criação 
de um novo parque acabe de vez com suas 
condições de produção, pois, nesse caso, a 
forma de plantio e de colheita terá de ser 
completamente revista.

O temor é compreensível, mas já há 
provas de que isso não eliminará sua ati-
vidade, uma vez que já está em anda-
mento uma experiência bem-sucedida. 
“O governo precisa traçar um plano de 
ação, muito embora já exista uma comu-
nidade formada por 30 famílias que está 
plantando organicamente. Fizeram sua 
primeira colheita, o resultado foi bom e 
a safra deste ano já está toda vendida”, 
conta a publicitária Gisele Carreires.

A prefeitura promove atividades como 
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a Canoagem Ecológica, que teve sua quin-
ta edição no ano passado, e que consiste 
em uma “caravana” de limpeza dos rios. 
“Conseguimos diminuir em muito o lixo 
que era depositado neles. Além disso, já 
fazemos coleta seletiva e temos um aterro 
sanitário”, explica Sérgio José de Lima, as-
sessor de imprensa da administração.

A freqüência de turistas continua sen-
do mais forte no inverno. Mas esse não é 
um local apenas para se curtir o frio em 
frente à lareira. Oferece a oportunidade 
real de o viajante se integrar à natureza, 
seja a pé ou de bicicleta, neste último caso 
guiado por Cláudio Schlindwein, que coor-
dena a agência Tribo Xokleng, única que 
realiza este tipo de atividade por lá. 

Há caminhos para todos os gostos e bol-
sos, de caros hotéis-fazenda até simples 
pousadas. A população ainda nem está 
acostumada à chegada dos turistas. Mui-
tas vezes, as pessoas não sabem indicar 
como se chega a determinada cachoeira 
ou por onde se inicia tal trilha – e aí entra 
o trabalho das agências, em sua maioria 
coordenada por brasileiros que chegaram 
e ficaram. Também neste aspecto há um 
trabalho sendo desenvolvido.

A Corvo Branco Expedições – cuja prin-
cipal atividade é promover caminhadas de 
um dia ou travessias pelo parque com du-
ração de dois a cinco dias – está desen-
volvendo atividades para que a população 
local conheça seu habitat. “Eles precisam 
estar maravilhados como nós, que viemos 
de fora, para se engajarem”, resume Gisele, 
que “põe a mão” em tudo o que pode.

Por exemplo, ajudando na administra-
ção do grupo Artesãs da Serra, formado 
por mulheres que, aos domingos, abrem 
as portas da cooperativa para vender as 
melhores gostosuras de que se tem no-
tícia: compotas, pães, biscoitos, geléias, 
tudo feito com ingredientes locais, em-
balados com simplicidade e charme. E o 
dinheiro é revertido para reforçar o orça-
mento das famílias. O objetivo de Gisele é 
o mesmo de todos os que chegam a Uru-
bici. Em resumo, ajudar o município a se 
profissionalizar naquilo que é realmen-
te sua vocação: o ecoturismo conscien-
te e auto-sustentável em uma região que 
resiste bravamente, com a mesma força 
com a qual a natureza ergueu seus pare-
dões. A página www.urubici.com.br é boa 
fonte de informações sobre a cidade, sua 
história e sua localização. 
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O programa 
é caminhar, 
caminhar e 
caminhar, sempre 
com um guia 
para indicar 
o rumo. Subir 
imensos paredões, 
andar por seus 
planaltos e, do 
topo, enxergar 
até a costa de 
Florianópolis, 
se a densa e 
costumeira neblina 
deixararaucária



48 )   Revista do Brasil   )  janeiro   )   2007

por Xandra stefanel (xandra@revistadobrasil.net)Curta essa dica

A editora Objetiva lança o 
segundo volume da coleção 
Devorando Shakespeare na qual Luis 
Fernando Verissimo se inspira na 
quatrocentona peça Noite de Reis 
para escrever A Décima Segunda 
Noite (152 páginas). A tragicomédia 
do dramaturgo inglês ganha ousadia 
ao ser narrada por um papagaio 
francês de ar aristocrata numa 
versão atualizada. Illyria, ilha inventada por 
Shakespeare para cenário da peça, transforma-
se num salão de cabeleireiro em Paris, onde trabalha 
o papagaio Henri, bisbilhoteiro e falastrão que divide a autoria do 
livro e conta histórias de tipos parisienses, desde travestis que jogam 
futebol, brasileiros abastados a diplomatas misteriosos. R$ 19 a R$ 29.

direto do islã
Yusuf Islam voltou a ser Cat Stevens. O cantor 
britânico que fez sucesso no mundo todo nas 
décadas de 60 e 70 e abandonou o estrelato 
para dedicar-se ao islamismo voltou à cena 
musical com um CD repleto de espiritualidade. 
Tudo sem ferir o Alcorão e no melhor estilo 
folk, muito próximo à sonoridade de 30 anos 
atrás. A diferença é que no trabalho atual todas 
as letras são pacifistas. Algumas músicas e 
um clipe do álbum An Other Cup (Universal) 
podem ser conferidas no site do cantor (www.
catstevens.com), aliás, um site interativo e cheio 
de animações interessantes. Perfeito, não fosse 
todo em inglês. R$ 40 a R$ 70.

O bispo de São Félix do Araguaia, Pedro Casaldáliga, não é só um ferrenho defensor dos excluídos espalhados pelos 150 
mil quilômetros quadrados da Prelazia de São Félix, na ponta mato-grossense da Amazônia. Ele também é poeta e para 
mostrar essa outra faceta do bispo, a Editora Perseu Abramo lançou o livro Versos Adversos: Antologia (128 páginas), 
que traduz em poemas a árdua batalha travada cotidianamente na região que Casaldáliga adotou para viver. Os versos 
ultrapassam os limites de suas atribuições religiosas e sua militância para compor um quadro ao mesmo tempo lúdico e 
real do dia-a-dia de milhares de brasileiros. R$ 55

Resistência em versos

O álbum Duetos, da gravadora Biscoito Fino, 
é uma mistura só. Samba, bossa-nova, 
moda de viola, rock, choro, 
frevo, toada etc. marcam 
encontros atemporais de 
mãos e vozes de alguns dos 
principais nomes da música 
popular brasileira. O disco surgiu 
depois de Timoneiro, projeto de 
Hermínio Bello de Carvalho, no qual 
ele promovia diversos encontros. Dois 
deles entraram neste CD: Lenine e Zé 
Renato (em Amigo é Casa, de Capiba e Hermínio); e Chico Buarque 
e Zeca Pagodinho (no partido alto Mulher Faladeira, de Maurício 
Tapajós, Maurício Carrilho e Hermínio). As 14 faixas reúnem duplas 
pra lá de boas: Ana Jobim e Tom, Caetano e Bethânia, Miúcha e Bebel 
Gilberto, Francis Hime e Paulinho da Viola, Jards Macalé e Adriana 
Calcanhotto, Milton Nascimento e Simone Guimarães, Olívia Hime 
e Djavan, Joyce e Dori Caymmi, João Donato e Paulo Moura e ainda 
Bebeto Castilho e Marcelo Camelo. Imperdível. R$ 28,90. 

papagaio 
shakespeariano

Mistura fina

cat 
stevens
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Um boêmio convicto e incorrigível está chegando pela terceira vez às mesas de 
alguns botecos paulistanos. Tulípio é o personagem de uma publicação bimestral 
feita pelo redator publicitário Eduardo Rodrigues e pelo cartunista Paulo Stocker e 
distribuída gratuitamente em bares da capital. São cartuns que refletem as conclusões 
que o quarentão botequeiro tira de suas análises do rico ambiente boêmio, além 
de situações quase sempre embaraçosas nas quais o personagem se envolve. Em 
cada edição, um cartunista homenageado e um cronista fazem uma saudação ao 
personagem. Nesta, a dupla Gepp e Maia sentaram à mesa com Tulípio, e Mario 
Prata jogou uma polêmica no ar. Saiba onde encontrar: www.tulipio.com.br.

petisco, humor e cerveja

Quem não se lembra do romance entre Sandy e Danny no filme Grease - Nos Tempos 
da Brilhantina? Os passos do rock’n’roll anos 50, o topete de John Travolta – ainda 
sem barriga! – e o romance água-com-açúcar hollywoodiano estão de volta em um 
DVD duplo lançado pela Paramount. A edição especial do musical que consagrou 
as carreiras de John Travolta e Olivia Newton-John traz imagens e som retocados, 
cenas inéditas com apresentação do diretor Randal Kleiser, a festa de comemoração 
de 25 anos de Grease, as memórias de John e Olivia, a coreografia e ainda karaokê da 
trilha sonora. Seus vizinhos vão adorar. R$ 20 a R$ 40.

Karaokê brilhante

O ano no Rio de Janeiro vai 
começar com música. Até o 
dia 23 de janeiro, o Centro 
Cultural Banco do Brasil 
vai promover espetáculos 
que traçam um panorama 
histórico dos gêneros que 
influenciaram a criação do 
samba. Jongos, maxixes e 
lundus serão apresentados 
pelas Meninas da Serrinha 
e Tia Maria do Jongo (dia 
2), Mariana Baltar e Nelson 
Sargento (dia 9), Casuarina e 
Tia Surica (dia 16) e Sururu 
na Roda e Walter Alfaiate 
(dia 23). Os espetáculos são 
realizados às terças-feiras 
em dois horários, 12h30 
e 18h30. Rua Primeiro de 
Março, 66, Centro, Rio de 
Janeiro, tel. (21) 3808-2020. 
Ingressos a R$ 6 
e R$ 3 (meia).

onde o samba 
começou

olivia 
newton-John

e John Travolta

Revista Fórum no UoL
De grão em grão, a chamada imprensa alternativa vai buscando ampliar seu 
espaço e seu público. Depois da revista Caros Amigos, hospedada no portal  
Terra, e da agência Carta Maior, no UOL, agora é a vez da revista Fórum  
(www.revistaforum.com.br), da editora Publisher, chegar ao maior provedor de 
internet do Brasil. De 20% a 30% da edição que está nas bancas é publicado no 
site; depois que vira o mês, o conteúdo poderá ser acessado também via UOL. A 
página da revista será reformulada e terá blog com atualizações diárias do editor 
Renato Rovai, que está na África para a cobertura do Fórum Social Mundial.
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por Mouzar BeneditoCrônica

Mouzar Benedito, mineiro de nova Resende, é jornalista e geógrafo. 
publicou vários livros, entre eles o Anuário do Saci (editora publisher Brasil, 2006), ilustrado por ohi

Trem doido

Mineiro gosta mesmo de trem. Não tem jeito. 
Inclusive chama tudo de trem. Refere-se às 
panelas e aos pratos como trens de cozinha. 
Doença é um trem e o remédio também. Um 
mineiro piorava de saúde e me dizia que teve 

um trem esquisito, mas depois tomou um trem que o farma-
cêutico receitou e ficou bom.

Já vi gente comprar trem de escritório, trem de matar mos-
quito, trem de tudo quanto é tipo. Até quando está com fome, 
vai ali e come um trem. Mulher bonita é trem bão, ou trem 
doido. Como diz a piada, mineiro só não chama uma coisa de 
trem: o trem, quer dizer, o trem de ferro, como o chamávamos. 
Contam que uma família esperava o trem numa estação minei-
ra e, quando ele apontou se aproximando da estação, o homem 
falou pra mulher:

— Mulher, pega os trens que lá vem o baita.
Eu sou mineiro de uma cidade que nunca teve trem – quer 

dizer, trem de ferro. Porque outros trens tinha aos montes, já 
que a gente também chamava tudo de trem. Então tinha muito 
trem, mas não o baita, “de ferro”. Uma frustração!

Do quintal da minha casa, em Nova Resende, olhando os 
morros cobertos de café, de mata ou de pastos, eu via distante, 
a mais de vinte quilômetros, lá embaixo, um trem da Rede Mi-
neira de Viação, que ia de Muzambinho a Monte Belo e de lá 
para Juréia. Mas nem dava pra ver como era, só via aquele ris-
quinho distante, se movimentando. E sonhar com uma viagem 
de trem. E quando vim para São Paulo, foi de trem da Mogiana, 
que peguei em Guaxupé.

Já em São Paulo, sempre que podia, viajava de trem. Quando 
vi que acabavam com as ferrovias no Brasil, viajei de trem o 
máximo que pude. Eram viagens divertidas, apesar de demo-
radas, porque a gente ia conversando, ouvindo histórias, co-
nhecendo o povo, andando de um vagão para outro, parando 
no vagão restaurante pra tomar uma cerveja...

Foi uma grande sacanagem a política de favorecimento do 
transporte rodoviário. Acabou com as ferrovias. A última per-
versidade feita com elas foi a privatização, que praticamente 
acabou de vez com o transporte de passageiros no Brasil. So-
braram, claro, os trens urbanos e umas poucas linhas interur-
banas, a maioria delas de trens turísticos.

Os viajantes de hoje nem imaginam como era divertido, bo-
nito e enriquecedor (no sentido cultural) cruzar o Pantanal 
de trem, ir de São Paulo a Uruguaiana, de Belo Horizonte a 
Salvador, de Fortaleza ao Crato... Era bom viajar de trem.

Mas às vezes era difícil. Muitos dos próprios ferroviários, 
ou melhor, dos burocratas das ferrovias, contribuíram para a 
extinção desse meio de transporte. Alguns faziam verdadeiras 
campanhas contra ele. Lembro-me de uma vez que estava em 
Teresina, no Piauí, e resolvi ir de trem para São Luís do Ma-
ranhão. Fui comprar passagem para o dia seguinte, o homem 
do guichê falou:

— De ônibus, você gasta seis horas daqui lá, por que quer ir 
de trem, que gasta mais que o dobro?

— Porque eu gosto de andar de trem.
— Mas vai demorar muito.
— Não tem importância, eu tô à toa. Quero uma passagem 

pra amanhã, às oito da manhã.
— O trem de amanhã tá atrasado, não vai sair nesse horário.
— Eu espero.
— Não sei nem se sai amanhã.
Nisso entrava um trem do tipo maria-fumaça na estação. Falei:
— Olha ele aí. Tá chegando, então vai poder sair amanhã 

mesmo.
Ele não se deu por achado:
— Esse é o que devia ter chegado ontem e vai sair só depois 

de amanhã. O de amanhã, que devia ter chegado anteontem, 
ainda não chegou.

Não sei se era verdade, mas desisti. O certo era que o bu-
rocrata não queria me vender passagem, de jeito nenhum. E 
venceu! 

Panelas e comida, doença e remédio, 
material de escritório e até mulher: para 
os mineiros tudo é trem. Menos o trem




