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Entrevista

Nelson Albuquerque de Souza e Silva

Absorção
acrítica da
tecnologia
na Saúde
Novas drogas e equipamentos têm sido introduzidos na assistência à
saúde sem maiores avaliações, sejam técnicas ou científicas, é o que diz o
professor Nelson Albuquerque de Souza e Silva, Titular de Cardiologia, do
Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFRJ.
Em polêmica entrevista ao Jornal da UFRJ, o professor afirma que “o
problema é que se montou o sistema para a utilização de técnicas altamente
sofisticadas e de alto custo, em detrimento de técnicas mais simples, mais
baratas e mais eficazes em muitos casos”.
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Apolônio de Carvalho (1912-2005)

Homenagem

O Jornal da UFRJ,
nesta edição, presta sua
homenagem àquele que, por
longos anos, fez a história
acontecer, dedicando-se à
utopia e ao sonho, lutando
durante décadas por ideais
de transformação social
e que nos deixou em 23
de setembro, dia do seu
falecimento.

“(...) Nesses combates, vencemos às vezes – o mais das vezes fomos derrotados. Mas todos
os avanços civilizatórios arrancados ao capitalismo nesse século, no terreno das liberdades
democráticas e no campo das condições de vida da população, foram resultados das lutas do
movimento social, com a presença ou sob a direção dos que lutavam pelo Socialismo”.
(Apolônio de Carvalho)

Marco Fernandes

“Vale a pena sonhar”
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Um pouco de História

1935

Três matérias nesta edição recontam aspectos históricos relevantes na formação política e institucional brasileiras.
Buscamos estabelecer um outro olhar sobre essas questões. São elas:

O Levante
de
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CPDOC/FGV

Uma luta antifascista que marcou o Brasil. Para Anita
Leocádia, professora de História do Brasil do IFC/UFRJ,
“na realidade trata-se de uma luta
por quatro objetivos: contra o Fascismo, o Integralismo, a dominação imperialista e
a grande proprieTrabalhadores das barcas e dos bondes de Niterói em greve
dade da terra”.

A fusão Rio-Guanabara

O humor libertário do

Barão

Se estivesse vivo, Aparício Torelli estaria completando 110 anos de idade. Mas quem foi Aparício
Torelli? O Apporelly, como também era conhecido,
foi o grande herói da guerra que não houve, a de Itararé. O autoproclamado Barão de Itararé foi um dos
expoentes do humor político na imprensa moderna
brasileira.
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Em 1975, os cariocas assistiam, sem poder opinar, a
fusão de seu estado – a Guanabara – com o antigo estado do Rio de Janeiro. Após 30 anos, a questão volta à
ordem do dia. Não sem polêmica. O senador pedetista,
do Amazonas, Jefferson Peres,
emitiu parecer favorável sobre a proposta
de realização de
um plebiscito, em
2007, para saber o
que penam os cariocas e os fluminenses. O
projeto tramita no Congresso Nacional.
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Ponto-de-vista

Faculdade de Direito “renasce”
Posse de nova diretoria é o ponto de partida para reconstrução da
Faculdade de Direito UFRJ
Ana Gomes

A solenidade que empossou a professora Juliana Neuenschwander Magalhães como diretora da Faculdade de Direito (FD) marca o início da restauração
da unidade. O reitor Aloísio Teixeira
disse, em seu discurso, que uma “nova
era” estava sendo inaugurada com a
posse de Juliana. De fato, a eleição da
professora, escolhida com 78% dos votos válidos na pesquisa junto à comunidade da Faculdade de Direito, fecha um
ciclo de sucessivas crises que deixou a
faculdade desorganizada acadêmico-administrativamente.
O cenário começou a mudar com o
envolvimento dos estudantes, organizados pelo Centro Acadêmico Cândido de
Oliveira, de funcionários, de um grupo
de professores, da Reitoria e do Conselho
Universitário. Três dirigentes pro-tempore, os professores Adilson de Oliveira (como diretor), Protásio Dutra (como
vice-diretor) e Ericsson Almendra (como
coordenador de Graduação) assumiram a
direção e conduziram a transição, criando condições para a realização da pesquisa que indicou Juliana Magalhães.
Os problemas não são pequenos, mas
a nova diretora afirma que enfrenta o
desafio com os pés no chão e com desassombro. “Fernando Pessoa afirma que os

românticos criam a realidade. É com essa
idéia que assumo a tarefa”, diz a diretora,
que é professora de Sociologia Jurídica
e História do Direito e vai ter como seu
vice, o professor Ricardo Nery Falbo.
Ilustres estudantes
A Faculdade de Direito da UFRJ exerceu um papel na formação da consciência jurídica do país. A instituição teve
entre seus quadros juristas Sobral Pinto,
Evandro Lins e Silva, Evaristo de Moraes Filho, San Tiago Dantas. Abrigou alunos famosos como o poeta e diplomata
Vinícius de Moraes.
A escritora Clarice Lispector e o compositor Ary Barroso freqüentaram suas
salas de aula no casarão da Rua Moncorvo Filho. Nessa relação ainda estão
incluídos Jorge Amado e o ator e compositor Mário Lago. O economista Celso
Furtado, intelectual que influenciou (e
influencia) várias gerações também estudou na instituição. Mas nos últimos
tempos a Faculdade de Direito vem perdendo prestígio. É essa a situação que se
pretende transformar. “Repor a Faculdade de Direito nos trilhos de seu destino
como centro irradiador da democracia
e da cidadania é o objetivo”, resume a
nova diretora.

Carta
Sou aluno desta instituição e me vi
obrigado a congratulá-los pelo belíssimo
trabalho que todos vocês têm feito. O
Jornal é ótimo, com matérias muitíssimo oportunas (mas nunca oportunistas).
Queria pedir a todos que se mantenham
nesse trabalho que, a meu ver, tem ainda
muito potencial. É um orgulho saber que
podemos contar com uma iniciativa como
essa apesar de todos os empecilhos e
contratempos que, sabemos, muitas vazes impõe barreiras difíceis de serem su-

peradas e que muitas vezes estão fora de
nossa capacidade de influência. Mais uma
vez obrigado e sigam com essa bela proposta e produto.
Atenciosa e gratamente,
Arthur Bernardes do Amaral
Estudante do 8º período do curso de Ciências
Sociais – Instituto de Filosofia e Ciências
Sociais/UFRJ

Erramos

Para belga ver?
Na edição anterior – n° 9, setembro/2005 – nas
páginas 18 e 19, no Box Para belga ver, da matéria
sobre as comemorações dos 85 anos da UFRJ,
Formando cidadãos e gerando saber, grafamos
o nome do rei da Bélgica como Leopoldo. Na
verdade, o nome correto é Alberto I.
A propósito da questão, respondendo à
“suposição segundo a qual a Universidade do
Rio de Janeiro teria sido criada para prestar
ao rei da Bélgica, em visita ao Brasil em 1920,
homenagens acadêmicas”, oferecendo-lhe
o título de doutor honoris causa, existe um
bom texto, de autoria da professora Maria de

Lourdes Fávero, da UFRJ, publicado na revista
Educação Brasileira, do Conselho de Reitores
das Universidades Brasileiras (Crub), volume 26,
n° 53, julho-dezembro de 2004. Com o título A
suposta outorga do título de doutor honoris causa
ao rei da Bélgica e a criação da Universidade do
Rio de Janeiro, o artigo esclarece definitivamente
a questão. A professora conclui que o surgimento
da Universidade do Rio de Janeiro se deu pelo
“desafio inadiável para que o governo federal
assumisse seu projeto universitário ante o
aparecimento de propostas de instituições
universitárias livres, em nível estadual”.

Vem crise, vai crise e o Brasil
não é “passado a limpo”.
“Isso é uma vergonha!”
Marcos Cordeiro Pires*

Este ano o povo brasileiro poderia comemorar 20 anos ininterruptos de democracia.
Afinal, é o maior período de vigência de liberdades democráticas de toda nossa História. No
entanto, ao invés de comemorações, estamos
em meio a mais uma crise política. Diferentemente daquelas ocorridas nos governos de Floriano Peixoto, Arthur Bernardes, Washington
Luiz, Getúlio Vargas e João Goulart, nessa não
há uma disputa em torno dos grandes rumos
do País. A crise atual é meramente “política”,
ou melhor dizendo, “politiqueira”. Não é pior
porque a conversão do governo do presidente
Lula aos ditames do“Consenso de Washington”
o tem ajudado a “blindar” seu mandato e também a economia. No entanto, o “denuncismo”
de corte lacerdista gira em torno de condutas
que atingem a todos os partidos, desde os mais
à esquerda até aqueles de extrema direita.
Se fôssemos analisar a fundo a conduta
da maior parte dos políticos e dos partidos
brasileiros, principalmente daqueles moralistas de CPI, notaremos que é mera hipocrisia
recriminar somente o atual governo por suas
mazelas.Todos os problemas que surgiram da
inconfidência de Roberto Jefferson já haviam
emergido nos demais governos. Para mencionar aqueles posteriores à “Nova República”,
vale recordar: a política do “é dando que se
recebe” do governo Sarney; a “caixinha” de PC
Farias, no governo Collor; o tráfico de influências na privatização da CSN ou a “parabólica”,
no governo Itamar; e a sucessão de escândalos
engavetados pelo arquivador geral da República ou pelas mesas diretoras do Congresso,
durante o governo FHC. Logo, a crise atual só
escandaliza a hipócritas ou a ignorantes, pois
o tipo de lodo que emerge não é novidade.
A privatização do Estado, e também o aparelhamento de entidades da “sociedade civil”,
é, infelizmente, fato comum desde a época
da Colônia. Com olhar de lupa, nenhuma
instituição brasileira está livre de corrupção,
apadrinhamento, nepotismo e tráfico de
influência. Imagine uma CPI investigando
ONGs financiadas com dinheiro público ou
por entidades “pilantrópicas” internacionais,
daquelas que camuflam seus reais interesses no
País. A bem da verdade, se a auditoria chegasse
às sociedades de amigos de bairros, às escolas de
samba, aos grêmios estudantis ou ainda ao uso
de verbas de pesquisas concedidas pelo CNPq,
mais lodo poderia emergir, para horrorizar
ainda mais uma moralista classe média leitora
de revistas semanais.
O problema de fundo da estrutura política
brasileira está por ser resolvido e o país não será

“passado a limpo” como vocifera um hipócrita
âncora de televisão. Não será resolvido em
curto prazo porque as raízes do nosso atraso
social, político e moral estão fincadas profundamente no chão do Brasil. A privatização do
Estado (que a academia prefere chamar de patrimonialismo), o desnível de renda, o racismo,
a ignorância e o controle exercido por grupos
econômicos sobre os meios de comunicação
são obstáculos a qualquer transformação
radicalmente democrática. Dos operadores
institucionais da grande política brasileira,
os partidos políticos, podemos esperar muito
pouco. Eles padecem da falta de compromissos
programáticos, de uma estrutura nacional, de
fidelidade partidária e da ausência de projetos
nacionais. Com uma ou outra exceção, os atuais
partidos, como aqueles da República Velha, são
uma federação de grupos regionais ansiosos
por abocanhar uma fatia do orçamento público. Nada mais. Daquele partido que se esperava
alguma coisa... Não saiu nada diferente.
Essa crise irá passar e será apagada da
memória coletiva, porém outras virão. Nem
sempre crise é sinônimo de oportunidade,
como acreditam as “polianas”. No entanto,
elas poderiam ser mais esparsas se o movimento social pudesse pressionar a atual elite
política por reformas que abrangessem alguns
aspectos. Em primeiro lugar, reformar o sistema político-partidário para que se institua a
fidelidade partidária, o financiamento público
de campanhas e a substituição de candidaturas
individuais pela lista partidária. Instituir o
regime parlamentarista, de forma a evitar ora
confronto ou ora a submissão do Parlamento
ao Executivo. Estender o controle democrático
para o Judiciário, tal como ocorre nos países
civilizados. Por fim, criar canais de democracia
direta por meio de referendos ou plebiscitos,
para assuntos de repercussão nacional, como
privatizações, reformas sociais ou a revogação
de mandatos eletivos.
Tais reformas, numa realidade como a nossa provocariam uma reação brutal dos beneficiários do status quo e dificilmente ocorreria
sem traumas. Apesar de comezinhas, já que
serviriam apenas para que o Brasil se ombreasse com países democráticos, essas reformas
seriam obtidas a custa de muita mobilização
social, algo que não se visualiza no horizonte
brasileiro. Por ora, enquanto esta crise vai sendo levada em“banho-maria”, resta-nos aguardar a próxima.
Professor do Departamento de Ciências Políticas e
Econômicas – FFC – UNESP
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Homenagem

Apolônio de Carvalho

vale a pena sonhar

“A solidariedade humana animou toda a sua vida, levando-o a compreender a situação dos que são manipulados e impedidos de
assumir o seu papel histórico de agentes no processo social”.Antônio Cândido
Carla Marques
ilustração Marco Fernandes

Aos

93 anos,
Apolônio
de Carvalho,
um
dos protagonistas da História da esquerda brasileira, morreu no dia 23 de setembro,
no Rio de Janeiro. Militante sem fronteiras, Apolônio lutou na Guerra Civil
Espanhola e na resistência francesa ao
nazismo, durante a Segunda Guerra
Mundial. No Brasil, lutou contra a ditadura militar até ser preso, torturado
e exilado, em 1970. Uma década mais
tarde, com a anistia política, voltou ao
país e ajudou a fundar o Partido dos
Trabalhadores (PT). Sobre os recentes escândalos envolvendo o partido,
suas últimas palavras foram: “não devemos confundir a parte com o todo”.
Aderiu ao Socialismo com 25 anos de
idade – ao participar da Insurreição
Comunista liderada por Luís Carlos
Prestes –, e morreu acreditando nesse
ideal.
Apolônio nasceu em 1912, na cidade de Corumbá, no Mato Grosso
do Sul. Filho de um oficial do Exército, iniciou a carreira na Escola Militar de Realengo, no Rio de Janeiro.
Viveu aquele momento político marcado pelo tenentismo e pela derrocada da República Velha. Influenciado
pela agitação da época e pela leitura
de autores socialistas, associou-se à
Aliança Nacional Libertadora (ANL) e
tomou parte na Insurreição, em 1935.
Com o fracasso da tentativa, foi preso
e expulso do Exército.
O episódio acabou levando-o ao Comunismo. Apolônio foi transferido para a Casa de
Correção de Ilha Grande, no Rio de Janeiro, onde
conheceu Graciliano Ramos, Olga Benário e Luís
Carlos Prestes. Tomou conhecimento do Partido
Comunista na prisão, como afirmaria anos mais tarde, e filiou-se logo após ter conseguido a liberdade.
Já comunista, seguiu clandestino para a Espanha,
onde se incorporou às brigadas internacionais contra o fascismo do general Franco. Com a derrota na
Espanha, Apolônio, com outros espanhóis antifascistas, refugiou-se na França. Quando as tropas de
Hitler marcharam sobre o país, ele aderiu à resistência francesa. Preso pela Gestapo, conseguiu ainda
fugir e se reintegrar às forças contrárias à ocupação.
Apolônio de Carvalho chegou ao posto de coronel
da resistência, liderando dois mil homens contra as
tropas alemãs. Ao fim da guerra, recebeu do governo francês a Legião de Honra, condecoração máxima concedida a um estrangeiro.
De volta ao Brasil, retomou sua militância no
PCB, que logo entraria novamente na ilegalidade.
Morou e estudou, de 1954 a 1957, na União Soviética, onde viveu o Socialismo Real e tomou conhecimento das primeiras críticas a Stálin. Com
o golpe militar de 1964, rompe com o Partido
Comunista e funda o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), que seguia a linha da

em função de escolhas ideológicas”,
afirma o professor Alexandre Fortes,
do curso de História, do Instituto de
Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) da
UFRJ.

guerrilha urbana contra os militares golpistas.
Apolônio e o PT
Em 1969, Apolônio foi preso pela ditadura.
No ano seguinte, foi trocado, com mais 39 presos
políticos, pelo embaixador alemão Ehrenfried Von
Holleben, seqüestrado e exilado para a Argélia.
Voltou ao Brasil em 1979, com a anistia política, e
ajudou a fundar o PT, ao lado de nomes como Lula,
Sérgio Buarque de Holanda e Antônio Cândido.
Apolônio de Carvalho foi o primeiro vice-presidente do partido e tornou-se, também, anos mais
tarde, o primeiro general petista, quando, no Governo Lula, foi reintegrado ao Exército no posto
de general-de-brigada. No início do mandato de
Lula, o ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, defendeu a proposta de indenização e promoção de Apolônio, sofrendo reações de setores
das Forças Armadas, que alegaram se tratar de um
ato ilegal. Com a polidez que lhe era característica, Apolônio disse que não desejava a polêmica e
que não havia pedido a promoção. “A promoção
ao generalato é uma escolha política, uma opção
interna. Nem todos os oficiais que cumprem os
requisitos são efetivamente nomeados generais. O
caso, sem dúvida, denuncia uma grande incapacidade das Forças Armadas em aceitarem a diversidade democrática. Por trás desse argumento, que
tenta ser técnico, o que existe é um julgamento

Vale a pena sonhar
Apolônio de Carvalho entrou para a
História como um grande otimista, não
sendo por acaso que sua autobiografia
tenha o título Vale a pena sonhar. “A
minha namorada (Renée) insiste muito
que eu sou um otimista barato, mas
acho que é preciso olhar com otimismo
– sem receio de parecer demasiado otimista – como os níveis de consciência
popular se revelam através de manifestações próprias, através do apoio e do
estímulo às reações positivas dentro
do parlamento e inclusive dentro do
PT”, afirmou Apolônio, em entrevista
concedida ao professor Fortes, em fevereiro de 2005.
Depois de passar por guerras e
prisões, e chegar ao fim da vida assistindo aos escândalos de corrupção
no partido que ajudou a fundar, por
que Apolônio pôde afirmar ainda que
valia a pena sonhar? “Ele teve uma
compreensão mais ampla do processo histórico, de quem viveu na carne
os limites da violência, da ditadura e
da falta de perspectiva. Mas também
viveu a superação disso tudo. Essas
experiências deram ao otimismo de
Apolônio uma força extraordinária,
que não é ingenuidade”, analisa Alexandre Fortes.
Apolônio de Car valho ser viu de
inspiração na composição da personagem do major Apolinário, na trilogia Subterrâneos
da Liberdade (1954), de Jorge Amado, para quem,
Apolônio é um “herói de três pátrias”. Vladimir
Palmeira, um dos fundadores do PT, resume seus
últimos dias: “Envelhece com dignidade, o que
é uma arte. Envelhece com lucidez, o que é um
privilégio”. Apolônio escreveu o último capítulo
de sua vida, ainda lúcido, ao lado da família e da
esposa, Renée, com quem viveu desde o período
em que lutava na resistência francesa e a quem

Militantes que, presos e torturados, foram trocados pelo embaixador alemão
Ehrenfried Von Holleben, sequestrado pela Vanguarda Popular Revolucionária (VPR)
e pela Ação Libertadora Nacional (ALN). No detalhe, Apolônio.
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Nacional

Levante
Comunista
de

Coryntho Baldez
ilustração e foto Marco Fernandes

Na manhã do grande comício, em nove de junho
de 1935, ocorrem os primeiros confrontos, que deixam feridos de um lado e de outro. Às quatro da
tarde, mais de cinco mil pessoas já se amontoam
na Praça Dom Pedro II, em Petrópolis. Atendem ao
chamado da Aliança Nacional Libertadora (ANL)
para um Ato contra o latifúndio, o imperialismo e
– de acordo com a nota convocatória – o “Fascismo
sob o rótulo de Integralismo”. No início da noite,
saem em passeata pela Avenida 15 de Novembro,
atual Rua do Imperador. Ao final, os manifestantes dobram na Rua João Pessoa, vão em direção à
Praça da Liberdade e param em frente à sede dos
integralistas. Lá dentro, as luzes se apagam. Segundos depois, tiros são disparados contra a multidão, ferindo várias pessoas e matando o operário
Leonardo Candu, da fábrica Dona Isabel. Após a
morte de Candu, os trabalhadores da indústria e do
comércio iniciam uma greve que paralisa a cidade
durante nove dias.
O exemplo de Petrópolis traduz bem o acirrado
clima de conflitos sociais às vésperas do chamado
Levante Comunista de 1935, que completa 70 anos
em novembro. As mobilizações na cidade serrana
levaram Luís Carlos Prestes a afirmar: “depois de
vinte Petrópolis a insurreição será inevitavelmente
vitoriosa”. Contudo, a historiadora Anita Leocádia Prestes, professora de História do Brasil, do

Luta
antifascista
que marcou
o Brasil
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) da
UFRJ, em entrevista ao Jornal da UFRJ, avalia que
as massas que acorriam com entusiasmo aos comícios da ANL não estavam organizadas para resistir
à violenta repressão que atingiria os opositores do
governo após a rebelião.
Um levante geral?
O primeiro levante militar foi deflagrado no dia
23 de novembro de 1935, em Natal (RN). No dia
seguinte, a revolta eclodiu na cidade de Recife
(PE) e, no dia 27, chegou ao Rio de Janeiro, então
Distrito Federal. Sem o apoio das massas operárias
e das camadas médias urbanas, o levante, restrito
aos quartéis, foi rapidamente sufocado. Além de
seus principais líderes, milhares de pessoas foram
presas em todo o país. “Sem dúvida, houve erro de
avaliação no desencadeamento desse movimento,
mas algo de positivo ficou: ele criou uma profunda
consciência antifascista, antiimperialista e antilatifundiária”, assinala Anita Leocádia.
O professor Paulo Henrique Machado, em dissertação de mestrado defendida em março de 2005, na
UFRJ, reconstituiu a história das greves e comícios
em Petrópolis – como os do dia nove de junho - no
agitado ano de 1935. Para ele, quando Luís Carlos
Prestes se referiu às mobilizações na cidade, tinha
como objetivo chamar a atenção para o fato de “o

movimento operário necessitar de maior organização, como ocorrera em Petrópolis, em junho”.
Aquela greve geral, numa cidade com forte presença
conservadora, contribuiu para avaliações dos setores do Partido Comunista Brasileiro (PCB) de que
havia condições propícias para uma sublevação
popular contra o governo, analisa Paulo Henrique,
que dá aulas no Ensino Médio em Petrópolis.
Movimento amplo
O termo dado pela história oficial para a rebelião
– Intentona Comunista – incomoda Anita Leocádia. Segundo ela, embora os comunistas tivessem
à frente do movimento, os seus objetivos não eram
a implantação do comunismo no Brasil, como a direita sempre quis fazer crer. “Na realidade tratavase de uma luta por quatro objetivos: contra o Fascismo, o Integralismo, a dominação imperialista e
a grande propriedade da terra”, enumera.
Em que pese os levantes terem sido esmagados
com grande violência, produziu uma consciência que, segundo a historiadora, iria ressurgir
com força poucos anos depois, na luta contra o
nazifascismo. Na virada dos anos 1940, de fato,
houve grandes manifestações populares que vão
levar ao rompimento do governo com os países
do Eixo e à entrada no Brasil na Segunda Guerra
Mundial.
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Nas conversas que teve com o pai, a liderança
retranca

de maior projeção nacional daquela rebelião e presidente de honra da ANL, Anita Leocádia revela
que jamais notou em Luís Carlos Prestes qualquer
arrependimento em relação à rebelião de 1935.
Pelo contrário. “Ele achava que aquele movimento
armado impediu que o regime fascista se implantasse no Brasil”, conta. A conclusão pode até ser
discutível – diz Anita – mas não se pode perder de
vista que os comunistas e aliados que participaram
dos acontecimentos de 1935 lutavam por um ideal
nobre. “E dariam a vida por ele”, frisa.

O papel da Internacional
Em relação ao discutido papel do Partido Comunista e da Internacional Comunista na rebelião,
a historiadora afirma que, após Getúlio Vargas assinar decreto colocando a ANL na ilegalidade, os
comunistas passaram a ter uma atividade política
preponderante nos diretórios da Aliança Libertadora, porque dispunham de uma rede clandestina
razoavelmente organizada. E se já vinham adotando posições de crescente radicalismo, após o decreto varguista os apelos à insurreição se tornariam
mais intensos. Mas ela frisa que as bandeiras do
movimento eram amplas, de cunho nacionalista,
e não poderiam implantar os “sovietes” no Brasil.
O próprio papel da Internacional Comunista e de
Moscou, segundo Anita, é superdimensionado
pela direita. “Eles se baseavam em informações
dadas pelos comunistas brasileiros, que diziam
que existiam as condições políticas e sociais para
o levante”, ressalta.
Aliás, os comunistas soviéticos e de outros
países que aportaram no Brasil foram poucos. A
pedido da direção do PCB, vieram 10 pessoas para
assessorar o trabalho de formação de quadros,
lembra Anita. “A minha mãe, Olga, veio como
segurança do Prestes, que era muito visado pela
repressão. Ela tinha grande experiência na área de
segurança”, afirma. Sem dúvida, em um cenário de
crescente perseguições e ameaças, com o Governo
Vargas concentrando poderes extras concedidos
pela Lei de Segurança Nacional, as teses do PCB
ganharam repercussão dentro da ANL. Mas o levante, segundo Anita Leocádia, é uma exacerbação de conflitos políticos e sociais já presentes na
sociedade da época.
O pretexto da ameaça comunista
O professor do Departamento de História da
Universidade Federal Fluminense (UFF), Daniel
Aarão Reis, lembra que a Internacional Comunista, a partir de 1928, tinha aprovado uma linha
de ofensiva revolucionária – o chamado Terceiro
Período – que produziu fracassos retumbantes em
várias partes do mundo. Mas, assim como Anita
Leocádia, ele não atribui o levante de 1935 a uma
decisão externa. “Consultei os arquivos da III Internacional e vi textos dos comunistas brasileiros
fazendo análises delirantes sobre a realidade brasileira. Uma delas dizia que havia uma guerrilha
rural no país e considerava o cangaço um movimento de rebeldia”, afirma.
Até mesmo a linha da ofensiva revolucionária,
segundo o pesquisador, havia sido revista no 7º
Congresso da Internacional, substituída pela es-

Quando a luta
armada era quase
consenso
Anita Leocádia
“as classes
dominantes
conseguiramconstruir
um estado forte e
repressivo”

tratégia das Frentes Populares. “Os comunistas
russos foram convencidos a apoiar o levante,
apresentado quase como fato consumado”, observa. Para Aarão Reis, o movimento de 1935 está
mais vinculado às tradições tenentistas do início
do século XX: “foi uma insurreição baseada em
esquemas militares”.
A cientista política Lourdes Sola, professora
aposentada da Universidade de São Paulo (USP),
também destaca que a própria ALN – que chegou a
contar com mais de 100 mil integrantes – era uma
frente pouco homogênea quanto à sua composição
política. “Partidos de esquerda, sindicatos, certa
ala tenentista e elementos apartidários faziam parte
dela”, frisa. Era uma organização que ameaçava
os grupos dominantes, segundo a pesquisadora,
porque o seu programa incluía a liquidação dos
latifúndios, o cancelamento das dívidas imperialistas, a nacionalização de empresas estrangeiras,
a redução da jornada de trabalho, “entre outras
bandeiras que poderiam mobilizar um proletariado urbano em crescimento”. Para pôr a ANL na
ilegalidade, segundo Lourdes Sola, Getúlio Vargas
amplificou a ameaça comunista e se tornou o fiador
da ordem para os setores dominantes e o Legislativo, reforçando o seu poder exatamente no período
que antecedeu ao golpe de 1937.
Estado Novo: inevitável?
Ao abordar uma outra tese – defendida por alguns historiadores – de que os acontecimentos
de 1935 levaram à instalação do Estado Novo,
em 1937, Anita Leocádia afirma que ela colide
com os fatos. De acordo com a pesquisadora, havia um projeto claro de centralização do poder
por parte do Governo de Getúlio Vargas, liderado por uma figura importante da época, o general Góes Monteiro, que fazia parte do grupo que
comanda a Revolução de 30 e vai dirigir o País
depois da sua vitória. E esse projeto contemplava o quê? Para Anita Leocádia, a construção
de um Estado centralizado, corporativo, que
pusesse fim ao poder das oligarquias agrárias
estaduais e fosse dotado de instrumentos que
favorecessem o desenvolvimento capitalista de
base industrial. Com ou sem os acontecimentos
de 1935, conclui a historiadora, o Brasil não escaparia da experiência autoritária representada
pelo Estado Novo.

26 /XI/35
Meu caro Estilac Leal*
Saude!
Escrevo-te ás pressas e em momento decisivo. Vamos de qualquer maneira a luta aqui no Rio e
eu conto inteiramente comtigo. O prestigio do teu nome poderá diminuir de muito a quantidade
de sangue a ser derramada. Peço-te, por isso, para te entenderes com o Alcedo e o Dr. Pedro
Ernesto. Si for possivel esta noite ainda nos poderemos encontrar.

CPDOC/FGV

Do companheiro e amigo
(a) Luis Carlos Prestes.
*Estilac Leal - Em 1935, quando comandava o 1º Grupo de Obuses na capital federal, foi convidado
por Prestes para participar do levante. Recusou o convite, mas não denunciou os rebeld es.

Na época dos levantes de 1935, ecoava uma
tradição que vinha do movimento tenentista
das décadas anteriores e das concepções comunistas de que apenas a luta armada seria capaz
de mudar o rumo das políticas governamentais.
Havia quase um consenso sobre isso entre as
forças que participaram do movimento antifascista no Brasil e integraram a ANL, de acordo
com Anita Leocádia. “Pode parecer estranho,
mas na época, mesmo um movimento amplo,
com um programa não necessariamente comunista, apostava nos meios insurrecionais”, diz.
No Manifesto da ANL está escrito, com todas as
letras: luta armada. Hoje, segundo ela, as concepções são outras e mesmo marxistas negam
que a conquista do poder tenha que se dar obrigatoriamente pelas armas. “No Brasil atual, não
sei se as mudanças vão ocorrer pelo caminho
armado”, observa. No entanto, está convicta
de que as classes dominantes conseguiram, ao
longo do tempo, construir um Estado forte e
repressivo, que esmagou a ferro e fogo os movimentos populares que tentaram se organizar
no Brasil. Por esse motivo, “nos falta tradição
de organização popular e as esquerdas também
sofrem desse mal”, comenta.

A Cidade Libertadora
O Rio de Janeiro teve papel destacado nos
levantes de 1935. E não apenas pelo marco da
fundação da Aliança Nacional Libertadora (ALN)
no estado, em um lotado teatro João Caetano,
no dia 30 de março daquele ano. Uma de suas
cidades, Petrópolis, virou referência nacional
pelo vigor dos movimentos que sustentaram as
bandeiras antifascistas em ambiente extremamente hostil. Em entrevista ao Jornal da UFRJ,
Paulo Henrique Machado – autor da dissertação
i nt i t u l a d a Pã o, Te r ra e L i b e rd a d e n a Ci d a d e
Imperial: a luta antifascista em Petrópolis no
ano de 1935 – afirma que a cidade abrigava um
conjunto de forças retrógradas: o pensamento
religioso conser vador, representado por Alceu
Amoroso Lima; a família imperial, que cobrava
o laudêmio (compensação devida ao senhorio);
os partidos nazista e fascista bem organizados;
e milícias integralistas.
Um dos principais núcleos da ANL se formou
na região, segundo Paulo Henrique, porque houve uma conjugação das bandeiras de luta dos
operários – como melhores salários e redução da
jornada de trabalho - com o combate ao Integralismo, ao Imperialismo e ao latifúndio. “A principal
atividade econômica era a indústria têxtil, o que
fazia com que a cidade possuísse uma grande
concentração operária”, conta o professor.
Após a morte de um operário têxtil – Leonardo Candu – em confronto com os integralistas, os
trabalhadores se declararam em greve e paralisaram a cidade durante mais de uma semana.
O movimento, organizado pela ANL e pela Central Sindical Unitária do Brasil (CSUB) recebeu
manifestações de solidariedade de todo o País.
Depois dele, o jornal A Manhã, do Rio de Janeiro,
batizou Petrópolis de “Cidade Libertadora”.
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O humor libertário do
Depois de 110 anos de seu nascimento, o Barão de Itararé ainda
impressiona pela obra irreverente e corajosa
Coryntho Baldez

No princípio, Deus esqueceu de colocar no bolso
do primeiro antropóide alguns pares de contos de réis.
Bastou para que a doença causada pelo micróbio da
pindaíba se alastrasse pelo mundo. Dela não escapou o
autor que atribuiu o problema da falta de dinheiro a um
lapso divino ou novo pecado original, fazendo-o largar
o curso de Medicina e desembarcar no Rio de Janeiro,
em meados da década de 20.
Aqui chegando, dirigiu-se à redação de O Globo para
pedir emprego a Irineu Marinho, que lhe perguntou o que
sabia fazer. “De tudo, de varrer o chão a dirigir o jornal”,
devolveu. Disse a que veio de modo tão irreverente e
criativo que logo foi contratado. Passados 110 anos de
seu nascimento, em São Leopoldo (RS), no dia 29 de
janeiro de 1895, Aparício Torelli – imortalizado como o
Barão de Itararé – é visto por muitos como o precursor
do jornalismo humorístico brasileiro.
A Manha
No ano de 1926, após rápido sucesso, Apporelly
– como também costumava assinar – fundou o seu próprio jornal, A Manha – Um Órgão de Ataque de Risos,
uma paródia de um matutino da época chamado A Manhã. O semanário cumpriu o prático manual de redação de seu dono – “ter uma linguagem candente, às vezes com dente” – e fustigou, com um humor sarcástico
e desmoralizante, um elenco ilustre de representantes
do poder da nascente República.
Em entrevista ao Jornal da UFRJ, o filósofo Leandro
Konder – professor da PUC-Rio e autor de um livro sobre
o Barão – conta que o então presidente da República,
Washington Luís, virou redator-chefe de A Manha e assinava colunas de palavreado oco como Vaz Antão Luís,
tendo ao lado a qualificação: “nosso companheiro que
acumula as funções de presidente da República”.
O filósofo lembra que Apporelly era um jornalista
engajado e identificado com as idéias progressistas. Em
1930, Luís Carlos Prestes lançou um manifesto aderindo
ao comunismo e defendendo a redução da jornada de
trabalho para oito horas. Torelli escreveu em A Manha
que as posições de Prestes ficavam “muito aquém” das
suas “idéias vigorosas e radicais”, já que defendia uma
redução da jornada para “zero horas”.
Segundo Konder, Apporelly fez, de fato, um humor
pela ótica da esquerda – “que freqüentemente tem crises de excesso de seriedade” – mas rompeu com o seu
excessivo formalismo. Nada escapava à sua irreverência, nem ele próprio. “O humorismo é uma atitude filosófica diante da vida. O Barão ri muito da direita e usa
o humor eficientemente como arma para enfrentá-la,
mas também ri de si mesmo”, ressalta.
O Barão vira Barão
Foi um ano depois da Revolução de 1930 que o humorista se concedeu o título de “Duque de Itararé” por
considerar-se “uma personalidade de excepcional valor,
que se distinguiu no campo de batalha”. Os livros de
história registram que a batalha de Itararé deveria ser
decisiva, mas não houve. Washington Luís foi deposto
por seus próprios colaboradores. Logo depois, “como
prova de modéstia”, rebaixou seu título para “Barão de
Itararé” e se anunciou imperador da URSAS (União das
Repúblicas Socialistas da América Latina).
Naquela década, o humor do Barão estava afiado e
incomodou altas patentes, figuras eclesiásticas e a nata da
direita brasileira abrigada no Integralismo, um movimento
de clara inspiração nazi-fascista. O general Góes Monteiro
passou a ser chamado de Gás Monteiro. A encíclica Rerum
Novarum foi rebatizada de Rerum Velharum. Quando
ouviu o lema “Deus, Pátria e Família”, Apporelly escreveu que quase se tornou um adepto do Integralismo, pois
pensara ter ouvido “Adeus Pátria e Família”.
A resistência ao arbítrio por meio do humor debochado e de grande sucesso popular lhe valeu inúmeras perseguições. Em 1934, depois de ter publicado a
história da revolta dos marinheiros contra a chibata,
liderada por João Cândido, foi espancado por oficiais da

Máximas e mínimas

ilustração Jefferson Nepomuceno

– De onde menos se espera, daí é
que não sai nada.
– Dize-me com quem andas
e eu te direi se vou contigo.
– Tempo é dinheiro. Vamos,
então, pagar as nossas
dívidas com o tempo.
– Pobre, quando mete a mão
no bolso, só tira os cinco dedos.
– Há mais coisas no ar, além
dos aviões de carreira.
– O voto deve ser
rigorosamente secreto. Só
assim, afinal, o eleitor não
terá vergonha de votar no
seu candidato.
– Devo tanto que, se eu
chamar alguém de “meu
bem” o banco toma!
– A forca é o mais
desagradável dos
instrumentos de corda.

– Nunca desista do seu sonho. Se
acabou numa padaria, procure em outra!

Marinha, com o apoio dos integralistas. Colocou, então,
uma tabuleta na porta da sua sala com uma frase que se
tornou célebre: “Entre sem bater”. Em 1935, mesmo ano
em que A Manha foi fechada, participou de reuniões da
Aliança Nacional Libertadora. Após o chamado Levante Comunista, em novembro daquele ano, foi parar na
prisão da Ilha Grande. Em suas Memórias do Cárcere,
Graciliano Ramos conta que Apporelly, nas emissões
da Rádio Libertadora, ajudava os presos a passar o tempo com saborosas histórias. Depois de sair da cadeia,
viu um golpe instaurar o Estado Novo, em 1937. As
perseguições não lhe dobraram a língua. A respeito da
ditadura varguista, foi direto: “o Estado Novo é o estado
a que chegamos”.

Em 1945 reabre A Manha, com o mesmo sucesso,
e dois anos depois é eleito vereador pelo Partido
Comunista Brasileiro (PCB), com o lema “Mais leite,
mais água, mas menos água no leite”. Após a cassação
de seu mandato, em fins de 1947 – quando o PCB já
estava na ilegalidade – declarou que “saía da vida
pública para entrar na privada”. Publicou, ainda, dois
“Almanhaques” (Almanaque do A Manha), em 1949
e em 1955.
Nos últimos anos de vida, depois do golpe militar de
1964, dedicou-se a estudos matemáticos e à numerologia. Já sofrendo os efeitos do diabetes, morreu em 27 de
novembro de 1971, aos 76 anos, em seu apartamento,
no Largo do Machado.

Um legado engolido pelo tempo?
Muniz Sodré, professor da Escola de Comunicação (ECO), UFRJ, destaca que o Barão dá continuidade à tradição da caricatura espirituosa e cheia de sutilezas já presente na imprensa brasileira no século XIX. Mesmo não desenhando, Aporelly era fonte de inspiração
para os seus auxiliares e “quando escrevia era uma espécie de caricaturista com palavras”, define Sodré. Para ele, o Barão era um humorista de linha anarquista – “mas sutil, sem grosseria” – e o seu adversário era o poder. Porém, como o humor tem sempre uma relação
direta com a época, acha que algumas tiradas do Barão – cita a famosa “há mais coisas no ar, além dos aviões de carreira” – hoje não
teriam graça.
Para Ziraldo, certas épocas vão se perdendo na lembrança coletiva. Ele não acredita que o Barão tenha deixado qualquer legado ao
humor brasileiro. “Não há, nem houve, filhos do Barão, como houve os do Drummond, os do Mario de Andrade. E vão haver os do
Millôr”, polemiza o escritor e cartunista. Segundo ele, os cartunistas e humoristas que existem hoje no Brasil –“quase a totalidade”– são
filhos diretos do Pasquim.
De uma safra mais recente de humoristas, Marcelo Madureira, do Casseta & Planeta, discorda: “Aparício Torelli é leitura obrigatória
para todos nós. É o trisavô do humorismo contemporâneo brasileiro”. Para ele, é inegável que o Barão influenciou as gerações posteriores:“ele fazia as fotopotocas (fotomontagens de efeito caricatural). O Millor fez isso depois, claro que de modo mais sofisticado. Aparício
Torelly era um frasista, o Millôr também, tendo evidentemente, construído um estilo próprio”, compara o humorista do Casseta.
Ziraldo diz que não nega o talento de Aporelly, classificando-o como “inventador de moda, criativo e corajoso”, mas acha que os tempos modernos engoliram a sua memória, mas Leandro Konder vê certa linha de continuidade entre o humor do Barão, o de Millôr e o
da turma do Casseta, todos com estilos próprios, porém com empenho oposicionista.“O pessoal do Casseta solta, às vezes, uns petardos
fantásticos, como o recente Menino Malufinho”, comenta.
Outra vítima do Casseta & Planeta é Lula, chamado de “Luís Inércio da Silva”, entre outros apelidos.
Konder diz que, naquela época, fazer uma piada política tinha um efeito muito maior. “Hoje, os caras estão com a casca dura, já não
se revoltam tanto quando são feridos pelo humor”, analisa. Para o filósofo, se o poder estiver contido às leis que ele próprio encampou,
pode-se rir dele que seus representantes fingirão ser tolerantes liberais e dirão: “democracia é assim mesmo!”.
Marcelo Madureira concorda que as elites acabam“tendo que engolir o humor político”. Antigamente, segundo ele, era menos sutil o
tratamento dado a quem exercia a crítica humorística sarcástica –“davam porrada mesmo”– mas hoje os políticos percebem que o humorismo pode funcionar a favor. “Eles gostam que falem deles. É aquela história: falem mal, mas falem de mim”, conclui o humorista.
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30 anos de fusão
Salgueirenses comemoram o bicampeonato do carnaval e
“Clarices” choram as vítimas da ditadura. Naqueles anos de
chumbo, cariocas assistem à fusão do estado da Guanabara
ao estado do Rio de Janeiro, uma mudança geopolítica que,
hoje, suscita debates sobre o presente e os destinos do estado
do Rio e sua capital

Rodrigo Ricardo

ilustração Pina Brandi

Fundir ou “desfundir”, eis a questão. Afora a agressão ao léxico,
permanece para muitos cariocas a dúvida hamletiana 30 anos depois.
Com parecer favorável do senador Jefferson Péres (PDT/AM), tramita
em Brasília a proposta de um plebiscito, a ser realizado em 2007,
que perguntará – o que a ditadura militar se recusou a fazer – se os
cariocas concordam com a fusão do antigo estado da Guanabara com
o estado do Rio de Janeiro.
“Transformaram a fusão na Geni do momento. Desconhecimento,
desespero e elitismo levam muitos a acreditar numa solução mágica e simplista como a desfusão. Hoje, ainda vale a frase dita, no final dos anos 60, por Arnaldo Niskier, definindo o carioca como um
turista apressado em matéria de informação sobre a sua região. Há a
cultura da reflexão sobre o Brasil e o Mundo, enquanto as questões
locais ficam em segundo plano”, analisa o professor Mauro Osório,
do Departamento de Direito Social e Econômico do IPPUR/UFRJ,
que observa, na demora da união dos estados, um dos primeiros
erros cometidos.
“Aproveitaríamos o crescimento econômico do país, durante a
modernização conservadora, além da folga e autonomia tributária
que os estados detinham. Em 1960, com a mudança da capital para
Brasília, que muitos não acreditavam se consolidar, surge o estado
da Guanabara com muitos recursos, capaz de obras importantes e
de uma política concentrada apenas na indústria”, enfatiza Mauro
Osório, autor do livro Rio Nacional, Rio Local: mitos e visões da
crise carioca e fluminense.
Entre os defensores da fusão na época, além dos militares que
sustentavam a reorganização estratégica do Brasil como prioridade,
a então Fieg (Federação das Indústrias da Guanabara), realiza uma
pesquisa, mostrando uma migração da área para o estado do Rio.
“Esta premissa para a fusão também foi um equívoco. Não existiam
indústrias para sair”, contesta Osório, lamentando a falta de estratégias de desenvolvimento que ainda perdura, além de descartar
a hipótese de que a medida autoritária fosse apenas para esmagar
alguma oposição democrática da Guanabara.
Os números
Em 1940, a Guanabara possuía 21,7% da produção
industrial e o antigo estado do Rio 4,1%.
Três décadas depois, o primeiro decresceu para 9,3% e o segundo chegou
aos 7,4%. Enquanto São Paulo salta
de 38,2% para 55,9%.
M esmo com a fusão,
o parque industrial
acabou não vingando. Segundo o Censo
Industrial do IBGE
de 2000, a participação
industrial fluminense, contando a par tir de 70, despencou para menos 38,41%.
Em outro estudo feito em 2002,
cobrindo o mesmo período, sobre
a participação das federações no PIB
brasileiro, o Rio registra uma perda de
23,10%. O estado, que antes crescia por
causa dos investimentos das estatais, não acompanha
mais o país. Segundo o IBGE, que monitorou a produção
física nas atividades industriais, entre janeiro de 2003 e julho

de 2005, enquanto a chamada indústria de transformação nacional
alcançou uma variação de 22,71%, a do Rio de Janeiro ficou em
8,28%. Até mesmo na indústria extrativa, o Rio só marca 13,51%,
enquanto o país chega a 22,57%. Contudo, é o petróleo, junto com o
gás, que cria um novo ciclo econômico de R$ 34 bilhões, deixando
R$ 2,9 bilhões em royalties à receita estadual, cerca de 12% de toda
a arrecadação. O recurso não-renovável inverteu o PIB estadual em
2003, colocando o interior na frente da capital, com 50,3%. A extinta
Guanabara de 1973 representava 66,2% de toda a riqueza produzida
e o antigo estado, apenas 33,8%. Ainda assim, não são desprezíveis
os 49,7% do município do Rio, um montante de R$ 109,6 bilhões.
Somente os setores de comércio e prestação de serviços somam mais
de R$ 40 bilhões.
Pára-raio de inquietações
Segundo o autor do livro A fusão dos estados da Guanabara e do
Rio de Janeiro, Hélio de Araújo Evangelista – doutor em Geografia
pela UFRJ e professor da UFF – o momento é de balanço para o
município carioca que se transforma num lugar sem identidade e
acuado pela violência.
“A fusão virou o pára-raio das inquietações do destino de uma cidade. Aquela característica de céu aberto, onde as pessoas se encontram, trocam idéias e criam uma música como a bossa-nova, vem
sendo minada”, pondera Evangelista, que classifica a união forçada
com uma mistura de água e óleo, retomada pela chegada da governadora Rosinha Matheus ao poder. Evangelista diz que “ela acabou
despertando uma antipatia que foi catalisada para a discussão pelo
resgate do Rio. Sou favorável ao plebiscito porque é uma questão de
origem e o meio na busca de saídas, mas tenho sérias dúvidas sobre
os desdobramentos desta desunião”.
Apesar de apoiar consultas populares, o deputado estadual Carlos
Minc, professor licenciado da UFRJ, lembra que do ponto de vista
jurídico e administrativo a desfusão é praticamente impossível, mas
aponta como alternativa políticas consistentes de descentralização,
agroindústria e for talecimento do ecoturismo no interior, que
também sofre com o
desequilíbrio demográfico. “Não existe
uma rede de cidades
médias. O Noroeste
Fluminense (com 14
municípios) caminha
em avançado estado de desertificação com degradação
do solo, das fontes de água e
êxodo da população. Já na capital, dos 5,5 milhões de habitantes,
mais de 1 milhão vive em favelas,
submetidos à lei dos traficantes”, avalia o parlamentar, que considera ainda
os governos populistas, assim como deputados e prefeitos cooptados, responsáveis
pela disparidade entre as regiões.
“Precisamos dar um tempo para equacionarmos
as questões de modo mais racional para se evitar um
clima emocional bairrista, confrontando capital versus
interior”, finaliza Minc.
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software livre
Coryntho Baldez
ilustração Pina Brandi

De país do futebol a país do software livre? Para ter
direito ao novo status internacional – e não se trata de
delírio, segundo alguns especialistas – o Brasil ainda
precisa garantir o acesso de todos à bola do jogo: o microcomputador. Mas, apesar da exclusão digital e de adversários em truncar a partida, o Brasil vem mostrando um
padrão coletivo bastante refinado no campo do software
livre. Para o sociólogo Sérgio Amadeu, mestre em Política Tecnológica pela Universidade de São Paulo (USP),
que há dois meses deixou a presidência do Instituto de
Tecnologia da Informação (ITI), “temos avançado muito
em práticas colaborativas”.
Exemplos? O Free BSB está sustentando o registro da
Internet no país desde 1995 e é um dos mais seguros e
elogiados do mundo. A escolha do brasileiro Marcelo
Tosatti para mantenedor do kernel (núcleo básico) da
versão 2.4 do Linux, em 2001, quando tinha 18 anos.
Os verbetes em língua portuguesa no wikipedia (enciclopédia livre colaborativa escrita por voluntários) já
ultrapassam os de língua espanhola. A criação da Rede
AgroLivre da Embrapa em apoio à pesquisa agropecuária. A instalação do Instituto de Software Livre de Birigui
(SP), formado por meio de um arranjo produtivo local
para fornecer programas de computador para as duzen-

tas empresas da cidade. O avanço no país do Creative
Commons (sistema de licenciamento e criação coletiva
de obras pela Internet).
“Todas essas iniciativas mostram que a comunidade
brasileira é uma das mais ativas e respeitadas do mundo”, frisa Amadeu, nesta entrevista ao Jornal da UFRJ.
Com a autoridade de quem presidiu durante dois anos e
meio o ITI – órgão vinculado à Casa Civil que coordena
o Comitê de Implementação de Software Livre no Brasil
– ele arrisca: “no mundo do Open Source e do Software
Livre já somos tão bons quanto qualquer outro país”.
Conflito de modelos
Para Amadeu, o modelo colaborativo é superior ao
modelo de software proprietário, que vive do bloqueio
do conhecimento. O paradigma dominante – avalia – já
dá mostras de perda de vitalidade ao se apropriar de
elementos do modelo colaborativo. “Agora, o monopólio
mundial de software para desktop já está falando que
usa open source, para gerar confusão, e também vem
contratando gente da comunidade de software aberto”,
frisa o sociólogo. Porém, ele alerta para a contradição de
tais iniciativas, pois considera o modelo colaborativo
intrinsecamente antimonopolista.
Do ponto de vista macroeconômico, a vantagem
principal do uso de software
livre é o país se informatizar
sem ser obrigado a remeter
recursos ao exterior. “Com
o pagamento de royalties,
enviamos mais de 1,2 bilhão de dólares pelo uso
de licenças somente em
2002”, destaca Amadeu.
No modelo proprietário,
quanto mais empresas,
escolas e usuários residenciais expandirem o
uso de softwares, maior
será a remessa de recursos para o pagamento de
licenças de propriedade.
“É um paradigma concentrador de riqueza em
poucos conglomerados
do Primeiro Mundo”,
condena.
Contudo, quando a
cultura do desenvolvimento colaborativo
ganha novos adeptos
a cada dia, o Governo Federal retrocede
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no ritmo de implantação do software livre no país. Por
não concordar com isso, Amadeu deixou o comando
do ITI. Primeiro, o Ministério do Planejamento (MPOG)
começou a impor ao órgão restrições orçamentárias.
Depois, com a saída de Arthur Nunes da Secretaria
de Política de Informática, do Ministério de Ciência e
Tecnologia (MCT) – por motivos de saúde – o seu substituto cortou os recursos para o programa de software
livre. E agora, de acordo com
Sérgio Amadeu, está barrando
a aplicação de verbas no projeto do Java Livre, que consiste
em desenvolver uma máquina
virtual para a linguagem Java,
aberta e não-proprietária. “Isto
é estratégico para o país. Mas
o atual dirigente da secretaria
preferiu apoiar um centro de
capacitação da Microsoft, que
não precisa de apoio do governo. Nenhuma dessas gigantes,
Microsoft, IBM, Oracle, precisam de apoio. Quem precisa
de apoio são as pequenas empresas de software, são nossos
desenvolvedores”, defende.
A mudança de rota surpreendeu Amadeu. Quando
o Governo Federal declarou
sua opção pelo incentivo ao
software livre, no início de
2003, o Brasil entrou no mapa
mundial da Tecnologia da Informação (TI). Ele lembra que
as empresas privadas passaram a apostar na plataforma aberta e o governo produziu
dezenas de projetos em software livre. ”Talvez nenhum
governo central do planeta tenha hoje tantos projetos
no modelo colaborativo e programas executados em
código aberto”, revela.

Em um exercício de pensamento que – com excesso de
cautela – classifica de paranóico, o professor pede que
imaginemos a seguinte situação. A universidade compra
um software proprietário, com código-fonte fechado,
para controlar uma instalação sensível. “Quem garante
que, em determinada situação, ele não poderá deixar de
fazer o que desejamos?”, indaga.
O uso do software livre tem crescido na UFRJ, segundo Adriano Cruz – também professor do Instituto
de Matemática. Ele cita alguns exemplos. O Sistema
Acadêmico tem usado o
modelo não-proprietário. O
curso a distância de graduação em Tecnologia da Computação do CEDERJ (Centro
de Educação Superior a
Distância do Estado do Rio
de Janeiro) somente usa sistemas desenvolvidos com
software livre em seus pólos de ensino. Eles também
são utilizados pelo Núcleo
de Computação Eletrônica
(NCE), em pesquisas com
Voip, e pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa em Engenharia (Coppe), na área da
computação gráfica. Mesmo
algumas páginas de alunos
e professores que “rodam”
em sistemas proprietários
usam
linguagens
livres
(tipo PHP) e bancos de dados gratuitos (tipo MySQL e
Postgres), de acordo com Adriano Cruz, que é mestre
em Engenharia de Sistemas pelo Coppe.
Ao comentar a possibilidade de o modelo colaborativo vir a superar o modelo proprietário, o professor
lembra de um artigo famoso no mundo do software livre,
A catedral e o bazar, de Eric Raymond. O texto diz que
um grupo de monges sábios trabalha em uma catedral
para desenvolver um programa (modelo proprietário).
Já no bazar, em um ambiente caótico, bandos de voluntários buscam o mesmo objetivo. “O problema é que o
desenvolvimento no bazar não é inteiramente caótico.
Por exemplo, no Linux, Linus Torvals sempre manteve o
controle sobre o desenvolvimento do sistema”, afirma o
professor, acrescentando que importantes organizações
estão por trás da maioria dos sistemas abertos bem sucedidos, como o OpenOffice, o Apache, o Linux e o PHP.
Para Cruz, um trabalho colaborativo, realizado por
programadores motivados ao redor do mundo, sempre
será capaz de encontrar mais rapidamente soluções
para problemas de desenvolvimento de sistemas do que
qualquer sistema fechado. Ele não acredita em substituição completa de um modelo por outro. “A solução
está no meio e haverá mercado para os dois modelos”,
sentencia. Mas haverá solução salomônica?

o modelo
colaborativo
é superior
ao modelo
de software
proprietário,
que vive do
bloqueio do
conhecimento

Abrindo a “caixa-preta”
As vantagens dos programas livres para países como
o Brasil também são destacadas pelo professor Adriano
Cruz, coordenador do curso de Ciência da Computação,
do Instituto de Matemática da UFRJ. O custo zero para
obtê-los e o custo baixo para o suporte, segundo ele, são
fatores econômicos que não podem ser desprezados. Obviamente, há um preço para a manutenção e a operação
do software livre, mas o modelo proprietário “custa, em
muitos casos, muito mais”. E o pagamento deste suporte
– acrescenta – pode ser feito a empresas brasileiras, um
importante fator de dinamização da economia interna.
O professor destaca uma vantagem adicional da
solução não-proprietária para universidades e centros
de pesquisa. “O software livre significa código aberto,
permitindo que se possa alterá-lo para as nossas necessidades. Em ensino, isso é fundamental”, ressalta. Para
ele, a produção de conhecimento – “o como fazer” – exige que se apreenda o que está dentro da “caixa preta”.

Livre e mais seguro
O código aberto nos programas livres é mais seguro porque pode ser auditado caso o desenvolvedor,
ou o cliente, duvide de alguma rotina dentro do programa. Basta pedir para um analista abrir o código
e fazer uma avaliação. Com o software proprietário
isso não é possível porque o código fica escondido,
como se estivesse em um cofre e somente uma pessoa possuísse a chave.
O ex-presidente do ITI, Sérgio Amadeu, questiona:
“como um governo ou empresa pode adotar algo que
não domina, que não tenha pleno conhecimento?”.
Para ele, isso é inadmissível, pois há interesses governamentais e de toda a sociedade em jogo.
No modelo de software livre, quando uma falha é
encontrada, imediatamente a comunidade formada
por pessoas do mundo todo é envolvida para resolvêla. A solução pode ser conseguida em algumas horas e
os códigos de correção ficam disponíveis para todos.
No sistema proprietário, segundo ele, quando um
buraco é aberto na plataforma ou em um navegador,
espera-se por dias ou meses a boa vontade de algumas
empresas para consertá-lo. O prejuízo? A invasão de
sistemas, backdoors, trojans e vírus se disseminando
pelo mundo. Por isso, conclui Amadeu, o desenvolvimento colaborativo faz com que qualquer programa
feito em código aberto seja mais seguro e estável do
que o proprietário.

Um sistema
acadêmico em
linguagem Java
O Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga),
que automatizou os principais procedimentos acadêmicos da UFRJ, foi completamente desenvolvido
em linguagem livre (Java). Segundo Gilson Tavares,
gerente de sistemas na UFRJ, apesar da implantação
tumultuada, em 2001, o Siga hoje é usado por todos os
estudantes, professores e secretarias acadêmicas. “Ele
é utilizado exclusivamente pela Web, com qualquer
navegador e sistema operacional”, explica.
Os problemas maiores que o sistema enfrenta, agora, se relacionam com o parque de máquinas, que é o
mesmo desde o início, segundo Tavares. Mas, naquela
época – esclarece – nem todas as unidades permitiam
inscrições on line por parte dos alunos. “Hoje, apenas
alguns cursos do Centro de Ciências da Saúde (CCS),
como Medicina, não fazem inscrições on line. A taxa
de utilização cresceu muito e as máquinas atuais não
conseguem dar conta. Contudo, espero que até o final
do ano elas sejam trocadas”, diz.
Os benefícios para a comunidade acadêmica são
muitos e o principal deles, destaca Gilson Tavares,
é que agora todos os professores e estudantes têm
acesso imediato às informações de qualquer lugar do
planeta.

Saiba mais sobre os programas livres
Software livre - É o software disponível com a permissão
para qualquer um usá-lo, copiá-lo, e distribuí-lo, seja na
sua forma original ou com modificações, seja gratuitamente
ou com custo. Em especial, a possibilidade de mudanças
implica em que o código fonte esteja disponível. Se um
programa é livre, potencialmente ele pode ser incluído
em um sistema operacional também livre. É importante
não confundir software livre com software grátis porque a
liberdade associada ao software livre de copiar, modificar
e redistribuir independe de gratuidade. Existem programas
que podem ser obtidos gratuitamente, mas que não podem
ser modificados e nem redistribuídos. Por outro lado, existe a possibilidade de uso não-gratuito em todas as categorias listadas no que segue. Há uma cópia da definição de
software livre pela Free Software Foundation, publicada
na página www.fsf.org/philosophy/free-sw.pt.html.

GPL - A Licença Pública Geral GNU* (GNU General Public
License GPL) é a licença que acompanha os pacotes distribuídos pelo Projeto GNU, e mais uma grande variedade
de software, incluindo o núcleo do sistema operacional
Linux. A formulação da GPL é tal que ao invés de limitar
a distribuição do software por ela protegido, ela de fato
impede que este software seja integrado em software
proprietário. A GPL é baseada na legislação internacional
de copyright, o que deve garantir cobertura legal para o
software licenciado com a GPL.
Software proprietário – É aquele cuja cópia, redistribuição ou modificação são em alguma medida proibidos
pelo seu proprietário. Para usar, copiar ou redistribuir,
deve-se solicitar permissão ao proprietário, ou pagar para
poder fazê-lo.

Software Comercial – É o software desenvolvido por uma
empresa com o objetivo de lucrar com sua utilização.
“Comercial” e “Proprietário” não são o mesmo. A maioria dos softwares comerciais é proprietário, mas existe
software livre que é comercial, e existe software não-livre
não-comercial.

* O Projeto GNU foi iniciado em 1984 para desenvolver um sistema operacional completo, compatível com o Unix, que fosse
software livre: o sistema GNU (GNU é um acrônimo recursivo
para GNU Não é Unix). Variantes do sistema operacional GNU,
que incluem o kernel Linux, são hoje amplamente utilizadas;
embora estes sistemas sejam freqüentemente chamados de
Linux, eles seriam mais corretamente chamados de sistemas
GNU/Linux.
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Integração internacional
reconhecimento do outro
Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ realiza a II Conferência Brasil, América Latina e União Européia
Ampliada, aprofunda o debate iniciado em setembro do ano passado e discute temas como o intercâmbio
acadêmico, a integração regional e as perspectivas culturais intra e intercontinental
Bruno Franco e Raphael Ferreira
fotos Marco Fernandes

Retomando a discussão do primeiro encontro, o
evento começou abordando os rumos da União Européia face à incerteza provocada por franceses e holandeses que disseram “não” ao texto proposto da Constituição Européia. A mídia apontou o resultado como
sendo um duro retrocesso na integração do continente.
No entanto, para o jornalista francês Bernard Cassen,
editor do Le Monde Diplomatique, a recusa não constituiu um fracasso do projeto de Comunidade Européia,
pelo contrário, trouxe a possibilidade de discutí-lo com
a sociedade. “Aprovar a Constituição, seria institucionalizar políticas conjunturais, no caso neoliberais”,
enfatizou o jornalista, para quem os líderes europeus
discutiram um mercado, não uma sociedade.
Integração regional
Os jornalistas Beatriz Bissio e Milton Temer, e o sociólogo Emir Sader, abordaram a temática da integração
dos países latino-americanos entre si e com a Europa.
Os três foram unânimes em afirmar que a integração
advém do intercâmbio entre os parceiros, não apenas comercial, mas, sobretudo, no que diz respeito à
cultura, o que implica o reconhecimento do outro e a
aceitação de suas diferenças. A integração entre os países latino-americanos seria facilitada pelo patrimônio
histórico-cultural comum aos povos da região. Sader
ressaltou que as relações entre América Latina e União
Européia têm sido pautadas por políticas liberalizantes
de comércio. “É preciso redefinir o marco economicista
que norteia nossas relações”.
Como exemplo de justiça nas relações comerciais,
o sociólogo destacou a relação atual entre Cuba e Venezuela. “A Venezuela não se vale do petróleo para
impor condições e recebe como contrapartida a medicina social cubana - a melhor do mundo. Isso não
tem preço no mercado. Isso é trocar solidariedade por
solidariedade. Não é se limitar ao valor mercadológico
de cada produto”, exemplifica.
Temer concorda com Sader e acrescenta que a presidente Lula deveria ter feito o mesmo que Chávez,
ou seja, “usar sua base social para fazer mudanças
estruturais”, e não fazer concessões que contrariam o
programa de seu partido, o PT, em prol de uma “cretinice chamada governabilidade”, montando um leque de
alianças, que mais parece “formação de quadrilha”. Isto
na visão de Temer faz com que o país tenha crescimento
pífio comparado à Argentina, por exemplo.
Beatriz Bissio, por sua vez, destacou que na América Latina, a mídia exclui parcelas significativas de
sua população do que é chamado de notícia. “Seja o
Cadernos do Terceiro Mundo (revista da qual Bissio é
editora) ou outra publicação, a temática dos países periféricos precisa recobrar seu espaço”, defende a jornalista, acrescentando que a América Latina precisa
“nutrir-se de si mesma para pensar o seu futuro”.

Patricia Pol: humanizar sem homogenizar

Intercâmbio acadêmico
Vice -reitora da Université Paris XII, Patrícia
Pol, abordou as novas
diretrizes para o ensino
superior na União Européia, conhecidas como
Acordos de Bolonha,
que é um processo de
discussões que já dura
mais de uma década e
tem a ambição de tornar
a Europa a maior “economia do conhecimento”.
Eles buscam melhorar
a qualidade de ensino e
aumentar a mobilidade
de alunos e professores,
permitindo também a
comparação e validação
de currículos.
Patricia Pol e Geraldo Nunes: possibilidades de integração interinstitucional
O aumento do intercâmbio entre instituições européias e de outras regiões e aprofundar cada vez mais a integração com nossos
é uma das prioridades, mesmo sendo o velho continente países vizinhos”, afirmou.
o de maior mobilidade acadêmica. Dos dois milhões de
estudantes em mobilidade no mundo, a Europa recebe Rompendo obstáculos
Para incluir na pauta de discussões as singularida45% deles (Reino Unido, França e Alemanha à frente) e
exporta 25% (inclusive entre os países da comunidade). des dos continentes e a transposição de barreiras que
Já a América Latina recebe apenas 1% e exporta 3% dificultam o intercâmbio entre instituições de ensino,
de seus universitários (principalmente para os Estados o evento debateu, também, a temática sociocultural. O
debate, coordenado por Heloisa Buarque de Holanda,
Unidos).
Segundo Pol, para que o processo seja bem-suce- professora do Programa Avançado de Cultura Condido são necessárias a vontade política dos governos temporânea da UFRJ (PACC/UFRJ), abordou questões
e a atuação conjunta, “respeitando as especificidades como nacionalismo, literatura, identidade cultural,
de países e instituições, harmonizando sem, contudo, globalização e representatividade política.
O jornalista e escritor Eric Nepomuceno, chamou a
homogeneizar”.
O Mercosul, por sua vez, não parece priorizar a educa- atenção para as diferenças existentes entre os conceição da mesma forma que seus colegas europeus, é o que tos de latinidade e brasilidade. “Uma das diferenças
acredita o professor Nélson Maculan, ex-reitor da UFRJ, e entre o Brasil e o resto da América Latina é que nosso
atual secretário de Ensino Superior (SESu), do Ministério país se exclui da realidade dos outros países do conda Educação. Em sua opinião, o bloco sul-americano não tinente. Temos desprezo por nossa própria imagem
tem projetos de cultura e de ensino. “Nem mesmo temos latina, o que resulta em um grande desprezo pelos
um sistema para validar e reconhecer diplomas argenti- países vizinhos. No entanto, quando a primeira uninos”, enfatiza o professor. Em sua opinião, o descaso é versidade do Brasil foi inaugurada, em 1920, os demais
a conseqüência da lógica neoliberal, que não reconhece países da América Latina já possuíam universidade”,
disse Nepomuceno.
a educação como um bem público.
Procurando discutir a “deslocalização” do saber
Perspectivas culturais
Os aspectos socioculturais dos países envolvidos dita- como conseqüência cultural da globalização, o profesram o rumo das discussões entre os debatedores, mobili- sor Renato Cordeiro Gomes, do Departamento de Letras
zado pelo desafio de enriquecer as propostas de diálogo da Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC/Rio),
abordou questões como o conceito de nação e a mune intercâmbio acadêmico pretendidas pelo encontro.
Geraldo Nunes, professor da Faculdade de Adminis- dialização da cultura local. “Observamos atualmente
tração e Ciências Contábeis (FACC) e coordenador do uma nova significação de mundo. A nova concepção de
Setor Convênios de Relações Internacionais (SCRI) da mundo não é mais derivada do Estado-Nação. A indiUFRJ, explicou a importância da abertura das univer- vidualidade da narrativa singular – de cada pessoa – se
sidades nacionais às possibilidades de interação com sobrepôs ao nacionalismo”, declarou, expondo um dos
instituições de ensino superior estrangeiras. “Nosso facilitadores ideológicos do intercâmbio cultural.
Eduardo Portella, professor da Faculdade de Letras,
produto é o conhecimento, que somente se produz pela
interação com outras culturas. Sem essa troca, nunca da UFRJ, e membro da Academia Brasileira de Letras,
enfatizou uma barreira sociopolítica importante, que
conseguiremos sair da estagnação”, avalia Nunes.
Segundo o professor, a América Latina e a União impede a troca igualitária de experiências acadêmicas
Européia são os principais focos potenciais de inter- e informações entre os continentes: “o Brasil e os oucâmbio acadêmico do País atualmente. “Desde 2004, tros países da América Latina sofrem da falta de reprea União Européia incorporou mais dez países que pos- sentação em órgãos de importância geopolítica global,
suem configurações muito semelhantes às que encon- como a Organização das Nações Unidas (ONU). Para
tramos nos países da América Latina, com uma única contornar esse abismo entre nós e os países hegemôdiferença: apesar de apresentarem um padrão de vida nicos, deve haver uma política de negociação. Toda
equivalente ao nosso, eles têm uma média de 12 anos cultura é, ou deve ser, intercultural, ou seja, promover
de escolaridade. Portanto, a idéia é aprender com eles o reconhecimento do outro”.
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O que queremos do

petróleo?
Considerado por especialistas um dos temas geopolíticos mais importantes do século XXI, a questão da
política energética, mais especificamente no caso do petróleo, tem sido pouco discutida no Brasil
Bruno Franco
foto Marco Fernandes

A realidade mostra dois cenários díspares. Por um
lado, o otimismo do governo brasileiro com a iminente
auto-suficiência nesse recurso – a ser obtida em 2006
com a exploração de novas bacias sedimentares –, de
outro, a preocupação dos mercados financeiros com a
escalada dos preços internacionais do petróleo.
A despeito da instabilidade política enfrentada por
grandes produtores mundiais, como a Venezuela e o
Iraque, países-membros da Organização dos Países
Exportadores de Petróleo (Opep), a atual cotação – o
barril do tipo Brent, negociado na Bolsa de Londres,
chegou ao patamar de 64 dólares – reflete o aumento
do consumo energético.
A Associação dos Engenheiros da Petrobras (Aepet)
reportou em um de seus últimos informes – assinado
por César Benjamin, Paulo Metri e Rômulo Tavares
Ribeiro – a possibilidade de um novo “choque do petróleo”, de profundas conseqüências para o conjunto
da economia, causado pelo esgotamento das reservas
conhecidas.
O professor Luiz Pinguelli Rosa, do Instituto Luiz
Alberto Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa em Engenharia (Coppe), da UFRJ, reforça essa tese. Segundo
Pinguelli, as reservas deverão entrar em forte declínio
após 2010, esgotando-se em quarenta anos.
Contrariando a visão da Aepet e de Pinguelli Rosa,
o pesquisador, também do Coppe, Giuseppe Bacoccoli,
diz que a relação entre demanda e suprimento (do óleo
e seus derivados) é bem atendida
atualmente. De acordo com ele, ao
longo da história, previu-se muitas
vezes o surgimento de picos de
produção e curvas descendentes de
abastecimento e, no entanto, essas
previsões mostraram-se equivocadas. “A taxa de reposição está sendo superior ao que está sendo subtraído. Não há dados que indiquem
que o pico (de produção) esteja
próximo”, enfatiza o pesquisador,
que ainda acrescenta: “Vai haver
bolo para todos, desde que alguns
(China) não queiram comer tanto
quanto outros (Estados Unidos)”.
No entanto, a tendência de alta
nos preços do petróleo e seus derivados deve ser mantida. Na opinião
de Bacoccoli, o teto (valor máximo
do barril) não deve exceder os 80
dólares, salvo casos contingenciais, como “um conflito no Irã ou
a queda da família real saudita” (a
Arábia Saudita é o maior produtor
mundial).
A escalada na cotação internacional do petróleo não foi totalmente repassada ao consumidor
brasileiro pela Petrobras, o que
ajudou no controle da inflação. No
entanto, a importância da Petrobras

e de um gerenciamento criterioso das reservas energéticas brasileiras têm sido menosprezados, segundo
Pinguelli Rosa.
Com a quebra do monopólio estatal, aprovada pelo
governo Fernando Henrique Cardoso (Lei 9478) em
1997, bacias sedimentares brasileiras foram postas a
leilão (seis rodadas de licitação até o momento, duas no
governo Lula), com participação de empresas nacionais
e estrangeiras. Caso uma multinacional vença uma licitação, ela poderá fazer o uso que lhe convier do petróleo
encontrado. É o caso da Shell que prioriza a exportação
do petróleo que extrai no Brasil. Segundo Pinguelli, o
mercado interno deve ser priorizado. “É questionável
exportar petróleo. Resguardar nossas reservas garantiria
o abastecimento interno sustentado, sem que o consumidor sofra com oscilações bruscas de derivados (como
gasolina e diesel)”, destacou o professor.
Os argumentos usados à época da quebra do monopólio estatal não se comprovaram. “As premissas
(advogadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso)
não se confirmaram. Não houve aumento de produção,
nem de investimentos em exploração”, afirma Giuseppe
Bacoccoli.
Segundo dados da Aepet, as empresas multinacionais que participaram da quinta rodada de licitações
comprometeram-se a realizar compras locais no valor
médio de 38% do dispêndio total para campos marítimos e 68% para campos terrestres. Nos campos

explorados pela Petrobras, o índice de nacionalização
tende a 100%, gerando efeitos multiplicadores mais
extensos na economia brasileira.
De acordo com Guilherme Estrela, diretor de Exploração e Produção da Petrobras, a política atual difere
do mandato de Fernando Henrique. “O governo interrompeu a venda de campos maduros e nacionalizou
plataformas, mas tem de atender a legislação vigente
(quebra do monopólio estatal e realização de leilões)”,
esclarece Estrela.
A possibilidade do Brasil exportar o excedente de
sua produção petrolífera, após atingir a auto-suficiência, não agrada a Pinguelli Rosa. Em sua opinião, há
a necessidade de um critério para o uso das reservas
brasileiras. Países como a Noruega, os Estados Unidos
e a Venezuela têm políticas diferentes entre si, mas
priorizam o petróleo em suas estratégias de desenvolvimento. “É questionável exportar petróleo. Nós
não temos o potencial de produção da Venezuela”,
pondera Pinguelli, para quem “a nossa mídia discute questões conjunturais, como compra de deputados,
que são importantes, claro, mas relega o debate sobre
a gestão de recursos estratégicos como o petróleo a segundo plano”.
Bacoccoli acrescenta que o país não tem política
energética. “De Fernando Henrique Cardoso para cá,
ela inexiste. Os planos plurianuais da Petrobras e Eletrobrás acabaram”, afirma o professor.

Mesa do debate sobre Petróleo ocorrida dia 6 de outubro no Centro de Tecnologia
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Nelson de Souza e Silva

O fundamental é o
paciente, não o acionista

Ana Gomes e Fortunato Mauro
foto Marco Fernandes

Nas últimas
décadas
houve uma
introdução
acrítica de
tecnologias
no sistema
de saúde, em
geral de alto
custo

A

o analisar o impacto da aplicação das novas tecnologias na Saúde, especialmente na
Medicina, o professor Nelson Albuquerque de Souza e Silva, Titular de Cardiologia,
do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFRJ, avalia que a
prática e o ensino médicos são reféns do poder de fogo do complexo médico industrial
– cuja força não conhece fronteiras quando se trata da conquista de mercado para seus produtos.
Esse poder, de acordo com evidências apresentadas pelo professor, em entrevista ao Jornal da
UFRJ, não encontra resistência em países como o Brasil, que são mais vulneráveis pela ausência
de organismos técnicos de avaliação de novas drogas, equipamentos e procedimentos médicos.
“Somente agora, por meio de acordo técnico entre a UFRJ e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
foi criado o Núcleo Interinstitucional de Avaliação Tecnológica em Saúde”, informa o professor.

Jornal da UFRJ: Como o senhor avalia o impacto das
novas tecnologias na prática médica?
Nelson Souza e Silva: Nas últimas décadas houve uma
introdução acrítica de tecnologias no sistema de saúde, em geral de alto custo. Por essa razão acredito que
será impossível a qualquer país, mesmo desenvolvido,
acompanhar a utilização de novas tecnologias. Acrítica, porque são colocadas em uso sem uma avaliação
apropriada, por meio de metodologias científicas que
atestem, realmente, que estas ocasionam melhoria
para a saúde.
Jornal da UFRJ: Cite exemplos.
Nelson Souza e Silva: o cateter de Swan-Ganz, de
colocação em artéria pulmonar. Essa tecnologia, por
exemplo, foi desenvolvida há mais de 30 anos com a
finalidade de medir parâmetros hemodinâmicos (da
circulação do sangue), sendo largamente utilizada nos
Estados Unidos e aqui, nas Unidades de Tratamento
Intensivo. Mas, hoje, os ensaios clínicos demonstram
a pouca utilidade dessa técnica para a sobrevida das
pessoas. Ao contrário, elas indicam que esse cateter
pode, inclusive, aumentar a mortalidade. Foi uma tecnologia largamente produzida que não sofreu avaliação
adequada. Não temos no Brasil estudo de gastos, mas
nos Estados Unidos o custo anual de utilização desses
cateteres é de mais de dois bilhões dólares.
Outro exemplo são as estatinas (lipoproteínas) para
baixar os níveis de colesterol. Uma das drogas mais
vendidas no mundo e de pouco resultado. A maior
parte dessas drogas reduzem o que chamamos de desfechos clinicamente relevantes: são usadas não apenas para baixar o colesterol, mas para reduzir a mortalidade cardiovascular, a probabilidade de Infarto ou
Acidente Vascular Cerebral (AVC). Depois de vários
investimentos em ensaios clínicos, os resultados indicaram que, se eu tenho uma probabilidade intermediária de vir a ter um Infarto do Miocárdio de 10%, em
dez anos a droga me reduz essa probabilidade para
7%. Esse é o resultado bom das drogas, mas, na realidade, é muito pequeno.
Jornal da UFRJ: São os laboratórios que impõem o
consumo dessas drogas?
Nelson Souza e Silva: Se eu desenvolvo uma droga
eu quero vendê-la, quero ter lucro com ela. Esse é o
grande problema. E você suporta que a droga possa ser
usada porque eu faço ensaios clínicos e entro com o

meu marketing. Ao invés de dizer que a droga reduziu
a probabilidade de risco em 3%, um efeito pequeno,
digo que ela reduziu o risco em 30%. A mágica de
transformar três em 30 é que o três é redução de risco
absoluto e os 30, redução relativa de risco.
Jornal da UFRJ: Diante dessas evidências o senhor está
empunhando uma bandeira?
Nelson Souza e Silva: A bandeira não é somente minha,
tem um monte de gente falando sobre isso. A ex-editora
de uma das mais conceituadas publicações médicas
do mundo, o New England Journal of Medicine (da
Massachusetts Medical Society - EUA), Marcia Angell,
foi demitida depois que escreveu o quarto editorial
condenando o marketing de drogas. Recentemente, ela
publicou um livro sobre uso de drogas, sobre como a
indústria farmacêutica nos engana e sobre o que podemos
fazer a respeito. É uma briga difícil de se ganhar, uma
vez que é contra uma indústria que investe bilhões. Fora
isso, tem ainda o marketing agressivo sobre os médicos:
passagens e estadias para congressos, por exemplo. Dentro
desses congressos são realizados os chamados simpósios
satélites, momento em que convidados da indústria
farmacêutica fazem o marketing de suas drogas.
Jornal da UFRJ: Os países subdesenvolvidos são os
escoadouros mais promissores dessas drogas?
Nelson Souza e Silva: Lógico, uma vez que não temos
muitas barreiras. Os países desenvolvidos já formam
agências de avaliação tecnológica em saúde e conseguem brecar algumas importações que não sejam avaliadas de forma crítica.
Jornal da UFRJ: E no Brasil?
Nelson Souza e Silva: Nós temos a Vigilância Sanitária
e alguns outros organismos de governo. Mas somente
agora, com o Núcleo Interinstitucional de Avaliação
Tecnológica em Saúde, criado por um acordo técnico
entre a UFRJ e a Fiocruz, passaremos a ter profissionais da área científica pesquisando a incorporação de
tecnologia para o sistema de saúde. É uma iniciativa
inédita e um grande avanço, mas dependerá de apoio
e investimentos governamentais. A indústria não fará,
nunca, ensaios que digam se as drogas ou equipamentos são benéficos ou não. Quem tem que fazer ensaios
bem feitos é o governo. Por exemplo, o governo norteamericano acaba de fazer testes em drogas para tratar
a hipertensão arterial.
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Jornal da UFRJ: E qual foi o resultado?
Nelson Souza e Silva: Todos os ensaios mostraram
que o tiazídico (droga sintética diurética) era uma das
melhores drogas para tratar a hipertensão. Foi uma das
primeiras drogas desenvolvidas, das mais baratas, que
não tinha mais problema de patente porque já estava
no mercado desde 1940. No entanto, subia o consumo
das novas drogas postas no mercado e muito mais caras. O governo norte-americano foi obrigado a tomar
para si a responsabilidade de fazer um grande ensaio
clínico comparando as drogas. Apenas assim conseguiu
reverter um pouco essa situação.
Outro exemplo de marketing da indústria farmacêutica é quanto a reposição hormonal. O marketing levava
mais da metade das mulheres, em menopausa, a usar
estrogênios. O governo norte-americano montou um
ensaio clínico e o resultado revelou que o estrogênio
não reduz a mortalidade cardiovascular. Ao contrário,
aumenta, como também aumenta o risco de câncer.
Jornal da UFRJ: Como fica a prática clínica com as
novas tecnologias?
Nelson Souza e Silva: O problema do uso de tecnologia
na prática clínica tem dois aspectos, o primeiro é como
se coloca uma tecnologia em uso e, o segundo, o treinamento. Quando surge uma nova droga, uma técnica
para auxiliar o paciente, monta-se os ensaios clínicos.
Metade dos pacientes usa o tratamento anterior e a outra
metade, o tratamento novo, quando se compara, ao longo
de um tempo, se houve redução de mortalidade. Só que,
muitas vezes, os ensaios são mal feitos ou então mostram
benefícios pequenos, mas, ainda assim, a nova tecnologia
começa a ser usada indiscriminadamente. Além disso, os
experimentos são feitos sob controle de equipes altamente treinadas, mas, quando vai para a prática clínica, nem
todo mundo está capacitado para usar aquela tecnologia,
e ela começa a se difundir sem treinamento adequado.
Os resultados da prática clínica, em geral, são piores do
que o resultados de ensaios clínicos.
Um exemplo típico está relacionado a angioplastia: alguns centros operam com mortalidade de 1%,
mas, no Brasil, os dados existentes no Sistema Único
de Saúde (SUS), sobre a área privada, indicam que a
mortalidade nos hospitais é acima de 6%.
Jornal da UFRJ: Então, o que se faz?
Nelson Souza e Silva: A grande parte dos pacientes
deveria ser tratada clinicamente. Estudo divulgado pela
Harvard Public School of Medicine (EUA), mostrou
mortalidade anual baixíssima: 0,8%. O que aconteceu?
Eles pegaram todos os pacientes com doenças coronarianas, que tiveram ou não infarto, e trataram clinicamente. Nenhum centro alcança isso do ponto de vista
cirúrgico. O que prova que o que deve ser feito é tratar
clinicamente. Se o paciente estabilizar, tudo bem, eu
devo usar as novas técnicas.
O problema é que se montou o sistema para a utilização
de técnicas altamente sofisticadas e de alto custo, em
detrimento de técnicas mais simples, mais baratas e
mais eficazes em muitos casos.
Jornal da UFRJ: Quais as conseqüências da tecnologização da Medicina no Ensino Médico?
Nelson Souza e Silva: Eu acho que nós deveríamos capacitar o estudante para desenvolver um espírito crítico
em relação à tecnologia que lhe é oferecida. Também
permitir a ele o domínio da tecnologia científica. Com
isso ele vai poder avaliar se a droga ou o equipamento,
já têm ensaios suficientes ou não.
Jornal da UFRJ: Os docentes estão preparados para
essa mudança?
Nelson Souza e Silva: Nós precisamos, obviamente,
treinar, qualificar, os docentes. Eles têm que ser atualizados permanentemente. A Genética, por exemplo,
está entrando na Medicina amplamente. Quando eu
me formei não tinha quase nada de Genética. Eu estou
me atualizando, mas por conta própria, para conhecer a
Genética das doenças cardiovasculares. Defendo que os
professores passem por um processo de avaliação con-

tínua. O chamado desenvolvimento docente, para que,
permanentemente, se tenha um programa institucional
que facilite a atualização do docente. Hoje em dia a avaliação é feita individualmente e não coletivamente.
Jornal da UFRJ: Qual a repercussão da produção científica no Sistema Único de Saúde (SUS)?
Nelson Souza e Silva: Infelizmente, a produção
cientifica voltada para o SUS é muito pequena e muito
concentrada nas áreas de Epidemiologia.
Quase não existe Pesquisa Clínica, no dia-a-dia,
para responder o que precisamos saber sobre diagnóstico, prognóstico, tratamento do paciente. As pesquisas estão muito dirigidas pela indústria – complexo
médico industrial -, que é quem as financia. O governo se retira do financiamento, ou baixa drasticamente
os recursos para as pesquisas. No Brasil, nunca são
feitos grandes ensaios clínicos, porque isso não interessa à indústria ou ao mercado. Ela (a indústria) só
investe em setores do seu interesse e não naqueles
que interessam à população. A indústria farmacêutica
é fundamental no processo, porém, ela tem que investir mais em pesquisa do que em marketing. Tem que
fazer lucro? Tubo bem. Mas toda indústria tem uma
razão social. Então, o fundamental deve ser o paciente
e não o acionista. Tem que ter conduta ética. Depois
dos banqueiros, a indústria farmacêutica é a que mais
lucra no mundo.

O problema é que
se montou o sistema
para a utilização de
técnicas altamente
sofisticadas e de alto
custo, em detrimento
de técnicas mais
simples, mais baratas
e mais eficazes em
muitos casos.
Jornal da UFRJ: E o SUS, como está funcionando?
Nelson Souza e Silva: O sistema sofre de um problema
grave, que é o de gerenciamento. Os recursos têm que
vir, mas eles têm que ser bem gerenciados. Há algumas
semanas atrás o secretario estadual de Saúde pediu
que eu levantasse o número de mamógrafos no estado
do Rio de Janeiro. Constatei que temos um número de
aparelhos, por cem mil habitantes, mais do que nos
Estados Unidos e quase o dobro dos da Inglaterra. Mas
o que se vê, no SUS, é que a maior parte das mulheres
reclama que não tem acesso à tecnologia que é benéfica,
porque detecta câncer de mama precocemente.
Agora não sei quantos desses aparelhos estão funcionando e quantos têm profissionais para operá-los.
Então, compra-se o aparelho, mas não detemos a tecnologia. Não treinamos quem deveria se treinar, e acaba por não ter profissionais suficientes para trabalhar

com os aparelhos. Também não tem quem faça a manutenção e conserte quando quebra. Ao hospital só
interessa informar que tem o aparelho para continuar
cobrando um monte de coisas do SUS.
Do ponto de vista conceitual o SUS está muito bem
elaborado, mas a sociedade ainda não se apropriou
do sistema, principalmente a classe média, que procura fugir para o seguro privado de saúde, achando
que vai encontrar o atendimento de saúde que não é
encontrado no SUS.
Jornal da UFRJ: Qual a influência dos planos de saúde
privados sobre a prática medica e sobre o SUS?
Nelson Souza e Silva: Os planos de saúde acabaram
entrando como incentivo à indústria de novas tecnologias e contra eles mesmos. Gastam demais com o uso
excessivo de tecnologia - que não ajuda a população
- e sequer se programaram para isso. Também não vão
poder aumentar os seus preços porque a população
não vai agüentar pagar. Quem gerou esses custos? Foi a
própria propaganda enganosa deles mesmos. Oferecem
hotelaria e acesso a equipamentos de alta tecnologia.
Só que isso é caríssimo. Cresceram com muito menos
planejamento que o SUS e não se planejaram de forma a
avaliar o setor como um todo. O resultado disso, já está
acontecendo, o que vai acabar estourando o sistema de
saúde privado (complementar).
Jornal da UFRJ: Em sua opinião, como é a relação do
SUS com os hospitais universitários?
Nelson Souza e Silva: Os hospitais universitários prestavam serviços para o SUS, mas não disponibilizavam
leito. Porém, desde o final do ano passado, todas essas
unidades tiveram que rever seus contratos com o SUS,
passando a vigorar o sistema de metas: tantos leitos
estão disponibilizados, tantos cateterismos anuais,
tantas cirurgias cardíacas. Isso facilita a gestão desses
hospitais, uma vez que se sabe, anualmente, o quanto
se pode fazer, com o governo repassando mensalmente
o dinheiro. Esse novo sistema pode incluir treinamento
de pessoal e pesquisa, além de prestação de serviços.
Jornal da UFRJ: O que o senhor está achando da gestão
do atual governo em relação à saúde?
Nelson Souza e Silva: A meu ver o governo deveria
investir maciçamente na área de prevenção como um
todo e fazer incorporação tecnológica de maneira crítica, o que não está acontecendo. No orçamento da
Saúde para 2006 foram alocados recursos para várias
áreas, como saneamento básico. Saneamento é saúde? É, só que o dinheiro vinha de outra fonte. Está
lá só para que o governo cumpra a Constituição, que
diz que os recursos para a saúde têm que aumentar
de acordo com o Produto Interno Bruto (PIB). Pior de
tudo é o que vem escrito a seguir: do total orçamentário, um milhão e tantos serão contigenciados. Então
não houve injeção de mais recursos, tudo não passa de
uma peça fictícia.
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Um passo importante na
defesa da saúde
Ana Gomes
foto Marco Fernandes

N

o sentido de reduzir a vulnerabilidade do
país à absorção acrítica de tecnologias e
procedimentos na área da saúde, acaba
de ser criado o Núcleo Interinstitucional
de Avaliação Tecnológica em Saúde, por
meio de convênio de cooperação firmado entre a UFRJ
e a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca
(Ensp), da Fundação Oswaldo Cruz. Essa parceria
(com prazo inicial de cinco anos) entre duas das mais
importantes instituições de ensino e pesquisa do País,
vai possibilitar a realização de estudos sobre as novas
tecnologias produzidas pelas indústrias farmacêuticas
e de equipamentos e o impacto relevante delas para
a população atendida pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) e o sistema de saúde complementar.
O reitor da UFRJ, Aloísio Teixeira, avalia que “muitos equipamentos novos são introduzidos na saúde sem
que haja uma avaliação correta dos seus benefícios e,
eventualmente, dos seus malefícios à população. Decisões são tomadas pelos órgãos públicos quanto a isso
sem o devido embasamento científico. Achamos que o
papel das duas instituições como a ENSP e a UFRJ é
de dar esse subsídio”.
Ainda segundo Teixeira, o núcleo conta com o apoio
do Ministério da Saúde, que é o principal interessado
na iniciativa. A proposta, acrescenta o reitor, é trabalhar
por demanda do Ministério da Saúde e de outros órgãos
públicos para estudar e avaliar as novas tecnologias em
saúde. O ideal, afirmou, seria que todas as novas tecnologias passassem pelo núcleo. “Nós estamos começando
e queremos ser capazes de atender aos ministérios da
Saúde e da Justiça e, quando for o caso, as solicitações
do Ministério Público”, acrescentou.
O diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, Ivo
de Carvalho, assinalou que a parceria entre UFRJ e a
Ensp se articula de maneira a envolver outras institui-

Dos benefícios de
cada novo produto,
somente a avaliação
tecnológica pode
determinar. Isso o
núcleo irá fazer, a
partir de agora
ções e órgãos que prestam assistência e fazem a gestão
da saúde, num esforço de construir uma rede de avaliação tecnológica de saúde que contribua para a melhoria
da qualidade do sistema de saúde no Brasil.
Firmeza na condução dos trabalhos
O Núcleo Interinstitucional de Avaliação Tecnológica em Saúde será dirigido por dois médicos e
pesquisadores que reúnem experiência e vontade de
criar mecanismos críticos para filtrar a absorção de
novas tecnologias e procedimentos médicos no país,
muitas vezes impostos pela indústria farmacêutica e
ditados pelo mercado. Pela UFRJ é o professor titular de Cardiologia da Faculdade de Medicina, Nelson
Albuquerque de Sousa e Silva, e pela Escola Nacional de Saúde Pública a especialista nessa área, Letícia
Krauss. “Nosso objetivo é mobilizar os profissionais e
os cientistas para que façam uma requisição às secre-

tarias estaduais e municipais de saúde e ao Ministério
Público, caso queiram uma opinião sobre uma determinada tecnologia que está sendo introduzida e que
esteja causando gastos demais ao sistema. Caberá ao
núcleo identificar se essa tecnologia é válida ou não”,
explica o representante da UFRJ.
Os responsáveis pela direção do núcleo anunciaram
que parte do seu trabalho será buscar o envolvimento
de especialistas de renomada competência de diversas
outras áreas, assegurando um sólido e abrangente patamar de base científica, necessário às avaliações. “Vamos
conversar, por exemplo, com o Instituto de Economia
da UFRJ, com o Coppe (Instituto Alberto Luiz Coimbra
de Pós-graduação e Pesquisa em Engenharia), da UFRJ,
com técnicos de Engenharia Biomédica. Precisamos
de engenheiros, economistas, físicos e muitos outros
profissionais, dependendo dos equipamentos a serem
avaliados”, observa Souza e Silva.
Expectativa do Ministério da Saúde
A chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia
do Ministério da Saúde, Suzane Serruya, disse que a
existência de um núcleo interinstitucional de duas
unidades conhecidas por sua capacidade técnica e
acadêmica, é fundamental para o ministério. “Através dessas evidências, dos estudos que poderão ser
produzidos, teremos subsídios para os tomadores de
decisões, que são os gestores, os médicos, e também
para decidirmos sobre incorporação ou não, dentro do
SUS, de determinadas tecnologias, e para avaliação de
tecnologias em uso”, destaca Suzane.
Mais do que baixar custos, Suzane Serruya afirma
que o trabalho do núcleo possibilitará ao Ministério
da Saúde uma melhor aplicação dos recursos. “Nós
temos, de um lado, todo um complexo industrial de
saúde cujo interesse é sempre o lucro e, a cada dia
são trazidas, precocemente ao mercado, novas tecnologias. Dos benefícios de cada novo
produto, somente a avaliação tecnológica
pode determinar. Isso o núcleo irá fazer, a
partir de agora”.

muitos
equipamentos
novos são
introduzidos na
saúde sem que haja
uma avaliação
correta dos seus
benefícios e,
eventualmente, dos
seus malefícios
Ensp, UFRJ e Ministério da Saúde buscando reduzir a vulnerabilidade da saúde à tecnologia
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Saúde
Anorexia e bulimia

ohlepse
espelho

meu...

Padrão estético exigido pela
sociedade provoca transtornos
alimentares
Kadu Cayres
ilustração Jefferson Nepomuceno

1,64m e 39 kg. Foi nesse estado que Taisa Gamboa,
estudante de jornalismo da UFRJ, ficou por causa da
anorexia nervosa.
Adolescente, Taisa se considerava gorda. Sentia-se o
“patinho feio” entre as amigas e pouco cortejada pelos
meninos. Para amenizar essa sensação, matriculouse numa academia de ginástica e, ao mesmo tempo,
começou a fazer dietas rigorosas. No começo, vários
elogios, garotos interessados, roupas moderninhas. Mas
o tempo passou e o peso diminuiu mais ainda. Taisa
passou de “gordinha à magrela sem sal”. Os apelos
da família, dos amigos, parentes e vizinhos de nada
adiantavam. Sempre que se olhava no espelho, achava
que devia emagrecer um pouco mais.
A constatação do problema surgiu de uma conversa
com o pai, que, a fez perceber que sua doença estava
afetando não somente a ela, mas toda a sua família.
Hoje, Taisa se diz curada e saudável.
Toda essa história serve para levantar uma discussão: jovens como Taisa estão sendo obrigados a seguir
padrões estéticos impostos pela sociedade? Segundo a antropóloga Mirian Goldenberg, professora do
Departamento de Antropologia Cultural do Instituto
de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), sim. Para ela,
a cultura brasileira vem construindo - desde os anos
60, acentuando-se bem mais nos anos 90, com o surgimento das top models - a idéia de um corpo feminino
predominantemente magro, jovem e belo.
Mirian afirma que a carreira das top models representa, no Brasil, prestígio, status e dinheiro, coisa
que não existia em décadas passadas. E isso, por sua
vez, impõe um novo estereótipo de mulher: magro
e diferente do parâmetro feminino antigo, que foi
sugerido por Gilberto Freire como “bem mais Sônia
Braga” (curvilínea, baixinha, pouco busto e nádegas
avantajadas).
Levando em consideração o conceito da “imitação
prestigiosa”, que afirma que todo ser humano copia
quem tem prestígio, além do fato de as top models serem magras, altas e belas, e fazerem de tudo para assim
continuar, chega-se à conclusão de que as “simples
mortais” farão o mesmo para parecerem com elas. Uma
preocupação que afetava um grupo específico, alastrase por toda a sociedade, contribuindo para o surgimento de mais jovens com transtornos alimentares.
De quem é a culpa?
Muitos culpam a mídia por essa ditadura da beleza, mas para Mirian Goldenberg não é bem assim. “O
papel da mídia não é tão demoníaco quanto pensamos. Ela não cria comportamentos. Reflete ou, no mínimo, reforça. Eu acho que no Brasil o que mais tem
poder na construção desses modelos são essas mulheres magérrimas que aparecem como poderosas e bem
sucedidas. Hoje, quem é a mulher mais feliz do País?
A Gisele Bündchen”, ironiza a antropóloga.

Mirian ainda ressalta o papel da indústria do vestuário como forte contribuinte para o estabelecimento
desse padrão. Segundo ela, não apenas as top models
alimentam a busca da perfeição corpórea. Os empresários da moda também investem nesse imaginário. “Se
uma mulher de 50 anos vai comprar uma calça jeans,
com certeza não a encontrará, pois todas são confeccionadas para atender mulheres magras, saradas, com
tudo em cima”, sentencia a professora.
Anorexia e bulimia
Etimologicamente, o termo anorexia deriva do grego an (deficiência ou ausência de) e orexis (apetite),
também entendido como aversão à comida, enjôo ou
inapetência. As primeiras referências a essa condição
surgem com o termo fastidium, em fontes latinas da
época do filósofo romano Cícero (106-43 a.C) e em
vários textos do século XVI.
A denominação mais específica, “anorexia nervosa”,
foi cunhada pelo médico inglês William Gull, a partir de
1873. Trata-se de uma doença caracterizada pelo baixo
peso associado ao medo de engordar e, especificamente
nas meninas, pela ausência de menstruação. O psiquiatra José Carlos Apolinário, do Instituto de Psiquiatria da
UFRJ (Ipub), ressalta que a redução de massa corpórea
por si só, não caracteriza um quadro anoréxico. “Temos
que prestar atenção que perda de peso não significa
anorexia nervosa. Para ser considerado transtorno alimentar deve estar ligado ao medo de engordar. Se você
falar a uma pessoa que sofre de desnutrição, que está
magérrima, ela terá consciência disso, diferentemente
de uma anoréxica”, diz Apolinário.

A bulimia – do grego bous (boi) e limos (fome) - não
tem muita relação com o peso corporal. Ao contrário,
a pessoa pode ter peso normal ou até sobrepeso. Tem
como características os episódios de compulsão alimentar. Por descontrole, o indivíduo ingere uma quantidade
exagerada de comida num intervalo de tempo pequeno,
seguido da sensação de arrependimento, de ter que se
livrar do excesso cometido, ocasionando comportamentos compensatórios, que podem ser de vários tipos. O
mais freqüente é o vômito auto-induzido, para o que,
existem algumas técnicas como, por exemplo, colocar
o dedo na garganta ou beber água quente.
As pessoas que não conseguem induzir o vômito
fazem uso demasiado de laxantes, diuréticos, remédios para emagrecer ou praticam atividades físicas em
excesso. Outro método muito utilizado é o jejum: a
pessoa come demasiadamente e fica por um bom tempo
sem comer.
Conseqüências
Tais transtornos alimentares originam diversas
complicações clínicas. Queda de cabelo, amenorréia,
anemia, osteoporose, hipotensão, problemas dermatológicos, constipação intestinal, esofagite, erosão do
esmalte dentário, são algumas delas. Podem levar, em
alguns casos, a morte por inanição ou parada cárdiorespiratória.
A anorexia é um transtorno que tem de 15 a 20%
de letalidade, portanto, identificá-la precocemente e
tratá-la de forma adequada, reduz os riscos e efeitos a
ela relacionados, segundo os pesquisadores ouvidos
pelo Jornal da UFRJ.
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Estudantes da
Politécnica ganham
prêmio internacional
Os alunos do curso de Engenharia Naval e
Oceânica da Escola Politécnica da UFRJ que desenvolvem projeto de um Sistema Submarino de
Produção de Gás na Costa Brasileira (ou Subsea
Production System for Gas Field Offshore Brazil),
e conquistam o primeiro lugar em competição internacional de projetos offshore, realizada pelas
Sociedades Americanas de Engenharia Naval, Civil e Mecânica, o International Student Offshore
Design Competition.
A estrutura submarina de exploração de gás
subsea beach objetiva indicar a melhor alternativa para a exploração de campo de gás, considerando a viabilidade técnica, a confiabilidade operacional e o melhor retorno financeiro. A tecnologia e a estrutura são inéditas no Brasil. Apenas
a Noruega está construindo algo semelhante. O
sub-sea beach apresenta maior retorno financeiro
e menos riscos que as plataformas fixas tradicionais, além de poder ser implantado em até quatro
anos.
Os estudantes – Tiago Pace Estefen, Leandro
Cerqueira Trovoado, João Paulo Carrijo Jorge, Diogo do Amaral Macedo Amante e Daniel Santos
Werneck – passaram seis meses desenvolvendo
o projeto sob orientação do professor Segen Farid
Estefen, do Departamento de Engenharia Naval da
Escola Politécnica da UFRJ, e de Edson Labanca,
engenheiro da Petrobras.
O prêmio é altamente concorrido e cobiçado
por várias universidades de todo o mundo. A
premiação será neste mês de outubro, em Houston, no estado do Texas, EUA.

Publicação de
livros didáticos
A Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB)
lançou, dia 30 de junho passado, o edital do Programa de Apoio a Publicação de Livros Didáticos.
O objetivo é amparar e incentivar a publicação de
livros, pela Editora UFRJ, para utilização em cursos de graduação, cujos autores e co-autores sejam
professores da instituição.
O valor total destinado ao programa é de R$
200 mil e o recebimento de projetos, pela FUJB,
vai até 11 de novembro. A análise das propostas
recebidas será feita no período de 1° de dezembro
de 2005 à 17 de fevereiro de 2006, por um comitê
constituído pelo Conselho Editorial da Editora da
UFRJ, pelo Conselho de Administração da FUJB
e por pesquisadores do CNPq, que terá a finalidade de estabelecer prioridades com bases em critérios como a contribuição significativa para a área
de conhecimento, a relevância para discussão de
problemas, a visibilidade, a penetração regional
e nacional e o fomento de parcerias.
As solicitações deverão incluir proposta justificada e coerente com os objetivos do Edital;
ter aprovação da Congregação da Unidade e do
Conselho de Coordenação do Centro, com estabelecimento de prioridades; conter análise quanto
ao mérito do Conselho de Ensino de Graduação
(CEG); e ter encaminhamento do reitor à FUJB.
Para mais informações e esclarecimentos, contatar a Editora da UFRJ pelo e-mail administracao@
editora.ufrj.br, pelo telefone (21) 22951595 ou no
site www.editora.ufrj.br além da Gerência de Fomento da Superintendência Técnica Científica e
Cultural da FUJB, pelos telefones (21) 2546-2030
e 2546-2013 ou pelo e-mail luiza@fujb.ufrj.br.

Nanotecnologia
na universidade
Raphael Ferreira

A Nanotecnologia, além de ser a ciência da construção de estruturas e novos materiais a partir dos átomos, associada a diversas áreas de pesquisa e produção na escala nano (atômica), já é também um negócio
que movimenta cerca de 100 bilhões de dólares em
todo o planeta. Seu enorme potencial de aplicação nos
mais variados setores industriais atrai cada vez mais
investimentos, produzindo resultados que impactam
o desenvolvimento econômico e tecnológico.
Levando em consideração o caráter promissor dessa
área, os Institutos de Física, de Química, de Biofísica,
de Macromoléculas, e a Coppe lançarão, no dia 13 de
fevereiro de 2006, a Escola de Nanotecnologia. Trata-se
de um curso de verão inédito – com a duração de uma
semana – destinado a alunos que estejam terminando a
graduação ou cursando a pós-graduação, tanto na UFRJ
quanto em outras universidades.
Segundo José d´Albuquerque e Castro, diretor do
Instituto de Física e idealizador da Escola, são esperados alunos de diversos cursos. “Uma característica
da Nanotecnologia é a multidisciplinaridade. Quando
falamos de átomos e moléculas, as paredes que separam
as áreas de conhecimento desaparecem completamente”, afirmou o professor.
Rodrigo Barbosa Capaz, professor do Departamento de Física dos Sólidos e parceiro do professor José
d’Albuquerque na criação da Escola de Nanotecnologia,
afirmou que haverá um processo de seleção prévia para
preencher as vagas do projeto. “A seleção será baseada
no currículo e nos interesses acadêmicos declarados
pelo candidato. Aqueles que cursarem a Escola terão
direito a palestras, minicursos, atividades práticas em
laboratório e ao recebimento de um certificado de conclusão ao final da semana de aulas”, disse Rodrigo.
Como atividade científica, a Nanotecnologia possibilita conhecer a matéria em sua forma estrutural
mais elementar, composta por átomos e moléculas
que interagem e se organizam, e ter acesso à escala
nanotécnica – de um bilionésimo de metro. Inúmeras
possibilidades surgem aplicadas nos campos da micro
e da nanoeletrônica, no aumento de desempenho de
medicamentos, no diagnóstico de doenças, no tratamento de tumores cancerígenos, no desenvolvimento
de catalisadores para o agronegócio, na melhoria da
eficiência de processos industriais, dentre outras.
Além da Escola de Nanotecnologia, será inserida
na grade curricular do Instituto de Física, no semestre
que vem, uma disciplina eletiva voltada para a área do
conhecimento.

Um dos exemplos práticos da aplicação da Nanotecnologia é a liberação
controlada de medicamentos no sangue

Institutos do Milênio

Projetos da UFRJ aprovados
No Edital Institutos do Milênio 01/2005, do
CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - a UFRJ teve quatro projetos aprovados. São eles, os projetos dos professores
Rafael Linden, do Instituto de Biofísica (Rede de
Terapia Gênica), Eliezer Jesus de Lacerda Barreiro,
da Faculdade de Farmácia (Instituto do Milênio:
Inovação e Desenvolvimento de Novos Fármacos e
Medicamentos), Jerson Lima da Silva, do Instituto
de Bioquímica Médica (Instituto Milênio de Biologia Estrutural em Biomedicina e Biotecnologia) e
Luiz César de Queiroz Ribeiro, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional – IPPUR
(Observatório das Metrópoles: território, coesão
social e governança democrática).
Dos 90 milhões destinados ao Edital, os projetos
da UFRJ captaram R$ 14,7 milhões. Ao todo, 34 foram aprovados, sendo a Universidade de Sâo Paulo( USP/capital) a que conseguiu o maior número
de aprovações (oito). Logo após a UFRJ, seguem-se
a Universidade de Campinas(Unicamp) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com dois
cada.
A Comissão de Julgamento e Acompanhamento
do Programa Institutos do Milênio, reuniu-se em
Brasília, nos períodos de 4 a 7 de julho e 12 a 16 de
setembro de 2005, e decidiu-se pela aprovação após
verificação de enquadramento e análise de mérito
das propostas submetidas ao Edital 001/2005. Na
Comissão de Julgamento, fazem parte dois professores da UFRJ: Carlos Alberto Aragão de Carvalho
Filho (Instituto de Física) e Eugenius Kaszkurewicz
(Coppe).
O objetivo dos Institutos do Milênio é apoiar
institutos que constituam a vanguarda do conhecimento científico e tecnológico nos diversos campos
da Ciência e da Tecnologia, atuando em sintonia
com a política brasileira de Ciência, Tecnologia e
Inovação.

Prêmio Petrobras de Tecnologia

UFRJ premiada
O Prêmio Petrobras de Tecnologia é um reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos nas Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras em nove
diferentes áreas de atuação da Petrobras. Nesse ano
foram inscritos 335 trabalhos (graduação, mestrado
e doutorado) sendo 69 pré-selecionados, dos quais
foram escolhidos os 27 finalistas (três por área). A
UFRJ foi a instituição universitária com o maior
número de trabalhos premiados, recebendo um total de quatro prêmios, sendo dois primeiros lugares
e dois segundos lugares. São eles, por categoria:
Segurança Operacional e Preservação Ambiental
- Fabio Coimbra Moreira de Macedo Soares (graduando), 1° lugar, tendo como orientadores os professores José Luiz de Medeiros e Ofélia de Queiroz
Fernandes Araújo, da Escola de Química, do Centro
de Tecnologia (CT);
Produção - Jorge de Almeida Rodrigues Junior
(graduando), 1° lugar, tendo como orientadoras a
professoras Regina Sandra Veiga Nascimento e Elizabeth Roditi Lachter, do Instituto de Química, Centro
de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN).
Transporte de Petróleo e Derivados - Ricardo
Luis D’Ávila Villela (mestrando), 2° lugar, tendo
como orientador o professor Moyses Zindeluk, do
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação
e Pesquisa em Engenharia ( Coppe ) do Centro de
Tecnologia (CT);
Exploração - Ricardo Guerra Marroquim (mestrando), 2o lugar, tendo como orientador o professor
Paulo Roma Cavalcanti, do Instituto Alberto Luiz
Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa em Engenharia – Coppe – do Centro de Tecnologia (CT).
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Jornada de Iniciação Científica,
Artística e Cultural da UFRJ
Vanessa Sol e Diego do Carmo

Marco Fernandes

Entre os dias quatro e seis de outubro, alunos de graduação e pós-graduação, desenvolveram com normalidade e já se encontra disponível o resultado dos cindocentes e pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) pude- qüenta trabalhos indicados para a segunda fase da Jornada de Iniciação Científica
ram trocar experiências a respeito do mundo da pesquisa durante a XXVII Jornada do CFCH”, ressalta.
Também participaram da JIC o Centro de Tecnologia e o Centro de Letras e
Giulio Massarani de Iniciação Científica, Artística e Cultural (JIC). Foram mais de
2400 trabalhos inscritos com 3073 autores discentes. O número de orientadores, Artes. Trabalhos do Museu Nacional e do Colégio de Aplicação da UFRJ também
foram apresentados durante o evento.
que em 2004 foi de 1716, subiu para 1909 este ano.
Nelson Spector, professor da Faculdade de Medicina e coordenador
de uma das sessões no Centro de Ciências da Saúde (CCS), explica que é
por meio da Iniciação Científica que
são descobertos os alunos que têm
vocação para a pesquisa e que “além
disso, há um segundo aspecto, que é
permitir o acesso dos graduandos a
uma leitura mais crítica da literatura
especializada para que saibam interpretar as informações nas quais estão
envolvidos diariamente”.
No âmbito do Centro de Ciências
Jurídicas e Econômicas (CCJE), segundo a coordenadora da Jornada,
Juliana Neuenschwander Magalhães,
houve aprofundamento metodológico
do tema. “Todas as unidades do CCJE
mantiveram seus níveis na produção
de pesquisa, mas destaco o curso de
Direito, onde houve um salto muito
grande nesse sentido”, ressalta a coordenadora.
A coordenadora da JIC no Centro
de Filosofia e Ciências Humanas, Gabriela Lema Icasuriaga, explica que
na avaliação dos docentes coordenadores das sessões, as apresentações,
seguidas de debate, demonstraram
um desenvolvimento consistente das
diversas pesquisas. “As sessões se No Centro de Tecnologia, o público observaos painéis que expõe os trabalhos dos estudantes

Ciência & Tecnologia

Raphael Ferreira e Fernando Pedro

Fábio Portugal

Uma Semana que
veio para ficar

Tanque oceânico da Coppe, aberto à visitação

Oficinas de arte, réplicas de fósseis, recitais de poesia, mostras de vídeo. Educação ambiental, aulas de capoeira, planetário inflável e vacinação gratuita. Do
dia três ao nove de outubro, o Brasil teve a oportunidade de presenciar a II Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, segunda edição de um evento que mobiliza
centenas de instituições de ensino e pesquisa em prol da difusão de conhecimento. E a UFRJ, como a maior universidade do país, não ficou de fora.
Os campi da Praia Vermelha, do Fundão e de Macaé – onde se encontra o Núcleo
de Pesquisas Ecológicas de Macaé (NUPEM) – foram mobilizados, pela Pró-reitoria
de Extensão (PR-5), para proporcionar a todas as unidades da UFRJ a oportunidade
de expor parte de sua contribuição para o avanço da Ciência e da Tecnologia, bem
como sua excelência na produção artística, cultural e desportiva.
Criada em 2004, a Semana Nacional tem suas atividades – em mais de 200
municípios de todo o país – coordenadas pela Secretaria de Ciência e Tecnologia
para a Inclusão Social, por meio do Departamento de Popularização e Difusão de
Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). A organização
da Semana conta com a participação dos governos estaduais e municipais e de
instituições de pesquisa e ensino, assim como de entidades científicas e tecnológicas.
“O objetivo principal da Semana é divulgar a Ciência em envolvimento com
as escolas de todo o Brasil, proporcionando às pessoas a oportunidade de entender como a produção de Ciência se aplica ao nosso cotidiano”, explicou Isabel
Cristina Alencar de Azevedo, superintendente da Pró-reitoria de Extensão (PR5), da UFRJ.
O estado do Rio de Janeiro, que concentra atualmente o maior número de entidades ligadas à pesquisa, ao ensino e à divulgação de Ciência e Tecnologia, é
um dos destaques do evento, tendo a UFRJ como precursora.
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Editora da UFRJ

Fomentando cultura e saber
Fundada em 1986, a Editora da UFRJ, no Campus da Praia Vermelha,
promove cultura e saber editando livros de relevância cultural e científica

Há dez anos, havia no Brasil cerca de 60 editoras
no setor. Hoje, esse número cresceu e a Abeu (Associação Brasileira de Editoras Universitárias) reúne mais
de 100 editoras universitárias e de instituições científicas. E esse número deve aumentar ainda mais.
Uma editora universitária tem a função básica de divulgar os conhecimentos que são produzidos no âmbito
das Instituições de Ensino Superior. Reconhecida como
entidade sem fins lucrativos, elas são responsáveis por
cerca de 8% dos livros publicados no país e, em muitos
casos, têm como principal fonte de renda os convênios
com as próprias instituições de ensino e os recursos
gerados pela venda de livros.
Na Editora da UFRJ, a realidade é exatamente essa.
Segundo seu diretor, o professor Carlos Nelson Coutinho, a finalidade não é dar lucro e ser considerada uma
editora meramente comercial. “Os livros que selecionamos para publicação não são best sellers, vendem
pouco. São obras voltadas para as áreas de interesse do
público universitário e que muitas editoras comerciais
não publicariam”, explica. Ele conta ainda que é preciso
correr riscos para se publicar esse tipo de livro, considerados decisivos para o desenvolvimento do saber.
“É preciso assegurar que o público leitor tenha acesso
a uma produção de qualidade”, aponta Coutinho.
A editora publica de 20 a 25 títulos por ano, com
uma tiragem média de mil cópias cada um, entre edições e reedições. E, de acordo com o diretor, esse é
um bom número comparado com outras editoras do
mesmo porte. “Dentro da nossa gama de publicações,
temos livros com ótimo índice de venda como, por
exemplo, Cálculo diferencial e integral de funções de
várias variáveis, de Diomara Pinto e Maria Cândida,
e Análise orgânica: métodos e procedimentos para a
caracterização de organoquímicos, de Cláudio Costa
Neto”, enumera Carlos Nelson. Porém, ele revela que há
casos de livros que registram vendas abaixo da média,
mas que mesmo assim precisam ter seu espaço. “São
obras que tratam de assuntos específicos, muitas das
vezes geniais, e que uma editora comercial certamente
não publicaria. Sem contar que são livros importantes
para termos em catálogos”, explica o diretor.
Em busca da pluralidade
No cargo de diretor há dois anos e meio, Carlos
Nelson vem orientando a editora pelo pluralismo. “A
editora foi muito marcada pela especialidade do seu
diretor. Eu, na figura de diretor, e o Conselho Editorial
queremos diversificar e pluralizar ideologicamente a
Editora, abrindo espaços para corrente de opiniões importantes, que a meu ver não estavam representadas”,
avalia. Para ele, o importante é se empenhar na publicação de livros das diferentes áreas do conhecimento
presentes na universidade, que sejam representantes
das mais expressivas orientações teóricas do pensamento contemporâneo.
E esse desejo já começa a ganhar forma. Segundo o
diretor, há dois planos sendo traçados. O primeiro é a
publicação de uma coleção de livros didáticos sobre
autores importantes do pensamento social que será
batizada de Intérpretes do Brasil. “Vamos falar sobre
as figuras que marcaram a memória do país, como por
exemplo, Celso Furtado, Caio Prado Junior e Euclides
da Cunha. A proposta é apresentar uma cronologia, a

biografia e um texto introdutório ao pensamento do
autor”, adianta Carlos Nelson. Espera-se publicar a
coleção em 2006, e já estão sendo levantados os últimos
recursos financeiros.
Outro projeto da Editora é o Programa de Apoio à
Publicação de Livros Didáticos, uma parceria entre a
Pró-reitoria de Graduação (PR-1) e a Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB). O programa já foi
lançado e destinará à Editora R$ 200 mil para apoiar
as publicações.
Dificuldades
A idéia já se transformou em letras impressas no papel. A obra foi aprovada pelo Conselho Editorial, pôde
entrar na grade da Editora e ir para o forno da gráfica.
Após esse caminho, que pode durar em média um ano,
os problemas de distribuição começam a incomodar.
Para Carlos Nelson o problema maior de uma editora
está na distribuição dos catálogos. “Os livros que publicamos chegam com muita dificuldade, quando chegam,
às livrarias. Essa má distribuição provoca a diminuição
das tiragens, encarecendo os livros e levando a maioria
das editoras a trabalharem no vermelho“, revela o diretor, apontando como solução a criação de um sistema
de distribuição para todas as editoras universitárias.
Para driblar as dificuldades, os livros podem ser encontrados em feiras universitárias, nas duas livrarias da
Editora – uma na Praia Vermelha, no prédio do Fórum
de Ciência e Cultura (FCC), e outra na Ilha do Fundão,
no prédio do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN) – e em outras universidades do País, por
meio de convênios com as instituições de ensino.
Os recursos escassos também fazem parte do rol de
problemas enfrentados pela Editora da UFRJ. “Precisamos ter um orçamento fixo, o que ainda não ocorre,
mas estamos tentando que isso vire realidade”, conta
Carlos Nelson.
Mesmo com todos os problemas, a Editora da UFRJ
continua sendo procurada por autores, em busca de
publicação. As editoras universitárias vêm, assim, ampliando sua atuação vinculada à educação, à medida
que se afirmam como centros difusores do conhecimento produzido, contribuído para a própria afirmação
institucional das universidades.

Inventando carnavais
No dia 10 de novembro, às 17h, a Editora da
UFRJ promove o lançamento do livro Inventando
carnavais: o surgimento do carnaval carioca no século XIX e outras questões carnavalescas, de Felipe
Ferreira. O evento, no Fórum de Ciência e Cultura,
na Praia Vermelha, será um debate sobre a temática
do livro, com o autor e convidados.
O livro aborda o carnaval, fazendo um paralelo entre as festas do Rio de Janeiro, Paris e Nice.
Desenvolvido após quatro anos de pesquisa no
Brasil, França e Itália, o livro é produto da tese de
doutorado em Geografia Cultural de Felipe Ferreira.
Mais informações sobre o lançamento, entrar em
contato com a Editora da UFRJ nos telefones (21)
2542-7646 ou (21) 2295-0346 ou pelo site www.
editora.ufrj.br.

no prelo • reedições • lançamentos

Rafaela Pereira

Lançamentos
Conhecimento, sistemas de inovação e
desenvolvimento, de Helena Maria Lastres, José Eduardo Cassiolato e Ana
Carolina Arroio. Da coleção Economia
e Sociedade.
Conto de inverno, de William Shakespeare e tradução de Aíla de Oliveira
Gomes.
Revolução e democracia em Marx e
Engels, de Jacques Texier e tradução
de Duarte Pereira. Da coleção Pensamento Crítico.
História da Literatura Hispano-Americana, de Bella Jozef.
Max Weber e a idéia de sociologia
econômica, de Richard Swedberg e
tradução de Dinah Abreu Azevedo.
Da coleção Economia e Sociedade.
Co-edicao Beca.
Inventando carnavais: o surgimento do
Carnaval carioca no século XIX e outras
questões carnavalescas, de Felipe Ferreira. Da coleção História, Cultura e
Idéias.

Reedições
Consumidoresecidadãos:conflitosmulticulturais da globalização, de Néstor
García Canclini. 5ª edição.
O funk e o hip-hop invadem a cena, de
Micael Herschmann.
O Patrimônio em processo: trajetória da
política federal de preservação no Brasil,
de Maria Cecília Londres Fonseca. 2ª
edição.
Restauração: ciência e arte, de Marylka
Mendes e Antonio Carlos N. Baptista.
3ª edição.
Cálculo diferencial e integral de funções
de várias variáveis, de Diomara Pinto e
Maria Cândida Ferreira Morgado. 3ª
edição, 4ª reimpressão.
O ano miraculoso de Einstein, de John
Stachel.
Obras e vidas, de Clifford Geertz.

No prelo
Reedição da obra Estrutura quântica da
matéria¸ de José Leite Lopes.
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Biblioteconomia
novo curso da UFRJ
A UFRJ tem mais um curso de graduação: Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação. O curso está
vinculado à Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC) e o sucesso pode ser medido com o resultado
das inscrições para o vestibular 2006 - 195 candidatos irão concorrer às 30 vagas oferecidas para o segundo semestre

O
Rafaela Pereira

foto Marco Fernandes

curso, de oito períodos, funcionará no Campus da Praia
Vermelha, no turno da tarde. Sua ênfase será na atividade
de pesquisa e as 43 bibliotecas que integram o Sistema
de Bibliotecas e Informação (SiBI), da UFRJ, funcionarão
como laboratórios, onde os alunos poderão desenvolver
a prática da profissão. O corpo docente será composto
por cerca de 40 professores e, nos primeiros anos, as disciplinas serão ministradas por professores convidados
ou substitutos, até que possam ser realizados concursos, na universidade, para
compor o quadro docente.
O projeto existe desde 1950, com a inauguração da Biblioteca Central da UFRJ,
mas só foi adiante em 2000, quando entrou definitivamente em processo de criação,
para ser aprovado em julho deste ano. De iniciativa da então coordenação do SiBI,
e composta por bibliotecários, mestres e especialistas na área, sua proposta pedagógica é formar profissionais com competências para gerir unidades de informação,
modificando o eixo dos atuais cursos no país.
Gestão da informação
Segundo Mariza Russo, coordenadora da comissão de implantação do curso e
presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia do Rio de Janeiro, a proposta
se sedimentou devido às necessidades do mercado de trabalho por técnicos mais
qualificados e voltados para a área de gestão da informação. “Percebia uma lacuna
na formação dos profissionais de biblioteconomia e cada vez mais me preocupei
em mudar esse quadro”, recorda a coordenadora.
É exatamente essa percepção que se diferencia a grade curricular. “Não queremos
apenas gerir a informação, mas sim todos os recursos que estão em uma unidade de
informação, que engloba, por exemplo, a compra de livros, de material de consumo
e equipamentos. E essa qualificação, em muitos casos, só vem sendo adquirida na
prática”, explica Mariza.
Para Maria das Graças Freitas, chefe da Biblioteca do Instituto de Macromoléculas
Professora Eloísa Mano (IMA), e uma das integrantes da comissão, essa necessidade

ocorre devido ao novo ambiente onde o bibliotecário vai atuar: “hoje ele tem que ser
um pouco multimídia, exercer todos os papéis e lidar com os desafios de gestão”.
Curso multidisciplinar
Muitas unidades além da FACC estão envolvidas no projeto. De acordo com a
grade curricular, os alunos cursarão, durante os oito períodos, matérias de dife rentes faculdades e institutos, como Comunicação e Realidade Brasileira (Escola
de Comunicação), Introdução à Economia (Instituto de Economia), Língua Portuguesa (Faculdade de Letras), Filosofia da Administração (Instituto de Filosofia e
Ciências Sociais - IFCS) e Psicologia das Organizações (Instituto de Psicologia).
Segundo Mariza, uma das principais matérias, na área da Educação, foi criada
em parceria com o Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde (Nutes), da
UFRJ. “Vimos que deveria ser colocada no currículo uma disciplina que levasse os
profissionais a terem mais facilidade de tratamento com os usuários. E o resultado
é a disciplina Educação e Biblioteconomia, a ser ministrada no sexto período”,
explica a coordenadora. Planeja-se ainda estabelecer convênios com outras Instituições Federais de Ensino Superior para que duas matérias sejam oferecidas
como disciplinas eletivas. São elas Fundamentos Arquivísticos e Fundamentos
em Museologia.
Ao final dos quatro anos, os formandos deverão ser capazes de atuar, técnica e
gerencialmente, no atual mercado de trabalho, constituído por bibliotecas ou outras
unidades de informação, tais como centros de documentação, centros culturais,
serviços ou redes de informações.
De olho no futuro
Com o curso praticamente montado, a equipe já projeta o futuro. No primeiro
semestre de 2007, cursos de especialização serão abertos para os bibliotecários da
UFRJ, cerca de 150, para focar a área principal: gestão da informação. Segundo Mariza, a mesma iniciativa será aberta depois para o público externo. “Acreditamos
que no segundo semestre de 2007 já abriremos as portas para os técnicos de outras
instituições”, adianta Marisa.
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Greve de Sexo
na UFRJ

Marx (sem ismos), Francisco Fernández Buez.
Editora da UFRJ, 2004, 260 páginas.
Há, por certo, algo de temerário no projeto de Francisco
Fernández Buez, professor de
Filosofia Política da Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona,
Espanha, e um dos mais importantes intelectuais marxistas
contemporâneos: resgatar um
Marx anterior à proliferação
dos marxismos que acabaram
produzindo um intrincado
palimpsesto que sufoca a voz
marxiana numa profusão de interpretações, não raro em aberto
confronto entre si. Não se trata,
evidentemente, de reinventar um
mítico Marx “original” e isento
de toda contaminação, como se
esse retorno à obra marxiana e
ao ambiente intelectual em que ela foi gerada não comportasse uma
parcela de construção, mas ao contrário distinguir, com cuidado e
meticulosidade, aquilo que disse e escreveu do que escreveram e
disseram em seu nome. Tarefa intelectual e politicamente urgente,
pois na onda da euforia midiática pela derrocada da URSS ameaçase elidir a dimensão agudamente crítica do filósofo alemão.
Buez se sai a contento da empreitada a que se propôs. A obra
percorre os principais textos de Marx, desde a juventude até as
grandes obras da maturidade, com ênfase nas condições políticas
e intelectuais em que foram gestadas. Nessa trajetória, diversas
discussões importantes para a compreensão da obra marxiana são
levantadas. Duas delas: a persistência de traços autoritários na obra
e na prática de Marx e a sua relação com o judaísmo.
Esse esforço paciente de contextualização das categorias marxianas, redescobre um Marx empenhado na crítica da totalidade
do mundo burguês, e não apenas da sua economia política, ao
mesmo tempo em que um pensador atravessado por contradições
e tensões nem sempre adequadamente resolvidas. Um Marx, não
raro, crítico do próprio marxismo; o que talvez explique a irônica
afirmativa de que, ele mesmo, não se considerava marxista.



Democracia ou bonapartismo: triunfo e decadência
do sufrágio universal, Domenico Losurdo.
Co-edição Editora da UFRJ e Editora UNESP, 2004,
376 páginas.
O sufrágio universal tornou-se praticamente sinônimo
de democracia. Não há nenhum
Estado de direito democrático
digno do nome que não o assegure hoje esse direito político.
Entretanto, a conquista do
sufrágio universal foi resultado
de uma luta de mais de um
século contra o liberalismo que
excluiu, propositalmente, desse
direito, segmentos importantes
da sociedade, em especial mulheres e trabalhadores. Uma vez
conquistado, porém, o esforço
do pensamento conservador
concentrou-se em limitar e esvaziar o potencial emancipador
nele contido.
Analisando as obras de Constant, Tocqueville, Stuart Mill,
Hayek, entre outros, Domenico Losurdo, um dos mais importantes marxistas italianos e professor titular de Filosofia da História da Universidade de Urbino, Itália, identifica um esforço
consistente para domesticar a democracia. Na prática, os mecanismos usados foram – e este aspecto é relevante para o debate
contemporâneo no Brasil - desde a adoção do sistema distrital
uninominal até o uso plebiscitário do voto universal para legitimar lideranças bonapartistas. Essas últimas identificadas por
Lusardo como o principal empecilho à difusão da democracia
plena.
Ao final da obra vários mitos caros à ideologia dominante
ruem. Em particular, o liberalismo, por um impulso interno e
intrínseco, tenha gerado a democracia - e uma democracia cada
vez mais ampliada -, e o de que democracia e livre mercado capitalista se identifiquem. Bem ao contrário, como demonstra
Lusardo, a democracia e o voto universal foram em verdade
arrancados ao liberalismo econômico e político; são, portanto,
conquistas de amplos movimentos sociais que, desde então, lutam para não vê-las amesquinhadas.
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m tema bastante atual está sendo discutido no Teatro de Arena da UFRJ, no Campus da Praia Vermelha: a suposta “guerra civil”
em que está envolvida a população carioca por
causa da violência. Pelo menos é essa a leitura
que propõe fazer a montagem da peça Greve de
Sexo – da obra do autor grego Aristófanes. Na
comédia de 411 a.C., as mulheres assumem o
controle de Atenas, Esparta e cidades aliadas
(que estavam em guerra) e impõem aos homens uma greve de sexo para forçá-los a celebrar a paz.
O texto discute especialmente o poder feminino, os direitos da mulher e principalmente
a luta pela paz. A peça é muito atual e mostra
os absurdos e abusos da vida política. Foi muito encenada nos anos 70 apologizando o “faça
amor, não faça guerra”. Há dois anos o texto
vem sendo resgatado em vários países, inclusive no Iraque e na China, onde foram feitas
leituras às escondidas, em 2003.
Encenado pelo Grupo de Teatro Aurora, o
espetáculo faz parte do projeto Teatro & Psicanálise, desenvolvido pelo professor Antonio Quinet,
do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. A direção é
de Paulo Hamiltonn e a produção é de Gisela
de Castro, ambos ex-alunos da UFRJ. Ele, de
Direção Teatral; e ela, de Biologia.
Greve de Sexo está sendo encenada aos sábados e domingos, a partir das 20h. O Teatro
de Arena da UFRJ está localizado na Avenida
Pasteur, n° 250, na Praia Vermelha.
Estudantes, idosos e artistas têm descontos no
ingresso. Mais informações pelo site www.grevedesexo.com.br ou pelo telefone 2556-5265.

Vagas ociosas na mira da UFRJ
Kadu Cayres e Rafaela Pereira

Visando eliminar a ocorrência de vagas ociosas na
Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Divisão de
Registro de Estudantes (DRE) apresentou na reunião do
Conselho de Ensino de Graduação no mês passado, uma
proposta para ocupação dessas vagas. O documento
passará pelo aval da Câmara Discente, em seguida será
analisada pela Comissão de Legislação e Normas e, por
fim, voltará ao plenário para deliberação.
Roberto Vieira, diretor da DRE, afirmou que o objetivo principal da proposta não é somente combater as
vagas ociosas, mas também, de evitar que elas ocorram.
“Nossa preocupação é não deixar que esse tipo de problema se crie. Caso o impedimento não seja possível,
iremos encontrar outras soluções”, esclarece.
Segundo o diretor, os motivos pelos quais os estudantes abandonam as salas de aula são inúmeros. O
primeiro deles é o próprio vestibular: o aluno faz vestibular para todas as universidades públicas do estado,
passa para duas, matricula-se em ambas, inscreve-se nas
disciplinas, cursa dois ou três períodos e depois larga
uma delas. Isso, por sua vez, gera o problema de vagas
ociosas. “Eles acreditam que vão conseguir estudar dois
cursos ao mesmo tempo”, explica Roberto Vieira.
Abandono de curso e trancamento de matrícula
por um longo período são outros motivos que geram
disponibilidade de vagas. Para Roberto, a permissão de
trancar matrícula por três anos deveria ser revista pela
universidade. “Essa situação é muito cômoda para o

aluno. Ele chega, tranca a matrícula por três anos, depois
volta, destranca, cursa uma disciplina com três créditos
e tranca novamente por mais três anos. Nessa história,
ele já prendeu a vaga durante seis anos”, desabafa.
As soluções oferecidas pela DRE a esses problemas
são as seguintes: para os que desistem da UFRJ, mas
prendem a vaga, a proposta visa identificar os candidatos que tenham obtido classificação para cursos iguais
na universidade e em outras instituições públicas e
propor, em acordo com estas, que eles façam a opção
na hora da matrícula; para o aluno que abandona ou
tranca por muito tempo, a Divisão se comprometerá
em descobrir os motivos pelos quais ele abandonou ou
trancou o curso. Em vista do que for aprovado, o trancamento da matrícula será validado, prorrogado ou a
mesma pode será cancelada a pedido do aluno. As vagas
que ainda permanecerem ociosas serão oferecidas para
transferência externa (ex officio), mudança de curso e
isenção de vestibular.
A proposta também visa criar uma equipe formada
por funcionários treinados, que teriam a atribuição de
acompanhar e orientar, por telefone, e-mail ou chat,
usuários de Sistema de Informação e Gerenciamento
Acadêmico. Alunos com situação irregular em matrícula, inscrição em disciplinas, na emissão de histórico ou dados pessoais seriam contatados antes do
encerramento do período para evitar problemas como
cancelamento indevido.
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Faculdade de Direito

Endereço da história
Riqueza arquitetônica e cenário de fatos que
marcaram a trajetória do Brasil conferem raro
valor ao prédio da Faculdade de Direito da UFRJ
Ana Gomes

Grabriela d’Araújo

O Senado do Império – 1° Reinado. 1828-1829. Gravura do livro “Notices of Brazil”. Rev. Robert Walsh

Vista aérea da Faculdade de Direito, vizinha ao Campo de Santana

uma parte do andar térreo do prédio. Vladimir conta
que estava nas escadarias, na entrada, ao lado de Renée
(filho do comunista histórico Apolônio de Carvalho,
morto recentemente). Vladimir recorda: “Deram tiros,
feriu gente, mas decidimos ali fazer do Caco o último
reduto de resistência na UFRJ, porque a Faculdade de
Filosofia já tinha sido atacada”.
O prédio da Rua Moncorvo Filho foi construído em
1811. Passou a abrigar a Faculdade Nacional de Direito
a partir de 1938, quando ainda tinha os dois andares
dos tempos em que era conhecido como Solar dos
Arcos. De 1948 a 1950, foram feitas obras de adaptação,
incluindo a construção de mais dois pavimentos.
Originalmente no local existia uma casa de chácara do
século XVIII, um sobrado com janelas de peitoril. Era
residência de Anacleto Elias da Fonseca, que depois o
passou para o Conde dos Arcos. Durante alguns anos
ficou abandonado até que em 1825 a Fazenda Imperial
(o Ministério da Fazenda de então) adquiriu o imóvel
para nele instalar o Senado Imperial a partir de 1826. O
segundo andar se transforma em Paço Imperial. Nessa
época o Campo de Santana era conhecido como Campo
da Aclamação, porque de uma das varandas do solar,
em 1822, D. Pedro I fora aclamado Imperador do Brasil.
Em 1889, com a Proclamação da República, o prédio
passa a sediar o Senado Federal, que ali permaneceu
até 1926. Até 1938, quando é instalada a Faculdade
de Direito, o edifício é ocupado por várias repartições
públicas. Apenas em 1988 o prédio é tombado pelo
Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural
(Inepac). Ao empossar a nova diretora da faculdade,
Juliana Magalhães, dia 11 de outubro, o reitor Aloísio
Teixeira lamentou a situação de “degradação” do
prédio. Aloísio anunciou entendimentos com o Inepac
para viabilizar obras de restauração.
A Faculdade de Direito foi uma das três unidades
pioneiras da Universidade do Rio de Janeiro, criada em
setembro de 1920 e que deu origem a Universidade do
Brasil e, em seguida, a UFRJ.
Marco Fernandes

Se as paredes falassem, quantas revelações não
se ouviria do prédio na Rua Moncorvo Filho nº 8,
no Centro do Rio de Janeiro, onde está instalada a
Faculdade de Direito da UFRJ. Nesse endereço a
história escreveu momentos importantes que marcaram
a sinuosa trajetória do Brasil. O vaivém apressado de
estudantes, professores e funcionários não desfaz o
clima imponente conferido pelo mobiliário secular,

janelões, tetos e paredes decorados com ornamentos,
pinturas (óleo sobre tela) que reproduzem fatos
históricos, lustres exuberantes no salão nobre do
prédio. Tudo isso no interior de um casarão de estilo
neoclássico, tombado pelo patrimônio histórico, e
que serviu de cenário para a aclamação de D. Pedro
II como Imperador, abrigou o Senado Imperial e o
Republicano até 1924 e foi o palco da assinatura, pela
princesa Isabel, da lei que pôs fim à escravidão no
final do século XIX – A Lei Áurea.
Como se não bastasse, o mesmo prédio, que
nasceu como morada da nobreza, abrigou ideais
revolucionários cultivados nos anos de sublevação
do movimento estudantil. Nos anos 60, a ex-mansão
de Anacleto Elias da Fonseca, proprietário original da
construção, se transformou em trincheira de resistência
à ditadura militar. Foi nas salas e corredores da então
Faculdade Nacional de Direito (FND) que atuou
o Centro Acadêmico Cândido Mendes, o lendário
CACO, um dos mais vigorosos centros acadêmicos do
movimento estudantil naqueles anos de chumbo.
O engenheiro da Divisão de Patrimônios Tombados
da UFRJ, Augusto Gonçalves de Lima, ocupa parte
de seu tempo de trabalho pesquisando a história do
patrimônio mobiliário da UFRJ. Dessa garimpagem,
resulta um material coletado que é guardado
cuidadosamente em pastas arquivadas. Ele inclui
recortes de jornais antigos e a tarefa, como confessa,
com freqüência lhe proporciona deliciosos achados.
Uma dessas relíquias impressas é de uma cena onde
os estudantes da Faculdade Nacional de Direito
enfrentam de peito aberto os soldados do Exército.
“O Caco virou a mesa contra a ditadura militar no
Brasil”, afirma. Wladimir Palmeira estava lá, era 1º
de abril de 1964. Vladimir – que viria a se tornar
ícone do movimento estudantil – era recém–ingresso
na faculdade e relata que os estudantes estavam em
vigília desde o dia anterior, quando a ação militar já se
desenhava. A soldadesca invadiu o Caco, que ocupava

Escadaria do átrio principal da faculdade, em mármore

Biblioteca vista de cima do mezanino
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Nelson Pereira dos Santos

O mês de setembro foi de comemorações para Nelson Pereira dos Santos, que completou
50 anos de estréia como diretor. O Centro Cultural do Banco do Brasil, de São Paulo,
(CCBB) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) promoveram uma extensa
programação com exibição de filmes, debates, lançamento de livro e uma solenidade com
entrega de prêmios para os participantes do filme

Nelson recebe
a homenagem
da UFRJ

Rafaela Pereira
foto Marco Fernandes

Primeiro longa-metragem de Nelson estreando na
direção, Rio, 40 graus é considerado um marco na cinematografia brasileira, tanto pela história, quanto pela
maneira peculiar de fazer cinema. E foi pensando em
comemorar o cinqüentenário dessa obra que a UFRJ e o
CCBB-SP, com apoio do Arquivo Nacional e da Eletrobrás, promoveram o evento Nelson Pereira dos Santos:
uma cinebiografia do Brasil/Rio, 40 graus - 50 anos.
Em São Paulo, segundo Dolores Papa, organizadora
da homenagem paulista, o evento foi um sucesso. “Na
abertura tivemos as duas salas lotadas, tanto para a
projeção de Rio, 40 graus, quanto para a palestra do
Nelson”, revela. Para ela, o projeto é uma celebração ao
cinema brasileiro e ao diretor que traça, filme a filme,
a história do Brasil – retratada em sua obra a partir da
ótica do sertão e da favela, dos grandes centros e do
interior, dos personagens ilustres e dos anônimos.
No Fórum de Ciência e Cultura (FCC), na Praia Vermelha, o sucesso de público mostrou o interesse despertado pela retrospectiva dos longas-metragens de Nelson
Pereira. A mostra de filmes aconteceu entre os dias 19
a 21 e 26 a 29 de setembro, com três sessões diárias, na
Sala Anísio Teixeira, no campus da Praia Vermelha. Na
seleção da obra, o público pôde assistir Casa Grande e
Senzala; Raízes do Brasil 1 e 2; Memórias do Cárcere;
Vidas Secas e Rio, 40 graus, entre outros.
No átrio do Palácio Universitário era possível ver
a exposição de fotografias, cartazes e documentos do
acervo pessoal do Nelson Pereira dos Santos, com fotos das filmagens de alguns filmes, momentos com a
família e amigos e cartazes das produções. “Achamos
fundamental difundir toda a obra do Nelson Pereira
dos Santos por ele ser considerado um dos maiores cineastas vivo da nossa cultura”, analisa Eliane Pszczol,
superintendente de Difusão Cultural do FCC.
Paralelo às exibições dos filmes, a universidade
lançou o livro Nelson Pereira dos Santos, uma cinebiografia do Brasil/Rio, 40 graus 50 anos, no dia 23,
último, no auditório Pedro Calmon, no Fórum de Ciência e Cultura. O livro foi também uma parceria com
o CCBB-SP, através da sétima edição do seu programa
Editores Brasileiros. Leandro Silveira, sociólogo, documentarista e roteirista de cinema, convidado a escrever
na “orelha” do livro, diz que “nessa obra estão reunidos

testemunhos da relação entre o artista e um país que,
juntos, ousaram projetar uma grandeza feita de coisas
e gestos miúdos, entremeados a uma precariedade de
meios, tomada – não por mágica, mas por decisão política e existencial – como base para sua própria superação”. No lançamento estavam presentes personalidades
como Arnaldo Carrilho, diplomata e ex-presidente da
Riofilmes, e Cícero Sandroni, jornalista e membro da
Academia Brasileira de Letras (ABL).
A paixão pela obra e a amizade de longa data com
o diretor, fez com que Arnaldo Carrilho prestigiasse o
evento. Para ele, Rio, 40 graus não é apenas real, mas
um filme que se dedicou ao povo, com uma abordagem
nunca experimentada. “Quando Nelson chegou à favela
para filmar, não foi apenas para denunciar o favelado
abandonado, mas para mostrar os dramas e as comédias
que estão implícitas em qualquer corpo social, de uma
maneira que ninguém tinha mostrado”, aponta. Cícero
Sandroni acrescenta ainda que a importância do Nelson
não se restringe ao cinema, mas à literatura brasileira.
“É tão marcante que em meio século não teve nenhum
sintoma de envelhecimento. E nós só temos a dizer o
seguinte: Nelson, muito obrigado pelo seu trabalho, por
fazer um cinema tão importante para o Brasil e para o
mundo”, enaltece.
E como a estrela do evento era o Rio, 40 graus, a
UFRJ preparou uma cerimônia especial, no dia 23 de
setembro, data do aniversário do filme. A festa foi na
sala Cecília Meireles, no Centro do Rio de Janeiro, e
teve como mestre de cerimônia Carlos Vereza, ator de
vários longas-metragens do diretor. Artistas, familiares,
produtores e as escolas de samba Unidos do Cabuçu e
Portela deram o brilho à festa, que também contou com a
presença da Orquestra Sinfônica dos Alunos da Escola de
Música da UFRJ que apresentou a trilha sonora do filme,
composta por Radamés Gnattali. Diante de um auditório
cheio, Nelson Pereira dos Santos fez a entrega dos troféus
– escultura criada por estudantes do Departamento de
Desenho Industrial da Escola de Belas Artes da UFRJ
– aos que atuaram e produziram o Rio, 40 graus. “O
fato de ter sido filmado há 50 anos e ainda hoje causar
interesse, ainda mais pelos jovens, é um fator positivo
e me deixa muito contente”, finalizada Nelson Pereira
dos Santos, precursor do Cinema Novo.
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poeta Ferreira Gullar é um desses intelectuais cada vez mais raros que associou
sua vida às experiências estéticas e políticas dos últimos 50 anos da turbulenta
história brasileira. Em setembro, quando completou 75 anos de idade, recebeu
uma semana de homenagens organizada pelo Centro Acadêmico Seis de Outubro,
da Faculdade de Letras da UFRJ. A semana Ferreira Gullar, 75 anos, na vertigem
da vida foi aberta com palestra do crítico literário Alfredo Bosi.

as empresas querem se identificar com o novo. Como os
executivos que não vão a exposição, o dono da Volkswagen não vai a nenhuma exposição de arte, não sabe o
que está acontecendo. Só sabe o seguinte: ele está patrocinando um artista de vanguarda. Então a empresa
dele está identificada com o novo, com a vanguarda”.

Outro convidado para o evento, o compositor e cantor Raimundo Fagner, com
quem Gullar chegou a fazer algumas parcerias, se apresentou ao lado do poeta,
lotando o Auditório G2 da Faculdade de Letras. Os organizadores da semana, Bruno Rabello, Marcos
Pasche e Daniel Gil, disseram que a vitalidade da poesia de Gullar e das suas idéias exerce influência
nos estudantes. Não há como negar. Durante mais de duas horas, Ferreira Gullar prendeu a atenção
de dezenas de jovens quando passou em revista fatos marcantes de sua vida e discutiu cultura, arte,
política, ética, filosofia e, evidentemente, poesia. Iconoclasta, fez questão de afirmar que “o homem
inventou Deus para responder as perguntas sem respostas”. Sobre Lula, não poderia ter sido mais
duro: “não voto em quem diz tolices”.

Socialismo
“O Socialismo foi uma bandeira levantada na segunda metade do século XIX, marcadamente pelo Manifesto Comunista de 1848 que incendiou a imaginação dos homens que queriam uma sociedade mais justa e sonhavam até mesmo com uma sociedade quase
perfeita. De fato, o Capitalismo no final do século XIX
era um massacre sem limites: as pessoas não tinham
jornada de trabalho, crianças, adultos, velhos trabalhando 15, 17 horas e dormiam na sarjeta. O Manifesto
Comunista era a expressão dessa revolta e a partir daí
iniciou-se uma luta na sociedade que chegou a 1917
com a Revolução Soviética. Era a primeira vez que
aquelas idéias chegavam ao poder e se constituíam
em forma de Estado. A derrocada do mundo comunista desmobilizou e tirou o sonho que tinha incendiado gerações e gerações. É muito diferente de você
ter como sonho a sociedade sem classes, e toda uma
tradição de luta que vem desde o século XIX, e hoje
não se ter isso mais. É muito diferente de você ter isso
como respaldo e já não ter mais isso. E ficar na base de
projetos muito imediatos. O mundo mudou”.

“O homem se inventa”
Leia a seguir, trechos do depoimento de Gullar.
Cultura
“Cultura. Eu gostaria aqui de recuperar o sentido
real dessa palavra. Porque o homem, embora filho da
natureza, é na verdade um ser cultural, no sentido de
que cultura são os valores que ele inventou. É o único
ser no planeta que tem consciência de si mesmo e que
se inventa. A abelha faz hoje a mesma colméia hexagonal que fazia a centenas de milhões de anos. Mas
o ser humano, que começou nas cavernas, construiu
vilas, povoados, inventou cidades e as megalópoles
de hoje, que são uma invenção extraordinária. É nesse mundo que vivemos. Não vivemos numa floresta.
Numa palestra eu disse: temos que defender a cultura
do índio, porque ele é um ser humano; mas, agora, o
índio é predador e até mais do que se pensa. A consciência ecológica é cultura. O homem não nasceu com a
consciência ecológica. Ela é conseqüência de uma etapa do desenvolvimento cultural do ser humano que
passou a compreender que a natureza é preciosa e que
tem que ser preservada”.

Ética
“O Severino (Severino Cavalcanti, então presidente
da Câmara), quando no dia seguinte ao assumir o cargo,
quis dar aumento a todos os deputados, inclusive a ele,
alguns deputados falaram que não, nada de aumento,
ele falou: ‘são hipócritas, estão loucos para ter aumento’. Eu digo: sim, são. Mas a ética não é ser santo; a ética
é querer e não se permitir. Ética é eu não me permitir fazer, o que dentro dos valores sociais, não se deve fazer.
São esses valores que constituem o ser humano. Veja
o diálogo de dois mendigos debaixo da minha janela:
‘você me respeita, cara, está pensando que sou desonesto?’, disse um deles. O cara não tem nada, só tem
um trapo, mas quer ser honesto. Porque o ser humano
é isso, é o valor que ele tem e que é reconhecido nele
senão ele não é nada. O homem é essa coisa estranha
inventada sobre o corpo”.
Arte
“Quando Van Gogh (Vincent Van Gogh, pintor holandês, 1853-1980) pinta a noite estrelada, ele acrescenta
ao mundo uma coisa que vai ampliar a vida das pessoas. Essa é a finalidade da arte. A arte é o que comove e
não o que se prova. Drummond (Carlos Drummond de
Andrade, poeta mineiro, 1902-1987) diz: ‘como aqueles primitivos que carregam consigo o maxilar inferior
dos seus mortos, eu carrego comigo as tardes de maio’.
Tem verdade nisso? Tem, não a verdade científica. Mas
aquela verdade da qual falava Picasso (Pablo Picasso,
pintor espanhol, 1881-1973): ‘a mentira é mais
verdadeira do que a verdade’. O artista é
sempre uma pessoa um pouco criança,
porque o que caracteriza a arte é a permanente indagação, um questionamento permanente de tudo o que se sabe. Porque ela é
o aflorar do espanto, daquilo que não se explica. O poema não se alimenta de explicações e o poeta não quer explicações. Ele
quer dar a você o que acabou de viver
ali e que faz parte da história humana.
A mínima história humana: gerar, de
repente, o espanto de um cheiro de jasmim na noite”.
Vanguarda
“Isso de eu sou o novo, eu sou a vanguarda, é muito do Capitalismo. O Capitalismo vive do novo: a nova geladeira, o
novo modelo de televisão. De algum modo

Lula
“Eu não votei em Lula; eu não voto em candidato
que diz tolices. Não é porque não tem diplomas, porque eu também não tenho diplomas. Não é a universidade que faz as pessoas saberem das coisas. Tem que
estudar, tem que ler e refletir sobre a realidade. Não é
o fato de ser um operário, não ter um dedo, um salvador da humanidade. Isso comigo não casa. Não existe
classe salvadora. Classe é uma categoria sociológica.
Existem pessoas. E dentro da classe existem pessoas
boas e más, honestas e desonestas, existe de tudo. Não
é a classe que define as pessoas”.
Quem é Ferreira Gullar
Registrado como José de Ribamar Ferreira, nascido
em São Luís do Maranhão, em 10 de setembro de 1930,
Ferreira Gullar publicou o seu primeiro livro, Um
pouco acima do chão, editado por ele mesmo, ainda
na capital maranhense. Desde 1951, quando desembarcou no Rio, se envolveu com arte e política. Viveu
fora do Brasil, num exílio imposto pela ditadura militar
– quando vagou por Santiago (Chile), Buenos Aires
(Argentina) e capitais da Europa. Em 1975, publicou
Poema sujo, talvez sua obra mais conhecida. Além
de poeta é ensaísta, tradutor, autor de peças teatrais e
crítico de Artes Plásticas.
Outras obras importantes de Ferreira Gullar são
A luta corporal (1954); Dentro da noite veloz (1975);
Na vertigem do dia (1980); Barulhos (1987); e Muitas
vozes (1999).

Homem morto no mercado
sangue humano nos legumes
Mundo sem voz, coisa opaca
(Gullar, Poema sujo)
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ma vida breve, mas intensa. O livro
Pássaro de fogo no Terceiro Mundo (7
Letras, 2005), de André Bueno, professor do Departamento de Ciência da Literatura, da Faculdade de Letras da UFRJ,
analisa a vida do poeta Torquato Neto no contexto de
uma época de excessos e violência: a ditadura militar.
Poeta, letrista, jornalista, cineasta, ficou conhecido
como um dos principais criadores do Tropicalismo.
Inconformista radical, recusou-se a engrossar o coro
dos contentes. Preferiu se matar a se entregar aos falsos brilhantes e ao ouro de tolo.
Definir quem foi Torquato e escrever sobre a sua vida
são desafios complexos, como Bueno mesmo reconhece. Para estudar Torquato é preciso entender o seu
sofrimento. Ele é um pássaro de fogo no Terceiro Mundo, com a sua trajetória de iluminação e queima, de
antropofagia e autofagia, em um espaço de tempo muito
curto. Nascido em Teresina, no Piauí, em 1944, morreu
no Rio de Janeiro, em 1972, aos 28 anos. É a morte errada. Morre com ele um pedaço da história do Brasil.
Suicidado pela sociedade
Torquato viveu em uma época em que a revolução
parecia iminente. Em 1961, aos 17 anos, foi estudar
em Salvador no Colégio N. S. da Vitória, de onde foi
expulso, por sua primeira contestação aos coros
dos contentes. Torna-se amigo de Gilberto Gil
e participa do ambiente de inquietação
política da capital baiana. Em 1963,
chega ao Rio de Janeiro para estudar
Jornalismo na Faculdade Nacional de
Filosofia e começa a trabalhar
na área de propaganda de uma
gravadora e
nas redações
do Correio
da Manhã e
de O sol.

Entre 1963 e 1967, Torquato Neto se destaca como
letrista. Compõe Louvação, A rua, Vento de maio,
Zabelê, Minha senhora, em parceria com Gilberto
Gil e Prá dizer adeus, Lua Nova e Veleiro, com Edu
Lobo. Além de produzir o roteiro do show Pois é, de
Maria Bethânia, Gilberto Gil e Vinicius de Moraes,
com Caetano Veloso e Capinam. Mas, é entre 1967 e
1968 que Torquato vive seu auge criador com o surgimento do Tropicalismo. “Como Gilberto Gil definiu
uma vez, muito apropriadamente: o Tropicalismo é
uma mistura de CPC (Centro Popular de Cultura),
vanguarda de São Paulo e política estudantil. Todos
participam desse neoclima”, diz André Bueno. A
ditadura militar se instala de fato em 1968. Não há
mais espaço, festival ou jornal. Diferentemente de
muitos opositores ao regime que tomaram o caminho
da militância, Torquato Neto prefere o exílio.
Ele se muda para Londres, por um período curto, e,
em seguida, para Paris, com seu amigo e artista plástico Hélio Oiticica. “No retorno para o Brasil, Torquato
Neto se interna umas oito ou nove vezes, em São Paulo, Rio de Janeiro e Teresina. Ele embarca num processo autofágico, revisório, onde começa a se voltar para
si e a perder o seu espaço. A poesia e os seus textos indicam claramente o processo de vir ao mundo, que eu
chamo de antropofagia, de iluminação, como também
de destruição. A recusa dele é romântica. Ele sabe que
é necessário ir para a clandestinidade, para o exílio,
mas ele não aceita isso. Ele não se conforma com o fim
de sua geração”, afirma André Bueno.
O artista recusa a ferocidade da competição capitalista e se torna um sujeito dilacerado. Seus textos,
escritos no sanatório, no Rio de Janeiro, suas últimas
canções, são de um lirismo melancólico - contrastado
com a alegria tropicalista. “Precisamos sobreviver de
maneira contraditória. Firmar todos os seus valores é
algo impossível. É preciso de uma máscara para negociar e o que ele não suportava era a idéia de Ser e Não
Ser. Ele prefere se matar a trair”, analisa André Bueno.
No livro de André Bueno a morte de Torquato
não é vista como libertadora. “Ele detestava a idéia
da morte, mas vai sendo levado a isso. Na verdade,
ele foi uma pessoa combativa, até o fim ele batalha.
Assume a coluna no jornal Última Hora e no Geléia
Geral, mas dura pouco porque eram textos muito radicais. Em seguida, briga com a Sociedade dos Direitos Autorais. Como jornalista, Torquato perde espaço
na imprensa. Como letrista, deixa de receber. Isso o
vai solapando”, conta Bueno.
Pássaro de fogo
Em seu livro, André Bueno explica que “a imagem do pássaro de fogo veio através de uma matéria
de jornal, publicada uma década depois da morte
de Torquato Neto, intitulada Anjo torto, escrita por
Tárik de Souza. Nessa matéria, o poeta Waly Salomão, amigo e editor de Torquato, usou a imagem
do pássaro de fogo de Stravinski, para sintetizar a
curta e intensa trajetória do poeta vindo do Piauí:
ao mesmo tempo, iluminação e queima, antropofagia e autofagia. Na mesma matéria, Ana Maria
Duarte, mulher do poeta, refere um filme de Sam
Peckinpah: a imagem de um escorpião que, cercado
pelo fogo, se mata”. A metáfora é do fogo corresponder ao fogo da história.
A possibilidade de recuo, de dar um tempo para
que a ditadura abrande, é rejeitada por Torquato. Ele
incorporou a violência da história no corpo, rapidamente, não soube tomar distância para sobreviver. Ele
fez o que não queria fazer, alimentar os conformistas.
Torquato Neto é parte daquelas esperanças que
animavam os movimentos de educação popular, os
centros populares de cultura, a UNE e os festivais de
canção popular, em um ambiente que André Bueno
descreve: “estava batendo um vento reformista radical ou quase revolucionário na América Latina e
o ciclo era a revolução popular. Ele participa de um
clima Soy loco por ti América”.

