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14 cn em série – carga Pesada 
 A briga entre ferrovia 
e rodovia é antiga, mas 
persiste como gargalo 
logístico no dia a dia  
da produção brasileira

internAcionAl 
entenda como a Fifa age por traz dos panos 
para estrangular concorrentes de seus 
patrocinadores e obter lucros exorbitantes
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Presidente  
Klaus Brüschke

[A revista] tem excelentes  
reportagens, porém o ponto alto  
é a Palavra de Vida

Paulo Reinado Ramos | via Facebook

Os assinantes da revista Cidade 
Nova sabem do valor desse meio  
de comunicação e formação

Carlos Alberto Ferrari | via Facebook

Pautas boas
Devoro a revista Cidade Nova  
com curiosidade e prazer. Os artigos 
são escritos com uma linguagem 
diferente, os assuntos são escolhidos 
com cautela, o mix de temas é muito 
oportuno e tem uma diversidade 
alargada, as análises dos articulistas 
são muito profundas e se vê um fio 
condutor dos valores positivos que a 
revista se propõe a seguir e difundir. 

Luiz Carrara | via e-mail

Pautas ruins
A revista Cidade Nova é bem 
editada. Jornalismo de qualidade.  
O problema está na seleção de pautas: 
excetuando a página da fundadora 

[do Movimento dos Focolares],  
Chiara Lubich, pouco faz em termos 
de religião e espiritualidade.

 Alcindo Garcia | via e-mail

Dispensável
Sou assinante da revista há vários 
anos e aprecio suas matérias. 
Contudo, penso que as matérias  
de política, economia, construção 
civil, portos etc. são dispensáveis 
nesta revista, tendo em vista  
a velocidade dos meios de 
comunicação que nos mantém 
informados, quando é certo  
que essa revista é mensal. Penso que  
a revista poderia focar mais  
na vivência e experiências de Chiara 
Lubich, que foi uma grande agente 
de transformação social e espiritual. 
Falar sobre a caminhada do 
Movimento em sintonia com  
a Igreja ou com as Igrejas. Abrir  
um espaço para o tema Direito 
e Fraternidade, ou Comunhão  
e Direito que está ganhando  
espaço em vários estados do Brasil, 
de grande importância no meio 
jurídico. Gosto muito também  
do Claquete de Emanuel Bomfim. 
No mais, parabéns pelo bonito 
trabalho e sigam em frente. 

Renato Lana | via e-mail
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espaços de participação
xistem coisas que há pouco mais de seis meses ninguém imaginaria ver. Refiro-me 
aos fenômenos sociais que marcaram o Brasil recente: as Jornadas de Junho, que en-
cheram as ruas de demandas válidas e reivindicações urgentes, a explosão dos Black 
Blocs com suas quebradeiras, os “rolezinhos” que surpreenderam com sua irrupção 

nos shoppings de grandes cidades. Não dá para colocar tudo no mesmo nível e considerá-los 
fenômenos afins. Longe disso. Mas há, sim, um denominador comum: a insatisfação.

A questão dos rolezinhos foi tema bastante explorado pela mídia do mês passado, re-
velando duas reações opostas diante dos fatos. De um lado, a perplexidade e o medo de 
quem viu a própria segurança e tranquilidade comprometidas. De outro, o apoio ao direito 
de qualquer pessoa a usufruir de espaços comerciais sem sofrer discriminação por conta da 
cor da pele ou da classe a que pertence.

Uma série de conceitos se mesclaram para tentar lançar uma luz sobre o fenômeno: 
marginalização, anseio por participar do banquete do consumismo contemporâneo, rea-
ção ao preconceito, desejo de afirmação, superação do apartheid social que impera no país 
desde tempos áureos e apesar da Lei Áurea. 

É um risco tecer considerações conclusivas sobre fatos tão recentes. Por outro lado, esse 
é o desafio do jornalismo. Um elemento que vem à tona nos rolezinhos que “rolaram” em 
shoppings e seus estacionamentos, é o anseio de afirmação em que o indivíduo se fortale-
ce no coletivo: eu/nós existimos, também queremos curtir um passeio no shopping, temos 
direito a usufruir desse templo de consumo.

Uma segunda palavra-chave é, justamente, consumo. O sonho de consumir, principal-
mente alguns produtos específicos ligados ao funk, estilo assumido por essa juventude 
que se articulou nas redes sociais e se reuniu às centenas: tênis, camisetas, bonés e óculos 
escuros de grife, motos e carros de luxo. Mas atribuir a responsabilidade desse fenômeno 
à sociedade de consumo, de modo genérico, talvez seja simplista demais. Esse movimento 
nos instiga a uma reflexão mais profunda. 

Existe um dado antropológico que remete à essência humana: cada um de nós tem 
necessidade de se sentir único, irrepetível, mesmo tendo consciência de fazer parte de uma 
espécie com 7,2 bilhões de exemplares. Para saciar esse desejo de individualidade o ser 
humano sempre buscou algo que o distinguisse dos demais: provar a própria coragem, agir 
com heroísmo, lutar para conquistar novos povos e domínios… mas também cultivar virtu-
des, desenvolver o intelecto, sobressair-se na ciência. Esses status conquistados revestiram-
-se de poder traduzido em riquezas, propriedades, conforto, luxo.

hoje ninguém mais pensa em montar um cavalo tordilho e saquear uma cidade vizinha. 
Mas esse anseio de afirmação estava presente no homo sapiens da mesma forma que no 
cidadão pós-moderno que vive na periferia de São Paulo. E é esse sentimento que a socie-
dade de consumo conseguiu captar e cooptar, explorando-o como nunca antes. 

Outro conceito fundamental é igualdade: de participação, de acesso aos bens materiais, 
culturais, ao espaço público. Igualdade é também a base indispensável para toda e qual-
quer relação solidária, fraterna.

A prática da fraternidade é cheia de novos desafios, de cenários mutantes. Não há res-
postas prontas sobre como agir em cada circunstância. Mas é uma questão de consciência, 
que amadurece e se torna cada vez mais clara de acordo com a coerência dos nossos atos. E 
é nesse fronte que precisamos nos posicionar sem medo se não quisermos nos eximir de um 
compromisso com a história que vivemos e que podemos – ou não – ajudar a construir.

e
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squeça o estereótipo de acadê
mico que o imaginário popu
lar criou desde o início da era 
moderna. Nada de grandes 

bibliotecas com prateleiras apinhadas 
de livros. Distante também de um 
conhecimento construído em saraus 
e salões pretensamente intelectuais. 
Fernando Brancoli é um pesquisador 
cunhado no trabalho de campo, em 
um percurso que começou como jor
nalista na agência internacional de 
notícias France Press, passou por orga
nismos humanitários como a ONU 
e a Cruz Vermelha até finalmente 
chegar à universidade. Sua atenção 
acadêmica se volta ao Oriente Mé
dio e ao norte da África, regiões cuja 
maioria dos países já visitou. Ponde
rado, ele não menospreza a seriedade 
da pesquisa nos moldes tradicionais: 
“Eu só consigo ter essa facilidade para 
ir a campo porque tenho colegas que 
estão fazendo um trabalho teórico 
para mim aqui no Brasil e com quem 
eu consigo dialogar”. Recentemente, 
Brancoli publicou o livro Primavera  
Árabe – Praças ruas e revoltas, que 
conjuga rigor epistemológico com a 
forte marca de quem esteve onde a 
história aconteceu e conversou com 
quem a fez. Em entrevista a Cidade 
Nova ele aborda questões cruciais da 
instabilidade regional e fala de seu 
novo interesse de pesquisa: a atua
ção de companhias de segurança 
privada no Oriente Médio. 

Cidade Nova – como o senhor 
avalia o acordo costurado re-
centemente entre a Síria e o 
ocidente para a destruição das 
armas químicas de Damasco?

Fernando Brancoli – Tratase 
do processo mais sofisticado que nós 
tivemos desde o início da guerra 
civil, em 2011, para tentar encon
trar ferramentas que promovam 
o mínimo de pacificação na área. 
Barack Obama já tinha avisado que 
só efetivaria um ataque ao governo 
da Síria se comprovasse o emprego  
dessas armas. Com esse acordo – na 
verdade a Rússia foi o pivô da ga
rantia para que o entendimento 
acontecesse – garantese que essas 
armas vão ser destruídas e que uma 
intervenção direta dos EUA não vai 
acontecer. Isso não significa que o 
Ocidente e a Rússia não continuem 
participando do conflito. Ao contrá
rio, Washington tem enviado muito 
armamento e dado treinamento às 
tropas rebeldes, enquanto, do outro 
lado, a Rússia e o Irã também parti
cipam apoiando o governo. O mais 
interessante é que estamos vendo 
uma série de sinais de que o Irã, 
que até então era considerado um 
ator isolado nas discussões sobre a 
Síria, está começando a ser trazido 
para o centro das negociações. Isso 
é muito importante porque a paz na 
Síria só virá de uma solução políti
ca, não militar, e essa solução pas
sa pelo Irã. Apesar de o cenário ser 
catastrófico, esse é um sinal mini 
mamente otimista.

os eUa e o irã começaram a 
sinalizar uma pequena reapro-
ximação. Porém o irã não foi 
convidado para a rodada de 
negociações em Genebra so-
bre as armas da Síria. isto pode 
significar um retrocesso?

O cenário é muito complexo e 
envolve não só os Estados Unidos, 
mas uma série de outros atores que 
não estão tão dispostos a tratar com 
o Irã. Países como Israel, por exem
plo, acreditam que negociações com 
o Irã nos termos em que estão sen
do feitas não são interessantes. Es
tamos em meio a um rearranjo po
lítico para tentar entender como o 
Irã pode ser incluído na negociação. 

voltando à Síria, por que o em-
prego de armas químicas ge-
rou tanta reação dos estados 
Unidos enquanto as muitas 
mortes causadas por armas 
convencionais não foram sufi-
cientes para chamar a atenção 
de obama?
O argumento dos Estados Unidos 

é de que essas armas são muito des
trutivas, relativamente simples de 
serem usadas e, se caíssem em mãos 
de terroristas como a AlQaeda, que 
está na Síria, e outros grupos con
siderados terroristas, poderiam po
tencializar seus ataques de uma for
ma nunca vista antes. Há também 
o fato de que supostamente as nor
mas internacionais são baseadas em 
certo nível de cumprimento delas. 
No momento em que esses atores 
começassem a usar armas químicas, 
seriam abertas comportas ou caixas 
de pandora e elas começariam a ser 
empregadas mais frequentemente. 
Vale lembrar, porém, que Saddam 
Hussein usou armas químicas con
tra o Irã e contra os curdos no Ira
que. À época, os Estados Unidos o 
apoiaram e sabiam desse uso, mas 
não viram grandes problemas. No 

oRienTe mÉDio fernando Brancoli especialista em Oriente Médio,  
entre Primaveras e guerras civis intermináveis, revela a existência de 
brigadas de aluguel: empresas de “segurança” que atuam como exércitos 
terceirizados, driblando as convenções internacionais
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final das contas, o problema é quem 
as está empregando. 

Sobre o programa nuclear ira-
niano, por que o foco se volta 
tanto a Teerã quando se sabe 
que outros países da região já 
possuem armamento nuclear?
O teórico americano Kenneth 

Waltz dizia que a paz no Oriente Mé
dio chegaria apenas com a bomba 
atômica no Irã. Para ele, a história de
monstra que a bomba atômica nun
ca é empregada. Ela só foi usada efe
tivamente contra seres humanos em 
Hiroshima e Nagazaki, desde então, 
nunca mais. Inclusive quando dois 
Estados nuclerarizados entraram em 
guerra, caso do Paquistão e da Índia, 
eles não empregaram bombas atômi
cas uns contra os outros. Seria então 
uma bomba a não ser empregada, 
mas uma bomba que garante certa 
proteção. O fato de o Irã estar bus
cando uma bomba viria desse dese
quilíbrio nuclear da região, em que 
apenas um ator tem esse dispositivo 
nuclear, que seria Israel. 

o afeganistão anunciou que irá 
libertar 88 presos de uma peni-
tenciária que passou recente-
mente para o seu controle, mas 
estava sob a tutela norte-ame-
ricana. Que sinal Kabul dá a Wa-
shington com essa atitude?
O Afeganistão está tendo que 

passar por uma rearticulação polí
tica e as lideranças locais, tribais e 
inclusive o presidente Hamid Kar
zai, que está deixando o poder, ten
ta imaginar como será o país com 
menor presença americana. A liber
tação de antigos prisioneiros dos Es
tados Unidos é um gesto simbólico 
que se insere nesse contexto, um 
sinal dessa lógica de se reposicionar 
como país ou entidade soberana. 
Isto nos traz de volta ao Irã. Essa 
retirada gradual, pelo menos no 
plano do discurso norteamericano, 

tem aproximado muito Kabul de Te
erã. O Irã tem interesses grandiosos 
no Afeganistão, tem uma relação ét
nica bastante importante e uma ex
tensa área de fronteira com o país. 

a otan sairá no fim deste ano e 
a permanência dos estados Uni-
dos ainda não está assegurada. 
como ficaria o país sem a pre-
sença desses agentes externos?
É o pior dos mundos para o Afe

ganistão. As forças de segurança afe
gãs, apesar de terem tido um avanço 
importante nos últimos anos, não 
são capazes de garantir uma míni
ma segurança do Estado. A saída 
norteamericana pode provocar a re
tomada de grupos não estatais con
siderados terroristas ou pode abrir 

caminho para que outros Estados 
ocupem os espaços deixados, como 
o Irã, por exemplo. Uma retirada 
completa agora pode causar bastan
te problema, mas é difícil que haja 
uma retirada total dos Estados Uni
dos, principalmente porque eles não 
estão lá apenas com soldados regula
res. Tem ainda uma gama de grupos 
privados atuando no país, uma série 
de empresas e companhias privadas 
que vão permanecer na região. 

o senhor tem voltado seus estu-
dos para os novos mercenários 
privados. Qual o impacto des-
ses atores no conflito da Síria?

Há dois tipos de mercenários. O 
primeiro é o mercenário clássico, ge
ralmente um exsoldado que bate à 
porta de alguém e pergunta se quer 
contratálo para lutar. Esse é o mer
cenário que existe desde a Grécia 
antiga. O que eu estudo são empre
sas que prestam serviços de seguran
ça, a mais famosa delas é a Blackwa
ter. O emprego dos seus serviços 
parte da ideia de que eles são mais 
efetivos em uma lógica na qual o 
mercado é melhor que o Estado para 
fazer guerra. Grande parte dos estu
dos que temos sobre essas “compa
nhias militares privadas” apontam 
que elas são contratadas para fazer 
o trabalho sujo, ações consideradas 
violadoras dos direitos humanos. 

como elas são contratadas?
Muitas vezes essa empresa é a 

terceirização da terceirização. Uma 
determinada empresa ganha um 
contrato com o Departamento de 
Estado norteamericano e terceiriza 
para uma empresa sulafricana, por 
exemplo, que contrata jordanianos, 
israelenses, sulafricanos e membros 
das exrepúblicas soviéticas para lu
tar uma guerra. 

O meu estudo tenta entender 
como essas companhias, por estarem 
muito próximas do conflito, acabam 
efetivamente ajudando a construir as 
ameaças de campo, indicando quem 
é amigo e quem é inimigo, quem tem 

Não se consegue combater o terrorista  
com uma ferramenta clássica de guerra,  
não dá para enfrentá-lo com um tanque de guerra.  
ele não está, como na Primeira Guerra Mundial, 
correndo num campo de batalha,  
esperando para ser alvo de artilharia
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que morrer e quem não tem, quais 
são as áreas que devem ser liberta
das. Isso causa uma série de compli
cações, pois agora não só o Estado 
está decidindo quem será morto, 
mas uma companhia privada, com 
interesses privados. 

Muitas vezes os presidentes des
sas empresas são excombatentes e 
têm relações com as Forças Armadas. 
É uma relação quase que simbiótica, 
não é isolada. 

Qual o principal efeito dessa 
mudança no papel dos atores 
de uma guerra?
A lógica do conflito muda, ele 

entra numa dinâmica privada. Su
postamente esses agentes são mais 
baratos, sabem lidar melhor com 
os conflitos, não respondem a uma 
série de diretrizes dos direitos hu
manos porque ninguém sabe se 
são soldados ou não. As normas 
internacionais de guerra conside
ram dois tipos de indivíduos: civis 
e combatentes. Combatente é o sol
dado de uniforme, camuflado, com 
a bandeirinha do Estado no braço. 
Civil é o que sobrou. 

Que proveito político-eleitoral 
pode obter um governo que 
contrata esses mercenários? 
Mesmo quando o mercenário  

que morre é um americano, essas  
baixas entram como baixas civis . 
Quando um soldado morre, a como
ção supostamente vai ser grande . O 
caixão será levado com a bandeira 
em cima. Quando o combatente 
morto é um jordaniano ou mesmo 
um norteamericano e entra na con
tagem como um civil, o impacto é 
muito menor. O ganho político se 
dá no sentido de diminuir o impac
to das mortes no conflito.

Qual a eficiência do uso des-
ses grupos de mercenários no 
combate ao terrorismo?

Não se consegue combater o ter
rorista com uma ferramenta clássica 
de guerra, não dá para enfrentálo 
com um tanque de guerra. Ele não 
está, como na Primeira Guerra Mun
dial, correndo num campo de bata
lha, esperando para ser alvo de arti
lharia. As ferramentas dos terroristas 
são diferentes. Acabase empregando 
pessoas que usam táticas mais pare
cidas com as deles. Está claro, desde 
o Vietnã, que não dá para ganhar 
uma guerra irregular com ferramen
tas regulares. Não dá para ganhar do 
Osama Bin Laden do mesmo jeito 
que se ganhou de [Adolf] Hitler. Para 
enfrentálo, articulase um indiví
duo que parece mais com um Talibã, 
pelo menos na forma tática: ele tam
bém não tem uniforme, também 
não respeita muito os direitos hu
manos, pode empregar inteligência. 
É isso que se tenta fazer com grupos 
de forças especiais hoje em dia. 

Que julgamento moral o se-
nhor faz dessas companhias?
O maior problema é que não 

sabemos efetivamente como julgá
las nem como enquadrálas numa 
lei de guerra. Eu sei que falar em lei 
de guerra pode soar estranho, mas 
ela supostamente nos confere fer
ramentas para punir soldados que 
saem da linha, que cometem crimes 
como estupro, por exemplo, ou que 
não respeitam civis. Mas essas com
panhias não estão inseridas em um 
arcabouço internacional com esse 
controle. Elas estão numa zona cin
za, o que permite que cometam bar
baridades com civis e não respeitem 
qualquer tipo de norma. 

Há ainda uma série de outras 
questões como até que ponto o Esta
do é responsável por esses soldados, 
como se pode culpar uma empresa. 
Supostamente conferimos ao Esta
do o monopólio da força porque ele 
deveria empregar a força em uma 
dinâmica específica. No momento 

em que se perde esse monopólio, 
não sabemos direito que rumo as 
coisas podem tomar. 

Uma empresa, a rigor, visa o lu-
cro e tem uma carteira de clien-
tes, que podem ter interesses 
divergentes. como conciliar es-
sas características do mercado 
em um contexto de guerra?
Nos contratos que as empresas 

assinam com o Estado há esse tipo 
de garantia. Tratandose de um Esta
do forte, como os Estados Unidos, é 
muito difícil que uma empresa tente 
traílo. Mas houve casos de compa
nhias militares em Serra Leoa, por 
exemplo, que, no meio da guerra, 
o inimigo ofereceu mais e a compa
nhia traiu o antigo empregador. 

Em uma escala diferente, o Brasil 
está enfrentando uma situação simi
lar. Não temos mercenários efetiva
mente, mas empresas poderosíssimas 
de segurança estão vindo neste ano 
e virão para as Olimpíadas para ven
der seus serviços, o que também gera 
uma série de indagações que o Bra
sil ainda não fez direito. Nas últimas 
Olimpíadas, em Londres, a Inglaterra 
contratou a maior companhia de se
gurança, a G4S, mas, faltando duas 
semanas para os Jogos, ela avisou ao 
governo que não conseguiria cum
prir o contrato, que o número deter
minado de agentes de segurança não 
poderia ser efetivado. A Inglaterra 
teve que se virar, chamar reservistas, 
policiais de férias. Essa G4S tem um 
site em português que está com a 
bandeira das Olimpíadas e da Copa 
do Mundo, e agora quer vir ao Brasil 
vender os seus serviços. Obviamente 
são realidades distintas, não estou di
zendo que o mercenário que está no 
Afeganistão é o mesmo que virá ao 
Rio de Janeiro trabalhar na Copa do 
Mundo, mas a lógica de que o espa
ço privado está ocupando o espaço 
que era público de alguma forma 
unifica o Brasil e esses países.
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Quem paga 
a conta?
financiamenTo De camPanHaS A cinco meses do início da 
campanha eleitoral, já estão sendo costuradas campanhas políticas 
milionárias. Mas uma votação no Supremo Tribunal Federal (STF)  
que tenta proibir o financiamento de campanhas por empresas 
privadas pode mudar os rumos do embate político deste ano

T alvez você não se lembre 
do último candidato em 
que votou nas eleições pas
sadas, mas provavelmente 

não esqueceu do Eyeyeymael, o 
democrata cristão, dos milhares 
que clamaram pelo Lula lá, do Ti
ririca, o candidato que não sabia o 
que um deputado fazia, mas foi até 
o Congresso (com o segundo maior 
número de votos da história) ver o 
que de fato eles fazem.

Em ano de eleições, candidatos e 
jingles estão de volta e quando você 
menos espera está cantando baixi
nho, na solidão do chuveiro, “quem 
sabe sabe, vota comigo, federal é 
Kassab, estadual é Rodrigo”, ou qual
quer outro jingle insistente. Mas o 
problema das campanhas eleitorais 
vai bem além do efeito chiclete e do 
carro de som que para na frente de 
casa quando você está ao telefone ou 
assistindo a melhor parte do filme.

As campanhas eleitorais torna
ramse megaproduções, envolvendo 

aluguel de estúdios, carros de som, 
maquiagem, figuração, escritórios 
em todo o país, jatinhos… e custam 
caríssimo. Segundo informações do 
Supremo Tribunal Federal, um de
putado federal eleito no Brasil gas
ta em média R$ 1,1 milhão em sua 
campanha, enquanto um senador 
pode chegar a gastar até R$ 4,5 mi
lhões. Isso dentro do dinheiro con
tabilizado, sem falar em outras for
mas de maquiar as entradas.

Para se ter uma ideia, de 2002 
a 2012, os gastos com campanhas 
eleitorais saltaram de R$ 798 mi
lhões para R$ 4,2 bilhões, um cres
cimento de 471%. Hoje, o gasto per 
capita do Brasil com campanhas su
pera o de países como França, Ale
manha e Reino Unido.

De onde sai o dinheiro
Atualmente, o pagamento das 

contas é feito em conjunto pelo Fun
do Partidário do governo, e, sobretu

do, por empresas privadas. Só o ho
rário eleitoral gratuito abocanhou 
quase R$ 1 bilhão em renúncia fiscal 
e verbas do Fundo Partidário desti
nadas às concessionárias de rádio e 
TV, em 2012. Os outros quase R$ 3,2 
bilhões contabilizados ficaram por 
conta de empresas privadas. 

À primeira vista é uma boa op
ção, já que esse dinheiro não sai 
dos cofres públicos. Mas a verdade 
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doações vem das empresas que mais 
têm interesse no governo, como as 
construtoras, que contribuíram com 
R$ 400 milhões, e bancos privados, 
que apostaram R$ 155 milhões em 
campanhas em 2010.

como funciona hoje
Diante desse cenário, a Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB) en c

é outra. A coisa não funciona bem 
assim. O jogo político não tem sido 
fraternal e o apoio das empresas pri
vadas também tem seu preço. 

Na teoria, uma grande emprei
teira, por exemplo, poderia apoiar 
um candidato acreditando que ele 
fará obras de infraestrutura impor
tantes, que irão melhorar a vida da 
cidade. Mas, na prática, essas em
presas acabam injetando enormes 

quantias de dinheiro nas campa
nhas, esperando que, em troca, os 
candidatos as beneficiem com con
tratos públicos, licitações ou legis
lando a seu favor de alguma forma.

Para piorar o cenário, quanto  
mais rico for o doador, mais ele 
pode doar. Pessoas físicas podem co
laborar com até 10% dos seus rendi
mentos, e empresas, com até 2%. O 
problema é que grande parte dessas 

©
 B

et
oc

ha
ga

s1
3 

| D
re

am
st

im
e.

co
m



“
”

Brasil

12 Cidade Nova • Fevereiro 2014 •  nº 2

GABRIELA PORTILhO
cartas@cidadenova.org.br

trou com um pedido de inconstitu
cionalidade das doações feitas por 
empresas privadas a partidos políti
cos e candidatos a cargos públicos, 
que começou a ser votado no final 
do ano passado pelo STF.

Durante a sessão, os ministros José 
Antônio Dias Toffoli, Luís Roberto 
Barroso, Luiz Fux e Joaquim Barbosa 
votaram a favor da inconstituciona
lidade. No entanto, o julgamento foi 
interrompido por um pedido de vis
tas do ministro Teori Zavascki, e ain
da não tem nova data para acontecer.

Se mais dois ministros acompa
nharem os quatro primeiros votos a 
proibição do financiamento priva
do de campanha pode ser aprova
da e, inclusive, passar a valer já nas 
eleições de 2014. 

Segundo uma declaração dada 
pelo presidente nacional da OAB, 
Marcus Vinícius Furtado Coelho, 
as empresas têm papel importante 
no desenvolvimento e no progresso 
econômico do Brasil, mas não po
dem interferir em decisões políti
cas. “De forma acertada, a lei afasta 
da campanha eleitoral sindicatos, 
igrejas, órgãos de classe, empresas 
concessionárias de poder público e 
entidades estrangeiras. Da mesma 
forma, devem ser afastadas as em
presas, principalmente aquelas que 
têm contrato com o poder público”, 
afirmou em entrevista coletiva.

o que pode mudar
Se for aprovada a inconstitucio

nalidade, dois modelos de finan
ciamento podem entrar em jogo: 
ou o Estado cobriria integralmente 
a campanha eleitoral, ou ele a fi
nanciaria parcialmente, permitindo 
apenas que pessoas físicas contri
buís sem com uma parcela predefini
da. Em ambos os casos, as empresas 
privadas não poderiam participar.

Jovina José Rosa, diretora do Mo
vimento de Combate à Corrupção 

Eleitoral (MCCE), defende o finan
ciamento democrático de campa
nha, ou seja, o governo é responsá
vel pela verba, mas as pessoas físicas 
também podem participar, contri
buindo com até R$ 700 para o seu 
partido favorito. Isso quer dizer que 
tanto eu quanto você ou o Antônio 
Ermírio de Moraes temos o mesmo 
grau de influência financeira. Ain
da assim haveria um limite. Apenas 
40% do total arrecadado na campa
nha poderia vir de pessoas físicas, 

para evitar, por exemplo, que um 
grande empresário mobilize a doa
ção dos seus funcionários para um 
determinado partido. “Pensamos 
em um modelo que traga as pes soas 
para perto política, de modo que 
elas participem ativamente e em po
sição de igualdade”, explica Jovina.

O resultado é que quem tiver a ca
pacidade de mobilizar mais doadores 
conseguirá mais recursos para a cam
panha e não apenas aqueles que tive
rem relações com os grupos econô
micos mais poderosos e interessados 
em exercer sua influência política.

É claro que nem tudo é um mar 
de rosas. Uma das principais críticas 
a esse modelo é que ele poderia ali
mentar ainda mais o sistema de cai
xa dois – que já é bastante comum, 

mesmo com a participação das em
presas nas campanhas. Mas, para 
Marcus Vinícius Coelho, o financia
mento público evita que as campa
nhas sejam milionárias e volumosas 
ao ponto de se tornar impossível fis
calizar o caixa dois, já que qualquer 
valor exorbitante seria mais facil
mente notado. Ou seja, se somarmos 
à medida uma maior fiscalização, 
pelo menos quem apelar para práti
cas ilegais terá que assumir a própria 
responsabilidade e ser punido. 

Para Bruno Gomes, diretor de 
projetos do Agenda Pública, orga
nização que apoia o financiamen
to exclusivamente público, “não se 
trata só de trocar as pessoas que es
tão no poder. Pessoas bem ou mal
intencionadas estarão em todos os 
lugares. O que é necessário é mudar 
o sistema para que ele não dê bre
chas às más intenções”.

Outro ponto, defendido pelo mi
nistro do STF Luís Roberto Barroso 
em entrevista coletiva, é a possibili
dade do barateamento das eleições 
no Brasil. “Não adianta apenas fe
char os modos de financiamento, é 
preciso também que o modelo em si 
seja mais barato. É preciso que a po
lítica volte a ser um debate de ideias 
e que a separação entre política e 
mercado seja clara”, afirmou.

No entanto, se aprovado, o fi
nanciamento público de campanha 
é apenas o primeiro grande passo 
dentro da reforma política que esta
rá em pauta este ano e envolve mui
tos outros pontos, como uma maior 
participação popular nas discus
sões, igualdade de gêneros na lista 
de candidatos, entre outros. 

Provavelmente os jingles vão con
tinuar nos perseguindo, mas o fi
nanciamento público será, pelo me
nos, o primeiro grande passo para 
que as campanhas deixem de lado o 
seu gigantismo e voltem a ser espa
ços de discussão política sem tanta 
retórica e fogos de artifício.

de 2002 a 2012  
os gastos com campanhas 
eleitorais saltaram  
de R$ 798 milhões  
para R$ 4,2 bilhões,  
um crescimento de 471%



sustentabilidade

Uma nova rainha do lar
Este ano os lixões do Brasil deverão ser fechados, como 
prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). No 
lugar, serão implantados aterros sanitários, que, devido ao 
tratamento adequado do lixo, contaminam menos o solo 
e prejudicam minimamente a população. No quesito com-
postagem, o município de Tibagi (PR) é referência nacional, 
pois 56% de todos os resíduos produzidos na cidade são 
transformados em composto orgânico. Entretanto, qual-
quer brasileiro tem a possibilidade de se tornar referência 
quando o assunto é produção de composto. Uma ideia 
simples e barata é a adoção de biorrecicladores, também 
chamados de minhocários. Ter minhoca em casa pode não 
ser uma ideia agradável, mas as operárias da terra perma-
necem em caixas fechadas e são elas as responsáveis por 
transformar restos de alimentos em adubo ou húmus. Se a 
dieta das minhocas domésticas fosse baseada na sobra do 
que comemos, com certeza o Brasil não teria mais 220 mil 
toneladas de lixo a ser coletadas e, de sobra, teria cerca de 
86 mil toneladas de húmus para usar como adubo.

Biorreciclador: faça o seu

u Você vai precisar de duas caixas plásticas furadas na 
parte inferior e uma sem furar para servir de base,  com 
um pouco de composto e minhocas – de preferência 
as californianas.

u Na primeira caixa, vão restos de alimentos. Dê prefe-
rência a verduras e frutas, mas evite as cítricas, como 
limão. Também não devem ser colocados no biorre-
ciclador carnes, gorduras e laticínios. Cubra tudo com 
serragem ou folhas secas. 

u Quando a primeira caixa estiver cheia, ela ficará em-
baixo para as minhocas poderem fazer a digestão. A 
segunda caixa ficará por cima de todas, para receber 
novos alimentos. O processo de decomposição dura 
cerca de dois meses.

u Na caixa-base (sem furos), será produzido um líquido 
rico em nutrientes. Este chorume do bem pode ser usa-
do para regar plantas, pois serve de adubo e pesticida.

ANA CAROLINA WOLFE
anawolfe@cidadenova.org.br
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o Brasil 
fora dos trilhos

do”, afirma Manoel Reis, professor 
de Logística da Fundação Getúlio 
Vargas de São Paulo (FGVSP). Ape
sar do grande potencial de deman
da, os altos fretes dos caminhões e 
as filas nos portos prejudicam o es
coamento e limitam a produção da 
maior commodity brasileira.

Atualmente, apenas 25% do que 
é produzido nos campos chega aos 
portos por trilhos, sendo que, no Por
to de Santos, o maior do país, o per
centual é ainda menor: 20%. “Para 
as condições brasileiras, algo em 
torno de 35% seria o ideal”, afirma 
o professor Telmo Porto, do Depar

tamento de Engenharia e Transporte 
da Escola Politécnica da Universida
de de São Paulo (POLIUSP).

Vontade de percorrer as vias fér
reas é o que não falta ao empresaria
do brasileiro. Segundo uma pesqui
sa feita pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) com um 
grupo de empresários de 20 seto
res, 65% dos entrevistados afirma
ram que passariam a usar as ferro
vias para transportar sua produção 
caso houvesse maior disponibili 
dade de rotas.

vantagens
Para Glauber Silveira, da Asso

ciação Brasileira dos Produtores de 
Soja (Aprosoja), a vantagem das fer
rovias para quem exporta grãos é 
o preço baixo. “A ferrovia é muito 
mais barata. O custo do transporte 

loGÍSTica A briga entre ferrovia e rodovia  
é antiga, mas persiste como gargalo logístico  
no dia a dia da produção brasileira

a inda nos anos 1950 o Brasil 
optou pelo modelo rodo
viário, desequilibrando os 
modais de transporte de 

carga. Passados mais de 60 anos, a 
herança de uma infraestrutura es
cassa e pouco diversificada assom
bra o crescimento do Brasil, que, 
ainda fora dos trilhos, amarga a 51ª 
posição no Índice de Competitivi
dade Mundial 2013, elaborado pelo 
International Institute for Manage-
ment Development (IMD).

“Hoje levamos carga de soja de 
caminhão. O Brasil é o único país 
do mundo que faz isso. É um absur
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ferroviário é metade do rodoviário”, 
diz. Segundo ele, o setor poderia 
poupar US$ 2 bilhões por ano em 
frete caso a malha ferroviária fosse 
mais desenvolvida.

Silveira destaca ainda os benefí
cios do modal para o meio ambien
te e para o trânsito. “Com dez mil 
vagões, você transporta a carga de 
600 mil caminhões. Então, além de 
reduzir 75% das emissões de CO2, 
diminui o número de acidentes de 
trânsito, desafoga as estradas e re

duz o gasto com manutenção das 
rodovias”, enumera.

A eficiência energética é outro mé
rito dos trilhos, alerta Manoel Men
des, professor de Engenharia Ferrovi
ária e diretor do Cepefer (Centro de 
Estudos e Pesquisas Ferroviárias). Se
gundo dados do Ipea citados por ele, 
uma locomotiva consegue percorrer 
uma distância três vezes maior do 
que um caminhão usando a mesma 
quantidade de combustível. Mendes 
ressalta que o menor atrito do trilho 
em relação ao do asfalto também au
menta a eficiência dos trens: “A força 
para movimentar um caminhão de 
30 toneladas em uma estrada asfal

tada e lisa é três vezes maior do que 
a força necessária para movimentar 
um vagão de 120 toneladas (quatro 
vezes mais pesado)”.

Rodovia x ferrovia
De 1960 a 2000 a malha ferroviá

ria nacional encolheu 11 mil quilô
metros, passando de aproximada
mente 40 mil para os atuais 29 mil 
quilômetros, dos quais apenas um 
terço está em condições de uso, se

gundo dados do Ipea. A diferença 
de investimentos entre os modais 
também assusta: entre 1995 e 2000 
foram alocados R$ 8 bilhões em 
rodovias contra apenas R$ 500 mi
lhões no setor ferroviário, de acordo 
com  estudo da Confederação Na
cional de Transportes (CNT).

O movimento seguiu na direção 
oposta à regra da eficiência logís
tica, segundo a qual, para viagens 
longas, acima de 500 quilômetros, 
a opção mais barata é o transporte 
por ferrovias. O quinto maior país 
em área territorial perde para todos 
os outros gigantes quando o assun
to é malha ferroviária. A densidade 
do transporte por trilhos no Brasil é 
de 3,4 km/1.000 km², muito abaixo 
de China (6,1), México (10,5), Cana
dá (8,4) e Estados Unidos (29,8).

Hoje, é unânime a opinião de 
que o Brasil deve recuperar o tempo 
perdido para finalmente apostar nas 
ferrovias, abandonando os temores 
de um iminente apagão logístico. 
Indicativo dessa intenção é o fato de 
que, de 2003 a 2010, os investimen
tos na malha saltaram de R$ 1,07 
bilhão para US$ 4,32 bilhões.

Plano
Para ampliar a entrada de recur

sos no setor, em agosto de 2012 o 
governo lançou o Programa de In
vestimentos em Logística (PIL), que 
prevê a aplicação de R$ 133 bilhões 
em rodovias federais e ferrovias. A 
maior parte dos recursos, R$ 91 bi
lhões, deve ser aplicada na constru
ção e reforma de 11 mil quilômetros 
da malha ferroviária através de Par
cerias PúblicoPrivadas, as PPPs. Ou
tra promessa é o aumento da veloci
dade média das ferrovias dos atuais 
20 km/h para o padrão chinês de 80 
km/h, segundo a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT).

Segundo especialistas, o progra
ma antigo de concessões aumentou c
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90% do volume de carga transporta
da desde 1997, mostrando a eficiên
cia de parcerias com empresas. Po
rém, enquanto o modelo atual é 
baseado em monopólio, no novo 
projeto as concessionárias não pode
rão controlar quem escoa produtos 
pela ferrovia. O objetivo é garantir 
livre acesso aos trilhos, o que deve 
elevar a concorrência e baixar o pre
ço do transporte de cargas no país.

“É preciso investir para que haja 
aumento da capacidade de trans
porte das operadoras atuais e fu
turas. O Brasil tem mais demanda 
que oferta de transporte ferroviário. 
Quando um bem é escasso, o preço 
descola dos custos”, concorda o pro
fessor Telmo Porto.

O projeto possui o aval da maio
ria dos especialistas e representantes 
ferroviários. No entanto, os atrasos 
do plano preocupam. O prazo para 
licitar todos os trechos terminou 
no ano passado, mas nenhuma fer
rovia foi concedida até o momento 
devido a questionamentos do setor 
privado e do Tribunal de Contas da 
União (TCU).

O governo justifica que o “ine
ditismo e a extensão” do programa 
exigem tempo e estudos aprofunda
dos, mas garante que “os ajustes es
tão sendo feitos para que os editais 
e os leilões sejam realizados com 
segurança”. Segundo o portavoz 
da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), uma das solu
ções encontradas é terceirizar a pro
dução de projetos para construção 
da nova malha. 

Prioridades
Para Silveira, da Aprosoja, a fer

rovia prioritária no setor agrícola é 
a Fico – Ferrovia de Integração Cen
troOeste. “Ela irá proporcionar uma 
economia de R$ 1 bilhão no escoa
mento da safra, pois teremos acesso 
aos portos do Norte”, contabiliza.

A NorteSul e a Fiol (Integração 
LesteOeste) são destacadas por Tel
mo Porto. Para ele, essa construção 
“interiorizará uma malha que histo
ricamente se concentra paralela ao 
litoral”. O prazo de conclusão das 
obras da Fiol é dezembro de 2015, 
segundo o Ministério dos Transpor
tes. Já na NorteSul, que promete ser 
a espinha dorsal do transporte brasi
leiro, há trechos que ainda nem che
garam a ser licitados.

De acordo com Rodrigo Vilaça, 
presidenteexecutivo da Associação 
Nacional de Transportadores Ferrovi
ários (ANTF), além dessas ferrovias, o 
maior gargalo logístico do Brasil hoje 
é o Ferroanel de São Paulo. “Essa obra 
é esperada há mais de dez anos e após 
concluída permitirá a retirada de cir
culação de milhares de caminhões de 
dentro de São Paulo”, afirma.

começar do zero
Uma das razões da opção histó

rica pelas rodovias está no fato de a 
malha ferroviária do país ser muito 
reduzida. Para atender os polos co
merciais, não há outro jeito senão 
começar do zero. É o que o governo 
chama de “projeto greenfield”, fator 
de insegurança para investidores, 
que devem desembolsar um valor 
muito elevado de recursos em um 
projeto de retorno a longo prazo.

Para equacionar o problema, Tel
mo Porto vê dois caminhos. “Ou se 
contrata um projeto executivo dos 
trechos – o que diminui a incerteza 
dos custos, mas exige tempo – ou é 
preciso flexibilizar as taxas de retor
no do modelo e deixar que o merca
do decida quanto vale o risco.”

O encurtamento dos trechos foi 
um dos ajustes do governo ao pro
grama. Além desse atrativo, a ANTT 
argumenta que os investidores inte
ressados têm a garantia de deman
da e podem contar com o apoio 
 Banco Nacional de Desenvolvimento 

 Econômico e Social (BNDES) como 
agente financiador.

Perspectivas
“O crescimento do Brasil nos 

próximos anos será limitado pela 
capacidade de transporte”, senten
cia Porto, da PolitécnicaUSP. “O 
que ganhamos de competitividade 
no campo, perdemos no transpor
te. Ter ou não ter transporte é a di
ferença entre um Brasil que crescerá 
e um Brasil que andará para trás.”

Para atender a demanda da atual  
produção brasileira, os transpor
tadores ferroviários consideram 
necessária uma malha de 52 mil 
quilômetros. O número representa 
o dobro do tamanho atual e 12 mil 
quilômetros a mais em relação ao 
sugerido no plano do governo.

Alcançar a extensão ideal, se
gundo o professor Mendes, é uma 
questão de tempo. “À medida que a 
matriz de transporte vai se alteran
do, certamente outras alterações e 
acréscimos serão necessários. No 
momento, temos que unir esforços 
para realizar o que está planejado”, 
aconselha.

Mas não basta uma ampla inter
ligação entre os trens. Os analistas 
ressaltam a necessidade do desen
volvimento dos demais modais para 
criar uma extensa e eficiente rede 
de transporte. “O Brasil tem 61% 
de rodovias, o pior modal de trans
porte. O objetivo é que, em 2025, 
tenhamos isso mais equilibrado. 
Pelo menos 30% de rodovias, 30% 
de ferrovias e 30% de hidrovias”, 
sugere Silveira, da Aprosoja.

Seguindo a cartilha e agilizan
do o processo de concessão, a es
perança é de que o Brasil deixe no 
fim da linha sua dívida com o setor 
ferroviário, fator indispensável para 
entrar nos trilhos da produtividade 
rumo a uma posição de destaque no 
mercado de comércio exterior.
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Uma saída  
para as prisões
A crise do sistema prisional 
brasileiro parece infinita, mas a 
criatividade da Associação Vaga 
Lume é um exemplo de que é 
possível encontrar soluções. Em 
parceria com a Superintendência 
do Sistema Penitenciário do Pará 
(Sisupe), a ONG possibilita que os 
detentos dos presídios do estado 
trabalhem na fabricação de 
estantes de madeira certificada 
para as bibliotecas comunitárias 
mantidas pela organização 
na Amazônia. Desse modo, 
proporciona aos presos uma 
oportunidade de ocupação  

e reeducação, ao mesmo tempo 
que dá andamento ao trabalho 
da ONG, cujo principal objetivo  
é melhorar a qualidade de vida 
das comunidades rurais da 
Amazônia Legal brasileira. 
A estratégia da entidade  
é o investimento em pessoas, 
com foco em educação e cultura. 
Até hoje foram criadas e/ou 
consolidadas 164 bibliotecas  
e distribuídos 81.328 livros.

a importância do lar

Mais de 240 mil crianças e adolescentes com menos de 18 anos de idade  
vivem em espaços de acolhimento geridos pelo Estado na América Latina  
e no Caribe, segundo estimativa da ONU. Destas, 37 mil estão no Brasil. Por  
isso, o governo brasileiro aderiu a uma campanha pelo direito de meninos  
e meninas menores de três anos crescerem em um ambiente familiar,  
como recomenda a convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela 
Assembleia Geral da ONU em 1989.
“Esses primeiros anos da vida da criança são justamente aqueles em que  
ela forma a sua capacidade de amar, de respeitar, de sentir-se amada  
e de desenvolver a sua dimensão cognitiva”, afirmou a ministra da Secretaria 
de Direitos humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, durante 
o lançamento da campanha #FalePorMim, promovida pelo Comissão 
Interamericana de Direitos humanos (CIDh), no fim do ano passado.  
Para saber mais, acesse www.falepormim.org

obama visitará o Papa
O papa Francisco receberá Barak Obama no Vaticano no dia 27 de 
março deste ano. De acordo com comunicado oficial da Casa Branca, 
o presidente norte-americano “espera poder discutir com o papa 
Francisco seu compromisso comum de combater a pobreza e a crescente 
desigualdade”. Será a primeira vez que os dois chefes de Estado se 
encontrarão, mas Obama já havia sido representado pelo vice-presidente 
Joe Biden na missa de início do pontificado.  
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Hóspede indesejado
fifa Liderada por Joseph Blatter,  
a organização que comanda o futebol 
em todo o planeta age por trás dos 
panos para estrangular concorrentes  
de seus patrocinadores, colocar-se 
acima da lei e obter lucros astronômicos

a lugue sua casa a um desconhecido, de 
preferência a um estrangeiro que não 
conhece a sua cultura e, pior, não está 
muito interessado em respeitála. Não 

cobre um centavo por esse “aluguel”, na espe
rança de que o novo inquilino promova uma 
festa e, com isso, dê visibilidade à sua residên
cia. Para a festa, confie cegamente no hóspede, 
mesmo que ele, na verdade, lhe dê motivos 
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para descrédito. Permita assim que 
ele reforme sua residência, quebre 
paredes, mude os móveis de lugar, 
amplie o local a ponto de ter que de
salojar alguns de seus vizinhos, dei
xandoos a ver navios sem um teto 
sob o qual dormir. Assuma os custos 
de tudo isso. Por fim, deixe que ele 
mude as regras de como as coisas se 
dão na sua casa, de como deve ser o 
convívio entre os que lá habitam, do 
que é permitido e do que é vetado, 
inclusive estabelecendo punições 
próprias para quem não andar na 
linha. Faça isso com um punhado 

de “muito orgulho” e uma pitada de 
“muito amor”. Pronto, você já pode 
se chamar Brasil e o seu inquilino 
responderá, sem hesitação ou emba
raço, pelo nome de Fifa.

A quatro meses do início da 
Copa do Mundo, o descrédito com 
a organização que comanda o fu
tebol já se disseminou por todo o 
país. As promessas de 2007, quan
do o Brasil “conquistou o direito” 
de sediar a principal competição do 
esporte mais praticado no mundo, 
foram gradual e sistematicamente 
sendo deixadas de lado: construção 
de estádios com recursos privados, 
investimentos públicos em amplia
ção da infraestrutura aeroportuária 
e rodoviária, na criação de hospi
tais, escolas, enfim, no desenvolvi
mento do país como um todo. Que 
a responsabilidade maior sobre esse 
descalabro é do governo federal, 
é difícil negar. Afinal, estava em 
suas mãos a decisão sobre como e 
em que medida empregar seus re
cursos, liberar os créditos do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Eco
nômico e Social (BNDES). Enquan
to isso, seu parceiro obscuro nesse 
grande empreendimento sempre se 
esquivou de ataques da imprensa e 
da sociedade. O argumento da Fifa, 
desde o início, foi: não pedimos 
para o Brasil fazer a Copa; não de
terminamos de onde deveriam vir 
os recursos para os estádios; não so
mos responsáveis pelo país não ter 
investido em saúde, em educação. 
Mas, afinal, qual a responsabilidade 
dessa instituição que sempre posa 
de inocente diante da imprensa, 
que exalta o Brasil por seus aspectos 
culturais mais estereotipados, por 
não conhecer nada além disso?

Desacostumada à penosa orto
doxia democrática, a Fifa demons
tra uma forte tendência a encur
tar o caminho, a adotar soluções 
menos onerosas, mais eficientes e 

altamente rentáveis. “Eu vou dizer 
uma coisa que é maluca, mas menos 
democracia, às vezes, é melhor para 
organizar uma Copa. Quando você 
tem um chefe de Estado forte, que 
pode decidir, como talvez Vladimir 
Putin na Rússia em 2018, é mais 
fácil para nós, organizadores, do 
que em um país como a Alemanha, 
onde você tem que negociar em vá
rias esferas. A principal dificuldade 
que temos é quando entramos em 
um país com estrutura política di
vidida, como é o Brasil, com três ní
veis, federal, estadual e municipal”, 
admitiu em abril do ano passado o 
secretáriogeral da Fifa, Jerôme Val
ckie. Mais que uma gafe, a polêmica 
afirmação denota a forma como a 
entidade gosta de agir. 

Acordos de bastidores, barganhas 
políticas e lobby nas esferas mais 
altas do poder de um país são as 
armas da entidade para criar o am
biente favorável aos seus negócios, 
estrangulando a concorrência por 
vias pretensamente legais e extrain
do assim uma rentabilidade ímpar. 
Ao mesmo tempo, o organismo 
man tém sua imagem de lisura ética 
afastandose publicamente do tra
balho sujo que pressiona os gover
nos a fazerem.

A bola da vez, como não poderia 
deixar de ser, é o Brasil. Em quatro 
meses, o país cederá, por um perío
do de 30 dias, parte de sua sobe
rania em uma área delimitada ao 
redor de cada um dos 12 estádios 
que receberão partidas do mun
dial. A manobra, sem precedentes 
na história democrática do país, foi 
cuidadosamente costurada no res
peito às regras. Aliás, foi justamente 
uma lei a permitir que Blatter e seus 
comparsas deem as cartas nessas 
 redondezas. A Lei Geral da Copa 
dará carta branca à Fifa para fazer o 
que bem entender ao redor das are
nas esportivas, inclusive perpetuar c
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ações que violam leis federais, como 
o Estatuto do Torcedor, o Código de 
Defesa do Consumidor e o Estatuto 
do Idoso. Sancionada há um ano e 
meio por Dilma Rousseff, o texto foi 
construído para atender às exigên
cias de Joseph Blatter para a realiza
ção do evento. 

estado de exceção
Entre outras regulamentações, a 

norma flexibiliza a concessão de vis
tos a turistas que venham ao país, 
proíbe que estabelecimentos  comer
ciais em um raio de dois  quilômetros 
dos estádios da Copa comercializem 
produtos de concorrentes das mar
cas que patrocinam o evento, crimi
naliza a reprodução não autorizada 
dos símbolos da Fifa e de qualquer 
produto relacionado ao Mundial, 
com penas de um a três anos de pri
são. Como se não bastasse, a União 
se responsabiliza civilmente por 
qualquer incidente ou acidente re
lacionado à Copa, além de assumir 
o compromisso de disponibilizar 
gratuitamente a segurança, serviços 
médicos e de imigração aos mem
bros da Fifa. Na prática, isso signifi
ca que você, cidadão brasileiro, que 
paga impostos ao Estado brasileiro e 
responde a ele, terá agora um novo 
Senhor para chamar de seu, caso ca
lhe de morar nas vizinhanças de um 
dos estádios da Copa. E mesmo que 
isso não aconteça, é você que está 
pagando para que Blatter e compa
nhia andem de guardacostas. 

Considerada uma anomalia ju
rídica, a lei tem sido alvo de duras 
críticas de juristas especializados 
em direito penal e constitucional. 
“A Lei Geral da Copa, quando prevê 
que o Brasil, de certa maneira, abra 
mão de sua soberania para atender 
interesses estritamente privados, 
com cunho exclusivamente comer
cial, neste caso em favor da Fifa, 

ThIAGO BORGES
thiagoborges@cidadenova.org.br

onde o direito de propriedade, o 
direito adquirido e a isonomia são 
abalados, tem a sua constituciona
lidade questionada, já que essas são 
garantias fundamentais previstas 
em nossa Carta da República, clas
sificadas como cláusulas pétreas. 
Qualquer tentativa de modificação 
ou mitigação dessas garantias será 
inconstitucional”, analisa Jaime Ro
driguez de Almeida Neto, especia
lista em Direito Contratual.

Assim, a Fifa cria situações ab
surdas, como a restrição ao comér
cio de alguns produtos, o que “priva 
liberdade dos cidadãos, a livre ini
ciativa, pois eventuais comércios 
e estabelecimentos ali instalados 
terão suas atividades ‘supervisiona
das’”, lembra o advogado.

Na mesma linha, Alexandre Mo
rais da Rosa, juiz de Direito e pro
fessor de Processo Penal na Univer
sidade Federal de Santa Catarina, 
contesta a legitimidade das permis
sões dadas à instituição que coman
da o futebol. “A Fifa fez um verda
deiro retalho no sistema jurídico, 
como se fosse um estado de exce
ção. No período em que ela estiver 
no Brasil, não poderá ser demanda
da”, denuncia. Além disso, “foram 
criados tipos penais específicos, ou 
seja, em que só existe uma vítima, 
que é a Fifa”. Segundo Morais, trata
se de um dispositivo “que dá um 
tratamento draconiano àqueles que 
violarem os seus direitos”. “O Esta
do brasileiro fica à disposição não 
da população, não do evento, mas de 
uma entidade privada, com a fina
lidade exclusiva do lucro”, aponta.

Sorrateiramente, a entidade co
mandada por Blatter traz a Justiça 
para o seu lado, pressiona para que 
sejam criados artificialmente novos 
tipos penais que vigorem pelo estri
to período da Copa do Mundo e por 
poucos meses subsequentes. “Pode 
acontecer de alguém praticar um 

crime durante a Copa e apenas ser 
julgado após a vigência da lei. Assim, 
quando de seu julgamento aquela 
prática cometida sequer pode ser 
considerada crime, pois a lei que a 
criou não mais existe! Isso, no Direi
to Penal, é uma aberração jurídica”, 
pontua Neto. Mas apesar do cuidado 
meticuloso da instituição em se res
guardar juridicamente em todos os 
aspectos que podem lhe trazer pre
juízo, a Fifa não aprecia tanto assim a 
proximidade dos tribunais comuns. 
Exemplo disso são as amea ças –  
mais um exemplo de sua repulsa 
pela democracia – a clubes ao redor 
do mundo que recorram à Justiça 
comum contra decisões de confe
derações e da Justiça desportiva. A 
entidade já avisou em mais de uma 
ocasião que irá desfiliar o clube que 
se sentir lesado e procurar os seus di
reitos junto à Justiça comum.

Tudo isso colocou a Fifa, neste 
ano, em um seleto ranking da ver
gonha no mundo empresarial. A en
tidade é uma das concorrentes ao 
“prêmio” PublicEyeAwards, que des
de 2005 elege anualmente as piores 
instituições privadas do planeta. In
dicada ao reconhecimento pelo mo
vimento Comitê Popular da Copa 
do Mundo, a Fifa, até o fechamento 
desta edição, estava em terceiro lu
gar na votação popular, com 52.284 
votos, dos quais mais de 32 mil vie
ram de internautas brasileiros. A 
instituição está atrás somente da pe
trolífera Gazprom e das empresas de 
pesticida Syngenta, Bayer e BASF – 
indicadas conjuntamente. Entre os 
motivos para a indicação ao “hall 
da vergonha” das instituições, a or
ganização do prêmio destaca que “a 
Copa do Mundo da Fifa contribui 
para a violação de vários direitos 
humanos, tais como o direito a uma 
moradia adequada, o direito à liber
dade de movimento, o direito ao tra
balho e o direito a protestar”. 
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morre poeta argentino  
Juan Gelman
A Argentina se despediu em janeiro de um de seus maiores poetas. 
Escritor e jornalista, Juan Gelman faleceu aos 83 anos,  
na Cidade do México, onde morava havia 20 anos. O governo  
de Cristina Kirchner decretou luto oficial de três dias.
Ao longo de sua vida, Gelman escreveu mais de 30 obras e foi 
homenageado com diversos reconhecimentos internacionais,  
o mais importante deles foi o Prêmio Cervantes, em 2007. 

Desempenho econômico da região dependerá de china e eUa

mineração ilegal ameaça floresta no Peru
Uma área equivalente a 60 mil campos  
de futebol foi desmatada no Peru por conta 
da mineração ilegal. É o que informou em 
janeiro o alto Comissário de Formalização e 
Interdição Mineira da Presidência do Conselho 
de Ministros do país, Daniel Urresti Elera.
“Se não interrompermos isso, em poucos  
anos quem passar por essa região já não  
verá uma floresta, mas um grande vazio. Esta 
é uma terra de ninguém”, sentenciou Elera. 
Para combater o desmatamento irregular, 
o governo local determinou inspeções 
quinzenais às áreas em risco. As vistorias serão 
feitas pela Polícia Nacional e pelas Forças 
Armadas. Assunção estima que a extração 
ilegal movimente US$ 2,9 bilhões anualmente.

A região da América Latina e do Caribe deverá registrar 
crescimento econômico ao longo de 2014. A estimativa 
feita pelo Banco Mundial (BM), contudo, não dá margem 
para comemoração. A instituição ressaltou que o 
desempenho regional é dependente de fatores externos, 
em particular, do bom andamento das economias  
de Estados Unidos e China.

Assim, o BM alerta para o risco de a desaceleração  
da China ser mais abrupta do que o projetado. Caso isso 
aconteça, os países latino-americanos poderão ter seu 
volume de exportações comprometido. Mesmo com  
o cenário instável, o organismo estima que a região  
terá uma taxa de crescimento na ordem de 2,9% no ano, 
resultado melhor do que o registrado em 2013.
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não li
e concordo com 
os termos de uso



comPoRTamenTo Até que ponto a onipresença 
tecnológica pode influenciar o nosso cotidiano? 
Autores clássicos e pensadores contemporâneos 
levantam questões como privacidade, segurança  
e consciência digital

ocê mal abre os olhos e já checa seu email pelo smart
phone. Decide tomar café da manhã naquela padaria 
indicada por um amigo, mas, como não sabe o ende
reço, faz uma busca no Google. Na saída da garagem, 
com o GPS ligado, observa a primeira de muitas câ
meras de segurança que, diariamente, registram seus 
movimentos e os transmitem para uma central on-line. 
No trabalho, ao acessar novamente o email, saltam 
aos seus olhos anúncios publicitários personalizados, 

relacionados à busca feita minutos atrás. 
Antes de botar a mão na massa, lê 

notícias sobre a onda de protes
tos organizados pelas redes 

sociais, os abusos da espio
nagem norteamericana 

e os polêmicos “rolezi

nhos”, também promovidos pela 
internet. No final do dia, posta no 
Facebook uma foto durante o happy 
hour com os amigos e acompanha 
ansiosamente os comentários.

A maneira como a tecnologia está 
presente hoje no nosso cotidiano vai 
muito além do que mentes brilhan
tes como Aldous Huxley e George 
Orwell poderiam imaginar. No fu
turo sombrio descrito em Admirável 
Mundo Novo (de Huxley) e 1984 (de 
Orwell), o mau uso da técnica e das 
tecnologias de comunicação em Es
tados totalitários poderia conduzir
nos a verdadeiras distopias: “lugar 
ou estado imaginário em que se vive 
em condições de extrema opressão, 
desespero ou privação; antiutopia”, 
na definição do dicionário Houaiss. 
Com o olhar voltado para a socie
dade de seu tempo, marcada pelas 
guerras e totalitarismos do início do 
século 20, eles nos preveniram, atra
vés da ficção, contra os riscos reais 

v
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da desumanização causada 
pela supressão da liberdade e 

da privacidade.
São riscos que, de maneira mui

to mais sutil do que eles imaginaram, 
têm se concretizado. Embora vivamos, 

pelo menos no Ocidente, em democracias 
mais ou menos consolidadas e, bem ou mal, 
gozemos de uma série de direitos individu
ais, nossa vida privada nunca esteve tão vul
nerável, ao alcance de governos, empresas e 
até de pessoas desconhecidas. Não estamos 
subjugados pelo temor do onipresente e 
onisciente “Grande Irmão” de Orwell, mas, 
ainda assim, podemos ser vigiados e suges
tionados por meio de ações quase impercep
tíveis via internet. 

Para o bem e para o mal
Como todos os inventos humanos, essa ferra

menta revolucionária que conecta povos e demo
cratiza o saber pode ser utilizada para quaisquer 
propósitos: da ajuda humanitária aos crimes vir
tuais; do diálogo aberto à difusão da intolerância; 
da transparência governamental à espionagem; da 
conscientização ambiental à indução ao consumo 
exacerbado; da luta por democracia à censura.

Não faltam exemplos nesse sentido. É inques
tionável a importância que as redes sociais tiveram 
em fenômenos relativamente recentes como a Pri
mavera Árabe e as Jornadas de Junho de 2013. As 
revelações de Edward Snowden, exfuncionário da 
Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em 
inglês), de que esse órgão norteamericano espiona 
sistematicamente os próprios cidadãos e diversos 
países do mundo, inclusive o Brasil, também não 
deveriam surpreender. Isso sem falar, por um lado, 

nas tristes consequências da superexposição 
pessoal – como no caso das adolescentes bra

sileiras que se suicidaram depois de terem 
imagens íntimas divulgadas on-line – 
ou, por outro, nas infinitas possibi
lidades de compartilhamento de in
formações, conhecimentos e até bens 
materiais que a internet proporciona. 

O fato crucial é que tudo o que 
circula na rede pode ser, com os de
vidos instrumentos, interceptado, 
observado e reproduzido, legal ou 
ilegalmente. Muitas vezes isso ocor

re com o nosso consentimento. A 
“gratuidade” dos serviços e aplica
tivos que utilizamos na internet, 
por meio de nossos computadores, 
tablets e/ou smartphones, baseia
se justamente na concessão volun
tária de informações que fazemos 
aos provedores quando clicamos 
desatentamente em “li e concor
do com os termos de uso”. A partir 
daí, não apenas os dados fornecidos 
na “assinatura do contrato”, mas  
também o nosso comportamento 
durante a utilização desses produtos 
passam a ser analisados e utilizados 
com fins comerciais. 

“você é o produto”
Quem nunca se surpreendeu 

com anúncios de produtos relacio
nados ao tema de uma troca de e
mails ou de uma conversa privada 
no Facebook? E o que dizer das pro
pagandas persistentes sobre aquela 
mercadoria procurada recentemen
te no Google, que aparecem em 
espaços específicos dos portais de 
notícias? Em um e outro caso, pro
gramas inteligentes “leem” nossas 
conversas ou buscas com o intuito 
de identificar nossas preferências e 
fazer ofertas personalizadas, com 
maior potencial de adesão. Em 
suma, como afirmou Andrew Lewis 
no blog comunitário Meta Filter, “se 
você não está pagando pelo produ
to, você é o produto que está sendo 
vendido”.

“O mercado precisa dessas in
formações, porque nós não estamos 
mais numa economia meramente 
industrial, onde o ideal é você pro
duzir uma mercadoria rapidamente 
com melhor qualidade. Não é essa a 
ideia. A ideia é produzir uma nova 
mercadoria que permita ganhar o 
seu gosto, a sua paixão, afetar você. 
Então é uma economia de afetos. 
Por isso ela é ávida por informações 
sobre a intimidade das pessoas”, 

DANIEL FASSA
daniel@cidadenova.org.br
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afirma o professor Sérgio Amadeu, 
da Universidade Federal do ABC.

Especialista em comunicação, 
tecnologia e cibercultura, Amadeu 
afirma que “é sobre essas corpora
ções, às quais nós entregamos vo
luntariamente os nossos dados e 
não achamos nenhum problema 
nisso, que agem Estados autoritários 
[obrigandoas a liberar dados e se
nhas privados]”. Ele se refere sobre
tudo aos Estados Unidos, que con
sidera, alinhandose ao intelectual 
italiano Giorgio Agamben, um Esta
do de exceção: “Nós estamos vendo 
os norteamericanos destruindo um 
conjunto de direitos em função do 
chamado combate ao terror. Hoje, 
no Brasil, por incrível que pareça, 
nós temos uma democracia mais re
grada, mais consolidada que a dos 
EUA, porque lá um policial ou um 
agente de segurança nacional pode 
entrar na sua casa sem ordem judi
cial”, argumenta.

Wanderson Castilho, presidente 
da Enet Security, empresa especia
lizada em crimes virtuais, exempli
fica: “Recentemente uma mãe ame
ricana comprou pela internet uma 
panela de pressão para seu uso e 
uma mochila para seu filho. No 
dia seguinte, 16 agentes do FBI in
vadiram a casa dela, apreenderam 
os computadores e levaram tudo. 
Quando houve a compra de uma 
panela de pressão e uma mochila, 
o software que estava monitorando 
identificou uma combinação peri
gosa e gerou um alerta de terroris
mo. E essa mulher sofreu toda essa 
invasão por uma suspeita errada, 
falsa. Isso comprova que hoje todos 
os acessos no mundo virtual estão 
sendo monitorados”.

Muito criticado após as revela
ções de Edward Snowden, Barak 
Obama concedeu entrevista coleti
va em janeiro deste ano prometen
do que a NSA não mais espionará 
“amigos e aliados, a menos que haja 

uma forte razão de segurança nacional” e se comprometendo com uma 
série de reformas, como a redução da coleta de dados sobre telefonemas 
nos EUA e no exterior e a criação do cargo de defensor público da privaci
dade. O presidente também afirmou que continuará a coletar inteligência 
ao redor do mundo, “do mesmo jeito que outros países fazem”, e negou que 
a espionagem americana tenha fins comerciais. Obama disse ainda que 
“corporações estão seguindo vocês também, é assim que surgem as propa
gandas na tela de seu aparelho celular”.

Proteção
Com mais de 15 anos de experiência na investigação de crimes digitais, 

Castilho alerta também para os riscos aos quais estamos expostos cotidia
namente, como invasão de perfis on-line, difamação por terceiros, compras 
em sites falsos, sequestro de dados sigilosos para cobrança de resgate, rou
bos de senhas, golpes bancários, entre outras. “Hoje a criminalidade está 
migrando para o mundo virtual, porque ela se sente muito mais segura 
no mundo virtual do que no físico. Não quer dizer que na internet haja o 
anonimato completo, mas, para a criminalidade, há mais facilidades em 
cometer um crime”, explica.

Nesses casos, a melhor forma de se proteger é utilizar apenas softwares 
e aplicativos originais e de fontes confiáveis, além de manter instalado e 
atualizado um bom antivírus. A recomendação é de Marcelo Caiado, chefe 
da Divisão de Segurança da Informação do Ministério Público Federal. “No 
Brasil temos um problema sério em relação à pirataria. As pessoas muitas 
vezes não se atêm ao fato de que o software pirata pode ter um programi
nha junto com ele que vai capturar todos os dados [de quem o utiliza]”, 
adverte Caiado.

Ele também faz um alerta para a superexposição voluntária a que mui
tas pessoas se submetem. “Vamos citar um exemplo prático: uma pessoa 
coloca na mídia social uma foto em que está viajando pela Europa e deixa 
essa informação disponível apenas para amigos. Mas, de repente, um ami
go que tem a rede aberta faz um comentário e posta essa mensagem. Essa 
informação, apesar de inicialmente possuir uma limitação por parte do 
usuário, fica disponível para todo mundo”.

Castilho é da mesma opinião. Por isso recomenda que se evite a publi
cação de informações e fotos sobre hábitos pessoais, locais frequentados 
etc. “A pessoa tem que ter consciência digital, saber que as informações 
que são colocadas em redes sociais não tendem à privacidade. Então tome 
cuidados, não fique com ostentação”, alerta o investigador, ressaltando que 
as informações publicadas on-line podem depor contra nós em processos 
seletivos de emprego e, até mesmo, gerar problemas judiciais.

nas nossas mãos
Para o hacker norteamericano Josh Klein, que já colaborou com a NSA 

e a CIA (Agência Central de Inteligência, em inglês) “a questão  realmente 
poderosa sobre toda a coleta de dados, processamento e programação que 
acontecem hoje é que tudo nasce e cresce a partir de tecnologias de inter
net. O ponto é que as mesmas tecnologias que estão sendo usadas para co
letar e processar dados SOBRE nós estão disponíveis PARA nós. Já existem c
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dezenas de softwares livres, 
que são projetados para aju

dar a implementar privacidade 
para si ou para oferecer alternativas 

privadas seguras para os serviços que 
todos nós usamos e amamos. O desafio 

é que temos que decidir fazer o esforço de 
utilizálos, ao invés de simplesmente tomar 
o que está dado”, esclarece. 

Autor do livro Reputation Economics, lan
çado em dezembro do ano passado nos Es
tados Unidos (sem tradução em português), 
e diretor do programa The Link, exibido no 
Brasil pelo canal National Geographic, Klein 
disse, em entrevista por email à Cidade 
Nova, que, no que se refere aos produtos e 
serviços que acessamos gratuitamente pela 
internet, “até agora, não paramos para pen
sar se estamos realmente felizes com os ter

mos [do acordo]”. Segundo ele, “isso está mu
dando e se um número suficiente de nós começar 

a se mover para dedicar tempo, atenção e recursos 
a serviços com uma melhor taxa de retorno, então 
isso é o que veremos se estabelecer como a norma”.

Reputação
Com a superexposição voluntária ou involuntá

ria proporcionada pela internet, têm crescido ver
tiginosamente negócios especializados em garantir 
que informações favoráveis apareçam em destaque 
nos sites de busca e nas redes sociais. É o caso da 
Reputation.com, companhia norteamericana líder 
mundial nesse tipo de serviço, com 1,6 milhão de 
clientes em cem países. Como explica Leslie Hobbs, 
diretora de Relações Públicas, em entrevista por e
mail, os clientes vão “do profissional que gostaria 
de estabelecer uma presença on-line de forma pro

ativa à pessoa cujo ex escreveu um blog degra
dante que aparece nos resultados de busca; 

da pequena empresa que não é citada on-
-line e está perdendo negócios, à gran
de corporação que tem de gerir avalia
ções de vários locais em todo o país.

Mas, ao suprimir as informações 
negativas sobre pessoas e empresas, 
favorecendo apenas as positivas, Re-
putation.com não estaria criando uma 
falsa realidade? Hobbs afirma que 
não: “com essa pergunta você supõe 
que as informações disponíveis atual

mente são precisas e confiáveis. […] 
Mas você também pode obter dados 
sobre alguém com o mesmo nome, 
detalhes desatualizados, informa
ções totalmente falsas, conteúdos 
maliciosos escritos por um exem
pregado etc. Nós damos às pessoas 
a chance de obter um tratamento 
justo na internet, fazendo com que 
conteúdos precisos apareçam com 
destaque nos resultados de busca”.

Rede de um
Outra questão problemática diz 

respeito à personalização da exi
bição de notícias e informações 
segundo as preferências dos usu
ários. O ativista digital Eli Pariser, 
em conferência a representantes 
das maiores empresas de internet 
(disponível em www.ted.com) fez 
um alerta: “se os algoritmos serão 
os curadores do mundo para nós, 
se eles decidirão o que veremos e o 
que não veremos, então precisamos 
ter certeza de que eles não estarão 
atados apenas à relevância. Preci
samos ter certeza de que eles tam
bém nos mostrarão coisas que são 
desconfortáveis ou desafiadoras ou 
importantes”. E completou: “Real
mente precisamos que vocês [pro
vedores de emails e redes sociais] 
se certifiquem de que estes algorit
mos tenham codificados neles um 
senso de vida pública, um senso de 
responsabilidade cívica. Precisamos 
que vocês assegurem que eles sejam 
transparentes o bastante, de modo 
que possamos ver quais são as re
gras que determinam o que passa 
pelos nossos filtros. E precisamos 
que vocês nos dêem algum contro
le, para que possamos decidir o que 
passa e o que não passa. (…) Preci
samos que ela [a internet] nos intro
duza a novas ideias, novas pessoas 
e diferentes perspectivas. E ela não 
fará isso se nos deixar isolados em 
uma ‘rede de um’”.

DANIEL FASSA
daniel@cidadenova.org.br
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organizando  
as finanças pessoais

ma vida financeira equilibrada vai além de ganhar 
mais dinheiro. Na verdade, o que realmente im-
porta não é quanto você ganha, mas como você 
gasta. Ter as finanças pessoais em ordem pressu-

põe organização e disciplina. Mesmo com o que já se ga-
nha, pode-se fazer muito mais. Tudo é mais simples do que 
se imagina, desde que sigamos alguns passos.

O primeiro deles é anotar todas as despesas fixas (su-
permercado, luz, aluguel, escola…), momentâneas (IPTU, 
IPVA, matrícula…) e eventuais (presentes, viagens, refor-
mas…). Adotar o costume de levar consigo um bloquinho 
para registrar os gastos diários – 
se não for possível pedir a nota 
ou cupom fiscal –, lembrando-
-se da importância da nota fiscal 
que, além de ser um exercício 
de cidadania, é também a forma 
mais segura de garantir a origem 
do bem: é mais difícil um produ-
to comprovado em nota ser fruto 
de roubo ou contrabando, de es-
tar contaminado com o sofrimen-
to de uma vítima de assalto.

O segundo passo é colocar to-
das as despesas numa folha de papel ou no computador. 
Relacione de um lado suas despesas, do outro suas receitas. 
Faça isso dentro do mês em curso e também uma projeção 
anual. Caso queira, imprima ou baixe no seu computador 
um dos nossos modelos, ou ainda, compre em livrarias um 
livro-caixa. O importante é ter uma visão atual e futura do 
seu nível de endividamento, se existe ou não algum dinhei-
ro sobrando ou faltando.

Terceiro: somente o necessário, reveja os hábitos de con-
sumo. De que forma consumimos bens e serviços? Quando 
precisamos? Quando estamos tristes? Para poder mostrar 
a alguém? Para aproveitar as “promoções”? As promoções, 

por exemplo, eram mais convenientes tempos atrás, hoje 
se tornaram estratégia de marketing. 

O quarto passo é inutilizar os cartões de crédito. Está 
mais do que provado que o famoso “dinheiro de plástico” 
impulsiona a gastar além da conta. Ao usá-lo, têm-se a sen-
sação de não se estar gastando dinheiro, só que, no final do 
mês, chega a fatura. É preciso renunciar a todos os cartões? 
Para que ter uma coleção de cartões, quando basta um? As 
anuidades se multiplicam. Fique, de preferência, com aque-
le mais aceito e sem anuidade, para ser usado nas compras 
planejadas e em emergências. Quando bem usado, o car-

tão de crédito passa de vilão a 
amigo do controle econômico.

O quinto e último passo é 
criar o hábito da poupança. Re-
serve sempre um dinheiro, por 
mais insignificante que pareça, 
seja na poupança ou em outros 
investimentos. No início não se 
preocupe com o valor guarda-
do, o importante é se habituar 
a fechar as contas com dinheiro 
sobrando, mesmo que seja pou-
co; sem que pareça normal, por 

outro lado, não conseguir fechar as contas do mês. 
Tente colocar em prática esses cinco passos e faça deste 

ano um ano diferente. O consumismo é a chave para o en-
dividamento, o consumo dentro das próprias possibilida-
des financeiras é o caminho para uma vida mais tranquila 
e harmoniosa. Tentar conhecer, planejar e organizar a pró-
pria vida financeira só depende de nós. Basta querer.

Acesse o link e baixe sua planilha de orçamento doméstico:
cidadenova.org.br/blog/leitores/orcamentodomestico.xls

O autor é cientista contábil, perito, auditor e professor

o consumo dentro das próprias 
possibilidades financeiras  
é o caminho para uma vida 
mais tranquila e harmoniosa

U



imagem ThIAGO BORGES
thiagoborges@cidadenova.org.br

Terror nas neves
A 23ª edição dos Jogos Olímpicos  

de Inverno começa dia 7 de fevereiro, 

na cidade de Sochi, Rússia, sob um 

forte clima de desconfiança e medo 

diante das ameaças de ataques 

terroristas feitas por islamitas 

tchetchenos do Cáucaso do Norte. 

Em um vídeo divulgado a menos 

de três semanas do início das 

competições, os rebeldes avisam  

o presidente russo, Vladimir Putin:  

“Nós preparamos um presente para 

você e todos os turistas que virão 

ao país. Se você vai realizar os Jogos 

Olímpicos, você terá um presente 

nosso por conta do sangue muçulmano 

que foi derramado”.

Semanas antes, entre os dias 27  

e 30 de dezembro, três atentados  

nas proximidades de Sochi mataram 

34 pessoas em um gesto dos militantes 

separatistas para desestabilizar o 

governo Putin e minar suas pretensões 

de usar os Jogos como uma vitrine  

para os outros países. 

Nesse clima de instabilidade,  

a Rússia sediará as Olimpíadas 

escorada em um fortíssimo esquema 

de segurança, que envolve até o uso 

de embarcações militares, submarinos, 

aviões de guerra e drones. 
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ALBERTO BARLOCCI
cartas@cidadenova.org.br

Problema claro,  
resposta duvidosa
DRoGaS A polêmica decisão do Congresso uruguaio de legalizar  
a produção e o consumo da maconha abre o debate sobre  
uma série de questões fundamentais para as quais ainda não há  
respostas definitivas. O Uruguai é o primeiro país latino-americano  
a descriminalizar o uso da droga

lei aprovada em dezembro passado determina o 
controle exclusivo do Estado sobre a produção, a 
importação, o comércio e a distribuição da ma-
conha. Ela poderá ser adquirida em estabeleci-

mentos privados devidamente autorizados, com um limite 
de 40 gramas mensais (480 gramas anuais) por pessoa. Os 
compradores devem se inscrever em um registro de con-
sumidores reservado a cidadãos uruguaios ou estrangei-
ros residentes no país. Essa exigência pretende evitar que 
o Uruguai se transforme em meta para o narcoturismo.

Em caso de uso terapêutico, os consumidores também 
devem fazer um registro, com o qual terão acesso ao pro-
duto em farmácias autorizadas. Além disso, o Estado con-
trolará os produtores de Cannabis sativa, nome científico 
da maconha. Cada cidadão poderá cultivar até seis plan-
tas, o que permite uma colheita anual de 480 gramas. Por 
fim, um órgão público formado por especialistas definirá o 
preço da droga e responderá pela aplicação da lei.

américa do Sul e do norte
Existem diferenças substanciais entre a regulação im-

plantada no Uruguai e a legalização da maconha nos esta-
dos norte-americanos do Colorado e de Washington. Nos 
Estados Unidos há despenalização para o comércio e o 
consumo para uso recreativo. Poderão adquirir a droga ci-
dadãos norte-americanos ou não, maiores de 21 anos. As-
sim as cidades onde o comércio é permitido serão “paraí-
sos“ para consumidores. O Estado concederá uma licença 
às cafeterias onde a maconha estará disponível para co-
mercialização. Cada compra poderá ser de até 28 gramas.

No caso uruguaio, teremos que aguardar a regulamen-
tação da lei para avaliar a capacidade que essa medida terá 
de atingir seus objetivos, ou seja, compreender quais são 
os danos que a maconha provoca em seus usuários e er-
radicar as atividades ilícitas ligadas ao tráfico. Entre os de-
putados da base aliada há vários médicos que foram con-
trários à legalização da droga. Eles destacaram inclusive os 
efeitos nocivos da maconha, muitas vezes negligenciados.

Por outro lado, o próprio presidente do Uruguai, José 
Mujica, mencionou em vários pronunciamentos o fracas-
so da luta contra o narcotráfico que, mesmo em meio a 
uma população que não chega a 3,5 milhões de habitan-
tes como a do Uruguai, fatura anualmente até 30 milhões  
de dólares.

Em outras palavras, o Congresso Nacional parte da cons-
tatação de um problema (o consumo de drogas) e tencio-
na controlar seus efeitos por meio da intervenção do Es-
tado, evitando que se torne fonte de maior insegurança.

e a democracia?
Os questionamentos que podemos levantar são vários. 

Antes de tudo, se mais de 60 por cento da população foi 
contrária à liberalização da maconha, em base a que crité-
rio democrático os deputados e senadores votaram contra 
a vontade da maioria? Não se trata, por exemplo, da aplica-
ção de um imposto, matéria que dificilmente contaria com 
o apoio da maioria dos cidadãos e que obrigaria o Con-
gresso a votar contra a vontade do povo que representa. 
Trata-se, pelo contrário, de uma questão relevante para a 
cultura e o estilo de vida de um país.

a
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Mas além dessa questão fundamental, há um outro 
aspecto, ligado à cultura democrática. A decisão do Con-
gresso uruguaio coloca o consumo de drogas e o narco-
tráfico na agenda do debate público. É de se prever que, 
seguindo o exemplo da pequena nação do Cone Sul, ou-
tros países latino-americanos considerem a possibilidade 
de legalizar o consumo da Cannabis.

Por outro lado, a legalização do consumo de drogas re-
vela que os governos percebem a própria incapacidade de 
enfrentar devidamente o problema, pois os maiores esfor-
ços deveriam ser concentrados na prevenção e no apoio a 
terapias de reabilitação de dependentes químicos, através 
de infraestrutura de saúde. Nessa área as respostas mais sa-
tisfatórias ao problema partem de organizações da socie-
dade civil. Lamentavelmente essa constatação de impotên-
cia não tem se revertido em maior espírito de iniciativa. Se 
as entidades da sociedade civil obtêm maiores resultados 
no combate às drogas, por que não agir em parceria com 
elas e assim maximizar a capacidade de enfrentamento?

Toda essa reflexão deveria nos levar a um questiona-
mento: antes de decidir legalizar o consumo de uma subs-
tância que, além de oferecer riscos à saúde da população, 
abre a porta a novos entorpecentes, será que estão sendo 

feitos todos os esforços possíveis para implementar uma 
cultura que rechace o uso de drogas? Isso implica numa ati-
tude corajosa: é urgente potencializar o nosso sistema de 
educação, introduzindo qualidade efetiva. Se, em muitos 
casos, as escolas tiveram por objetivo primário tirar as crian-
ças da rua e melhorar a qualidade de sua alimentação via 
merenda escolar, hoje isso não é mais suficiente. É urgente 
uma educação de qualidade. E o objetivo de uma educa-
ção de qualidade é, também, contribuir para reduzir a de-
sigualdade social. Um dos efeitos da desigualdade é a sede 
de emergir, de se afirmar, de fazer parte daquele grupo de 
pessoas que atinge seus objetivos, superando o estigma da 
miséria. O caminho da droga se apresenta, de modo ilusó-
rio, como uma esperança para alcançar essa meta.

O presidente Mujica tem razão: a luta contra o narco-
tráfico está sendo perdida em quase todos os países. Fica a 
pergunta: será que foram usadas as armas certas?

O autor é jornalista, especialista em temas internacionais
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Pessoas participam da chamada “Última manifestação  
com maconha ilegal” em frente ao prédio do congresso,  
em montevidéu 
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EMANUEL BOMFIM
emanuelbomfim@cidadenova.org.br

Pompa e estilo

hega a parecer um milagre: 
em três anos o Itaquerão fi
cou de pé. Cambaleou por 
muitas vezes, é verdade, da 

aprovação de recursos financeiros 
até o recente (e grave!) acidente que 
ceifou a vida de dois operários e 
atrasou a entrega do estádio, agora 
prometido para o mês de abril. 

Antes do pontapé inicial das 
obras, dado em 30 de maio de 2011, 
a arena parecia só mais uma das 
centenas de maquetes produzidas 
pelo departamento de marketing do 
Corinthians nos últimos anos. Com 
a Copa do Mundo confirmada para 
o Brasil, o sonho da casa própria al
vinegra ganhou o combustível que 
precisava. Isso incluiu barrar o Mo
rumbi do baile e ganhar as bênçãos 
do poder público e privado.

A sede paulista da Copa se via
bilizou a partir de recursos próprios 
da Odebrecht e empréstimos toma
dos por ela no mercado financeiro. 

Com os juros, o custo original da 
obra saltou de R$ 820 milhões para 
perto de R$ 1 bilhão. A conta será 
paga pelo clube via Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), quando o finan
ciamento de R$ 400 milhões for, 
enfim, liberado. Os demais R$ 420 
milhões virão de incentivos fiscais 
aprovados em 2011 pela prefeitura 
de São Paulo, na gestão de Gilber
to Kassab (PSD). Até o fechamen
to desta edição, R$ 380 milhões 
já haviam sido repassados. Faltam  
R$ 50 milhões.

Como se trata do estádio que vai 
abrir o Mundial, em 12 de junho, 
a Fifa exige que ele possa abrigar 
aos menos 65 mil pessoas. O proje
to, assinado pelo arquiteto carioca 
Aníbal Coutinho, foi pensado para 
um público de 48 mil pessoas. An
tes que se estabelecesse mais um 
conflito de interesses perante a enti
dade máxima de futebol, o governo 

de São Paulo assumiu o déficit es
trutural e garantiu bancar os R$ 70 
milhões previstos das arquibanca
das provisórias. Segundo a própria 
Odebrecht, empreiteira responsável 
pela obra, o comitê paulista já pos
sui um patrocinador (a Ambev) para 
a instalação dos 20 mil lugares tem
porários, agora orçados pela metade 
do valor inicial: R$ 35 milhões.

luxo e requinte
Ancorado nas diretrizes do tal 

“padrão Fifa”, o Corinthians vai ga
nhar um estádio em sintonia com o 
que há de mais moderno. Dos ves
tiá rios ao gramado, da cobertura 
aos camarotes, das arquibancadas 
ao estacionamento, todas as instala
ções prometem entregar o máximo 
de conforto aos torcedores, impren
sa, atletas e funcionários do clube. 
A começar pela visão plena da área 
de jogo, “sem nenhum ponto cego”, 

c

fUTeBol Conheça os detalhes do estádio que vai abrir  
a Copa do Mundo em São Paulo. O Brasil vai estrear diante da Croácia  
em gramado norte-americano com moderno sistema de resfriamento

M
ar

co
s 

Fa
va

ri
 | 

O
d

eb
re

ch
t

(2
) 

D
el

fi
m

 M
ar

ti
n

s 
| P

o
rt

al
 d

a 
C

o
p

a



33 Cidade Nova • Fevereiro 2014 •  nº 2

garante o comandante da obra, 
Andrés Sanchez. “A distância do 
primeiro espectador em relação à 
linha lateral do campo é de apenas 
sete metros”, detalham engenheiros 
da Odebrecht à Cidade Nova.

O clube alvinegro espera arreca
dar até R$ 200 milhões ao ano, sem 
levar em conta a receita com a bi
lheteria. Para isso está programada a 
instalação de cerca de 60 lojas. A ala 
oeste do estádio irá acomodar dois 
restaurantes panorâmicos, além de 
89 camarotes dos mais diversos ta
manhos. Outra novidade que pro
mete atrair ainda mais torcedores 
VIPs é a arquibancada construída 
na área de aquecimento dos joga
dores – espaço um pouco maior do 
que um campo de soçaite. Separa
dos por um vidro antirruído, cerca 
de 80 pessoas terão o privilégio de 
assistir seus ídolos nos momentos 
que antecedem o início da partida.

Outro destaque da arena é o pa
drão aplicado nos banheiros, igual 
em praticamente todos os setores, 
independentemente do valor do in
gresso. Automatizados e com már
more nas pias, as paredes dos lava
tórios contarão com TVs para que o 
torcedor não perca nenhum lance 
da partida. Em todo o estádio, serão 
instaladas cerca de 3 mil telas.

Quem for de carro terá duas al
ternativas de estacionamento: um 
VIP, dentro do estádio, com capa
cidade para mil veículos, e outro 
externo para 2 mil. “A dispersão do 
público está planejada para ocorrer 
em, no máximo, 8 minutos e 8 se
gundos”, ressalta a Odebrecht.

Mesmo com todo luxo e requin
te, o Corinthians promete que 40% 
do estádio será popular, com ingres
sos para sóciotorcedores na faixa 
dos R$ 20. A manutenção mensal 
de tudo isso chega a R$ 3 milhões, e 
ainda inclui um auditório para en
trevistas com 400 lugares, além de 
museu e da sala dos troféus. 

Gramado tecnológico
Quando a bola rolar para Brasil e 

Croácia, no aguardado 12 de junho, 
o tapete verde do Itaquerão deverá 
estar em seu esplendor. Para evitar 
o que ocorreu na Copa das Confe
derações, com gramados repletos 
de irregularidades, o Corinthians 
antecipou ao máximo o plantio da 
grama, visando uma melhor matu
ração. O processo teve início em ju
nho do ano passado. Em setembro 
houve o primeiro corte. “A grama 
utilizada vem dos Estados Unidos: é 
a Ryegrass, uma grama de inverno”, 

explica André Ostermayer, gerente 
da World Sports, empresa responsá
vel pelo gramado da arena. Para épo
cas de temperaturas mais elevadas, 
como neste verão, um sistema com 
resfriamento do solo irá garantir a 
qualidade da grama. Já com relação 
ao excesso de sombra, por conta da 
ampla cobertura do estádio, um sis
tema de iluminação holandês com
pensará a ausência de sol. “As manu
tenções são diárias com controle de 
pragas, fungos, adubações e cortes”, 
reforça o especialista.

enTReviSTa: a palavra do craque
Na época em que brilhou no ataque do Ti-

mão, entre 1975 e 1981, Basílio conhecia 
os atalhos do gol em dois estádios: o 

Pacaembu e o Morumbi. Foi nes-
te  último, aliás, que ele acabou 

com o longo jejum de 23 
anos ao marcar o gol que 

deu o título Paulista ao 
Corinthians em 1977, 
um dos mais impor-
tantes da história do 

clube. O “Pé de Anjo” se acostumou a brilhar na casa alheia, assim como a 
fanática torcida. hoje, ele vê com bons olhos a chegada do Itaquerão.

Cidade Nova – como você recebeu a notícia da construção do estádio?
Basílio – Eu recebi com muita alegria, mas, sinceramente, não acreditava. 
Em todo este tempo em que estou no Corinthians, eu vi muita maquete ser 
feita. Era sempre pré-projeto. Quando o Andrés [Navarro Sánchez, ex-pre-
sidente do Corinthians (2007-2011)] até pegou o projeto, aí eu senti firmeza.

como vai ser a inauguração?
A primeira ideia é fazer um Corinthians x Corinthians, reunindo ídolos de 
várias épocas. Um evento que será para celebrar com todos os operários 
que ali trabalharam. 

você já pisou no gramado?
Tive esse privilégio, já tirei até umas fotos lá. O Andrés tem muito ciúmes 
dele (risos). Mas fiquei muito comovido, ainda mais por saber que vamos 
ver a Copa do Mundo ali.
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Samba 
de muitas 
notas
Muitos aspectos da identidade sociocultural do 
Bra sil podem ser aprendidos através do samba.
Esse ritmo, considerado patrimônio cultural de 
nosso país, tem origem afro-baiana e contribuição 
fundamental dos morros cariocas. 
Samba canção, samba de breque, samba de par-
tido alto, samba carnavalesco, são muitas as ex-
pressões… Mas todas cantam as realidades que 
constituem o dia a dia de nosso povo, dos morros 
e da população mais carente, da política, do amor 
e do futebol.
Como arte, agrega ao redor de si não apenas as 
experiências musicais, mas também a da dança, 
do vestuário, das comidas e de suas festas típicas, 
tornando-se dessa maneira uma das expressões 
mais ricas da nossa cultura.
Ao longo do tempo, o samba sofreu inúmeras 
transformações, de caráter social e musical, mas 
nunca deixou de representar nossa contínua misci-
genação e a originalidade típica que dela emergiu.
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Bom humor
o melhor remédio

o início de cada ano, fazemos inúmeros propósi-
tos. E a saúde não fica de fora: emagrecer, fazer 
exercícios, ir regularmente ao médico, ao dentista, 
comer melhor, maneirar com os alcoólicos, dormir 

mais cedo, divertir-se mais, viajar, e por aí vai.
Mas há um aspecto que raramente levamos em conta: o 

humor! E nem pensamos que ele tem algo a ver com a saú-
de. Bom humor parece coisa de livro de autoajuda e jamais 
sinal de que o corpo está bem ou não.

O humor tem sido objeto de es tudo crescente e, segun-
do especialistas, é um dos segredos do bem-estar. Pesquisas 
recentes de psiquiatras como William Fry, Berk e Weisenberg, 
concluíram: rir traz benefícios similares aos dos exercícios fí-
sicos, aumenta a tolerância à dor e a resistência a doenças.

O termo humor surgiu com os gregos que chamavam os 
líquidos corporais de “humores”: sangue, bílis amarela, bílis 
negra e água. O equilíbrio entre eles era o responsável pela 
saúde física e emocional. Atualmente, a expressão humor 
ganhou novos significados, incluindo o estado psicológico 
de uma pessoa e tudo que se relaciona ao riso.

A psiconeuroimunologia, ciência moderna que estuda 
a influência das emoções no sistema imunológico, revela 
que a comunicação perfeita entre a mente, os sistemas 
neurológico e imunológico é responsável pela boa saúde 
do organismo, reduzindo também a produção dos hormô-
nios causadores do estresse.

O bom humor e o riso, produzem endorfinas, ou seja, 
hormônios que relaxam. Assim a pessoa sofre menos e me-
lhora o seu humor. É um círculo virtuoso. Quanto mais bem 
humorado, maior bem-estar, melhor humor, melhor saúde.

Ter bom humor é saber rir das coisas do cotidiano, das 
incongruências da vida. É achar graça dos fatos, é encantar-
-se e redescobrir a alegria nas pequenas coisas. E isto vai 
além até da personalidade. Dizem os especialistas que me-
lhor ainda é rir de si mesmo: das nossas complicações, das 
nossas gafes e até da nossa história.

A tristeza faz parte da vida e, quando ela chega, é neces-
sário acolhê-la bem. Assim como bom humor é diferente 
de euforia, tristeza é diferente de depressão. Precisamos 
aprender a nos curar com o riso. Uma boa risada é um óti-
mo relaxante muscular.

Antigamente nas “boticas farmacêuticas” eram distribu-
ídos os famosos almanaques, folhetins que faziam o maior 
sucesso. Tratavam de vários assuntos, mas uma sessão era 
constante: “Rir é o melhor remédio”, com piadas engraça-
das e inteligentes.

Além disso, existem alimentos que podem nos ajudar a 
melhorar o humor, pois favorecem a produção de serotonina. 
Eles são particularmente ricos em um aminoácido chamado 
triptofano, em carboidratos e minerais. Sugestão de alguns 
alimentos ricos em serotonina – e não só – para um “cardá-
pio animado”: chocolate (rico em tirosina); aveia (triptofano 
e selênio); banana madura (carboidrato e vitamina B6); bró-
colis (acido fólico); espinafre e folhas verdes escuras (magné-
sio, potássio, vitaminas A, C e complexo B); nozes, castanhas, 
amêndoas, castanha-do-Pará (selênio); laranja, maracujá, ja-
buticaba (vitamina C); leite (triptofano); ovos (complexo B); 
peixes e frutos do mar (zinco, selênio), pimentas (capsaina); 
sementes de abóbora e de girassol (triptofano).

A autora é farmacêutica e educadora em saúde pública

Rir traz benefícios similares  
aos dos exercícios físicos,  
aumenta a tolerância à dor  
e a resistência a doenças
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“Felizes os puros de coração  
porque verão a deus.” 

(Mt 5,8)

Somos levados a olhar certas publicidades, a assistir cer-
tos programas de televisão? Não. Digamos: “És tu, Senhor, 
o meu único bem”, e este será o primeiro passo que nos 
fará sair de nós mesmos, ao redeclararmos o nosso amor a 
Deus. Desse modo teremos crescido em pureza.

Percebemos, às vezes, que uma pessoa ou uma atividade 
se interpõe, como um obstáculo, entre nós e Deus, poluindo 
o nosso relacionamento com Ele? É o momento de repetir-
-lhe: “És tu, Senhor, o meu único bem”. Isso nos ajudará a puri-
ficar as nossas intenções e a reencontrar a liberdade interior.

A Palavra vivida nos torna livres e puros porque é amor. É 
o amor que purifica, com o seu fogo divino, as nossas inten-
ções e todo o nosso íntimo, pois na linguagem bíblica, o “co-
ração” é a sede mais profunda da inteligência e da vontade.

Mas, existe um amor que é um mandamento de Jesus 
e que nos permite viver esta bem-aventurança. É o amor 
mútuo entre pessoas que estão prontas a dar a vida pelos 
outros, a exemplo de Jesus. Esse amor – pela presença de 
Deus, o único que pode criar em nós um coração puro (cf.  
Sl 51[50],12) – cria uma corrente, um intercâmbio, uma at-
mosfera cuja nota dominante é justamente a transparên-
cia, a pureza. É vivendo o amor recíproco que a Palavra age 
com seus efeitos de purificação e de santificação. 

A pessoa isolada não é capaz de resistir por muito tem-
po às solicitações do mundo, enquanto que, no amor mú-
tuo, ela encontra o ambiente sadio capaz de proteger a sua 
pureza e toda a sua autêntica existência cristã.

E é este o fruto dessa pureza, sempre reconquistada: 
pode-se “ver” a Deus, isto é, pode-se entender a sua ação na 
nossa vida e na história, ouvir a sua voz no coração, reconhe-
cer a sua presença lá onde ela se encontra: nos pobres, na 
Eucaristia, na sua Palavra, na comunhão fraterna, na Igreja.

É saborear antecipadamente a presença de Deus, que 
já começa nesta vida, “caminhando pela fé e não pela vi-
são” (2Cor 5,7), até o dia em que “veremos face a face” (1Cor 
13,12) por toda a eternidade.

A autora é fundadora do Movimento dos Focolares (1920-2008)

pregação de Jesus tem início com o sermão da 
montanha. Numa colina próxima de Cafarnaum, 
às margens do lago de Tiberíades, sentado, como 
era costume entre os mestres, Jesus anuncia às 

multidões o homem das bem-aventuranças. No Antigo Tes-
tamento, frequentemente se usava a palavra “bem-aventu-
rado”, “feliz”, para exaltar a pessoa que cumpria, dos modos 
mais variados, a Palavra do Senhor.

Nas bem-aventuranças que Jesus anunciava ressoavam, 
em parte, aquelas que os discípulos já conheciam; no en-
tanto, pela primeira vez, eles ouviam dizer que os puros de 
coração não só eram dignos de subir ao monte do Senhor, 
como cantava o Salmo (cf. Sl 24[23],3-4), mas também po-
diam até mesmo ver a Deus. Qual seria, então, esta pureza 
tão sublime a ponto de merecer tanto? Jesus explicaria isso 
várias vezes no decorrer de sua pregação. Vamos procurar 
segui-lo para chegar à fonte da autêntica pureza.

Para Jesus, antes de mais nada, existe um meio excelen-
te de purificação: “Vós já estais limpos por causa da palavra 
que vos falei” (Jo 15,3). Não são tanto as práticas de rituais 
que purificam a alma, mas a sua Palavra. A Palavra de Jesus 
não é como as palavras humanas. Cristo está presente nela, 
assim como, embora de outro modo, está presente na Eu-
caristia. Pela Palavra, Cristo entra em nós e, na medida em 
que a deixamos agir, torna-nos livres do pecado e, conse-
quentemente, puros de coração.  

A pureza, portanto, é fruto da Palavra vivida, de todas 
aquelas Palavras de Jesus que nos libertam dos chamados 
apegos, nos quais invariavelmente caímos se não temos o co-
ração fixo em Deus e nos seus ensinamentos. Podem ser ape-
gos às coisas, às criaturas ou a nós mesmos. Mas se o coração 
está voltado somente para Deus, todo o resto perde interesse.

Para obter êxito nessa tarefa, pode ser útil repetir a 
Jesus, a Deus, durante o dia, a invocação do Salmo: “És tu, 
Senhor, o meu único bem” (cf. Sl 16[15],2). Experimentemos 
repeti-la frequentemente e, sobretudo, quando os diversos 
apegos ameaçarem arrastar o nosso coração para aquelas 
imagens, sentimentos e paixões que podem ofuscar a visão 
do bem e nos tirar a liberdade.

a



centros de difusão 
do movimento 

dos focolares no brasil
a revista Cidade Nova é uma expressão 

do movimento dos focolares

BAURU (SP) 
(14) 3223.0205 • fcommunio@gmail.com 
(14) 3204.5950 • attimopresente@gmail.com
BELÉM (PA)
(91) 3228.0454 • focmbelem@no.focolares.org.br 
(91) 3222.7937 • focfbelem@no.focolares.org.br 
Mariápolis Glória: (91) 3724.1358
focfgloria@no.focolares.org.br
(91) 3724.1973 • focfgloria@no.focolares.org.br
Centro Mariápolis Benevides: (91) 3724.1358
cmariapolisgloria@gmail.com
BELO HORIZONTE (MG)
(31) 3261.4938 • focmbelohorizonte@focolares.org.br
(31) 3487.0775 • unovolto@terra.com.br
BRASÍLIA (DF)
(61) 3322.9371 • focmbrasilia@focolares.org.br
(61) 3347.8514 • focfbrasilia@focolares.org.br
CURITIBA (PR)
(41) 3077-2623 • focmcuritiba@focolares.org.br
(41) 3076-0749 • focfcuritiba@sul.focolares.org.br
FLORIANÓPOLIS (SC)
(48) 3244.0970 • focmflorianopolis@focolares.org.br
(48) 3244.4190 • focfflorianopolis@sul.focolares.org.br
FORTALEZA (CE)
(85) 3231.0275 • focmfortaleza@focolares.org.br
(85) 3487.1011 • focffortaleza@focolares.org.br
JOÃO PESSOA (PB)
(83) 3224.4772 • focfjoaopessoa@focolares.org.br
LONDRINA (PR)
(43) 3304.1213 • focflondrina@focolares.org.br
MACEIÓ (AL)
(82) 3223.5827 • focfmaceio@focolares.org.br
MANAUS (AM)
(92) 3236.2359 • focmmanaus@no.focolares.org.br
(92) 3633.3432 • focfmanaus@no.focolares.org.br
Centro Mariápolis: (92) 3245.1175
cmmariadeloreto@focolares.org.br
PORTO ALEGRE (RS)
(51) 3334.2579 • focmportoalegre@focolares.org.br
(51) 3332.3498 • focfportoalegre@sul.focolares.org.br
Centro Mariápolis - São Leopoldo: (51) 3592.7011 
cmarnold@focolares.org.br
RECIFE (PE)
(81) 3074.1373 • focmrecife@focolares.org.br
(81) 3243.2050 • focfrec@uol.com.br
Mariápolis Santa Maria: (81) 3543.0316 
mariapolissantamaria@focolares.org.br
Centro Mariápolis - Igarassu: (81) 3543.0315 
c.mariapolis.ne@focolares.org.br
RIO DE JANEIRO (RJ)
(21) 2553.2446 • focmriodejaneiro@focolares.org.br
(21) 3235.6624 • focfriodejaneiro@sudeste.focolares.org.br
SALVADOR (BA)
(71) 3328.2244 • focmsalvador@focolares.org.br
(71) 3354.6044 • focfsalvador@focolares.org.br
SÃO PAULO (SP)
(11) 2359.5966 • fmspsul@gmail.com
(11) 3884.1221 • focolare.m.sp@gmail.com
SP1 (f): (11) 5055.0607 • ricamiluce@terra.com.br
SP2 (f): (11) 3864.8603 • focfsp2@gmail.com
Mariápolis Ginetta  
(11) 4158.1215 • focmginetta.adsum@focolares.org.br
(11) 4158.3305 • focfginetta.fiat@focolares.org.br
Centro Mariápolis: (11) 4158.3583 e 4158.1330
cmginetta@focolares.org.br
TERESINA (PI)
(86) 3222.5123 • focmteresina@no.focolares.org.br
(86) 3221.0213 • focfteresina@no.focolares.org.br
VITÓRIA  (ES)
(27) 3324.5716 • focfes@terra.com.br

Nova Alienação
ma das conquistas da Modernidade foi a “descoberta” do indiví-
duo. O ser humano da cultura pré-moderna e de outras culturas 
percebia-se como parte de um todo (família, clã, sociedade), a que 
se submetia. Esse todo era representado por um rei, senhor ou 

bispo, que detinha o poder. “Descobre-se” o indivíduo e reivindica-se para 
ele autonomia. O homem “esclarecido” deve sair da tutelagem de outrem 
e agir segundo a própria razão, ensinava Kant. É ele quem determina o que 
fazer, e não o rei, o senhor, o bispo… ou mesmo Deus. Trata-se de um pas-
so cultural que desencadeia importantes conquistas: liberdade, igualdade, 
direitos humanos, democracia, livre iniciativa…

hoje vivemos uma “mudança de época”, adentrando o que alguns cha-
mam de pós-modernidade e outros de hipermodernidade.  O “eu” autô-
nomo, sujeito de direitos e deveres, igual a todos perante a lei, livre para 
externar sua opinião e votar, consolidou-se. Mas esse sujeito – ou seja, nós –  
tem condições de exercer a libertação da tutelagem de outrem? 

Um dos requisitos para o uso da razão e tomada de decisão é a infor-
mação. Decido ante informações de que disponho. E assisto a um carrossel 
de notícias em que se alternam tragédias, descasamentos de celebrida-
des, acordos de paz, publicidades do último lançamento, alta do dólar; um 
 gadget dispõe na tela do meu computador um fato a cada minuto, entre 
um tweet ou post e outro… Toda manhã abro o jornal, repassando as man-
chetes e lendo a coluna do articulista favorito… Mas não tenho tempo de 
processar isso, formar opinião, ter convicção interior… Reproduzo, então, 
as manchetes dos noticiários, as pesquisas de opinião, as opiniões dos es-
pecialistas. Não obedeço mais ao rei ou bispo, e sim ao consultor, marque-
teiro, personal qualquer coisa… Surge uma nova alienação.

Lemos muito, lemos muita coisa… E a leitura é um ato solitário. Ou se-
ria… A cultura pós-moderna, em meio a suas contradições, aponta para 
outra “descoberta”: a relação. Vejam-se a “sociedade em rede”, os “jogos 
colaborativos”, a web 3.0. O indivíduo relaciona-se com outros, em relações 
que tendem à reciprocidade (claro, são indícios prematuros para que se ti-
rem conclusões).

No caso da leitura, um fenômeno ainda incipiente é o social Reading, o 
compartilhamento – com a ajuda das novas tecnologias – do que se está 
lendo, criando até comunidades de leitores.

Talvez haja aí uma saída para a nova alienação provocada pela informa-
ção: compartir o que se leu. Pois no ato de comunicar o que assimilei, in-
teragindo com meu interlocutor, aquilo que assimilei vai-se internalizando 
em mim, enriquecido e lapidado pela reação do interlocutor.

É uma experiência que também você, leitor de Cidade Nova, pode fazer: 
comunicar um artigo de que gostou à roda de sua convivência ou aos que 
se reúnem ao redor das modernas “fogueiras de conversa”, as redes sociais.

Pode ser que nos demos conta de que o ser humano, mais do que um 
indivíduo “esclarecido”, é um ser que constrói junto com os outros o seu 
pensamento e junto com os outros é senhor de suas ações…

KLAUS BRüSChKE
kbruschke@cidadenova.org.briNStituCioNAL
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a vida  
é um grande evento

ostaria de trazer à reflexão uma antiga convicção 
que me acompanhou ao longo da vida de mili-
tante político e de cristão. Considero os “vazios de 
participação” uma das formas mais prejudiciais 

para a sociedade brasileira em geral. Transferir continua-
mente a responsabilidade a políticos, instituições ou à Igre-
ja, sem assumir a própria parte com consciência e genero-
sidade, gera um fenômeno de omissão, de indiferença. Isso 
facilita o autoritarismo institucional.

Com outros amigos e companheiros envolvidos em 
projetos de cultura popular e de participação cidadã, sem-
pre questionei propostas ou estratégias que não fossem 
acessíveis a todos, sem exceção. 
Discursos complicados, ações ex-
tremas, vandalismo, violência, me-
tas impossíveis, desconsideração 
do potencial de cada pessoa, tudo 
isso criou minorias que, mesmo 
quando bem-intencionadas, foram 
engolidas pela pressão contrária. 

E, por falar em participação cons-
ciente e ativa, chamo a atenção 
para dois exemplos: Nelson Man-
dela e o papa Francisco.

Todos nós acompanhamos comovidos a extraordinária 
manifestação de solidariedade planetária, unanime e sin-
cera pela partida de Mandela. Com ele se respirava a ati-
tude de alguém sem qualquer resíduo de ressentimento, 
de mágoa: era um homem de paz. O efeito do perdão e da 
reconciliação são sinais indicadores da vocação da humani-
dade à fraternidade universal. Mas esta vocação passa por 
uma assídua convicção e por gestos concretos de encontro 
que não excluam ninguém. E o mundo prestou a Mandela 
a merecida homenagem. 

Por sua vez, a revista Times atribuiu ao papa Francisco 
o reconhecimento de “Personalidade do ano” pelo quanto 
ele tem significado e feito a favor da paz, da concórdia, do 
amor aos últimos, da justiça. As suas atitudes tocam gran-
de número de pessoas que, adeptas de outros credos ou 
mesmo sem um vínculo religioso, identificam nele uma re-
ferência planetária.

A história fala de Deus e Deus fala a cada um de nós. Fran-
cisco afirmou recentemente que o “sobrenome” de Deus é o 
nome de cada um de nós. Ele não é só o Deus de Abrão, de 
Jacó, de Isaías, mas o Deus de Adriano, de Patrícia, de Rober-
to, de Eunice… de cada pessoa humana. Deus fala através de 

muitos meios a toda a humanidade, 
fala a cada um de nós. Trata-se de 
colocar-se na atitude de escuta e de 
leitura dos sinais que nos cercam. 

Assim como os grandes even-
tos planetários, a vida de cada um 
de nós pode se tornar um grande 
evento pela consciência e partici-
pação nos valores em que acredi-
tamos, com os quais nos identifi-
camos. Vamos verificar que juntos 
podemos semear muitas alternati-

vas para elevar o significado da nossa vida. E assim geramos, 
como Mandela e papa Francisco, núcleos sempre mais fortes 
e vitais de participação, de crescimento humano e espiritual.

Mandela não pode ser esquecido, e o papa Francisco 
não pode ficar sozinho na sua extraordinária missão. Quem 
vê mais longe sabe que a parte que cabe a cada um de nós 
não é uma gota qualquer. Pode se tornar a primeira de uma 
grande inundação de luz e de vida.

O autor é bacharel em Direito e Pedagogia

Juntos podemos semear  
muitas alternativas para elevar  
o significado da nossa vida
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ciência e fé  
aos olhos de newton

relação entre fé religiosa e a racionalidade cientí-
fica que moldou o saber ocidental moderno inter-
pela o homem desde o século 17, quando a ciên-
cia começou a conquistar, graças aos seus êxitos, a 

consistência e a consciência das próprias capacidades. 
O maior expoente desse processo foi, sem dúvida, Isa-

ac Newton. Com ele afirmou-se o 
primeiro verdadeiro paradigma 
científico: a física newtoniana, que 
representou o universo mediante 
corpúsculos ou partículas separa-
dos entre si. O físico concebeu uma 
interação entre esses elementos –  
mediante uma hipotética ação à 
distância – dentro de um espaço 
absoluto (existente em si e inde-
pendente de qualquer forma de 
matéria) e vazio, e no transcorrer de 
um tempo universal também absoluto, existente em si e in-
dependente do movimento dos corpos. 

Nas suas obras públicas encontram-se várias expressões 
de uma fé religiosa que remete a uma piedade cristã tradi-
cional que permaneceu íntegra, apesar do forte desenvol-
vimento da razão científica. Mas, se examinarmos os escri-
tos privados relativos aos assuntos religiosos, descobrimos 
um Newton adulto que buscava uma compreensão crítica 
da tradição cristã, firme na posição de um sincero deísmo 
despojado, porém, da divindade de Cristo.

Na obra Theologiae Gentilis Origines Philosophicae, con-
siderada a principal referência para suas opiniões teológi-
cas heterodoxas, o cientista de Cambridge endossa a linha 
traçada por Kepler e Descartes e concebe a natureza como 
revelação de Deus no mínimo no mesmo nível da Bíblia, 
senão de forma maior. Porém ele toma distância da filoso-

fia da natureza cartesiana, que concebe cada ente físico da 
natureza como sendo produzido pela atividade necessária 
das leis naturais. Newton classifica essa visão da autonomia 
do mundo em relação a Deus como ateísmo. 

Apesar da rejeição do aristotelismo acadêmico do seu 
tempo, ele aceitou sem reservas a noção de causalidade fi-

nal, pois a considerava o melhor argu-
mento para uma prova da existência 
de Deus. Além disso, sustentava que 
Deus continua a sua atividade na cria-
ção e refutava a sua imanência em re-
lação à natureza estritamente ligada 
às suas leis. Newton, de fato, não con-
sidera a atração gravitacional por ele 
formulada uma propriedade da ma-
téria, apesar de ela explicar de modo 
admirável o movimento dos corpos 
celestes. Para ele é Deus o agente 

que intervém constantemente e faz os corpos se moverem 
segundo leis determinadas. 

Sobre a relação entre Deus e a natureza, a posição newto-
niana se apoia essencialmente na revelação bíblica e na filo-
sofia grega de Anaxágoras, da qual tomou emprestado impli-
citamente o conceito de pericorese. Assim, o físico relaciona 
transcendência e imanência divinas segundo uma recíproca  
copresença livre de qualquer forma de necessidade. 

Na posição intelectual de Newton, a sua interpretação 
científica do mundo sensível não era considerada uma 
ameaça para a fé, mas a base para a visão religiosa do mun-
do. Em um de seus escritos encontramos um discurso a res-
peito de Deus “sobre o qual cabe à filosofia natural falar 
movendo-se a partir dos fenômenos”. 

O autor é professor de cosmologia e de filosofia da ciência
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ameaça para a fé, mas a base 
para uma visão religiosa
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Professora  

Bastaram alguns anos de estudo para que Márcia 
compartilhasse seus conhecimentos com os vizinhos 
da favela onde morava. Da gratuidade de sua infância, 
ela viu nascer um projeto social que mudou a vida  
de muita gente

o dia inteiro. O meu turno era de 
manhã, mas, de tarde, eu tinha que 
ficar em outra turma. Então a gen
te acabava estudando o dia inteiro. 
E eu sempre gostei muito de ler, de 
aprender”, relembra.

Seus vizinhos lhe pediam para 
escrever ou ler cartas, ao que Márcia 
atendia com prazer. Quando, em 
1978, seu pai lhe recomendou “não 
dar o peixe, mas ensinar a pescar”, 
ela decidiu começar a alfabetizar 
alguns adultos de sua comunidade. 
Tinha 12 anos de idade na época. 

Com o passar do tempo, ao perce
ber que alguns deles levavam seus 
filhos junto por não ter onde deixá
los, concluiu que poderia aprovei
tar aquele momento para ajudar 
também as crianças. Por isso, pas
sou a pedir que as crianças levassem 
seus deveres de casa para que ela os 
ajudasse a fazêlos. 

ensinando a pescar
“Meu pai fez uma mesa gran

de de fórmica azul e uns bancos…

árcia Ferreira da Costa  
nasceu e cresceu no Mor
ro da Roupa Suja, lo
calizado na Favela da 

Rocinha, no Rio de Janeiro. Dife
rentemente da maioria das pes soas 
de sua vizinhança, teve acesso a 
uma educação diferenciada porque 
sua mãe, que era analfabeta, tra
balhava como merendeira em um 
colégio particular de Copacabana. 
“Fui alfabetizada com sete anos e 
sempre gostei… Como minha mãe 
trabalhava lá, tínhamos que ficar 
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Eu lembro até hoje. De um lado, 
ficavam os adultos e do outro, as 
crianças pequenas”, conta Márcia, 
que teve o seu primeiro filho aos 15 
anos. “No lugar onde a gente mo
rava não tinha água antigamente. 
Eu tinha uma criança pequena…
Às vezes, o pessoal chegava de ma
nhã e eu dizia: ‘Gente, hoje a aula 
vai demorar’. Aí a gente combinou 
uma coisa: um lava a louça, o ou
tro varre a casa e nós dois vamos 
carregar a água, que acaba mais rá
pido o serviço, pra gente poder es
tudar mais. Então a gente também 
acabou criando um vínculo, sabe? 
Muito maior que aluno e professor. 
Até porque ainda nem tinha essa 
noção na minha cabeça, que eu 
era professora. Para mim, eu estava 
ajudando… A gente acabava em me
nos de uma hora. E depois a gente 
começava a estudar. Hoje, eu acho 
que aquilo tudo, para mim, era uma 
brincadeira, mas uma brincadeira 
que eu levava muito a sério”.

Vendo como ela cuidava bem 
da filhinha, os vizinhos de Márcia 
passaram a pedir que ela também 
cuidasse das crianças deles enquan
to estavam no trabalho. Ela, que já 
tinha tomado gosto por educar as 
pessoas, não só tomava conta delas, 
mas também dava aulas de reforço. 
O número de crianças cresceu mui
to rapidamente e sua casa ficou pe
quena. “Chegou uma época em que 
tinha criança na sala, no quarto e 
até na cozinha da minha casa.”

Diante do aumento da deman
da e da consequente impossibilida
de de continuar a fazer o trabalho 
por falta de espaço, o avô de uma 
das crianças, que cuidava de um 
terreno pertencente à Igreja, pediu 
ao padre encarregado que cedesse 
à Márcia o local, por um período. 
Durante muito tempo ela fez tudo 
sozinha. À medida que seus quatro 
filhos foram crescendo, eles a aju
davam da forma que podiam. Logo, 

porém, cada um seguiu sua vida. 
Atualmente, todos eles trabalham 
em projetos sociais. 

Mas Márcia também contou 
com a ajuda de outras pessoas. As 
primeiras foram Luciana e Rosân
gela. Elas trabalhavam como vo
luntárias e a única fonte de renda 
eram doações que chegavam e que 
elas colocavam em uma lata de leite 
em pó vazia. Ao final de cada mês, 
abriam a lata, viam o que sobrava 
e dividiam igualmente a quantia: 
“Ah! Só tem 60 reais! Então dá 20 
para cada uma. Está bom? Aí, eu 
disse assim: ‘Gente, o meu marido 
está trabalhando, neste mês dá para 
segurar… Então, eu dou 30 para 
você e 30 para você’. A gente sempre 
dividia tudo”. 

Da espontaneidade  
a uma onG

Com o tempo, o projeto foi se 
profissionalizando até se tornar, em 
2003, uma Organização Não Go
vernamental, com vistas a facilitar 
a arrecadação de fundos. A ONG 
foi registrada com o nome de União 
de Mulheres PróMelhoramentos 
da Roupa Suja (UMPMRS), porque 
apenas mulheres tinham se dedica
do ao projeto até então, convictas 
de que só através da educação seria 
possível melhorar um lugar.

Hoje, o braço direito de Márcia 
é Carminha, que trabalha com ela 
desde 1998 e hoje é vicepresidente 
da ONG. A entidade desenvolve di
versos projetos: Roupa Feliz (creche 
e berçário), Oficina do Saber (aulas 
de reforço), Mundo da Informáti
ca (aulas de informática), Brinque
doteca (local de recreação para as 
crianças), Aulas de Artesanato (para 
mulheres desempregadas). Além de 
proporcionar uma boa educação às 
crianças, as atividades têm como 
objetivo tirálas das mãos do tráfi
co e acompanhar de perto as suas 

famílias. Para Márcia, um ambiente 
harmonioso dentro de casa tam
bém é fundamental para o desen
volvimento das crianças atendidas.

A ONG possui hoje três casas 
diferentes, todas localizadas no 
Morro da Roupa Suja. Os imóveis 
foram comprados e doados por uma 
empresa, que, com isso, conseguiu 
isenção de impostos. Atualmente, 
dez moças trabalham como vo
luntárias, recebendo apenas uma 
ajuda de custo. Para sustentar toda 
essa estrutura elas contam com 
uma mensalidade paga pelas famí
lias das crianças. O valor oficial é 
30  reais, porém os casos são vistos 
individualmente pela assistente so
cial. Algumas famílias não pagam 
nada, pois, segundo Márcia, “essas 
crianças são abandonadas, se a gen
te não cuida delas, elas podem até  
morrer de fome”.

Há também doações esporádicas 
de pessoas físicas, empresas e outras 
ONGs. Não há verba governamen
tal. A única fonte contínua de fi
nanciamento é uma empresa de tu
rismo social que inseriu a UMPMRS 
em seu circuito. Em troca, eles pro
vêm toda a parte alimentícia. Ain
da assim, nem sempre o dinheiro 
arrecadado é suficiente. Em muitos 
casos a remuneração delas próprias 
fica comprometida. Porém, pelo 
menos por parte de Márcia, isso 
não parece causar malestar. “Ver as 
crianças com bons trabalhos ou que 
recusaram entrar para o tráfico não 
tem preço. Não tem bem material 
que pague isso.”

Atualmente, Márcia está cursan
do a faculdade de pedagogia, além 
de fazer um curso de inglês. Poste
riormente, pretende fazer uma pós 
em psicopedagogia. Chama a aten
ção a naturalidade e simplicidade 
com que encara os vários problemas 
que enfrentou. Sua vida parece pro
var que, de fato, como ela costuma 
dizer, “cada dia é um milagre”.
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Sinceridade
na hora certa

xistem alguns fatores bastante comuns que interfe-
rem na harmonia do relacionamento conjugal. há 
pouco tempo um amigo nos confidenciou que fica 
muito chateado com a intromissão de sua esposa 

na vida dos amigos. Ela age de modo muito espontâneo, 
sem maldade alguma, mas esse é um traço do seu tempe-
ramento que acaba conflitando com o marido. Quando ele 
fala para a esposa ter mais tato, ela se fecha, magoada. 

Tudo isso é bastante compreensível, de uma parte ou 
de outra, e está intimamente ligado a um valor muito im-
portante na vida de casal: a sinceridade. Mesmo sendo 
fundamental numa vida a dois, a sinceridade não pode se 
transformar numa camisa de força, mas deve ser vivida com 
inteligência e compreensão.

Tudo deve ser dito por amor e 
com amor, pois o amor deve ser 
a mola propulsora de todas as 
nossas ações, gestos e atitudes. 
Se, por exemplo, percebemos 
que o nosso cônjuge tende a ser 
intrometido, irritado, a perder a 
paciência com facilidade, com 
certeza será útil aconselhá-lo, 
procurar ajudá-lo. Isso contri-
buirá inclusive para amadurecer 
a relação enquanto casal. Essa 
ajuda, esses conselhos, porém, 
devem ser dados na hora certa, 
com delicadeza e num momento 
oportuno de diálogo, para que 
ele realmente enxergue onde está a sua limitação e se sinta 
amado além desses defeitos.

Pode ser que tenhamos que aguardar com muita paci-
ência que o momento certo chegue, aceitando o compa-
nheiro ou companheira assim como é, com suas qualidades 
e defeitos. Essa espera paciente pode ajudar até a ver os 

 fatos com maior objetividade e a expressar a própria opi-
nião com maior despojamento.

Se depois tivermos a impressão de que o outro não está 
fazendo nada para modificar o seu comportameno, de-
vemos lembrar que não é fácil mudar: geralmente requer 
tempo e paciência. É importante não repetir sempre as 
mesmas queixas, fazendo o esforço de enxergar o outro de 
um modo sempre novo, dando mais importância ao que 
ele tem de positivo do que aos seus defeitos. Essa atitude 
costuma ajudar a melhorar e a reforçar a vontade de mudar 
muito mais do que as nossas reclamações.

Em alguns casos, pode ser até que nem seja preciso di-
zer alguma coisa. Uma atitude de amor poderá nos sugerir 

ficar em silêncio, mas um silêncio 
“ativo”, não por medo, por falta 
de coragem, por superficialida-
de ou para evitar discussões. Um 
silêncio de quem tem esperan-
ça, de quem acredita no outro,  
sem deixar de apoiar, de estimu-
lar, de valorizar.

E se em algum momento 
acharmos necessário chamar a 
atenção do outro para um erro 
cometido ou para um compor-
tamento inoportuno, antes de 
tudo perguntemos a nós mes-
mos: “Isso vai só fazê-lo(a) sofrer 
ou ajudará a melhorar? Por ve-
zes, “sinceramente”, a sincerida-

de pode ser inútil. Entre marido e mulher o que importa é  
“doar-se” totalmente ao outro, “dizer” tudo tem sentido ape-
nas se fizer parte de uma dimensão de amor sem medidas.

Os autores são consultores familiares

entre marido e mulher  
o que importa é “doar-se” 
totalmente ao outro, “dizer”  
tudo tem sentido apenas  
se fizer parte de uma dimensão 
de amor sem medidas
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a normalidade  
virou patologia

tualmente fragilidade, nervosismo, insegurança, 
medo passaram a ser considerados sinais preco-
ces de transtorno depressivo. Outros sintomas in-
cômodos como insônia, incompreensão, tristeza, 

conflito, exaustão e sensação de insuficiência foram sendo 
associados a “problemas de saúde mental”. 

A patologização da normalidade, como é vista hoje por 
diversos autores, é um discurso ideológico que se utiliza de 
um saber “científico” para trans-
formar as singularidades indivi-
duais em anomalias, e os atos es-
pontâneos de uma personalidade 
em desvios de conduta. 

Segundo vários pesquisadores, 
a “ideologia científica” vem toman-
do corpo através da nomenclatura 
proposta pelo Manual de Diag-
nóstico e Saúde (DSM) e adotada 
pela Organização Mundial de Saú-
de, com o intuito de inventariar os 
problemas psíquicos e prescrever 
o tratamento adequado. Com isto, 
gestos simples estão sendo patologizados. Por exemplo: se 
você está angustiado, você tem um problema mental. Se 
você verificou mais de uma vez se a porta, a torneira ou o 
gás estão bem fechados, você é neurótico. 

Paradoxalmente, as atitudes mais normais podem ser 
consideradas patologias, como chorar em um funeral ou 
diante de uma situação muito dolorosa, saber rir de si mes-
mos, ter dificuldades de relacionamento com colegas de 
trabalho, sentir insegurança pela extrema liberdade que a 
sociedade atual apregoa. Enfim, muitas das coisas que nos 
tornam verdadeiramente humanos está sendo patologiza-
do – o que é ótimo para a indústria farmacêutica!

E quem avalia isso? O DSM e seus fiéis seguidores que 
prescrevem os limites e as regras de conduta aos quais se de-

vem responder. “Você está fora da norma? Não se preocupe: 
temos a ‘molécula’ que vai resolver isso”, é o que prometem.

hoje imagens do cérebro permitem “ver” a insônia, as 
dores lombares, o estresse e até o pensamento. Para o psi-
canalista Paulo Roberto Ceccarelli “trata-se de um uso ideo-
lógico da ciência, na medida em que ela nos leva a crer que 
tudo se explica por mecanismos cerebrais, deixando assim 
de lado o sujeito e sua história”. De fato, nesse avassalador 

processo de “medicalização” e 
“patologização”, não se leva em 
conta que o sintoma, na lingua-
gem que lhe é própria, diz algo 
para o sujeito e do sujeito. Por-
tanto deve ser elucidado, antes de 
mais nada, na relação médico-pa-
ciente, que deve levar em conta 
a particularidade da dinâmica da 
vida, dos caminhos, das escolhas 
e dos acontecimentos que envol-
vem cada pessoa e suas reações.

Todo ser humano precisa de 
referências externas para nomear 

o que desconhece internamente e para suportar o desampa-
ro psíquico, daí a importância da família, dos educadores, da 
religião, da ajuda terapêutica. Não esqueçamos que uma das 
tipificidades do ser humano é a reciprocidade nos relaciona-
mentos. Com essa atitude as pessoas podem tanto facilitar 
a circulação dos afetos, permitindo uma maior expressão da 
diversidade e da diferença, quanto limitar sua manifestação, 
como e quando ela deve ocorrer. Sem o resgate da dimensão 
relacional, ofuscada pela ênfase dada à individualidade ego-
cêntrica, a sociedade será muito afetada, criando uma espécie 
de controle em que os “mais aptos” sobreviverão e, os “menos 
aptos” serão segregados, excluídos, marginalizados.

O autor é psicólogo clínico

todo ser humano precisa  
de referências externas  
para suportar o desamparo 
psíquico. daí a importância  
da família, dos educadores,  
da religião, da ajuda terapêutica
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no cinema,  
“confissões” 
opta pelo mais do mesmo

ntes de Malhação ir ao ar, já havia Confissões de 
Adolescente. De maneira bastante original, a TV 
aberta brasileira experimentava uma dramaturgia 
com linguagem para um público na faixa dos 13 

aos 19 anos – o que se convencionou chamar de “teen”. O 
segredo estava neste olhar franco sobre as descobertas da 
adolescência, extraído do diário da atriz e escritora Maria 
Mariana. Ela mesma fez parte do elenco da peça (1992) e, de-
pois, no seriado exibido pela TV Cultura (a partir de 1994) –  

que ainda contava com Georgiana Góes, Daniele Valente e 
Deborah Secco entre as protagonistas. O livro virou best-
-seller, a peça ganhou reciclagens e a série virou objeto 
de culto para saudosistas. Faltava um longa-metragem.  
Não falta mais. 

Vinte anos depois, o mesmo diretor do programa de TV, 
Daniel Filho, assumiu o projeto deste episódio cinematográ-
fico de Confissões, recém-lançado no circuito comercial. Ele 
sabia que tinha em mãos um produto poderoso, mas temia 
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aplicar uma abordagem “envelhecida” sobre o adolescente. Por isso, con-
vocou o jovem cineasta Matheus Souza (de Apenas o Fim) para cuidar do 
roteiro. O objetivo era atualizar os dramas e conflitos destas quatro irmãs 
para os dias de hoje. Na essência, os ritos de passagem são os mesmos. Na 
aparência, tudo foi transformado, em especial a hiperconectividade que 
marca o início do século 21. O novo filme, aliás, transforma a telona numa 
espécie de navegador, em que janelas extras são abertas a todo momento 
e revelam interfaces inspiradas em rede sociais como o Facebook.

O time de atrizes mudou, assim como os nomes das protagonistas na 
história. Sophia Abrahão (da novela Rebelde) interpreta Tina, a irmã mais 
velha. As irmãs do meio são Bianca (Bella Camero) e Alice (Malu Rodrigues), 
enquanto a caçula é Karina (Clara Tiezzi). A premissa é de viés financeiro: o 
pai, vivido agora por Cássio Gabus Mendes, não tem mais como manter o 
padrão da vida familiar. Anuncia que terão de mudar de casa. 

Trama rarefeita, estereótipos reforçados
Diante da notícia, as três se desesperam, prometem um plano robusto 

de redução nas despesas domésticas. O que seria um ótimo motivo de 
estreitamento dos laços familiares, logo se pulveriza diante da necessida-
de de se cumprir uma extensa agenda sentimental. Cambaleante, o filme 
passa a retratar os múltiplos encontros e desencontros, inícios e términos, 
conquistas e frustrações amorosas. Investigar a natureza dos sentimentos 
e sensações passa ao largo de uma lógica em que ser aceito a qualquer 
custo é mais importante. Nesta conta, coloque o primeiro beijo, a primei-
ra relação sexual, a primeira menstruação, o primeiro porre, o primeiro 
emprego… Tudo certificado por uma visão despudorada, como se a nu-
dez desse autenticidade a uma visão já contaminada por estereótipos. 
Os adultos também não escapam desse mar de clichês: estão sempre 
perdidos, distantes dos filhos, relegados ao papel de transmissores da 
campanha “use camisinha”. Curioso notar que os melhores momentos do 
longa estão em núcleos mais “periféricos”, em especial com Pedro (Bruno 
Jablonski), um desastrado conselheiro amoroso. Ele tenta ajudar o amigo 
Felipe (João Fernandes) nas suas primeiras investidas, com dicas das mais 
absurdas e planos mirabolantes. 

atuações convincentes, trilha arrebatadora
Mesmo diante de um enredo tão superficial, o quarteto que responde 

pelo grosso do filme está em jornada inspirada, com destaque para a atriz 
Malu Rodrigues. Sua personagem, Alice, vive o despertar sexual que acaba 
numa gravidez indesejada. Uma excelente janela de reflexão que é pouco 
explorada e teria argumentos suficientes para segurar um filme sozinho. 
Juno (Jason Reitman, 2007) já provou como tratar do assunto com maestria.

No quesito musical, tão importante para uma obra desta seara, Confis-
sões se sai muito bem. A cantora Olivia Byington (esposa de Daniel Filho 
e mãe de Gregório Duvivier) assina a trilha-sonora, que traz um pouco do 
cenário do indie pop nacional, com direito a Clarice Falcão e Tiago Iorc.

entrevista: 
clara Tiezzi

Atriz desde os quatro anos, quando 
começou no teatro, Clara (hoje 14 anos) 
encara a caçula da família, Karina. Entre 
as quatro protagonistas é quem mais as-
sume a responsabilidade de ajudar nas 
economias com as despesas de casa. De 
quebra, é claro, também vive seu primei-
ro romance.

o que atrai o adolescente nesta 
história ?
clara Tiezzi: Eu acho que tem vários 

fatores. O principal é que tanto a peça e 
a série, quanto o filme não foram escri-
tos por adultos que estão tentando ver a 
mente do adolescente. É jovem falando 
sobre jovem. 

na série original, anos 1990, a cri-
se econômica era um troço mais 
sério para a classe média. 
Sim, mas também estamos vivendo 

isso hoje. Vem a Copa do Mundo, os pre-
ços aumentam, sobe tudo. O filme mos-
tra uma mobilização do adolescente para 
ajudar a família. Minha personagem, de 
todas as irmãs, é quem mais se preocupa.

como você vê essa fase da adoles-
cência ?
As pessoas têm uma visão muito errada 

sobre a adolescência. Elas imaginam que é 
a fase que a pessoa pira e tem que virar um 
ser irritante. A questão do “aborrecente” é 
meio fictícia, porque a adolescência é uma 
fase que precisa de mais diálogo e com-
preensão. Como é uma fase de transição, 
é muito delicada, mas não quer dizer que 
ela seja negativa. A adolescência pode ser 
vivida de uma forma muito tranquila.

você já está envolvida em novos 
trabalhos?
Agora estou fazendo Malhação e já 

estou inserida no projeto do Confissões 2. 
Em breve vai sair a continuação.

Na foto, da esq. para a dir.: malu Rodrigues, Bella camero,  
cássio Gabus mendes, clara Tiezzi e Sophia abrahão
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Três vestidos pra lá de bonitos
Eram três vestidinhos pra lá de bo

nitos .
O primeiro era amarelo. A cor prefe

rida de Luiza, que sempre andava ves
tida com ele e sem sapatos, porque 
gostava de sentir a grama macia en
tre os dedos gorduchos quando cor
ria descalça pra lá e pra cá. O vestido 
amarelo era cheio de florzinhas de
senhadas, como as flores de verdade 
das quais Luiza tanto gostava. Sempre 
que via um vaso arranjava um copo 
com água e molhava a terra em volta 
da plantinha. Se via uma árvore flori
da, parava e ficava olhando, admirada.

O segundo vestidinho era vermelho. 
A cor que Clara mais gostava. Depois 
do banho, a mãe sempre pedia a ela 
que escolhesse um vestido no guarda
roupa, mesmo sabendo que a filha 
escolheria o vermelho. Não dava ou
tra. Vestia o vestido predileto e corria 
olharse no espelho. Depois apanhava 
uma folha de papel em branco e de
senhava o vestido vermelho. Em se
guida desenhava vestidos amarelos, 
azuis, prateados, floridos… E dese
nhava meninas negras, brancas, ama
relas, índias; vestidas nos vestidos 
que desenhara. Passava o dia assim. 
Encantada.

O terceiro vestidinho não tinha cor. 
Porque Manuela não se encantava com 
nenhuma cor. E colocava seu vestido 
sem cor pra ficar olhando o céu, o 
mar e as estrelas. Horas e horas sem 

falar com ninguém. A mãe ficava 
preocupada e dizia: “Manue
la, presta atenção, você é 
muito desligada!” E Manuela 
nem aí. Perdida em pensa
mentos. E vocês sabem 
no que Manuela pen
sava? Não? Nem eu.

Eram três mo
ças pra lá de 
espertas …

Quando 
cresceu, Lui
za percebeu que ves
tidos amarelos sempre 
ficavam bonitos nela. E que as flores 
ficavam mais alegres quando ela esta
va por perto. Quando via uma planta 
meio tristonha, mudava o vaso de lu
gar e pronto. Uhu! No dia seguinte ela 
já estava contente outra vez. Esse era 
o seu talento. 

Clara, depois que ficou maior, con
tinuou preferindo os vestidos verme
lhos. Ah! Ela parecia uma princesa 
com seus vestidos encarnados. Fica
va tão feliz que queria ver as outras 
moças felizes como ela. Por isso de
senhava os vestidos mais bonitos do 
mundo pra elas. Vocês já sabem, né? 
Vestidos prateados, azuis, amarelos; 
pra moças brancas, negras e amare
las. Era o talento de Clara. 

Quando ficou moça, Manuela con
tinuou sem saber que vestido usaria. 
Ninguém, nem ela mesma, tinha a me



Três vestidos pra lá de bonitos

nor ideia do que fazer com aquele gos
to de ficar horas e horas olhando o céu, 
o mar e as estrelas sem dizer nada.

Até que um dia sua mãe lhe disse:
“Manuela, minha filha, agora você 

já é uma moça e precisa prestar aten
ção nas coisas à sua volta”.

“Eu presto, mamãe, presto atenção 
no céu, no mar, nas estrelas…”

O tempo passou e Manuela conti
nuou olhando o céu, o mar e as es
trelas. Mas um dia a mãe insistiu: “Fi
lha, no que você pensa quando está 
olhando o céu?”

Manuela pensou por alguns mo
mentos e disse: “Eu tenho ideias, ma
mãe. Um monte delas”.

Foi a vez de a mãe refletir e dizer: 
“Então chegou a hora de você organi
zar essas ideias e colocálas a serviço 
das pessoas”.

Naquela noite, Manuela vestiu um 
vestido azul como o céu e as pes
soas disseram: “Manuela, você fica 
muito bem de azul.”

“Cada menina tem um vestido 
feito especialmente pra ela,” res
pondeu Manuela. E esta era uma 
de suas muitas e muitas ideias.

As ideias eram o talento de Ma
nuela .



fernanda pompermayer
fernanda@cidadenova.org.brna estante

48 Cidade Nova • Fevereiro 2014 •  nº 2

Raízes da era vargas
livro: Getúlio: dos anos de formação  
à conquista do poder (1882-1930)
autor: Lira Neto
editora: Companhia das letras,  
São Paulo, 2012
Páginas: 632
Preço: R$ 38,70

Em ano eleitoral nada melhor  
do que uma boa aula de política.  
É isso que o jornalista e escritor Lira 
Neto nos oferece no primeiro volume 
da biografia de Getúlio Vargas.  
A história continua no segundo  
tomo (publicado em agosto de 
2013) e está previsto um terceiro, 
completando a história.
Embora estejam na moda os 
romances históricos, muitos deles  
de ótima qualidade, Lira Neto deixa 
claro que a sua intenção é produzir 
uma biografia: “Sempre me inquietou 
o fato de Getúlio nunca ter sido 
alvo de uma biografia jornalística 
exaustiva, moderna, cuidadosa no 
trato com as fontes primárias, atenta 
à abundância de estudos acadêmicos 
a respeito do período e, em especial, 
sem o impressionismo da maioria  
dos relatos biográfico-jornalísticos  
já publicados sobre o personagem”.
Logo após a publicação do livro 
choveram críticas, a maioria 
delas acusando-o de “requentar” 
informações. Como o próprio autor 

admite, sobre Getúlio Dornelles 
Vargas já foram impressas toneladas 
de papel, desde as biografias oficiais 
para todas as idades divulgadas 
durante os 15 anos da Era Vargas, até 
os textos produzidos de lá para cá. Se 
Neto se serviu de dados disponíveis 
em obras já publicadas, isso não tolhe 
o seu mérito. Dois anos e meio para 
pesquisar sobre Getúlio, no Brasil e no 
exterior, e escrever um livro de mais 
de 600 páginas é um tempo recorde! 
há também a honestidade e a lisura 
das citações bibliográficas, que 
conferem legitimidade ao trabalho. 
E por último, não menos importante, 
a capacidade de produzir uma obra 

de caráter histórico, interessante, 
que literalmente hipnotiza o leitor 
até o fim. Ela agrega inúmeros 
conhecimentos sobre uma figura- 
-chave na política brasileira do século 
20, inserida num contexto histórico 
nem sempre conhecido, em que 
se entrelaçam outros personagens 
surpreendentes. Descobre-se o 
papel de ilustres desconhecidos que 
povoam praças e avenidas de nossas 
cidades, como Borges de Medeiros, 
Washington Luis, Oswaldo Aranha, 
João Pessoa, Júlio Prestes, Flores  
da Cunha, Assis Brasil…
Lira Neto confirma a tese de que 
livros escritos por jornalistas 
costumam ser bastante apetecíveis, 
dado o traquejo do metier de  
escrever com clareza e concisão.  
No caso de Neto, some-se também 
um ótimo “tempero” que torna  
a leitura deliciosa.
Digna de registro é a opinião de dois 
personagens abalizados pela própria 
experiência a respeito da obra:  
“Li de um fôlego só o primeiro volume 
do livro de Lira Neto sobre Getúlio. É 
admirável seu rigor na busca dos fatos, 
na abstenção de julgamentos morais e 
o desenrolar de um enredo que mostra 
o itinerário humano, intelectual e 
político de um homem que, a despeito 
do que se pense sobre suas ações  
e posições, teve a grandeza que só  
os estadistas possuem” (Fernando 
henrique Cardoso).  
“Poucas vezes vi alguém descrever 
tão bem a história de Getúlio Vargas 
e do povo gaúcho como o Lira Neto 
na primeira parte da sua trilogia. Foi 
tão impactante para mim que me vi 
andando com Getúlio, fumando um 
charuto, pela Rua da Praia, em Porto 
Alegre” (Luiz Inácio Lula da Silva).

“Fatalista, Getúlio preferia atribuir sua chegada ao poder máximo da Repú-
blica à mão caprinhosa do destino, como se ele próprio fora um predestinado. 
Mas, na verdade, sua ascensão fora fruto da combinação de uma série de cir-
cunstâncias e conjunturas históricas, em parte habilmente conduzidas com a 
ajuda de um impressionante senso de oportunidade e um quase inacreditável 
talento para conjugar a dissimulação, o estratagema e a prudência”. (p. 523)
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estreia “tardia” comprova talento  
de iara Rennó

Reverência country

artista: Iara Rennó
Álbum: IARA
lançamento: Joia Moderna/2013

Do berço, Iara Rennó já pôde assistir ao esplendor da 
Vanguarda Paulista. A ligação é umbilical: ela é filha da 
cantora Alzira Espíndola e do escritor e letrista Carlos 
Rennó. Nada mais natural que sua produção musical 
venha a reboque de uma lógica desconcertante da canção. 
Assim aprendeu em casa e, depois, mais diretamente com 
o próprio Itamar Assumpção, quando fez parte da banda 
de apoio do cantor, ícone desta geração que transformou 
a MPB no final dos anos 1970. Essa mesma busca pela 
originalidade norteou os projetos subsequentes de Iara: 
o grupo Dona zica, o álbum conceitual Macunaíma Ópera 
Tupi (2008) e o disco coletivo A.B.R.A. Pré-ca (2012), ao lado 
de Rubinho Jacobina, Do Amor e Cibelle. Requisitada e 
prolífica, a cantora ainda não tinha um disco que pudesse 
ser chamado de seu. Em certo sentido, IARA, recém- 
-lançado pela gravadora Joia Moderna (do DJ zé Pedro), 
marca sua estreia solo. Um dos requisitos para firmar esse 

novo registro 
era ter o amigo 
Moreno Veloso 
pilotando a 
produção. 
Na prática, 
era assumir 
uma estética de 
instrumentação crua, turbinada por 
intervenções eletrônicas. Algo que dialoga com o 
modernista Cê (2006), disco que deu novo fôlego à obra 
de Caetano Veloso. A banda traz Ricardo Dias Gomes 
(sintetizador) e Leo Monteiro (bateria e percussão). 
As guitarras são da própria Iara. Entre as 12 faixas, há 
exemplares mais experimentais, caso da minimalista Arroz 
Sem Feijão e da ruidosa Estribilho, assim como faixas de 
vocação pop, como a roqueira Já Era e a suingada Seu José. 
Não há marasmo em IARA: é um disco de intenções 
originais, personalidade forte e canções consistentes – 
longe do modernismo oco que se tem forjado por aí  
na música brasileira.

artista: Billie Joe & Norah Jones
Álbum: Foreverly
lançamento:  Warner Music/2013

E o inusitado deu as caras mais 
uma vez na música pop. Ninguém 
em sã consciência imaginaria que 
o vocalista da banda Green Day 
se juntaria a Norah Jones para um 
projeto em parceria. Um disco inteiro, 
no caso. O motivo da união artística 
dos dois, constituída neste ótimo 
Foreverly, tem lastro com a paixão  
de ambos pelas raízes do country.  
A ideia partiu de Billie Joe Armstrong, 
que ficou completamente arrebatado pelo álbum Songs 
Our Daddy Taught Us, do Everly Brothers, lançado em 
1958. Sua concepção era simples e objetiva: regravar este 
clássico, nos mesmos moldes e abordagens. Uma espécie 
de atualização da obra, mas em outras vozes. Só não  
sabia com quem dividir os microfones. Até que sua 
esposa, Adrienne, sugeriu Norah Jones – que tem  
o folk como uma das suas principais expressões. 

Ele gostou, fez o convite e ela 
prontamente topou. 
Durante nove dias em Nova York  
os dois regravaram as 12 faixas  
do disco, com Norah assumindo  
as partes de Phil Everly e Billie as  
de Don. O resultado é primoroso. 
O folk de arranjos econômicos 
e versos poderosos é revisto 
pelos dois com reverência e 
criatividade. Enquanto ela dá 
o peso da tradição, de quem 
cresceu no Texas, ele empresta 

sua voz jovial para um departamento 
que normalmente não é o seu. Ao amansar as cordas 
vocais, ele se revela um cantor aplicado, ainda que não 
apresente identificação imediata com este universo. As 
versões seguem os caminhos das originais, com destaque 
para o hit Long Time Gone e a balada Rockin Alone. 
Aparentemente despretensioso, Foreverly serve como  
um excelente cartão de visitas para a obra magistral  
dos Everly Brothers. Billie Joe e Norah Jones são porta- 
-vozes de um passado musical glorioso.
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aprendendo a ser pai
Título original: Soshite Chichi ni Naru
Direção: Hirazaku Kore-eda
Produção: Japão/2013
com: Masaharu Fukuyama;  
Machiko Ono; Lily Franky; Yoko Maki

A premissa é um estrondo:  
dois bebês foram trocados  
na maternidade. Ambos têm seis 
anos de idade quando a revelação 
vem à tona. Psicólogos, advogados, 
representantes do hospital convocam 
os familiares e sugerem que  
se faça a “destroca” o quanto 
antes. Será melhor para as 
crianças, dizem. É a partir 
dessa matriz emocional,  
de sofrimentos brutais, que  
o cineasta japonês hirazaku 
Kore-eda vai desenvolver a 
trama de Pais e Filhos, vencedor 
do prêmio do Júri no Festival  
de Cannes.
No filme há uma predileção 
evidente em focar nas reações do 
ambicioso arquiteto Ryota. É ele 
quem coleciona as turbulências 
de uma vida de sucesso absoluto 
no trabalho, mas de fraquezas no 
âmbito afetivo e familiar. Ao saber 
da terrível novidade, deixa escapar: 
“Agora está tudo explicado!”. Seu 
filho, o adorável Keita, é um menino 
que diverge de seu perfil obstinado.  
É sensível, lúdico e extrovertido.
Na outra família, Yudai é o pai.  
Uma figura carismática, simples  
e extremamente presente no 
cotidiano de seus filhos. Ele 
contrapõe diametralmente aos ideais 
laboriosos de Ryota. Tem como lema 
de vida: “Nunca faça hoje o que  
pode deixar para amanhã”.
Ao enfrentar a complexa situação, 
Ryota busca extremos, chega 

a propor uma adoção das duas 
crianças. Demora a entender que 
talvez não exista uma solução 
prática e objetiva para o caso. 
Definitivamente não é com manobras 
jurídicas que sua frustração será 
sanada. Existe uma transformação  
a ser ensaiada (e percorrida, claro). 
Algo que apresenta lastros mais 
antigos e remete à complexa relação 
com o próprio pai. 

dessas que servem apenas ao 
sabor das catarses coletivas – tal 
como estamos acostumados com 
o “padrão hollywood”. Nenhuma 
mudança profunda se cristaliza 
em pouco tempo. Nessa batalha 
não há vencedores. Todos já estão 
derrotados.
Numa leitura amplificada, Pais  
e Filhos apresenta um raio-x de um 
Japão que priorizou o trabalho em 
detrimento das relações (amorosas 
e familiares). O clássico Era uma Vez 
em Tóquio (1953), de Yasujiro Osu, 
denunciava este modelo da eficácia 
a qualquer custo. Pais do interior iam 
visitar os filhos na cidade, mas eram 
“abandonados” pelo excesso  
de afazeres e da falta de tempo  
da vida moderna. A convivência era 
impossível diante de uma retomada 
econômica do pós-guerra. No 
longa de Kore-eda, 60 anos depois, 
a reflexão é sobre o preço pago 
por essa lógica progressista. Uma 
das cenas é bastante simbólica: o 
patrão de Ryota o troca de função 
no trabalho e pede para que ele 
dedique mais tempo à família, 
diminua seu ritmo. Ora, como 
equilibrar desenvolvimento 
com os afetos? A crise se instala 
na cabeça e coração desse pai 

rígido, aparentemente forte, mas 
completamente desamparado.
As crianças são um espetáculo  
à parte. Dão verdade a um filme  
sem respostas prontas, estruturado 
nesses desencontros. 
O título original, em japonês, ao 
invés de Pais e Filhos, como ficou em 
português, é algo como Aprendendo 
a Ser Pai. É com essa difícil e sofrida 
transição que Kore-eda trabalha e 
nos entrega mais uma obra-prima.

É um filme de lágrimas, não há 
dúvida. Mas está longe de ser um 
dramalhão. Aliás, esse é um dos 
méritos da abordagem de Kore-eda. 
Em nenhum momento ele pesa  
a mão numa história que facilmente 
viraria roteiro de telenovela 
latino-americana. Não espere, por 
exemplo, redenções simplórias, 
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