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N
ão poderia ter havido frase mais deselegante que a usada pelo governa-
dor José Serra sobre o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 
apresentado pelo governo federal em 22 janeiro: “É a tentativa do afo-
gado em se salvar puxando para cima os próprios cabelos”. Como se ele 
entendesse de cabelos. Quase todos os setores econômicos receberam 

o programa com alegria moderada. Cada um apontou propostas e cobranças para 
melhorar. Dos publicitários aos sindicatos, passando pela construção civil, políti-
cos e empresários, reconheceu-se uma iniciativa, como disse Delfim Netto, de criar 
um “estado de espírito” favorável ao crescimento.

Afinal, desde 1985, sucessivos planos e pacotes fracassaram rapidamente, pro-
vocaram perdas generalizadas ou consertaram a inflação mas estabeleceram juros 
altos e dependência externa. Mesmo os sindicatos, que ainda digerem as propostas 
para o FGTS e o reajuste do funcionalismo, manifestaram apoio. O governo des-
vencilhou-se do debate pautado pela mídia sobre reformas trabalhista e previden-
ciária e pôs em foco geração de emprego e redução da miséria.

O PAC pegou a mídia anti-Lula desprevenida e o núcleo estratégico da oposição 
curtindo o inverno no Hemisfério Norte. A reação foi hilária, gerando coisas como 
a d’O Estado de S. Paulo: “Se der certo, vai faltar energia”. Eles torcem pelo fracas-
so; a população, pelo sucesso. O governador, talvez cercado pela tragédia do Metrô 
deixada por seu antecessor, tem capacidade para entender que o desenvolvimento 
social e econômico é tudo, desde que leve em conta os índices de desenvolvimento 
humano e a preservação ambiental.

Na região do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, onde moram 
os endinheirados que dominam boa parte do PIB brasileiro, há no entorno 86 fa-
velas. Vizinho àqueles enormes condomínios, o bairro de Campo Limpo tem si-
tuação social infinitamente pior. Sem um plano de desenvolvimento que dê cer-
to, ainda que na oposição e sempre de olho nas eleições, Serra terá de arrancar os 
próprios cabelos para resolver essa dívida histórica, grande parte dela deixada por 
seus próprios pares. 
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A tragédia do Metrô, deixada pelo antecessor, deve ter atrapalhado o raciocínio de serra
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Carta do Leitor
Antenado
Ufa! Novidade 
na mídia! Grata 
surpresa a exis-
tência da revis-
ta. Tenho insisti-
do que se no país 
do faz-de-conta 
a imprensa não 
“der pra valer”, 
com responsa-

bilidade, ela extinguir-se-á e quem pa-
gará a conta será a democracia. Inteli-
gente a entrevista com o Tas (edição nº 
8). Alguns deslizes foram cometidos. No 
Ponto de Vista, trocou-se Juan Domingo 
Perón por Juan Carlos Perón; na repor-
tagem “Cria da montanha”, anunciou-se 
que a Api-Silvestre exporta cerca de 200 
mil toneladas de mel. Daria para adoçar 
o capeta! Que tal dividir por mil? Votos 
de vida perene. 
Vadler Massud Hadad, São Paulo (SP)
Nota: Na verdade, é dividir por 100. São cerca de 
2 mil toneladas de mel exportadas.

Descaso
Li a reportagem sobre o Sesi (“Sesi taxa 
trabalhadores”, edição nº 7). Tenho filho 
que estuda lá e outros que já estudaram 
e sempre achei o ensino ótimo. Mas uma 
coisa me chamou a atenção: a entidade 
teve saldo positivo de 140 milhões de 
reais, no último ano. Como pode uma 
coisa dessas?! No Sesi 94, Vila Lucinda, 
em dias de chuvas tem sala de aula que 
fica alagada e com as carteiras molhadas 
de tanta goteira. Para onde está indo o 
dinheiro?
Solange Gomes, Santo André (SP)

Barsa x Barça
O revezamento nas crônicas sempre nos 
reserva agradáveis surpresas, como na 
edição nº 7, com a brilhante aula de his-
tória misturada com futebol ministrada 
pelo melhor cronista de esportes deste 
país, José Roberto Torero (“O Mundial 
de Clubes e as vastas costeletas”), que se 
transformou em autêntica enciclopédia 
Barsa com sua revolução de costeletas. 
Qualquer semelhança com o Barça, do 
Ronaldinho Gaúcho, que perdeu o títu-
lo do Mundial de Clubes para o Inter 

de Porto Alegre, é mera coincidência. A 
Revista do Brasil se renova a cada edi-
ção, com artigos e reportagens de inte-
resse geral, sempre com muita proprie-
dade. Essa linha editorial faz a grande 
diferença em relação aos outros órgãos 
de imprensa.
Jordão Lourenço Spínola, São João da 
Boa Vista (SP)

sempre alerta!
Sou estudante de Serviço Social e até su-
geri à minha faculdade que seja feita a 
assinatura da revista para nossa biblio-
teca. Quero sugerir também uma ma-
téria sobre o escotismo, que completa 
100 anos em 2007. É um movimento que 
vem contribuindo muito para a juventu-
de e merece um olhar. Sou chefe escotei-
ro na minha cidade.
Leandro Santini, Promissão (SP)

EUA e tortura
Os Estados Unidos tentam apresentar 
o país como campeão da democracia e 
dos direitos humanos. A autêntica la-
vagem cerebral, no entanto, não con-
vence. As atrocidades praticadas pelas 
forças de ocupação norte-americanas 
em prisões iraquianas, o campo de 
concentração instalado em Guantá-
namo, as prisões clandestinas man-
tidas pelo governo estadunidense em 
países da África e da Ásia são provas 
irrefutáveis de desrespeito aos direi-
tos humanos.
Lúcio Flávio Lima, Brasília (DF)

sobre a RdB
Esta revista é sensacional, suas repor-
tagens são atuais e interessantes. Todo 
mês fico esperando sua chegada para me 
atualizar. Poder expressar nossa opinião 
é sempre importante.
Jéssica Soares Amaral, São Paulo (SP)

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. 

revista@revistadobrasil.net
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O novo mandato presidencial 
e a nova legislatura se ini-
ciam em um ano que está 
sendo anunciado, na Euro-
pa, como crucial para o fu-

turo do homem. Não se trata apenas do 
problema ecológico – esse, por si só, dra-
mático –, mas também do novo quadro 
político mundial. Os Estados Unidos caí-
ram em uma armadilha, ao criar a globali-
zação neoliberal, crendo que ela garantiria 
(ao lado do poder militar) a continuidade 
de sua hegemonia, em seqüência à der-
rocada do sistema soviético. Quem real-
mente se aproveitou dessa manobra foi a 
China e, com ela, alguns países asiáticos 
e seus vizinhos, como a Índia.

Conforme a análise de observadores in-
ternacionais, a unipolaridade do mundo, 
com os Estados Unidos no comando, du-
rou pouco. A ascensão da China e a rea-
ção política de parte da União Européia 
trouxeram a multipolaridade. E como não 
pode, em uma esfera, haver mais de dois 
pólos, deixou de haver pólo, ou, como 
diz outro observador norte-americano, o 
mundo deixou de ser esférico: ficou pla-
no – ou chato.

A direção política do Brasil, em seus 
Três Poderes, tem de levar em conta essa 
circunstância histórica, a fim de assegurar 
a defesa de nossos interesses no mundo. E, 
como estamos no mesmo mundo, alguns 
de nossos problemas internos em pouco 
se diferenciam dos problemas advindos 
da decadência dos Estados nacionais, em 
favor do Mercado, a partir da queda do 
Muro de Berlim.

A existência do sistema socialista so-
viético pode ser hoje contestada, em ra-
zão das deformações do stalinismo. Mas 
os trabalhadores do mundo inteiro de-

vem ao regime alguns decênios de alívio 
na exploração sistemática a que estavam 
submetidos. A adoção, na maioria dos paí-
ses ocidentais, de normas como oito ho-
ras diárias de trabalho, descanso semanal 
remunerado, férias anuais e garantia de 
emprego se deve ao temor de que o movi-
mento sindical se organizasse revolucio-
nariamente para a tomada do poder nos 
países capitalistas.

Tanto é assim que, logo depois da defec-
ção de Mikhail Gorbachev (presidente da 

ex-União Soviética de 1985 a 1991), todos 
os direitos trabalhistas começaram a ser 
reduzidos nos países que os respeitavam, 
como é o caso do Brasil. Os governos na-
cionais, em nome de uma eficiência que 
só interessa aos empresários, passaram a 
flexibilizar as relações trabalhistas, com os 
resultados que conhecemos. Com a que-
da do socialismo e o predomínio da eco-
nomia neoliberal, o mundo andou cem 
anos para trás.

A situação começa a mudar. A derrota 
militar norte-americana no Iraque pode 
levar o governo de Washington ao bom 
senso de uma retirada com o mínimo de 
honra, ou – o que parece mais provável 
– a uma ampliação da guerra ao Irã e à 
Síria, o que pode retardar o desastre mili-
tar, mas não o evitará. A ascensão da Chi-
na, não apenas econômica como militar, 
como comprovam seus recentes êxitos es-
paciais, também contribui para o esmae-
cimento da arrogância norte-americana. 
Todos os movimentos geopolíticos terão 
de se subordinar a essa nova realidade. 
Sendo assim, poderemos dispor de maior 
espaço para as reivindicações sociais na 
América Latina.

Os trabalhadores sabem, por sua peno-
sa experiência, que só na luta conseguem 
melhorar pouco a pouco suas condições. 
Os últimos anos foram de forçado recuo. 
A “modernização” do parque industrial 
brasileiro, com a robotização e a dispensa 
de milhares e milhares de pessoas, levou 
os trabalhadores à prioridade da luta pela 
preservação do emprego. Mas já é hora de 
se prepararem para a reconquista das po-
sições perdidas. E a oportunidade é única, 
quando ocupa a Presidência da República 
um trabalhador manual, o torneiro mecâ-
nico Luiz Inácio da Silva. 

Por Mauro santayanaPonto de Vista

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

O desafio do quatriênio

PA
u

lO
 P

eP
e

Com a queda do 
socialismo e o predomínio 
da economia neoliberal, 
o mundo andou cem 
anos para trás. Está na 
hora de os trabalhadores 
prepararem-se para a 
reconquista das posições 
perdidas
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Por Paulo Donizetti (paulo@revistadobrasil.net)Resumo

A febre tem remédio
O Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) botou o 
mundo político e econômico em polvorosa ao 
anunciar, no início de fevereiro, as previsões 
catastróficas sobre os efeitos do aquecimento 
global neste século. É grave? É. O estudo deve 
soar como uma sirene, alerta o Greenpeace. 
Mas, entre as adversidades previstas, vale 
assinalar um aspecto do estudo: 90% dos 
cientistas atribuem o estado febril do planeta a 
ações do homem, e não a fenômenos naturais. 
Ou seja: as doenças da Terra ainda têm 
remédio e é possível retardar – com ações do 
homem – o que muitos veículos alardearam 
como “o fim do mundo”.

À espera de abril
Novo relatório do IPCC sobre o clima deve ser 
anunciado em abril, apontando atitudes que 
podem ser tomadas para reduzir o impacto da 
ação humana no clima do planeta. O estudo 
deve aumentar a pressão sobre países como 
Estados Unidos, Rússia e Austrália, grandes 
que não assinaram o Protocolo de Kyoto, 
que estipula redução nas taxas de emissão de 
gases que agravam o efeito estufa. O avanço 
das queimadas e da soja sobre a Amazônia 
brasileira também entrará na berlinda e, 
possivelmente, crescerão as advertências para 
que o plano do governo acelere o crescimento 
sem acelerar o aquecimento.

O saldo de vagas abertas com carteira assinada foi novamente 
positivo no ano passado. Surgiram em todo o país 1.228.686 
novos empregos formais. O resultado ficou um pouco abaixo 
de 2005 e muito abaixo do 1,5 milhão de 2004. A evolução 
modesta segue o ritmo lento do crescimento da economia. 
Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
do Ministério do Trabalho, a construção civil, com crescimento 
de 85.796 empregos, teve o melhor resultado desde 1992. “A 
tendência, com as medidas que tomamos (referindo-se ao Plano 
de Aceleração do Crescimento), é de continuidade dessa alta nos 
níveis de emprego do setor”, disse o ministro Luiz Marinho.

emprego: falta acelerar

Entrou para a história das descomposturas políticas o gesto 
do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que, ao chegar 
para a inauguração de uma unidade da Assistência Médica e 
Ambulatorial no bairro de Pirituba, na capital paulista, resolveu 
tomar satisfação com um Kaiser antes. O microempresário Kaiser 
Paiva Celestino da Silva, de 49 anos, pode não ter sido educado 
ao aproveitar a presença do político para chiar contra uma lei 
que proíbe publicidade externa na cidade. Mas a forma grosseira, 
agressiva e covarde com que Kassab botou o cidadão, seu eleitor, 
para correr – “Sai daqui, vagabundo!” – não se justifica. Agora, 
cada vez que uma emissora de TV for cobrir uma inauguração 
com o prefeito, será melhor mandar tirar as crianças da sala.

O ingrato e o vagabundo

Espeto de pau
Para quem deu notas de desconfiança às 

doações financeiras recebidas por candidatos 
depois do resultado das eleições – embora 

a lei permita doações até um mês depois do 
pleito, não seria ético, observou um colunista 

de jornalão –, resta uma explicação. A 
empresa que edita a Folha de S.Paulo 
doou 42 mil reais à campanha do ex-
ministro de FHC e deputado federal 
eleito Paulo Renato (PSDB-SP) – em 
27 de outubro, bem depois da eleição 

do tucano: aí pode?

Período saldo de empregos

Collor/itamar (1992-1994) 326.545
FhC i (1995-1998) -1.018.191
FhC ii (1999-2002) 1.815.088
FhC i+ii (1995-2002) 796.967
lula i (2003-2006) 4.651.376

Fonte: Caged/MTE
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AqUECIMENTO gLOBAL

O que eles disseram sobre o PAC

n Apostei com o 
Paulo Francini que 
eles (o Copom) 
iriam baixar 0,25. 
ele dizia: “Não, 
eles vão ser mais 
tolerantes, mais 
cooperativos”. 
eu disse: “Não, 
olha, tem uma 
questão aí que é 
de reafirmação da 
independência do 
Banco Central”. 
É questão 
ideológica... A 
discussão reflete 
um pouco a 
correlação de 
forças daquilo 
que as pessoas 
costumam chamar 
de sociedade 
brasileira.
Luiz gonzaga 
Belluzo, a Paulo 
henrique Amorim, 
no iG

n O que o PAC 
propõe é menos 
ambicioso do 
que sugerem 
os “cientistas” 
(medidas 
imediatas de 
regulação, 
reforma tributária, 
previdenciária 
etc.), mas não 
menos importante. 
É a aposta na 
criação de um 
“estado de 
espírito” favorável 
a uma aceleração 
do crescimento. 
Temos de ver o 
PAC não como 
um conjunto de 
medidas, mas 
como um foco de 
novas atitudes.
Delfim Netto, na 
Folha de S.Paulo

n O recuo da 
taxa básica de 
juros de 13,25% 
para 13% ao ano 
é insuficiente 
para referendar 
a confiança 
dos setores 
produtivos no 
PAC e no discurso 
de crescimento 
pronunciado 
pelo presidente 
lula. Nem parece 
que o Copom 
integra o mesmo 
governo que, 
há apenas dois 
dias, anunciou 
um grande e 
abrangente 
programa voltado 
à expansão do PiB. 
É paradoxal.
Paulo skaf, 
presidente da 
Fiesp, no site da 
entidade

n O PAC terá 
maiores chances 
de sucesso se 
aprofundar a 
presença dos 
trabalhadores 
nas decisões de 
estado, como os 
conselhos das 
estatais, fundos 
de investimento 
e o impenetrável 
Conselho 
Monetário 
Nacional, 
protagonista 
do notório 
descompasso 
entre os objetivos 
do PAC e as 
ações do governo, 
que vem a ser a 
ridícula redução 
de 0,25 na taxa 
básica de juros.
Artur Henrique, 
presidente da CuT, 
no site da Central

n A parte de 
saneamento 
básico do PAC 
tem repercussão 
positiva para o 
setor ambiental. 
As obras do 
metrô também, na 
medida em que 
você tem redução 
de emissões. Os 
outros projetos 
terão de ser 
analisados caso 
a caso para o 
licenciamento 
ambiental. O 
importante é essa 
visão que se vem 
construindo de 
que a variável 
ambiental deve 
permear os 
projetos.
Marina silva, 
ministra do Meio 
Ambiente, na 
Carta Maior

n O objetivo 
real é abrir mais 
espaço para o 
capital privado. 
e para dourar 
a pílula coloca 
investimentos que 
ninguém pode 
contestar. Quem 
vai ser contra 
a construção 
de estradas? O 
salário mínimo 
não vai chegar 
ao nível que o 
Dieese considera 
o mínimo para 
o brasileiro 
sobreviver. A única 
coisa positiva são 
as obras; precisa 
saber se vão ser 
feitas mesmo.
Plínio de Arruda 
sampaio, por  
e-mail à Revista 
do Brasil

O Plano de Aceleração do Crescimento anunciado pelo governo 
no dia 22 de janeiro parece ter os juros como maior adversário 

A sede da União Nacional dos 
Estudantes vai mudar da Vila 
Mariana, em São Paulo, para um 
imóvel no Flamengo, no Rio. Ali 
foi reduto dos estudantes de 1942 
até o golpe de 1964. A retomada 
simbólica do local aconteceu às 
17h30 de 1º de fevereiro, mesma 
hora em que, em 31 de março 
de 1964, grupos incendiavam 
o prédio clássico. O projeto da 
nova construção é de Niemeyer. 
Na UNE surgiram os Centros 
Populares de Cultura (CPC). 
Agora é a vez dos Circuitos 
Universitários de Arte e Cultura 
(Cuca). “Com o mesmo espírito 
de unificar estudantes, artistas, 
militantes e estimular a produção 
cultural”, diz seu presidente, 
Gustavo Petta.

Cuca no lugar
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Por Flávio Aguiar

A frase de abertura ao lado é 
do teólogo e frei Luis Car-
los Susin, de Porto Alegre. A 
observação, feita à reporta-
gem em pleno conjunto es-

portivo Moi (nome de um dos ex-pre-
sidentes do Quênia), nos arredores de 
Nairóbi, define a importância da reali-
zação da sétima edição do Fórum Social 
Mundial (FSM) no continente africano. 
Frei Susin ali estava pelo FSM em si, rea-
lizado de 19 a 25 de janeiro, e pelo 2º Fó-

rum Mundial de Teologia e Libertação, 
ocorrido alguns dias antes.

Desde sua primeira edição, em janei-
ro de 2001, em Porto Alegre, o Fórum 
Mundial já teve sede em três continen-
tes: a América (Porto Alegre, 2001, 2002, 
2003 e 2005), a Ásia (Mumbai, na Índia, 
2004) e agora a África. Em 2006, a edição 
teve três partes: a primeira em Bamako, 
no Mali (África), a segunda em Caracas, 
na Venezuela (América) e a terceira em 
Karashi, no Paquistão (Ásia). Além disso, 
o processo tem desencadeado uma série 
de fóruns temáticos ou regionais: o Euro-

“A presença do Fórum 
Social Mundial na África 
tem significado simbólico 
muito grande. O melhor 
conhecimento que temos 
diz que a África é a mãe da 
humanidade. Encontramos 
aqui a nossa história com 
raízes muito mais profundas 
do que aquilo que a história 
do Ocidente conta”

FóRUM sOCIAL MUNDIAL

no 
berço 
da 
humanidade
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no 
berço 
da 
humanidade

peu, o Mediterrâneo, o Pan-Amazônico, o 
de Juízes, o da Educação, o Parlamentar, o 
das Águas, o da Teologia e Libertação. Essa 
movimentação tornou-se um dos princi-
pais espaços de contestação à globalização 
conservadora, ao Consenso de Washing-
ton, ao neoliberalismo e ao Fórum Econô-
mico Mundial de Davos, na Suíça, que se 
realiza todo ano na mesma época.

Os números são sempre espantosos. Es-
tima-se que a marcha de abertura deste ano 
tenha tido 250 mil participantes. Em Nairó-
bi, o número de inscritos chegou perto de 
50 mil, enquanto o de participantes foi es-

timado em mais de 70 mil, e isso num con-
tinente em que alguns foram em caravanas 
pelo deserto e pelos altiplanos.

A frase de frei Susin espelha um sen-
timento comum que atravessa todos 
os Fóruns: sua própria realização é um 
acontecimento, uma conquista. Não foi 
diferente no Quênia. Mais até: desta vez, 
em que se enfrentaram muitas dificulda-
des e precariedades, a sensação de vitória 
foi intensificada.

O FSM não é apenas um “evento”. É mui-
to mais que isso, é um processo, como enfa-
tizam vários de seus organizadores históri-
cos, entre eles o brasileiro Chico Whitaker: 
“Desde o primeiro Fórum nos demos conta 
de que o processo que estava sendo inicia-
do, e tem como ponto de apoio os eventos, 
tinha de se espalhar pelo mundo todo. Os 
africanos pediram isso, para que pudessem 
encontrar seus caminhos. Objetivamente 
este Fórum é um acontecimento histórico 
para a África. Nunca os africanos tiveram 
a oportunidade de tantas organizações di-
ferentes se encontrarem. A África dividida 
em pedacinhos pelos colonizadores de re-
pente se encontrou aqui e tomou conheci-
mento de suas lutas muito variadas. A Áfri-
ca não será mais a mesma”.

Voz aos cidadãos
Outra não foi a sensação de Taufik ben 

Abdallah, do Senegal, um dos membros 
do comitê africano organizador do Fó-
rum. “É importante que o movimento 
africano possa mergulhar também nes-
ta busca de alternativas. Traz, para nos-
sos movimentos, um novo fôlego, tem 
um impacto político, mas também um 
impacto social. Aqui temos milhares 
de movimentos, de cidadãos de todo o 
continente. Esses movimentos estão em 
contato com outros milhares de pessoas 
em seu cotidiano, nos países de origem. 
E transmitirão por toda parte o impulso 
que ganharam aqui”, disse Abdallah. “Ha-
verá novas campanhas de sensibilização, 
serão impulsionadas novas ações e novas 
políticas. Os cidadãos e as organizações 
não poderão mais ser vistos como antes. 
Crescerá a consciência de que é necessá-
rio ouvir a sua voz.” 

Segundo Abdallah, muitas vezes a de-
mocracia fica entre parênteses na África. 
“Temos países com ditaduras, com guer-
ras. A curto prazo nada disso vai mudar, 
mas talvez a longo prazo possa haver mu-

danças. Os políticos ficarão mais sensíveis 
à voz dos cidadãos e à necessidade de im-
plicá-los na formulação de políticas. Os 
políticos são muito sensíveis aos organis-
mos internacionais, como ONU, Unesco 
etc. Eles ligaram sua sobrevivência mais a 
organismos externos do que a seus pró-
prios concidadãos,” avaliou o senegalês.

O ator norte-americano Danny Glover, 
que já estivera no Fórum de 2003, em Por-
to Alegre, ressaltou a importância do even-
to na África para o restante do mundo: 
“Nós conhecemos pouco o que se passa na 
África. Aqui é um cenário decisivo, para o 
mundo todo. Se olhamos para a América 
Latina, vemos muitos processos de inte-
gração se desenvolvendo. Mas a África é 
um cenário de grande alcance para o que 
chamamos de globalização. Temos, por 
exemplo, toda uma corrida armamentista 
no continente, e temos também, para dis-
cutir, o papel direto dos Estados Unidos 
nesses conflitos”.

Outra presença marcante foi a da ga-
nhadora do Nobel da Paz de 2004, a que-
niana Wangari Maathai, que além de par-
ticipar de debates plantou uma árvore no 
conjunto esportivo Moi, num momento 
simbólico pela vida e pela paz. Cidadãos 
comuns também se mobilizaram, às vezes 

logo ali
Aldeia Masai, a apenas 

60 quilômetros ao sul do 
7º Fórum social Mundial
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Manifestante na abertura do Fórum: 
“Tirem as mãos da somália. 
Tirem as mãos da África”
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num movimento que conjugava interes-
se militante com a própria sobrevivência. 
Foi o caso da dupla de jovens Owen Ran-
ji e Veronica Kariouki, do Quênia, que 
vendiam água, frutas e sorvetes, como, 
aliás, centenas de outros quenianos. “O 
Fórum vai ajudar o small people”, afirmou 
Veronica. Perguntada sobre o que era esse 
small people, esclareceu: “É quem vive no 
Quênia com menos de 1 dólar por dia”.

O jovem Owen relata que em seu país 
a maioria do povo vive abaixo da linha 
de pobreza. “Poucos têm meios para me-
lhorar. Eu, por exemplo, estudei compu-
tação, tenho diploma, mas não tenho tra-
balho. Preciso pegar o que aparece para 
sobreviver, como agora.” Para ele, a pre-
sença do FSM pode melhorar a situação, 
por influenciar o governo. “Hoje o gover-
no é melhor que o anterior, está se esfor-
çando, podemos ver mudanças.”

Veronica ressalta: “Aqui se pode trocar 
idéias. Vocês do Brasil vêm aqui e podem 
nos contar sobre como agem em seu país 
para ajudar o small people”. Owen pon-
dera: “O Fórum deveria alcançar mais 
gente. Aqui só entra quem pode pagar a 
entrada. Mas há o povo nas favelas, nas 
zonas rurais. Eles não sabem sobre o Fó-
rum. É preciso atingir essas pessoas. Aqui 
estão apenas os dignitários. Deveriam vi-
sitar essa gente, a favela de Kibera (uma 
das maiores da África, onde foram roda-
das cenas de O Jardineiro Fiel), entre ou-
tras favelas, e ver como essa gente vive”.

Owen toca num tema que provocou 
muitas polêmicas. O ingresso no espa-

ço do Fórum custava 500 shillings, cer-
ca de 7 dólares, preço alto para a maio-
ria da população. Essa cobrança motivou 
muitas críticas à organização do Fórum. 
Numa entrevista coletiva, a direção afri-
cana da organização se defendeu: “Houve 
muita pressão para se abrirem os portões, 
de modo que todos pudessem entrar”, 
disse Oduor Ongwen, em nome dos or-
ganizadores. “Mas as mesmas pessoas que 
pediam isso reclamaram dos furtos no 
espaço do Fórum”, acrescentou, dizendo 

ainda que a entrada livre poderia provocar 
situação de descontrole. De fato: o número 
de furtos foi muito grande. Houve até um 
assalto à mão armada na sala de imprensa, 
quando foram levados todos os computa-
dores, apesar das constantes revistas nos 

portões de entrada. De todo modo, hou-
ve alguma integração com a população 
de outras áreas de Nairóbi. Várias visitas 
à favela de Kibera foram organizadas. Dali 
partiu a marcha inaugural do FSM, pela 
paz, como é tradicional nessas aberturas, 
culminando no parque público de Uhuru, 
num show que teve a participação do can-
tor brasileiro Martinho da Vila.

Um momento, por favor
O acontecimento desse show foi o ex-

presidente da Zâmbia Kenneth Kaunda, 
figura carismática e remanescente das lu-
tas pela independência. Ele simplesmente 
interrompeu o show de Martinho para ler 
seu discurso, de quase uma hora, em que 
ressaltou a importância de completar a in-
dependência com as conquistas sociais in-
dispensáveis para os cidadãos africanos.

Temas tradicionais também foram 
abordados durante o Fórum, alguns res-
saltados pelo fato de se realizar na Áfri-
ca: a água, as dívidas dos países pobres, 
emprego, trabalho decente e trabalho in-
formal, as guerras, entre elas a da Somália 
e Etiópia com participação dos Estados 
Unidos, a condição das mulheres, mui-
tas vezes submetidas ainda a mutilações 
sexuais (caso da Somália) ou esterilização 
forçada (caso do Sri Lanka, na vizinha 
Ásia, que enviou uma delegação especial 
para denunciar essa violação).

Um tema particularmente sensível foi 
o da posse da terra e acesso a ela. A Via 
Campesina organizou um encontro afri-
cano, ao qual compareceram camponeses 

enContro dos poVos A Via Campesina reuniu integrantes de vários países da África. O continente nunca recebeu tamanha diversidade...    

Corrida armamentista 
O ator Denny glover fez discurso 
apontando a responsabilidade dos 
EUA nos conflitos locais
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de dezenas de países que estavam se reu-
nindo pela primeira vez: do Mali, Moçam-
bique, África do Sul, Tanzânia, Uganda, 
do próprio Quênia de tantos outros. Um 
tema muito discutido foi a discriminação 
contra as mulheres, pois há países em que, 
em caso de viuvez, elas não podem herdar 
a terra – são consideradas propriedade do 
marido, e uma propriedade não pode her-
dar outra. Essa era a queixa principal de 
Veronica Mwangi, do Quênia, ela própria 
uma small people: “Trabalho duro e ganho 
menos de 1 dólar por dia”.

O sétimo Fórum Social Mundial termi-
nou com uma maratona que partiu da pa-
róquia de Saint John, na favela de Koro-
gosho, puxada por Paul Tergat, queniano 
vencedor olímpico e também de algumas 
edições da Corrida de São Silvestre, em 
São Paulo. Havia, é claro, dois grupos dis-
tintos: os corredores, para quem a corrida 
era para valer, e os participantes do FSM, 
para quem a maratona foi mais uma espé-
cie de marcha longa pelas favelas de Nai-
róbi. Na aglomeração no ponto de parti-
da, chamava a atenção o elevado número 
de crianças. Algumas (poucas) em cenas 
pungentes, cheirando cola, ou drogadas 
de outro modo, com alguns adultos. Mas 
outras também cantando, brincando, di-
zendo “how are you”, saudação comum 
em Nairóbi. Essas crianças mostravam 
que naquela maratona não havia venci-
dos, assim como no Fórum: a única alter-
nativa era todos serem vencedores na luta 
para estabelecer “um outro mundo possí-
vel”, mais equânime, mais justo. 

...de organizações e manifestantes ao mesmo tempo. Em países com ditaduras e guerras, o impacto social e político pode vir a ser enorme

palCo eClétiCo 
Muitas manifestações conjugavam 

interesses militantes com a 
própria sobrevivência
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FóRUM sOCIAL MUNDIAL

de um 
continente 

A redescoberta
Mais que fazer com que o 
movimento por outro mundo 
possível fincasse os pés na 
África, o Fórum Social Mundial 
revelou experiências de luta pela 
vida ainda desdenhadas pelo 
mundo desenvolvido
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Por Renato Rovai  
Fotos de Juliana Di Thomazzo

Eram duas dezenas de suecos, a 
maioria com menos de 25 anos. 
Tinham chegado de viagem na-
quele dia. Ainda no aeroporto 
foram pegos por dois microô-

nibus contratados pela jovem Winnie. Pre-
ocupada, ela dizia: “Tem de dar tudo cer-
to, gente, tem de dar tudo certo”. Winnie 
mora na Suécia. Está lá há pouco mais de 
dois anos. Ficou responsável por chegar an-
tes para organizar a recepção aos visitantes 
que viriam de seu país pela primeira vez. 
Sua missão era fazer com que pudessem, 
antes do início do Fórum Social Mundial, 
conhecer um pouco melhor o Quênia e sua 
realidade. Ter contato com pessoas de co-
munidades que estivessem desafiando seus 
dramas e problemas sociais e econômicos 
com luta e criatividade. 

Ela programou a visita do grupo à Ka-
targa Farmers Cooperative Society e ao 
Kenya Network of Women with Aids 
(Kenwa) − duas entidades bastante dis-
tintas. A primeira, uma cooperativa agrí-
cola a uma hora e meia de carro do cen-
tro de Nairóbi. A segunda, de prestação 
de apoio clínico e psicológico a mulheres 
com Aids e também a órfãos de ex-aten-
didas pelo programa. 

Winnie é filha de militante político. Seu 
pai lutou contra a ditadura de Daniel arap 
Moi, que assumiu o cargo pouco depois 
da morte de Mzee Kenyatta, o primeiro 
presidente queniano pós-independência 
da Inglaterra, em 1963. Kenyatta gover-

nou até 1978. E Moi, de 1978 a 2002. Mes-
mo com 44 anos de independência, o Quê-
nia está ainda no seu terceiro presidente. 
O atual, Mwai Kibaki, ganhou as eleições 
como candidato de oposição, mas foi um 
dos vice-presidentes da época de Moi. 

No trajeto entre o centro de Nairóbi 
e a cooperativa agrícola, Winnie conta 
um pouco de sua história familiar e tam-
bém explica sua visão a respeito do país 
que se encontra em diáspora, mas para 
o qual gostaria de voltar. “Também por 
isso, tudo precisa dar certo nesta visita, 
porque os suecos são muito organizados, 
e quero com isso me credenciar para, ao 
voltar, poder trabalhar com o apoio de 
deles, de uma entidade de lá”, diz. 

Winnie é assistente social. Ela explica 
que no Quênia, país da região subsaaria-

na da África, com 30 milhões de habitan-
tes e 6,5% deles com Aids, é muito difícil 
construir projetos que não contem com 
cooperação internacional, mas mesmo 
assim há gente batalhando para inverter 
a situação. 

Café solidário 
Olhos desconfiados, alguns dos sue-

cos mais jovens pareciam não entender 
por que alguém de tão longe, da Europa, 
poderia ser responsável pela miséria da-
quele rincão do Quênia. Mas o agricul-
tor septuagenário, com fala dura, insistia 
que, se antes eram os ingleses que lhes ha-
viam imposto uma colonização sangren-
ta e dura, hoje ainda tinham de lutar con-
tra grandes empresas e os corruptos do 
seu próprio país. 

A principal cultura produzida na 
Katarga Farmers Cooperative Society, 
cujos fundamentos são próximos aos 
das cooperativas brasileiras que efetiva-
mente propõem uma lógica de econo-
mia solidária, é o café, mas também se 
cultivam feijão, abacate e batata. “Temos 
de vender para as empresas por preços 
muito baixos, pois é no processo de in-
dustrialização que acrescentam mais va-
lor”, começa a explicar. Até este ponto, 
parece que tudo é igual ao que acontece 
em todas as partes do mundo. O agri-
cultor, que corre todos os riscos, acaba 
tendo de vender sua safra a atravessado-
res, os quais comercializam o produto in 
natura nos grandes centros ou nas em-
presas de beneficiamento, que depois de 
industrializar a mercadoria a exportam 
ou vendem no mercado local com gran-
des lucros. Mas há alguns pontos distin-
tos no processo queniano. 

Segundo os agricultores da Katarga, o 
maior comprador dos atravessadores é o 
governo. E eles já fizeram várias propos-
tas para vender diretamente a produção, 
a preços mais baixos. Ganhariam os dois 
lados, já que o Estado pagaria menos e 
eles receberiam mais. Mas a resposta que 
obtêm é que isso seria contra a dita cuja 
lei do mercado e que os agricultores têm 
de se entender com as empresas que atu-
am na sua região. Eles reclamam que há 
corrupção e que os negócios com as em-
presas envolvem propinas. 

Entre os cooperados presentes à reu-
nião com os suecos, apenas um falava in-
glês. Todos os outros contavam seus cau-

dependênCia 
O quênia tem �0 milhões de habitantes, 
divididos em várias etnias. Conquistou 
sua independência da Inglaterra apenas 
em 196�. A pobreza extrema, a falta de 
estrutura e a constante tensão política 
deixam o país sempre dependente do 
apoio internacional para execução de 
qualquer projeto social

etiópia

quênia
somália

Tanzânia

uganda

Sudão
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sos e lutas em suaíli, um dos idiomas 
locais que ultrapassa as fronteiras do 
Quênia, falado também em Uganda e 
Moçambique. 

A comunidade que não falava a língua 
do comércio global, porém, parece ter 
aprendido bem a dinâmica do sistema. 
Quando uma sueca lhes perguntou se ti-
nham interesse em praticar o comércio 
justo, porque eles conheciam ONGs que 
atuam nesse setor, um deles, ao ouvir a 
tradução, levantou-se e respondeu: “Po-
demos pensar, mas desde que não quei-
ram nos dominar e fazer de conta que 
o nosso produto é deles”. O único coo-
perado que falava inglês explicou me-
lhor: “É que já tivemos problemas com 
ONGs que vieram aqui com propostas 
de nos pagar mais e depois queriam co-
locar o selo delas, para ganhar prestígio, 
e ainda faziam a gente usar fertilizante 
e agrotóxico”. 

À pergunta da reportagem de como eles 
pretendem, então, enfrentar tudo isso, a res-
posta não deixa dúvidas da compreensão 

política que atingiram: “Ampliando e forta-
lecendo cada vez mais nossa cooperativa”. 

Um novo movimento 
Entre os adultos infectados pelo HIV 

na África Subsaariana, 57% são mulhe-
res. No Quênia, não é diferente. Mas, se 
por um lado a Aids está demolindo o con-
tinente, por outro está construindo uma 
nova geração de lutadores sociais. Essa 
militância que hoje se ergue no “pior dos 
mundos” pode vir a construir o que no 
Fórum Social Mundial se convencionou 
chamar de “outro mundo possível”. 

Não se trata de mais uma frase de efei-
to. Os movimentos sociais africanos tam-
bém foram de algum jeito “colonizados” 
por entidades dos países do sul da Euro-
pa. Entre outras coisas, como são as do-
nas do caixa, elas impõem suas formas de 
organização. Isso impede a formulação 
de alternativas mais adequadas ao pro-
cesso africano. 

Na luta contra a Aids, porém, surgiram 
organizações independentes, formadas a 

partir de laços de solidariedade, que perce-
beram que não bastava ficar pedindo socor-
ro para “gente de fora” − era necessário ver 
como enfrentar o problema por dentro. 

Nos debates do Fórum Social Mundial, 
por exemplo, surgiam reflexões como a 
de que o maior drama africano não se-
ria a Aids, mas o pagamento da dívida. 
Em 2006, 22% do orçamento do Quênia 
foi destinado à dívida, fatia maior do que 
a investida na educação e quatro vezes 
superior à gasta com a saúde. Calcula-se 
que o Quênia já tenha destinado 51 bi-
lhões de dólares para juros de uma dívida 
externa, três vezes mais que o que tomou 
emprestado. 

Como a Aids também tem atingido 
mais mulheres que homens, os grupos que 
atuam nessa área vêm ampliando em mui-
to a consciência feminista. Hoje há mui-
tas organizações de mulheres em diversos 
países africanos que combatem a Aids no 
dia-a-dia, mas trabalham o debate sobre 
os direitos femininos tanto do ponto de 
vista da formação nas comunidades mais 

a lei do merCado A principal cultura produzida na Katarga é o café, mas também se cultivam feijão, abacate e batata. Tudo é 
vendido a atravessadores. Apesar das tentativas, a cooperativa não conseguiu convencer o governo a comprar a produção diretamente
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carentes como do enfrentamento político. 
Nessas organizações há enfermeiras para 
tratar das doentes, mas também advoga-
das para exigir que as mulheres tenham 
seus direitos respeitados. 

A luta pela vida 
A segunda visita coordenada por Win-

nie foi ao Kenya Network of Women with 
Aids (Kenwa). É um exemplo desse tipo 
de organização que vem enfrentando a 
Aids e, a partir dessa luta, está construin-
do novos caminhos. 

Em 1993 cinco mulheres com HIV se 
juntaram e fundaram um projeto para aju-
dar aquelas que, como elas, não tinham 
apoio familiar para enfrentar a doença. O 
projeto seguiu, mas só em 1998 se tornou 
uma ONG. Hoje, em 2007, a Kenwa aten-
de 4.000 mulheres e 1.028 crianças órfãs 
portadoras do vírus da Aids. 

Rosemary Tollo, uma das responsáveis 
pelo escritório central, explica como fun-
ciona a entidade. A Kenwa tem oito casas 
espalhadas principalmente por Nairóbi. 
As mulheres atendidas recebem cuidados 
médicos básicos, ficando às vezes interna-
das nessas casas. Seus filhos ou os órfãos de 
ex-atendidas também contam com apoio, 
que vai desde acompanhamento clínico 
e psicológico até alimentar. Mulheres e 
crianças têm direito a cesta básica e, quan-
do necessário, café-da-manhã e almoço. A 

ConsCiênCia 
Os cooperativados explicam 
aos visitantes que, se no 
passado lutaram contra uma 
colonização sangrenta, hoje 
enfrentam os corruptos das 
grandes empresas e do governo

miCroCrédito 
No quênia os portadores de HIV não 
recebem remédios do governo, como 
no Brasil. A Aids é enfrentada por ONgs, 
que também dão ajuda em dinheiro aos 
infectados para que possam iniciar um 
pequeno negócio e superar o desemprego

Kenwa também se preocupa em atender 
pacientes que não têm apoio familiar em 
casa. Uma equipe formada por voluntá-
rios realiza atendimento domiciliar, com 
até duas visitas ao dia. Nelas, além dos cui-
dados com a higiene, acompanha-se o pa-
ciente nas duas principais refeições. 

Mas o diferencial da entidade foi 
ter apostado na ousadia. Associado ao 
atendimento, a Kenwa criou um pro-
jeto de microcrédito para que as mu-
lheres em melhores condições clínicas 
pudessem desenvolver alguma ativida-
de econômica. 

A Aids no Quênia ainda tem cara. Di-
ferentemente do Brasil ou dos países que 
já conseguem oferecer tratamento mais 
próximo do adequado, na África o por-
tador do HIV sofre o drama da deterio-
ração física. E o atingido pelo vírus não 
consegue trabalho. O desemprego, aliás, é 
um mal que atinge muito mais gente que 
os 6,5% da Aids. 

Os empréstimos oferecidos pela Kenwa 
para as mulheres do programa vão de 
500 a 3.000 shillings (de 7 a 40 dólares). 
Parece pouco, mas com o dinheiro elas 
abrem um micronegócio. Ou compram 
a primeira leva dos ingredientes para fa-
zer doces e salgados, ou um corte de te-
cido para produzir algumas peças para 
vender, ou ainda pequenos produtos para 
vender simplesmente.

Se a doença não avança, segundo Ro-
semary, em geral esses negócios se desen-
volvem bem. “Às vezes a Aids as toca mais 
fortemente e o negócio acaba. Mas para a 
gente isso não é um problema, o que nos 
importa é a melhora da auto-estima. É 
resgatar a luta pela vida.”  
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Por Cristina Charão 

Os movimentos sociais do 
continente-berço da hu-
manidade olham para a 
América Latina com ares 
de irmão mais moço. Ain-

da se reerguendo das recentes lutas pela 
independência ou buscando contornar 
anos de guerras fratricidas, a África que 
recebeu o Fórum Social Mundial vê nos 
países latino-americanos exemplos de 
processos de fortalecimento da socieda-
de civil organizada que levaram ao sur-
gimento de governos populares.

Foi nesse contexto “latino” que o Bra-
sil foi lembrado pelos ativistas do outro 
mundo possível que se reuniram em Nai-
róbi, no Quênia. Aos olhos dos ativistas 
africanos, em especial, o Brasil tem status 
de país movido por uma sociedade civil 
forte, com movimentos sociais e popu-
lares capazes de produzir uma resistên-
cia eficiente, mas ainda não logrou trans-
formar o governo de um ex-operário em 
uma experiência exemplar de mudança 
social. Depois de quatro anos de governo 
Lula e sete de Fóruns Sociais Mundiais, 
segue sendo o país da promessa, enquan-
to os demais sul-americanos teriam dado 
mostras mais significativas desse movi-
mento de mudança.

Fora do Espaço Brasil – estande monta-
do pela Petrobras para promoção do país e 
dos programas sociais apoiados pela esta-
tal – e das atividades organizadas por en-
tidades brasileiras, o país foi pouco lem-
brado. As citações sobre o Brasil, sede do 
FSM por quatro vezes e presente em Nai-
róbi com mais de 400 delegados, diluíram-
se nos debates sobre a América Latina e di-
vidiram espaço com estrelas ascendentes, 

FóRUM sOCIAL MUNDIAL

em Nairóbi, o país-berço 
do FSM perdeu espaço 
para as novas estrelas da 
América latina, mas segue 
bem situado no imaginário 
dos africanos África
O Brasil visto da

eCologia
A preocupação da queniana 
Wangari Maathai, Nobel da 
Paz em 2004, é em relação 
ao futuro da Amazônia
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como Evo Morales (Bolívia), Rafael Cor-
rea (Equador) e Hugo Chávez.

“Os movimentos sociais de todo o mun-
do têm uma dívida com os movimentos e 
mesmo com os governos do Brasil, por-
que foi o primeiro país a receber o Fórum 
Social Mundial sem nenhuma ingerên-
cia. Mas acredito que seu governo esteja 
já um pouco comprometido. Espero que 
o segundo mandato seja uma oportuni-
dade para se afastar de vez do neolibera-
lismo”, resumiu Sara Longwe, integrante 
do Conselho do Fórum Social Africano e 
militante da Rede de Mulheres Africanas 
pelo Desenvolvimento e pela Comunica-
ção, na Zâmbia.

Em uma das raras vezes em que o pa-
pel geopolítico do Brasil foi menciona-
do, esta citação veio de forma temática. 
A Nobel da Paz queniana Wangari Maa-
thai lembrou da responsabilidade plane-
tária do país com relação à preservação 
da Amazônia. Segundo ela, o Brasil vive 
entre duas pressões internacionais: uma 
para preservar a maior floresta do mun-
do, outra para derrubá-la e transformá-la 
em pasto. “Até agora, o governo brasilei-
ro tem sido sensível à nossa pressão pela 
preservação”, disse.

Apesar dessa dose de cautela, a imagem 
que prevalece entre os participantes afri-
canos do evento é a de um país próspero, 
que tem logrado diminuir a pobreza e au-
mentar a justiça social. Assim o descre-
veu Dixon Hatata, queniano que traba-
lhou na segurança do Fórum. Citou, por 
exemplo, que os índices de pobreza vêm 
diminuindo mais aceleradamente, em-
bora “Da Silva” não consiga ter o mesmo 
impacto que “o presidente Chávez, da Ve-
nezuela”. O conhecimento demonstrado 
por Hatata sobre o Brasil está bastante 
acima da média do verificado dentro da 
seleta amostra da população africana que 
freqüentou as dependências do Moi In-
ternational Centre durante o FSM.

Via satélite
É perceptível que informações 

sobre o Brasil, cujo presidente 
foi às Nações Unidas recla-
mar a participação dos paí-
ses ricos no combate à misé-
ria que assola o Hemisfério 
Sul, não circulam com 
freqüência no continen-
te mais empobrecido do 

planeta, nem mesmo entre os militantes 
dos movimentos populares. George Kira-
bira, integrante da Coalizão pela Agricul-
tura Orgânica em Uganda, afirmou que 
as únicas informações que os ugandenses 
têm chegam através de ONGs que traba-
lham nos dois lados do Atlântico. 

Agricultor, Kirabira nunca ouviu falar 
do Fome Zero ou dos programas de com-
bate à pobreza brasileiros. “Eu sei que Da 
Silva é o presidente, mas não sabemos 
muito sobre o que tem feito”, disse. Se o 
Brasil poderia servir de exemplo à Áfri-
ca, seja por suas ações de governo, seja 
pelas dos movimentos sociais, Kirabira 
foi taxativo: “São duas realidades muito 
diferentes para alguém servir de exem-

plo a alguém”.
Nos países de língua portuguesa, a quan-

tidade de informação disponível aumen-
ta e, na mesma proporção, a identificação 
entre africanos e brasileiros. “O tema do 
combate à pobreza é algo que toca mui-
to os africanos e, em especial, os angola-
nos. Por isso, o Brasil e Lula ainda são uma 
grande referência”, disse Maria Fernanda 
Francisco, secretária-adjunta da União 
Nacional de Trabalhadores de Angola. A 
sindicalista, entretanto, adverte que os an-
golanos guardam uma imagem “distorci-
da” do país. “A imagem é a que passam 
os meios de comunicação, de que tudo no 
Brasil é bom, que há muita justiça social, 
que todo mundo tem chance de ascensão 
social”, afirmou. 

Vindo de Moçambique, Rômulo Ven-
tura, educador da Fundação de Apoio 
Amigo, fez um apelo para que as rela-
ções entre seu país e o Brasil ultrapas-
sem a barreira “da televisão”. Para ele, 
os africanos de língua portuguesa cons-
troem sua imagem do Brasil através dos 
programas de TV das redes Globo e Re-
cord, transmitidos via satélite para o res-
to do mundo. “Não há negros no Brasil 
que mostram as novelas, não há pobres. 
Eu queria que vocês fossem porta-vozes 
para dizer aos donos desses canais que 
nós queremos saber do Brasil de verda-
de”, concluiu Ventura. 

sem Comparação
george Kirabira, de Uganda: “são duas 
realidades muito diferentes para alguém 
servir de exemplo a alguém”

olhar atento
Dixon Hatata trabalhou como 

segurança no Fórum. Ele 
acredita que a pobreza está 

diminuindo no Brasil, embora 
Lula não tenha o mesmo 

“impacto” de Hugo Chávez
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ECONOMIA

Por Vitor Nuzzi

Quando o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva anun-
ciou, em 22 de janeiro, o 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), causou 

barulho, na maioria favorável ao governo, 
e algumas polêmicas. Uma delas, as dife-
rentes reações de algumas centrais sindi-
cais. A Central Única dos Trabalhadores 
(CUT) manifestou apoio crítico. A Con-
federação Geral dos Trabalhadores (CGT) 
e a Força Sindical foram ao Supremo Tri-
bunal Federal com uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin).

Essa polêmica se concentrou na criação 
de fundos de investimento com recursos 
do Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço.  Parte do dinheiro do FGTS, que en-
traria nesses fundos de investimento, po-
deria ser utilizada para financiar obras de 
saneamento e infra-estrutura. Pelo pro-
jeto, o chamado FI-FGTS teria um apor-
te inicial de 5 bilhões de reais, podendo 
chegar a 17 bilhões, quantia equivalente a 
80% do patrimônio líquido – limite pre-
visto pela Medida Provisória 349. Do pa-
trimônio líquido, atualmente 21 bilhões, 
estão fora os compromissos do fundo com 
seus proprietários, os trabalhadores.

O trabalhador só participaria em uma 
segunda etapa, depois de pelo menos dois 
anos, desde que comprovada a viabilida-
de econômica do plano. Nesse caso, seria 
criado um fundo de cotas, no qual ele po-
deria aplicar até 10% de seu saldo, este sim 
incluído no patrimônio total do FGTS, 
hoje na casa dos 185 bilhões de reais.

O modelo é diferente daquele usado 
na compra de ações de empresas, como 
aconteceu nos casos da Petrobras e da 
Companhia Vale do Rio Doce. No caso 
atual, a rentabilidade ficaria ligada ao su-
cesso de determinada obra, em rodovias, 
energia, ferrovias, portos e saneamento. 
Os recursos originários do novo fundo só 

Emprego do FGTS 
em infra-estrutura e 
saneamento divide 
centrais. Governo garante 
que não envolverá contas 
vinculadas. CUT apóia e 
quer fiscalização. CGT 
e Força contestam

    A grana do
trabalhador no PAC

poderiam financiar até 30% da obra.
O presidente do Sindicato dos Metalúr-

gicos do ABC (CUT), José Lopez Feijóo, 
considera positivo o plano do governo. “A 
proposta do PAC para o FGTS não mexe 
com as contas individuais dos trabalha-
dores”, lembra, observando que os recur-
sos sairiam apenas do patrimônio líquido. 
“Esse dinheiro, infelizmente, está aplicado 
em títulos do Tesouro, alimentando a es-
peculação e não gerando um único em-
prego. Quando o governo propõe retirar 
5 bilhões de reais, podendo chegar a 17 bi-
lhões, para aplicar em infra-estrutura, me 
parece uma destinação mais nobre.”

O secretário-geral da Força Sindical,  
que entrou com a Adin, pede salvaguar-
das. “O FGTS é um dinheiro que pode ser 
utilizado para o desenvolvimento, desde 
que haja uma certa garantia. Mas mes-
mo o excedente pertence aos trabalha-

dores”, sustenta João Carlos Gonçalves, 
o Juruna, defendendo a possibilidade do 
investimento do fundo em ações. O neo-
deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-
SP), presidente da Força, diz que “o di-
nheiro (do FGTS) é imexível, como diria 
o Magri”, referindo-se à expressão cunha-
da pelo ex-ministro do Trabalho Antô-
nio Rogério Magri, no governo Collor. 
“O ideal é que o governo abra a possi-
bilidade de o trabalhador investir indi-
vidualmente, em vez de querer investir 
o nosso dinheiro.” Segundo o parlamen-
tar, a insistência do Planalto nesse item 
pode comprometer a tramitação do PAC 
no Congresso. “Se o governo não voltar 
atrás, vamos derrotá-lo.”

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz 
Marinho, garante que o receio das centrais 
sindicais não procede. “Os trabalhadores 
não terão contas vinculadas envolvidas, 
pois os recursos sairão do patrimônio lí-
quido do FGTS”, disse o ministro. Mari-
nho lembrou que, em 40 anos, nunca foi 
preciso socorrer o Fundo de Garantia em 
nenhum projeto de habitação ou sanea-
mento. “A Caixa Econômica Federal vai 
analisar os projetos que poderão receber 
recursos na área de saneamento, e o 
BNDES, os demais”, observou.

Para Feijóo, a iniciativa da Força e da 
CGT de recorrer ao Supremo é mais que 

garantias
Luiz Marinho: 
“Os trabalhadores 
não terão suas 
contas vinculadas 
envolvidas nesse 
investimento, pois 
os recursos sairão 
do patrimônio 
líquido do FgTs”M
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questão política. “As duas centrais são co-
nhecidas por defender o uso dos recursos 
do FGTS na Bolsa. Isso, sim, é um desvio de 
finalidade. O que está em questão, portan-
to, é saber para onde vai o dinheiro”, analisa, 
ao defender a aplicação em infra-estrutura, 
desde que haja garantia de retorno míni-
mo aos trabalhadores. “Também queremos 
que os trabalhadores participem no conse-
lho gestor do fundo”, reivindica. 

O que é o FGTS
n Criado em 13 de setembro de 1966
n Patrimônio total atual: R$ 185 
bilhões (parte correspondente às 
contas vinculadas dos assalariados)
n Patrimônio líquido: R$ 21 bilhões 
(parte excedente, não vinculada às 
obrigações do FGTS)
n Os recursos do FGTS respondem 
por 77% dos contratos de habitação 
para a faixa de até 5 salários mínimos

No último dia 6 de fevereiro, o ministro 
Marinho reuniu representantes das prin-
cipais centrais sindicais para uma nova 
conversa sobre o PAC. Ele tenta o apoio 
de todas as entidades para facilitar a tra-
mitação da MP 349 no Congresso. “Estou 
seguro de que, quando esclarecermos aos 
parlamentares o que significa o projeto, ele 
será aprovado”, afirmou. O ministro asse-
gurou que as centrais farão parte do comi-
tê gestor do FI-FGTS.

Ao avaliar o Plano de Aceleração do 
Crescimento, o Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese) aprova “a retomada do papel 
do Estado enquanto promotor e indutor 
do crescimento econômico, através de in-

vestimentos estratégicos, tanto na infra-
estrutura econômica como social”. Mas o 
instituto faz ressalvas em relação à política 
econômica: “É preocupante a manutenção 
das variáveis macroeconômicas que estru-
turam e dão consistência ao modelo eco-
nômico vigente, mantendo-se o sistema 
de metas de inflação e condicionando a 
taxa de juros à sua evolução”.

Para o movimento sindical, o desafio é 
garantir que o plano caminhe na direção 
do desenvolvimento: aumento do empre-
go, distribuição de renda e redução das 
desigualdades sociais. “As centrais sindi-
cais, antes mesmo do anúncio do progra-
ma, já estavam articulando uma Jornada 
Nacional pelo Desenvolvimento Sustentá-
vel e com Distribuição de Renda, através 
da qual devem formular uma visão ampla 
dos trabalhadores sobre o desenvolvimen-
to brasileiro, bem como influir na implan-
tação do PAC”, diz o Dieese. 
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Por Camila Campanerut e Vitor Nuzzi

O sol a pino de 1 hora da tar-
de deixava só um pedaço 
de sombra para o ajudante 
geral Daniel Araújo, de 23 
anos, descansar em frente 

ao portão da indústria química onde tra-
balha, há dois meses, em São Bernardo, 
ABC paulista. Daniel bate papo com os 
colegas em frente ao portão durante pelo 
menos um quarto de sua hora de almo-
ço. Sua jornada diária é de 7 horas e 48 
minutos, cinco vezes por semana. Rece-
be vale-refeição, vale-transporte, 13º sa-
lário e participação nos lucros no final 
do ano.

Casado e pai de duas filhas, ele se diz 
satisfeito por trabalhar numa grande em-
presa, com carteira assinada. Mas fica um 
pouco sem jeito por não se dar conta de 
que, entre os direitos garantidos em seu 
contrato de trabalho, parte deles está na 
Constituição e foi conseguida após déca-
das de batalha do movimento sindical; ou-
tra parte, com avanços em relação à lei, 
integra o acordo de sua categoria, negocia-
do por seu sindicato, que existe há quase 
60 anos. O operário também não imagi-
nava quantas lutas, greves, perseguições e 
discussões foram desencadeadas ao longo 
desse período em busca de melhores con-
dições de trabalho. “Nunca tinha parado 
para pensar”, admite.

A jornada semanal é um exemplo disso. 
A de Daniel está abaixo da prevista pela 
Constituição, que é de 44 horas. A redu-
ção da carga horária de 48 para 44 horas 
semanais foi uma conquista dos trabalha-
dores durante a Constituinte. Na ocasião, 
o movimento sindical não conquistou as 
40 horas reivindicadas, mas essa redução 
foi obtida depois, em vários casos, por 
meio de negociação coletiva.

Wesley Barcelos, 23 anos, entrou há 
pouco mais de um ano em uma montado-
ra em São Bernardo, como pintor. À noite, 
cursa o 3º semestre de Engenharia Auto-
mobilística. É solteiro, mora com a família 
e tem planos de crescer dentro da empre-
sa. Mas sabe que, coletivamente, a atua-
ção sindical é importante. “Se não hou-
vesse sindicato, a empresa poderia agir só 
pensando no lado dela”, afirma.  

Gildete Menezes, o Gil, chega a se emo-
cionar ao lembrar quando deixou Vitória 
(ES) e chegou a São Paulo. Sua experiên-

TRABALHO

A 
rapadura 
é doce mas...

O trabalhador deve estar 
preparado para enfrentar 
desafios e ter planos 
de ascensão. Mas os 
direitos hoje considerados 
normais na sua vida foram 
alcançados coletivamente, 
e muita gente ralou muito 
para isso A
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cia profissional em uma montadora durou 
quase a idade de Daniel e Wesley. “Tenho 
sustentado minha esposa e meus dois fi-
lhos. Através do sindicato fiz vários cursos 
e, com eles, as empresas mudaram a forma 
de tratar os funcionários”, diz o operário, 
que se aposentou em novembro. “Quando, 
na minha época, um funcionário ia imagi-
nar ter PLR, um terço do salário quando 
sai de férias, batalhar por recontratação e 
não-demissão?”, questiona.

Há 100 anos, jornada de 16 horas
Seja na lei, nas convenções ou acordos 

coletivos, a grande maioria dos direitos e 
benefícios alcançados não saiu da cabeça 
dos governantes nem dos departamentos 
de recursos humanos das empresas. A lei 
do 13º salário, sancionada em 1962, le-
vou três anos para ser conquistada. A Lei 
Orgânica da Previdência Social, de 1960, 
exigiu sete anos de luta.

No próximo mês de maio serão comple-

tados 100 anos de uma greve pioneira em 
São Paulo, que atingiu diversas categorias, 
pela jornada de oito horas diárias, movi-
mento que levou um ano para ser organiza-
do depois de ser discutido no 1º Congresso 
Operário Brasileiro, em abril de 1906. O dia 
de trabalho então chegava a 16 horas.

“Vieram das lutas sindicais e popula-
res, e não da generosidade do Estado bra-
sileiro, os direitos trabalhistas inscritos 
na CLT e na Constituição”, lembra o dou-
tor em Sociologia e professor Giovanni 
Alves, da Universidade Estadual Paulis-
ta (Unesp). “Sem sindicatos não há direi-
tos trabalhistas e sem direitos trabalhistas 
não há nação nem civilização. É o que de-
vemos ensinar à juventude tão imersa nos 
valores do mercado”, define Alves.

O aposentado Antonio Albuquerque 
puxa pela memória que toda conquis-
ta deve ser defendida. “Em 1963, houve 
302 greves por causa do não-pagamen-
to do 13º salário, aprovado no ano ante-
rior. Agora, os trabalhadores lêem pouco 
e formam suas opiniões apenas pelo que 
recebem da grande mídia.”

Antonio começou cedo a trabalhar. Em 
1953, quando deixou o Ceará para ir a São 
Paulo e conseguiu um emprego em uma 
multinacional da área química, a conjun-
tura era outra. “Havia mais empregados e 
a gente tinha mais ideais, queria uma so-
ciedade melhor, mais igualitária”, afirma. 
Aos 74 anos, pai de dois filhos e viúvo, ele 
vê com indignação o que considera fal-
ta de mobilização e entendimento de po-
lítica dos trabalhadores nos dias atuais. 
E recorda do processo de unificação de 
plásticos e químicos, em 1994. “Tivemos 
várias conquistas, como a diminuição da 
jornada, o esforço para combater o assé-
dio moral e oferecer mais direitos para 
as mulheres, grandes vitórias que fizeram 
diferença na sociedade”, assinala.

Nos anos 90, com a crise estrutural das 
economias e as grandes transformações 
no mundo do trabalho – inclusive o cres-
cimento assustador da mão-de-obra in-
formal e não organizada –, a classe tra-
balhadora teve dificuldades em negociar 
devido ao avanço do desemprego. Ago-
ra, o cenário começa a mudar. No pri-
meiro semestre de 2006, segundo o De-
partamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese), 96% 
das negociações salariais foram fechadas 
com reajuste superior ou equivalente à 
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inflação. A tendência se manteve no se-
gundo semestre, com categorias numero-
sas como bancários, comerciários, meta-
lúrgicos e químicos.

O próprio Dieese, que assessora as en-
tidades nas negociações e realiza estu-
dos relacionados ao mundo 
do trabalho, foi resultado da 
organização dos trabalhado-
res. O instituto foi criado em 
1955 por sindicalistas des-
confiados dos índices oficiais 
de inflação. “O Dieese é filho 
do movimento sindical, que é 
a sua razão de ser para aten-
dê-lo com pesquisas, assesso-
ria e divulgação, a serviço da 
sociedade”, afirma o diretor-técnico do 
instituto, Clemente Ganz Lúcio.

Hugo, de 22 anos, trabalha há um ano e 
dois meses no Banco do Brasil e não é sin-
dicalizado. Como estudante de Economia, 
pretende fazer carreira e tem como meta 
“ocupar um cargo de gerência antes dos 30 
anos”. Apesar de não ter relação direta com 

o sindicato de seu ramo, sabe da atuação 
dentro e fora das agências: “O sindicato faz 
um monitoramento com os trabalhadores 
sobre os problemas internos e a cada cam-
panha salarial briga por isonomia entre os 
trabalhadores novos e antigos, contra o as-

sédio moral e por melhores 
condições de trabalho”.

Paulo, 49 anos, gerente de 
agência do mesmo banco, tem 
só nesse emprego mais tempo 
(28 anos) que a idade de Hugo. 
Casado e pai de dois filhos 
adultos, pensa em se aposen-
tar no ano que vem, mas não 
em parar de trabalhar. Para ele, 
a atuação dos sindicatos com 

os banqueiros tem de ser diferente. “Com 
as tecnologias, o auto-atendimento e a in-
ternet, muitas pessoas não precisam mais ir 
às agências. Por isso, a greve não tem o mes-
mo impacto. Mais que o aspecto salarial, o 
trabalhador do ramo financeiro precisa de 
segurança, de assistência médica e psicoló-
gica contra o estresse”, avalia, referindo-se à 

cobrança “desumana” por metas.
Rosa, de 34 anos, é gerente em uma insti-

tuição privada em São Bernardo, onde tra-
balha há 14 anos. Casada com um metalúr-
gico, sindicalizada e com três filhos, voltou 
recentemente de licença-maternidade. Um 
direito que facilitou sua vida, assim como 
o auxílio-creche/babá de 170 reais que re-
cebe mensalmente: “E, com minhas três 
crianças e trabalhando, sempre precisei de 
alguém que cuidasse delas, mesmo com a 
ajuda da minha mãe. Assim trabalho mais 
tranqüila”, comenta. Esse direito foi con-
quistado em 1986, depois de alguns anos 
de persistência, para filhos até 5 anos e 10 
meses de idade, e alguns anos mais tarde foi 
estendido para até 6 anos e 11 meses.

O pesquisador do Centro de Estudos 
Sindicais e do Trabalho da Unicamp 
Cláudio Dedecca analisa que o trabalha-
dor não tem consciência do histórico de 
conquistas, mas é ciente da importância 
da pressão sindical: “A crise e a precari-
zação no mercado de trabalho dificultam 
a relação do trabalhador com o sindicato 

Fim de semana remunerado, 13º, redução da jornada. Poucos sabem que foram com greves e 
manifestações que se conquistaram esses direitos. Os reajustes salariais são a parte mais visível

O trabalhador 
não tem 
consciência 
do histórico 
de conquistas, 
mas é 
ciente da 
importância 
da pressão 
sindical
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Direito de se organizar
O aposentado Martisalém 

Covas Pontes, o Matu, 
de 61 anos, iniciou a 
militância sindical no ramo 
metalúrgico, justamente o 
alvo mais exposto no início 
dos anos 80. Perseguições 
e retaliações fizeram-no 
mudar de ramo. Matu ajudou 
a oposição no Sindicato 
dos Plásticos de São Paulo, 
participou dos primeiros 
trabalhos da construção da 
CuT e recorda com emoção 
as conquistas do seu ramo. 
“em 1985 conseguimos 
fazer a campanha salarial 

unificada, reduzimos a 
jornada. O trabalhador viu 
que estávamos lá por eles”, 
observa. 

Na visão de Claudio 
Dedecca, da unicamp, 
ao longo dos últimos 25 
anos o preconceito contra 
os sindicalistas vem se 
reduzindo. “O sindicalismo 
tem aparecido como 
organização legítima e 
importante.”

O presidente do Sindicato 
dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região, 
luiz Cláudio Marcolino, 

acredita que uma parte da 
sociedade ainda vê o papel 
dos sindicatos como o de 
fazer greve, enquanto dentro 
das corporações há um 
reconhecimento mais amplo. 
“Foram décadas de trabalhos 
da porta para fora. hoje, 
temos acesso aos diretores 
para discutir e negociar”, 
argumenta. “empresas 
que têm boa interlocução 
com seus trabalhadores 
acabam melhorando sua 
produtividade. e o sindicato 
é o canal mais legítimo para 
essa interlocução.”

e o envolvimento direto nas ações. Po-
rém, ele sabe que sem sindicato não há 
conquistas, lembrando que toda a histó-
ria do sindicalismo sempre foi conturba-
da e sua organização é tão recente quanto 
a democracia”.

No final da década de 70, as ações sindi-
cais, antes sufocadas pelo golpe militar de 
1964, voltaram a ganhar força. Tornaram-
se importantes até para a volta da democra-

Matu: 
emoção 
com as 
conquistas
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que resultariam na formação da CUT, em 
1983, e da CGT, em 1986. Cinco anos de-
pois surgiria a Força Sindical e em 1997 a 
Social Democracia Sindical.

O presidente do Sindicato dos Professo-
res do Ensino Oficial do Estado de São Pau-
lo (Apeoesp), Carlos Ramiro de Castro, o 
Carlão, lembra que até a Constituição de 
1988 os servidores públicos não podiam ter 
sindicatos. A partir de então, a associação 
pôde “se fortalecer para a luta pela quali-
dade de ensino no país”, argumenta. Carlão 
destaca conquistas como o Instituto do Ma-
gistério, a criação de uma data-base para 
renovação dos acordos e a organização da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação (CNTE).     

“A tendência dos sindicatos é reunir 
os interesses de todo um ramo”, analisa o 
presidente da Confederação dos Traba-
lhadores do Ramo Financeiro (Contraf-
CUT), Vagner Freitas, entidade criada 
para buscar a representação de cerca de 1 
milhão de trabalhadores, incluindo pro-
motores de vendas, securitários, pessoal 
de tecnologia da informação e de bolsas 
de valores. 

No primeiro semestre de 2006, 
segundo o Dieese, 96% das 
negociações salariais foram 
fechadas com reajuste superior 
ou equivalente à inflação

cia. Em maio de 1978, os operários da fábri-
ca de caminhões Scania, em São Bernardo 
do Campo, decidiram cruzar os braços. O 
movimento se estenderia a outras empresas 
e, em seguida, a outras categorias, tanto no 
setor público como no privado. 

Em agosto de 1981 foi realizada a 1ª 
Conferência Nacional da Classe Traba-
lhadora (Conclat), na Praia Grande (SP). 
Nesse encontro começaram as discussões 

Alguns entrevistados pediram para não  
ter o nome revelado e foram identificados 
por pseudônimo
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ENTREVIsTA

sopa de

Sandra Peres e Paulo Tatit transformam bolacha 
de água e sal em biscoito fino. Suas músicas já 
fazem parte do imaginário de uma geração
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Por Vander Fornazieri e Xandra stefanel

Paulo Tatit ganhou seu primeiro violão 
aos 11 anos. Sandra Peres começou a 
estudar piano aos 7. Num dia de 1988 
esses dois paulistanos se conheceram e 
a afinidade musical os uniu. No trabalho. 

Sandra e Paulo não são casados, não moram juntos e 
nunca foram namorados. São dois amigos apaixona-
dos pela música. No início, produziam para o merca-
do publicitário e institucional. Mas um dia, irritado 
com o som de um “disquinho infantil insuportável”, 
Paulo sentenciou: “Sandra, precisamos fazer alguma 
coisa”. De bate-pronto a colega apresentou um CD 
que trouxera de uma viagem ao exterior: “Taí o que 
vamos fazer”. A inspiração era um álbum de músi-
cas para criança gravado por divas do jazz. Os dois 
nem imaginavam: naquele dia começavam a escre-
ver uma nova história, com pé e com cabeça. Mon-
taram o selo Palavra Cantada, em 1994, e lançaram 
o CD Canções de Ninar. 

O álbum mudou a forma de criar música para 
criança. Era diferente, da melodia à letra. Tinha ar-
ranjos sofisticados e uma linguagem direta, certeira 
no ouvido da criançada. Trazia o hit Sopa (“Que que 
tem na sopa do neném?...”). Receberam o primeiro 
de muitos prêmios: o Sharp de melhor CD infan-
til. Para falar dessa bem-sucedida sintonia, Sandra 
e Paulo receberam a Revista do Brasil no estúdio da 
Palavra Cantada, em Pinheiros, bairro da zona oes-
te de São Paulo. 

A Palavra Cantada descobriu um novo jeito 
de fazer música para criança? 

Sandra Peres – Não acho que a gente seja pioneira 
pela inventividade, que tenha mérito especial. Temos 
uma estética diferenciada, tratamos a música infantil 
da maneira que acreditamos e investimos nisso.

 
A música infantil tem uma missão antes da 
diversão? 

Paulo Tatit – A música para criança vai desde o di-
vertimento puro até algumas mensagens explícitas. 
A principal é sensibilizar a criança para a Música, 
com M maiúsculo. A gente espera que nosso traba-
lho possa refinar mais o gosto musical e, por tabela, 
as artes em geral. Tentamos passar conteúdos mais 
sensíveis, espiritualizados. 

Sandra – Ritualísticos também. 

quais as lembranças musicais que vocês têm 
da infância? 

Paulo – Os discos do Braguinha. 
Sandra – Eu ouvi muito isso também. Adorava A His-

tória da Baratinha. “Quem quer casar com a senhora 
baratinha...” (canta). Estudei música clássica e tinha de 
ir para a sala atender as visitas, ficar lá tocando. 

Essa lembrança não é boa? 
Sandra – De tocar na sala, não. Apesar de gostar 

de aparecer, gostar muito de palco, nunca gostei de 
chamar mais atenção que todo mundo. Isso o colo-
ca numa evidência, pelo menos no contexto da épo-
ca, em que você não pode errar, fica numa situação 
de rigidez que não combina com criança. O piano, 
sim, foi maravilhoso, e agradeço aos meus pais por 
isso até hoje. 

Como vocês convivem com o erro? 
Paulo – Quando a gente erra a letra as crianças per-

cebem na hora, mas não fico encabulado, não. 
Sandra – Aconteceu há alguns anos com a música 

Rato. Eu não lembrava da letra e pedi que elas cantas-
sem para mim − e foi ótimo. Já em outra ocasião, an-
tes de começar um show na Sala São Paulo, eu estava 
tão nervosa que entrei dizendo que ia perder a letra. 
O que me deixou mais nervosa foi a platéia aplaudir 
antes de entrarmos. Eu estava lá atrás e disse: “Eles 
não sabem o que essas palmas antes do show fazem 
com o intestino da gente”. 

Paulo – Na minha história com a Palavra Cantada 
eu nunca havia experimentado aquele friozinho na 
barriga. Na Sala São Paulo foi a primeira vez. 

Vocês usam algum tipo de consultoria peda-
gógica? 

Paulo – Pedagógica, não. Opinião dos amigos, sim. 
Para o Arnaldo (Antunes) mesmo, a gente sempre 
mostra músicas para pôr alguma palavra que se en-
caixe melhor na rima. É mais uma questão estéti-
ca. Isso é um negócio orgânico nosso. A gente fez 
o primeiro, depois fez o segundo − e você vai com 
o feeling. Na TV Cultura, para fazer o Castelo Rá 
Tim Bum, tinha um monte de pedagogo, todo mun-
do dando consultoria. Não sei como os caras conse-
guiam trabalhar. 

Sandra – Tenho a impressão que se você faz isso com 
essa moldagem pedagógica a música fica chata. Liber-
dade é liberdade. Se você fica fazendo coisas dentro de 
uma forma, perde a comunicação imediata. 

Vocês já pensaram em ir para a TV? 
Sandra – A gente sempre pensa. As TVs é que não 

pensam na gente. 
Paulo – Hoje em dia eu não entraria numa produ-

ção de TV, entraria numa produtora que fornecesse 
material para TV. 

Sandra – É muito difícil as emissoras disponibili-
zarem tempo para fazer um bom programa. 

Paulo – Além de não ter muita gente competente. 
Sandra – Até tem, o problema é a direção. 

Vocês querem provocar ou querem um convite? 
Sandra – A gente já tem um programa pronto. 
Paulo – Um programa que inventamos com gen-JA
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te independente. Assim, conseguimos sentar numa 
mesa e conversar. Nas TVs isso não acontece. Eu não 
vejo nada de legal na televisão brasileira para crian-
ça. Já teve, na época em que o Fernando Meirelles, 
que é um gênio, estava na Cultura. 

Mas qual é o caminho, então? 
Sandra – Eu acho muito difícil, aqui no Brasil 

– com a nossa sociedade, os apelos, as escolhas, a 
moda, o que vende mais, com a indústria de pro-
dutos para crianças que vai pagar comercial... –, ter 
uma emissora que se dedique tanto a ponto de atin-
gir o nível de um programa como Vila Sésamo, por 
exemplo. Para criar uma estética para criança – e a 
gente pode falar disso –, leva-se muito tempo, você 
tem de se dedicar muito. 

Paulo – A gente fica bolando o que seria um pro-
grama legal de música, mas é difícil. Música e televi-
são são coisas que quase brigam. Chegamos em um 
formato legal, um programete... 

Sandra – (Pega o gravador) A gente já está com um 
programinha disponível para qualquer emissora. É 
um bloco de 4 minutos que fala só sobre música. 

Paulo – Tem pouca fala, é bem musical. Ficou com 
uma estrutura legal. Dá para fazer uma coisa grande 
e depois dividir em blocos de 4 ou 5 minutos, que 
é o tamanho da música. Fala de um instrumento, 
tem crianças. 

Como compatibilizar o bom produto e o pro-
duto comercial? 

Paulo – Dá para ser comercial e ter um bom pro-
duto. O selo Palavra Cantada é comercial. 

Sandra – Você não precisa criar uma coisa diferen-
te para vender mais. Tem de criar uma coisa honesta. 
A criança dança Sopa, Rato, Asa Branca, Tchan, Se-
pultura, Xuxa. A Palavra Cantada só não está numa 
grande emissora. Mas por onde a gente anda − até 
na periferia de São Paulo, por causa da TV Cultura 
− todo mundo canta. Fizemos show na Cidade Tira-
dentes, periferia de São Paulo, e todos cantaram Rato 
do começo ao fim, uma música de 5 minutos. 

Vocês tiveram oportunidade de fazer shows 
nos CEUs. Isso vai continuar? 

Sandra – Foi um projeto daquela gestão, junto com 
um convite da Petrobras de patrocínio da excursão. 
Foram 84 shows, vistos por 43 mil pessoas. Talvez a 
gente faça mais. Tomara que a gente faça shows em 
todos os CEUs, porque é muito legal. A vida não fica 
igual depois que você faz show num CEU. 

Públicos diferentes respondem de formas 
diferentes? 

Sandra – A criança responde igualmente. Criança 
é criança, pode ser branca, negra, pobre, rica... 

Paulo – A criança é igual, mas quando a gente faz 

show em alguns lugares tem muita babá. Você olha 
para a platéia e tem um monte de mulher de branco. 

Dá para músico viver da venda de CD? 
Sandra – A Palavra Cantada, com sua estrutura 

e funcionários, existe porque vende CDs. Os shows 
mal se pagam. Chegamos a uma conta recentemen-
te: mandamos fabricar, em dez anos, 1,2 milhão de 
CDs dos nossos dez títulos. Desses, quase 600 mil 
foram comprados por empresas para ser dados ou 
revendidos a baixo custo. Somos remunerados com 
os direitos autorais da venda de CDs e com o cachê 
dos shows. 

se estivessem em uma grande gravadora 
venderiam mais e teriam estrutura melhor? 

Sandra – Nunca recebemos convite de gravadoras. 
Mas a impressão que tenho é que se estivéssemos em 
uma grande gravadora não teríamos a liberdade que 
temos. Talvez não aceitássemos o “não” de um dire-
tor de gravadora. 

A Palavra Cantada quase faliu depois da pro-
dução do álbum Canções do Brasil, em que 
vocês viajaram para 26 estados para organi-
zar o CD. 

Sandra – Vamos dizer que caímos numa realida-
de mais profunda. Não ficamos devendo para nin-
guém, mas percebemos que o investimento foi mui-
to grande. Era um projeto muito audacioso, muito 
sofisticado. Tivemos apenas as passagens da Varig. 
A gente sempre corria atrás do que queria sentir, e 
não do que queria ter materialmente... Hoje, graças 
a Deus, mudamos um pouco. 

Como surgiram os patrocínios? 
Paulo – Editais públicos. Desde o nosso primeiro 

CD já existia a Lei Rouanet, e sempre nos inscreve-
mos. Mas, como depende de vendas, nunca conse-
guimos. Quando começaram a surgir os editais, fi-
cou mais fácil. Conseguimos patrocínio da Petrobras 
e da Natura. 

Sandra – Tem uma coisa engraçada: hoje, quando 
a gente fala que a Palavra Cantada precisa de patro-
cínio, ninguém entende. Todo mundo acha que não 
precisamos de nada porque somos famosos. Sim, 
temos um nome, mas precisamos de investimento. 
Temos projetos superlindos para este ano, e vamos 
conseguir, se Deus quiser, os patrocinadores para 
poder fazê-los. 

que projetos são esses? 
Sandra – Vamos fazer um CD em espanhol com 

os hits da Palavra Cantada, uma coletânea. O outro 
CD é uma surpresa. 

Paulo – E o outro também. 
Sandra – Ah é! Ele está ligado à música clássica. 

O Gil, 
o Chico às 
vezes têm 
músicas 
muito 
simples que 
entram numa 
estrutura 
mais 
psicológica 
da criança, 
mexem 
na relação 
pai−filho
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Vocês já estão com o espanhol afiado? 
Sandra – Si, si, yo intento hablar algunas palabras 

en español porque mi madre hablava mucho. 
Paulo – É um CD bilíngüe. Nossos amigos de lín-

gua espanhola sempre insistem que a gente faça nas 
duas línguas. As crianças também vão ser da Améri-
ca Latina. Tem vários artistas muito bons na música 
infantil na Colômbia, Argentina, México, Uruguai. 

Sandra – E tem a Rita del Prado, de Cuba. 

Em quem vocês prestam atenção nessa área 
de música infantil? 

Sandra – Nos nossos amigos de Minas, o Tadeu 
e o Miguel, do Roda Pião, que fizeram um trabalho 
chamado Pandalelê e está no nosso selo. 

Paulo – Tem o Hélio (Ziskind). Sempre vou aos 
shows dele, tenho os discos. Também gostei do show 
da Adriana Partimpim. 

E o show de vocês, como funciona? 
Paulo – A Palavra Cantada é uma banda que vai 

para o palco e faz show para crianças. Nosso show é 
radical porque não tem cenário, só tem músicos to-
cando. Quando é para criança, quase sempre fazem 
teatrinhos, bonequinhos, isso, aquilo, como se a mú-
sica não bastasse. Desde o começo, sempre acredi-
tamos que as crianças adoram músicos tocando de 
verdade. E é isso o que fazemos. 

grandes nomes da MPB gravaram músicas 
para criança. O que eles têm de diferente da 
Palavra Cantada? 

Paulo – Eu tento fazer com que não tenha nada de 
diferente, pelo menos musicalmente, porque são caras 
que admiro muito. Por fazer isso o tempo todo, a gen-
te entra nos detalhes da infância. O Gil é superlúdico, 
o Chico é superengraçado. Às vezes eles têm músicas 
muito mais simples do que as que fazemos que entram 
numa estrutura mais psicológica da criança, mexe na 
relação pai−filho, mexe na relação de angústia, mais 
sutis. Em música de criança é muito comum um cara 
fazer uma letra sobre a infância e não ser uma música 
que vai pegar na veia da criança. Pega na mãe, sen-
sibiliza a mãe, como Bola de Meia, Bola de Gude. A 
criança não vai entender nada, mas, se a música for 
trabalhada na escola, funciona. Mas não é música in-
fantil. É música adulta sobre criança. 

Já foi dito que vocês são músicos anti-Xuxa. 
Vocês concordam? 

Sandra – Eu adoraria que a Xuxa gravasse as nos-
sas músicas. Estou falando seriíssimo. Ela tem públi-
co, tem poder. Cante Sopa, Xuxa, cante música legal 
para as crianças. 

Você consegue imaginar a Xuxa cantando 
Sopa, Paulo? 

Paulo – Eu acho que a produção da música ia me 
desagradar muito. Eu não me interessaria em fazer 
esse tipo de troca. 

Sandra – Em compensação as crianças iam repro-
duzir letras legais. O correto é a gente ter um alcance 
maior, popularizar o máximo possível. 

Tem alguma letra de vocês que saiu de uma 
criança? 

Sandra – O sobrinho do meu ex-marido veio dos 
Estados Unidos passar um tempo aqui, faz uns 12 
anos, e foi a primeira vez que fiquei com uma criança 
em casa. Era um baile para comer, e eu fiz uma mú-
sica para comer, tinha a história do “um, dois, três, 
abre a boca”. Foi por causa dele que isso aconteceu 
(a música Sopa). 

Já existe uma geração de adolescentes que 
cresceu ouvindo a Palavra Cantada. O que vo-
cês sentem que deram para esses jovens? 

Paulo – Quando chega um depoimento, da me-
nina ou menino, que fala com muito prazer que foi 
ninado com Canções de Ninar... Quer dizer, existe 
uma conversa familiar muito íntima em torno das 
nossas músicas porque elas estão lá dentro do quar-
to das crianças. Tem uns e-mails lindos que a gen-
te recebe. É legal quando há música no imaginário 
da pessoa. 

Sandra – Eu quero acreditar que o hábito, o en-
tendimento, a diferenciação do contexto estético te-
nham dado algum resultado. Não é simplesmente 
fazer uma música que entretenha, é inspirar e tra-
zer o universo onírico, sensibilidade, percepção do 
mundo usando a música. É assim que desenvolve-
mos nosso trabalho. 

Vocês têm forte ligação com temas espirituais? 
Sandra – Quando eu estou fazendo arte, estou em 

comunhão comigo, portanto estou em Deus. Estou 
num grande vazio, que para mim é o lugar de Deus, 
onde tem todas as possibilidades. Sempre pratiquei 
música como religião, mesmo porque é um jeito de 
me encontrar, estar comigo, conversar comigo, ir 
para dentro, meditar. 

Paulo – Não sou materialista, mas não tenho muita 
ligação com coisas místicas. Acho que nem em astro-
logia eu acredito mais. Erraram tanto comigo... 

Vocês esperavam fazer tanto sucesso? 
Sandra – Não, nunca imaginei. Nunca imaginei 

que me reconheceriam aonde eu fosse. 
Paulo – Foi um negócio tão devagarinho que não 

deu para assustar. Não foi como jogador de futebol, 
que estoura na mídia e fica famoso de um dia pro 
outro. Uma vez eu estava fazendo uma trilha numa 
praia e uma pessoa disse: “A minha filha te adora”. 
Fiquei me sentindo o Pelé.  

Dá para 
ser comercial 
e ter um 
bom produto. 
Você não 
precisa criar 
uma coisa 
diferente para 
vender mais. 
Tem de criar 
uma coisa 
honesta
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MíDIA

Assuntos ligados a ciência e saúde são prato cheio para quem trata informação 
como espetáculo. A boa ciência, porém, desaconselha essa mistura. ela pode 
fazer mal ao veículo e ao seu público

   espetação e 
Informáculo

Por Cida de Oliveira

Mais potente que seus 
concorrentes e muito 
mais barato, para não 
deixar o paciente ainda 
mais desanimado. O fa-

moso comprimido indicado para quem 
tem disfunção erétil custa entre 24 e 41 
reais, no “câmbio oficial”, dependendo da 
dosagem do princípio ativo. Por isso, o 
anúncio do lançamento de um concor-
rente – com o sugestivo nome de Helleva 
– levantou o astral de muita gente que leu 
a notícia. Mas, na data prevista para sua 
chegada ao mercado, nada de o remédio 
aparecer. Isso não é raro acontecer quan-
do a grande imprensa coloca o carro ale-
górico da notícia na frente dos bois e não 
confere o que publica.

Em 28 de fevereiro de 2006, a revista 
dominical de O Globo anunciava na re-
portagem de capa que “a versão nacio-
nal da pílula para ereção entra na guerra 
pelo mercado milionário do sexo turbi-
nado”. Apesar de até informar que a nova 
droga ainda não estava aprovada, o tex-
to anunciava que até o final do ano já es-
taria à venda. A matéria foi reproduzida 
pelo Jornal da Cidade, de Aracaju (SE). 
Em junho, a edição eletrônica da revista 
IstoÉ Dinheiro afirmou que o laborató-
rio “está apenas aguardando aprovação 
da Anvisa (Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária) para iniciar sua produção e 
lançá-lo no mercado até o fim deste ano”. 
Em outubro, a matéria saiu no Diário do 
Commércio, de São Paulo, e foi replicada 
por vários sites.
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A excitante novidade recebeu um balde 
de água fria. A Anvisa, ligada ao Minis-
tério da Saúde e responsável pela autori-
zação de comercialização de remédios no 
país, informou à Revista do Brasil que não 
havia solicitação de aprovação para a subs-
tância ativa carbonato de lodenafil e tam-
pouco para a marca Helleva. O laboratório 
Cristália, dono da marca, foi procurado 
pela reportagem no final de novembro. 
Por escrito, a assessoria de comunicação 
confirmou as informações que choveram 
na mídia. O texto, aliás, tinha estrutura se-
melhante ao da matéria da revista do Glo-
bo. Procurada novamente, a Anvisa man-
teve a resposta e foi além. Afirmou que até 
então nenhum veículo de imprensa havia 
procurado o órgão para checar a situação 
da tal substância. 

No mês passado, numa série de con-
tatos por escrito entre a reportagem e o 

laboratório Cristália, o gerente de pes-
quisa clínica, Eduardo Pagani, esclare-
ceu que a documentação, composta de 
muitos volumes – inclusive com os re-
sultados das pesquisas realizadas com 
humanos –, estava sendo formatada e 
deveria seguir para a agência governa-
mental ainda em janeiro. Segundo o fa-
bricante, a matéria publicada levou em 
consideração datas previstas no plane-
jamento do lançamento do produto − 
e, onde se lê “o processo de registro na 
Anvisa está em andamento”, teria havi-
do uma incorreção involuntária do en-
tendimento do jornalista, talvez causada 
pela própria fonte. O correto, conforme 
a assessoria de comunicação, seria “as 
providências para o imediato processo 
de registro na Anvisa, tão logo seja en-
cerrada a fase de pesquisa clínica, já es-
tão em andamento”.

Fruto da carne
A rotina de trabalho muito em uso 

nas redações – não raras vezes por fal-
ta de condições de trabalho –, pautada 
mais pelos boletins das assessorias de im-
prensa (os chamados releases) do que pela 
investigação jornalística, é uma das prin-
cipais causas das notícias inverídicas, a 
chamada barriga, no jargão jornalístico.

O episódio lembra uma hilária e his-
tórica barriga: o caso “boimate”. A proe-
za coube à revista Veja, que, na edição de 
27 de abril de 1983, caiu numa pegadinha 
que a revista britânica New Scientist havia 
preparado, como de costume, às vésperas 
de 1º de abril: “o fruto da carne”. Basea-
da na pesquisa científica de mentirinha, 
a semanal brasileira publicou que a expe-
riência de misturar células animais com 
vegetais permitiria sonhar com um to-
mate do qual seria possível colher algo 
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parecido com um filé ao molho de tomate.
Em artigo, o professor de Jornalismo 

Wilson da Costa Bueno, da Universidade 
Metodista de São Paulo, diz que o ridícu-
lo é que a revista inglesa deu várias pis-
tas: os fictícios biólogos Barry McDonald 
e William Wimpey tinham esses nomes 
para lembrar as cadeias internacionais 
de alimentação McDonald’s e Wimpy’s. 
A Universidade de Hamburgo, palco do 
“grande fato”, foi citada para que pudesse 
ser cotejada com “hambúrguer”, e assim 
por diante.

Antes do desmentido, várias cartas 
chegaram às redações de vários jornais. 
Uma delas, assinada por “X-Burguer, 
PhD, Capital”, lembrava que no Brasil já 
haviam sido feitas descobertas semelhan-
tes: o jeribá, cruzamento de jabá com jeri-
mum, ou o goiabeijo, cruzamento de ge-
nes de goiaba, cana-de-açúcar e queijo, e 
adiantava que seus estudos prosseguiam 
para criação do porcojão, que ele espera-
va dar como contribuição para agilizar a 
tradicional feijoada. Para enterrar a his-
tória que divertia muita gente em várias 

revistas, Veja acabou se desculpando 15 
anos depois, numa edição comemorati-
va de 30 anos da publicação: “Descul-
pe, Veja errou”, abria a seção que listava 
algumas barrigas da semanal, comple-
tando: “Como as melhores publicações 
do mundo, Veja também cometeu er-
ros”, para depois admitir que caiu “numa 
brincadeira de 1º de abril”. A seção co-
menta também uma série de seis repor-
tagens citando “evidências científicas” do 
folclórico monstro do lago Ness, na Es-
cócia. Na última, informou tratar-se de 
uma fraude.

A médica, jornalista e professora uni-
versitária Ilana Polistchuck, editora da 
agência de jornalismo científico Notisa, 
do Rio de Janeiro, diz que as falhas na 
apuração das informações expõem jor-
nalistas a situações vexatórias e põem 
em xeque a credibilidade das publica-
ções, mas que esses não são os proble-
mas mais graves na cobertura científica 
– normalmente, prato cheio para quem 
vende informação como espetáculo. 
Como em outros assuntos, a escolha 

das pautas nem sempre segue o critério 
da importância científica ou social do 
fato divulgado. Muitas vezes, os temas 
entram em pauta por ser pitorescos, ge-
rar impacto ou estar atrelados a interes-
ses mercadológicos.

“A importância do combate à malária, 
doença infecciosa que faz mais vítimas 
em todo o mundo, nunca entra na pauta 
da mídia. Em compensação, grandes la-
boratórios conseguem colocar na agen-
da a discussão de doenças e vírus para 
os quais acabaram de lançar vacinas ou 
medicamentos, como o HPV, por exem-
plo”, aponta Ivana. Ou seja, há toda uma 
rede de interesses que vai muito além da 
falta de credibilidade.

selo de qualidade
Stevens Rehen, professor de Neuro-

biologia Celular do Instituto de Ciências 
Biomédicas da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, entende que o grande pro-
blema é a busca constante dos veículos 
de comunicação por notícias de impacto. 
Por isso, a área mais distorcida é a cientí-
fica. E a culpa nem sempre é da imprensa. 

Ele afirma que há casos em que, na ânsia 
de reconhecimento público, alguns cien-
tistas são pouco cuidadosos. “Seria fan-
tástico se as descobertas básicas e o pró-
prio cotidiano do pesquisador também 
fossem notícia. Isso ajudaria a mostrar 
ao público como é longo e complexo o 
processo de fazer ciência, quanto tempo 
demora entre a descoberta e a utilização 
prática”, diz Rehen. 

“Temos de ser cautelosos quanto 
aos conflitos de interesse existentes 
na mídia”, observa a geneticista Lygia 
da Veiga Pereira, chefe do Laborató-
rio de Genética Molecular do Institu-
to de Biociências da Universidade de 
São Paulo. Segundo ela, muitas vezes o 
sensacionalismo dá o tom à cobertura, 
como acontece com as células-tronco. 
“Fazem um grande alarde, passando a 
idéia de milagre. E só na terceira, quar-
ta página põem uma frase dizendo tra-
tar-se de projetos ainda experimentais. 
Quem não lê o texto todo ou lê corren-
do fica com a falsa idéia de que o trata-
mento já está disponível”, desabafa, re-

ferindo-se a outra reportagem, de capa, 
de uma revista semanal.

“Seria necessário que os meios de di-
vulgação adotassem uma postura mais 
cautelosa quanto às descobertas cientí-
ficas”, defende a professora da USP. “As 
pessoas ficam com uma percepção falsa 
dos avanços ou atrasos da ciência e tor-
nam-se mais vulneráveis ao assédio de 
charlatões”, alerta. Ela ressalta que vários 
colegas que estão trabalhando com célu-
las-tronco, entre eles José Eduardo Krie-
ger, do Incor, já receberam no consul-
tório pacientes querendo se submeter a 
tratamentos ainda experimentais. “Mui-
tos programas, jornais e revistas retratam 
as pesquisas como se elas já estivessem 
aprovadas e disponíveis para beneficiar 
a todos.”

Lygia e Stevens Rehen criaram o Ins-
tituto Virtual de Células-Tronco (www.
ivct.org). Com o apoio de outros cien-
tistas brasileiros, a iniciativa visa o com-
partilhamento de informações confiáveis 
entre imprensa, cientistas e público. Uma 
espécie de selo de qualidade da informa-
ção científica. 

Muitas vezes, os temas entram em pauta porque são pitorescos, 
geram impacto ou estão atrelados a interesses mercadológicos
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Retrato

Destemida Dama da Noite

Djanira Maria de Jesus, de 59 anos, é uma dos 32.700 
taxistas ativos da cidade de São Paulo. Apelidou-
se de Dama da Noite porque só gosta de traba-
lhar depois das 22 horas. A ex-funcionária pública 
percorre as ruas da capital há 12 anos e só decidiu 

trabalhar na praça depois de se aposentar. “Eu me sentia muito 
solitária, sem ter o que fazer.” Vendeu o telefone, na época em 
que uma linha telefônica era um patrimônio razoável, e tricotou 
muito na máquina que tinha em casa para poder comprar seu 
primeiro carro de trabalho, que de tão velho mal andava. Dja-
nira já sofreu dois assaltos e perdeu dois colegas assassinados. 
Mas garante que não tem medo: “Minha proteção é forte”.

Vai para todos os lugares, exceto três ou quatro bairros da ca-
pital paulista, que considera afastados demais e com índices de 
violência muito altos. “Quando sinto um arrepio ou desconfio, 
não paro. Prefiro receber chamada por telefone.” Seu filho Rob-
son de Jesus Barbosa, de 30 anos, segue a profissão da mãe e 
do pai, ex-marido da taxista. Mãe e filho dividem o carro. Ele 
faz corridas diurnas. “Para ser taxista em São Paulo à noite tem 
que ser muito mulher. Enquanto tiver saúde, não troco isso por 
nada”, diz ela, que ainda pretende fazer faculdade de Serviço So-
cial. Ou de Psicologia, brinca a Dama da Noite, já que o banco do 
seu carro muitas vezes se transforma em divã dos passageiros.   
(Por Xandra Stefanel)
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Por Xandra stefanel 
Fotos de Paulo Pepe

Aos 8 anos, Nivaldo Mercú-
rio viu sua mãe Rosalina ser 
levada à força pelo Departa-
mento de Profilaxia da Le-
pra, em Itápolis, interior de 

São Paulo. Ele, seus quatro irmãos e seu 
pai foram obrigados a deixar a casa e vê-
la sendo consumida pelo fogo com tudo 
dentro. A mãe foi internada em 1935 no 
asilo-colônia Aymorés, vila construída 
para abrigar e isolar os leprosos – não 

muito longe do centro urbano de Bauru, 
a 345 quilômetros da capital. Nivaldo fi-
cou chocado, temporariamente mudo e 
teve uma parada cardíaca. Oito dias de-
pois, encontrou no braço sinais de que 
estava com a mesma doença que o sepa-
rara da mãe.

Somente aos 15 anos procurou um mé-
dico. Tratou-se escondido por dois anos. 
Sem resultado, e sem poder mais escon-
der, foi levado pelo pai à mesma colônia 
onde a mãe tinha morrido cinco anos de-
pois de internada. Mal se despediu. Foi 
deixado no portal da colônia e proibido 

CIDADANIA

A hanseníase é 
tratada pelo SuS, os 
medicamentos são 
gratuitos, a incidência 
está próxima do tolerável 
pela OMS e não abala 
a vida social. Mas os 
regimes de segregação, 
abolidos há décadas, 
deixaram 
suas marcas

rcadas

trauma
Nivaldo teve 
uma parada 
cardíaca aos 8 
anos de idade 
ao ver sua 
mãe ser levada 
e sua casa 
incendiada pelas 
autoridades de 
saúde

vidas ma
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pelos guardas de manter contato físico 
com o pai. Aos 21 anos, acreditava que 
receberia alta. Frustrado, perdeu nova-
mente a voz. Foram 31 anos sem dizer 
palavra que alguém entendesse. Só vol-
tou a falar após um tratamento fonoau-
diológico. E a resignação. Conformou-se 
tanto que nunca mais quis sair da colônia, 
mesmo depois de livre.

Segregados da sociedade, os pacientes 
em Aymorés construíram toda a vila: ca-
sas, cinema, igreja, praça, prefeitura, de-
legacia, campo de futebol e cemitério. To-
dos os dias, 8 da noite, assistiam à sessão 
de cinema e, nos intervalos, ouviam a rá-
dio local enquanto participavam do tra-
dicional footing na praça – homens an-
dando numa direção e mulheres noutra 
–, que resultou em muitos casamentos. 
Aos sábados, o baile no prédio do cassino 
era animado pelos mais de 1.800 discos 
do acervo da colônia ou pela banda for-
mada pelos pacientes. Tudo para tornar 
a vida menos difícil. Histórias assim se 
repetiam na maioria das 101 colônias do 
gênero espalhadas pelo Brasil.

A partir da década de 50 surgiram os 
tratamentos com quimioterápicos con-
tra o Mycobacterium leprae, ou bacilo de 
Hansen. Até então, a política de saúde era 
a internação compulsória. Em 7 de maio 

de 1962 foi decretado oficialmente o fim 
do isolamento, mas só em 1976 a Porta-
ria 165 do Ministério da Saúde enfatizou 
o tratamento ambulatorial, a reabilitação 
social e física do paciente e a reestrutura-
ção dos hospitais-colônia.

sempre por perto
Em 1962, Maria Freitas Dutra, hoje 

com 69 anos, foi para a colônia Aymo-
rés com o marido, Joselino Alves. Quan-
do ele foi fazer um teste para trabalhar 
como açougueiro, o casal descobriu que 
ambos estavam com hanseníase. Foram 
obrigados a deixar os quatro filhos, de 2 a 
8 anos, com a avó. Sabiam que dificilmen-
te voltariam a vê-los. “Eu, que sempre fui 
uma mãe zelosa, tive que ficar longe dos 
meus filhos por muitos anos. Mesmo com 
alta, eles não deixavam a gente fazer vi-
sita. Até hoje eu tento explicar por que 
fiquei tanto tempo longe e acho que ago-
ra eles entendem. Foi muito triste”, conta 
ela, olhos encharcados.

Dona Maria jamais quis deixar o lu-
gar. Joselino trabalhava como delegado, 
ela freqüentava os bailes, o casal tinha 
amigos. “O diretor falava que tudo o que 
tinha lá fora ia ter aqui dentro também. 
Nem parecia que a gente estava doente. 
Era uma festa todo dia”, lembra.

Itália Manhi dos Santos também che-
gou quando a internação compulsória es-
tava abolida. O choque da descoberta, em 
1966, deixou-a paralisada por um tem-
po, isolada, triste. “Mas percebi que não 
adiantava, porque ia ser ainda mais di-
fícil.” Começou a freqüentar os bailes e 
a trabalhar como cozinheira, cargo que 
manteve até 1977. “O médico não deixa-
va eu ir embora porque eles não tinham 
cozinheira. Aí eu fiquei, e estou aqui até 
hoje, porque lá fora eu ia ter que fazer fa-
xina para os outros e pagar aluguel. Aqui, 
não.” Itália é funcionária pública aposen-
tada e mora na vila do hoje denominado 
Instituto Lauro de Souza Ramos, com os 
netos e um dos filhos.

Depois de 1962 muitos pacientes fo-
ram liberados e formaram o bairro San-
ta Terezinha, ao lado do instituto, onde 
ainda hoje vivem muitos ex-pacientes e 
suas famílias. Como o aposentado Alcion 
Malvezzi, de 75 anos, que descobriu estar 
com hanseníase no mesmo dia que Nival-
do Mercúrio. Moravam na mesma cidade 
e fizeram o teste juntos.

Alcion ficou em Aymorés de 1945 a 
1952, mas acabou voltando dois anos de-
pois, pois a moléstia reincidiu. Lá conhe-
ceu sua primeira mulher. “Casamos den-
tro da colônia, com a presença dos amigos, 
de algumas pessoas da família, como qual-
quer casamento tem que ser.” No ano se-
guinte, Alcion saiu definitivamente do asi-
lo, comprou um terreno no bairro ao lado e 
construiu sua casa. “Gostava e gosto muito 
daqui. Apesar do sofrimento com a doença, 
passei anos muito bons. Aproveitei muito a 
minha juventude”, garante. 

Mudança dos tempos
O asilo-colônia Aymorés teve vários 

nomes: Sanatório Aymorés, Hospital Ay-
morés de Bauru, Hospital Lauro de Souza 
Lima e finalmente instituto, hoje centro 
de referência em hanseníase e dermato-
logia geral, com avançada área de pesqui-
sa, reabilitação física, terapia ocupacio-
nal, fisioterapia e cirurgias corretivas. Sua 
área de 400 alqueires chegou a ter mais 
de 90 casas feitas pelos pacientes e habita-
das, geralmente, por quatro pessoas. Hoje 
restam 32 casas e 72 moradores, além da 
área médica.

O local lembra uma vila de cidade in-
teriorana, com casas simples, fachadas de 
cores sóbrias, janelas de madeira, ruas de 

entenda a hanseníase
Transmissão
Os pacientes da forma multibacilar 
(contagiosa) sem tratamento eliminam 
os bacilos através de gotículas da 
fala, espirros, secreções nasais, tosse. 
Quem já está em tratamento regular 
ou já recebeu alta não transmite. 
Apenas 5% das pessoas que entram 
em contato com o bacilo do paciente 
sem tratamento podem desenvolver a 
doença. 

sintomas
Sensação de formigamento, fisgadas 
ou dormência nas extremidades. 
Manchas brancas ou avermelhadas, 
geralmente com perda de tato e de 
sensibilidade ao calor, ao frio e à dor. 
Áreas da pele aparentemente normais 
têm alteração da sensibilidade e 
sudorese. Surgimento de caroços e 
placas em qualquer local do corpo. 
Diminuição da força muscular. 

rcadas
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paralelepípedo e pessoas caminhando a 
passos lentos, praça com igreja e core-
to. Na entrada fica o complexo hospita-
lar, prédio antigo e bem-conservado que 
não tem ares de hospital nem longas filas. 
Segundo seu diretor, Marcos da Cunha 
Lopes Virmond, o instituto era um local 
igual aos outros hospitais do gênero até 
a década de 60, quando houve a descon-
tinuidade da internação compulsória. “A 
desativação dos asilos vai matando esses 
locais aos poucos e de maneira perver-
sa. Resolvemos transformar o hospital 
em um centro de pesquisas e treinamen-
to de ponta na área de dermatologia e, 

principalmente, hanseníase. Não conse-
guiremos acabar com a doença nunca, 
mas é possível diminuir o número de ca-
sos para que deixe de ser um problema 
de saúde pública.”

A Lei n° 9.010, de 1995, tornou obriga-
tório no país o uso da terminologia hanse-
níase, em lugar de lepra. No Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), o paciente é tratado 
na rede de atenção básica, ambulatorial, 
o medicamento é gratuito e após o tempo 
estipulado recebe alta. Não há necessidade 
de afastamento do trabalho e a vida social 
é normal. “As pessoas que residem na mes-
ma casa são examinadas, orientadas e re-

cebem a vacina BCG, já que não há vacina 
específica”, afirma Maria Eugenia Noviski 
Gallo, chefe do Laboratório de Hansenía-
se da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de 
Janeiro, centro de ciência e tecnologia li-
gado ao Ministério da Saúde. “Pacientes 
com hanseníase podem ficar com defor-
midades se não forem tratados precoce-
mente ou se não seguirem as  orientações 
preventivas”, alerta. 

Muito a fazer
Nos últimos 20 anos, o Ministério da 

Saúde aponta redução da taxa de preva-
lência da doença de 16,4 casos para 1,47 

uma cidade esquecida no tempo

separação
Maria foi 

internada 
com o marido 
em 1962. Teve 

de deixar os 
quatro filhos 

com a mãe. 
Vive até hoje 

na colônia 

Ruas pavimentadas, 
praça com coreto, 
delegacia, clube 
social, escola, 
igreja... A colônia 
Aymorés era uma 
cidade completa, 
habitada por 
portadores de 
hanseníase. hoje 
ainda vivem 72 
pessoas nas 32 
casas que restaram
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a cada 10 mil habitantes. O índice, po-
rém, ainda não atingiu a meta propos-
ta para 2005 pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), de um caso por 10 mil 
habitantes. Dos 122 países comprometi-
dos com esse objetivo, somente Brasil, 
Nepal, Congo, Moçambique e Tanzânia 
não conseguiram. 

Para o presidente do Movimento de 
Reintegração das Pessoas Atingidas pela 
Hanseníase (Morhan), Artur Custódio 
Moreira de Souza, a partir de 2004 hou-
ve uma mudança substancial no combate 

à doença: “O programa tem sido elogiado 
no mundo todo, mas o Brasil ainda tem 
sérios problemas com a reabilitação”.

No ano passado foi criado um grupo de 
trabalho interministerial para diagnosti-
car a situação dos moradores dos antigos 
hospitais de isolamento e apontar ações 
de cada ministério das áreas social e de 
infra-estrutura para melhorar as condi-
ções dos 30 hospitais e três casas de apoio 
que ainda abrigam ex-internos.

Segundo a coordenadora do Progra-
ma Nacional de Eliminação da Han-

seníase do Ministério da Saúde, Rosa 
Castália, questões como regularização 
de posse de terra, saneamento básico, 
acesso a transporte público, patrimô-
nio histórico não conservado e proble-
mas de estrutura física serão aponta-
das no relatório, entre outros fatores. “A 
melhora da qualidade de vida da popu-
lação pode reduzir significativamente 
o número de casos. O acesso a alimen-
tação, moradia, serviços de saúde pre-
ventivos e terapêuticos faz toda a dife-
rença”, diz Rosa.

Desde 2004 o governo federal liberou 
3,6 milhões de reais para a reestrutura-
ção das ex-colônias. Uma das funções 
do grupo interministerial é verificar se a 
verba foi aplicada corretamente. “Espera-
mos que as pessoas que foram segregadas 
tenham seus direitos resgatados”, defen-
de a coordenadora. Segundo ela, cerca de 
3 mil pessoas ainda moram em ex-colô-
nias. “A maioria é idosa, precisa de qua-
lidade de vida e de ser compensada por 
tudo o que sofreu.”

Hoje, com as seqüelas da doença e o 
peso da idade e do sofrimento, Nivaldo 
Mercúrio afirma que, quando morrer, 
quer ir para o túmulo da mãe, no cemi-
tério construído no terreno do Instituto 
Lauro de Souza Lima, onde estão sepul-
tadas mais de 2 mil pessoas. “Morei aqui 
quase a vida toda e é aqui que quero ficar, 
junto da minha mãe. Foram 65 anos de 
tratamento e hoje estou bem. Nem con-
sigo imaginar como teria sido a minha 
vida sem a doença.” 

saiba mais
O Movimento de Reintegração das 
Pessoas Atingidas pela hanseníase possui 
um serviço de informação com discagem 
gratuita: 0800-262001. Acesse também 
www.morhan.org.br.

Casamento Alcion conheceu sua primeira esposa no Aymorés. Depois que teve alta, 
construiu sua casa num terreno ao lado da colônia
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Por guilherme Bryan

O cinema nacional ainda so-
fre para entrar em cartaz 
e está esperançoso de que 
algumas novidades apro-
vadas no final do ano pos-

sam ajudar a mudar essa cena. Mais que 
melhorar o potencial de produção, é pre-
ciso aumentar a chance de chegar ao es-
pectador, para que ele mesmo confira 
nossa crescente qualidade. Uma das mu-
danças está no Fundo Setorial do Audio-
visual, que oferece novos mecanismos de 
fomento à atividade, em conjunto com a 

antiga Lei de Incentivo à Cultura (Roua-
net, de 1991), que continuará sendo uti-
lizada por empresas ou pessoas físicas in-
teressadas em apoiar curtas-metragens, 
documentários e séries para TV com até 
três episódios. O estímulo vai da dedu-
ção fiscal à possibilidade de o investidor 
tornar-se cotista do direito de comercia-
lização da obra.

“O Fundo Setorial do Audiovisual 
receberá o imposto cobrado de todas 
as produções audiovisuais brasileiras 
e importadas. O recurso, que antes era 
recolhido para o caixa do governo, ago-
ra retorna diretamente para a atividade, 

com a inovação de ser utilizado não só 
na produção, mas também na distribui-
ção e exibição”, explica Leopoldo Nunes, 
diretor da Agência Nacional do Cinema 
(Ancine). 

Para Carlos Gerbase, um dos sócios 
da Casa de Cinema de Porto Alegre, o 
fundo é uma iniciativa boa para aqueles 
que não têm trânsito tão livre com as em-
presas, seja por realizarem algum tipo de 
trabalho mais alternativo, seja por ainda 
não serem conhecidos. “Dificilmente fa-
zemos um filme financiado de um jeito 
só. Muitas vezes você ganha um con-
curso do BNDES, outro da Petrobras, aí 

O cinema brasileiro é bem servido de recheio. 
É rico em diversidade, criatividade e tem 
personalidade. Mas ainda enfrenta os obstáculos 
da distribuição e busca novos atalhos para 
se exibir ao grande público

Só falta a
massa

CULTURA

prateleira internaCional A mesma falta de espaço nos cinemas se reproduz nos 
lançamentos de DVDs, mais tarde na TV a cabo e finalmente na programação da TV aberta



consegue uma grana pela Lei do Audio-
visual e mais um pouco pela Lei Roua-
net. É uma espécie de quebra-cabeça até 
completar o orçamento. A lei pode ser 
mais uma possível entrada de recursos. 
O modelo de financiamento da produção 
até que tem funcionado razoavelmente, 
apesar de já ter sido melhor. Mas o de 
distribuição e exibição está falido”, aler-
ta Gerbase. Cerca de 80 produções são 
finalizadas por ano sem que as bilhete-
rias acompanhem esse ritmo.

“Em 1982, a produção nacional 
ocupou a taxa recorde de 32% do 
mercado interno. O governo Collor 

qUAsE DO LADO DE FORA

Nesse m
ultiplex de 

são Paulo, apenas um
a 

das 12 salas tinha film
e 

nacional em
 cartaz no 

início do ano
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Com o atual sistema de 
cotas, Acerola e Laranjinha 
terão poucas chances de 
aparecer, na tela grande, 
para um público maior no 
filme Cidade dos Homens, 
lançamento deste ano 
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O desempenho dos nacionais em 2006
Filme Público
Se eu Fosse você  3.644.618
Didi, Caçador de Tesouros 1.011.719
Zuzu Angel 732.033
Casseta e Planeta, Seus Problemas se Acabaram 560.228
Xuxinha e Guto contra os Monstros do espaço 501.112
Trair e Coçar É só Começar 423.762
Muito Gelo e Dois Dedos d’Água 287.443
O Maior Amor do Mundo 247.181
irma vap − O Retorno 247.065
Gatão de Meia idade 81.895
Anjos do Sol 77.487
A Máquina 55.577
As Mulheres do Brasil 48.293
Tapete vermelho 44.850
Acredite! um espírito Baixou em mim 30.536
estamira 30.458
Depois daquele Baile 28.547
Árido Movie 20.652
Crime Delicado 20.573
vinho de Rosas 20.408
Wood e Stock 13.985
Cafundó  16.061
A Concepção 16.727
Brasília 18% 15.625
Soy Cuba − O Mamute Siberiano 14.857
Achados e Perdidos 14.217
Maria Bethânia – Música É Perfume 12.694
Boleiros 2  10.712
A Festa de Margarette 9.486
O Sol: Caminhando contra o vento 8.280

Lançados até outubro de 2006. Fonte: Ancine

máquina global
Com o suporte da globo Filmes, os cassetas 
tiveram mais de 500 mil espectadores

(1990-1992) desmantelou a estrutura do 
cinema, extinguiu a Embrafilme e as-
sistiu ao número de salas despencar de 
3.500 para cerca de 600”, observa o crí-
tico Sérgio Rizzo. Em 2005 e 2006, pou-
co mais de 12% dos ingressos vendidos 
foram de um filme nacional. “Ainda é 
pouco em relação à virada dos anos 70 
para os 80”, avalia Rizzo. “O grande pú-
blico do cinema brasileiro sempre foi o 
povo, as classes C, D e E. Essa faixa não 
vai mais ao cinema, porque não há salas 
para ela.” O recorde da retomada do ci-
nema nacional pós-Collor foi em 2003, 
21%, quando Carandiru foi visto por 4,6 
milhões de espectadores, bilheteria só 
superada pelos 12 milhões de Dona Flor 
e Seus Dois Maridos (1976).

Cota de exibição
Diante disso, parece um contra-senso 

a nova Cota de Tela definida pelo go-
verno federal para este ano. Cinemas de 
apenas uma sala estão obrigados a passar 
filmes brasileiros por 28 dias, contra 35 
do ano passado. Os de duas salas devem 
exibir produções nacionais por 70 dias, 
contra 84. Os de três salas devem fazê-lo 
por 126 dias, eram 147 em 2006. E os de 
quatro, 196 dias, contra 224. Já para os 
cinemas com cinco a oito salas, as cotas 
permanecem as mesmas (veja quadro à 
página ao lado). A partir dos complexos 
com nove salas, a obrigatoriedade de 
tempo de filmes brasileiros em cartaz au-
mentou de 448 dias, em 2006, para 468 
este ano. Já nos complexos acima de dez 
salas, a cota aumentou de 6,5% a 25%.

Leopoldo Nunes diz que a maioria 
dos países utiliza a Cota de Tela para ga-
rantir a presença de sua cinematografia 
no mercado e que o mercado brasileiro 
é abastecido principalmente por cinco 
companhias norte-americanas. “Warner, 
Fox, Universal, Columbia e Paramount 
têm obrigação de lançar no Brasil, por 
ano, 250 títulos, o que cria a chamada 
pressão de tela. Se um filme brasilei-
ro não tem mecanismos que garantam 
uma presença mínima em cartaz, é ra-
pidamente atropelado para entrar outro 
filme”, explica. “Como é nos multiplexes 
que há mais público e para lá vão os 
grandes investimentos de marketing de 
lançamento, é ali que precisa aumentar 
a obrigatoriedade do filme brasileiro. E 
para os pequenos exibidores, que repre-

D
iv

u
lG

A
ç

ã
O

independente
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sentam cerca de 30% do mercado nacio-
nal, é mais sacrificante conseguir cópias 
para cumprir a obrigatoriedade”, justifica 
o diretor da Ancine.

Na Argentina, há uma sala de exibição 
para cada 40 mil habitantes; no México, 
uma para cada 35 mil; e nos Estados Uni-
dos, uma sala para cada 7 mil. O Brasil 
possui apenas uma sala para cada 90 mil 
habitantes. A maioria está concentrada 
nas capitais e 90% dos municípios não 
têm nenhuma. “Estamos trabalhando 
para diversificar e ampliar os circuitos 
populares e de rua, principalmente em 
cidades do interior. As salas de cinema 
já foram a maior fonte de renda para o 
filme, hoje são a menor. Mas são a jane-
la que agrega valor ao produto. Por isso, 
são necessárias”, diz Leopoldo Nunes.

É no mercado de vídeo doméstico e da 
programação de televisão aberta ou por 
assinatura que está a maior fonte de renda 
de um filme atualmente. Se grande parte 
dos filmes nacionais anteriores à década 
de 90 permanece inédita em DVD, na 
televisão a situação não é melhor. Os 
filmes norte-americanos representavam 

87% do total de produções exibidas pelas 
emissoras abertas no primeiro semestre 
de 2006, contra apenas 4,3% de filmes 
nacionais, de acordo com a Ancine.

“A maior dificuldade hoje do cinema 
brasileiro é a postura mercantilista das 
emissoras. Enquanto não houver pelo 

menos uns 30% de presença de nossos 
filmes na TV, continuaremos nos arras-
tando”, opina Ricardo van Steen, diretor 
do longa-metragem Noel, o Poeta da Vila, 
que retrata o compositor carioca. Rede 
TV!, Bandeirantes e Record não progra-
maram nenhum título nacional. O SBT 
programou um, O Dia da Caça (1999), 
de Alberto Graça. A Globo passou 38, de 
preferência do selo Globo Filmes. 

Essas produções são as que conseguem 
boas bilheterias num mercado em que 
80% dos 68 títulos nacionais lançados 
em 2006 foram vistos por menos de 100 
mil espectadores. Apenas Didi – O Caça-
dor de Tesouros e Se Eu Fosse Você, dirigi-
do por Daniel Filho, venderam mais de 1 
milhão de ingressos. A comédia estrelada 
por Tony Ramos e Glória Pires, na época 
par romântico na novela Belíssima, ficou 
atrás apenas dos internacionais A Era do 
Gelo 2 e O Código da Vinci.

Circuitos alternativos
Manoel Rangel, presidente da Anci-

ne, diz que um de seus principais obje-
tivos será estimular as parcerias entre 

Cota de exibição
Cinemas Mínimo de dias Variação
 por complexo cota(%)
 2006 2007
1 sala 35 28 -20,00
2 salas 84 70 -16,67
3 salas 147 126 -14,29
4 salas 224 196 -12,50
5 salas 280 280 0
6 salas 378 378 0
7 salas 441 441 0
8 salas 448 448 0
9 salas 450 468 4
10 salas 460 490 6,52
11 salas 462 506 9,52
12 salas 468 516 10,25
13 salas 481 533 10,81
15 salas 495 570 15,15
18 salas 504 630 25

Fonte: Ancine

Filme sem tela
Noel, o Poeta da Vila 
tomou anos de trabalho 
do diretor Ricardo van 
steen. Até agora não 
tem data para estrear
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A opinião dos diretores
n “houve avanços. 
Porém, o problema 
não está unicamente 
na produção e 
distribuição, mas 
no desinteresse do 
público pelo filme 
nacional. É preciso 
trocar o discurso a 
respeito do mercado 
como panacéia para 
a crise e difundir 
a importância da 
existência do cinema 
nacional como 
patrimônio 
cultural”

Carlos Reichenbach, 
diretor de Garotas 
do ABC (2003), Dois 
Córregos (1999), 
Anjos do Arrabalde 
(1986)

n “em todo o mundo 
a cultura é subsidiada. 
Como afirma o 
ministro Gilberto Gil, 
7% da economia 
brasileira gira em 
torno da cultura. e o 
cinema tem relação 
internacional. Pode 
atingir muita gente, 
tem importância 
documental. O subsídio 
ao cinema é um dos 
mais importantes. Pela 
luta que envolve, o 
cinema é talvez o que 
precise mais”

Paulo Betti, ator, 
diretor e produtor, 
atuou em Lamarca 
(1994), Guerra de 
Canudos (1997) e 
dirigiu Cafundó (2006)

n “Não conheço bem 
a lei, mas parece que 
este é o caminho: a 
facilidade de todas 
as produtoras terem 
chance de fazer 
trabalhos para a 
televisão. Nosso 
mercado já não é um 
grande mercado para 
o cinema brasileiro e, 
se nós não forçarmos 
a mão, não tivermos 
um espaço para 
distribuição, já bem 
comprometido, vai ficar 
mais difícil mesmo”

suzana Amaral, 
diretora de Uma Vida 
em Segredo (2002), A 
Hora da Estrela (1985), 
Minha Vida, Nossa Luta 
(1979)

n “A nova lei significa 
aproximação maior 
da televisão com o 
cinema brasileiro. 
estrategicamente, 
é importante. Além 
disso, mantém a 
lei Rouanet e cria 
novas modalidades 
de financiamento. 
Quando se abrem 
novas possibilidades é 
sempre interessante. 
A diversificação de 
mecanismos tende 
a diversificar mais a 
produção”

André Klotzel, diretor 
dos longas Memórias 
Póstumas (2000), 
Capitalismo Selvagem 
(1994) e Marvada 
Carne (1986) 

n “O Brasil tem 
cinematografia 
muito própria, 
vários caminhos 
e tendências. 
Fico feliz de estar 
fazendo um filme 
de projeção grande. 
Mas, infelizmente, nós 
estamos ainda muito 
dependentes do estado 
para abastecer nossa 
reserva de mercado, 
e isso acho muito 
importante. O cinema é 
o espelho de um país, 
reflete a sua cultura”

Maurício Farias, 
diretor de A Grande 
Família, O Filme 
(2006) e O Coronel e o 
Lobisomem (2006)
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inesqueCíVel A cena final de Dona Flor e Seus Dois Maridos é simbólica: foi o auge do grande público do cinema nacional
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emissoras de televisão e o cinema bra-
sileiro. Emissoras abertas e programa-
doras por assinatura poderão deduzir 
de seu Imposto de Renda investimen-
tos em obras audiovisuais brasileiras. 
“Essa medida fará com que 
se torne mais interessante 
para as redes de televisão 
produzir filmes. O proble-
ma é que, salvo algumas ex-
ceções, elas têm pouco di-
nheiro para investir”, avalia 
Carlos Gerbase, da Casa de 
Cinema de Porto Alegre. 
“Não é combatendo a Rede 
Globo ou outras empresas 
que se fará alguma coisa. 
O interessante é que mais 
emissoras e produtoras surjam”, acres-
centa Leopoldo Nunes.

Essa possível parceria poderia ajudar 
a combater as dificuldades de exibição. 
Segundo a Ancine, dos 143 títulos bra-
sileiros atualmente inéditos ou em fase 
de produção e finalização, apenas 43 
têm contrato de distribuição e estréia 
assegurada. O restante corre o risco de 

ficar restrito a circuitos alternativos e fes-
tivais, como aconteceu com Noel, o Poeta 
da Vila, destaque da 30ª Mostra Interna-
cional de Cinema de São Paulo.

“Noel foi difícil de ponta a ponta. A 
criação do roteiro levou cin-
co anos, a captação de recur-
sos, quatro. Com poucos re-
cursos, filmamos em 30 dias! 
E levamos quase dois anos 
na montagem. Agora estou 
nessa loucura que é fechar 
negócio com distribuidor, o 
que já tomou cinco meses. 
Até aqui não ouvi nenhum 
‘não’. Todos estão julgando 
o potencial do filme. Por 
enquanto, vou passando nos 

festivais e ganhando os preciosos co-
mentários boca-a-boca, que no caso do 
Noel têm sido fantásticos. Além disso, 
nas mostras a gente encontra nossos se-
melhantes, conversa e descobre manei-
ras de vencer obstáculos”, relata o diretor 
Van Steen.

“Só conseguem espaço no mercado 
os filmes brasileiros distribuídos pelas 

majors, que, por sua vez, se interessam 
apenas por um tipo de produto capaz 
de fazer carreira nos circuitos de multi-
plex, a maioria instalada em shoppings 
e já habituada ao produto estrangeiro 
de consumo fácil. Uma possível solução 
seria investir na criação de um circuito 
popular que alcance as médias e peque-
nas cidades e a periferia das metrópoles, 
com preços acessíveis; e no fortaleci-
mento de uma ou mais distribuidoras 
voltadas para a inserção de filmes bra-
sileiros nesse novo mercado”, aposta o 
crítico Sérgio Rizzo.

O presidente do Centro de Promoção 
do Cinema (CPCine) e coordenador do 
Grupo de Trabalho para Distribuição 
e Exibição Alternativo, Felipe Macedo, 
também aposta nos circuitos alternati-
vos: “Menos de 1% da população bra-
sileira vê filmes nacionais devido a um 
modelo muito excludente de distribui-
ção e exibição, que não está à altura da 
cultura brasileira. É preciso estudar fór-
mulas alternativas. Isso não significa se 
indispor com esse mercado, mas pensar 
em formas de ampliação”. 

De cada mil 
brasileiros, 
apenas 80 vão 
ao cinema ao 
menos uma 
vez por ano e, 
destes, apenas 
oito vêem um 
filme nacional. 
Ou seja, menos 
de 1% da 
população

menos salas, públiCo menor Apesar de todas as ações do marketing moderno, depois dos 12 milhões de espectadores de Dona 
Flor e Seus Dois Maridos, de 1976, a segunda maior bilheteria nacional foi de Carandiru (acima), de 200�, com 4,6 milhões
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O samba com que o mundo identifica o Brasil tem 
sotaque carioca, sangue nordestino e africano e 
defensores de suas raízes nos quatro cantos do país. 
Acima de tudo, sua alma é genuinamente popular

A cara do Brasil
HIsTóRIA



  2007   )   fevereiro   )   Revista do Brasil   ( 4� 

A cara do Brasil
Por Letícia Vidor

O samba carioca, do modo 
como o conhecemos atual-
mente, consagrado de norte 
a sul do país como o ritmo 
de nossa identidade nacio-

nal, é uma criação bastante recente. Nas 
duas primeiras décadas do século passa-
do, era possível ouvir no Rio de Janeiro 
uma infinidade de ritmos musicais bra-
sileiros. Predominavam os sertanejos, o 
choro e variações do que viria a ser co-
nhecido como samba. Entretanto, embora 
houvesse uma certa disputa pela primazia 
em relação à preferência dos ouvintes, não 
havia uma oposição entre os gêneros.

João Pernambuco é um dos nomes 
obrigatórios a ser lembrados entre os 
precursores do ritmo. Nascido no Reci-
fe em 1883, ele chegou ao Rio de Janeiro 
aos 20 anos. Trabalhava até 16 horas por 
dia e aproveitava o que lhe restava dele ao 
lado do violão. Em pouco tempo, antes do 
final dos anos 10, já era considerado mes-
tre do instrumento e do choro. Além dos 
ritmos nordestinos, compunha sambas e 
batuques. Sua canção Caboca de Caxan-
gá, também atribuída a Catulo da Paixão 
Cearense (de Luar do Sertão), divertiu o 
público no Carnaval de 1914 e foi gravada 
sob o rótulo de “batuque sertanejo”.

Aos poucos, porém, o samba toma for-
ma e conquista o gosto de uma significa-
tiva parcela da população brasileira até 
se firmar definitivamente como o ritmo 
mais representativo do país. Um forte 
motivo para isso foi a divulgação que esse 
gênero alcançou na incipiente demanda 
por consumo cultural de massas que sur-
gia na então capital federal. 

Nesse momento, inicia-se a produção 
de discos. O sucesso de Pelo Telefone, 
gravado em 1916, fez dela um divisor de 
águas na música brasileira. O tema cen-
tral da canção é uma sátira à cumplici-
dade entre um delegado da polícia e o 
jogo ilícito. Apesar de a versão original 
ser outra, a que circulou de boca em boca 
começava assim: “O chefe de polícia pelo 
telefone mandou avisar/ Que na Carioca 
tem uma roleta para se jogar.../Ai, ai, ai, o 
chefe gosta da roleta, ó maninha/”.

Essa composição foi registrada por 
Donga, freqüentador assíduo da casa da 
tia Ciata, uma espécie de embaixada do 
samba dos redutos negros cariocas da C
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ClássiCos populares
Os Batutas, com Pixinguinha ao centro tocando saxofone, 

estrearam em 1919 com choros, sambas e ritmos sertanejos
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época. Além de Donga, lá compareciam 
outras grandes figuras do mundo musi-
cal, como Pixinguinha, João da Baiana, 
Sinhô e Heitor dos Prazeres.

Trilha sonora
O teatro de revista foi outro poderoso 

meio de projeção do samba. No período 
anterior ao Carnaval, eram montadas as 
chamadas “revistas carnavalescas”. Mas 
também fora da temporada de Momo o 
teatro rebolado divulgava o trabalho dos 
compositores populares. Assim ficou co-
nhecida a obra de Sinhô, o “Rei do Sam-
ba”, maior expoente desse gênero musi-
cal nos anos 20. Araci Cortes, a primeira 
grande cantora de sambas, tornou-se cé-
lebre nos palcos interpretando a perso-
nagem da “mulata brasileira” em várias 
revistas musicais. 

Nesse momento eram abertas as pri-
meiras salas de cinema do Rio de Janeiro, 
onde se realizaram também apresenta-
ções musicais. Em 1919, no elegante Cine 

Palais, os Oito Batutas estrearam sua pri-
meira temporada cantando choros, sam-
bas e ritmos sertanejos. Na formação do 
grupo estavam músicos de primeira li-
nha: como os irmãos Pixinguinha (flau-
ta) e China (voz e violão), Donga (vio-
lão), Nelson Alves (cavaquinho), Raul 
Palmieri (violão), Luiz Pinto (bandola e 
reco-reco), José Alves (bandolim e gan-
zá) e Jacob Palmieri (pandeiro).

No começo dos anos 30, o samba já ha-
via se tornado o principal ritmo nacional. 
Abre-se então a época de ouro da música 
popular brasileira, que vai até 1945. Em 
A Canção no Tempo (vol. 1: 1901-1957), 
os pesquisadores Zuza Homem de Mello 
e Jairo Severiano explicam: “A Época de 
Ouro originou-se da conjunção de três fa-
tores: a renovação musical iniciada no pe-
ríodo anterior com a criação do samba, da 
marchinha e de outros gêneros; a chegada 
ao Brasil do rádio, da gravação eletromag-
nética do som e do cinema falado; e, prin-
cipalmente, a feliz coincidência do apare-

saudoso poeta
Adoniran Barbosa era ator 

do rádio. Com o sucesso de 
Saudosa Maloca, iniciou um 

programa onde narrava histórias 
fictícias do Morro do Piolho
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tema reCorrente
Capa da primeira partitura de Pelo 
Telefone: sátira da tolerância da 
polícia com o jogo 
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cimento de um considerável número de 
artistas talentosos numa mesma geração”. 

O samba criado na cidade do Rio de 
Janeiro, principal palco das inovações 
tecnológicas relacionadas à cultura de 
massas nesse período, se tornará então 
a referência desse gênero musical para 
todo o país. Os grandes destaques des-
sa geração são, entre outros, os compo-
sitores Noel Rosa, Ari Barroso, Lamarti-
ne Babo, João de Barro, Wilson Batista e 
Geraldo Pereira. Também despontam aí 
grandes cantores como Mário Reis, Or-
lando Silva e Francisco Alves, além da 
mais importante figura feminina do pe-
ríodo, a cantora Carmen Miranda.

Além do Rio 
A ênfase na divulgação do samba cario-

ca ofuscou a produção musical de sambis-
tas de outras regiões do país. Ainda que 
seja indiscutível a qualidade da criação 
do Rio de Janeiro, grandes nomes fica-
ram apagados da memória do samba na-
cional. Exemplo disso é Batatinha, a mais 
importante referência do samba baiano. 
Batatinha começou sua carreira artística 
no rádio em 1944 como cantor e depois 
compositor de sambas. Entretanto, a pri-
meira gravação em disco de uma compo-
sição sua, Jajá da Gamboa, só acontece-
ria em 1960, na voz do carioca Jamelão. 
Posteriormente, parte da obra de Batati-
nha seria projetada em nível nacional pela 
cantora baiana Maria Bethânia em seus 
discos Maria Bethânia (1965), Rosa dos 
Ventos (1971) e Drama (1972).

Outro destaque importante a ser 
dado é ao sambista paulista Adoniran 
Barbosa. Filho de imigrantes italianos 
pobres, ele se criou no Bexiga, região 
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Raízes
Caboca de Caxangá, uma das sementes do samba anterior 

a Pelo Telefone, não é exatamente um exemplo de parceria 
entre João Pernambuco (1883-1947) e Catulo da Paixão 
Cearense (1863-1946). Na verdade, ambos reivindicam a 
autoria. João nasceu no Recife e migrou para o Rio aos 20 
anos. O maranhense Catulo passou a infância no Ceará e 
chegou à então capital do país aos 17. O poeta Catulo, em 
algumas fontes, assina também sozinho Luar do Sertão, 
modinha assinada por João.

De todo modo, ambos evidenciam que a raiz das rodas de 
canção carioca – assim como a mão-de-obra que ergueu a 
cidade do Rio de Janeiro durante a Primeira República – tem forte 

sangue nordestino. Catulo levou o “marginal” violão das bocas da 
boemia carioca para os conservatórios. Quanto a João, tornou-
se conhecida uma frase de villa-lobos sobre suas composições: 
“Bach não se envergonharia de assiná-las”.

Mas o DNA do samba vai além. O que seria da batucada sem 
a percussão? O ritmo ensinado pelos escravos, cuja cultura os 
cativeiros não mataram, o jongo, até hoje tem seus traços nos 
ritos de roda, de pagode, de partido-alto e do Carnaval. Talvez 
o casamento do compasso dos tambores com as batidas e 
acordes dos violões e congêneres seja um dos mais perfeitos 
da história da música. e que não precisa de túmulo em São 
Paulo ou parte alguma, porque essa arte já provou ser imortal.

morro e asFalto
O samba de Noel Rosa, que fundia o som 
dos morros com a música da classe média 
carioca, tornou-se referência para o país 

central paulistana. Iniciou sua carrei-
ra como rádio-ator em 1941 e seu pro-
grama mais bem-sucedido foi História 
das Malocas, levado ao ar em 1955. De 
forma divertida, narrava as mazelas dos 
moradores do fictício Morro do Piolho. 
A inspiração veio da música Saudosa 
Maloca, composta por ele e lançada 
pelo grupo Demônios da Garoa pouco 
antes da estréia do programa. Saudosa 
Maloca foi o primeiro grande sucesso 
de Adoniran como compositor, selou 
sua longa parceria com o grupo e é um 

dos hinos da memória paulistana.
Em seus sambas, ele se manteve fiel ao 

linguajar coloquial das ruas do Bexiga, o 
que deu tom peculiar a toda a sua obra. 
A música de Adoniran canta as tragédias 
cotidianas das classes populares, vividas 
durante o intenso processo de urbaniza-
ção da cidade de São Paulo. No entanto, 
em suas letras não predomina o lamento, 
mas o humor e a irreverência, como no 
samba Luz da Light: “Lá no morro, quan-
do a luz da Light pifa/ A gente apela pra 
vela, que alumia também/ Se tem, se não 
tem, não faz mar/ A gente samba no es-
curo/ Que é muito mais legar”.

Além de Batatinha e Adoniran, os baia-
nos Nelson Rufino, Riachão e Edil Pa-
checo e os paulistas Geraldo Filme, Pau-
lo Vanzolini e Germano Mathias podem 
ser incluídos entre os nomes da raiz do 
samba e da música brasileira com reco-
nhecimento aquém do merecido.

Alguns grupos formados há relativa-
mente pouco tempo dedicam-se a pre-
servar a memória dos grandes sambis-
tas brasileiros. Esse é o caso do Samba 
da Vela, que surgiu em 2000 no bar Zi-
riguidum, no bairro paulistano de San-
to Amaro. Além de manter a tradição do 
samba de raiz, a intenção do grupo é dar 
oportunidade a novos compositores e in-
térpretes. Toda segunda-feira, às 20h30, 
abre-se uma roda de samba que só aca-
ba quando a vela acesa em seu centro se 
apaga. Em 2005 o Samba da Vela lançou 
seu primeiro CD, com 20 composições 
inéditas, que conta com a participação da 
madrinha do grupo, a cantora Beth Car-
valho. Quem quiser conferir o trabalho 
desses sambistas é só visitar seu site www.
sambadavela.com.br. 
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Por Vitor Nuzzi 
Fotos de Rodrigo queiroz

Inaugurado em 11 de dezembro do 
ano passado, o Museu do Futebol 
tem piso verde, para dar a sensação 
de gramado, e está instalado no lugar 
certo: dentro do estádio do Maraca-

nã, na zona norte do Rio de Janeiro. Tem 
para todos os gostos. Quer dizer, princi-
palmente se seu time for do Rio.

Logo na entrada foram montados pai-
néis para contar a história dos 100 anos 
de campeonato carioca, completados em 
2006. Ali você fica sabendo, por exemplo, 
que existiu o Sport Club Mangueira, que 
não tem nada a ver com a famosa escola 
de samba carioca. Realmente, nem po-
deria: primeiro, porque o clube foi fecha-
do antes que a verde-e-rosa começasse a 
desfilar, alguns anos mais tarde. Segundo, 
porque, ao contrário do glorioso reduto 
de Cartola e companhia, o time de fute-
bol foi um dos grandes sacos de pancada 
da história. Em seus curtos 16 anos de 
vida, obteve 14 vitórias – menos de uma 
por ano. Empatou oito vezes e sofreu 96 
derrotas, incluindo uma por 24 a 0 para o 

VIAgEM

Templo 
da bola

Museu em pleno 
estádio do Maracanã 
guarda lances 
inesquecíveis, que 
merecem ser vistos 
até por quem não 
é apaixonado por 
futebol

Botafogo, atual campeão estadual.
A grande estrela do acervo, dividido em 

oito setores, é a seleção brasileira. No mu-
seu são narradas as conquistas do, como 
se dizia antigamente, escrete canarinho. 
Curiosamente, dos arquivos de jornal 
sobre as Copas do Mundo, que podem 
ser consultados pelo público, não consta 
a notícia da derrota da seleção em julho 
de 1950, para o Uruguai, em pleno Ma-
racanã, construído para aquela Copa. Es-
quecimento? Seja como for, ali estão reu-
nidas informações sobre os 18 Mundiais 
disputados até hoje, desde 1930, cinco 
dos quais vencidos pelo Brasil. Embora 
poucos, talvez, queiram lembrar do mais 
recente, ano passado, na Alemanha.

Nas extremidades de uma das salas, fi-
cam as jóias da coroa: as chuteiras, a ca-
misa e o calção usados por Mané Garrin-
cha na Copa de 1962, disputada no Chile, 
quando o Brasil conquistou o bicam-
peonato mundial. Em contraste com a es-
partana chuteira de Garrincha, bem per-
to estão modelos ultramodernos, como a 
Predator usada pelo astro Kaká, jogador 
do Milan e da seleção.

Também está ali a homenagem ao lan-

ce que deu origem à expressão gol de pla-
ca, feito por Pelé no Maracanã, em 5 de 
março de 1961. O Santos vencia o Flu-
minense por 1 a 0 quando, aos 40 mi-
nutos do primeiro tempo, Pelé recebeu 
a bola na meia-lua de sua área e atraves-

passado e presente
A entrada do museu tem 

arquitetura futurista. Dentro, 
relíquias como o uniforme completo 

de garrincha na seleção
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sou o campo conduzindo-a sem tomar 
conhecimento dos adversários nem do 
goleiro Castilho. A homenagem ao lan-
ce foi feita pelo jornal paulistano O Es-
porte, idéia de seu então repórter Joelmir 
Beting, que fazia a cobertura do jogo e, 
ao voltar para São Paulo, encomendou e 
bancou do próprio bolso a placa. No mu-
seu, repousa ainda a rede para onde Pelé 
mandou a bola ao marcar seu milésimo 
gol, em 1969, cobrando pênalti contra o 
Vasco da Gama, para desespero do golei-
ro Andrada, que chegou a tocar na bola 
– e, com raiva, socou o chão.

O visitante vai encontrar ainda depoi-
mentos, vídeos, objetos, narrações, foto-
grafias e informações sobre as origens e 
regras do esporte no Brasil e no mundo. 
Também pode se aventurar a jogar fute-
bol de mesa ou pebolim – totó, para os 
cariocas. Alguns erros de informação ve-
rificados por um especialista levado pelo 
site GloboEsporte.com seriam corrigidos 
ainda em janeiro, segundo os responsá-
veis pelo museu.

Há uma galeria em que são homena-
geados 120 dos mais conhecidos jogado-
res brasileiros. No final, fica um mural 
com frases de personalidades enaltecen-
do o Maracanã. A de Dunga, atual técnico 
da seleção brasileira, é tão original quanto 
econômica: “Um abraço”. Já o compositor 
e cantor Zeca Baleiro preferiu homenage-
ar o “templo da poesia do futebol”. 

Estádios para a Copa de 2014 podemos 
ainda não ter, mas o museu já está pronto 
(São Paulo promete outro, para 2008). E 
vale a visita, até para quem não gosta.  

Bola dividida
O Museu do Futebol foi previsto para 
funcionar de segunda a domingo 
(menos em dias de jogos), das 9h às 
17h. Mas está abrindo de segunda a 
sexta, das 10h às 16h. Quando tem 
jogo no meio da semana, mesmo 
que só à noite, fecha o dia todo. 
Antes de visitar, é melhor confirmar: 
(21) 2299-2936. A entrada é gratuita. 
O acesso pode ser de metrô, pela 
estação Maracanã. Também dentro 
do estádio, em outra área, fica o 
hall da fama, com marcas de pés de 
astros do futebol. está desatualizado 
– até janeiro, o painel informava, por 
exemplo, a morte de Telê Santana 
(em abril do ano passado).

Arquivos de 
áudio e vídeo

A história 
apresentada em 
grandes painéis

Atividades para 
a garotada
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Por Xandra stefanel (xandra@revistadobrasil.net)Curta essa dica

A coleção Clássicos Saraiva traz ao final de cada obra, em versão integral, textos de apoio sobre linguagem, estilo, 
contextualização histórica e uma inusitada entrevista fictícia com o escritor. Compõem a coleção da Editora Saraiva as obras 
Dom Casmurro (Machado de Assis), Iracema (José de Alencar), Memórias de um Sargento de Milícias (Manuel Antônio de 
Almeida), O Coronel Chabert (Honoré de Balzac), O Primo Basílio (Eça de Queirós) e Assassinatos na Rua Morgue e Outras 
Histórias (Edgar Allan Poe). De R$ 14,80 a R$ 18,90.

Coleção
de clássicos

Para não esquecer

O livro Pela Democracia, contra o 
Arbítrio − A Oposição Democrática, do 
Golpe de 1964 à Campanha das Diretas Já 
(Fundação Perseu Abramo, 480 páginas) 
traz 137 depoimentos sobre o período da 
ditadura militar. Entre os autores estão Celso 
Furtado, Mino Carta, Lula, Franco Montoro, Juca 
Kfouri, Paulo Freire, Sócrates, Paulo Evaristo Arns, Ricardo 
Kotscho, Zuenir Ventura, Sérgio Mamberti, Henry Sobel, José 
Mindlin, Tom Zé. R$ 60.

O cinema tem criado abordagens cada vez mais 
diversas sobre os anos de chumbo no Brasil. Zuzu Angel (2006), de Sérgio 
Resende, é um símbolo dessa fase. Ambientada na ditadura, a história 
mergulha na vida da estilista (Patrícia Pilar) cuja carreira dá um salto no 
mesmo momento em que seu filho Stuart (Daniel de Oliveira, de Cazuza) 
ingressa na luta armada e acaba preso, torturado e morto. A luta de Zuzu 
em busca do filho, mais que história de amor materno implacável, é uma 
comovente lição de integridade, dignidade e humanismo. O DVD chegou 
às locadoras, mas vale a pena ter na estante. De R$ 44 a R$ 50.

O sangue novo do jazz 
britânico, Jamie Cullum, 
canta e toca de maneira 
espantosa. Bate e anda em 
cima no piano, toca pisando 
e não pára sentado. À sua maneira, tenta 
atrair a atenção dos jovens para esse estilo 
musical. Cullum despontou há quatro 
anos, aos 23, com o álbum Pointless 
Nostalgic. Em 2005, com Catching Tales, 
ganhou o Grammy e foi contratado pela 
Verve, conceituada gravadora de jazz. 
Agora, o DVD Jamie Cullum – Live at 
Blenheim Palace traz a energia vibrante 
de um jovem que começa a dar um 
movimento diferente de tudo o que tem 
sido visto no cenário jazzístico. De R$ 36 
a R$ 66.

Prodígio 
do jazz

Lições de amor e integridade
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Os Pontos de Cultura, programa do Ministério da Cultura, compuseram 
uma vasta rede de apoio a um conjunto de ações de comunidades de 
todo o país. Dessa iniciativa surgiu o CD virtual Música de Ponto, 
com 20 músicas criadas durante oficinas de Cultura Digital realizadas 
entre 2005 e 2006. As faixas foram feitas em software livre – programa 
que pode ser executado, copiado, distribuído e modificado com total 
liberdade. As músicas estão disponíveis na página www.estudiolivre.org.

O maior colecionador privado do Brasil, Gilberto Chateaubriand, 
apresenta 175 de suas quase 7 mil obras no Museu Oscar 
Niemeyer, até 3 de março. Fazem parte da exposição os principais 
desdobramentos da produção artística nacional, desde a segunda 
década do século passado até as propostas mais recentes: 
Modernismo, Construtivismo e Abstracionismo, Imagem 
Contemporânea e o Experimentalismo e seus Desdobramentos, 
dos anos 90 até a atualidade. Rua Marechal Hermes, 999, Centro 
Cívico, Curitiba (PR), tel. (41) 3350-4400. Terça a domingo, das 
10h às 18h. R$ 4 e R$ 2 (estudantes).

século da arte

Fraque,
de Nelson 
Leirner

A Fundação Casa de Rui Barbosa lançou um 
espaço virtual para a criançada. De forma 

didática, pedagógica e com um visual pra lá 
de colorido, são disponibilizadas informações 

sobre o escritor e a história do primeiro museu-
casa do Brasil e sua famosa biblioteca, que ficam 

no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Tem 
um link voltado para professores, outro para 

alunos e até uma simulação de visita conduzida 
por Baby, a filha caçula do escritor. Além do 

aprendizado, há games e passatempos que 
podem ajudar na hora do dever de casa. www.

casaruibarbosa.gov.br/paracriancas

Rui Barbosa para todos

Paulistano da zona leste, Edvaldo Santana está 
lançando seu quinto CD. Reserva de Alegria 
conta com participação especial de Chico César, 
Happin Hood, Thaíde e Bocato, em músicas que 
evidenciam o clima do local de onde ele veio: a 
periferia. Destaque para Chacina, parceria com 
Arnaldo Antunes e texto na voz de Thaíde, letra forte que mostra a 
realidade que “não deu na TV, nem deu no jornal/ Não foi pra cadeia, nem 
pro hospital/ Não teve caixão, não teve funeral/ E tem muita gente que acha 
normal”. Saiba onde comprar em www.tratore.com.br. De R$ 17 a R$ 24.

Direto da periferia Rock elétrico

Som pesado e rápido, 
o primeiro CD da 
banda Aquelezuns  
é para quem curte 
música eletrônica e 
rock contemporâneo. 
Aquelezuns foi 
buscar influências em Kraftwerk, Björk, 
Living Colour, Queen, Orishas, Lokua Kanza, 
Moloko, System of a Down, Angelique Kidjo, 
U2, Led Zeppelin, Jethro Tull, entre outros. 
O resultado da mistura improvável é o eletro-
rock. O carro-chefe do álbum é Cada Vez 
Mais, mas preste atenção também em Lugar 
Nenhum, que traz até algum sotaque dos 
mineiros do Clube da Esquina. O CD pode ser 
comprado por telefone (11) 4421-0797. R$ 25 
(mais postagem).

Música livre
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Por soninha FrancineCrônica

soninha Francine é vereadora na cidade de são Paulo (PT), apresentadora da EsPN-Brasil, colunista da Folha de 
S.Paulo e da revista Vida Simples, participante do Saia Justa (gNT), blogueira, mãe, palmeirense, budista... É um 
pouco desorganizada, mas se esforça bastante para ser justa e sensata 

A escolha que conta 

“O que você quer ser quando crescer?” Qualquer 
criança sabe – até porque a pergunta é sempre 
dirigida a elas – qual é o tema em questão: tra-
balho. A resposta que se espera é uma ocupa-
ção profissional – dentista, professor, advoga-

do, jogador de futebol... Parece que “trabalhar” é sinônimo de 
“ser”; não é à toa que sempre identificamos as pessoas segun-
do a profissão: “João Pedro, arquiteto; Betina, escritora”. Você 
é o que você faz... 

Eu já quis ser muitas coisas diferentes. Aos 4 anos, respon-
dia: “Professora de pintura de quadros”. Gostava de brincar com 
pincéis e telas, mas não concebia pintar como um trabalho; dar 
aulas, sim, era uma profissão que eu conhecia... Depois, quis 
ser jogadora de basquete, atriz, bibliotecônoma, paleontóloga, 
nutricionista, diretora de cinema, roteirista, professora de ou-
tras coisas. Professora eu fui, o resto não. 

Planos deram errado: não fiz as faculdades que planejei (a 
primeira da lista, Educação Física, dançou quando engravidei 
no 3° colegial). Entrei em Cinema, mas não consegui viver disso 
(nem tinha muita esperança, mas quis estudar assim mesmo). 
Fui parar em televisão meio sem querer (foi o emprego que 
apareceu!) e acabei ficando. E estou sendo política, atividade 
que também cheguei a cogitar quando era mais nova e voltou 
a me atrair três anos atrás. 

Em cada uma das mudanças de planos e de emprego, foi fi-
cando mais claro para mim o que eu queria “ser”. Não o que eu 
queria fazer para ganhar dinheiro, mas o que queria ser. Des-
cobri, por exemplo, que duas coisas eram muito importantes: 
que o meu trabalho desse alguma contribuição para a socieda-
de e que eu pudesse ter a colaboração e companhia de pessoas 
em quem confio. 

Ah, que alívio estabelecer esses critérios... Ajuda muito na 
hora de aceitar ou rejeitar uma proposta de trabalho. O que 
vou fazer é significativo? “Serve” para alguma coisa? (“Con-
tribuição para a sociedade” pode até ser divertir e distrair as 
pessoas, mas, se a diversão for imbecilizante, não me inte-
ressa). E com quem vou trabalhar? São pessoas com senso 
de humor, desprendimento, algum ideal altruísta na vida, ou 

absolutamente voltadas para o suces-
so pessoal? 

Isso conta para mim mais que sa-
lário, fama, conforto. Posso traba-
lhar por menos dinheiro, em estrutu-
ra mais modesta, até em função que 
não seja exatamente prazerosa – ser ve-

readora é legal, mas não é um cotidiano 
dos mais agradáveis... –, se aquelas duas 
condições estiverem garantidas. É muito 
melhor jogar em um time modesto mas 

bem formado do que fazer parte de 
um elenco estrelado mas sem 

consistência (alguém aí pen-
sou em Real Madrid?). É 
melhor sair da cama con-

victa de que o que eu faço faz sentido do que tapar o nariz e 
simplesmente embolsar a grana no fim do mês. 

Assim, pensando agora no que eu diria, tantos anos depois, 
se me perguntassem o que eu quero ser, ainda poderia respon-
der: professora, atriz, bibliotecônoma, atleta, nutricionista.... 
Mas especificaria: quero ser prestativa, dedicada, paciente, per-
sistente; quero ter senso de humor, respeito, desprendimento, 
disciplina, responsabilidade. Quero ter a profissão daquela pes-
soa ali, com o jeito daquela outra... 

Talvez seja bom dar idéia para as crianças desde cedo: não 
basta querer ser profissional dessa ou daquela área; legal é que-
rer ser alguém capaz de fazer a diferença, seja qual for o seu gos-
to, talento, formação e profissão. E não custa os “crescidos” se 
perguntarem também: “Afinal, o que é que eu quero ser?”  

escrever um texto, dançar, obturar um dente, 
varrer o chão... independentemente do que 
você faz, importante mesmo é o que você é


