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Reforma política 
 

Entenda os principais pontos da Reforma Política 
 
Agência Brasil e Portal EBC - 22.07.2013 
 
 

 
Reforma Política pode ser votada nesta quarta-feira (12) em Plenário na Câmara dos Deputados. (Fabio Rodrigues 
Pozzebom/Agência Brasil) 

Brasília - Enquanto a presidenta Dilma Rousseff apresenta proposta para que um plebiscito leve à 
sociedade a possibilidade de decidir sobre a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para 
tratar da reforma política, um projeto sobre o assunto está pronto para ser votado no plenário da Câmara dos 
Deputados desde o ano passado. 

O relator da matéria, deputado Henrique Fontana (PT-RS), não perdeu ainda a esperança de ver seu 
relatório ser analisado pelos demais deputados. Segundo Fontana, o texto chegou “à porta do plenário”, mas não 
foi apreciado por falta de um acordo entre os líderes partidários.  

Agora, diante das manifestações populares que vêm pedindo mudanças na política do país, o deputado 
acredita que a reforma política possa ser enfim votada pelo Congresso. “Apoio esta proposta que a presidenta 
lançou hoje, de uma Constituinte para votar a reforma política. Mas isso não impede que o Congresso resgate o 
meu projeto e vote em regime de urgência”, disse o deputado. 

Fontana diz que a matéria, que há 15 anos é discutida pelos parlamentares sem que se chegue a um acordo 
que permita a votação, é de fato “complexa”. Segundo ele, existem “interesses diversos” que são difíceis de 
conciliar. “Quem sabe esse novo cenário de manifestações possa abrir a porta para que a reforma política seja 
votada”, avalia. 

A proposta relatada por Fontana é a mais recente discutida pelo Congresso. O texto dele prevê o 
financiamento público exclusivo das campanhas, a coincidência das eleições para todos os cargos – de vereadores a 
presidente da República – em 2022 e a prorrogação dos mandatos de prefeito a serem eleitos em 2016. Além disso, 
ele propõe também o fim das coligações em eleições proporcionais e a criação de uma lista flexível de candidatos a 
ser apresentada para os eleitores. 

O relatório de Fontana também amplia a possibilidade de a sociedade participar da vida legislativa por 
meio da internet. O texto dele aumenta as formas de apresentação de projetos de lei de iniciativa popular, como foi 
o caso do projeto que criou a Lei da Ficha Limpa. 

Também recentemente, uma comissão mista do Congresso Nacional elaborou uma proposta menos 
ambiciosa com mudanças na lei eleitoral. O projeto, coordenado pelo deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), 
propõe, entre outras coisas, que sejam convocadas novas eleições em caso de cassação de mandato de prefeito e 
medidas para reduzir a burocracia na Justiça Eleitoral. O projeto também estabelece a permissão para a pré-
campanha, em que os candidatos poderão assim se declarar nas próprias redes sociais e sites. 
Entenda, abaixo, os principais pontos da Reforma Política: 
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Financiamento público de campanhas 
 

Atualmente, o financiamento das campanhas é misto, composto em parte por recursos do fundo partidário 
e em parte por capital privado proveniente de doações. O argumento utilizado nas discussões para a adoção de um 
financiamento integralmente público é que dessa forma os políticos deixariam de depender do poder financeiro de 
grandes empresas para se elegerem. 

De acordo com a proposta, o governo federal reservaria um fundo a ser distribuído aos partidos de acordo 
com a proporção das representações no Congresso Nacional. 
Fim das coligações proporcionais 

Com o fim das coligações, os partidos ficam impedidos de se unirem para disputar eleições proporcionais 
nos cargos de vereador, deputado estadual e deputado federal. Essa medida é proposta porque com as coligações, 
quando um eleitor vota em determinado candidato de um partido, pode acabar elegendo indiretamente outro 
candidato, muitas vezes desconhecido e de outro partido. A proposição de fim para as coligações proporcionais 
encontra resistência dos partidos menores, que alegam dificuldade para montar chapa de vereadores capaz de 
ultrapassar a barreira do quociente eleitoral, ou seja, a quantidade mínima de votos necessária para eleição. 
 
Unificação de eleições municipais e nacionais 
 

Atualmente, o Brasil tem eleições a cada dois anos, ora em âmbito municipal, ora em âmbito nacional. A 
nova proposta quer instituir eleições a cada quatro anos, unificando todos os pleitos. Uma das possibilidades 
apresentadas é que prefeitos tomem posse no dia 5 de janeiro; governadores, no dia 10 de janeiro; e o presidente da 
República assumiria o mandato no dia 15 de janeiro. Para ajustar o calendário eleitoral, vereadores e prefeitos 
eleitos em 2016 ficariam seis anos no cargo para que todas as eleições coincidam em 2022. Uma das justificativas 
para essa mudança é a de diminuir os gastos com eleições no país. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o 
gasto bruto verificado nas eleições municipais de 2012 foi de R$ 395,2 milhões. 

Segundo o relator Henrique Fontana, o último processo eleitoral continuou a destacar as contradições do 
sistema político brasileiro atual. "O principal defeito continua sendo o financiamento privado de valores 
extraordinários que custam as campanhas eleitorais em nosso país. Isso está levando a uma lógica em que a 
democracia brasileira passa por um processo de risco crescente: o poder econômico tem influência cada vez maior 
sobre a decisão das eleições", assegura. De acordo com o deputado, milhares de pessoas que poderiam ter um 
papel a desempenhar como vereadores, prefeitos, deputados federais, estaduais ou mesmo os cargos maiores, se 
afastam da política porque não podem arcar com o financiamento de campanhas de altíssimo valor. 
27/06/2013 
 

 

‘A reforma política deve começar cortando as mordomias da 
pelegagem sindical’, um artigo de  

 
ANTONIO VIEIRA 
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Um programa de moralização política no Brasil deveria começar com uma redução geral de todos os 
impostos. Os parasitas que controlam o aparelho estatal não têm quaisquer limites. Dinheiro na mão do governo é 
vendaval. Se houver uma redução da receita pública haverá, também, redução da margem de corrupção. Ao 
contrário do que possa parecer, os serviços não piorarão. Até pela singela razão de que pior do que isso que está aí 
não é possível ficar. 

Redução tributária deveria compreender todos os tipos de impostos, de contribuições, de taxas, de 
emolumentos ou que nome fantasia tenha. O caso do imposto sindical é paradigmático. A pelegada vive 
nababescamente com o recolhimento compulsório de um dia de nossos salários: uma babilônia de dinheiro. O 
peleguismo patronal também não deve ser esquecido. Aliás, vale relembrar que o ponto de convergência do finado 
José Alencar com Lula da Silva era a prática, comum aos dois, de saquear receita dos sindicatos. 

A sustentação da campanha de José Alencar ao governo de Minas Gerais, em 1994 (vencida por Hélio 
Garcia), se deu com a grana do sistema Federação das Indústrias-SESI-SENAI-IEL. Foram milhões gastos em 
propaganda visando a promoção pessoal do empresário chapa-branca que pretendia virar governador. Em 1998 já 
foi outra história: saiu cabalando tudo quanto é liderança do interior mineiro (pequena, média ou grande) numa 
volúpia tal que o próprio Hélio Garcia, e a então senadora Júnia Marise, desistiram da disputa senatorial em face 
da cornucópia inesgotável do pretendente. José Alencar concorreu praticamente sozinho. Mas este é assunto para 
outro comentário. 

Voltemos aos pelegos trabalhistas. Suas atividades partidárias são financiadas com a grana dos sindicatos. 
Dinheiro público, portanto. É ali que eles aprendem a furtar, onde desenvolvem a tecnologia que, posteriormente, 
vão aplicar nos governos que conquistam. Não por acaso, o governo Lula vetou a obrigatoriedade de prestação de 
contas dessa gente, bem como a fiscalização dos gastos por parte dos tribunais de contas. É situação única na 
institucionalidade brasileira. Milhões e milhões entregues aos pelegos que, no entanto, estão dispensados de 
mostrar onde os aplicaram. 

Nem precisa dizer que tais fundos servirão para sustentar as eleições de parlamentares, prefeitos, 
governadores e presidentes da república. Claro, igualmente não é preciso demonstrar que o PT e o PCdoB são os 
maiores profissionais neste saqueio. A gang da Força Sindical opera de maneira mais próxima da pirataria que do 
corso, típico da quadrilha da CUT. Pegue a relação dos corruptos mais notórios; se não todos, a maioria, vieram 
eles do movimento sindical. O professor Delúbio simboliza os demais. O costume está tão entranhado neles que 
acham normal, absolutamente inquestionável, que possam fazer o que fazem. 

A pilhéria do Delúbio ─ “o mensalão, no futuro, será piada de salão” ─ foi dita na mais absoluta 
sinceridade e boa fé da parte dele. Seria uma simples desapropriação em prol da luta política feita, sempre, na 
defesa dos interesses da categoria. É por essa razão que eles não largam o osso sindical. É um aparelho valioso e 
rendoso, um grande negócio que se deve preservar, pensam eles. Disputas pelo controle do cofre podem acarretar 
a morte. Inumeráveis histórias de crimes contra a vida em alguns sindicatos são conhecidas por todos. Se as 
oposições pretendem, de fato, enfiar o dedo na ferida, uma das medidas moralizadoras na reforma política é acabar 
com o privilégio, que os sindicatos e centrais sindicais possuem, de não prestar contas do dinheiro recebido aos 
tribunais de contas. 
Consulte a Advocacia Geral da União: qualquer entidade que receba um níquel dos cofres públicos é obrigada a 
prestar contas sobre sua aplicação. Se o volume do recurso público for superior a 50% da receita da entidade, ela é 
obrigada a se explicar até da parte oriunda de fontes próprias. Mas os sindicatos, não. Estão liberados para suas 
farras (dona Rose e Lula da Silva, aliás, se conheceram em alguma delas), de toda natureza. Dê uma espiada no 
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histórico de patifarias do sindicato dos bancários de São Paulo. Este é o modelo de atuação da turma. Daí saíram 
Gushiken, Berzoini e outros mais. O companheiro Mercadante, em época que estava sem mandato, foi “assessor” 
dessa turma de velhacos. Eles se protegem e saqueiam juntos. Com o dinheiro do imposto sindical, claro. 
Revista Veja, 27/06/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reforma política 
Câmara enterra reforma política válida para 2014 

 
Desde a semana passada, o governo procura uma saída para salvar sua proposta oportunista de plebiscito para a 
reforma política. Nesta terça, a derrota foi sacramentada com posição dos líderes dos partidos na Casa 
Laryssa Borges, de Brasília 

 
FIM DA LINHA - Líderes dos partidos na Câmara decidem sepultar a tentativa do governo de mudar o sistema 
eleitoral brasileiro para as eleições de 2014 (Fernando Bizerra Jr./EFE) 
 

O plebiscito para 2014 já foi enterrado. Já teve até missa de sétimo dia", deputado Eduardo Cunha (RJ), 
líder do PMDB 

Os líderes dos principais partidos na Câmara dos Deputados decidiram enterrar nesta terça-feira a 
proposta da presidente Dilma Rousseff de realizar um plebiscito às pressas para aprovar a reforma política válida 
para as eleições do próximo ano. 

A decisão foi tomada após um encontro dos líderes na casa do presidente da Câmara, Henrique Eduardo 
Alves (PMDB-RN), seguido de uma reunião oficial no Congresso. Paralelamente, os ministros Aloizio Mercadante 
(Educação) e Ideli Salvatti (Relações Institucionais) também se reuniram com deputados da base. 

Foi a segunda vez que os deputados sentaram à mesa para deliberar o mesmo assunto: que o Congresso 
não tem condições de definir as perguntas do plebiscito e convocar a consulta popular em poucas semanas, como 
quer a presidente. "A questão do plebiscito é de ordem prática. Dentro do prazo que a anualidade constitucional 
exige, não haveria como fazer o plebiscito para a eleição de 2014. Isso é uma constatação de todos. Em termos 
práticos, se tornou inviável para 2014", sentenciou Alves, que anunciou a formação de um grupo de trabalho para 
elaborar uma proposta de reforma política no prazo de três meses. 
Luis Macedo / Câmara dos Deputados 
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Líderes dos partidos aliados se reúnem na Câmara 

Na semana passada, os deputados já haviam comunicado ao vice-presidente da República, Michel Temer 
(PMDB), encarregado de negociar a proposta com o Congresso, sobre a resistência das bancadas em levar o tema adiante 
de afogadilho. Na saída do encontro,Temer anunciou o recuo do governo em tentar aprovar o plebiscito para 2014, mas, 
horas depois, foi desautorizado por Dilma. Paralelamente, o PT ainda tentou pressionar pela aprovação da proposta, 
aumentando o constrangimento ao vice. 
Desde então, perdido e sem o apoio dos partidos aliados, o governo tenta buscar uma saída "honrosa" para o plebiscito 
oportunista que inventou. Dilma chegou a pedir socorro na semana passada ao PT para tentar retomar o diálogo com 
sua base, especialmente com o PMDB, mas seus articuladores políticos não conseguiram contornar a crise. 

PT - Nesta terça, o próprio PT acabou isolado durante a discussão. O partido agora afirma que tentará 
recolher 171 assinaturas para apresentar um projeto de decreto legislativo destinado a insistir na ideia de armar um 
plebiscito válido para o ano que vem. 
Nas bancadas aliadas, cresceu a insatisfação com a forma afobada que o governo conduziu a tentativa de impor a 
convocação do plebiscito ao Congresso. "O plebiscito para 2014 já foi enterrado. Já teve até missa de sétimo dia. 
Não se pode criar uma frustração para a população e aprovar algo que não pode aplicar na próxima eleição. O PT 
pode conseguir as assinaturas [para a tramitação do projeto de decreto legislativo], mas não vai conseguir aprovar", 
disse o líder do PMDB, Eduardo Cunha (RJ). 

A avaliação nas siglas aliadas foi que o PT quis se aproveitar do calor dos protestos nas ruas para aprovar 
mudanças no sistema eleitoral que beneficiassem o partido. No Congresso, o PT trabalhava para emplacar um 
modelo de financiamento que permitisse ao partido com maior número de votos nas eleições anteriores - no caso, 
em 2010, o próprio PT - ficar com a maior fatia dos recursos públicos. 
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Revista Veja – 09/09/2013 

Brasil 

Plebiscito - o golpe da consulta popular 
 

Reportagem na edição de VEJA desta semana mostra que o PT tenta imprimir verniz democrático à ideia, mas o 
objetivo de plebiscito é dar mais dinheiro ao partido e instituir o voto de cabresto 
Pieter Zalis 

 
Depois de ter de recuar da tentativa desesperada de convocar uma assembleia constituinte, o governo 

decidiu propor a realização de um plebiscito para fazer uma reforma política. A diferença entre as propostas é que 
a primeira afrontava a democracia de forma explícita e a segunda é um golpe disfarçado. Ambas, porém, têm os 
mesmos propósitos: desviar o foco das manifestações e servir ao projeto de poder do PT. Pelos planos do governo, 
a consulta popular ocorreria em agosto e teria o resultado homologado no início de outubro. Assim, as regras já 
valeriam para as eleições de 2014. Se emplacar sua manobra, o PT terá os seguintes motivos para comemorar: 
• Será o partido cujo caixa receberá mais dinheiro público. Embutido na proposta de reforma política do governo 
está o obsessivo desejo do PT de impor o financiamento - exclusivamente - público de campanha. Pelo modelo, 
pessoas e empresas continuarão a poder fazer doações, mas para um fundo, sem escolher destinatários. O dinheiro 
será dividido conforme a votação do partido na eleição anterior. Se o sistema for adotado em 2014, com o quadro 
eleitoral mais provável, Dilma terá quase 70% do bolo: 67,59%. 
• A candidatura de Marina Silva estará praticamente enterrada: pelas mesmas regras, a ex-senadora, que teve 20 
milhões de votos em 2010, mas que agora tenta criar um novo partido, ficaria com ínfimo 0,16% do dinheiro 
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público. Com a campanha inviabilizada, deixaria de ameaçar a liderança de Dilma. Aécio Neves (PSDB) teria 
direito a 21,77% do dinheiro e Eduardo Campos (PSB), a 6,56%. 
• A institucionalização do voto de cabresto. O PT defende o voto em lista fechada para o Legislativo. Por esse 
método, o eleitor não vota em candidatos, mas na sigla. Traduzindo: os caciques petistas indicam os candidatos a 
deputado e depois chamam o povo para pagar a campanha. É muita cara de pau. 
• À custa dos cofres públicos, Luiz Inácio Lula da Silva aparecerá na TV como garoto-propaganda do PT. O 
partido planeja aproveitar o tempo dos programas de televisão destinados à discussão das questões do plebiscito 
para fazer propaganda do governo e atacar adversários, com o ex-presidente no comando do show. 

Desde maio, o presidente do PT, Rui Falcão, tenta coletar assinaturas para apresentar esse mesmo projeto 
de reforma política no Congresso. O argumento que colore os cartazes é que a reforma reduziria "a força do poder 
econômico" nas eleições, já que acabaria com as doações de bancos e empreiteiras - apontados como os vilões da 
corrupção. Ocorre que, como sabe muito bem o PT, Lula é hoje o maior amigo das empreiteiras, em cujos jatos viaja 
e para cujos interesses faz um descarado lobby. "O maior problema de corrupção eleitoral do Brasil vem de 
recursos que entram pelo caixa dois", lembra o professor de direito eleitoral Carlos Gonçalves Júnior, da PUC de 
São Paulo. Nenhum país adota o sistema defendido pelo PT. A Dinamarca, a nação menos corrupta do mundo, não 
restringe o financiamento, mas fiscaliza o uso do dinheiro e pune quem o desvia - estas, sim, medidas efetivas de 
combate à roubalheira. Para levar ao Congresso a proposta apresentada por Falcão, o PT precisa de 1,4 milhão de 
assinaturas. Só conseguiu 120 000. A ideia do plebiscito não passa, portanto, de uma tentativa de driblar a falta de 
apoio popular à iniciativa. 

Não fosse o oportunismo escancarado da proposta, a própria iniciativa do plebiscito já é uma farsa. "Nesse 
tipo de processo, há um risco muito grande de o povo ser usado para legitimar as posições do plantonista no 
poder. Ditadores sempre se valem de plebiscitos", alerta Carlos Velloso, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. 
O fato de a reforma política ser um assunto complexo, com o qual a população não tem familiaridade, aumenta 
ainda mais o risco de a consulta popular ser manipulada a ponto de ganhar o lado que tiver contratado o 
marqueteiro mais competente. Por mais necessária que seja, e com isso concordam todos os partidos e todos os 
governos, a reforma foi um tema rarefeito nas manifestações. Os brasileiros não clamam pela reforma política, mas 
pela reforma ética dos políticos. 

Revista Veja, 02/09/2013 
 
 
 
 
 
 
 

 

Corrupção 
 

Analfabeto Político 
 O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos 
políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão,do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do 
remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo 
que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, e o 
pior de todos os bandidos que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo. 
(Bertold Brecht) 
 
Artigo retiradode http://www.cartacapital.com.br 
 

A mãe de toda corrupção 
 

Deixo de lado, por um dia, a série sobre modelos de desenvolvimento, para falar de tema central, no 
combate à corrupção no país: o financiamento privado de campanha.Nos próximos dias começará o julgamento do 
“mensalão” – o sistema de financiamento de campanha do PT e partidos aliados, denunciado por Roberto 
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Jefferson. Não há provas de que tenha sido um pagamento mensal por compra de apoio. É mais o apoio financeiro 
às campanhas políticas de aliados. 
Mesmo assim, não deve ser minimizado, desde que se entenda que é algo que ocorre com todos os partidos e todas 
instâncias de poder. 

*** 
O país avançou enormemente na luta contra a corrupção. Dispõe de um conjunto de organismos 

funcionando, como o TCU(Tribunal de Contas da União), a AGU (Advocacia Geral da União), o Ministério Público, 
a Polícia Federal. E, agora, a Lei de Transparência, obrigando todos os entes públicos a disponibilizarem suas 
informações na Internet. 

*** 
Mas o ponto central de corrupção – o financiamento privado de campanha – continua intocado. 

Por que ele tem essa importância? 
O primeiro círculo de controle da corrupção é do próprio partido. São políticos vigiando correligionários. 
Com o financiamento público de campanha e o Caixa 2, a contabilidade vai para o vinagre. É impossível 

controlar o que vai para o partido ou para o bolso dos que controlam as finanças partidárias. 
*** 

O mesmo ocorre na administração pública. A sucessão de convênios firmados por Ministérios com ONGs 
aliadas é efeito direto desse modelo. 

Mas não apenas isso. Tome-se o responsável pela aprovação de plantas na Prefeitura de São Paulo. 
Durante anos e anos prevaricou. Para tanto, desobedecia as posturas municipais. Por que não foi denunciado por 
subordinados? Justamente por não saber se era iniciativa pessoal sua ou a mando do seu chefe, ou do chefe do 
chefe. Tudo isso devido ao financiamento privado de campanha. 

*** 
Essa prática nefasta acabou legitimando (embora não legalizando) vários tipos de golpe em todas as 

instâncias administrativas, em todos os quadros partidários. 
Liquidou não apenas com a ética partidária mas com a própria democracia interna dos partidos. Na composição 
dos candidatos ao legislativo, tem preferência quem tem acesso a financiadores de campanha. E a conta será 
cobrada depois. 

*** 
Os desdobramentos se dão não apenas no âmbito da política, mas do próprio crime organizado. 
A falta de regras faz com que pululem irregularidades em todos os cantos – desde meros problemas 

administrativos até escândalos graúdos. 
Em parceria com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, por exemplo, a revista Veja montou uma verdadeira máquina de 
arapongagem em Brasilia, que servia não apenas para vender mais revista, criar mais intimidação, como para 
outros objetivos ainda não completamente esclarecidos. 

Em muitos casos, levantavam-se escândalos com o único propósito de afastar quadrilhas adversárias de 
Cachoeira. 

As revelações de ontem – do portal G1, da Globo – de que a namorada de Cachoeira chantageou um juiz 
(dizendo que tinha encomendado um dossiê para Veja) é demonstração cabal de como a corrupção entrou em 
todos os poros da vida nacional. 
 
Notícia retirada do G1 (http://g1.globo.com/)  
 
 
 

 

Especialistas apontam dez passos para combater a corrupção 
 

G1 ouviu cientistas políticos, economistas e membros do 
poder público. Propostas vão desde combater 'caixa 2' até 

acabar com cabide de emprego. 
Maria Angélica Oliveira Do G1, em São Paulo 
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Interromper  o  fluxo  de  dinheiro  que  alimenta  a  corrupção  demanda  muito mais do que fazer uma boa 
escolha nas urnas e cobrar ética dos governantes. O recente escândalo do mensalão  do  DEM  do  Distrito  Federal  
contribui  para a desconfiança  em relação aos políticos.   

No  dia  9  de  dezembro  de  2003  o  Brasil  e  mais  111  países  assinaram  a Convenção das Nações Unidas 
contra a corrupção, e o dia ficou conhecido desde então como  dia  internacional  contra  a  corrupção.  Para  esse  
dia,  o  G1  procurou  especialistas nas áreas de ciência política, administração pública, economia e representantes 
do poder público  para  saber  o  que  é  possível  fazer,  na  prática,  para  combater  fraudes  em prefeituras e 
governos.  
 

Combater o ‘caixa dois’ 
 

 O “caixa dois”  sempre  cobra  retorno,  diz  o  cientista  político  e  professor  da Fundação  Getúlio  Vargas  
(FGV)  Marco  Antônio  Teixeira,  que  defende  maior  controle sobre  doações  para  evitar  que  financiamento  de  
campanha  vire  financiamento  de lealdade após as eleições. “O custo da política é tão alto que isso acaba 
comprometendo o  político  muito mais  com  quem  financia  a  campanha  do  que  com  o  eleitor  (...)  o 
candidato  busca  apoio  aqui  e  ali,  e  obviamente  vai  tentar  devolver  esse  apoio  sob  a forma  de  prestação  de  
serviço  e  favores.  Isso  quando  não  fica  depende  do  grupo  que captou  dinheiro  para  ele.  Aí  você  
transforma  o  governo  em  um  clube  restrito  aos interesses dessas pessoas”, diz.   
 

Acabar com o cabide de emprego 
 

Acabar com o cabide de emprego é a solução apontada  pelo  professor  de Finanças Públicas  da  
Universidade  de  Brasília  (UnB),  José  Matias  Pereira.  De  acordo com  ele,  a  administração  pública  tem  que  
ser  conduzida  por  funcionários  de  carreira, que  devem  ser  selecionados  por  vocação  e  cobrados  por  
desempenho.  “Quem  é  de carreira  conhece  o  funcionamento  da  sua  área  e  permanece  na  instituição  
quando termina  o  governo.  [Se] a  pessoa  chega  ao  setor  público  de  paraquedas,  na  hora  que  o padrinho 
dela sai, volta para sua região e nunca mais se ouve falar dela.”   
 

Fortalecer partidos 
 “Se nós queremos eliminar o fenômeno do mensalão, temos que fortalecer os partidos e enfraquecer os 
poderes individuais dos parlamentares”, diz o cientista político Bruno Speck, da Unicamp. Para isso, ele defende 
uma cláusula de barreira que estipule um  percentual  mínimo  de  votos  para  um  partido.  “Quando  você  tem  
menos  partidos, esses poucos partidos, por serem maiores, têm mais poder sobre os deputados. Isso faz com  que  
as  negociações  girem  mais  em  torno  de  acordos  políticos  e  não  de  acordos individuais.”    
 

Mais participação em conselhos 
 

         Você já  participou  de  algum  conselho  da  prefeitura  ou  de  alguma  audiência pública  sobre  orçamento?  Não?  
Pois  saiba  que  neles,  é  possível  ajudar  a  planejar  e fiscalizar  gastos.  “Muitos  governos  criam  conselhos  apenas  
para  cumprir  a  lei.  Se  a prefeitura  não  tem  conselho  de  merenda  escolar,  não  recebe  o  repasse.  A  sociedade 
também fecha os olhos a isso, tanto é que alguns governos fazem audiência pública e só comparecem cinco pessoas”, diz 
o economista Valdemir Pires, coordenador do curso de Administração Pública da Unesp.   
 

Simplificar processos 
 

É nas entrelinhas de processos confusos, cheios de detalhes e exigências que se criam oportunidades para 
desvios, diz o professor da Universidade Federal de Minas Gerais  (UFMG)  Ivan  Beck,  doutor  em  
Administração  e  pesquisador  da  área  de  gestão pública, que defende  a desburocratização do setor público. 
“Em licitações onde há um processo  seletivo  muito  complexo,  exigente,  é  onde  você  facilita  arranjos  entre 
empresas  que  vão  ganhar,  que  vão  trocar.  E  não  se  controla  posteriormente  essas empresas, quem ganha e 
quem não ganha”, aponta.   
 

Mais rigor para orçamentos e gastos 
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Segundo o economista  Valdemir Pires,  da  Unesp,  os  orçamentos  públicos devem  ser  “mais  sérios”.  
“Ele  (orçamento)  se  altera  completamente  na  hora  da execução.  Ao  final,  não  se  tem  aquilo  que  se  
planejou.  Não  é  um  instrumento  nem  de planejamento, nem de  controle adequado. Tem  que sair da condição 
de  rito legal  e ser instrumento de planejamento e transparência.” Ivan Beck, da UFMG, defende a criação de  leis  
que  impeçam  a  “flexibilidade”  para  aprovar  gastos  por  meio  de  rubricas  ”em coisas que não têm nada a ver 
com o interesse público”.  
 

 
Fortalecer órgãos de controle 

 
        Tribunais  de  contas  são  órgãos  de  controle  externo  dos  gastos  públicos, encarregados  de  analisar 
prestações  de  contas.  Ivan  Beck,  da  UFMG,  diz  que  esses órgãos precisam de mais funcionários e capacitação. 
Os servidores, segundo ele, devem conhecer a realidade de secretarias, prefeituras e governos para ter 
discernimento sobre o  porquê  de  determinadas  ações.  “Alguns  casos  são  de  corrupção,  outros  casos  são  de 
total falta de alternativa de ação, que se confunde com desvio. [É preciso] evitar perda de tempo de ficar 
procurando gastos com café, com compra de pizza, e [não] deixar de lado outros desvios grandes que não são 
coibidos.”   
 

Reduzir número de recursos 
 

         “A gente  não  pode  tratar  um  desvio  de  recursos  públicos  num  montante expressivo como se fosse um 
roubo de um supermercado. Crime de corrupção deveria ter caráter mais ágil porque a sociedade está ficando 
desiludida”, diz o secretário-geral do  Tribunal  de  Contas  da  União  (TCU)  na  Paraíba,  Rainério  Leite,  que  
coordena  o Fórum de Combate à Corrupção no  estado. Para  combater impunidade e  desilusão, ele defende  
encurtar  o  caminho  percorrido  pelos  processos.  “Tem  cinco  ou  seis  recursos que  podem  ser  interpostos  ao  
longo  de  vários  anos.  A  gente  precisa  reestudar  a legislação para que a resposta do Estado nesses casos seja 
muito mais imediata.”    

Agilizar cumprimento de pena 
 

          O vice-presidente da Associação Nacional  dos  Procuradores  da  República, Wellington Saraiva, diz que há um 
“estímulo ao atraso processual” no país. “Qualquer cidadão que seja processado tem direito de recorrer à segunda 
instância e, dependendo do  caso,  ao  Superior  Tribunal  de  Justiça  (STJ)  e  Supremo  Tribunal  Federal  (STF).  Há dois  
anos,  o  Supremo  disse  que,  se  o  cidadão  estiver  respondendo  ao  processo  em liberdade  e  for  condenado,  só  
começará  a  cumprir  a  pena  depois  que  o  processo  for confirmado por todas essas instâncias.”   
 

Alterar prazo de prescrição de crimes 
 

         Para o procurador regional da República Wellington Saraiva, o sistema legal  
de  prescrição  gera  impunidade.  “Mesmo que  o  cidadão  seja  condenado,  se  o  processo demorar determinado 
prazo - e mesmo que demore por causa de recursos da defesa – a punição  é  extinta  e  o  processo  vai  para  o  
arquivo.  Por  exemplo,  para  um  crime  que tenha pena de um ano de prisão, a lei estabelece que o prazo de 
prescrição é de quatro anos.  Então,  o  advogado  sabe  que  basta  recorrer  e  fazer  o  processo  demorar  mais  de 
quatro anos para o cliente dele jamais cumprir pena de prisão”, diz.  
 
 
 
 

O “Mensalão” 
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Artigo retiradode http://www.cartacapital.com.br 
 
 
 

Os mensalões, um comparativo 
 

Por Marcos Coimbra 
 

Por coincidência, justamente quando o julgamento do mais famoso “mensalão”, que alguns chamam “do 
PT”, foi marcado, a Procuradoria-Geral da República encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) sua 
denúncia contra os acusados de outro, o “mensalão do DEM” do Distrito Federal. 

Trata-se mesmo de um acaso, pois a única coisa que os dois compartilham é o nome. Equivocado por 
completo para caracterizar o primeiro e inadequado para o segundo. 

Naquele “do PT”, nada foi provado que sugerisse haver “mensalão”, na acepção que a palavra adquiriu 
em nosso vocabulário político: o pagamento de (gordas, como indica o aumentativo) propinas mensais regulares a 
parlamentares para votar com o governo. No outro, essa é uma das partes menos importante da história. 

Alguns acham legítimo – e até bonito – empregar a expressão como sinônimo genérico de “escândalo” ou 
“corrupção”, mas isso só distorce o entendimento. O que se ganha ao usar mal o português? No máximo, 
contundência na guerra ideológica. Chamar alguma coisa de “mensalão” (ou adotar neologismos como 
“mensaleiro”) tornou-se uma forma de ofender. 
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Fora o nome errado igual, os dois são diferentes. 

 
Ninguém olha o “mensalão” de Brasília como se tivesse significado especial. É somente, o que não quer 

dizer que seja pouco, um caso de agentes políticos e funcionários públicos, associados a representantes de 
empresas privadas, suspeitos de irregularidades. 

Por isso, se o STJ acolher a denúncia, o processo terá tramitação normal. Sem cobranças para que ande 
celeremente. Sem que seja pintado com cores mais fortes que aquelas que já possui. Sem que se crie em seu torno 
um clima de “julgamento do século” ou sequer do ano. 

É provável que aconteça com ele o mesmo que com outro mais antigo, o “mensalão do PSDB”. Esse, que 
alguns dizem ser o “pai de todos”, veio a público no mesmo período daquele “do PT”, mas avança em câmera 
lenta. Está ainda na fase de instrução, sem qualquer perspectiva de julgamento. 
 
Por que o que afeta o PT é mais importante? 
 

A resposta é óbvia: porque atinge o PT. Se os “mensalões” da oposição são tratados como secundários e se 
outros são irrelevantes (como os que a toda hora são noticiados em estados e municípios), deveria existir no do PT 
algo que justifique tratamento diferente. 

Há quem responda com uma frase feita, tão difundida, quanto vaga: seria o “maior escândalo da história 
política brasileira”. Repetida como um mantra pelos adversários do PT, não é substanciada por nenhuma 
evidência, mas circula como se fosse verdade comprovada. 
“Maior” em que sentido? Os recursos públicos movimentados seriam maiores? Mais gente estaria envolvida? 

É difícil para quem lê as alegações finais do Ministério Público Federal (MPF) compreender o montante que 
em sua opinião teria sido desviado e como. O documento é vago e impreciso em algo tão fundamental. 
Essa indefinição pode ser, no entanto, positiva: deixa a imaginação livre. Qualquer um pode inventar o valor que 
quiser. 

O “mensalão do DEM”, ao contrário, tem tamanho especificado: 110 milhões de reais. Nele, o MPF não se 
confundiu com as contas. 

Se o critério para considerar maior o petista for a quantidade de envolvidos, temos um curioso empate: 
dos 40 acusados originais, número buscado pelo MPF apenas por seu simbolismo, restam 37, tantos quanto os 
denunciados no escândalo de Brasília. 

E há diferenças notáveis. No “mensalão do DEM”, os agentes públicos foram citados por desviar dinheiro 
para enriquecimento pessoal, o que, em linguagem popular, significa roubar. No “do PT”, nenhum. 
De um lado, valores certos, acusados em número real, motivações inaceitáveis. Do outro, o oposto. 

Quando o procurador-geral declarou que “a instrução comprovou que foi engendrado um plano criminoso 
para a compra de votos dentro do Congresso Nacional”, esqueceu que nem sequer uma linha de suas alegações o 
demonstrou. Arrolou 12 deputados (quatro do PT), que equivalem a 2% da Câmara, número insuficiente para 
sequer presumir que houvesse “um esquema de cooptação de apoio político”, a menos que inteiramente inepto. 

No caso de Brasília, nada está fantasiado, é tudo visível, o que não significa que tenha sido provado de 
forma juridicamente correta. 

No fundo, essa é a questão e a grande diferença entre os dois. Quando a hora chegar, o “mensalão do 
DEM” deverá, ao que tudo indica, ser analisado de maneira técnica. Se o “do PT” o fosse, pouco da acusação se 
sustentaria. 
Tomara que os ministros do STF consigam independência para julgá-lo de maneira isenta, livres das pressões dos 
que exigem veredictos condenatórios. 
 
Artigo retira do de http://oglobo.globo.com 
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Julgamento do mensalão repercute na imprensa internacional 
Alguns jornais consideram condenação importante para o futuro do país 

 
RIO - O início do julgamento do mensalão foi comentado e analisado pela imprensa internacional. Na Europa, nos 
Estados Unidos ou na América Latina, a tarefa do Supremo Tribunal Federal (STF) de julgar os 38 réus e os 
desdobramentos políticos do caso foram abordados. 

Para o britânico "Guardian" , apesar de tratar-se do esquema que atentou mais gravemente contra os 
valores democráticos, segundo a avaliação da Procuradoria-Geral da República, não deve haver dividendos 
políticos que compliquem a situação da presidente Dilma Rousseff. O jornal, em sua edição on-line, destaca que, 
mesmo sendo do PT, "a presidente não deve ser prejudicada, pois demitiu todos os ministros que se envolveram 
em escândalos de corrupção no seu governo". 

"Corrupção e assassinato não são novidade no Brasil, mas a importância do caso traz a esperança de que 
problemas endêmicos como esse sejam abordados e combatidos", diz o jornal, que cita ainda outros casos de 
corrupção. Além do "Mensalão scandal", a relação entre o ex-senador Demóstenes Torres e Carlinhos Cachoeira é 
citada. 

Com o título "Começa o julgamento do caso de corrupção que abalou Lula", o argentino Clarín explica o 
papel fundamental de Roberto Jefferson para a explosão do caso. O periódico relembra a denúncia da compra de 
parlamentares por meio de mesadas. 

O jornal, entretanto, sustenta uma versão singular sobre o caso: a de que o PSDB, de José Serra e Fernando 
Henrique, pressionou pelo impeachment do então presidente. 

"Cardoso chegou a exigir publicamente a renúncia de Lula, mesmo sem nenhuma comprovação de que o 
então chefe de estado tivesse vinculação com os delitos cometidos por muitos de seus aliados". Sabe-se que o PSDB 
não se comportou desta forma, mesmo após o depoimento explosivo de Duda Mendonça. A oposição passou a 
adotar o discurso de que o PT deveria ser derrotado nas eleições de 2006. 

O espanhol "El País" descreve a denúncia da Procuradoria-Geral da República e o esquema de desvio de 
dinheiro público estabelecido no Banco do Brasil. Para especialistas ouvidos pelo jornal, o resultado do julgamento 
será importante para o futuro do país. 

O "El País" cita a opinião do ex-presidente Fernando Henrique, segundo a qual o país pode ter "uma 
mudança cultural" após a sentença. 
"O ex-presidente diz que uma condenação contra os acusados, ou pelo menos contra os mais importantes deles, 
poderá colocar um ponto final na cultura da corrupção e da impunidade política que aflige o país". 

Já o site da CNN destaca o fato de que a imprensa brasileira considera o "julgamento do século" o do 
mensalão, além de citar o desvio de dinheiro para pagamento de mesadas. Em quase todos os portais, os textos são 
ilustrados com uma foto do ex-deputado cassado José Dirceu. 
Nesta semana, a revista "The Economist" já havia feito a avaliação de que "julgar o mensalão é avanço contra 
impunidade". 
 
Leia mais sobre esse assunto em http://oglobo.globo.com/pais/julgamento-do-mensalao-repercute-na-imprensa-
internacional-5683404#ixzz22hl5Tqe2  
© 1996 - 2012. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este material não pode ser 
publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.  
 
 
 
Artigo retirado de http://www.cartacapital.com.br 
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Pontos sobre o “mensalão” 
 

Por Wálter Maierovitch 
 

Na quinta-feira 2 começou no Supremo Tribunal Federal o julgamento do chamado mensalão. A seguir, 
analiso algumas dúvidas sobre o seu desenrolar. 
 
A recusa do desmembramento 
 
 

Como se sabia, aberta a sessão de julgamento do processo apelidado de mensalão, o advogado Márcio 
Thomaz Bastos, defensor de um dos réus, levantou uma questão de ordem sobre a incompetência do Supremo 
Tribunal Federal para julgar 35 dos acusados não detentores de foro privilegiado. O tal foro seria exclusivo de três 
réus, os deputados federais Valdemar Costa Neto, João Paulo Cunha e Pedro Henry. 
A tese de Bastos trombava com a súmula 704 do STF, que entendia, grosso modo, que o processo único decorrente 
de conexão de causas ou de continência era possível, à luz da Constituição Federal, ou seja, não violava as 
garantias do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 

Por 9 votos, a Corte indeferiu a questão de ordem. A favor dela e pelo desmembramento do processo 
votaram Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski, revisor do processo. Mello, com ironia, lembrou que a 
Corte havia deixado de lado a súmula e determinado o desmembramento no caso conhecido como “mensalinho”, 
numa referência ao valerioduto tucano. 

Caso a tese de Bastos vingasse, 35 réus seriam julgados por instâncias inferiores e, caso condenados, 
poderiam recorrer para graus superiores de jurisdição e até chegar novamente ao STF. Aí dificilmente se escaparia 
da extinção da punibilidade pela prescrição. Quanto aos deputados federais, na hipótese de condenados 
definitivamente pelo STF, ficarão inelegíveis enquanto durarem os efeitos da condenação (art. 15, III, da 
Constituição). Mas os mandatos em curso não são afetados em razão de condenação definitiva. Apenas ao 
Legislativo compete cassar mandatos em curso. A Constituição, no artigo 55, inciso VI, parágrafo 20, é clara. Para a 
perda do mandato exige, pela Câmara Federal, votação secreta e maioria absoluta. 
 
Impedimento de ministros 
 
 

Os ministros José Dias Toffoli e Gilmar Mendes deveriam se afastar voluntariamente. A lei prevê, por 
motivo de foro íntimo, o afastamento do processo criminal. Como ambos os ministros mencionados, tudo indica, 
não vão se afastar voluntariamente, competirá às partes arguir e comprovar as causas que os colocam como 
suspeitos de parcialidade. Se o julgador arguido insistir em não se afastar, a exceção será decidida pelos demais 
ministros, ou seja, pelos próprios pares. 

O Código de Processo Penal diz que o juiz deve, no interesse da Justiça, abster-se quando houver ( 1 ) 
incompatibilidade (suspeição) ou ( 2 ) ocorrer  impedimento. A propósito, a incompatibilidade é sempre com a 
parte e não com o advogado que a representa. Porém, quando o advogado é amigo do julgador, é de boa cautela o 
afastamento por motivo de foro íntimo. Toffoli sempre esteve umbilicalmente ligado ao Partido dos Trabalhadores 
e ao réu José Dirceu. Hipocrisia à parte, Toffoli não seria nunca escolhido para ministro do STF não fosse seu 
vínculo ao PT, a Lula e a Dirceu, de quem foi advogado. Por isso é de clareza solar a parcialidade de Toffoli. 

Mendes dispensa comentários. Já se enfiou em gigantescas, pantagruélicas trapalhadas. Já revelou 
partidarismo. Exagerou nas inconveniências e antecipações de decisões e juízos sobre o mensalão. E até falta de 
distanciamento houve, a incluir reuniões com políticos do partido Democratas. 
 
Os riscos de adiamento 
 
 

Faz poucos dias, Thomaz Bastos renunciou aos poderes que lhe foram conferidos para atuar em juízo pelo 
bicheiro Carlos Cachoeira. Nos autos do mensalão, se algum advogado constituído renunciar, o processo fica 
suspenso e se assina um prazo de três dias para constituição de outro, sob pena de ser nomeado um defensor 
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dativo. Lógico, trata-se de um incidente a quebrar a agenda elaborada pelo STF e que prevê o término do 
julgamento em setembro. 

Vários outros incidentes poderão ocorrer e prejudicar a agenda. Falei da arguição de incompetência do STF 
para julgar 35 dos 38 réus. Existe a possibilidade de se voltar ao tema da conveniência de adiamento para depois 
das eleições e para que o julgamento não prejudique o princípio da igualdade entre os disputantes das eleições 
administrativas municipais. Como já escrevi em Carta Capital, há a possibilidade de antecipação do voto do 
ministro Antonio Cezar Peluso, que cairá na compulsória em 3 de setembro. Num regime democrático, o 
magistrado tem a possibilidade, em razão dos votos dos colegas, de se retratar e mudar o voto antes do fim do 
julgamento. 

Se Peluso se aposentar, não estará presente e, assim, a retratação eventual ficará prejudicada. Até agora, 
Peluso não apresentou seu pedido de aposentadoria. Existe a possibilidade de inúmeros outros incidentes, até o 
não comparecimento do defensor constituído, no dia da sustentação oral, por problema de saúde atestado por 
médico. 
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O novo cenário econômico brasileiro 
 
Artigo retirado de http://www.cartacapital.com.br/ 
 

O novo desenvolvimento e o papel do Estado 
Por Luis Nassif 

 
A construção de um país é um processo cumulativo que, em determinados períodos permite saltos, 

mudanças de escala, alterando profundamente o tecido econômico, social e político. 
Isso se dá em momentos históricos próprios, em que se formam mercados de consumo de massa. 
Foi assim nos Estados Unidos de meados do século 19. Há um início de industrialização na costa do 

Atlântico. Depois, um forte movimento migratório. Quando a indústria ganha escala, busca novos mercados 
internos, levando o desenvolvimento para o oeste e para o sul. 

*** 
Criam-se, então, as condições para a revolução industrial e política. Novos consumidores são agregados 

tanto ao mercado econômico quanto político  social. Nesse período, emerge uma pujante sociedade civil, ainda hoje 
o fator mais dinâmico do desenvolvimento norte-americano. 

*** 
No Brasil, lutas sociais e inclusão social ajudaram na modernização das estruturas nos anos 30 e 50 – 

produzindo também crises políticas significativas. 
Mas em pelo menos três momentos o país jogou fora janelas de oportunidade históricas. 

A primeira, no final do século 19, com a Abolição da Escravatura e a política migratória. Falta de políticas 
inclusivas e de oportunidades para os imigrantes atrasaram o desenvolvimento do mercado interno. 

A segunda janela perdida foi nos anos 70. Completa-se a urbanização brasileira, desenvolvem-se novos 
centros industriais e uma enorme seca expulsa populações inteiras do nordeste para o sudeste. Ao mesmo tempo, 
pelo menos na primeira metade da década o país experimentou taxas elevadas de crescimento. Uma melhor 
distribuição de renda forneceria as bases internas para um crescimento sustentado. 

*** 
A terceira janela de oportunidade foi o próprio Plano Real. O mero fim da inflação trouxe milhões de 

brasileiros para o mercado de consumo em um momento de profundas transformações na cadeia produtiva das 
multinacionais. As jogadas com o câmbio e juros mataram essa possibilidade, adiando em 12 anos a explosão do 
mercado interno de consumo. 

*** 
Com o aumento do salário mínimo e as políticas de transferência de rendas, emergiu um novo mercado de 

consumo que mudou a escala da produção das empresas. 
Mais que isso, trouxe um novo pensamento sistêmico à economia brasileira, fugindo das análises 

terrivelmente emburrecedoras dos cabeças de planilha. 
*** 

O cabeça de planilha primário tende a considerar todo gasto social como despesa, quase próxima ao 
desperdício. No entanto, além da responsabilidade do país para com as populações vulneráveis, políticas de 
transferência de renda possibilitam: 
1. Melhoria no sistema educacional, ao substituir a mendicância pela escola para as crianças de baixa renda. 
2. Melhoria substancial nos gastos com saúde, ao afastar as famílias da subnutrição e seus riscos. 
3. Melhoria na segurança, ao deixar jovens menos expostos ao crime organizado. 
4. Dinamização do mercado interno. 

*** 
O grande desafio será mudar as formas de financiamento da Previdência e das políticas sociais, tirando o 

peso das folhas de salário, de maneira a desonerar a mão de obra. 
 
Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/planejamento-e-
financiamento/desenvolvimento-pais-possivel-educacao-618106.shtml Acesso em: 12 abr. 2012. 
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O desenvolvimento do país é possível sem Educação? 
 

Euforia econômica, democracia estável e melhoria social. Estamos a cominho de virar uma potência? A resposta 
passa pela Educação 

 
 

Há não muito tempo - nos anos 1980, para ser mais preciso -, se o Brasil pudesse se olhar no espelho, enxergaria 
o reflexo de um país subdesenvolvido. Inflação galopante (inacreditáveis 1.782% em 1989), um sistema político 
frágil e índices sociais alarmantes (para ficar em um exemplo da Educação, uma em cada cinco crianças entre 7 e 14 
anos estava fora da escola). Hoje, a imagem é outra. Preços sob controle (inflação de 5,9% no ano passado), 
democracia consolidada, crescimento recorde (previsão de alta de 7,5% no Produto Interno Bruto em 2010, maior 
valor desde 1986) e melhoria nos indicadores sociais (a taxa de atendimento dos 6 aos 14 anos subiu para 97,6%, em 
2009).  

Está na cara que o país avançou. Mas quanto? Já não é tão fácil definir que tipo de país somos. Será que a 
confiança se justifica e, finalmente, chegou a vez do "país do futuro"? Ou ainda estamos distantes de ingressar no 
seleto time das nações desenvolvidas?  

Se avaliarmos o momento atual com um olhar histórico, não dá para negar que o cenário é positivo. No estudo 
“A Pequena Grande Década: Crise, Cenários e a Nova Classe Média”, da Fundação Getulio Vargas (FGV) do Rio 
de Janeiro, o economista Marcelo Cortes Neri mostra que, além do crescimento econômico, os índices recentes 
apontam a diminuição do fosso entre as classes sociais. Entre 2003 e 2008, a renda per capita dos 10% mais ricos 
aumentou 3,9% ao ano, enquanto a dos 10% mais pobres subiu, anualmente, 9,6%. Como resultado, 19 milhões de 
brasileiros saíram da pobreza. "Poderíamos chamar a primeira década do terceiro milênio como a da redução da 
desigualdade de renda, da mesma forma que a década de 1990 foi a da conquista da estabilidade, a de 1980, a da 
redemocratização, e a de 1970, a do crescimento", escreve Neri em Atlas do Bolso dos Brasileiros.  

Mas o otimismo não é unanimidade. Em artigo para a revista Exame CEO, o economista Eduardo Giannetti 
classifica as elevadas taxas de crescimento de 2010 como um ponto "fora da curva". Segundo ele, o Brasil já 
vivenciou bons ventos no passado - a euforia desenvolvimentista do governo de Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 
1961 (crescimento do PIB de 8% ao ano), e o "milagre econômico", entre 1968 e 1973 (elevação anual do PIB de 10%) 
-, mas que não foram convertidos em uma prosperidade duradoura.  

A preocupação expressa por Giannetti faz sentido. Para evitar que esse enredo volte a se repetir, nosso país tem 
de estar preparado para absorver os aumentos de demanda. Explicando melhor: quando um país cresce, ou seja, 
quando cada vez mais gente tem mais dinheiro para gastar, indústrias e empresas precisam produzir mais. Para 
fazer isso, os empreendedores necessitam, basicamente, de dois tipos de capital: o físico, relativo à infraestrutura 
(energia, máquinas e instalações adequadas), e o humano (braços e mentes para o trabalho). Quando a produção 
não acompanha o aumento da procura por determinado bem ou serviço, os problemas se multiplicam: déficit na 
balança comercial (situação em que as importações superam as exportações, pois não é possível encontrar o 
produto no Brasil), inflação (como aumenta a competição pela compra, os comerciantes podem cobrar mais) e os 
gargalos do crescimento (o que já ocorre na aviação civil - em aeroportos como o de Guarulhos, na região 
metropolitana de São Paulo, as companhias requisitam, a cada hora, 12 pousos e decolagens a mais do que a 
capacidade máxima de operação).  

Nesse ponto, Giannetti e Neri concordam que o caminho do desenvolvimento passa, inevitavelmente, pela 
Educação. Para suprir uma demanda cada vez maior e mais sofisticada, é fundamental qualificar a mão de obra. Se 
desejamos seguir a trajetória dos países de primeiro mundo, precisamos aumentar o número de pessoas com 
formação técnica e superior. Um desafio e tanto, já que menos de um terço da população brasileira possui 
graduação ou curso técnico, índice muito inferior à média de 44% da Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne as nações mais desenvolvidas do planeta. 
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Desenvolvimento sustentável 
Disponível em http://ambiente.hsw.uol.com.br/desenvolvimento-sustentavel.htm 

 

Introdução a como funciona o desenvolvimento sustentável 
 

Virou moda. O termo desenvolvimento sustentável está em 
tudo que é lugar. Nos relatórios das empresas, no discurso dos 
ambientalistas, nas teses científicas. É o novo paradigma para uma 
infinidade de discussões econômicas, políticas, ambientalistas e 
sociológicas. Mas afinal, o que é isso? 

Uma das definições mais usadas para desenvolvimento 
sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades 
atuais da população, sem comprometer a capacidade de atender as 
necessidades das futuras gerações. Ou seja, a ideia é crescer sem 
destruir o ambiente e esgotar os recursos naturais. 
Essa definição, no entanto, é considerada limitada por alguns cientistas 
já que não aborda outros aspectos como o político e o social. Para 
entender melhor o que é desenvolvimento sustentável é necessário 
conhecer um pouco da história de como foi entendido o 
desenvolvimento anteriormente, como surgiu o termo, as formas como 
ele pode ser medido e as teorias que ajudaram a criar a expressão. 
Vamos lá. 
Nascido da consciência ambiental 
 

Desde meados do século 19, a palavra progresso veio a resumir 
a forma de pensar e agir economicamente na sociedade contemporânea. 
Era o início da Revolução Industrial. O pensamento positivista, cujo o 
principal mentor foi o sociólogo Augusto Comte, perpassa por essa 
postura. O progresso foi considerado a principal forma de 
desenvolvimento, regendo o mundo capitalista e também moldando parte das políticas dos países que adotaram o 
socialismo real. Na prática, significou criar fábricas e mais fábricas, incentivar o consumo, construir infraestrutura 
para tal e descobrir as formas eficientes de explorar matéria-prima, retirando-a de todas as formas. Esses 
pressupostos foram adotados com voracidade pelas mais diversas sociedades. O resultado disso foi um impacto 
ambiental negativo nunca antes visto na Terra. Os problemas decorrentes são materializados por questões como 
o aquecimento global, efeito estufa, chuva ácida, poluição do solo e dos rios, inversão térmica, extinção de animais, 
entre outros. 

Desenvolvimento, então, era associado ao progresso a qualquer custo. A mudança de paradigma começou 
a ser formulada com a constatação pelos cientistas dos problemas e o início das discussões de alternativas que 
surgiram na baila do movimento pacifista, embrião do movimento ecologista, dos anos 60 tanto nos Estados 
Unidos quanto na Europa. 

Oficialmente, essa nova visão apareceu, pela primeira vez, na Primeira Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em Estocolmo, Suécia, em 1972. O termo fazia parte do 
arcabouço teórico desenvolvimento pelo economista polonês, naturalizado francês, Ignacy Sachs. 

Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas adotou o 
conceito no famoso relatório Brundtland, que discutia o futuro comum dos habitantes da Terra. Durante a Eco-92, 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro (Brasil), o 
conceito tornou-se princípio fundamental e parâmetro para a Agenda 21, uma série de metas, aprovadas pelos 
mais de 160 países participantes. Em 2002, Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, chamada também 
de Rio+10, ocorrida em Johanesburgo (África de Sul), ampliou ainda mais a discussão em cima do que seria o tripé 
da sustentabilidade ou triple bottomline. Esse sim, uma maneira mais sistemática de discutir o desenvolvimento 
sustentável, mesmo que ainda embrionário em vários aspectos. Entenda melhor o conceito. 
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Triple bottomline ou tripé da sustentabilidade 
 

A imagem do tripé é perfeita para entender a sustentabilidade. No tripé estão contidos os aspectos 
econômicos, ambientais e sociais, que devem interargir, de forma holística, para satisfazer o conceito. Pelo 
parâmetro anterior, uma empresa era sustentável se tivesse economicamente saudável, ou seja, tivesse um bom 
patrimônio e um lucro sempre crescente, mesmo que houvesse dívidas. Para um país, o conceito incluía um viés 
social. Afinal, o desenvolvimento teria que incluir uma repartição da riqueza gerada pelo crescimento econômico, 
seja por meio de mais empregos criados, seja por mais serviços sociais para a população em geral. Esse critério, na 
maioria das vezes, é medido pelo Produto Interno Bruto (PIB) do país, o que para o novo conceito é uma medição 
limita. A perna ecológica do tripé trouxe, então, um problema e uma constatação. Se os empresários e os 
governantes não cuidassem do aspecto ambiental podiam ficar em maus lençóis sem matéria-prima e talvez, sem 
consumidor, além do fantasma de contribuir para a destruição do planeta Terra. 

Assim, o triple bottomline ficou também conhecido como os 3 Ps (People, Planet andProift, ou, em 
português, PPL - Pessoas, Planeta e Lucro). Vamos então detalhar o que significa cada um desses aspectos, levando 
em conta a administração de uma empresa, de uma cidade, estado ou país. É importante verificar que esses 
conceitos podem ser aplicados tanto de maneira macro, para um país ou próprio planeta, como micro, sua casa ou 
uma pequena vila agrária. Vamos aos 3 Ps. 

People – Refere-se ao tratamento do capital humano de uma empresa ou sociedade. Além de salários 
justos e estar adequado à legislação trabalhista, é preciso pensar em outros aspectos como o bem estar dos seus 
funcionários, propiciando, por exemplo, um  ambiente de trabalho agradável, pensando na saúde do trabalhador e 
da sua família. Além disso, é imprescindível ver como a atividade econômica afeta as comunidades ao redor. Não 
adianta, por exemplo, uma mineradora pagar bem seus funcionários, se ela não presta nenhuma assistência para as 
pessoas que são afetadas indiretamente com a exploração como uma comunidade indígena que é vizinha do 
empreendimento e que é afetada social, econômica e culturalmente pela presença do empreendimento. Nesse item, 
está contido também problemas gerais da sociedade como educação, violência e até o lazer. 

Planet – Refere-se ao capital natural de uma empresa ou sociedade. É a perna ambiental do tripé. Aqui 
assim como nos outros itens, é importante pensar no pequeno, médio e longo prazo. A princípio, praticamente toda 
atividade econômica tem impacto ambiental negativo. Nesse aspecto, a empresa ou a sociedade deve pensar nas 
formas de amenizar esses impactos e compensar o que não é possível amenizar. Assim uma empresa que usa 
determinada matéria-prima deve planejar formas de repor os recursos ou, se não é possível, diminuir o máximo 
possível o uso desse material, assim como saber medir a pegada de carbono do seu processo produtivo, que, em 
outras palavras, quer dizer a quantidade de CO2 emitido pelas suas ações. Além disso, obviamente, deve ser 
levado em conta a adequação à legislação ambiental e a vários princípios discutidos atualmente como o Protocolo 
de Kyoto. Para uma determinada região geográfica, o conceito é o mesmo e pode ser adequado, por exemplo, com 
um sério zoneamento econômico da região. 

Profit – Trata-se do lucro. Não é muito difícil entender o que é o conceito. É resultado econômico positivo 
de uma empresa. Quando se leva em conta o triple bottomline, essa perna do tripé deve levar em conta os outros 
dois aspectos. Ou seja, não adianta lucrar devastando, por exemplo. 

 
Para segurar o tripé 

 
Além dos aspectos listados nos três Ps, o desenvolvimento sustentável deve ser pensando por meio de outros 
aspectos, digamos, mais subjetivos. Trata-se das questões  políticas e culturais. Eles são importantes para qualquer 
tipo de análise do tripé já que leva em conta a premissa de que tudo está interligado. Os aspectos políticos têm a 
ver com a coerência entre o que é esperado do desenvolvimento sustentável e a prática adotada através das 
políticas adotadas seja por uma empresa ou por uma determinada sociedade. Assim, não dá para falar em adotar o 
tripé se a empresa, por exemplo, adota uma política inflexível de negociação com os funcionários ou não 
acompanha a legislação ambiental condizente. 
 
Os aspectos culturais devem ser levadas em conta o tempo todo. Quando a empresa está inserida em uma 
determinada sociedade, ela deve saber as limitações e vantagens culturais da sociedade que a envolve. O exemplo 
mais gritante é o da empresa que não se relaciona harmoniosamente com a comunidade ao redor de sua área. Se ao 
lado de uma planta industrial existe uma favela, por exemplo, por que não absorver seus moradores na fábrica, ao 
invés de aumentar investimentos em segurança particular? Além disso, a cultura de determinada localidade pode 
ser útil para entender melhor a dinâmica da biodiversidade local, por exemplo. 
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Como medir o desenvolvimento sustentável 
 

Os modelos tradicionais de medição econômica não conseguem abranger os aspectos do desenvolvimento 
sustentável. O exemplo mais claro é o Produto Interno Bruto (PIB), que mede a receita total de uma determinada 
região. Como leva em conta apenas os aspectos monetários, o PIB não consegue abranger outros aspectos como a 
divisão igualitária dessa riqueza na sociedade e os impactos negativos no meio ambiente.  

Assim, ao longo dos últimos anos, começaram a surgir alguns métodos para tentar medir a 
sustentabilidade. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), medido pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud), não é exatamente um índice de sustentabilidade, mas ajudou dimensionar esses novos 
métodos. Um dos exemplos de novo método é o Indicador de Progresso Genuíno (GPI) que baseado no cálculo do 
PIB agrega outros dados que podem influenciar para cima ou para baixo o valor. O GPI é calculado pelas 
organizações não-governamentais RedefiningProgress, baseado em metodologia do Friendsofthe Earth. Nele, são 
medidos dados como: 

 
Distribuição da receita – mede o quanto do PIB vai para as classes menos favorecidas. 

 
Trabalho doméstico e voluntário – como o que a dona-de-casa faz não rende dinheiro, seu trabalho não entra nas 
estatísticas tradicionais. Aqui, ele conta. Assim como o trabalho voluntário. 
Nível educacional – Quanto maior o nível educacional da população, maior o índice GPI. 
Custo do crime – A violência contra o homem, a natureza e a propriedade privada é um grande desperdício de 
recursos de uma sociedade. Por isso, esse custo deve ser subtraído. 
 
Exaustão de recursos – Ligado diretamente à questão ambiental, contabiliza as perdas de recursos naturais 
ocorridas em casos como o do desmatamento ou a exploração de uma jazida mineral. 
 
Poluição – Fumaça nas cidades, rios cheios de poluentes, barulho. Tudo isso gera custo, que vai impactar 
negativamente o índice. 
 
Degradação ambiental a longo prazo – Mudanças climáticas, lixo nuclear, buraco na camada de ozônio. Os custos 
desses problemas contemporâneos são contabilizados. 
 
Diminuição do tempo de lazer – Nas cidades grandes, o tempo para descansar e se divertir é cada vez mais 
escasso, ou seja, é importante saber o quanto a falta desse tempo de ócio pode custar para a vida das pessoas e do 
país. 
 
Gastos defensivos – Esse item mede os custos de se defender contra vários problemas de ordem ambiental e/ou 
social, seja a erosão ou um acidente de carro. 
Tempo de vida útil dos bens de consumo e da infra-estrutura pública– Os índices tradicionais medem o 
investimento em infra-estrutura e os gastos com consumo, mas não estimam o desgaste e a manutenção desses 
produtos. O GPI, sim. 
Dependência de ativos externos – Nos cálculos tradicionais, como no PIB, a maioria dos empréstimos 
internacionais são considerados positivos. Já no GPI, quando o empréstimo é para investimentos, ele pode ser 
considerado positivo. Se o empréstimo é para o consumo, torna-se negativo. 
 
Os idealizadores do GPI levam em conta esses itens e o PIB para fazer o cálculo, o que acontece é um resultado 
completamente diferente. Veja a diferença no caso do PIB per capta (por pessoa) e o GPI per capta dos Estados 
Unidos no gráfico abaixo. 
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A organização não-governamental Friendsofthe Earth (Amigos da Terra) criou um índice semelhante ao GPI, o 
IESW (Index ofSustainableEconomicWelfare ou Índice de Sustentabilidade Econômica e de Bem-Estar Social). Os 
mesmos itens do índice anterior são destrinchados em outros subitens para que o cálculo possa ser feito, com 
resultados semelhantes.  
 

Essas medidas são feitas principalmente para países ou determinadas regiões geográficas. Mas as empresas 
também têm tentado trabalhar o conceito. Bolsas de valores no mundo têm criado fundos e índices que levam em 
conta o triple bottomline. É o caso do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de São 
Paulo, Bovespa. No balanço sustentável de muitas empresas atualmente, são incluídos também dados não ligados 
diretamente ao negócio da empresa como, por exemplo, uma empresa petrolífera compra créditos de carbono para 
tentar mitigar o impacto da sua produção. Outras empresas adotam os selos de responsabilidade social corporativa 
para atestar seu caráter. 

Alguns dos critérios adotados por esses novos índices de sustentabilidade do mercado são: 
 
Dimensão da natureza do produto – empresas que têm produtos que causam dependência física ou ameaçam a 
integridade do consumidor não podem participar. 
 
Governança corporativa – empresas que adotam o modelo de governança que basicamente amplia a transparência 
dos dados divulgados pela empresa. 
 
Plano de contigência – as empresas devem estar preparadas para ocasionais problemas que cessem sua produção. 
 
Dimensão ambiental – além de atender as exigências da legislação ambiental, é importante que as empresas 
pensem e procurem melhorias que ajudam a amenizar os impactos das suas ações. 
 
Dimensão social – Além de atender às exigências da legislação trabalhista, as empresas devem incluir políticas de 
inclusão da diversidade social (como negros ou portadores de necessidades especiais), além de ter uma política 
para tentar inibir a corrupção. 
 

Enfim, a sociedade contemporânea tem tentado medir a sustentabilidade para poder dimensionar melhor o 
problema e poder criar planos alternativos para as atuais e futuras gerações. A questão implica, no entanto, numa 
internacionalização dessas normatizações e a confiabilidade de dados, o que só poderia acontecer se todos 
adotassem as mesmas regras. De qualquer modo, esses modelos podem ajudar a discutir problemas do conceito de 
desenvolvimento sustentável, que recebe várias críticas. Conheça algumas na próxima página.  
 
Críticas ao modelo 

Há quem diga que é uma utopia inalcançável. Outros dizem que, da forma como vem sendo apresentado, 
o conceito pode tornar-se apenas uma maquiagem, mas não resolverá os problemas ambientais e sociais do 
planeta. Conheça alguns dos pontos levantados por quem critica o desenvolvimento sustentável. 
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Outro estilo de vida – Apesar de boa parte das pessoas que apóiam o novo paradigma procurar mudar seu 
estilo de vida, usando, por exemplo, menos carro, os críticos dizem que não adianta apenas amenizar os problemas 
e continuar usando o desenvolvimento (leia-se progresso) como parâmetro para a vida em sociedade. E que só 
novas formas de consumo, muito além do consumo consciente, poderiam amenizar o problema. 

 
Ajuda a quem destrói – Uma das principais críticas ao modelo é que as medidas que têm sido adotadas em cima 
do conceito acabam apenas ajudando quem ganha dinheiro com a degradação ambiental. É o caso das empresas 
poluidoras que compram créditos de carbono para compensar suas emissões danosas ao ambiente. 

 
Quem muito tem nada dá – Para os críticos, não há como o sistema capitalista tornar igualitária a distribuição de 
renda, já que o sistema parte do pressuposto do lucro. E quando essa distribuição acontece vem na forma de ações 
mais voltadas ao objetivo de conseguir adesão dos mais necessitados às políticas de quem os beneficia do que 
realmente a melhorias na qualidade de vida dos beneficiados. 

 
Para inglês ver – Mais do que uma crítica ao conceito, há quem reclame que a proliferação de ações de 
desenvolvimento sustentável por empresas e governos é mais uma forma de propaganda do que uma mudança 
social e ambiental efetiva. 
 
 
Disponível em http://ambiente.hsw.uol.com.br/economia-de-hidrogenio.htm 
 
 
 
 

Como funciona a economia de hidrogênio 
Por Marshall Brain – traduzido por HowStuffWorks Brasil 

 
Introdução 
 

Todos os dias surge um novo anúncio na imprensa sobre carros equipados 
com células de combustível. As promessas são instigantes, pois as células de 
combustível possuem potencial para duplicar a eficiência dos carros e ao mesmo 
tempo reduzir a poluição de maneira significativa. 

Enquanto isso, as histórias sobre problemas associados ao petróleo, 
relatadas nos noticiários, vêm acontecendo há décadas. Todo o tipo de 
acontecimento, desde vazamento de óleo, alertas sobre a quantidade de ozônio no 
ar e aquecimento global são conseqüências de nossa dependência dos 
combustíveis fósseis. 

Estas duas influências estão conduzindo o mundo em direção ao que se 
conhece, de modo geral, por economia de hidrogênio. Se a previsão for 
verdadeira, dentro de algumas décadas as pessoas começarão a ver uma 
surpreendente alteração da economia de combustível fóssil para um futuro bem 
mais limpo com o hidrogênio. 
 

Abertura para o negócio 
Em diversos países já existem 
postos de abastecimento de 
hidrogênio, entre eles Estados 
Unidos, Islândia, Japão e 
Alemanha. No Brasil, há um 
posto localizado no estado de 
São Paulo. Procure no 
siteFuelCells.org por postos 
de abastecimento de 
hidrogênio em todo o mundo. 
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Tubos de vapor na WairakeiGeothermalGeneratingStation (Estação 

Geradora Geotérmica de Wairakei)
 
A sociedade poderá realizar esta mudança ou as barreiras tecnológicas, econômicas e políticas continuarão 

nos amarrando ao petróleo? Neste artigo, você aprenderá os benefícios da economia do hidrogênio, juntamente 
com seus problemas potenciais. Também examinaremos algumas das tecnologias que tornariam a transição 
possível. 
 
 
Os problemas da economia de combustível fóssil 
 

Atualmente, os Estados Unidos e a maior parte do mundo está presa ao que se poderia chamar 
de economia de combustível fóssil. Nossos automóveis, trens, e aviões são abastecidos por produtos advindos do 
petróleo como a gasolina e o diesel. Uma grande porcentagem das usinas elétricas utiliza óleo, gás natural ou 
carvão para o abastecimento. 

 

 
Se o fluxo de combustível fóssil para os Estados Unidos fosse interrompido em algum momento, a 

economia pararia, pois não haveria como transportar as mercadorias produzidas pelas fábricas. As pessoas não 
poderiam dirigir até o trabalho. Toda a economia mundial depende atualmente dos combustíveis fósseis. 
Embora os combustíveis fósseis tenham exercido a importante função de ter conduzido a sociedade ao ponto em 
que se encontra, existem quatro grandes problemas que eles acarretam. 
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• A poluição do ar - quando os carros queimam gasolina, a queima deveria ser feita de maneira ideal e 
produzir em seus sistemas de escape nada além de gás carbônico e água. Mas infelizmente, o 
mecanismo de combustão interna não é perfeito e o processo de combustão da gasolina também 
produz: 

• monóxido de carbono - um gás venenoso; 
• óxidos de nitrogênio - a principal fonte de poluição urbana; 
• hidrocarbonetos não queimados - a principal fonte de ozônio 

Os catalisadores eliminam a maior parte desta poluição, mas não são perfeitos. A poluição do ar, 
proveniente dos carros e das usinas elétricas, constitui um problema real nas grandes cidades. 

 

 
O fato negativo atualmente é que no verão, em muitas cidades, os níveis de ozônio no ar são altamente 
perigosos. Nas grandes cidades, nos invernos, principalmente com baixa umidade no ar, há também 
um fenômeno que amplia a poluição na atmosfera chamada de inversão térmica. 
 Poluição ambiental - a operação de transportar e armazenar o óleo causa um grande impacto ao 
ambiente no momento em que algo dá errado. 
 

 
O carregamento de óleo de um super petroleiro na Arábia 
Saudita 

 
O vazamento de óleo, a explosão de um oleoduto ou o incêndio de um poço de petróleo podem originar um 
grande caos. O vazamento da Exxon Valdez é o exemplo mais conhecido do problema, mas vazamentos em 
menores proporções acontecem com freqüência. No Brasil, a explosão da plataforma P-36 da Petrobras no Rio de 
Janeiro, em 2001, acabou causando mortes funcionário e vazamento de óleo na Baia da Guanabara. 
Aquecimento global - ao queimar um galão ou 2,5 litros de gasolina, um veículo emite cerca de 2 kg de carbono, 
que são lançados na atmosfera. Se o carbono fosse uma substância sólida seria bastante perceptível, pois seria como 
jogar 2 kg de açúcar da janela do carro para cada galão de gás queimado. Mas como os 2 kg de carbono saem em 
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forma de gás invisível (o dióxido de carbono - CO2), não conseguimos perceber isso. O dióxido de carbono que sai 
de cada escapamento de carro é um dos gases do efeito estufa que vem aumentando lentamente a temperatura do 
planeta. Os efeitos extremos são desconhecidos, mas existe uma grande possibilidade de que no futuro aconteçam 
mudanças climáticas de grandes proporções que afetarão todas as pessoas no planeta. Por exemplo, se a calota 
polar derreter, o nível do mar se elevará de maneira acentuada, inundando e destruindo as cidades litorâneas. 
Trata-se de um efeito colateral muito preocupante. 
Dependência - os Estados Unidos e a maioria dos países são incapazes de produzir petróleo suficiente para 
satisfazer a demanda, por isso necessitam importar das nações que o produzem em maior quantidade. O fato gera 
uma dependência econômica. Quando os produtores do Oriente Médio decidem aumentar o preço do óleo, o 
restante do mundo não têm outra alternativa além de pagar. 

 
 
As vantagens da economia do hidrogênio 
 

Na seção anterior, vimos os importantes problemas gerados pelo uso de combustíveis fósseis. A economia de 
hidrogênio promete eliminar todos esses problemas. Abaixo alguns benefícios da economia de hidrogênio. 

1. A eliminação da poluição causada por combustíveis fósseis -quando se utiliza o hidrogênio em 
uma célula de combustível para gerar energia, a tecnologia empregada é inteiramente limpa, pois o único 
produto utilizado é a água. Também não existem perigos ao meio ambiente, como os vazamentos de óleo. 
  

2. A eliminação dos gases do efeito estufa - quando o hidrogênio provém da eletrólise (em inglês) da água, o 
processo não emana gases do efeito estufa ao meio ambiente. Então acontece um ciclo perfeito: a eletrólise 
produz hidrogênio a partir da água e esse se recombina com o oxigênio para gerar água e energia em uma 
célula de combustível. 
  

3. O fim da dependência econômica - a eliminação do óleo significa o fim da dependência econômica para 
com o Oriente Médio e suas reservas. 
  

4. Produção distribuída - pode-se produzir hidrogênio em qualquer lugar onde exista água e eletricidade. As 
pessoas podem até produzi-lo em casa com uma tecnologia relativamente simples. 

Os problemas da economia de combustíveis fósseis são tantos e as vantagens da economia de hidrogênio tão 
significativas, que as circunstâncias impulsionam para esta última. 
 
 
As dificuldades tecnológicas 
 
Com relação à economia de hidrogênio, a grande pergunta é: de onde ela viria? Depois surgem dúvidas quanto ao 
transporte, a distribuição e a armazenagem. O hidrogênio tende a ser volumoso e delicado em sua forma natural e 
gasosa. 
Assim que estas questões forem respondidas, a economia do hidrogênio poderá entrar em vigor. 
Vamos dar uma olhada em cada uma destas questões separadamente nas próximas seções. 
 
De onde vem o hidrogênio 
 

Uma das maiores dificuldades da economia de hidrogênio é o próprio hidrogênio. De onde ele virá? Na 
economia de combustível fóssil, o mineral é bombeado do solo e depois é queimado como fonte de energia. 
Veja Como funciona a perfuração de petróleo e Como funciona o refino de petróleo. 

A maioria das pessoas não reconhece o valor da gasolina, do carvão ou do gás natural, no entanto, eles são 
minerais surpreendentes. Esses combustíveis fósseis consistem em energia solar que foi armazenada há milhões 
de anos, tempo em que as plantas cresceram com o auxílio da energia solar. Depois morreram e com o tempo se 
transformaram em petróleo, carvão e gás natural. Ao bombear o petróleo do solo, estamos utilizando esse enorme 
depósito de energia solar "de graça". Toda vez que queimamos um galão de gasolina, essa energia solar 
armazenada é liberada. 

Na economia de hidrogênio, não existe um depósito de energia solar a ser explorado. A energia na verdade 
deve ser produzida em tempo real. Existem duas fontes de hidrogênio em potencial. 
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• Eletrólise da água - com a eletrólise, é fácil separar as moléculas de água e gerar hidrogênio e oxigênio 
puros. Uma grande vantagem desse processo é que ele pode ser realizado em qualquer lugar. Por 
exemplo, é possível produzir hidrogênio em uma caixa, na garagem de casa, usando água da torneira 
e usá-lo para abastecer o carro. 

• Melhorando o combustível fóssil - o petróleo e o gás natural contêm hidrocarbonetos, moléculas 
formadas por hidrogênio e carbono. Utilizando-se um dispositivo chamado processador de 
combustível ou um reformador, é possível separar de modo relativamente fácil o hidrogênio do 
carbono de um hidrocarboneto e depois utilizar o hidrogênio. O carbono que sobra é lançado na 
atmosfera como dióxido de carbono. 

A segunda opção, naturalmente, é um tanto imprópria. Trata-se da utilização do combustível fóssil como 
fonte de hidrogênio para a economia de hidrogênio. Esta abordagem reduz a poluição do ar, mas não resolve nem 
o problema dos gases do efeito estufa, porque o carbono continua sendo lançado na atmosfera, nem o problema da 
dependência dos combustíveis fósseis, pois o petróleo é utilizado. No entanto, talvez seja um passo provisório 
positivo de transição para a economia do hidrogênio. Quando você ouve falar de veículos movidos a célula de 
combustível, sendo produzidos pelas empresas de automóvel, saiba que a maioria delas planeja conseguir o 
hidrogênio para as células a partir da gasolina, utilizando umreformador. Isto porque a gasolina é uma fonte de 
hidrogênio fácil de encontrar. Enquanto não houver postos de hidrogênio em cada esquina como os postos de 
gasolina, essa será a maneira mais fácil de obter hidrogênio e abastecer as células de combustível dos carros. 

A primeira opção é interessante, pois consiste na essência da economia real de hidrogênio absoluta. Para se 
conseguir essa economia, o gás necessita derivar de fontes renováveis, ao invés de combustíveis fósseis, assim 
cessaremos de lançar CO2 na atmosfera. Obter energia suficiente para retirar o hidrogênio da água e gerar esta 
eletricidade sem a utilização de combustíveis fósseis será a maior mudança que ocorrerá com a economia de 
hidrogênio. 
 

 
A Bayswater Power Station (Estação de Energia de 
Bayswater - New South Wales, Austrália) produz 
eletricidade por meio de vapor pressurizado para operar 
os turbogeradores

 
De onde virá a eletricidade para a eletrólise da água? Atualmente, cerca de 68% da eletricidade produzida 

nos Estados Unidos provêm do carvão ou do gás natural. Toda esta capacidade geradora terá que ser substituída 
por fontes renováveis na economia de hidrogênio. Além disso, toda a energia de combustíveis fósseis destinada ao 
transporte, carros, caminhões, trens, barcos, aviões terá que ser convertida em hidrogênio, o qual também será 
produzido com eletricidade. Em outras palavras, a capacidade de geração de energia no país terá que dobrar para 
suprir a demanda de transporte, para depois os combustíveis fósseis serem substituídos por fontes renováveis. 
Portanto, o fluxo de CO2 liberado na atmosfera será interrompido. 

Existem diversas maneiras de se produzir eletricidade na atualidade, sem o uso de combustíveis fósseis: 
• a energia nuclear 
• as usinas hidrelétricas 
• as baterias solares 
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• os geradores de vento ou aerogeradores 
• o etanol 
• o biodiesel 
• a energia geotérmica 
• a energia das ondas e das marés 
• a co-geração (por exemplo: uma serraria pode queimar cascas de árvore para produzir energia ou 

um aterro sanitário talvez queime metano produzido pelo lixo em decomposição) 

 
No sentido horário, desde a parte superior direita: usina de energia 
solar, usina nuclear, usina hidrelétrica, usina de vento, turbina eólica 

 
Nos Estados Unidos, atualmente cerca de 20% da energia é gerada de usina nuclear e 7% de usina 

hidrelétrica. A energia solar, a eólica, a geotermal e outras fontes produzem juntas somente 5% da energia, um 
número que está longe de ser significativo. 

No futuro, a não ser que um grande avanço tecnológico aconteça, é bem provável que a capacidade de 
produção da energia nuclear ou da energia solar aumente de maneira considerável para a criação da economia de 
hidrogênio. Lembre-se de que, na economia de hidrogênio absoluta, a capacidade de produção de energia deverá 
quase que dobrar porque toda a energia elétrica utilizada para o transporte que, atualmente, advém do petróleo, 
terá que ser substituída pelo hidrogênio. Portanto, o número de usinas de energia duplicará e todos as usinas de 
combustível fóssil serão substituídas. 

O problema da geração de energia elétrica consiste no maior obstáculo para a economia de hidrogênio. 
Logo que a tecnologia for aperfeiçoada e seu preço se tornar acessível, os veículos de célula de combustível 
movidos a hidrogênio poderão substituir os motores de combustão interna de gasolina no decorrer de uma ou 
duas décadas. Porém, converter as usinas de energia em usinas solares e nucleares pode ser complicado. A energia 
nuclear tem problemas políticos e ambientais, enquanto solar possui atualmente dificuldades no que refere 
a custo e locação. 
 
Como armazenar e transportar o hidrogênio 
 

A grande dificuldade em se colocar carros movidos a hidrogênio puro nas ruas está na armazenagem e no 
transporte. O hidrogênio é um gás de grande volume que precisa ser comprimido e está longe de ser fácil de lidar 
como a gasolina. No entanto, as soluções para o problema de armazenagem do hidrogênio começam a aparecer. 
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Por exemplo, o hidrogênio pode ser armazenado em sua forma sólida, o chamado boroidreto, tecnologia 
que tem sido noticiada recentemente porque vem sendo testada pela Chrysler, empresa fabricante de automóveis. 
Essa substância química é formada por bórax (em inglês). Conforme o boroidreto libera o hidrogênio, volta a ser 
bórax, por isso ele pode ser reciclado. 

Logo que o problema da armazenagem e da padronização forem solucionados, uma rede de postos de 
hidrogênio e uma infra-estrutura de transporte deverá se desenvolver ao seu redor. O principal obstáculo para que 
isto ocorra talvez seja o processo de ordenação tecnológica. Os postos não irão se expandir de maneira rápida, 
enquanto não houver uma tecnologia de armazenagem claramente dominante no mercado. Por exemplo, se todos 
os carros movidos a hidrogênio de todos os fabricantes usassem o boroidreto, uma rede de postos de hidrogênio se 
desenvolveria rapidamente. Contudo, se levarmos em conta a história, é bem pouco provável que esse tipo de 
padronização aconteça rapidamente. 

Também pode acontecer um avanço tecnológico que mude rapidamente a situação. Por exemplo, caso 
alguém desenvolvesse uma bateria recarregável de baixo custo com alta capacidade e pouco tempo de recarga, os 
carros elétricos não necessitariam de células de combustível e o hidrogênio não precisaria ser transportado. Os 
carros seriam recarregados com o uso direto de eletricidade. 
 
Perspectivas de futuro 
 

Ouviremos cada vez mais sobre a economia de hidrogênio nos noticiários porque o interesse está cada vez 
maior. Os problemas ambientais da economia do combustível fóssil, junto com os avanços da tecnologia da célula 
de combustível permitirão que os primeiros passos sejam dados. 

A etapa mais evidente será a comercialização de veículos movidos a célula de combustível. Apesar de que 
estes inicialmente utilizarão gasolina e reformadores, as células de combustível incorporam as duas principais 
melhorias sobre os motores de combustão interna: 

• são cerca de duas vezes mais eficientes 
• podem reduzir de maneira significativa a poluição do ar nas cidades 
Os carros com células de combustíveis que utilizam gasolina são uma etapa de transição excelente devido a 

estes benefícios. 
Fazer a transição para a economia real de hidrogênio será mais difícil. As estações geradoras de energia 

terão que fazer a transição para fontes de energias renováveis e os mercados deverão concordar com as formas de 
armazenagem e transporte do hidrogênio. Esses obstáculos provavelmente farão com que a transição para a 
economia de hidrogênio seja um processo demorado. 
 [...] 
 

Desperdício de alimentos 
 
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO) convocou nesta quarta-feira a comunidade 
internacional a realizar um esforço para "reduzir as perdas e o 
desperdício de alimentos". 

A entidade apoia a iniciativa "SaveFood", lançada em 2011, que 
tem por objetivo reduzir as perdas de alimentos e impulsionar a 
sustentabilidade, indicou em um comunicado divulgado poucos dias 
antes da abertura no Brasil da Conferência sobre Desenvolvimento 
Sustentável da ONU (Rio+20), onde o tema será debatido. 

Segundo cálculos do movimento "SaveFood", cerca de 1,3 
bilhão de toneladas de alimentos se perdem ou são desperdiçados a 
cada ano, o que corresponde a um bilhão de dólares. 

A agência das Nações Unidas, baseada em Roma, junto com a Messe Düsseldorf  GmbH, que organiza 
feiras comerciais, e a Interpack, uma feira de embalagens, convidaram o setor privado, assim como organizações 
sem fins lucrativos, a participar da rede de fornecimento de alimentos e se unir a este esforço graças a sua 
experiência. 
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"As novas tecnologias, melhores práticas, a coordenação e os investimentos em infraestrutura - desde a 
produção de alimentos até o consumo - são fundamentais para a redução das perdas e do desperdício de 
alimentos", sustenta a FAO. 

"Um terço dos alimentos produzidos no mundo para o consumo humano é desperdiçado ou perdido, 
assim como os recursos naturais utilizados para sua produção", reconhece a entidade especializada. 

As perdas mundiais de alimentos e resíduos nos países industrializados chegam a aproximadamente 680 
bilhões de dólares, e a 310 bilhões nos países em desenvolvimento, segundo os números da FAO. 

"Se apenas um quarto dos alimentos que atualmente são perdidos ou desperdiçados em todo o mundo for 
recuperado, seria suficiente para alimentar as 900 milhões de pessoas que têm fome no mundo", afirmou Robert 
van Otterdijk, chefe da Equipe da SaveFood. 

 
http://www.sustentabilidades.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=530&catid=3–acessado 
em 05/08/2012 
 
 

 

Um terço da comida do mundo é desperdiçada, diz ONU 
Países ricos desperdiçam o mesmo que toda a África subsaariana produz 

Frutas e vegetais são os alimentos mais desperdiçados, diz ONU (ThinkStock) 
 
Mais de um bilhão de toneladas de comida vira lixo todos os 
anos. Isso representa um terço do total produzido para o 
consumo humano. As informações são de um estudo realizado 
pela Organização para a Agricultura e Alimentação (FAO) da 
ONU. O estudo recomenda que países em desenvolvimento 
melhorem a produção e a distribuição para que a perda de 
comida diminua. Além disso, o relatório pede que os países 
industrializados parem de jogar tanta comida fora. De acordo 
com o estudo, o desperdício de comida aumenta o gasto de 
recursos - como água, terras, energia e trabalho - que 
contribuem para aumentar a emissão de gases que aceleram o 
efeito estufa.  

A pesquisa foi liderada pelo Instituto Sueco de Alimentos e Biotecnologia e descobriu que, somados, os 
países ricos desperdiçam quase a mesma quantidade de comida produzida em toda a África subsaariana. Os 
pesquisadores confirmaram que as frutas e os vegetais são os mais descartados. O relatório fez um tipo de análise 
diferente para cada economia do mundo, separando perda e desperdício de comida. As perdas acontecem durante 
a produção, processamento e distribuição do alimento. É o problema que mais afeta os países em desenvolvimento. 
A solução, de acordo com o relatório, é melhorar tecnologia e infraestrutura. 

Já o desperdício de comida é um problema 
mais frequente entre os países industrializados. 
Nesses países, consumidores e grandes varejistas 
jogam muita comida em perfeito estado no lixo. Na 
Europa e América do Norte, o desperdício chega a 
100 quilos por consumidor todos os anos. Na África 
subsaariana esse número fica entre 6 e 11 quilos por 
pessoa. Em grandes redes varejistas, muitos 
alimentos frescos são desperdiçados simplesmente 
por causa da aparência. Um erro dos comerciantes: 
estudos da ONU mostram que os consumidores 
estão dispostos a comprar produtos que não têm 
aparência perfeita, contato que sejam seguros e 
mantenham o sabor. A análise também critica as 
promoções do tipo "pague um e leve dois", porque 
elas levariam ao desperdício. 



    
 
 
 

 

Página | 37 

 
Revista Veja,  12/05/2012. 

Estudo mostra que o desperdício no Brasil gasta cerca de 40% do Produto 
Interno Bruto. Em valores atuais, daria algo como R$ 600 bilhões ao ano. 

 
O Brasil se mantém na pouco invejada liderança do ranking mundial de desperdício. Três anos após o 

racionamento de energia,quando a população e as empresas foram obrigadas, na marra, a conter seu consumo de 
eletricidade, os avanços na área foram muito pequenos, quase imperceptíveis. Segundo um estudo realizado pela 
TMZ Consultoria, que há 30 anos estuda o assunto, o desperdício no Brasil continua comendo cerca de 40% do 
Produto Interno Bruto 
(PIB, a soma das riquezas geradas). Em valores atuais, daria algo como R$ 600 bilhões ao ano. 
 Proporcionalmente, o prejuízo com o desperdício de energia, água, alimentos e na construção civil, entre 
outros, representa muito mais no Brasil do que nos países ricos – teoricamente, mais propensos ao consumo e, por 
isso mesmo, mais inclinados ao desperdício. Segundo Ramon Arresto Modelo, diretor da TMZ, as nações mais 
desenvolvidas perdem mais do que 10% de suas economias com o mau uso das fontes de riqueza (como a energia e 
a água, por exemplo).As empresas brasileiras perdem de 20% a 30% do faturamento anual e as famílias jogam no 
lixo 15% a 20% dos alimentos que compram.Para chegar aos dados, o estudo analisou mais de 2 mil variáveis 
de desperdício: vão desde alimentos, água, energia e construção civil até as perdas com o tempo mal usado, 
burocracia, pirataria e obras inacabadas. “O desperdício é a maior oportunidade do Brasil para mudar a realidade 
econômica atual. As pessoas têm que pensar nos bilhões que estão indo para o lixo”, afirma Mondelo, que está 
escrevendo dois livros sobre o assunto. 
 Entre a produção no campo e a mesa do consumidor, as perdas de alimentos chegam a variar entre 20% e 
60%, segundo dados do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente. Esses números fazem do Brasil um dos 
campeões mundiais de desperdício. “O consumidor tem um grande poder na redução das perdas”, afirma Aron 
Belinky,gerente de operações do Instituto Akatu, fundado em 2001. 
 
Multiplicação de perdas 
 

– Entre a produção no campo e a mesa do consumidor, as perdas de 
alimentos chegam a variar entre 20% e 60%. Esses números fazem do 
Brasil um dos campeões mundiais de desperdício. 
– Uma casa brasileira desperdiça, em média, 20% dos alimentos que 
compra semanalmente. Isso significa uma perda de US$ 1bilhão por ano, 
ou o suficiente para alimentar 500 mil famílias. 
– Uma família que desperdiça 350 gramas de alimentos por dia, em um 
mês acaba jogando fora pouco mais de 10 quilos de comida, quantidade 
suficiente para fornecer uma refeição para 30 pessoas. 
– Papel, vidros, plásticos e metais são os principais materiais recicláveis 
e equivalem a 37% do peso total dos resíduos gerados, Mas só 135 

cidades do País têm sistemas organizados de coleta seletiva,que recolhem o lixo reciclável de casa em casa. 
– Em algumas capitais do País, quase 40% das embalagens jogadas no lixo são de plástico, O Brasil recicla apenas 
17,5% do plástico rígido, o que equivale a cerca de 200 mil toneladas por ano. 
 O resto acaba no lixo e leva mais de 450 anos para se decompor. O plástico representa, em média, de 4% a 
7% da massa de um lixão, mas ocupa de 15% a 20% do seu volume. Por ser impermeável, prejudica a 
decomposição dos materiais degradáveis. 
 
Fonte: Instituto Akatu pelo Consumo Consciente 
http://www.akatu.net/central/noticias_akatu/2004/11/747/ 
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Um plano para acabar com a perda de alimentos 
 

23% dos alimentos produzidos no País vão para o lixo. Enquanto milhões de pessoas passam fome no 
Brasil, toneladas de alimentos são jogadas diariamente no lixo. Durante os processos de embalagem, transporte e 
armazenamento – sem contar o que é atirado fora propositalmente e as sobras de depósitos e restaurantes – o País 
desperdiça 26 milhões de toneladas de alimentos por ano, segundo a Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação. Dos 55 milhões de toneladas de frutas, legumes e verduras produzidos anualmente, 
cerca de 13 milhões (23%) não chegam à  dos brasileiros. Dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 
Pública e Resíduos Especiais indicam que o desperdício de alimentos no Brasil é estimado em 1,4% do PIB 
(Produto Interno Bruto) nacional, o que equivale a US$ 1 bilhão por mês. As toneladas perdidas seriam suficientes 
para alimentar mensalmente 35 milhões de pessoas. 

 
http://www.zoonews.com.br/noticias2/noticia.php?idnoticia=32495-acessadoem 05/08/2012 
 

 
 

 

Protocolo de Kyoto 
Disponível em: http://ambiente.hsw.uol.com.br/protocolo-kyoto.htm 
 

Introdução sobre como funciona o Protocolo de Kyoto 

 

 
O Protocolo de Kyoto é um tratado internacional fechado entre os países industrializados e outros 

integrantes das Nações para redução da emissão de gases causadores do efeito estufa e do 
conseqüente aquecimento global. 

Redigido em Quioto, no Japão, em 1997, o documento cria diretrizes gerais para amenizar o problema 
ambientais dos impactos ecológicos dos modelos de desenvolvimento industrial e de consumo vigentes. A 
principal diretriz é a redução das emissões de gás carbônico em 5,2% pelos países desenvolvidos até 2012. A 
redução deve ser medida em relação aos níveis de emissões de 1990. Estes países são chamados no documento de 
países do anexo 1 

. 
História do protocolo 

Até chegar ao Protocolo de Kyoto, houve uma série de discussões que provocaram a tomada de consciência 
dos atuais problemas ecológicos do mundo. O primeiro passo aconteceu em Estocolmo, na Suécia, em 1972, 
quando aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano. O primeiro encontro de 
líderes de Estado para discutir o assunto. 
Depois vieram outras conferências, encontros e debates, com especial atenção para a ECO 92, que aconteceu no Rio 
de Janeiro, em 1992, quando 160 países assinaram a Convenção Marco sobre Mudança Climática, cujo objetivo 
era “evitar interferências antropogênicas  perigosas no sistema climático”. 

Em Quioto, no Japão, em 1997, foi redigido o protocolo. Como já foi dito, o principal objetivo é a redução, 
pelos países desenvolvidos, das emissões de gases que provocam o efeito estufa. Até 2012, os chamados no 
documento de países do anexo 1 devem reduzir em 5,2% suas emissões em relação ao emitido em 1990 (veja tabela 
nesta página). Os países em desenvolvimento não têm índices de redução pré-fixados, mas podem colaborar de 
outras formas como pode ser visto na próxima página.  
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Redigido o documento, era preciso ratificar para entrar em vigor. As assinaturas começaram a ser colhidas 
em 1998, mas o protocolo só entrou em vigor em 2004 depois que a Rússia aceitou a ratificação. Isso porque para 
entrar em vigor era necessário que o documento fosse ratificado por pelo menos 55 países e que representassem, no 
mínimo, 55% das emissões feitas em 1990. Cerca de 100 países já ratificaram o documento, mas os Estados 
Unidos, o maior emissor de gases poluentes do mundo (36.1%), não assinaram, alegando que a redução poderia 
acarretar em recessão e que as teorias sobre aquecimento global são questionáveis. Esse último argumento cada vez 
tem menos força na sociedade científica e, mesmo o governo George Bush, já começa a avaliar o problema com 
outros olhos, mas não sinaliza a assinatura do protocolo. A Austrália, que relutou em assinar, acabou aderindo em 
dezembro de 2007, durante a Conferência das Nações Unidas, que discutiu o relatório do Painel 
Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas, o IPCC. 

Com a decisão da Austrália, os Estados Unidos ficam isolados em relação ao resto dos países 
desenvolvidos. 

Após a ratificação e mesmo antes, os países começaram a tomar medidas para reduzir as emissões. Veja na 
próxima página quais as propostas do Protocolo de Kyoto para alcançar a redução.  

Veja abaixo que são os países do Anexo 1 e qual a quantidade de gases poluentes emitida por cada um em 
1990. Esses números são a base para as futuras reduções: 

Parte Emissões(Gg) Porcentagem 

Alemanha 1.012.443 7,4 

Austrália 288.965 2,1 

Áustria 59.200 0,4 

Bélgica 113.405 0,8 

Bulgária 82.990 0,6 

Canadá 457.441 3,3 

Dinamarca 52.100 0,4 

Eslováquia 58.278 0,4 

Espanha 260.654 1,9 

Estados Unidos da América 4.957.022 36,1 

Estônia 37.797 0,3 

Federação Russa 2.388.720 17,4 

Finlândia 53.900 0,4 

França 366.536 2,7 

Grécia 82.100 0,6 

Hungria 71.673 0,5 

Irlanda 30.719 0,2 

Islândia 2.172 0,0 

Itália 428.941 3,1 

Japão 1.173.360 8,5 

Letônia 22.976 0,2 

Liechtenstein 208 0,0 

Luxemburgo 11.343 0,1 

Mônaco 71 0,0 

Noruega 35.533 0,3 

Nova Zelândia 25.530 0,2 

Países Baixos 167.600 1,2 

Polônia 414.930 3,0 

Portugal 42.148 0,3 
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Reino Unido da Grã-Bretanha 
e Irlanda do Norte 

584.078 4,3 

República Checa 169.514 1,2 

Romênia 171.103 1,2 

Suécia 61.256 0,4 

Suíça 43.600 0,3 

Total 13.728.306 100,0
 
Como reduzir as emissões? 

Pelo Protocolo de Kyoto, os países desenvolvidos têm que tomar algumas medidas para atingir os 
propósitos de reduções. São elas: 
 

• Aumento da eficiência energética em setores relevantes da economia; 
• Proteção e aumento de sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa sobre o meio 

ambiente como as florestas; 
• Promoção de práticas sustentáveis de manejo florestal, florestamento e reflorestamento; 
• Promoção de formas sustentáveis de agricultura; 
• Pesquisa, promoção, desenvolvimento e aumento do uso de formas novas e renováveis de 

energia; 
• Promoção e pesquisa de tecnologias de seqüestro de dióxido de carbono; 
• Promoção e pesquisa de tecnologias ambientalmente seguras, que sejam avançadas e 

inovadoras; 
• Redução gradual ou eliminação de incentivos fiscais, de isenções tributárias e tarifárias e de 

subsídios para todos os setores emissores de gases de efeito estufa que sejam contrários ao 
objetivo do protocolo; 

• Convenção e aplicação de instrumentos de mercado que reduzam as emissões de gases 
poluentes; 

• Estímulo a reformas adequadas em setores relevantes, visando a promoção de políticas e 
medidas que limitem ou reduzam emissões de gases de efeito estufa; 

• Limitação e/ou redução de emissões de metano por meio de sua recuperação e utilização no 
tratamento de resíduos, bem como na produção, no transporte e na distribuição de energia; 

• Cooperação, compartilhamento de informações sobre novas tecnologias adotadas. 
 
 

Entre os países mais engajados em realmente efetivar essas ações, estão os membros da Comunidade 
Econômica Européia, que, por exemplo, irão multar os carros mais poluentes. Além disso, são países europeus, 
como Holanda, que mais financiam os certificados de redução de emissão de carbono. Esses papéis financiam os 
chamados Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), que são projetos em todo mundo que reduzem as 
emissões de gases ou captam o carbono emitido por processos industriais. Os MDLs são a base do comércio de 
carbono obrigatório. E é nesse filão que entra a maior participação dos países em desenvolvimento. Brasil, China e 
Índia, por exemplo, têm vários projetos que já emitiram certificados de carbono para serem comercializados. 

 
As críticas ao modelo 
 

Apesar do apoio de ecologistas e da maioria dos cientistas, o Protocolo de Kyoto recebe várias críticas. A 
principal delas é que as medidas podem causar recessão nos países desenvolvidos e com economias estáveis. O 
argumento foi usado pela Austrália, grande produtora de carvão mineral, e ainda é pelos Estados Unidos  para não 
ratificarem o tratado. 

Além disso, alguns cientistas afirmam que as metas não terão efeitos a longo prazo. Outro argumento 
usado anteriormente era que os efeitos do aquecimento global não seriam tão danosos. O argumento perdeu ainda 
mais a força, depois do último relatório do IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças  Climáticas), que, em 
2007, ampliou as previsões negativas em relação ao clima na Terra.  
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Economistas voltados para questões sociais dizem ainda que os mecanismos financeiros adotados podem 
contribuir para uma industrialização massiva dos países em desenvolvimento, que não são obrigados a reduzir 
suas emissões (a China é o exemplo mais citado), e conseqüentemente haverá um aumento das emissões de gases 
poluentes. 

É interessante lembrar que um levantamento da Agência de Mudanças Climáticas das Nações 
Unidas afirma que a emissão dos gases do efeito estufa aumentou 2,4% de 2000 para 2004 nos países 
industrializados. Se forem considerados apenas os 35 países que têm metas de redução de emissões definidas no 
Protocolo de Kyoto, o aumento foi de 2,9%. É claro, que esses números foram levantados antes do tratado entrar 
em vigor, mas mostram a dinâmica da lógica do desenvolvimento adotado pelos países que é de difícil reversão. 
Veja alguns dados levantados no estudo. A porcentagem se refere a variação entre as emissões de 1990 e 2004 e os 
valores são o total emitido em 2004: 
 
Os resultados ruins 

• Estados Unidos: + 15,8% (7 bilhões de toneladas) 
• Japão: + 6,5% (1,4 bilhões de toneladas) 
• Canadá: + 26.6% (758 milhões de toneladas) 
• Itália: + 12,1% (582 milhões de toneladas) 
• Austrália: + 25,1% (529 milhões de toneladas) 
• Espanha: + 49% (428 milhões de toneladas) 

 
 
Os bons resultados 

• Rússia: - 32% (2 bilhões de toneladas) 
• Alemanha: - 17,.2% (1 bilhão de toneladas) 
• Grã-Bretanha: - 14,3% (665 milhões de toneladas) 
• França: - 0,8% (560 milhões de toneladas) 

 

Aquecimento Global 
Maior crítico da tese de aquecimento global admite que estava errado 

 

 
Imagem de satélite mostra derretimento na Groenlândia neste mês de julho; em vermelho, o satélite identifica o 

gelo derretido e em branco, o gelo sólido. 
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A principal voz da comunidade científica que contesta o fenômeno do aquecimento global admitiu que 

esteve errado na sua posição durante os últimos anos. Richard Muller mudou de ideia após analisar os resultados 
de um estudo conduzido por ele mesmo na Universidade de Berkeley, na Califórnia, onde coordena o projeto BEST 
(sigla em inglês para Temperatura da Superfície da Terra pela Universidade de Berkeley). 

Muller anunciou sua mudança de opinião neste último fim de semana em um artigo para o jornal The New 
York Times, intitulado “A conversão de um cético às mudanças climáticas”. Nele, Muller afirma que não somente o 
aquecimento está ocorrendo como também a ação humana pode ser responsabilizada pelo fenômeno. 

“Nossos resultados mostram que as temperaturas médias na superfície terrestre aumentaram em 2,5 graus 
Fahrenheit (1,5 °C) nos últimos 250 anos, incluindo um aumento de 1,5 graus Fahrenheit  (0,9°C) só nos últimos 50 
anos. Além disso, é bem provável que essencialmente todo esse aumento resulta da emissão de gases de efeito 
estufa”, afirma Muller em seu artigo. Ele ressalta que esses números são mais alarmantes do que os anunciados 
pelo IPCC (Painel Internacional de Mudança Climática), órgão da ONU. 

Essa conclusão foi tirada após sua equipe de pesquisadores em Berkeley ter analisado mais de 14 milhões 
de medições de temperatura desde 1753, em 44.455 localidades. 

“É um dever do cientista ser claramente cético. Continuo achando que muito, se não a maioria dos 
fenômenos que atribuímos à mudança climática especulativo, exagerado ou simplesmente errado. Analisei a 
maioria das alegações mais alarmistas, e meu ceticismo sobre elas não mudou”, disse o físico. Ele cita, como 
exemplo, o furacão Katrina – afirmando que o número de furacões que atingiu os EUA diminuiu – ou o processo 
de extinção dos ursos polares – que não tem ocorrido por causa do degelo. “As neves do Himalaia não irão derreter 
após 2035. E é possível que não estejamos em uma era mais quente do que há mil anos” 

Os métodos que Muller afirma ter usado para seu estudo são, segundo ele, bem mais abrangentes, 
detalhados e rigorosos do que os usados por instituições como a Nasa (agência espacial norte-americana) e o Met 
Office (serviço britânico de meteorologia). 

As perspectivas de Muller para uma possível reversão no quadro, no entanto, são pessimistas. 
“E quanto ao futuro? A medida em que as emissões de carbono aumentam, a temperatura deve continuar a 

aumentar. Acredito que a taxa de aquecimento deve prosseguir em seu ritmo estável, entre 1,5 Fahrenheit (0,9ºC) 
na superfície para os próximos 50 anos, a não ser que os oceanos estejam incluídos. Mas se a China continuar com 
seu rápido crescimento econômico (…) esse aumento chegará em menos de 20 anos”, previu Muller. 

O trabalho de Muller, que pode ser acessado gratuitamente do Best, ainda não foi publicado nem avaliado 
por outros especialistas em uma revista científica. 

Com informações do Opera Mundi 
Fonte: http://sul21.com.br/jornal/2012/08/maior-critico-contra-a-tese-do-aquecimento-global-admite-que-
estava-errado/ 
 
 
 

Problemas ambientais dos grandes centros urbanos 
Disponível em: http://www.brasilescola.com/geografia/problemas-ambientais-dos-grandes-centros.htm 

 

Problemas ambientais nos centros urbanos 
Muitos problemas ambientais nos centros urbanos são causados pela poluição e acarretam transtornos e prejuízos 

ao planeta. 
 

O desenvolvimento e o crescimento dos centros urbanos muitas vezes não ocorrem de maneira planejada, 
ocasionando vários transtornos para quem os habita. Alguns desses problemas são de grandeza ambiental e 
atrapalham as atividades da vida humana nesses locais. Esses problemas ambientais são causados por diversos 
fatores antrópicos. Abaixo estão relacionados alguns desses problemas: 
 
Poluição do ar: poluição atmosférica é causada pela emissão de gases poluentes no ar, como monóxido de carbono 
(CO), dióxido de carbono (CO2), dióxido de enxofre (SO2), entre outros, causando problemas para a saúde e para o 
meio ambiente. 
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Esses gases poluentes são produzidos pelas indústrias e automóveis. Sua concentração na atmosfera causa 
um fenômeno conhecido como smog, que é uma fumaça ou neblina poluente localizada na superfície das cidades e 
que pode causar doenças respiratórias. 

 

 
 
 
Poluição das águas:A situação dos rios e córregos é preocupante, pois a poluição das águas afeta diretamente a 
saúde da população. Uma grande quantidade de lixo e esgoto é jogada nos rios, em razão da irresponsabilidade 
das pessoas, da falta de coleta de lixo e tratamento de esgoto. 

 

 
 
Ilha de calor:É o aumento da temperatura em determinadas partes de uma cidade, na qual a região com maior 
concentração predial, asfalto, vidros e concreto tem maior temperatura; enquanto que em outra parte da cidade, 
que tem mais áreas verdes, a temperatura é menor, com variações de até 10° C no mesmo dia. 
 
Inversão térmica:É quando a poluição do ar impede a troca normal de temperatura do ar na superfície, ou seja, o ar 
frio e pesado (por causa das partículas da poluição) fica em baixo e o ar quente e mais leve fica em cima. 
 



    
 
 
 

 

Página | 44 

 
 
Efeito estufa: 
Fenômeno causado pelo aumento da temperatura no planeta em virtude dos gases poluentes emitidos pelas 
cidades. A camada poluente impede que o calor da atmosfera se dissipe. É chamado de estufa, pois o planeta 
mantém a temperatura aquecida. 
 
Erosão:Causada pelo uso e pela ocupação irregular de áreas de preservação ambiental nas grandes cidades, como 
encostas, margens de rios, excesso de peso das edificações, compactação do solo, etc. 
 
Chuva ácida:Causada pela poluição do ar, em que os gases poluentes reagem com a água da umidade do ar, 
ocasionando chuvas com presença de componentes ácidos e prejudicando plantações, edificações, automóveis e o 
ser humano. 
 
Enchentes e desmoronamento:As chuvas nas cidades podem causar enchentes e desmoronamentos, destruindo 
edificações e matando pessoas, em razão da ocupação irregular, pois as águas das chuvas não têm para onde 
escoar. 
 
Falta de áreas verdes:O desmatamento em áreas urbanas causa aumento da temperatura e agrava a poluição do ar. 
 
Poluição visual e sonora:As propagandas excessivas e o barulho alto dos grandes centros podem causar 
transtornos psicológicos na sociedade. 
 
Por Suelen Alonso 
Mestre em Geografia 
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Água 
 

ONU divulga relatório sobre recursos hídricos em Fórum Mundial da Água 
A 4ª edição do documento alerta para a má gestão da água no mundo e aponta pressões do clima, 

crescimento demográfico e aumento da demanda por energia e alimentos 

 
O presidente do Conselho Mundial de Água, LoïcFauchon, abriu o Fórum Mundial da Água na França (Gerard 
Julien/AFP) 

A Organização das Nações Unidas apresentou nesta segunda-feira a 4ª edição de seu relatório sobre o 
desenvolvimento dos recursos hídricos no mundo, divulgado de três em três anos. O texto resume o trabalho de 28 
membros e parceiros da organização UN-Water e alerta para as pressões que serão exercidas pela mudança 
climática, pelo crescimento demográfico – estimado em de dois a três bilhões de pessoas nos próximos 40 anos – e 
pelo consequente aumento da demanda de alimentos e energia. A apresentação aconteceu durante a abertura do 6º 
Fórum Mundial da Água, em Marselha, na França. 
Saiba mais 
UN-WATER 
A UN-Water é um organismo composto por representantes de 28 organizações da ONU, entre elas as agências 
especializadas, as comissões regionais e outras entidades ligadas à Organização das Nações Unidas. A UN-Water 
conta ainda com a parceria de outras organizações alheias a ONU.  A finalidade é apoiar os países em seus esforços 
relacionados à água, além de reforçar a coordenação e cooperação entre as agências da ONU que trabalham em 
aspectos ligados à água doce e ao saneamento. 

 
 
A energia hidráulica e os biocombustíveis são pontos essenciais nos planos de desenvolvimento. Isto 

porque o mundo vai precisar responder a um crescimento de 60% da demanda de energia nos próximos 30 anos, 
além de investir em energia limpa para reduzir os efeitos da mudança climática. De acordo com dados da Agência 
Internacional de Energia (AIE), publicados no relatório, pelo menos 5% do transporte mundial será mantido por 
biocombustíveis em 2030, e sua produção poderia consumir entre 20% e 100% da quantidade total de água 
atualmente usada pela agricultura no mundo. 

Para a produção de um litro de etanol a partir da cana-de-açúcar, são necessários 18,4 litros de água e 1,52 
m² de terra. Assim, a quantidade de água que essas plantações demandariam poderia ser devastadora em regiões 
onde o recurso é escasso, como na África Ocidental. Segundo conclusões divulgadas nesta segunda-feira, se o atual 
modelo de consumo não mudar, a necessidade de água destinada à produção de energia vai crescer 11,2% até 2050. 
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Outros setores econômicos vão 
continuar disputando o acesso aos 
recursos hídricos. A agricultura utiliza 
hoje 70% da água doce do mundo. Para 
2050, prevê-se um aumento de mais 70% 
da produção agrícola e 19% de seu 
consumo mundial de água – número que 
pode ser ainda maior de acordo com os 
progressos tecnológicos e decisões 
políticas adequadas.  

O número de pessoas que correm 
risco de sofrer com inundações também 
tende a aumentar. Até 2050, dois bilhões 
de indivíduos no mundo estarão expostas, 
principalmente devido ao aumento da 
população em terras inundáveis, às 
mudanças climáticas, ao desmatamento e 

à elevação do nível do mar. A ONU calculou em 2011 que 90% dos desastres naturais estão relacionados à água. As 
373 catástrofes registradas em 2010 demandaram um custo total de US$ 110 bilhões. 

 
Planeta em risco – Segundo o relatório da ONU, nenhuma região do mundo está livre das pressões sobre os 
recursos hídricos. Na Europa, por exemplo, 120 milhões de cidadãos não têm acesso à água potável. Em certas 
partes do continente, os cursos de água podem chegar a perder até 80% de seu volume no verão. Já na África – que 
carrega uma taxa média de aumento da população de 2,6% por ano, enquanto a média mundial é de apenas 1,2% –, 
a demanda de água acelera a deterioração de seus recursos hídricos. 

A Ásia e o Pacífico abrigam 60% da população do mundo, mas apenas 36% dos recursos hídricos. De 
acordo com o relatório, cerca de 480 milhões de pessoas não tinham acesso, em 2008, a uma fonte de água de 
qualidade, e 1,9 bilhão não tinham infraestrutura  sanitária adequada.  No Oriente Médio, pelo menos doze países 
sofrem de escassez completa de água. Já na América Latina e no Caribe, a taxa de extração de água no século XX foi 
duplicada, devido ao crescimento demográfico e à alta da atividade industrial. 

Além de dados específicos para cada região do mundo, o relatório fornece ainda informações globais. 
Cerca de 80% das águas residuais não são recolhidas nem tratadas, mas vão direto a outros corpos d'água ou se 
infiltram no subsolo, o que acaba causando problemas de saúde na população e a deterioração do meio ambiente.  
O documento da ONU cobra iniciativas de prevenção. Segundo a Organização Mundial de Saúde, se o número de 
pessoas sem acesso sustentável à água potável e a instalações sanitárias caísse pela metade no mundo, os benefícios 
econômicos globais decorrentes seriam oito vezes maiores que o custo dos investimentos. 
 
(Com agência EFE) 

 
Revista Veja,12/03/2012 
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ONU prega rápida mudança de hábito para reduzir escassez de água 
Relatório divulgado aponta maior demanda por recursos hídricos no mundo. 

 
Documento faz crítica velada ao uso do etanol como biocombustível. 

Do Globo Natureza, com agências internacionais* 
 

Relatório divulgado nesta segunda-feira (12) pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o 
desenvolvimento dos recursos hídricos no mundo, afirma que 
o crescimento sem precedentes da demanda alimentícia, rápida 
urbanização e a mudança climática ameaçam 
significativamente o abastecimento de água global. 
Segundo o texto, divulgado no Fórum Mundial da Água, que 
teve início nesta segunda em Marselha, no sul da França, é 
necessário tomar atitudes urgentes em diversos setores para 
evitar o desperdício de água. 

O relatório diz que, sem medidas drásticas, a pressão 
da água vai agravar as disparidades econômicas entre os 
países, atingindo principalmente os mais pobres. 

O documento cita, por exemplo, que a utilização de 
recursos hídricos na agricultura deve aumentar em 19% até 

2050, índice que pode ser ainda maior caso não se programem novas tecnologias e decisões políticas sobre o tema. 
 

 
“A água doce não está sendo usada de forma sustentável, de acordo com as necessidades e demandas" 

 
Irina Bokova, diretora da Unesco 
 
 
 

Energia limpa e crítica ao etanol 
 

Na área de energia, a Agência Internacional de Energia (AIE) calcula que pelo menos 5% do transporte mundial 
será alimentado por biocombustíveis em 2030 e que sua produção poderia consumir até 100% da quantidade total de 
água utilizada no mundo pela agricultura. 

O documento cita que elevar as plantações de cana-de-açúcar, voltadas para produção do etanol, seria um plano 
devastador para regiões como a África Ocidental, onde já há problemas de escassez de água. 

Além disso, segundo o relatório, se o atual modo de consumo não mudar, a necessidade de água destinada à 
produção energética crescerá 11,2% até 2050. 
Sobre a questão do saneamento básico, 80% das águas residuais não são recolhidas, nem tratadas e vão direto a outras 
massas de água ou se infiltram no subsolo, que é fonte de problemas de saúde para a população e de uma deterioração do 
meio ambiente. 

“A água doce não está sendo usada de forma sustentável, de acordo com as necessidades e demandas”, afirma o 
diretora-geral da UNESCO, Irina Bokova, no prefácio do relatório. 
 
G1.com.br - 12/03/2012 
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Irrigação é responsável por 69% do consumo de água, diz estudo da ANA 
 

Segundo Agência Nacional de Águas, são 986,4 mil litros por segundo. 
Consumo nas cidades corresponde a 10% do total; e industrial é de 7%. 

Sandro Lima Do G1, em Brasília 
Estudo divulgado nesta terça-feira (19) pela Agência Nacional de Águas (ANA) aponta que a irrigação é 

responsável por 69% do consumo de água no Brasil. De acordo com o estudo, a irrigação consome 986,4 mil litros de água 
por segundo. 

O consumo nas cidades corresponde a 10% do total e o consumo industrial é de 7%. A informação tem como base 
dados de 2008. 

A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, afirmou nesta terça-feira, ao comentar os resultados do estudo, 
que as áreas de irrigação podem ser remanejadas caso coloquem em risco a oferta de recursos hídricos no futuro. 

“O que nós temos de entender é se essas áreas de irrigação estão colocadas em áreas vulneráveis, por exemplo, de 
oferta de recursos hídricos no futuro para que você possa assegurar a produção agrícola com oferta de água ou se você vai 
ter que redirecionar em função dos cenários que possam ser apresentados”, disse a ministra após a apresentação do 
relatório. 

A ministra citou ainda a alternância de cheias e secas extremas no rio Amazonas como um fator preocupante. “A 
série histórica do rio [Amazonas], que se monitora do ponto de vista de oferta de recursos hídricos e qualidade, mostra 
uma variação atípica”, disse. “Isso mostra que nós temos que trabalhar as questões de vulnerabilidade”, completou. 

 
Desperdício 
 

A ministra também falou sobre a importância de se economizar água. “Não é porque temos abundância de 
recursos hídricos que devemos desperdiçar. Não podemos desperdiçar, ao contrário, devemos buscar na sustentabilidade 
do processo não desperdiçar água, porque custa muito caro”, afirmou. 
Izabella Teixeira disse que o Brasil precisa buscar uma “estratégia diferenciada” de consumo de água. “Não precisamos 
utilizar água tratada para irrigar jardins. Precisamos de uma estratégia diferenciada”, afirmou. 
 
G1.globo.com – 19/07/2012 
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DECLARAÇÃO UNIVERSAL 
DOS DIREITOS DA ÁGUA 

 
1. A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada região, cada cidade, cada cidadão é 
plenamente responsável aos olhos de todos. 
 
2. A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida e de todo ser vegetal, animal ou humano. 
Sem ela não poderíamos conceder como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. O direito 
à água é um dos direitos fundamentais do ser humano: o direito à vida, tal qual é estipulado no Art. 3º de 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
 
3. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Assim 
sendo a água deve ser manipulada com racionalidade, preocupação e parcimônia. 
 
4. O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e dos seus ciclos. Estes devem 
permanecer intactos e funcionando normalmente, para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este 
equilíbrio depende, em particular, da preservação dos mares e oceanos por onde os ciclos começam. 
 
5. A água não é somente uma herança dos nossos predecessores, ela é sobretudo um empréstimo aos nossos 
sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como uma obrigação moral do Homem para as 
gerações presentes e futuras. 
 
6. A água não é uma doação gratuita da natureza, ela tem um valor econômico: é preciso saber que ela é, algumas 
vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. 
 
7. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser 
feita com consciência e discernimento, para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração 
de qualidade das reservas atualmente disponíveis. 
 
8. A utilização da água implica o respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para todo o homem 
ou grupo social que a utiliza. Esta questão não deve ser ignorada nem pelo Homem nem pelo Estado. 
 
9. A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem 
econômica, sanitária e social. 
 
10. O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua 
distribuição desigual sobre a Terra. 
 
http://www.uniagua.org.br/public_html/website/default.asp?tp=3&pag=declaracao.htm–acessado em 
05/08/2012 
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As Baleias Roberto Carlos 
Composição: Roberto Carlos / Erasmo Carlos 
 
 
Não é possível que você suporte a barra  
De olhar nos olhos do que morre em suas mãos  
E ver no mar se debater o sofrimento  
E até sentir-se um vencedor nesse momento  
 
Não é possível que no fundo do seu peito 
Seu coração não tenha lágrimas guardadas  
Pra derramar sobre o vermelho derramado  

No azul das águas que você deixou manchadas  
 
Seus netos vão te perguntar em poucos anos  
Pelas baleias que cruzavam oceanos 
Que eles viram em velhos livros 
Ou nos filmes dos arquivos 
Dos programas vespertinos de televisão 
 
O gosto amargo do silêncio em sua boca  
Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca  
De uma cauda exposta aos ventos  
Em seus últimos momentos  
Relembrada num troféu em forma de arpão  
 
Como é possível que você tenha coragem  
De não deixar nascer a vida que se faz  
Em outra vida que sem ter lugar seguro  
Te pede a chance de existência no futuro  
 
Mudar seu rumo e procurar seus sentimentos  
Vai te fazer um verdadeiro vencedor  
Ainda é tempo de ouvir a voz dos ventos 
Numa canção que fala muito mais de amor 
 
Não é possível que você suporte a barra 
 
 
http://www.vagalume.com.br/roberto-carlos/as-baleias-letras.html#ixzz22iZzrNJe-acessadoem 05/08/2012 
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Medicina  
 

Maioria apoia contratação de médicos estrangeiros, diz pesquisa 
 

De acordo com levantamento da CNT, 73,9% dos brasileiros é favorável à polêmica medida que integra o Programa 
Mais Médicos 
REDAÇÃO ÉPOCA, COM AGÊNCIA BRASIL 
10/09/2013 
 

A contração de médicos estrangeiros para trabalharem em regiões carentes de profissionais da saúde, 
prevista pelo polêmico Programa Mais Médicos, criado pelo governo federal, tem o apoio de 73,9% da população 
brasileira, de acordo com pesquisa divulgada nesta terça-feira (10) pela Confederação Nacional dos Transportes 
(CNT), encomendada ao Instituto MDA.  

De acordo com o levantamento, 49,6% dos entrevistados acreditam que o programa solucionará problemas 
graves relacionados à saúde no país. Para 34,7% dos entrevistados, o serviço vai apresentar melhoras significantes 
nos próximos seis meses. 
Nesta edição, foram entrevistadas 2.002 pessoas, em 135 municípios de 21 estados, entre os dias 31 de agosto e 4 de 
setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.   

A pesquisa da CNT aponta que os índices de aprovação do Programa Mais Médicos contribuíram para 
o crescimento da aprovação do governo da presidente Dilma Rousseff. 
 
 
A contratação de médicos estrangeiros 
 

A medida, prevista pelo Programa Mais Médicos, pretende suprir a carência de profissionais nas periferias 
de grandes cidades e no interior do país. Como todas as vagas não foram preenchidas por médicos brasileiros, o 
governo abriu edital para profissionais formados no exterior. Uma das principais críticas das entidades médicas à 
medida é que esses profissionais vindos de outros países não terão de fazer o Revalida, prova rigorosa obrigatória 
para os médicos com diploma estrangeiro atuarem no Brasil. Para as entidades médicas, a não revalidação do 
diploma deixa a população sem garantia da qualidade dos profissionais. 

Os selecionados trabalharão na atenção básica com bolsa de R$ 10 mil por mês paga pelo Ministério da 
Saúde. O programa prevê que eles trabalhem no Brasil por até três anos e sejam acompanhados por uma instituição 
de ensino. 
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A nudez por trás do jaleco 
 

O que as agressões contra os médicos cubanos revelam sobre o (não) debate da saúde pública? 
ELIANE BRUM 

A cena de um grupo de médicos cearenses vaiando os médicos cubanos, vários deles negros, que chegaram 
ao Brasil para ocupar postos em lugares onde os brasileiros não querem ir, é uma vergonha. Mas é bem mais do 
que uma vergonha. A trilha sonora da manifestação – “escravos”, “incompetentes” e “voltem para a senzala” – é 
reveladora de como os membros de uma carreira de elite olham para si mesmos – e se veem “ricos e cultos”, como 
gritaram médicos numa manifestação anterior – e de como a população que depende do SUS (Sistema Único de 
Saúde) é vista por parte daqueles que têm por dever lhe dar assistência. Dá pistas, especialmente, sobre a tensão 
social que existe nos corredores dos serviços de saúde pública, que é também uma tensão racial e de classe.   

O espetáculo de racismo e de xenofobia da semana passada tornou ainda mais evidente o baixíssimo nível 
do embate em torno do programa Mais Médicos. Como tem acontecido no Brasil em questões fundamentais, a 
polarização só serve para calar a possibilidade de um debate sério, responsável e com a profundidade necessária. 
Neste caso, com o governo federal, de um lado, e as entidades corporativas dos médicos, no extremo oposto, o país 
perde uma oportunidade de discutir o tema urgente da saúde pública, cujas omissões e deficiências têm mastigado 
– objetiva e subjetivamente – a vida de milhões de brasileiros. E aqui desponta um silêncio eloquente: cadê a voz 
das pessoas que dependem do SUS nessa discussão?   

A ausência dessa voz denuncia a fragilidade do debate. Prova também que os mais pobres estão muito 
longe de serem reconhecidos e se reconhecerem como cidadãos com direitos. Mais uma vez, ganha evidência a 
questão do olhar, não apenas sobre aquele que vem de fora – o “estrangeiro” – como sobre aquele que deveria estar 
dentro, mas está fora e também é visto como um outro distante – definido como “população carente” ou “camadas 
desassistidas” ou ainda “usuário do SUS”. Visto como um outro tão distante que o presidente do Conselho 
Regional de Medicina de Minas Gerais, João Batista Gomes Soares, sentiu-se à vontade para declarar ao jornal 
Estado de Minas: “Vou orientar meus médicos a não socorrerem erros dos colegas cubanos”.   

Para completar a tragédia, Micheline Borges, uma jornalista do Rio Grande do Norte, postou no Facebook: 
“Me perdoem se for preconceito, mas essas médicas cubanas têm uma Cara de empregada doméstica! Será que São 
médicas Mesmo??? Afe que terrível. Médico, geralmente, tem postura, tem cara de médico, se impõe a partir da 
aparência... Coitada da nossa população. Será que eles entendem de dengue? E febre amarela? Deus proteja O 
nosso Povo!”. Na visão da jornalista, há uma cara/aparência para aquele que ostenta o jaleco e uma cara/aparência 
para aquela que deve ser coberta pelo avental – e esses corpos/raças/classes/mundos não podem se misturar. A 
mistura é a ameaça. Em sua intervenção aterradora ela desvela o que possivelmente muitos temem – mas ocultam 
com palavras menos terríveis. 

Para nos ajudar a pensar sobre os significados do atual embate na área da saúde pública e buscar avançar 
além do pensamento binário que tem marcado a discussão, entrevisto nesta coluna Deisy Ventura. Ela é professora 
de direito internacional do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo (USP), mestre em 
direito europeu, doutora em direito internacional pela Universidade de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) e foi 
professora convidada do Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences-Po), entre outras instituições. Ventura é 
também uma pensadora das relações entre direito e saúde e acaba de lançar o ótimo livro Direito e Saúde Global – 
O caso da pandemia de gripe A (H1N1), numa parceria das editoras Outras Expressões e Dobra Editorial.  

Na entrevista a seguir, ela analisa as principais questões em torno do Mais Médicos e também propõe 
autores, com seus respectivos links, para os leitores que quiserem se aprofundar no tema. O debate da saúde 
pública não pertence nem ao governo, nem aos médicos, mas ao conjunto da sociedade brasileira. Sua qualidade e 
consequências dependem da participação de todos.  

Desde que foi anunciada a intenção do governo de trazer médicos estrangeiros para trabalhar em 
lugares do país nos quais médicos brasileiros não têm interesse em ir, pelos mais variados motivos, houve 
muitos protestos por parte de médicos e entidades corporativas. Entre os argumentos, estão os de que os 
estrangeiros não teriam boa formação nem entenderiam o português. Várias “justificativas” que parecem dizer: 
“eles são os outros” ou “os outros não podem entrar” ou ainda “este território é nosso”. Como a senhora analisa 
essa reação?  
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Deisy Ventura – Todos temos tendência a pensar que nossa cultura, nossa religião, nosso modo de viver são 
melhores do que os dos outros. Isto é etnocentrismo, algo que nos leva a viver adstritos ao nosso próprio mundo, e 
que se nota até em pessoas que viajam muito, mas veem o mundo por uma só lente, a do seu grupo. É o 
comportamento comum dos turistas, inclusive muitos dos que vêm ao Brasil e nos acham exóticos. Mas, outra 
coisa, bem distinta, é dizer que os outros, os estrangeiros, não podem entrar no nosso mundo. Assim como 
divulgar que eles nos ameaçam e que precisamos evitar que venham romper nosso equilíbrio. Pior ainda é 
acreditar que são eles, os outros, que estão mudando o nosso jeito de viver. Isto é xenofobia. Todo xenófobo é 
etnocêntrico, mas não acho que a recíproca seja necessariamente verdadeira. 

É importante entender essa diferença porque há um movimento político, organizado por algumas das mais 
importantes associações médicas brasileiras, que procura denegrir a imagem dos médicos estrangeiros e gerar a 
desconfiança da população. Em 26 de junho, AMB (Associação Médica Brasileira), ANMR (Associação Nacional 
dos Médicos Residentes), CFM (Conselho Federal de Medicina) e FENAM (Federação Nacional dos Médicos) 
divulgaram nota em que se referem a todos os médicos estrangeiros, sem fazer distinção alguma, como 
“profissionais mal formados e desqualificados”. A mesma nota declara persona non grata o ministro da Saúde, o 
médico Alexandre Padilha. Assim, o debate sobre a vinda de médicos estrangeiros caiu imediatamente na clivagem 
situação/oposição, que tem empobrecido brutalmente o espaço público brasileiro. 

O problema é que, para rechaçar uma medida conjuntural, um dos polos tem lançado mão de um dos mais 
terríveis males da história da humanidade, que é o horror ao estrangeiro. Em suas formas extremas, ele se encontra 
na origem de incontáveis massacres e até de genocídios. Esse surto de xenofobia é especialmente inoportuno 
porque o Brasil tem sofrido uma pressão migratória crescente, mas não tem uma política migratória e ainda guarda 
o estatuto do estrangeiro do regime militar. Faço parte de uma comissão de especialistas independentes, que foi 
instituída pelo Ministério da Justiça, no final de maio deste ano, para sugerir ao governo uma nova legislação sobre 
migrações. Mas discutir essas normas num clima de xenofobia é muito ruim para o Brasil. 

A senhora já consegue sentir algum efeito desse recente surto de xenofobia sobre o debate em torno das 
migrações?  

Ventura – A tensão gerada pelo escracho de estrangeiros é evidente entre os trabalhadores migrantes. Uma 
nota divulgada pelo Fórum Social pelos Direitos Humanos e Integração dos Migrantes, que é uma rede de 
entidades sociais, vê no rechaço aos médicos cubanos a ideia, por parte dos médicos brasileiros, de que “‘eles’ vêm 
roubar ‘nossos’ empregos”. A exemplo do que ocorre nos países desenvolvidos, os imigrantes temem tornar-se 
bodes expiatórios de crises cuja profundidade transcende largamente as migrações, especialmente a econômica.  

Creio que o melhor exercício que todos nós podemos fazer antes de debater a lei de migrações é lembrar de 
nossos familiares e amigos que foram trabalhar no exterior em busca de uma vida melhor. Lembrar do que eles 
contaram ou ainda contam sobre o modo como foram acolhidos ou rejeitados, sobre os direitos que facilitam sua 
subsistência digna ou a falta deles, que a impede.  
Sem contar que muitos brasileiros são descendentes de imigrantes, que aqui chegaram como estrangeiros... Mas, 
na sua opinião, por que estamos vivendo essa clivagem situação/oposição de uma forma mais aguda hoje? 
Como a senhora situaria isso historicamente?   
 

Ventura  –  A disputa política entre situação e oposição é natural. O que não é aceitável é ver o mundo sob 
essa, ou qualquer outra, perspectiva binária. Alguns campos de atuação do Estado alcançam hoje tamanha 
complexidade que só poderiam avançar se existisse um compromisso acima dos interesses pontuais das forças 
políticas e do xadrez eleitoral. Um deles é a saúde pública. 

A impossibilidade de negociar esses pactos se deve a muitas razões. Acho que uma delas é o grande hiato 
que tivemos em nossa história política, entre 1964 e 1985. Fomos privados de mais de 20 anos de vida democrática. 
Além disso, a alternância de poder não parece algo natural para as nossas elites. Há rancores profundos no Brasil. 
Princípios elementares como a igualdade ou a publicidade, ou até mesmo o simples contraditório, no sentido de 
admitir que haja opinião diversa, ainda parecem ser concessões dolorosas para alguns. Por outro lado, o espaço de 
debate público é pautado por grandes empresas de comunicação, cuja atuação é partidária, no sentido de que toma 
partido, mas raramente se apresenta como tal. Sequer presta contas sobre as consequências das posições que 
defendeu ou defende. 
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A senhora acredita que a perspectiva binária do debate público tem mascarado a necessidade de uma discussão 
mais profunda sobre saúde pública? 

Ventura – Todo tipo de xenofobia se auto-justifica pela necessidade de proteger um “povo escolhido”, uma 
“raça superior” ou coisas do gênero. Do mesmo modo, quem ataca os médicos estrangeiros diz agir em nome do 
interesse dos cidadãos brasileiros. Assim, avaliar o programa Mais médicos sob a lente dos preconceitos simplifica 
a vida de muita gente. O preconceito é justamente aquela opinião que a gente não confere, não põe à prova, acolhe 
passiva e acriticamente. Na definição de (Pierre-André) Taguieff (filósofo francês que pesquisa racismo e 
antissemitismo), seria algo como “crer saber, sem de fato saber”. O terrível é que um preconceito dá uma sensação 
de segurança muito maior do que um conceito. Elaborar uma opinião própria sobre a efetividade imediata do 
direito à saúde em alguns lugares do Brasil, que é a questão central do Mais Médicos, certamente dá um trabalho 
danado, exige reflexão e deixa muitas dúvidas. 
 
Qual é a real oposição entre o programa governamental e a reação corporativa?  

Ventura – O governo federal ousou enfrentar as entidades médicas num terreno que lhes é muito caro. No 
exterior, o Brasil é considerado um país cujos exames de revalidação do diploma médico são muito difíceis. Esse 
rigor tem protegido o mercado profissional brasileiro. 
 
Estaríamos perdendo uma chance de debater a saúde pública? O que, na sua opinião, seria preciso incluir nessa 
discussão para que se torne, de fato, um debate profundo sobre saúde pública, que vá muito além dos médicos? 

Ventura – Creio que a questão central dos últimos 25 anos nunca deixou de ser a implantação do SUS. 
Uma edição recente da Revista RADIS afirma que o projeto original do SUS está ameaçado pelo sub-financiamento, 
pela privatização do que é público, pelo controle social enfraquecido e pelo foco na assistência – em detrimento do 
conceito integral e ampliado de saúde. Gosto muito daquele número da RADIS porque sua capa diz: “a gente quer 
inteiro, e não pela metade”, trazendo a velha e boa imagem de um copo que podemos ver como metade cheio ou 
como metade vazio. Discutir seriamente o SUS implica enfrentar temas de enorme complexidade, sobre os quais há 
estudos valiosos, como os da (socióloga) Amélia Cohn, (do economista) Carlos Octávio Ocké-Reis e (do 
médico) Jairnilson Paim. 

Mas tenho uma especial preocupação com o fato de o brasileiro pensar que sua ascensão social passa por 
ter um plano de saúde, e não pelo fortalecimento do SUS. Não apenas os planos de saúde têm revelado disfunções 
similares às do SUS, como a ideia é perniciosa. É como se renunciássemos, paulatinamente, à conquista histórica de 
um sistema universal, integral, equitativo e gratuito. 
 
A que a senhora atribui essa ideia, que está se fortalecendo no Brasil também entre as famílias da chamada 
“Classe C” ou “nova classe média”, de que um plano privado de saúde é uma forma de ascensão social, mesmo 
que o plano tenha várias deficiências, mas quase como se fosse um bem de consumo, como um carro ou uma TV 
de tela plana?  

Ventura – Há o problema objetivo das deficiências de atendimento no SUS e há o problema subjetivo de 
não agir politicamente para eleger parlamentares e gestores comprometidos com o SUS ou exercer um controle 
ferrenho do cumprimento destes compromissos. Mas, acima disso, há uma extraordinária máquina de propaganda 
dos planos de saúde. O pior de tudo é que eles continuam recebendo incentivos do Estado e são controlados por 
uma agência (Agência Nacional de Saúde Suplementar) sobre a qual pairam graves acusações de parcialidade e 
ineficiência.  
 
O quanto essa reação dos médicos brasileiros diante da vinda dos médicos estrangeiros, recebida quase que 
como uma “ameaça estrangeira”, diz de uma assimilação de toda uma lógica da saúde em nossa época?  

Ventura – Saúde, hoje, é um grande mercado. Enquanto a medicalização da vida avança vertiginosamente 
para alguns, que tomam remédios e intervêm no próprio corpo pelas mais incríveis razões, outros continuam 
morrendo de diarreia. Fernando e Ana Maria Lefevre dizem, no livro O corpo e seus senhores, que a tecnologia, a 
ciência e o mercado são criações humanas que foram se desgarrando paulatinamente do seu criador. E que está na 
hora de o homem “discutir a relação” com suas criaturas. 

Mas há algo que precisa também ser dito: no mundo desenvolvido, houve uma migração extraordinária de 
médicos de países do mundo em desenvolvimento, para fazer o trabalho mais duro, com salários mais baixos. Em 
outras palavras, tanto a defesa do mercado como a importação de profissionais sub-remunerados são 
manifestações dessa tendência. 
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O que a senhora está afirmando é que os dois movimentos fazem parte da mesma lógica de mercado – tanto a 
“importação” dos médicos quanto a recusa deles. É isso? A senhora poderia explicitar melhor?  

Ventura – Eu quero dizer que o programa Mais Médicos se justifica plenamente pela urgência de dar 
efetividade ao direito à saúde em numerosos locais do Brasil. E que essa reação desproporcional da corporação 
médica é uma evidente tentativa de proteção do mercado profissional, em detrimento da luta pelo direito à saúde. 
Mas também que esse direito à saúde não deve se transformar, em hipótese alguma, em justificativa para a criação 
de duas categorias de médicos: os nacionais bem pagos, que trabalham no setor privado, e os estrangeiros mal 
pagos, que trabalham no setor público. Ou seja, esse programa só pode ser acolhido como emergencial. Ele não 
pode se perpetuar, não porque os médicos são cubanos ou de qualquer outra nacionalidade, mas porque é preciso 
criar uma só carreira para todos os que atuarem no SUS. 
 
O advogado-geral da União, Luís Inácio Adams, afirmou o seguinte: "Nesse caso me parece que (os médicos 
cubanos) não teriam direito a essa pretensão (asilo político). Provavelmente seriam devolvidos". Ele respondia à 
pergunta sobre o que o governo brasileiro faria se algum médico cubano quisesse permanecer no Brasil após o 
fim do convênio. Como a senhora vê essa postura do governo brasileiro? 

Ventura – O asilo não é um direito de quem o requer, é uma liberalidade do Estado que acolhe. Já o refúgio 
é um direito subjetivo de permanecer no território, baseado na lei brasileira e em tratados internacionais. Mas tanto 
a concessão de asilo como a de refúgio dependeria da convicção de que o requerente sofre perseguição no local 
onde se encontra. Não me parece plausível que o governo cubano envie dissidentes políticos para trabalhar no 
exterior. De todo modo, caso haja pedido de asilo ou refúgio, o governo deve responder caso a caso, sempre 
motivando a sua decisão, seja ela qual for. 
Um dado curioso é que ambos os movimentos – o do governo, com o programa, e o das entidades médicas, com 
o rechaço a ele – dizem falar em defesa da população desassistida. Poderia ser uma apropriação de um valor 
simbólico, ligado ao salvar vidas/cuidar de vidas, mas que, de fato, serve para mascarar uma lógica de mercado? 

Ventura – Faz parte da lógica da democracia que a gente possa se defender de quem nos defende, não é? O 
problema é que poucos têm a possibilidade real de participar desse debate. Gosto muito de um texto da (socióloga) 
Lara Luna (no livro Ralé Brasileira – quem é e como vive, de Jessé Souza), que ressalta a diferença entre o SUS 
“constitucional” e o SUS “real”. Ela diz que uma pessoa habituada a não ser tratada como cidadã tem dificuldade 
de agir como cidadã. 
 
No seu livro Direito e Saúde Global – O caso da pandemia de gripe A (H1N1) –  a senhora aborda a emergência do 
que chama de “ser vulnerável”, em detrimento do cidadão, uma tese aplicada ao direito e as relações 
internacionais. Me parece que essa tese pode explicar, em parte, a inexistência da voz, no debate brasileiro, 
daqueles que seriam beneficiados pelo programa Mais Médicos, segundo o governo, ou prejudicados por ele, 
segundo as entidades corporativas. Tanto o governo quanto as entidades dizem falar em nome do interesse 
dessa população, que sabemos existir e ser numerosa, mas ela parece não ter voz nem lugar de protagonismo 
neste debate. A senhora situaria esse silêncio como expressão desse “ser vulnerável”, que tem substituído o 
cidadão? E quais seriam as raízes e a evolução histórica, na medida em que a cidadania foi um conceito forte no 
período de redemocratização do Brasil?  

Ventura – Foi lindo ver, durante a elaboração e depois da promulgação da Constituição Federal de 1988, 
uma imensa massa de brasileiros redescobrir o discurso dos direitos. Na hora do aperto, o povo passou a dizer “eu 
tenho direito”! Mas os discursos estão mudando. Hoje, no mundo inteiro, parece que o ser humano virou um pobre 
coitado, ameaçado por tudo e por todos: violência, doença, catástrofe, inépcia das autoridades. De cidadão à 
vítima, ele passa a ser vulnerável, quase um pedinte, de proteção, de cuidado, de providências urgentes. As 
notícias nos induzem a viver com medo. Na tentativa de lidar com os riscos e a incerteza, as condutas se 
burocratizam ao máximo, em todos os campos da vida. Há protocolos para tudo, proliferam as subespecialidades, 
com seus respectivos jargões e verdades. Tudo está normatizado. Mireille Delmas-Marty (professora honorária do 
Collège de France) ensina que, onde há muitas normas, em geral há pouco direito. As pessoas acreditam que essa 
parafernália é necessária para preservar vidas e, provavelmente, em alguns casos, realmente seja. Mas a regulação 
é um quadro cubista: há uma imensa assimetria no cumprimento de normas, há hipocrisia, há bolsões de caos e 
outros de rigor. 
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Por outro lado, no caso da saúde, associações de doentes têm sido criadas para lutar por tratamento e 
medicamentos para doenças específicas. Como a senhora analisaria esse fenômeno? 

Ventura – Os mecanismos de participação social em saúde revelam um embate entre interesses de setores 
específicos, no qual têm êxito, em geral, os grupos mais organizados, com maior capacidade de influência. Grande 
parte dessas lutas visam ao acesso a medicamentos, o que de certa forma contribui para uma confusão crescente 
entre direito à saúde e direito ao tratamento. Ora, saúde inclui, no mínimo, moradia com saneamento básico, 
alimentação e educação. Com toda razão, Sueli Dallari, uma das precursoras do direito sanitário no Brasil, recusa 
qualquer definição de saúde que ignore tanto a necessidade do equilíbrio interno do homem, quanto o equilíbrio 
do homem com o ambiente em que vive. 
 
Parece óbvio que ter médico é melhor que não ter, mas também parece ser preciso que a discussão evolua para 
abarcar outros profissionais de saúde e outras questões de saúde pública, como o saneamento básico, que a 
senhora citou. As entidades corporativas têm afirmado que o problema da saúde pública não é apenas o número 
de médicos, mas que é preciso melhorar as condições e a estrutura da saúde pública. Por outro lado, essas 
mesmas entidades não costumam se manifestar de forma tão veemente ou mesmo de forma nenhuma pelo 
fortalecimento do SUS, o que pode significar que, superado o impasse, não exista pressão nesse sentido. Não 
seria uma visão mais ampla e responsável da saúde que está se perdendo também na atual polarização em torno 
do Mais Médicos? 

Ventura – Sem dúvida. A vinda dos cubanos tem funcionado, nas últimas semanas, como uma árvore que 
esconde a floresta. O problema é que embrenhar-se nessa floresta exige tanto do governo federal como das 
entidades médicas uma tomada de posição muito difícil. Retórica à parte, qual seria, hoje, a verdadeira visão de 
sistema público de saúde de cada um deles? A resposta não me parece clara. 
 
Muitas vozes – e não só a das entidades médicas – têm se levantado contra o fato de que os médicos cubanos 
não estão sujeitos às leis trabalhistas brasileiras e só recebem uma parte do pagamento, a outra vai para o 
governo cubano. São recrutados – e não empregados. Qual é a sua análise?  

Ventura – Grande parte dos migrantes que trabalham no Brasil, a exemplo de cerca da metade dos 
cidadãos brasileiros, fazem parte da economia informal, que os priva de seus direitos trabalhistas mais 
elementares. Além disso, os estrangeiros no Brasil não possuem direito ao voto e seus demais direitos políticos são 
limitados pelo estatuto do estrangeiro em vigor. Em outras palavras, eles trabalham como brasileiros, mas não 
desfrutam dos mesmos direitos, e suas formas de reivindicar são limitadas. Algumas comunidades de migrantes 
são quase invisíveis: esfumam-se no concreto de cidades imensas como São Paulo. O assassinato do (menino 
boliviano) Bryan, ocorrido recentemente na capital paulista, revelou que, na falta de comprovante de renda ou de 
regularização migratória, a impossibilidade de abrir uma conta bancária leva algumas famílias a guardarem 
dinheiro em casa, o que as torna ainda mais vulneráveis. 
Por isso, toda preocupação com os direitos dos trabalhadores estrangeiros, súbita ou não, é bem-vinda. Mas rotular 
os médicos cubanos como escravos ou semiescravos, infelizmente, é apenas uma parte da lamentável estratégia de 
desqualificação desses profissionais. Certamente há pobreza, mas não há escravidão em Cuba. Já aqui, no Brasil, 
não apenas as denúncias recorrentes de trabalho escravo, como também o tempo que levamos para adotar uma lei 
decente sobre trabalho doméstico, nos deixam inúmeras interrogações a respeito de como lidamos com nosso 
passado escravagista. 

Não obstante, penso que o regime jurídico aceito pelo governo brasileiro para trazer os médicos cubanos 
deveria ser diferente. É verdade que o Brasil não pode obrigar Cuba a se tornar uma democracia, e ainda menos 
pode suprir a evidente penúria de divisas que acomete cronicamente a pequena ilha. Por menos que isso agrade 
aos nostálgicos da Guerra Fria, trata-se de um acordo internacional que institui um regime jurídico próprio para a 
iniciativa de cooperação em apreço. Mas acredito que o Brasil e a Organização Panamericana da Saúde (OPAS) 
teriam influência suficiente para obter de Cuba uma contrapartida mais favorável aos profissionais que participam 
do programa, sem que isso configurasse uma ingerência indevida. 
 
Na semana passada, médicos cubanos foram hostilizados no Ceará por médicos brasileiros, aos gritos de 
“escravos”, “incompetentes” e “voltem para a senzala”. O que essa escolha de palavras, que os “de dentro” 
usaram para tachar os “de fora”, revela, na sua opinião?  

Ventura – Quando vi aquelas cenas, como brasileira, fiquei muito envergonhada, e lembrei de 
uma entrevista do (antropólogo) Eduardo Viveiros de Castro, onde ele diz que talvez seja nisso que consiste 
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realmente o sentimento de pertencer a uma nação: ter motivos próprios para se envergonhar, tão próprios quanto – 
senão mais que – os sempre lembrados motivos para se orgulhar. 

Provavelmente, as pessoas que insultaram os cubanos atribuem a causa da sua própria hostilidade às 
pessoas a quem dirigem o seu preconceito. Na verdade, porém, à xenofobia, fomentada pelas associações médicas, 
somou-se um elitismo vivido ou almejado pelos xingadores. Há, em muitos setores, um descontentamento com 
esse pouco de igualdade que conquistamos nos últimos anos. Nesse sentido, os cubanos parecem ter sido bodes 
expiatórios. Quando eles forem embora, imagino essas pessoas perdidas como as vozes do poema “Esperando os 
bárbaros”, do (poeta grego Konstantíno) Kaváfis (1863-1933): “e agora, que será de nós sem os bárbaros?”. 

Mas desconfio que esse tipo de xenofobia tem algo de seletivo. Por exemplo: há um grande entusiasmo na 
preparação da acolhida dos profissionais e turistas supostamente ricos que têm vindo a grandes eventos 
internacionais sediados pelo Brasil. Logo, continuo achando que os brasileiros gostam de estrangeiro rico – ou que 
pareça rico e aja como tal –, mas que não gostam de pobres. Se o pobre for estrangeiro, ele será duplamente 
vulnerável, primeiro por ser pobre, segundo por ser estrangeiro. Por isso, não consigo imaginar uma acolhida 
corporativa agressiva para um grupo de médicos suecos, por exemplo. Aliás, uma das características do 
provincianismo é a adoração ao estrangeiro idealizado e às belas coisas da “metrópole”. 

 
Existiria um temor de que a medicina, como carreira, perdesse status? 

Ventura – De fato, a medicina é, no Brasil, uma das grandes carreiras liberais que ainda guardam uma 
força simbólica imediata de ascensão ou manutenção do status social. A ampliação vertiginosa das vagas nos 
cursos de direito, por exemplo, acabou com o prestígio dos bacharéis. O censo educacional de 2011 conta 723.044 
alunos matriculados em 1.121 cursos de direito, cerca de 90% deles em instituições privadas. Em torno de 1 em 
cada 8 estudantes universitários brasileiros estuda direito. Já, na medicina, temos cerca de 200 escolas, com um 
número muito menor de vagas.  
 
Por quê? 

Ventura – Porque, diferentemente de outros cursos de graduação, não se abre uma faculdade de medicina 
apenas “com cuspe e giz”. A regulação da educação superior, sob evidente pressão das associações médicas, ainda 
exige que se faça um investimento muito grande para abrir um novo curso de medicina. Porém, apesar de mais 
rigoroso do que em outros campos, esse controle não consegue evitar persistentes reclamações quanto à qualidade 
de algumas instituições privadas brasileiras. 
 
O presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, João Batista Gomes Soares, declarou que vai 
orientar os médicos a “não socorrerem erros dos colegas cubanos”. Que olhar sobre a saúde e sobre a população 
que depende do SUS essa declaração revela? 

Ventura – Fico impressionada com o grau de polarização e o sectarismo que esse movimento alcançou. 
Tamanha intransigência nunca foi vista em defesa do SUS. (Essa declaração) é simplesmente uma incitação ao 
crime de omissão de socorro. Pura prepotência! Quando se escuta essa ameaça de punição ao cidadão brasileiro, 
até parece que ele tem escolha: eu quero ser atendido por um cubano ou por um brasileiro? E é advertido: caso 
aceite ser atendido por um cubano, assuma as consequências.   
 
Uma jornalista potiguar, Micheline Borges, escreveu no Facebook: “Me perdoem se for preconceito, mas essas 
médicas cubanas têm uma Cara de empregada doméstica! Será que São médicas Mesmo??? Afe que terrível. 
Médico, geralmente, tem postura, tem cara de médico, se impõe a partir da aparência... Coitada da nossa 
população. Será que eles entendem de dengue? E febre amarela? Deus proteja O nosso Povo!”. Em um protesto 
contra o Mais Médicos, diante do Ministério da Saúde, semanas atrás, uma das palavras de ordem dos médicos 
que se manifestavam era: “Somos ricos, somos cultos, fora os imbecis corruptos”. De novo, o que isso 
demonstra? E o quanto essa tensão social se reproduz na assistência pública de saúde? 

Ventura – Aqui entra forte um legado escravagista. Há uma incompreensão de que, em outros países, não 
são apenas as elites que chegam aos cursos de medicina. No entanto, os atributos físicos da elite brasileira são tão 
idealizados pelos parâmetros pasteurizados dos mercados internacionais que nem ela se parece consigo mesma. 
Uma voltinha pelos grandes hospitais brasileiros surpreenderá a tal jornalista, que parece ainda fixada na estampa 
artificial dos médicos de seriados ou novelas de TV. Ora, os médicos de carne e osso que vejo todos os dias não se 
parecem com George Clooney. 

Creio que um bom exemplo dessa tensão social é revelada pelos estudos de João Biehl (professor de 
antropologia da Universidade de Princeton). Ele diz que o programa de HIV/Aids no Brasil reproduz as linhas de 
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fratura de cor e de pobreza: os pacientes não são iguais, sofrem estigmatização constante, inclusive por parte dos 
profissionais de saúde. Segundo estatísticas citadas por Biehl, em alguns locais do Brasil a aids poderia ser duas 
vezes mais fatal para os negros do que para os brancos. Mas essa tensão não é uma exclusividade do Brasil. 
Num livrinho delicioso sobre saúde, o (epidemiologista) Francisco Bastos cita o exemplo da hipertensão entre os 
negros pobres americanos: estudos demonstram que a gravidade da hipertensão é fortemente associada ao quanto 
cada pessoa se sente discriminada em seu dia-a-dia, o que foi chamado de “escala de mensuração do racismo 
internalizado”. 

De qualquer forma, sejam eles belos ou não, o que importa é que a profissão dos médicos é muito bonita. 
Porque pressupõe o dom de cuidar e de acolher, sem julgamentos. Gosto muito da ideia do (filósofo alemão Hans-
Georg) Gadamer (1900-2002) sobre o que ele chama de “arte de curar”. Para Gadamer, a obra do médico, quando 
acabada, deixa de ser sua: quando o paciente “está curado”, o médico torna-se dispensável. Então a perfeição do 
trabalho médico seria a auto-exclusão.  
Por trás dessa relação tão peculiar, porém, há gigantescas estruturas: a indústria de medicamentos, os sistemas de 
saúde, as instituições políticas, o mercado de insumos, a pesquisa e a tecnologia, etc. Ocorre que uma parte dos 
profissionais da saúde e de seus pacientes não consegue ver nenhuma dessas pontas. Por vezes, não entendem nem 
a magnitude do gesto de cuidar, nem a evidência de que este trabalho cotidiano é diretamente condicionado por 
decisões políticas e econômicas das quais não somente eles não participam, como não estão interessados em 
participar. Numa organização social injusta como a nossa, é difícil ver glamour em qualquer profissão. Mas se 
pode ver muitas outras coisas. Aliás, a saúde pública diz tudo o que há para ser dito sobre uma sociedade e um 
Estado.   
 
E o que ela diz? 

Ventura – Quanto às desigualdades sociais, elas aparecem em todos os indicadores de saúde, na ampla 
persistência de doenças como a tuberculose, a hanseníase, a malária, o mal de Chagas. Mas diz muito mais: por 
exemplo, que as prostitutas, aqui no Brasil, não podem se declarar felizes nem numa campanha relativa ao 
HIV/Aids. Que a Câmara dos Deputados, a casa que nos representa, vive uma fase de terrível retrocesso, pois 
ficamos boa parte do ano discutindo uma estultice como o projeto de lei que instituía a “cura gay”. O aborto 
continua no código penal, lugar onde jamais deveria ter estado. Enfim, a lista é muito longa... 

  
(Eliane Brum escreve às segundas-feiras.) 
 
Revista Época, 02/09/2013 
 
 
 

Escravos cubanos 
Se vêm para trabalhar, os médicos não deveriam estar submetidos às leis brasileiras? 

 
WALCYR CARRASCO 

Meus avós vieram da Espanha no início do século XX. Todos, por parte de pai e mãe. Foram trabalhar em 
plantações de café e nunca mais voltaram para sua pátria original. O Brasil se tornou sua pátria. Sempre brinquei 
comigo mesmo que poderia ter nascido espanhol. Tenho, é claro, uma afinidade grande por esse país. Até orgulho 
da arquitetura espanhola, da arte, da literatura, do sucesso da gastronomia. Picasso, afinal de contas, não era 
espanhol? Mas, quando meus avós desembarcaram, imediatamente assumiram que este era seu país. Aqui 
viveriam, teriam seus filhos, construiriam seu futuro. 

Já observei levas de imigração, inclusive para fora do país. Quando jovem, passei alguns anos no exterior. 
Nos Estados Unidos, cruzei com muitos brasileiros que haviam decidido se tornar americanos. Inclusive mudando 
de condição social. Estudantes de classe média se tornavam garçons, motoristas de limusine. Um amigo jornalista, 
casado com uma americana, foi trabalhar em telefonia, instalando fios, aparelhos, sem a menor frustração. Todos 
agiram como meus avós: submeteram-se às leis da nova pátria. Tenho um amigo brasileiro, que também tem 
nacionalidade belga. Vive parte do ano em Paris. Exatamente cinco meses. Se ficar seis, ganha o direito de 
residência e, consequentemente, a obrigação de pagar impostos. Não só do que ganhar lá, como de suas rendas no 
Brasil. Foge da residência francesa que, no passado, foi símbolo de status, mas hoje, em seu entender, lhe causaria 
um rombo financeiro. 
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Sempre admirei meus avós pela coragem. Fico me perguntando: como alguém sobe num navio, rumo a um 
país desconhecido, deixa a família, para um futuro incerto? Italianos, japoneses fizeram isso. Judeus sobreviventes 
do Holocausto também vieram para cá. Todos vivem ou viveram de acordo com as leis nacionais. 

De repente, levei um susto. Surge agora uma leva de imigrantes, os médicos cubanos, que se mudam para 
cá, mas que não viverão sob as leis brasileiras? O regime trabalhista nacional é severo. E, na minha opinião, antigo, 
ultrapassado, porque não prevê situações que surgiram com a evolução da sociedade. Tive uma amiga que era 
dona de um salão de beleza. Cabeleireiros e manicures costumam ser uma espécie de associados do salão. O 
empresário monta a estrutura. Os profissionais ganham uma boa percentagem por corte e por unhas, de 40% a 
60%. Mas a lei trabalhista não prevê esse tipo de situação. Depois de três meses, o profissional passa a ter uma 
relação estável. E processa quando vai embora, em cima de direitos sobre seus ganhos. Minha amiga levou uns três 
ou quatro processos. Teve de fechar o salão. Há outras profissões em que acontece o mesmo. A combinação é uma, 
mas depois de algum tempo é caracterizada a estabilidade, e o empregador perde qualquer processo. 
Os médicos cubanos estão vindo sob outra lei. O salário deles será pago ao governo de Cuba. E o governo 
repassará uma percentagem aos profissionais. Estrategicamente, chamou-se de “bolsa”. Bolsa é algo que se oferece 
a estudantes que vão estudar, fazer especialização, se aprimorar enfim. Os médicos vêm para trabalhar ou não? É 
óbvio, isso não é bolsa coisa nenhuma. É um truque semântico. Se vêm para trabalhar, não deviam estar 
submetidos às leis brasileiras? O argumento é que Cuba já fez esse acordo com outros países. E daí? O que eu, 
cidadão, que pago meus impostos, tenho a ver com isso? Nosso governo resolveu ajudar financeiramente Cuba por 
meio dessa estratégia? Nosso dinheiro está sobrando? Como, se sentimos falta de tudo: segurança, hospitais, 
escolas? Pior que isso, se Cuba se acha no direito de vender seus cidadãos, nós, brasileiros, devemos concordar? Os 
médicos que se danem? 

Esses médicos não formarão laços com o país, como meus avós fizeram. Estarão aqui de passagem, pois 
suas famílias ficarão em território cubano (reféns?). Como fincar raízes? Como amar seus pacientes, se dedicar, se 
não têm a dignidade de receber seu salário diretamente, como qualquer um que trabalha e vive no Brasil? 
O Ministério Público contesta a questão salarial na vinda dos médicos cubanos. Ainda bem que temos um 
Ministério Público atuante. Mas como um governo democrático aceitou uma coisa dessas? Eu pensava que a 
escravidão havia acabado. Constato que os médicos cubanos se tornaram um novo tipo de escravo, vendido pelo 
seu país, a quem aceita pagar. 
 
Revista Época, 02/09/2013 
 
 
 
 

As faculdades na UTI 
 

O Brasil tem mais cursos de medicina que os Estados Unidos. Com problemas de gestão, equipamento e 
professores, eles falham na formação dos nossos médicos 

 
FLAVIA TAVARES, DE IPATINGA (MG), GRAZIELE OLIVEIRA, DE JOAÇABA (SC), MURILO RAMOS, 
HUDSON CORRÊA, MARCELO ROCHA E ANA LUIZA CARDOSO, COM LEANDRO LOYOLA 
07/09/2013 10h00 

 
Durante dois anos e meio, a mineira Izabela Carvalhal, de 22 anos, frequentou um cursinho pré-vestibular 

para garantir uma vaga no curso de medicina da Universidade Gama Filho, então uma das mais conceituadas 
instituições privadas de ensino no Rio de Janeiro. Aprovada no vestibular de julho de 2011, Izabela fez as malas e 
desembarcou no campus do bairro de Piedade, onde a Gama Filho forma médicos desde 1965. Na manhã da última 
quinta-feira, Izabela assistia a uma aula de cardiologia de forma improvisada, no pátio da universidade. A 
derrocada do sonho de Izabela começou no final de 2011, quando o grupo Galileo Educacional assumiu a 
administração da Gama Filho. Com a promessa de reerguer uma universidade endividada, os novos gestores 
demitiram 600 funcionários e aumentaram o valor das mensalidades – a de medicina subiu de R$ 2.700 para R$ 
3.500 mensais. 
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O efeito das medidas foi desastroso. Cresceram a inadimplência e a evasão de alunos.  Professores e 
funcionários entraram em greve por atraso nos salários. No início de agosto, os alunos encontraram um aviso no 
portão: a Gama Filho estava fechada e as provas adiadas. O Ministério da Educação suspendeu os vestibulares. 
Desde então, 30 estudantes ocupam a sala da reitoria. Izabela não sabe se conseguirá o diploma. Nem ela nem 
nenhum dos cerca de 2.100 alunos do curso. 

 Por 40 anos, os alunos da Gama Filho tiveram aulas práticas na Santa Casa do Rio de Janeiro, hospital com 
mais de 500 leitos. No final de 2011, a direção da universidade demitiu 140 professores que também eram médicos 
do hospital. Seria o fim do ensino prático, se 40 professores não tivessem decidido trabalhar de graça para socorrer 
os alunos. A Gama Filho ofereceu como alternativa um pequeno hospital de 40 leitos, na Barra da Tijuca. Havia 
mais alunos de medicina que pacientes, e o projeto foi abandonado. Hoje, os alunos têm aulas práticas no hospital 
municipal de Piedade.  

“Nessa crise, por dó, a prefeitura ainda deixa os alunos estudar no hospital”, diz a estudante Fernanda 
Lopes Moreira. Até 2010, antes da crise, o curso de medicina da Gama Filho tinha nota 3, numa escala que vai de 1 
a 5, no Conceito Preliminar de Curso (CPC) do Ministério da Educação. Chegou a ser um dos mais concorridos 
entre as faculdades privadas do Rio. Se fosse realizada uma nova avaliação neste ano, o conceito da Gama Filho 
certamente despencaria. A direção da faculdade diz que resolverá os problemas de caixa até setembro, quando 
pretende retomar as aulas.  

  

 
  
 

O caso da Gama Filho é um exemplo extremo e dramático dos problemas sérios 
que envolvem a formação dos médicos no Brasil. Nas últimas semanas, o país debate a 
chegada de profissionais estrangeiros, a maioria cubanos, para trabalhar em locais 
distantes, onde não há profissionais. A solução, já adotada pelo Brasil no passado e por 
países como o Canadá, pode resolver um problema emergencial de falta de profissionais. 
Mas escamoteia um problema maior, estrutural, que se reflete nasaúde pública nacional: a 
qualidade da formação dos médicos. “O país não tem uma formação sólida na graduação 
médica”, afirma Mário Scheffer, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (USP). “Cada vez mais, as escolas não formam adequadamente”, afirma 
Florentino Cardozo, da Associação Brasileira de Médicos (AMB). “Os médicos mais novos 
dominam muito conteúdo, mas de maneira trivial. Têm dificuldades em se aprofundar.” 

Há uma queda sensível no nível de conhecimento dos alunos nos últimos 15 anos. 
A maioria dos especialistas no assunto associa o problema à proliferação das escolas. 
Existem hoje 202 cursos de medicina no Brasil. A primeira expansão na oferta ocorreu 
entre 1966 e 1969, quando foram criadas 22 escolas – só uma era privada. O segundo boom 
de cursos ocorreu entre 1996 e 2007, quando foram criadas 77 escolas, 52 delas particulares. 

A Índia é o único país com mais escolas de medicina que o Brasil – são 348. Os Estados Unidos, um país maior e 
mais rico que o Brasil, tem 141 escolas. “Houve um crescimento exponencial das faculdades nos últimos 20 anos, 
instituições desprovidas de corpo docente qualificado, a maioria sem hospital universitário”, afirma o professor 
Scheffer. “Isso criou muita desigualdade entre os cursos de medicina no Brasil.” 
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A formação em medicina tem peculiaridades. Os estudantes precisam tanto de ensino teórico de alto nível 
quanto de vasta e intensa experiência prática. No melhor dos mundos, os professores dão aulas na classe e atuam 
como médicos no hospital da universidade. Isso garante continuidade no ensino. Essa situação, no entanto, é cada 
vez mais rara. Os alunos são obrigados a buscar a prática em outros locais. “Ensina-se uma coisa em cada lugar, 
muitas vezes de maneira antagônica”, afirma o diretor da Escola Paulista de Medicina, Antonio Carlos Lopes. Nas 
universidades públicas, o maior problema é a falta e o mau estado de equipamentos. No caso das universidades 
federais, só nos últimos três anos os investimentos em equipamentos foram retomados. 

Qualquer curso de medicina precisa ser aprovado pelo Ministério da Educação para começar a funcionar. 
Depois, são feitas avaliações a cada três anos. A fiscalização da qualidade é feita pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais (Inep). No caso de medicina, há hoje 88 avaliadores, professores do ensino superior, 
encarregados de cumprir essa missão. As visitas dos técnicos às faculdades duram até três dias. A avaliação 
começa pela aplicação do Enade, um exame que mede o conhecimento dos alunos em relação ao que foi ensinado. 
Os resultados do Enade são considerados na composição de um índice de qualidade chamado Conceito Preliminar 
de Curso (CPC). Os indicadores de qualidade levam em conta aspectos como ensino, pesquisa, atividades 
extracurriculares, desempenho dos alunos e gestão. O curso recebe uma nota que varia de 1 a 5. Aqueles que obtêm 
1 e 2 passam por uma supervisão mais rigorosa e são obrigados a corrigir falhas. Se as melhorias não forem feitas, é 
instaurado um processo administrativo – e os cursos são punidos. 

Uma das punições é a proibição de vestibulares, como aconteceu com a Universidade Gama Filho. Pode 
chegar até à desativação do curso, como ocorreu no início deste ano na Universidade Vale do Rio Verde (Unincor), 
em Belo Horizonte. A fiscalização constatou na Unincor que faltavam professores e locais adequados para aulas 
práticas, além de haver deficiências no projeto pedagógico. Trezentos alunos foram prejudicados com o fim do 
curso. Na semana passada, ÉPOCA esteve em quatro universidades públicas e privadas para conhecer a realidade. 
Existem as que têm bons alunos e professores, mas estão em condições precárias – a maioria é pública. Há as 
particulares, que às vezes têm boas instalações e equipamentos, mas com alunos e professores abaixo da média. 
Outras, por fim, são um desastre de gestão, como a Gama Filho.  

 
Os problemas 
 

Trezes garotas paramentadas com pijamas cirúrgicos azul-royal, toucas e máscaras descartáveis observam, 
curiosas, os movimentos precisos do bisturi sem lâmina. A intenção não é realmente cortar o “doente”, 
interpretado pelo monitor da turma. A aula é de técnica cirúrgica, ministrada pelo cirurgião de cabeça e pescoço 
Orlando Barreto Zocratto, no Instituto Metropolitano de Ensino Superior (Imes), em Ipatinga, Minas Gerais.  
Orlando ensina a fazer a limpeza do local a cortar e a posição do punho no momento da incisão. “Tudo isso que eu 
estou mostrando, vamos refazer no ambulatório, quando vocês forem para lá”, diz Orlando. O material brilha. O 
laboratório é amplo e arejado. O professor tem mestrado e doutorado. A infraestrutura garantiu ao Imes uma de 
suas maiores notas nas várias dimensões avaliadas pelos técnicos do Ministério da Educação. Os dois prédios da 
faculdade têm chão de granito, paredes bem pintadas de verde-claro e branco, salas com ar condicionado e 
cadeiras estofadas, elevadores. Os laboratórios são bem equipados. O de anatomia tem, entre outras peças, 18 
corpos e 500 cérebros – quase um para cada um dos 600 alunos. O de habilidades médicas tem um manequim, 
carinhosamente chamado de Juan, que é possível entubar, desfibrilar e cuja pressão arterial pode ser aferida. 
Custou R$ 80 mil. A faculdade tem um ambulatório a 10 quilômetros dali, em Coronel Fabriciano, onde alunos e 
professores fazem atendimento gratuito. 
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Apesar de tudo isso, o Imes recebeu nota 2 no CPC, considerada insuficiente pelo Ministério da Educação, 

nas avaliações realizadas em 2007 e em 2010. As melhores notas do Imes nas avaliações do MEC vieram da 
infraestrutura. Mas, no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), o Imes se complicou. No 
primeiro, em 2004, a faculdade formava sua primeira turma de 11 médicos. A nota no Enade foi 5, a máxima, e o 
Imes se colocou entre as poucas escolas particulares do país a atingir esse patamar. Três anos depois, os alunos 
tiraram 2. Mais três anos, e outro 2. A reputação do Imes despencou. A escola chegou a reformular seu currículo. 
“Não importa o que você faça internamente, o que fica para quem está fora é esse número”, diz Eric Bassetti Soares, 
coordenador do curso de medicina. Hoje, dos 99 professores do Imes, apenas 29,8% são doutores e 37,6% mestres. 
O processo de seleção do corpo docente é pela indicação, pelo currículo e por uma aula-teste que o candidato 
ministra. 
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Fazer um médico largar um consultório para encarar a sala de aula não costuma ser fácil, e as escolas 
particulares têm bons salários a oferecer. No Imes, um professor pode ganhar até R$ 18 mil por mês, valor 
impensável numa universidade pública, onde o mais graduado professor ganha cerca de R$ 10 mil mensais. Só que 
os discípulos também não são de ponta. “Ninguém escolhe primeiro uma faculdade particular”, diz Orlando. “O 
aluno daqui é o que não conseguiu passar na federal.” A estudante Mabelly Correa, de 20 anos, queria ser 
engenheira química. Desistiu no cursinho preparatório. Mudou para medicina, preencheu fichas de inscrições em 
várias federais, mas não passou. Optou por superar o preconceito que tinha com as faculdades privadas. Passou 
em 27o lugar em Ipatinga. Enfrentou uma concorrência de 28 alunos por vaga, que a faculdade só vê aumentar. “A 
prova foi muito difícil, não achei que fosse passar”, diz Mabelly. Ainda com esse perfil, os alunos que entram no 
Imes têm notas superiores à média brasileira no Enade. Num curso exigente como o de medicina, esse bom 
desempenho inicial às vezes não significa tanto. 

A Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), na cidade de Joaçaba, abriu seu curso de medicina 
em 2004. Como no caso de Ipatinga, a faculdade impressiona pela qualidade das instalações. O curso oferece 60 
vagas por semestre, e a primeira turma se formou no ano de 2010, quando o MEC reconheceu o curso. Desde então, 
183 médicos se formaram. Em 2010, o curso recebeu nota 2 na avaliação do CPC do Ministério da Educação. Ficou 
entre os piores da Região Sul. Uma das razões da nota ruim foi a baixa quantidade de professores com mestrado e 
doutorado. A faculdade tem dificuldade em atrair profissionais qualificados para uma cidade a 400 quilômetros de 
Florianópolis. “Sabemos que não somos nota 2”, afirma o diretor de graduação da universidade, Ricardo Menezes. 
“Isso não reflete a realidade do que somos.” Após a emissão da nota pelo MEC, uma comissão estadual visitou a 
faculdade e atribuiu nota 4, próxima do conceito máximo. 

O goiano Luiz Fernando Meireles, de 30 anos, está no último semestre de residência médica em urologia no 
Hospital Universitário de Brasília (HUB), ligado à Universidade de Brasília (UnB). “Há aqui médicos com 
especialização em Harvard, Oxford. Eles estudam demais e são bons mestres”, diz Luiz. “Tenho certeza de que não 
passariam vergonha se comparados com profissionais de qualquer lugar do mundo.” A empolgação cessa quando 
Luiz começa a falar da estrutura do hospital. A maior parte dos equipamentos está tão sucateada que alguns 
procedimentos não podem ser feitos. Isso interfere no aprendizado de Luiz e no atendimento dos pacientes. Luiz 
diz que gostaria de realizar mais cistectomias, uma cirurgia complexa, que consiste na retirada da bexiga de um 
paciente para a confecção de uma nova. Ele diz não poder realizar uma cirurgia dessas porque a UTI está fechada 
para novos pacientes. “Existem três pessoas na fila de espera da cistectomia, mas, sem a UTI, não é possível”, diz 
Luiz. “Temos de avisar aos pacientes para procurar outro hospital.” 

Como faltam profissionais, o próprio Luiz tem de esterilizar os materiais que usa e, às vezes, gastar seu 
próprio dinheiro para garantir o funcionamento de alguns equipamentos. Luiz é um dos três últimos médicos 
residentes que moram nas instalações do HUB. Seu quarto, com menos de 15 metros quadrados, fica no 2º andar do 
pequeno prédio da administração, castigado pelo tempo e por infiltrações. “As condições de moradia não são as 
melhores. Mas estou no hospital”, diz Luiz. “É uma pena que os novos residentes não tenham acesso a essa 
oportunidade que tenho. Se tivesse de pagar aluguel, estaria em dificuldades.” 
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Um andar abaixo daquele em que Luiz mora, trabalha Hervaldo Carvalho, cardiologista, clínico e 
intensivista, superintendente do HUB desde o final do ano passado. Ele tem uma visão otimista. “Vamos aumentar 
o número de leitos e exames”, afirma. Carvalho diz que não há mais condições para moradias de residentes no 
hospital, inaugurado em 1972, porque as diretorias que se sucederam decidiram seguir a tendência de dar mais 
espaço para áreas de atendimento e menos para moradias. Carvalho afirma que, apesar do aperto financeiro do 
hospital nos últimos anos, o aprendizado não ficou comprometido. “Nossos alunos são diferenciados. Estamos 
muito bem colocados em qualquer ranking”, afirma. Apesar do sucateamento do Hospital Universitário, a escola 
tirou nota 4 no CPC, por causa da qualidade do corpo docente. No rol de médicos mais conceituados formados na 
UnB está o oncologista Paulo Hoff, responsável pelo tratamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da 
presidente Dilma Rousseff. 
 
 
A falta de generalistas 

 
O professor Scheffer é coordenador do estudo Demografia médica do Brasil. A versão mais recente da 

pesquisa é de fevereiro passado. Além de trazer um perfil sobre os profissionais da medicina, o levantamento traça 
cenários sobre as desigualdades na distribuição geográfica e na proporção de médicos entre os setores público e 
privado. Os números da pesquisa coordenada por Scheffer mostram que, bem ou mal formados pelas 
universidades, os médicos seguem o dinheiro. No Distrito Federal, onde está o maior PIB per capita do país – R$ 
58.500 por ano –, está o maior índice de profissionais de saúde: 4,09 por grupo de 1.000 habitantes. No outro 
extremo está o Maranhão. Com o menor PIB per capita, R$ 6.900, tem apenas 0,71 profissional de saúde por grupo 
de 1.000 habitantes. Scheffer afirma que as escolas ajudam a multiplicar essa distorção porque oferecem cada vez 
mais cursos dirigidos para a medicina de alta tecnologia – e é nos grandes centros urbanos que está essa excelência. 
“As escolas formam para o mercado privado”, diz. Para Scheffer, o país só conseguirá mudar esse quadro com uma 
política baseada em atenção primária – aquele primeiro atendimento, muitas vezes preventivo, nos postos de 
saúde ou em domicílio. 

O problema para implantar essa mentalidade é que poucos médicos optam por uma formação generalista, 
que os habilitaria a atuar na saúde pública e em locais carentes. Isso explica boa parte do problema que o governo 
pretende resolver agora com a vinda de profissionais estrangeiros. O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, 
segue a mesma linha de raciocínio do professor Scheffer. Ele diz que a formação dos profissionais da saúde está 
muito centrada nos hospitais e na especialização. “(Os estudantes) têm uma identidade de já se sentir especialistas 
precocemente. Antes de entrar no curso, o estudante já quer ser especialista em alguma área (cardiologista, 
nefrologista, cirurgião)”, diz Mercadante. Os dados sobre residência médica confirmam a tendência. Sobram vagas 
em seleções de residência para pediatras e médicos de família. A concorrência é altíssima para as residências em 
oftalmologia e otorrinolaringologia. Outro exemplo: o Brasil forma excelentes cirurgiões plásticos, reconhecidos 
internacionalmente, mas poucos se dedicam à atuação na parte reparadora. A maioria prefere ingressar na rentável 
indústria das cirurgias estéticas em hospitais ou clínicas privados. “Promover saúde e vida e prevenir doenças não 
tem sido a dimensão central na formação dos profissionais médicos”, diz Mercadante. 

Especializar-se ou seguir uma medicina mais generalista é uma escolha de cada profissional, que leva em 
conta a própria vocação e as variáveis de mercado. Não cabe à faculdade escolher. Mas os cursos ajudariam se 
fornecessem uma base sólida que permitisse maior precisão nos diagnósticos da atenção primária, até por razões 
econômicas. Médicos mal formados geram mais gastos. Entusiasta da boa conversa e do exame detalhado do 
paciente, associados à parcimônia no pedido de exames, o professor Antonio Carlos Lopes, da Escola Paulista de 
Medicina, afirma que os médicos se apoiam cada vez mais na tecnologia e menos na conversa e no exame clínico 
dos pacientes. Por causa dessa deficiência, pedem uma profusão de exames para evitar erros. “Os exames são 
subsidiários, não substituem o diagnóstico feito numa consulta detalhada e com o exame clínico”, afirma Lopes. De 
acordo com ele, 70% dos exames solicitados em São Paulo dão resultado normal – e nem precisavam ter sido feitos. 
No campo da saúde pública, essa conduta gera mais e mais gastos. Como os médicos mais fracos também erram 
mais em seus diagnósticos, os pacientes voltam mais vezes ao hospital em busca de cura. A consequência é, outra 
vez, o aumento no custo. 

Em todo o mundo, a saúde custa caro. O Brasil está em 72º lugar no gasto público em saúde por pessoa. 
Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que o Brasil investia, em 2010, US$ 571 por ano por pessoa. Em 
comparação, a Noruega gasta US$ 6.800, a Holanda investe US$ 4.800 e os Estados Unidos, que nunca foram 
modelo em saúde pública, US$ 3.966 por ano. A avaliação ruim da saúde é uma unanimidade em pesquisas de 
opinião no Brasil, onde 68% da população usa apenas o sistema público. Há anos, a saúde é a área em que os 
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governos têm a pior avaliação de desempenho. Num levantamento feito pelo Ibope em janeiro de 2012, 61% dos 
entrevistados classificaram o serviço público de saúde como ruim ou péssimo e 85% não perceberam qualquer 
melhora no passado recente. A demora – e a dificuldade para ser atendido – é a principal reclamação. Apenas 10% 
dos entrevistados mencionaram a falta de equipamentos ou de médicos como a falha mais grave. Gastar mais, e 
melhor, é fundamental. Mas é preciso avaliar melhor a formação dos médicos e formular políticas de longo prazo, 
capazes de levar não apenas profissionais, mas bons profissionais, a todos os cantos do país. Para que eles possam 
atender com dignidade quem mais precisa – e quase nunca pode pagar por isso.  

  

 
Revista Época, 07/09/2013 
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Ideologia faz mal à saúde 
 

A Venezuela importou médicos cubanos, e os indicadores de saúde do país continuam péssimos. Em 
Tocantins, de 1998 a 2003, os profissionais de Cuba contribuíram para melhorar o atendimento à população 
VINICIUS GORCZESKI E LEOPOLDO MATEUS 
 

 
FINS ELEITOREIROS 

Evento de propaganda do programa Bairro Adentro. Chávez ganhou votos graças aos médicos cubanos (Foto: 
VTV.GOB.VE) 

Os principais produtos de exportação de Cuba são conhecidos: níquel, açúcar e tabaco. Juntos, eles 
renderam ao país em 2010 cerca de US$ 965 milhões em divisas, equivalentes a 51% de tudo que a ilha consegue no 
exterior. Outro item menos conhecido de exportação, que não aparece na lista clássica, são os serviços médicos. O 
trabalho de 42 mil profissionais de saúde cubanos (entre eles 15 mil médicos) garante ao governo cubano uma 
receita anual de dezenas, talvez centenas de milhões de dólares – além de um bocado de simpatia política. Os 
cubanos estão em 66 países da Ásia, África e América Latina. Como isso é possível? “Cuba tem o maior número de 
médicos por habitantes da América Latina. Nenhum país precisa de tanto médico. Virou uma forma de exportação 
que gera grandes recursos à ilha”, afirma André Medici, economista do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID). Até 2011, havia 78.600 médicos em Cuba. Isso significa um médico para cada 143 cubanos. 
 

 Em nenhum país os doutores cubanos são mais visíveis que na Venezuela. Lá, 
encontra-se um terço dos médicos, oftalmologistas e enfermeiros exportados por Cuba. O 
programa Bairro Adentro reúne cerca de 31 mil profissionais – entre eles 11 mil médicos 
– pelos quais a Venezuela paga US$ 5 milhões por ano, além de fornecer petróleo a 
preços subsidiados. Numa semana em que a chegada dos primeiros médicos cubanos ao 
Brasil despertou paixões – sob vaias que em nenhuma circunstância se justificam –, é 
legítimo olhar para o caso venezuelano e imaginar o que poderá acontecer no Brasil. 
Importar médicos de Cuba, afinal, pode ser uma boa solução no campo da saúde 
pública? 

A primeira resposta a essa questão está nos números. Eles mostram que a 
realidade da saúde venezuelana está longe de ser bonita como a propaganda que o 
presidente Hugo Chávez fazia dela. Os indicadores de mortalidade infantil, expectativa 
de vida e mortalidade materna pouco avançaram. A mortalidade materna é o pior deles. 
Para cada 100 mil bebês nascidos vivos, morrem hoje na Venezuela 92 mães, até 42 dias 
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após o parto. Em 2000, morriam 91. A perspectiva de vida avançou, mas pouco. Era de 74 anos em 2000. Em 2011, 
quando se divulgou o último dado, era de 75 anos. No Brasil, a expectativa de vida é menor – 74 anos. Em 2000, 
porém, era de 71 anos. A mudança foi maior aqui do que lá. 

Na mortalidade infantil, houve melhora na Venezuela. De cada 1.000 bebês nascidos com vida, oito 
morrem até 1 ano de idade. Esse índice era de 12 mortes em 2000. O ganho foi de 33%. No mesmo período, o Brasil 
reduziu sua mortalidade de 19 para 10 mortes por 1.000, em 47%. Para Medici, a melhora na mortalidade infantil 
na Venezuela nem pode ser atribuída à presença dos médicos cubanos. “Isso se deve à melhoria da educação e da 
informação das mães”, diz. A educação básica foi uma das poucas áreas que avançaram durante o período de 14 
anos de Chávez no poder – ele morreu em março deste ano. 

Se os médicos cubanos fracassaram na Venezuela do ponto de vista da saúde, eles cumpriram uma função, 
digamos, também propagandística: trazer os eleitores mais pobres para o lado de Chávez. “Os médicos cubanos 
são bons comunicadores sociais. Eram muito bem avaliados pela população pobre da Venezuela”, afirma Medici. A 
boa comunicação, segundo a oposição venezuelana, se traduzia também em proselitismo comunista e apoio 
explícito ao chavismo. “Os médicos cubanos davam atenção à população. Eles contribuíram para evitar uma crise 
social entre os pobres da Venezuela e o governo Chávez”, diz Medici. “Do ponto de vista estritamente profissional, 
falharam. Não por culpa deles, mas por não terem um sistema de retaguarda hospitalar.” Medici diz que essa 
política criou uma sensação de bem-estar social e deu ao governo de Chávez uma vantagem política, que ajudou a 
garantir sucessivas reeleições. 
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HOSPITAIS APARELHADOS 
 
Médico cubano atende paciente no Tocantins, em 2004. A estrutura fez diferença (Foto: Paulo de Araujo/CB/D.A 
Press) 

Para entender melhor o fracasso dos médicos cubanos na Venezuela, é necessário saber mais sobre o tipo 
de medicina que eles fazem. Eles valorizam sobretudo a atenção básica – aquele primeiro atendimento, muitas 
vezes preventivo, realizado nos postos de saúde ou em domicílio. É uma aposta sábia. Cerca de 80% dos problemas 
de saúde podem ser resolvidos em casa ou em unidades básicas. Os cubanos estão acostumados a atender os 
doentes sem depender da alta tecnologia. Aprenderam a diagnosticar e tratar com poucos recursos materiais, à 
moda antiga, algo que falta na formação dos jovens profissionais brasileiros. A atenção básica é o segredo de casos 
de sucesso como Arco-Íris, cidadezinha de 1.900 habitantes do interior de São Paulo, considerada referência em 
saúde pública, segundo um levantamento do SUS. Arco-Íris não tem estrutura para oferecer consultas com 
especialistas, mas encaminha os moradores para cidades vizinhas. 

Segundo a médica Liliana Lisboa Sanches, uma consulta com ortopedista ou reumatologista demora cerca 
de um mês. “É bem razoável, melhor que muitos planos de saúde”, diz. Quando o caso é urgente, o município 
paga uma consulta particular no município vizinho de Tupã. Para reduzir os custos dos exames sofisticados, Arco-
Íris firmou um consórcio com sete cidades vizinhas para comprar pacotes de consultas e exames. O preço dos 
procedimentos pode cair à metade. A prova de que deu certo foi a nota 10 no quesito “acesso à mamografia”. O 
segredo de um programa baseado em atenção básica é o investimento – no caso do Brasil, em nível estadual ou 
municipal – em infraestrutura. Foi isso que os médicos cubanos não tiveram na Venezuela. Lá, eles foram apenas 
veículos de estabilidade social e de propaganda política do presidente Chávez. 

Embora a discussão em torno da contratação de médicos estrangeiros tenha começado recentemente, com o 
lançamento do programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde, o Brasil já teve experiência com cubanos atuando 
em regiões isoladas. No final dos anos 1990, como não encontrasse médicos dispostos a trabalhar longe da capital, 
o governador do Estado do Tocantins, Siqueira Campos, então no PFL (hoje governador pelo PSDB), selou um 
convênio com Cuba, que já carregava a fama de fábrica de médicos. Entre 1998 e 2003, mais de 100 profissionais 
cubanos aportaram no Tocantins. Um relatório preparado pelo governo do Tocantins para o Ministério da Saúde 
na semana passada, obtido por ÉPOCA com exclusividade, mostra que, ao contrário do que ocorreu na Venezuela, 
os indicadores de saúde no período melhoraram. 

 
 

INTOLERÂNCIA 
Médico cubano é insultado ao desembarcar em Fortaleza, na semana passada. Xenofobia inadmissível (Foto: Jarbas 
Oliveira/Folhapress) 

Antes da chegada dos médicos cubanos, em 1998, apenas 17 municípios tocantinenses eram atendidos pelo 
Programa Saúde da Família (PSF). Cobria-se, então, apenas 25% da população do Estado. Três anos depois, 107 
municípios já eram assistidos. A cobertura saltara para 73%. Tocantins tornou-se, naquele período, o Estado com 
maior índice de cobertura proporcional pelo Programa Saúde da Família, com o maior índice de consultas médicas 
por habitante. Enquanto a média da Região Norte era de 1,31 consulta anual por habitante, em 2002, no Tocantins, 
a média era de 2,08. Com o aumento do número de consultas médicas, houve uma redução drástica de 60% no 
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número de internações hospitalares. A mortalidade infantil também caiu de forma significativa – foi de 44,9 
crianças mortas por 1.000 nascimentos, em 1998, para 32,9 em 2002. Uma redução de 27%. 

O programa terminou em 2004. No ano seguinte, os bons resultados começaram a sumir. “Era um 
programa específico do Tocantins. Os conselhos de medicina recorreram à Justiça e conseguiram acabar com ele”, 
diz a atual secretária de Saúde do Estado, Vanda Paiva. Assim como no programa Mais Médicos, os cubanos foram 
contratados sem fazer o exame do Revalida, que confere a estrangeiros o direito de exercer a medicina no país. “A 
experiência dava muito certo. A população gostava”, diz Vanda. 

Entre os profissionais de saúde dos municípios atendidos, o programa é percebido como um sucesso. 
“Cheguei a me consultar com médicos cubanos, e o atendimento era bom. Os pacientes não reclamavam. Eles 
tinham mais disponibilidade e mais boa vontade para atender que os médicos daqui”, diz Cléber Teixeira, ex-
secretário da Saúde e atual diretor do hospital de Arraias, no interior do Estado. Teixeira diz que só ouvia uma 
queixa: “Às vezes, os pacientes tinham algum problema para entender o idioma”. O enfermeiro Amarildo Tavares, 
no hospital estadual de Arraias há 23 anos, também elogia os médicos cubanos. Trabalhou com dez deles durante o 
convênio. “Na parte da saúde pública, eles eram excelentes, melhor que os brasileiros. A maioria tinha vindo da 
África e tinha muita experiência”, diz Tavares. A enfermeira e atual secretária da Saúde de Guaraí, Larissa Lopes, 
lamenta que o programa tenha terminado. Diz que a população só elogiava o atendimento. Ao contrário do que 
ocorre na Venezuela, Larissa nunca ouviu falar de tentativa de doutrinação ideológica por parte dos médicos 
cubanos no Tocantins. 

Nem todos, porém, têm a mesma avaliação. O cardiologista Jobel Egito, diretor clínico do hospital regional 
de Miracema, interior do Estado do Tocantins, trabalhou com cinco médicos cubanos na cidade. Ele constatou falta 
de conhecimento técnico nos estrangeiros, além de dificuldades de comunicação. “Se havia bons médicos em Cuba, 
nenhum veio para cá”, afirma. 

O balanço sugere que a experiência com médicos cubanos no Tocantins foi bem-sucedida. É totalmente 
diferente do que aconteceu na Venezuela. Por quê? Os cubanos são os mesmos, assim como a experiência médica 
que eles têm a oferecer: forte na medicina de família, mais fraca nas especialidades. O bom-senso sugere que é 
melhor encontrar um médico cubano no posto de saúde do que no pronto-socorro de um hospital, onde se 
socorrem vítimas de acidentes de automóvel. A razão dos resultados diferentes é, entre outras coisas, a estrutura ao 
redor dos médicos. Em 1998, no Tocantins, vários municípios tinham hospitais novinhos, que não funcionavam por 
falta de médicos. Qualquer médico que viesse faria a diferença. “Se fossem brasileiros também teria dado certo”, 
diz a secretária Vanda Paiva. “Trouxemos especialistas para os hospitais. Hematologistas, cirurgiões gerais, 
pediatras. Alguns fizeram o Revalida e estão até hoje no Tocantins.” ÉPOCA tentou conversar com dois médicos 
cubanos que vivem no Estado. Eles preferiram não comentar a chegada dos compatriotas ao país. Estão assustados 
com a batalha ideológica em torno do assunto. Isso sim parece a Venezuela. 
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Violência  
 

Panorama da violência urbana no Brasil e suas capitais 
Edinilsa Ramos de Souza1 

Maria Luiza Carvalho de Lima2 
 

Resumo: Neste artigo, faz-se uma análise epidemiológica descritiva da morbidade e da mortalidade por acidentes e 
violência no Brasil e suas capitais, em anos mais recentes para os quais as informações estão disponíveis. Usam-se dados dos 
Sistemas de Informações sobre Mortalidade e de Internações Hospitalares, do Ministério da Saúde; da Secretaria Nacional de 
Segurança, do Ministério da Justiça; e do Departamento Nacional de Trânsito, do Ministério das Cidades. Os dados 
populacionais de 2002 e 2003 são os disponibilizados pelo Datasus/MS. Destacam-se algumas situações que persistem no 
Brasil: elevadas taxas de homicídios e de mortes por acidentes de trânsito; concentração dos eventos na população jovem, negra 
e do sexo masculino; e a complexidade e multideterminação desses fenômenos. Como novo, aponta-se um processo de 
disseminação de homicídios para outros municípios das regiões metropolitanas e do interior dos Estados, com destaque para a 
magnitude da morbidade em relação à mortalidade. Porto Velho, Macapá, Vitória, Rio de Janeiro e 
Cuiabá apresentam os maiores indicadores de violência intencional – elevadas taxas de homicídios e de lesões corporais. Em  
Palmas ocorrem altas taxas de mortalidade por acidentes de transporte e de vítimas não fatais por 10 mil veículos.  
 
Palavras-chave: Causas externas, Homicídios, Acidentes de transporte, Violência e Saúde 
 
Introdução 
 

A violência social que ocorre no Brasil e se expressa nos indicadores epidemiológicos e criminais a partir de 
eventos letais e não letais tem demonstrado uma magnitude e uma intensidade sem precedentes, maiores até do 
que as observadas em países em situação de guerra. 

As taxas de mortes por causas violentas nos principais centros urbanos brasileiros estão entre as mais altas 
do continente americano, expressando uma tendência de crescimento que desde a década de 1980 vem se 
acentuando. Dados do Ministério da Saúde informam que o Brasil passou de 59,0 mortes por causas externas 
(acidentes e violências) por 100 mil habitantes na década de1980, para 72,5 em 2002. Países da Europa Ocidental 
têm taxas inferiores a 3 mortes intencionais por 100 mil habitantes e os Estados Unidos encontram-se na faixa de 5 
a 6 mortes intencionais por 100 mil habitantes. 

Vários estudos no país têm mostrado que a violência afeta a população de modo desigual, gerando riscos 
diferenciados em função de gênero,raça/cor, idade e espaço social. Ademais, as taxas de mortes violentas só 
refletem a ponta de um enorme iceberg cuja magnitude dos eventos não letais é ainda muito maior, mesmo se 
considerando a existência de sub-registros. 

Apesar de ser um fenômeno visivelmente mais intenso nas áreas urbanas de maior densidade 
populacional,acumulando cerca de 75% do total das mortes por causas externas, estudos recentes revelaram um 
outro processo que se desenvolveu na sua dinâmica, ao qual alguns autores denominam interiorização da 
violência. Esta decorre, entre outras causas, do percurso do tráfico de drogas em municípios do interior de vários 
Estados brasileiros,alguns dos quais produzindo-as e outros atuando 
como corredor para o seu transporte. 

O presente artigo constitui um panorama da violência urbana no Brasil, analisando os dados de 
mortalidade e de morbidade por causas externas,focalizando os acidentes de trânsito e transportes e por 
homicídios, segundo diferenciais de sexo,idade e capitais. 
 
 

                                                            
1 Centro Latino Americano de Estudos de Violência e Saúde Jorge Careli, Departamento de Epidemiologia  Métodos 
Quantitativos em Saúde, ENSP, Fiocruz. Av. Brasil 4036, sala 700, Manguinhos, 21040-361 Rio de Janeiro RJ. 
edinilsa@claves.fiocruz.br 
2 Departamento de Medicina Social, Centro de Ciências da Saúde, UFPE. 
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Métodos 
 

Foi realizada uma análise epidemiológica descritiva dos dados de morbimortalidade por causas violentas 
para o Brasil e suas capitais, em anosmais recentes para os quais as informações estão disponíveis. 

Os dados sobre mortalidade se referem aos óbitos por causas externas (V01-Y98 da Classificação 
Internacional de Doenças/CID10) de residentes ocorridos em 2003, extraídos do Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM) fornecido pelo Datasus/MS. A cobertura e qualidade dos dados do SIM é variável, sendo 
melhor nos Estados do Sul e Sudeste do país, onde mais de 80%dos municípios possuem informação regular sobre 
registro de óbitos, enquanto nos municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste essa proporção fica em 
torno de 60%, mas vem melhorando paulatinamente. No entanto, nas capitais o registro cobre praticamente a 
totalidade dos óbitos. 

Os dados de morbidade foram coletados a partir de três fontes: Sistema de Internação Hospitalar(SIH) do 
Ministério da Saúde, Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) do Ministério das Cidades e da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública (Senasp), ligada ao Ministério da Justiça.Tais dados se referem a anos mais recentes 
para os quais se dispunha de informação. 

As informações sobre internações por lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas 
externas (S00-T98 da CID10) foram retiradas do SIH/SUS, que processa os formulários de Autorização de 
Internação Hospitalar (AIH). O sistema possui algumas limitações: não contempla os agravos agudos com tempo 
de permanência menor de 48 horas e rápida evolução. Também não existe controle de múltipla internação, o que 
pode comprometer a qualidade da informação ao gerar o registro do mesmo paciente mais de uma vez. A 
cobertura da realidade é parcial, envolve apenas internações da rede própria do SUS e conveniada a esse sistema, e 
a fidedignidade é condicionada à natureza contábil do sistema. 

Foram também analisadas as informações sobre os acidentes de trânsito, para o ano de 2002,fornecidas 
pelo Denatran no Anuário Estatístico de Acidentes de Trânsito. Esse sistema, apesar de possuir sub-registro 
decorrente da notificação de alguns Departamentos Estaduais de Trânsito, fornece indicadores que permitem 
avaliar e dimensionar a morbidade e gravidade dos acidentes de trânsito,na grande maioria dos Estados e capitais 
brasileiras.E ainda foram coletados dados sobre lesões corporais das estatísticas elaboradas pela Senasp, a partir do 
número de ocorrências registradas no Sistema Nacional de Estatística de Segurança Pública e Justiça Criminal para 
o ano de 2003. Uma limitação que pode ocorrer nesse sistema é o sub-registro de ocorrências decorrente da 
subnotificação em algumas delegacias de polícia. As variações no volume de ocorrências registradas também 
resultam de distintos procedimentos adotados em cada sistema de registro e coleta de informações criminais 
específico de cada uma das 27 polícias civis do país.O sub-registro de ocorrências nos órgãos de segurança pública 
varia de intensidade entre as diferentes capitais aqui analisadas. 

Os dados de população para os anos de 2002 e2003 foram estimativas realizadas a partir do censo de 2000, 
disponibilizadas pelo Datasus/MS. 

 

Resultados e discussão 
 

Mortalidade: a ponta do iceberg da violência brasileira 
 

Em 2002 morreram 126.657 pessoas no Brasil devido aos acidentes e violências, constituindo12,6% dos 
óbitos por todas as causas, com a taxa de mortalidade por causas externas de 71,6 por100 mil habitantes. A escalada 
da violência não para: houve um crescimento do risco de morrer de 17% em relação à década de 1980 e de 3,3% em 
relação à década de 1990 do século passado. 

Dentre as causas externas específicas, as agressões(homicídios) e os acidentes de transportes apresentam, 
no ano de 2003, as mais elevadas taxas:28,9 e 19,0 por 100 mil habitantes, respectivamente.Esses dois subgrupos 
concentram 66,8% de todas as mortes por causas externas (tabela 1), o que os torna problemas prioritários para 
intervenção e justifica um olhar mais aprofundado sobre eles no presente artigo. 

Para dados de 2003, a taxa de mortalidade por causas externas nas capitais brasileiras variou de 53,8a 120,1 
por 100 mil habitantes (tabela 2). Entre as 27capitais, sete delas apresentaram taxas de mortes por causas externas 
maiores que 90/100 mil habitantes(Porto Velho, Boa Vista, Macapá, Recife,Vitória, Rio de Janeiro e Cuiabá); oito 
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capitais possuem taxas mais baixas (entre 50 e 69 por 100 mil habitantes), que são Manaus, Belém, São Luís, 
Teresina, Natal, João Pessoa, Florianópolis e Porto Alegre; e as outras 12situam-se com taxas entre 70 e 89 por 100 
mil habitantes. Ademais, a distribuição das mortes por causas externas no Brasil tanto possui características que 
são comuns a outras realidades como apresenta aspectos específicos e peculiares que, para o seu enfrentamento, 
precisam ser compreendidos. 
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Homicídios no Brasil e suas características 

Em 2003, 51.043 brasileiros foram assassinados. Foram quase 140 mortes por dia! Pior ainda,as denúncias 
cotidianas feitas pela mídia e todo o conhecimento adquirido pelos estudos já realizados não têm sido usados para 
o desenvolvimento de mecanismos sólidos de enfrentamento dessa questão. E ainda concorrem para a banalização 
do fenômeno! 

Por sua vez, as medidas tímidas adotadas contribuíram para um entendimento fatalista em relação a esse 
fenômeno e fortaleceram idéias de enfraquecimento do Estado e suas instituições diante da criminalidade, gerando 
medo e sensação de insegurança nos sujeitos e no imaginário coletivo. 

As análises têm evidenciado as tendências, distribuições e dinâmicas diferenciadas dos homicídios em 
nível nacional, regional e local, destacadas a seguir. 
 
Diferenciais por áreas geográficas 

Verificam-se importantes diferenças entre as capitais brasileiras no que se refere às taxas de homicídio. 
Quando se analisa o ano de 2003, observa-se que os índices variam de 18,5 por 100 mil habitantes em Natal, a 66,4 
mortes por 100 mil habitantes em Recife. Na Região Nordeste, situa-se a cidade do Recife, com a mais alta taxa do 
país; e desponta Maceió, que se encontra em 4º lugar no país. Na Região Norte, Porto Velho e Macapá aparecem 
como as capitais mais violentas. Na Região Sudeste encontram-se Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo no ranking 
das cidades violentas. Na Região Centro-Oeste, ressalta a taxa de Cuiabá. Finalmente, a Região Sul destaca-se por 
situar as capitais com as mais baixas taxas, diferenciando-se apenas da cidade de Natal, que se localiza na região 
Nordeste. 

Esses diferenciais na espacialização dos homicídios são explicados a partir de diversas hipóteses e variáveis 
consideradas nos estudos. A grande maioria deles tenta compreender o efeito dos determinantes a partir de 
indicadores socioeconômicos principalmente o que se refere à pobreza relativa (desigualdade de renda). 

Lima et al. revelaram um espalhamento da violência por homicídios no Estado de 
Pernambuco,demonstrando um processo bipolarizado: um polo concentrando elevadas taxas na região 
metropolitana do Recife e outro no interior do Estado, ao qual os autores denominaram de interiorização da 
violência, com área de cluster localizada nos municípios que fazem parte do Polígono da Maconha.Em outro 
estudo, também em Pernambuco, Lima et al. investigaram a hipótese de associação entre elevadas taxas de 
homicídios e indicadores de desenvolvimento humano, de condições de vida,desigualdade de renda, escolaridade, 
entre outros.Encontraram associação inversa entre violência e índices de pobreza e de analfabetismo, mostrando 
que a complexidade da violência não pode ser explicada de modo linear e unicausal. 

A espacialização das mortes por homicídios em capitais brasileiras com densidade 
populacional,percentuais de urbanização, IDH, e ICV diferenciados parece indicar que esse problema, além de se 
manter intensamente presente nas grandes e urbanizadas cidades do país, está assolando outros espaços sociais e 
envolvendo determinantes comuns,mas também distintos. Um deles se refere exatamente à conexão interna entre 
as diversas cidades do país e de suas capitais com as redes internacionais do tráfico de drogas, armas, 
mulheres/crianças, pedras preciosas, fauna e flora/madeira.Essas redes, que se articulam em torno de atividades 
ilegais, altamente perigosas e com rotas bem estabelecidas no país, têm se constituído como um processo social 
potencializador de homicídios. 

Além dos diferenciais intermunicipais, existem disparidades intramunicipais já demonstradas em alguns 
estudos. Cano & Santos, analisando áreas metropolitanas do Brasil, mostraram que o número de homicídios é mais 
alto nos bairros pobres e mais baixo nas áreas favorecidas das cidades, sendo essa região intramunicipal a que 
revela mais forte influência da variável renda. No entanto, ao comparar os Estados brasileiros, os mesmos autores 
concluem que as variáveis renda,educação e desigualdade têm impacto menos significativo nas taxas de 
homicídios do que a variável urbanização. Ou seja, as municipalidades com alta proporção de população urbana 
detêm taxas muito mais altas de homicídio. 
 
Diferenciais por idade, sexo e raça/cor 

Uma característica marcante no padrão epidemiológico brasileiro dos homicídios é a intensidade dos 
coeficientes em uma população cada vez mais jovem. Nas faixas etárias que compreendem os adolescentes e os 
adultos jovens, dos 15 aos 29 anos,as taxas são extraordinariamente mais altas do que as verificadas na população 
como um todo (Tabela3). Em relação à taxa geral, a da faixa dos 15 aos 19 é 1.5 vezes maior; no grupo dos 20 aos 24 
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anos a taxa é 2.5 vezes maior; e entre as idades de 25 e 29anos, o risco também é 2.1 vezes maior que o da 
população geral. 

A diferença por sexo revela, invariavelmente,taxas mais elevadas no grupo dos homens. No país, em 2003, 
a taxa foi de 52,8/100 mil habitantes homens em relação a 4,3/100 mil mulheres, comum a razão de risco de 12,3 
vezes maior para os homens. Em algumas faixas etárias essa relação é ainda maior: entre os jovens de 20 aos 24 
anos, a razão homem/mulher é de 17.2; e entre os adultos jovens, de 25 a 29 anos, ela é de 15.2.Nas capitais, os 
riscos masculinos, comparados aos femininos, também são bastante superiores.Nas cidades nordestinas de João 
Pessoa, Maceió,Aracaju e Salvador os riscos de os homens morrerem por homicídio foram, respectivamente, 
39.5,24.7, 23.7 e 21.6 vezes maiores do que os da população feminina. Esse padrão também foi observado em 
Florianópolis, onde os homens tiveram a taxa24.8 vezes superior à das mulheres. Em Rio Branco foi observada a 
menor razão de risco, mas a população masculina ainda apresenta uma taxa 9.1 vezes maior do que a das 
mulheres. 

A sobremortalidade masculina é uma manifestação também observada em outras sociedades.Entretanto, é 
relevante a intensidade com que a violência vem dizimando pessoas do sexo masculino em nosso país, com sérias 
consequências na estruturação econômica, social e familiar, principalmente em relação aos adolescentes e adultos 
jovens nos quais se concentram as maiores taxas de homicídios. 

Esse problema vem despertando a curiosidade de vários pesquisadores que têm abordado a questão do 
gênero para compreender as intrincadas relações entre juventude, masculinidade e violência. 

Paralelamente à heterogeneidade de idade e de sexo, observa-se que há uma dramática concentração de 
risco na população negra (somatório da população que se autodenomina com cor da pele preta e parda). No gráfico 
1, vê-se que as taxas de homicídios são mais elevadas entre os negros em todas as faixas etárias, com muito mais 
intensidade entre 20-29 anos. Embora os dados relativos a esta variável padeçam de elevados sub-registros nas 
diferentes fontes onde eles são notificados, há indicações de que a distribuição desigual de riquezas e recursos 
sociais (educação, saúde, saneamento) entre brancos e negros, no Brasil, acaba por provocar desigualdade na 
distribuição da morte violenta.Assim, são os homens negros e, entre estes, os mais jovens, as vítimas preferenciais 
da violência letal.Como se sabe, "cor" no Brasil constitui um atributo social, sendo uma proxy de escolaridade, 
renda e outros indicadores de acesso a bens e consumo. A grande maioria dos negros em nosso país concentra-se 
nos estratos inferiores da pirâmide social. 
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Acidentes de trânsito no Brasil e suas características  
 

Em 2003 ocorreram 33.619 óbitos devidos às violentas relações no trânsito do país, perfazendo a taxa de 
26,5 mortes por acidentes de transporte por 100 mil habitantes. Grande parte desses eventos (30%) está constituída 
por atropelamentos de 
pedestres, seguidos dos ocupantes de veículos(19,3%). Desrespeito à sinalização, excesso de velocidade e consumo 
de bebida alcoólica, tanto por parte do condutor como do pedestre, além do péssimo estado de conservação das 
estradas e vias, são alguns dos fatores responsáveis pela elevada mortalidade brasileira no trânsito. 

Um ponto a ser destacado é o surgimento de uma categoria que está sendo extremamente vitimizada no 
trânsito brasileiro – o motociclista –,representando 12,9% dos acidentes de trânsito.Suas taxas, que partiram de zero 
em 1980, em2003 já representam 4,4 e 0,5 óbitos por 100 mil para os sexos masculino e feminino, respectivamente. 
Colaboraram para a intensificação destes acidentes categorias de trabalhadores que atuam como motofretistas e 
mototaxistas. 

Entre as capitais brasileiras, duas se destacam com as mais elevadas taxas de mortes por acidentes de 
transporte, com valores acima de 30 por 100 mil habitantes: Palmas e Goiânia. A primeira, situada na Região Norte 
do país, encontra-se em processo recente de emancipação e desenvolvimento; a segunda situa-se na Região Centro-
Oeste e é uma das cidades do Brasil com curva ascendente de mortes no trânsito. Onze apresentam taxas mais 
baixas, com valores menores que 20 (Manaus,Belém, São Luís, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador,Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre). As 13 demais capitais possuem taxas intermediárias entre 20 e 29 óbitos 
por 100 mil habitantes por essas mesmas causas (Tabela 2). 
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Diferenciais por sexo, idade, raça/cor  
 

Embora seja mais homogêneo do que o dos homicídios, o risco de morrer por acidente de transporte 
também é elevado entre pessoas jovens.Ele apresenta saltos a partir dos 15 anos de idade e na faixa dos 20 aos 24 
anos. Permanece em patamares semelhantes até os 59 anos, para então elevar-se a partir dos 60 ou mais anos. 
Diferente do homicídio, o trânsito vitimiza sobremaneira as pessoas idosas, cujas taxas crescem com a 
idade,principalmente devido aos atropelamentos. 

No trânsito brasileiro, assim como acontece com os homicídios, os homens também são as principais 
vítimas, porém os diferenciais por sexo são menos intensos. A razão de risco da sobremortalidade masculina foi de 
4,4 em 2003. Ela é maior nas faixas dos 25 aos 29 anos (6.6 homem/mulher)e dos 30 aos 39 anos (6.4). Contudo, as 
mulheres morrem mais do que os homens nos atropelamentos e no meio de transporte como condutora de 
automóvel. 

Entre as capitais, as maiores razões de risco masculino se encontram em Vitória (7.7 homem/mulher)e em 
Rio Branco (7.4). A menor delas encontra-se em Palmas (2.3). 

Os diferenciais da mortalidade por acidentes de transporte segundo idade e raça/cor apresentam uma 
distribuição mais homogênea entre os sexos,exceto na faixa de 20-39 anos, na qual há uma maior concentração dos 
óbitos no sexo masculino. 
 

 

O papel da mulher na sociedade 
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Disponível em http://www.hsm.com.br/editorias/rh/os-desafios-da-mulher-no-mercado-de-trabalho 
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Os desafios da mulher no mercado de trabalho 

 
Evitar a guerra dos sexos deve ser a premissa de toda a organização 

 
Ainda que tantas barreiras culturais continuem resistindo, não há quem duvide da notória evolução da 

mulher no mercado de trabalho. A cada dia elas ocupam mais postos, conquistam melhores salários e ocupam mais 
cargos de liderança. No entanto, enaltecer as qualidades femininas em detrimento das masculinas não é o melhor 
caminho para que as portas continuem se abrindo para a transformação da sociedade. 

“É preciso reconhecer as diferenças, e não promovê-las” diz o psicólogo e mestre em Cognição Humana, 
Fernando Elias José, que atua como consultor comportamental em diversas empresas. Nesta entrevista ao Portal 
HSM, ele defende que a presença da mulher no mercado de trabalho deve ser vista com maior naturalidade e que a 
sociedade não pode alimentar a guerra dos sexos. 
 
O avanço das mulheres no mercado de trabalho está acontecendo por que as empresas estão valorizando 
características específicas do gênero feminino no perfil de seus funcionários ou por que a mulher elevou sua 
qualificação profissional em comparação aos homens? 
Acredito que os dois casos ocorrem com bastante frequência. Dentro da experiência que obtive nas empresas em 
que atuo, a escolha dos funcionários leva em conta a qualificação técnica, independentemente de se tratar de um 
candidato do sexo masculino ou feminino, observando-se ainda outras características pessoais. Mas sabemos que 
existem muitas empresas darão preferência para mulheres, por conta de suas características. 
  
Mas existem também empresas que irão considerar que a candidata está em desvantagem por ser mulher? 
Vejo que as empresas enxergam muito mais as vantagens do que as desvantagens. Os homens, evidentemente, 
também levam vantagem em algumas áreas. O que precisa ficar claro é que ninguém deve querer ocupar o lugar 
de outro. A pessoa deve ocupar o lugar que é dela. Não podemos retroceder alimentando uma guerra dos sexos. 
Os tempos são outros e devemos tratar essa questão cada vez mais com mais naturalidade. 
  
Mas não há como negar que mulheres e homens têm características diferentes... 
É preciso reconhecer as diferenças, e não promovê-las. Mulheres e homens têm suas próprias características e 
quando aprenderem a trabalhar juntos conseguirão resultados extremamente positivos. Então, é importante sim 
pontuar as dificuldades e as diferenças, mas quanto mais nós conseguirmos lidar com isso de maneira natural, 
mais facilmente encontraremos o equilíbrio. 
 
A ideia de que determinadas funções são mais masculinas ou femininas também está ultrapassada? 
É claro que mulheres podem se sair melhor em determinadas funções, assim como os homens. Mas nada impede 
que um homem se saia melhor do que todas as mulheres em uma função classificada como feminina, por exemplo. 
Embora exista a predominância, não podemos nos prender a essa ideia. Existem incontáveis casos de mulheres 
exercendo profissões que historicamente eram dominadas por homens, e vice-versa. Tudo depende da situação. 
Durante uma seleção, é preciso experimentar em alguns momentos.  
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Como as mulheres respondem ao trabalho de desenvolvimento de lideranças, considerando sua presença cada 
vez mais intensa em cargos de chefia? 
Por ainda enfrentar uma barreira cultural sobre o seu desempenho no mercado de trabalho, percebemos que a 
mulher está disposta a se dedicar mais para comprovar a sua capacidade. Ela encara sua ascensão profissional 
como um desafio a ser vencido, com mais motivação. E na maioria das vezes a mulher efetivamente consegue 
alcançar seus objetivos, a menos que tenha deficiências reais. 
 
 

Preconceito 
 
Artigo disponível em:http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/1991/Discriminacao-social-racial-e-de-genero-no-
Brasil 

 
Discriminação social, racial e de gênero no Brasil 

Por Cristina BaidaBeccari 
A autora, com fulcro na Constituição Federal de 1988 e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aborda a temática da 

discriminação social, racial e de gênero no Brasil, fazendo inclusive, uma crítica à discriminação velada. 
O racismo e a discriminação a qualquer título são abomináveis aos olhos daqueles que vivem a verdadeira 

humanidade e que tratam aos outros com igualdade, respeito e amor independente da cor, da raça, do sexo, da 
idade, da profissão, etc... 

O Brasil é um país de cultura escravocrata e com grande miscigenação de raças, fatores estes que 
contribuíram para a existência de diversidades de culturas, valores e crenças. Somando-se a isso encontramos as 
desigualdades oriundas dos vários anos de exploração econômica do proletariado, aos 350 anos de escravidão 
negra e da subseqüente abolição sem a acolhida no mercado de trabalho dos negros e sem que fossem propiciadas 
as condições mínimas para eles subsistissem; além das desigualdades relativas às mulheres, aos idosos e às 
crianças, que também foram oprimidos durante a longa conquista da cidadania no Brasil. 

O Ministério do trabalho lançou um documento chamado: " Brasil, Gênero e Raça" em que distingue 
Racismo, Preconceito, Estereótipo e Discriminação. 

Racismo [1] é a ideologia que postula a existência de hierarquia entre grupos humanos, que no caso em tela 
pode ser traduzida na pretensão da existência de uma certa hierarquia entre negros e brancos. Segundo Ferreira [2], 
o racismo é a doutrina que sustenta a superioridade de certas raças, podendo representar ainda o preconceito ou 
discriminação em relação à indivíduos considerados de outras raças 

Preconceito [3] é uma indisposição, um julgamento prévio negativo que se faz de pessoas estigmatizadas 
por estereótipos. Compulsando a obra de Ferreira [4] aprendemos que preconceito é uma idéia pré-concebida ou 
mais precisamente, a suspeita, a intolerância e a aversão a outras raças religiões e credos. 

O Estereótipo [5] consiste em um atributo dirigido a determinadas pessoas e grupos que funciona como 
uma espécie de carimbo ou rótulo, que retrata um pré-julgamento. As pessoas rotuladas são sempre tratadas e 
vistas de acordo com o carimbo que recebem em detrimento de suas verdadeiras qualidades. 

A Discriminação [6] é a denominação atribuída a uma ação ou omissão violadora do direito das pessoas 
com base em critérios injustificados e injustos tais como: raça, sexo, idade, crença, opção religiosa, nacionalidade, 
etc... FERREIRA [7] define a discriminação como sendo o tratamento preconceituoso dado a certas categorias 
sociais, raciais, etc... 

O racismo é crime inafiançável e imprescritível segundo o art. 5º inciso XLII da Constituição Federal, o qual 
ganhou efetividade através das leis nºs. 7.716/89 e 9.459/97 e do livre acesso à justiça assegurado 
constitucionalmente, bem como da assistência judiciária gratuita. 

A discriminação ocorre com maior freqüência contra a raça negra e mais precisamente em relação aos 
negros pobres, se agravando contra as mulheres, crianças e idosos negros e pobres. 

Embora haja na nossa legislação diversas fontes e recursos de combate contra a discriminação e o racismo 
para que haja eficácia nessa batalha, é necessária a existência de uma consciência [8]. Faz-se mister que aqueles que 
são discriminados estejam conscientes da discriminação sofrida e reajam de forma inequívoca contra seus 
discriminadores, inclusive denunciando-os à justiça. 
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Por outro lado, é necessário que o povo brasileiro crie uma consciência das discriminações que existem no 
Brasil, eis que, comumente a sociedade nega a ocorrência de discriminações atribuindo eventuais casos que caem 
no domínio público a comportamentos isolados de pessoas inescrupulosas. 

Ocorre que, as discriminações existem e são reais e devem ser encaradas como fatos concretos que 
precisam ser combatidos e resolvidos, não bastando a mera maquiagem da realidade que por si só é 
discriminatória e corrobora para o crescimento do preconceito, do racismo, dos estereótipos e das discriminações 
sociais. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos [9] em seu artigo I, preconiza que: 
 

"todos nascem livres e iguais em direitos e dignidade e que sendo dotados de consciência e razão devem agir de 
forma fraterna em relação aos outros."  

 
A Constituição da República Federativa do Brasil [10] consagra referidos princípios (igualdade, liberdade, 

fraternidade) no artigo 5.º: 
 

"Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:" 

 
Nesse dispositivo constitucional está inserido o princípio da isonomia que significa que todos (brasileiros e 

estrangeiros, brancos e negros, adultos, idosos e crianças, homens e mulheres, ricos e pobres,) são iguais perante a 
Lei, sem qualquer distinção. 

Há que se ressaltar aqui a "imprecisão" dos legisladores que ao desejarem alcançar a perfeição e cercar de 
proteção toda a população brasileira, se olvidaram dos estrangeiros que vem ao país temporariamente, seja a 
turismo ou a trabalho. Entretanto, por extensão os Tribunais têm assegurado a eles todos os direitos e garantias 
fundamentais de nossa Carta Magna e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Os principais direitos humanos fundamentais são a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a 
propriedade. A igualdade em nossa legislação não está restrita ao gênero masculino, é para todos, independente de 
sexo: 

 
"CF/88. Art. 5º... 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição."  
 
Ao ler esse artigo que trata do direito de igualdade das mulheres lembramos da conquista da cidadania 

feminina, da igualdade de direitos e deveres existente entre homens e mulheres, da proibição da discriminação em 
razão do sexo(gênero), do direito de acesso aos cargos públicos pelas mulheres e da garantia que a classe feminina 
ganhou para escolher e exercer livremente toda e qualquer profissão. 

Na mesma esteira de pensamento e proteção, a Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição 
Cidadã, estabeleceu a proibição da tortura e da humilhação de todo e qualquer indivíduo, independente de sexo, 
raça, cor, idade, etc... 

"Art, 5º... 
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;"  
 
Reconhecendo que o Brasil é um país de muitas faces, com diversas religiões, culturas e povos, cada qual 

preservando suas crenças específicas e em respeito a essa diversidade, os legisladores asseguraram 
constitucionalmente a liberdade de crença e de culto religiosa, ratificando os dizeres da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. 

 
"Art 5º... 
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 

religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;"  
 
A fé é um direito precioso que está atrelado aos valores de cada ser humano e muitas vezes confunde-se 

com sua própria identidade e motivação para viver. 
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Não haveria liberdade e igualdade, nem exercício pleno da cidadania e tão pouco direito de expressão se 
houvesse repressão ao direito de crença e culto religioso. 

Por outro lado, existia o perigo, iminente, da retaliação aos que manifestassem suas crenças e realizassem 
seus cultos e para resolver a questão os constituintes preconizaram: 

"Art.5º... 
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 

política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei;" 

 
Destarte, se alguém por motivos de crença religiosa, convicção filosófica ou política estiver impossibilitado 

de cumprir obrigação legal, não precisará se privar de suas crenças e convicções mas deverá cumprir prestação 
alternativa.Ex: Os protestantes de sétimo dia que não votarem aos sábados deverão justificar sua ausência ou então 
pagar a multa. 

Pensar em igualdade e combate á discriminação envolve a proteção à privacidade, à dignidade e à honra. 
É cediço que o tempo não retroage e que as feridas ainda que cicatrizem, deixam marcas que podem ser 

permanentes, marcas estas que retratam a dor moral que surge quando o ser humano tem sua privacidade, honra e 
dignidade atingidas pelo preconceito e pela discriminação. 

A dor moral não tem remédio mas pode ser aliviada, compensada pela punição do autor do ato ilícito, 
compensação esta que traz um certo alívio para quem recebe a indenização e coíbe o infrator para que não reincida 
em suas infrações. A indenização por danos morais, bem como a por danos materiais está claramente disciplinada 
na Constituição de 1988, no art. 5º, X : 

 
"Art 5º... 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;" 
 
Observe ainda que a CF/88, artigo. 3º, ao dispor sobre os objetivos fundamentais do Estado afirma 

categoricamente que são objetivos da República Federativa do Brasil: 
 

• A construção de uma sociedade livre, justa e solidária; 
• Assegurar o desenvolvimento nacional; 
• Erradicar a pobreza e a marginalização, além de reduziras desigualdades sociais e regionais; 
• Promover o "bem de todos" (não fala em bem comum), sem preconceito de raça, sexo, cor, idade, nível 

cultural, nacionalidade ou qualquer outra espécie de preconceito, combatendo a discriminação. 
 
Fica claro que o Brasil tem interesse em combater o racismo e toda e qualquer espécie de discriminação 

para construir um país mais justo e solidário, onde os cidadãos participem ativamente do governo, seja através de 
seus representantes, seja através da fiscalização e do controle das ações dos políticos e governantes. 

O combate ao racismo e a discriminação devem estar presentes na consciência do povo brasileiro, inclusive 
a nível internacional, isto é, em suas relações no exterior e em seu relacionamento com os estrangeiros (art.4º da 
CF/88) eis que dentre os objetivos da política brasileira nas relações internacionais destacam-se a Prevalência dos 
Direitos Humanos;a Igualdade entre os Estados, a Defesa da Paz e o Combate ao Racismo e ao terrorismo,bem 
como a Integração econômica, social política e cultural com os povos da América Latina (Mercosul). 

Observa-se, entretanto, que apesar de toda a legislação e facilidades de acesso à justiça, o preconceito e a 
discriminação continuam a existir e ferir injustamente os negros, afro-descendentes, as mulheres, os idosos, as 
crianças, os pobres e miseráveis. 

 
A tratar da discriminação e preconceito racial, Valente [11] nos lembra que: 

 
"...em todo lugar e a todo momento, atitudes de preconceito e de discriminação acontecem. Mas as pessoas fingem 
não ver e preferem não discutir esse fato. As conversas sobre o assunto são evitadas. No Brasil é comum ouvir-se: 
Aqui não temos esse tipo de problema! Brancos, índios e negros vivem na mais perfeita harmonia!"  
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Conclui-se que não basta haver uma legislação protetiva, acesso à justiça e diversas ações afirmativas que 
tenham por objetivo combater o preconceito e a discriminação, é necessário falar sobre o assunto, conscientizar a 
população de que o preconceito e a discriminação existem e de que não são corretos, nem normais e que aqueles 
que praticam a discriminação devem ser denunciados e punidos. 

O silêncio e a aceitação da discriminação como fato natural, além de conduzir à impunidade, retratam o 
conformismo e retardam a conquista efetiva da cidadania dos discriminados. 
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O mundo do trabalho 
Disponível em: http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/agosto2002/unihoje_ju185pag12.html 
 

O que há entre o trabalhador  e o diploma 
Premissa de escolaridade é retórica para culpar desempregado por sua exclusão do mercado, diz pesquisadora  
 
Por Luiz Sugimoto 
 

A mudança de rumos da política econômica nos anos 90 sustenta-se no discurso da modernização 
produtiva, que para obter sucesso exigiria, além de tecnologias e técnicas organizacionais inovadoras, uma nova 
forma de uso do trabalho, com a valorização dos recursos humanos e a integração do trabalhador vestindo a 
camisa da empresa. Qualificação, então, passou a ser a palavra de ordem no mercado de trabalho. Hoje ela é 
colocada como tábua de salvação do assalariado que perdeu o amparo dos sindicatos ora enfraquecidos em função 
do desemprego, e como essencial ao currículo de quem ingressa na labuta para garantir seu futuro.  

"É justamente esta relação direta que eu questiono. Tento mostrar que o fato de estar qualificado não 
garante emprego", afirma Eliane Navarro Rosandiski, ao comentar sua tese de doutorado – Modernização 
Produtiva e a Estrutura do Emprego Formal nos Anos 90 – no Instituto de Economia da Unicamp. Eliane compilou 
e sistematizou informações das indústrias automotiva e têxtil, com o objetivo de conferir em campo as avaliações 
teóricas, muitas vezes superficiais, de que o processo de modernização estaria levando a melhores indicadores de 
estabilidade de emprego, escolaridade dos trabalhadores, remuneração e produtividade. 

Os dados tabulados a partir da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/Mtb) para os anos de 1989 e 
1999 atestam que o ajuste do emprego foi essencialmente quantitativo e não qualitativo, e que a melhoria dos 
indicadores de escolaridade da mão-de-obra ainda empregada resulta fundamentalmente desse processo. No setor 
têxtil, que contrata muita mão-de-obra, a necessidade de modernização de equipamentos para concorrer com 
produtos importados provocou o corte de metade dos trabalhadores na década. "De fato, tem-se contratado 
pessoas com maior nível de escolaridade, mas para ocupar inclusive os cargos de baixa qualificação. Isto ocorre 
porque os quadros foram muito enxugados no bojo da reestruturação organizacional. Havendo apenas três vagas, 
pode-se selecionar um trabalhador mais escolarizado, independente de qual seja a qualificação mínima necessária 
para o desempenho da tarefa", pondera a professora. 

Em seu estudo, Eliane segmentou as qualificações em quatro níveis de trabalhadores: periférico baixo, 
periférico médio, intermediário e superior. Na área têxtil, o trabalhador periférico baixo era contratado por 2,4 
salários mínimos em 1989 e, em 99, por 2 salários; a escolaridade subiu de 6 para 8 anos e o funcionário 
permaneceu nas mesmas ocupações. "Ou seja, aumentou-se a escolaridade, mas paga-se menos", observa a 
pesquisadora. Em termos de composição da estrutura ocupacional, 70% dos empregos continuam sendo 
periféricos, mantendo-se os patamares de baixas qualificação e remuneração e alta rotatividade dos trabalhadores 
alocados nestes grupos. 

  
Sem culpa – "Na verdade, está se vendendo ao trabalhador a idéia de que se ele estudar, se correr atrás, vai ter 
emprego, o que não é verdade. É um discurso falso, que culpa o coitado do trabalhador por estar desempregado. 
Não é ele quem decide se terá emprego; quem decide empregar não é nem o empresário, que está amarrado pelo 
cenário concorrencial", critica Eliane. 
A pesquisadora acrescenta que, dentro da lógica de modernização, não se pode pegar um parque produtivo, jogá-
lo no lixo e comprar um novo, com novas características e novas tecnologias. A modernização se dá em partes, 
adquirindo-se equipamentos mais eficientes por trechos da linha de montagem. Segundo ela, esta alteração das 
características produtivas ainda é muito pequena frente a tanta exigência por qualificação. 

"O critério da qualificação serve para alguns postos, os mais nucleares, da gerência para cima. Para servir 
café, cuidar da limpeza e realizar outros trabalhos periféricos, a qualificação não faz tanta diferença. Em dez anos 
de modernização observou-se que não existe um determinismo tecnológico tão forte, capaz de alterar a composição 
da estrutura do emprego. Então de onde está vindo esse aumento da escolaridade? Vem muito mais de uma 
retórica do que de uma necessidade", conclui Eliane 
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Do topo à marginalização 
 

Em sua tese de doutorado, Eliane Rosandiski ressalta que as empresas romperam com as antigas formas de 
controle do trabalho, em que o Estado e os sindicatos cumpriam papel decisivo. Diante do acirramento das 
condições de concorrência, as empresas buscaram uma maior autonomia para flexibilizar as relações de trabalho e 
adequá-las às flutuações na produção. O resultado foi uma "internalização" de decisões, tais como requisitos 
mínimos de qualificação para o trabalhador, formas de remuneração e jornadas, devendo-se destacar o ambiente 
propiciado pelo enfraquecimento do movimento sindical. 

Segundo a pesquisadora, esta reestruturação não levou a um ambiente de trabalho mais qualificante, salvo 
exceções. Na indústria automotiva é possível afirmar que, em seu topo, surgiu um ambiente ocupacional 
compatível com a retórica da modernização – melhores indicadores de escolaridade, tempo de serviço, 
remuneração e produtividade. No entanto, esta cadeia apresenta uma especificidade: os trabalhadores 
desqualificados, demitidos das montadoras, contam com um setor bastante segmentado. "Eles podem ser 
realocados nas empresas de auto-peças de primeira e principalmente de segunda linha. A desqualificação é 
redistribuída ao longo da cadeia", diz Eliane. 

Já na indústria têxtil, onde predomina a função de baixa qualificação, o resultado da modernização é 
trágico. "Quando se automatiza o processo produtivo, imediatamente se desqualifica o trabalhador e não há como 
recolocá-lo na própria cadeia, pois a função deixa de existir e ele é mesmo eliminado", atesta a pesquisadora. "Para 
contornar os efeitos negativos do desemprego tecnológico até existem programas de treinamento, mas sua ação é 
limitada, pois muitas vezes estão dirigidos para uma função que logo se esgota. O escoamento de mão-de-obra é 
muito maior que a capacidade de absorção da indústria, mesmo porque estamos vivendo uma recessão", 
acrescenta. 

Diante desse quadro, a professora também critica a proposta de desregulamentação do trabalho, tão em 
voga. "Tirar a proteção trabalhista é condenar o empregado de nível periférico, que continua descartável, a uma 
situação de marginalização. E este é o grande problema do momento: o que fazer com o trabalhador desqualificado 
e desempregado, sem idade ou condições para se qualificar e que não encontra espaço na sociedade?", é a questão 
colocada por Eliane. Para ela, diante da crescente desregulamentação, mesmo os trabalhadores que ocupam postos 
superiores na estrutura ocupacional sentem-se ameaçados, pois apesar do discurso da qualificação, a manutenção 
do emprego passa a depender unicamente das condições de lucratividade da empresa.  

 
   
SETOR TÊXTIL
Variação de Emprego e Distribuição por Escolaridade

Variação do Emprego 1989-1999 

Indústria Transformação - 23,90% 

Setor Têxtil - 51,51% 

Faixas de Escolaridade 1989 1999 

Analfabeto  1,8  0,9 

1gr. Incompleto  72,5 48,2 

1 gr. Completo  16,4 31,9 

2 gr. Completo 6,9  16,1 

Sup. Completo 2,0 2,8 
Fonte: RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) – Não inclui segmento de confecções e 
microempresas.  
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MONTADORAS 
Variação de Emprego e Distribuição por Escolaridade

Variação do Emprego 1989-1999 

Indústria Transformação -  23,90% 

Montadoras  - 37,21% 

Faixas de Escolaridade 1989 1999 

Analfabeto 0,3  0,0 

1gr. Incompleto 61,9 21,7 

1 gr. Completo 22,7 33,8 

2 gr. Completo 11,4  34,0 

Sup. Completo 3,7  10,4 
Fonte: RAIS (Relação Anual de Informações Sociais)  
  

 
Jornal da Unicamp, 12 a 18 ago. 2002 
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 AIDS 
 
 
 

Segundo Unaids, Brasil é referência no diagnóstico e 
tratamento da Aids 

 
Saiba como é possível buscar acompanhamento para combater a doença 

 
Em novembro de 2011, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids) destacou o modelo 

brasileiro de prevenção ao HIV e assistência aos portadores de Aids como um dos melhores do mundo. Segundo a 
Unaids, órgão criado em 1996 para integrar o programa das Nações Unidas no que diz respeito ao desenvolvimento de 
soluções e ajuda a nações no combate à doença, a constatação é reflexo dos investimentos feitos pelo país no controle da 
Aids, que compreende a ordem de R$ 850 milhões por ano somente para a compra de medicamentos. 

Conforme dados do Ministério da Saúde, ainda na década de 1980, quando surgiram no mercado os primeiros 
medicamentos para o combate à doença, o Brasil iniciou a oferta de tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Há 15 
anos, o serviço é oferecido de forma universal, beneficiando cerca de 210 mil pessoas. Segundo levantamento do 
Ministério, atualmente, o SUS oferece tratamento antirretroviral a 97% dos brasileiros diagnosticados com Aids. Além 
disso, o governo disponibiliza, de forma gratuita, 20 tipos de antirretrovirais para os portadores do vírus HIV. 

 
Diagnóstico precoce é essencial para otratamento da Aids (Foto: Divulgação de TV) 

 
Como explica Helena Bernal, infectologista do Ministério da Saúde, um dos maiores problemas com relação ao 

tratamento é o diagnóstico tardio. “As pessoas costumam procurar o diagnóstico em um estágio avançado da doença, em 
que já há comprometimento do sistema imunológico. Para diminuir esse tipo de comportamento, o governo lança 
campanhas, como o ‘Fique Sabendo’, estimulando que as pessoas, independente de idade, ou orientação sexual, realizem 
o teste. Fazemos esse tipo de ação em grandes eventos, como o Carnaval, festivais de música, paradas gay, incluindo o Dia 
Mundial de Combate a Aids, realizado no dia 1º de dezembro, entre outros. Nesses casos, oferecendo a testagem de forma 
rápida e gratuita, com acompanhamento pré e pós-teste. O objetivo é ampliar o diagnóstico do HIV”, explica a 
infectologista. 

O Ministério da Saúde recomenda o teste para as pessoas que passaram por condições de vulnerabilidade, como 
relações sexuais sem preservativos, e/ou compartilhamento de seringas. O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a 
partir da coleta de sangue. No Brasil, são feitos exames laboratoriais e os testes rápidos, colhendo uma gota de sangue da 
ponta do dedo, que detectam os anticorpos contra o vírus da Aids em até 30 minutos. 
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Os testes são realizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nas unidades da rede pública e nos 
Centros de Testagem e Aconselhamento (confira os locais onde os testes são realizados), e podem ser feitos de forma 
anônima. Além da coleta do sangue, existe um processo de aconselhamento feito antes e depois do teste, cujo objetivo é o 
de facilitar a correta interpretação do resultado pelo paciente. É possível também saber onde fazer o teste pelo Disque 
Saúde, no telefone 136, lembrando que a infecção pelo HIV pode ser detectada com, pelo menos, 30 dias a contar a partir 
da data da condição de vulnerabilidade. Isso porque o exame, seja ele laboratorial, ou teste rápido, busca por anticorpos 
contra o HIV no sangue. Esse período é chamado de janela imunológica. 

 
Coquetel para o tratamento da Aids inclui mais de20 medicamentos (Foto: Reprodução de TV) 

 
Sobre o tratamento 

Mundialmente, existem diversas diretrizes para o tratamento da Aids. Segundo explica Helena Bernal, o Brasil 
adota a mesma diretriz britânica, por exemplo, que realiza o tratamento conforme o tipo da doença e a sua manifestação. 
A fase sintomática inicial da doença é caracterizada pela alta redução dos linfócitos T CD4, os glóbulos brancos do sistema 
imunológico, que chegam a ficar abaixo de 200 unidades por milímetro cúbico (mm³) de sangue. Em adultos saudáveis, 
esse valor varia entre 800 a 1.200 unidades. Na fase aguda, os sintomas mais comuns são febre, diarreia, suores noturnos e 
emagrecimento. 

“Nos Estados Unidos, há a tendência de diagnosticar e realizar o tratamento independente da condição da 
doença. Nosso consenso é o de tratar, no caso de pacientes assintomáticos, aqueles que apresentem taxa menor do que 350 
linfócitos T CD4 por mm³ de sangue. Ainda nesse grupo, tratamos também alguns subgrupos que apresentem na corrente 
sanguínea valores menores do que 500 linfócitos T CD4 por mm³, incluindo pacientes infectados pelos vírus das hepatites 
C e D, pessoas com idade avançada, carga viral elevada, ou com doenças cardíacas, por exemplo. No caso dos 
sintomáticos, todos são tratados”, cita Helena. 

O Brasil distribui gratuitamente, desde 1996, o coquetel antiaids para todos que precisem ser tratados. Conforme 
divulgado pelo Ministério da Saúde, aproximadamente 200 mil pessoas recebem regularmente as medicações para 
realizar o tratamento da doença. Depois de receber o diagnóstico da infecção por HIV, o paciente deve marcar uma 
consulta com um especialista em Aids, no Serviço de Assistência Especializada (SAE). Na primeira consulta, além de 
procurar saber o histórico do paciente, o médico deverá pedir exames, incluindo hemograma completo, urina, fezes, 
glicose, colesterol e triglicérides, raios-X de tórax, hepatite B e C, tuberculose, e testes de contagem dos linfócitos T CD4 e o 
de carga viral. 

Conforme o resultado dos exames clínicos e laboratoriais, pode ser necessário que o soropositivo comece a terapia 
antirretroviral, que é o tratamento com medicamentos. “O Serviço de Assistência Especializada é composta por uma 
equipe multidisciplinar, incluindo psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, enfermeiros e farmacêuticos. O objetivo é 
garantir um atendimento integral ao paciente com Aids”, lembra Helena. 

Atualmente, o coquetel engloba 21 medicamentos, que são divididos em cinco tipos. Entretanto, para combater o 
HIV, é necessário utilizar ao menos três antirretrovirais combinados, sendo dois medicamentos de classes diferentes, que 
poderão ser combinados em um só comprimido, lembrando que o tratamento é complexo, necessitando de 
acompanhamento médico para avaliar as adaptações do organismo, seus efeitos colaterais e as possíveis dificuldades em 
seguir corretamente as recomendações médicas, ou seja, aderir ao tratamento. Entenda abaixo como funciona cada 
medicamento, segundo dados do Ministério da Saúde. 
Classes de medicamentos antirretrovirais 
(Fonte: Ministério da Saúde) 
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Inibidores Nucleosídeos da Transcriptase Reversa: atuam na enzima TranscriptaseReversa, incorporando-se à 
cadeia de DNA que o vírus cria. Tornam essa cadeia defeituosa, impedindo que o vírus se reproduza. 
 
Medicações: Abacavir, Didanosina, Estavudina, Lamivudina, Tenofovir, Zidovudina e a combinação 
Lamivudina/Zidovudina. 
 
Inibidores não Nucleosídeos da Transcriptase Reversa: bloqueiam diretamente a ação da enzima e a 
multiplicação do vírus. 
 
Medicamentos: Efavirenz, Nevirapina e Etravirina. 
 
Inibidores de Protease: atuam na enzima protease, bloqueando sua ação e impedindo a produção de novas cópias 
de células infectadas com HIV. 
 
Medicamentos: Atazanavir, Darunavir, Fosamprenavir, Indinavir, Lopinavir/r, Nelfinavir, Ritonavir, Saquinavir e 
Tipranavir. 
 
Inibidores de fusão: impedem a entrada do vírus na célula e, por isso, ele não pode se reproduzir. 
 
Medicamento: Enfuvirtida. 
 
Inibidores da Integrase: bloqueiam a atividade da enzima integrase, responsável pela inserção do DNA do HIV ao 
DNA humano (código genético da célula). Assim, inibe a replicação do vírus e sua capacidade de infectar novas 
células. 
 
Medicação: Raltegravir. 
 
 
04/08/2012 
 
 
 

Confira quais são os números de casos de Aids no Brasil e no mundo 
ONU revela que índice global de pessoas com HIV é de 34 milhões 

 
Relatório da ONU 'Togetherwewillend Aids'levanta números da doença (Foto: Divulgação) 

 
Em novembro de 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou, no relatório“Togetherwewillend Aids” , 

os últimos números globais da doença. Segundo a entidade, representada pela Unaids, órgão que desenvolve políticas e 
estudos para o combate do HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) no mundo, até o final de 2010, 34 milhões de 
pessoas conviviam com o vírus. Conforme divulgado pela agência, o número é o mais alto já registrado e se deve, 
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principalmente, ao avanço das terapias, que prolongam a vida das pessoas contaminadas. Isso também proporcionou 
uma queda de 21% no número de mortes relacionadas à Aids no mundo desde 2005. Já o índice relativo a novas infecções 
anuais feitas pelo HIV diminuiu 21% desde 1997. 

Em 2010, a Unaids registrou 2,7 milhões de novas infecções pelo HIV, sendo que houve 1,8 milhão de mortes 
devido a consequências da Aids. Os dados revelam que na América Latina, os índices da epidemia se mantiveram no 
mesmo patamar, com média anual de 100 mil novos casos desde 2001. Dessa faixa, as mulheres representam 1/3 dos 
infectados até 2010. Liderando o ranking de regiões com maior incidência da doença está a África Subsaariana, com 23,5 
milhões, seguida pela Ásia Meridional e Sul-oriental, com 4,2 milhões. Na América Latina, foram registrados, em 2010, 1,4 
milhão de casos. 

 
Gerson Pereira, médico epidemiologista doMinistério da Saúde (Foto: Divulgação) 

 
No Brasil, no último censo, realizado em 2010 pelo Ministério da Saúde, foram registrados 34,2 mil novos casos 

de Aids, contra 35,9 mil de 2009. Os dados mostram que de 1980 a 2010, foram totalizados 608.230 pessoas infectadas por 
HIV. Conforme destaca Gerson Pereira, epidemiologista da área de Vigilância, Informação e Pesquisa, do Departamento 
de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, a taxa de incidência da doença passou de 18,8 por 100 mil 
habitantes em 2009 para 17,9 em 2010. “Desde o aparecimento dos primeiros casos de Aids no país, presenciamos um 
maior número de casos no Sudeste, que concentra mais de 50% do total de pessoas infectadas”, aponta Gerson. 

Confirmando os números citados pelo médico, do total de infectados no Brasil, 343.095 (56,4%) estão situados no 
Sudeste. Em seguida, aparecem as regiões Sul, com 123.069 casos (20,2%); Nordeste, com 78.686 (12,9%), Centro-Oeste, 
com 35.1116 (5,8%) e Norte, que engloba 28.248 registros da doença (4,6%). No período entre 2000 e 2010, o número de 
casos de Aids caiu no Sudeste de 24,5 para 17,6 casos por 100 mil habitantes. Já nas outras regiões, esse número subiu de 
27,1 para 28,8 no Sul; de 7,0 para 20,6 na Região Norte; de 13,9 para 15,7 no Centro-Oeste; e de 7,1 para 12,6 no Nordeste. 

 
 

Avanços nas terapias propiciaram prolongamento da vida dos pacientes (Foto: Reprodução de TV) 
 
“Na Região Sudeste, o Ministério da Saúde já realiza diversos programas para combater a Aids. Para se ter uma 

ideia, em 2002, tínhamos 22 mil casos da doença, que hoje cairam para aproximadamente 17 mil casos. Nas regiões Norte 
e Nordeste, começamos a ter um aumento nos índices, revelando uma interiorização da doença. No Sul, a epidemia é 
muito mais voltada para a questão do usuário de drogas. No Brasil, a epidemia de Aids é estabilizada, já que a nossa taxa 
de incidência atual é 17,9 por cem mil habitantes em 2010, considerando que em 1998 tínhamos 18,7”, destaca o 
especialista. 
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A rede de monitoramento brasileira é formada por um complexo banco de dados, alimentada por vários 
sistemas, a começar pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinam), que abrange o número de casos de 
várias doenças, incluindo Hepatite e Aids, por exemplo. Existem também os Sistemas de Informação de Mortalidade 
(Sim), o de Controle de Exames Laboratoriais (Siscel), e o de Controle Logístico de Medicamentos (Siclon). “Em algum 
desses momentos, identificamos os pacientes que possuem HIV, seja no óbito, na fase diagnóstica, ou quando ele vai 
buscar o remédio, que só é disponibilizado na rede pública, mesmo que ele tenha se consultado em um médico 
particular”, lista Gerson. 

Pelo cruzamento dos sistemas, Gerson destaca que é possível determinar com mais detalhamento o percentual de 
casos, o que permite traçar políticas públicas mais eficazes. “A Aids é uma epidemia concentrada, pois temos no país o 
índice de menos de 1% da população com HIV, ou seja, é um evento raro. Já na África, em média, 20% da população são 
infectadas. Do grupo de pessoas com a doença no Brasil, as profissionais do sexo somam 5%, usuários de drogas também 
5% e homens que fazem sexo com outros homens 10,5%, principalmente na faixa etária de 15 a 24 anos. Com relação à 
etnia, em geral, 45% dos que têm a doença são brancos, 9% são negros e 46% são pardos”, especifica o epidemiologista. 
 
 
 
04/08/2012  

Autorizado pelo FDA, Truvada passa a ser utilizado na prevenção do HIV 
Medicação já era administrada desde 2004 para o tratamento da Aids 

 
No dia 16 de julho, o FoodandDrugAdministration (FDA), órgão do governo dos Estados Unidos responsável por 

controlar medicamentos e alimentos em território americano, aprovou a comercialização do Truvada para a prevenção do 
HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana). Com isso, a droga passa a ser a primeira dirigida a pessoas consideradas em 
condições de vulnerabilidade ao vírus. É importante lembrar que o Truvada não age como uma vacina, que atua no 
sistema imunológico, e sim no impedimento da reprodução do HIV no corpo. 

Comercializado desde 2004 pelo laboratório GileadSciences, com sede na Califórnia, o medicamento já vinha 
sendo utilizado para o tratamento da Aids, entretanto, a capacidade de prevenção contra a doença da droga só foi 
anunciada em 2010. O resultado de um estudo de três anos revelou que a medicação, sendo administrada com uma dose 
oral diária, diminuiu de 44 a 73% o risco de infecção da doença em pessoas saudáveis que mantinham relações com 
parceiros de alto risco, desde que fossem estabelecidos também alguns critérios de segurança, como o uso do 
preservativo, por exemplo. 

R 
icardo Diaz, professor de Infectologia daEscola de Medicina da Unifesp (Foto: Divulgação) 

 
Sendo a combinação de duas drogas conhecidas para o combate do HIV, a Entricitabina, comercialmente 

chamada de Emtriva, ou FTC; e o Tenofovir, denominado no mercado como Viread, o Truvada atua na inibição de 
algumas etapas importantes do ciclo de vida do HIV, conforme explica Ricardo Diaz, professor de Infectologia da Escola 
Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). “No momento em que o vírus da Aids invade a 
célula, ele muda o seu conteúdo genético de RNA para DNA. O medicamento atua justamente bloqueando a 
enzima Transcriptase Reversa, que evita, justamente, a mudança do RNA para DNA. Ou seja, inibindo essa enzima, 
previne-se que a célula fique infectada”, explica o professor. 



    
 
 
 

 

Página | 96 

Ricardo, integrante do Grupo de Consenso para Terapia Retroviral para Adultos e Adolescentes, do Ministério 
da Saúde, que se reúne periodicamente para definir os protocolos de tratamento para a Aids, destaca que o custo do 
Truvada é alto, cerca de mil dólares por mês. “É improvável que este medicamento venha para o Brasil devido ao alto seu 
custo. Além disso, já temos o Tenofovir em forma genérica, que funciona muito bem. Em vez do FTC, temos o 3TC, 
chamado de Lamivudina, que atua da mesma forma. O coquetel que temos hoje em dia no país é mais barato e tão eficaz 
quanto, e o custo, no nosso caso, é essencial para tratar toda a população”, lembra o especialista. 

Segundo o médico, os efeitos colaterais do Truvada são mais incidentes em longo prazo, apesar de que, em um 
espaço curto de tempo, a medicação pode causar desconforto gástrico e náuseas. “O Tenofovir pode alterar a quantidade 
de cálcio do osso, além de dar problemas nos rins, causando diminuição na função desse órgão. Além disso, o paciente 
pode apresentar lipodistrofia, que é a distribuição disforme da gordura no corpo. É importante destacar que, como 
qualquer remédio, é preciso dosar seus efeitos colaterais e benefícios”, ressalta Ricardo. 

O Truvada chega a reduzir a multiplicação do vírus no sangue na ordem inferior a 50 partículas por milímetro 
cúbico, o que é considerado, em um exame laboratorial, valor praticamente indetectável. Diante desse cenário, as chances 
de contaminação por vias sexuais por uma pessoa considerada soropositivo com carga viral indetectável, por exemplo, 
são muito baixas. Além disso, para o indivíduo que não tem HIV, o remédio bloqueia, desde que administrado de forma 
segura, conforme destaca Ricardo Diaz, as chances de o vírus se manifestar no corpo. Mesmo assim, as autoridades 
sanitárias recomendam o uso do preservativo como forma de prevenção à Aids. 

 
08/08/2012 

 
 
 

Células-tronco 
 

Uma introdução às células-tronco 
Por Por Lygia da Veiga Pereira *São Paulo 

 
Lygia da Veiga Pereira, da USP (Foto: Divulgação) 

 
Células-tronco (CTs) são células “curinga” que podem se multiplicar e dar origem a neurônios, células de 

músculo, de fígado, do pâncreas ou de sangue, entre outras, e assim tratar diferentes doenças humanas. As CTs podem 
ser divididas em dois grandes grupos: as adultas e as embrionárias. 
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Células-tronco adultas 

 
As CTs que conhecemos há mais tempo são as da medula óssea, que dão origem a todos os tipos de células que 

compõe o sangue – as células do sistema imunológico, as que transportam oxigênio e as responsáveis pela coagulação do 
sangue. Desde a década de 1950 são realizados transplantes de CTs da medula óssea para o tratamento de doenças do 
sangue, para substituir um órgão doente do paciente pelo o de um doador sadio. Porém, no final da década de 1990, 
começaram a surgir evidências de que na medula óssea existiam também outros tipos de CTs capazes de promover a 
regeneração de órgãos como o coração, fígado e até o sistema nervoso. Esses achados deram início a uma “corrida do 
ouro” em busca de novas terapias com células da medula óssea para doenças comuns como infarto, diabetes, cirrose 
hepática e lesão de medula. Além disso, como transplantes de medula óssea já eram realizados há décadas, sabíamos que 
pelo menos aquelas células eram seguras, e assim logo começaram também os testes clínicos em seres humanos. Alguns 
desses estudos, como em epilepsia e derrame, ainda estão em fases iniciais, enquanto outros, como os em doenças 
cardíacas, já se encontram em estágios mais avançados, em que a segurança do procedimento já foi verificada. Agora o 
objetivo é demonstrar a sua eficácia em um número grande de pacientes. 
 
 
CTs adultas – outras fontes 
 

No final da década de 1980, descobriu-se que o sangue do cordão umbilical e da placenta (SCUP) de um recém-
nascido é rico em CTs equivalentes às CTs hematopoiéticas da medula óssea, que dão origem a todas as células que 
formam o sangue. Por isso, como a medula óssea, elas podem ser usadas no tratamento de dezenas de doenças diferentes, 
tais como leucemias, linfomas, anemias, além de outras doenças imunológicas e hereditárias. Por enquanto, o SCUP é a 
única fonte alternativa de CTs adultas cujo uso clínico já está consolidado para aquelas doenças tradicionalmente tratadas 
por transplante de medula óssea. Já para o tratamento de doenças mais comuns, o SCUP segue em fase de testes clínicos 
junto com as CTs da medula. 
 
 

Finalmente, CTs vem sendo identificadas em vários outros tecidos, incluindo a gordura, placenta, polpa do dente 
e a veia do cordão umbilical. Por serem descobertas mais recentes, ainda não conhecemos essas células tão bem quanto as 
da medula óssea ou as do SCUP, e apesar de já existirem alguns estudos em seres humanos com elas, seu uso terapêutico 
ainda está sendo testado principalmente em modelos animais. 

 
 
Então, especificamente com as CTs adultas, já demos o grande passo de pesquisas em animais para testes em 

seres humanos para várias doenças. Porém, é fundamental ficar claro que este tipo de terapia ainda está restrito ao âmbito 
de pesquisa. Ou seja, embora os resultados do uso das CTs adultas no tratamento daquelas doenças sejam promissores, 
nenhum médico pode receitar essa terapia para seus pacientes. 
 
 
Células-tronco embrionárias 
 
 

Como o nome sugere, as CTs embrionárias são derivadas de um embrião. Identificadas no início dos anos 1980 
em camundongos, essas células são extraídas de embriões de três dias de desenvolvimento – os chamados blastocistos. 
Nesse estágio do desenvolvimento, o embrião é composto de aproximadamente 150 células, que se dividem em dois 
tipos: aquelas que vão dar origem à placenta e as que darão origem a todos os tecidos do ser humano – as células do botão 
embrionário. Estas são retiradas do embrião e multiplicadas no laboratório em condições muito especiais, de forma a 
manter sua extraordinária capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula – músculo, neurônio, sangue, pele e 
assim por diante. Notem que, enquanto as CTs adultas podem dar origem a somente alguns, as CTs embrionárias são 
capazes de dar origem a todos os tipos de célula do corpo humano – afinal, é isso que elas fariam se continuassem naquele 
embrião. 
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No entanto, se queremos usar as CTs embrionárias como fonte de tecidos para transplantes, antes de transplantá-
las é necessário ainda no laboratório dirigir a sua especialização nos tipos celulares desejados. Nos quase 30 anos de 
pesquisas com CTs embrionárias, descobrimos como, no laboratório, multiplicá-las e transformá-las em células da medula 
óssea, do músculo cardíaco, em neurônios, entre outras. E mais: quando transplantadas em animais doentes, estas células 
derivadas das CTs embrionárias foram capazes de aliviar os sintomas de diversas doenças, desde leucemia e doença de 
Parkinson até paralisia causada por lesão de medula espinhal. 
 

Em 1998 surgiram as primeiras linhagens de CTs embrionárias derivadas de embriões humanos, que da mesma 
forma que as de camundongo, têm um efeito terapêutico importante em modelos animais de diversas doenças. Porém, 
por enquanto só existem dois testes clínicos em andamento utilizando CTs embrionárias como forma de tratamento. Em 
2010, foi iniciado nos EUA o primeiro teste clínico com células derivadas de CTs embrionárias: células do sistema nervoso 
para o tratamento de lesão de medula, desenvolvidas pela empresa Geron. E mais recentemente, a empresa 
AdvancedCell Technologies iniciou também nos EUA testes em seres humanos com um tipo de degeneração da mácula, 
utilizando células de retina produzidas a partir de CTs embrionárias. Os dois estudos serão realizados em 8-12 pacientes e 
pretendem avaliar principalmente a segurança dos procedimentos – ou seja, se as células transplantadas formam algum 
tipo de tumor ou se geram algum efeito colateral inesperado – e se as células transplantadas sofrem rejeição pelo 
organismo. Se esses primeiros resultados forem positivos, a expectativa é de que a área avançará mais rapidamente, e 
outros testes clínicos com CTs embrionárias para o tratamento de diabetes e doença cardíaca também se iniciarão nos 
próximos anos. 

E enquanto não podemos utilizá-las como agente terapêutico, temos muito a aprender com as CTs embrionárias. 
Uma das perguntas mais fascinantes em biologia é como passamos da única célula que fomos um dia a um indivíduo 
complexo como o ser humano? Como aquelas células do embrião, inicialmente idênticas, se organizam para se multiplicar 
e especializar dando origem aos mais de 200 tipos de tecidos diferentes no nosso corpo? E como podemos estudar este 
processo no ser humano, se ele se dá dentro do útero? Uma forma é utilizando as CTs embrionárias – ao induzirmos sua 
especialização em músculo, por exemplo, elas reproduzem aqueles eventos no laboratório, o que nos permite observar e 
entender todos os eventos necessários para esta transformação. Ao desvendarmos os mecanismos envolvidos na 
capacidade das CTs embrionárias de se transformar em qualquer tipo de célula, aprendemos sobre a biologia do ser 
humano – esses conhecimentos básicos trarão ao longo prazo grande benefícios à saúde humana. 

 
 
Perspectivas 
 

Em conclusão, nos próximos anos colheremos os frutos de toda pesquisa básica e clínica feita com os diferentes 
tipos de CTs. Saberemos quais células são mais adequadas para o tratamento de quais doenças; qual o valor terapêutico 
de outros tipos de CTs adultas, como as da gordura, cordão umbilical e placenta; conseguiremos controlar a 
especialização das CTs embrionárias de forma a produzir tecidos seguros para uso em humanos. Assim, finalmente 
poderemos verificar se os importantes efeitos terapêuticos observados em animais se reproduzem nos pacientes, tratando 
doença de Parkinson e diabetes ou ajudando um paralítico a recuperar os movimentos. Além disso, o conhecimento 
básico sobre biologia humana adquirido nas pesquisas com CTs se traduzirá de formas indiretas em melhorias na nossa 
qualidade de vida. 
 
 
* Professora Associada e chefe do Laboratório de Células-Tronco Embrionárias da Universidade de São Paulo (USP). Autora do livro 
"Clonagem: da ovelha Dolly às células-tronco", Editora Moderna. 
 
 
13/08/2011 - Atualizado em 27/04/2012  
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Pesquisas com células-tronco destacam o Brasil em nível mundial 
Cardiologia é a área em que os estudos com terapia celular mais avançaram 

 

 
Antonio Carlos Campos, coordenador de 

Ensino e Pesquisa do INC  (Foto: Divulgação) 
 
O Globo Ciência desta semana apresenta um estudo que está buscando soluções para aqueles que perderam os 

dentes. Desde 2001, pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) estão trabalhando com células-tronco 
(CTs) para desenvolver e recuperar estes órgãos. Apenas uma das pesquisas com CTs que vêm sendo feitas no país, área 
em que o Brasil tem projeção internacional. Se depender do Ministério da Saúde, esse ritmo será mantido: recentemente, 
foi anunciado um investimento de R$ 15 milhões para o setor. A verba é destinada à conclusão de oito centros de terapia 
celular e a editais de pesquisa. 

 
“A área que mais avançou, não só no Brasil, mas mundialmente, foi a cardiologia. Várias evidência em modelos 

animais, em diversas doenças cardíacas demonstraram que as células mononucleares traziam benefícios. No Caso da 
Doença de Chagas, infelizmente, os resultados com pessoas não apresentou mais benefícios do que o tratamento 
tradicional”, conta o coordenador de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), o médico Antonio 
Carlos Campos, destacando, as pesquisas para o tratamento de infarto agudo do miocárdio. 

Outro estudo que destacou o Brasil no cenário mundial, de acordo com Campos, foi a terapia celular para 
doenças autoimunes, como a diabetes tipo 1, em que os anticorpos destroem as células que produzem insulina no 
pâncreas. A pesquisa consistia em verificar se o autotransplante de medula óssea, em que se retira a medula do próprio 
paciente, eliminam-se as células que atacam os tecidos e, em seguida, reintroduz-se a medula, assim como é feito em casos 
de pacientes com linfoma, poderia livrar os doentes de ter que tomar insulina. Os resultados não compensam o alto risco a 
que o tratamento expõe do paciente, que enquanto não tem a medula completamente reestabelecida, fica muito 
vulnerável a todos os tipos de enfermidades. 
 

Pode parecer irônico que as principais pesquisas com células-troncos feitas até o momento no país não tenham 
gerado novos tratamentos. Nada incomum para a ciência médica. Até uma nova terapia ser aprovada para seres 
humanos, ela deve passar por etapas que vão desde a checagem para garantir que não é prejudicial a quem se submeter a 
ela, passando pela fase pré-clínica, com animais, até ser testada no homem e ter sua eficácia comprovada. Processo que 
leva anos. 
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Monica e Silvio Duailibi: casal de pesquisadores 

tenta recriar dentes com células-tronco 
 
É o caso da pesquisa que busca a construção de coroas dentais por meio da terapia celular que vem sendo 

desenvolvida na Unifesp há mais de dez anos, ainda na fase de testes com animais. “Estamos trabalhando com doadores 
humanos, mas implantamos as células apenas em animais, porque elas ainda não estão estabilizadas. Estamos 
desenvolvendo algumas técnicas para mantê-las estáveis para a fase clínica”, diz o professor adjunto do Instituto de 
Ciência e Tecnologia da Unifesp, Silvio Duailibi, que faz parte da equipe de pesquisa, junto com sua mulher, a professora 
afiliada da disciplina de Cirurgia Plástica da mesma universidade, Monica Duailibi. 

O estudo no qual o casal Duailibi vem se dedicando nos últimos anos já conseguiu “resultados extremamente 
promissores”, segundo Silvio. A técnica para desenvolver dentes a partir de moldes biodegradáveis e células-tronco é a 
chamada engenharia tecidual, em que um modelo de dente em 3D (de porcelana, por exemplo) é criado para que as CTs 
possam ser semeadas e, então, dar origem a um novo dente. No futuro, espera-se que seja possível fazer com que nasça 
um novo dente na mandíbula, utilizando as células do próprio indivíduo. 

 
Na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), as CTs estão sendo usadas em pesquisas com o objetivo de 

recuperar os movimentos de pacientes com AVC (Acidente Vascular Cerebral) e, também, para novos tratamentos 
cardíacos. Na Bahia, um grupo de pesquisadores tem tido bons resultados em casos de lesão espinhal, com ganhos de 
sensibilidade e um maior controle do esfíncter uretral, estrutura muscular que regula a continência urinária e a ereção 
peniana. 

Campos enxerga o investimento federal em pesquisas com CTs como uma bem-vinda política de Estado: “O 
mundo está apostando na terapia celular não só para o tratamento de doenças crônico-degenerativas, mas, também, como 
forma de diminuir os seus custos.” 
 
 
28 DE ABRIL DE 2012 
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Clonagem terapêutica: primeiro passo para a medicina preditiva 
 
Técnica pode permitir tratamento de doenças em bebês ainda em gestação 
 
Volnei Garrafa: a favor da clonagem terapêutica 
 

Desde o anúncio da ovelha Dolly, em 1997, a possibilidade 
de clonagem humana permeia o imaginário da população mundial. 
Mas, por enquanto, não passa de obra de ficção, além de não ser 
aceita pela sociedade em geral. Uma outra potencialidade da 
técnica, no entanto, é defendida pela comunidade científica 
mundial, embora ainda seja proibida em diversos países: a 
clonagem terapêutica, que consiste na retirada de células-tronco de 
embriões clonados a partir de uma célula somática para fins de 
pesquisa. 
 

“A clonagem terapêutica já está sendo feita em alguns países. Nela, utiliza-se apenas o embrião muito jovem, de 
oito a 12 dias, um blastômero. Clonam-se embriões com finalidade de tratamento”, explica o coordenador da Cátedra 
Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) de Bioética da Universidade de Brasília 
(UnB), professor Volnei Garrafa, acrescentando que é um processo semelhante ao feito para produzir a Dolly. 

Criado pela Unesco em 1993, o Comitê Internacional de Bioética (CIB), do qual Garrafa é membro, defende a 
clonagem terapêutica, desde que feita sob parâmetros éticos e que os laboratórios autorizados passem por controles 
rigorosos, porque enxerga nela uma forma de tratamento de uma série doenças, via reparo genético. 
 

“A medicina da antiguidade era curativa; hoje, falamos da medicina preventiva. A medicina do futuro vai ser 
preditiva, o médico vai predizer o que o futuro bebê terá. É terapia celular. O tratamento em vez de ser com antibióticos, 
antiinflamatórios, vai ser com células do próprio indivíduo”, diz Garrafa, explicando que o tratamento de doenças 
genéticas poderia ser feita ainda nos primeiros meses de gestação. 

Apesar da aceitação da comunidade científica em geral, no Brasil a clonagem terapêutica ainda é proibida. Há 
fortes questões morais em jogo. Afinal, o embrião clonado é descartado após a retirada das células-tronco. 

A legislação nacional existente no campo de biotecnocientífica é a Lei de Biossegurança, de 2005, que, dentre 
outras coisas, restringe a pesquisa com células-tronco àquelas retiradas de embriões congelados há mais de três anos em 
clínicas reprodutivas, com a autorização dos pais. 

Garrafa concorda que o tema merece cuidado, mas vê nas restrições impostas ao avanço científico em relação à 
clonagem uma falta de compreensão sobre o assunto. Para ele, a questão da pesquisa não tem necessariamente a ver com 
o fato de como esse conhecimento será utilizado. 

“No campo da bioética, separamos ciência de tecnologia. A ciência é a busca do conhecimento, e a tecnologia é a 
aplicação. A busca do conhecimento deve ser livre, desde que se respeitando parâmetros éticos; a aplicação técnica desse 
conhecimento é que deve ser controlada.” 
 
04/06/2011 06h26 - Atualizado em 30/04/2012 
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Células-tronco podem beneficiar vítimas de infarto ou AVC 

Tratamentos ainda estão em fase de estudos por pesquisadores da UFRJ 
 

 
Rastreamento das células-tronco em animais 

(Foto: Leandro Vairo / Divulgação) 
 
Muito se fala em células-tronco (CT) e como elas podem ajudar no tratamento de diferentes tipos de doença, 

principalmente as células-tronco embrionárias, cujas pesquisas só foram liberadas no Brasil após a Lei de Biossegurança, 
em 2005. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), as CTs estão sendo usadas em pesquisas com o objetivo de 
recuperar os movimentos de pacientes com AVC (Acidente Vascular Cerebral) e, também, para novos tratamentos 
cardíacos. 

Pesquisadora do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, Rosália Medez-Otero já está fazendo testes 
em pacientes, depois de conseguir diminuir os danos funcionais em ratos com AVC, a partir do uso de células-tronco da 
medula óssea, que não têm a mesma capacidade de diferenciação das células embrionárias. 

“Nos pacientes, foi um estudo fase I, que é um estudo de segurança. A única coisa que se tem que responder é se 
essas células não geraram nenhum dano ao paciente, se é seguro injetá-las. Esse estudo foi concluído. Os dados mostram 
que elas são seguras”, revela Mendez-Otero, explicando que a fase II é que vai provar se o tratamento realmente consegue 
trazer de volta os movimentos perdidos após a doença. 

Nas pesquisas feitas com animais, as células são injetadas na corrente sanguínea e naturalmente atraídas para 
regiões infecciosas. Ao chegarem no local do cérebro afetado pelo AVC, as células liberam uma série de substâncias 
(fatores neurotróficos) que impedem que um número grande de neurônios morram. “Elas vão atuar como um remédio 
local específico para aqueles neurônios”, explica a pesquisadora. 

Já a pesquisa de doutorado em Biofísica de Leandro Vairo utiliza CTs embrionárias, que podem se transformar 
em qualquer outra célula do corpo. Com este estudo, realizado no Laboratório de Cardiologia Celular e Molecular do 
Instituto de Biofisica Carlos Chagas Filho da  UFRJ, Vairo pretende transformar CTs embrionárias em células cardíacas, 
avaliar se elas poderiam melhorar a função de um coração infartado e rastreá-las no corpo. 

“Nós temos um modelo de infarto em animais. O animal sofre o infarto e nós transplantamos as células direto no 
coração do animal. Antes, temos que diferenciá-las, ou seja, transformá-las em células cardíacas”, conta Vairo. Este 
processo de diferenciação, de célula-tronco para célula cardíaca, ainda precisa ser aperfeiçoado. O doutorando tem 
conseguido entre 10% e 15% de sucesso. Um resultado considerado baixo. “Hoje em dia, há determinados grupos no 
mundo que conseguem de 70% a 80%.” 

Quando o coração infarta o tecido que para de ser vascularizado se torna fibroso, perdendo a capacidade de 
contração. Desta forma, sobrecarrega o coração e, a longo prazo, é possível que ocorra dilatação. 

“A nossa hipótese é que se colocarmos células cardíacas, elas vão se agregar ao tecido e começar a contrair. Não é 
que elas vão se transformar, mas substituirão aquele tecido fibroso por um tecido muscular, recuperando parte da função. 
Isso seria uma alternativa ao transplante, já que existe um pequeno número de órgãos disponíveis, além de ser um 
procedimento complexo, de risco”, diz o doutorando, que é orientado na pesquisa pela coordenadora do Laboratório de 
Cardiologia Celular e Molecular do Instituto de Biofisica Carlos Chagas Filho, Regina Coeli. 
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Para checar se o procedimento está surtindo o efeito desejado é preciso rastrear estas células dentro do corpo. A 
técnica utilizada lembra a bioluminescência do vaga-lume. Segundo Vairo, insere-se no genoma dela uma sequência que 
produz uma proteína que, ao reagir com o substrato, brilha. Desta forma, é possível detectar essa luz dentro do animal. 
 

 
27 de abril de 2012. 
 
 

Eutanásia 
 

 
A Morte Não É Nada Para Nós. Habitua-te a pensar que a morte não é nada para nós, pois que o bem e o 

mal só existem na sensação. Donde se segue que um conhecimento exacto do facto de a morte não ser nada para 
nós permite-nos usufruir esta vida mortal, evitando que lhe atribuamos uma idéia de duração eterna e poupando-
nos o pesar da imortalidade. Pois nada há de temível na vida para quem compreendeu nada haver de temível no 
facto de não viver. É pois, tolo quem afirma temer a morte, não porque sua vinda seja temível, mas porque é 
temível esperá-la.  

Tolice afligir-se com a espera da morte, pois trata-se de algo que, uma vez vindo, não causa mal. Assim, o 
mais espantoso de todos os males, a morte, não é nada para nós, pois enquanto vivemos, ela não existe, e quando 
chega, não existimos mais. 

Não há morte, então, nem para os vivos nem para os mortos, porquanto para uns não existe, e os outros 
não existem mais. Mas o vulgo, ou a teme como o pior dos males, ou a deseja como termo para os males da vida. O 
sábio não teme a morte, a vida não lhe é nenhum fardo, nem ele crê que seja um mal não mais existir. Assim como 
não é a abundância dos manjares, mas a sua qualidade, que nos delicia, assim também não é a longa duração da 
vida, mas seu encanto, que nos apraz. Quanto aos que aconselham os jovens a viverem bem, e os velhos a bem 
morrerem, são uns ingénuos, não apenas porque a vida tem encanto mesmo para os velhos, como porque o 
cuidado de viver bem e o de bem morrer constituem um único e mesmo cuidado.  
Epicuro, in "A Conduta na Vida" 
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Pai vai pedir à Justiça a eutanásia do filho 
 
Marcelo Toledo 
Da Folha Ribeirão 
 

Alegando estar “cansado de sofrer” e após ter conhecimento de que o quadro de saúde de seu filho de 
quatro anos é irreversível, o recepcionista Jeson de Oliveira, 35, de Franca(interior de São Paulo), afirmou que vai à 
Justiça pedir autorização para realizar eutanásia na criança. 

Internado há quatro meses no CTI (Centro de TerapiaI 
ntensiva) do hospital Unimed, JhéckBreener de Oliveira tem uma 
rara doença degenerativa do sistema nervoso central, segundo o 
diretor clínico e chefe do CTI infantil do hospital, Luís Fernando 
Peixe. Não há chance de recuperação.Para o pai, somente a 
eutanásia – prática proibida no país,pela qual se busca abreviar a 
vida de um doente incurável sem dor ou sofrimento – resolverá a 
dor do filho. A mãe do menino, R.S.S.(ela não quer ter seu nome 
e sua foto divulgados), 22, é contra. Ocaso foi revelado ontem 
pelo jornal Comércio da Franca. 

O pai já tentou invadir duas vezes o CTI para desligar os 
aparelhos, mas foi contido por seguranças do hospital. Agora, 
quer usar como argumento para conseguir a autorização o caso 
da norte-americana TerriSchiavo, 41, que neste ano teve 
desligados os aparelhos que a mantinham viva, após batalha 
judicial entre o marido dela e os pais. 

“Ninguém sabe o que passo. É um sofrimento que não 
tem fim. Sei que a eutanásia é proibida no Brasil, mas vou até o 
fim porque não agüento ver meu filho sem sorrir, brincar ou 
caminhar”, afirmou o pai, que não visita o filho há três meses, 
por “não suportar vê-lo naquela situação”.A síndrome 

metabólica degenerativa paralisou o corpo da criança e, por isso, há quatro meses ela não deixa o hospital, onde 
deve continuar até o fim da vida. 

O garoto, que completará cinco anos em 21 de setembro, é alimentado por meio de sonda e respira com o 
auxílio de aparelhos. Jhéck não enxerga, não fala e não movimenta o pescoço, as pernas ou os braços. O quadro é 
irreversível, de acordo com o diretor do CTI.Peixe explicou que a criança nasceu com deficiência de uma enzima, 
que não deixa o cérebro funcionar corretamente. “Como falta a enzima, as células vão enfraquecendo e 
degenerando. E a doença só se manifestou com quase dois anos [de idade]. É uma doença rara.” 

“Não tenho mais fé em Deus nem forças para ver o meu filho. Não o visito não é porque não quero, é 
porque não consigo vê-lo jogado numa cama de hospital.”Segundo o advogado de Oliveira, Marcos Antônio Diniz, 
o pedido judicial deve ser protocolado em no máximo 15 dias.“Precisamos só de um documento do hospital de 
Franca e de um outro hospital.” Para Oliveira, se o marido de Terri Schiavo conseguiu o seu objetivo nos Estados 
Unidos, é possível que ele consiga no Brasil. 

 
(Folha de S.Paulo, 31/ago./2005) 
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Médicos, OAB e Igreja são contra 
 
Da Folha Ribeirão 
 

A intenção do recepcionista Jeson de Oliveira de obter da Justiça autorização para realizar a eutanásia no 
filho não encontra respaldo da Igreja Católica, da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo) nem do 
Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo).O presidente do Cremesp, Isac Jorge Filho, 
afirma entender o sofrimento do pai nos últimos anos, mas disse que a prática é proibida por lei e não pode ser 
realizada. 

“Nunca ninguém conseguiu. Não vejo abertura alguma na lei que permita a prática. Entendo o drama dele, 
mas isso não significa que ele possa matar o filho pelo fato de o quadro ser irreversível”, afirmou o Jorge 
Filho.Márcia Regina Machado Melaré, vice-presidente da OAB/SP,tem a mesma opinião. Para ela, a eutanásia é 
uma morte assistida e só pode ocorrer com autorização judicial, o que considera difícil que ocorra. “O que existe é 
uma proposta sobre o assunto que foi colocada em debate pelo Ministério da Saúde.Nada mais.” 

Ela afirmou também que, ainda que o pai obtenha autorização judicial, isso não significa que ele 
conseguirá a eutanásia. “O médico pode se recusar a fazer, por princípios éticos ou religiosos. O pai, então, teria 
que procurar algum médico para cumprir a determinação judicial”, afirmou.Para dom Caetano Ferrari, bispo 
coadjutor de Franca, aposição da Igreja Católica é clara: “Somos a favor da vida e contra a prática da eutanásia. 
Sempre há esperança de vida”. 

Neste mês, após sua assembléia geral, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) divulgou 
documento no qual reivindica aos “poderes constituídos em todos os níveis que recusem projetos que atentem 
contra a dignidade da vida humana e da família, particularmente no que diz respeito à 
descriminalização ou legalização do aborto e da eutanásia”. 
 
(Folha de S.Paulo, 31/ago./2005) 
“Tudo tem seu tempo, o momento oportuno para todo propósito debaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de 
morrer.” 

(Eclesiastes 3, 1 e 2) 
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Eutanásia: a discussão sobre a escolha pela morte 
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Na quarta-feira, um apresentador da rede britânica BBC foi preso após ter revelado em um programa de 
TV que sufocou seu ex-parceiro que sofria de Aids para poupá-lo de uma “dor terrível”. Ray Gosling, de 70 anos, 
contou aos telespectadores do programa Inside Out que tinha um pacto com seu antigo parceiro – cujo nome não 
revelou – de pôr fim à vida dele caso a dor da doença se tornasse insuportável e não houvesse mais esperança de 
tratamento. A confissão, e a consequente prisão do apresentador, coloca mais uma vez no centro da discussão a 
eutanásia e os métodos de suicídio assistido. 

A polêmica é antiga. No Brasil, um caso de 1970 chamou a atenção da opinião pública. Diagnosticado com 
encefalite (inflamações agudas no cérebro), um paciente recebeu o mais avançado tratamento médico por mais de 
dois anos. Até que um dos muitos especialistas que trabalhavam no caso decidiu acabar com o sofrimento do 
doente. Vencidas as resistências, a família concordou em suspender as drogas e as condições artificiais, mantendo 
apenas a alimentação. Ao final de duas semanas, o paciente morreu. 

Quatorze anos mais tarde, era um médico alemão que colocava em pauta a eutanásia. Sem que seus amigos 
nem a polícia desconfiassem, Wilhelm Rasche praticou ao longo de 35 anos a eutanásia em mais de 700 pacientes 
desenganados. Rasche só foi descoberto porque, durante uma entrevista ao jornal Bild, admitiu a prática. “Todos os 
pacientes que ajudei eram incuráveis e tinham doenças monstruosas”, declarou o alemão, na época. 

Na década de 1990, outros dois médicos viraram notícia. No Brasil, Ítalo Fumagali foi acusado de praticar 
eutanásia em doentes terminais no Paraná. Ex-vereador e ex-secretário de Saúde de sua cidade, Fumagali  
ordenava que as enfermeiras aplicassem cloreto de potássio na concentração de 19,1% nos pacientes – dose que 
provoca a morte por parada cardíaca em poucos minutos. Nos Estados Unidos, os holofotes eram para Jack 
Kevorkian, também conhecido como Dr. Morte, que ficou famoso após assumir participação na morte de Thomas 
Hyde, rapaz de 30 anos que sofria de esclerose múltipla. Kervorkian colocou o doente em sua Kombi, prendeu no 
seu rosto uma máscara ligada a um cilindro de gás e atou sua mão direita a um fio preso a um grampo que 
bloqueava o fluxo de gás. Ao soltar o fio e liberar o veneno, Hyde morreu em 20 minutos. 

A difícil escolha de tirar a vida de um paciente que sofre ou optar por prolongá-la é uma decisão rodeada 
por muitas dúvidas. Os motivos usados para justificar a prática são muitos. O mais comum é que se quer abreviar 
o sofrimento daquele doente. Outra é que a própria família já não aguenta o padecimento. Mas há também razões 
práticas, como a necessidade de abrir vaga na UTI para alguém que tenha mais chances de sobreviver ou a falta de 
cobertura de um plano de saúde. 

Em 2005, o drama era vivido pela americana TerriSchiavo, uma mulher de 41 anos que estava havia quinze 
anos em estado vegetativo. O grande impasse ocorria devido a uma batalha judicial movida pelos pais dela, que 
eram contra a suspensão de auxílio médico, e o marido, guardião legal que pedia pela eutanásia. Como se não 
bastasse a disputa familiar, o caso de Terri tornou-se bandeira para os grupos que defendem e repudiam a prática. 
Seu caso também entrou no radar dos políticos: os parlamentares republicanos e o então presidente George W. 
Bush se mostraram pessoalmente empenhados em “salvar a vida” de Terri, para agradar a seus eleitores. 
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No mesmo ano, outros dois casos polêmicos. O primeiro envolvia uma família holandesa que pediu para 
que os médicos interrompessem a vida de sua filha recém-nascida – prática que até então não era permitida pela 
legislação daquele país. Já o segundo era protagonizado por médicos americanos da cidade de Nova Orleans que 
foram denunciados após terem praticado eutanásia em pacientes que foram vítimas do furacão Katrina. Em sua 
defesa, eles teriam justificado a ação afirmando que os enfermos não teriam condições de sobreviver até a chegada 
do socorro. 
 
Revista Veja, 18/02/2010. 

 
 

FOME NO BRASIL E NO MUNDO 
 
 

Solidariedade contra fome 
 

 
 

 
O Brasil tem centenas de entidades de combate à fome, de todo tipo. Desde programa de geração de renda 

até a adoção de famílias pobres através do pagamento de uma mesada. Uma rede invisível de solidariedade à 
espera de adesões. 

Mas porque será que as pessoas não têm o costume de ajudar quem mora perto de casa? Não é preciso ir 
muito longe. Só a Ação da Cidadania Contra a Fome tem mais de mil comitês espalhados pelo país. Além de 
acessar o site , você pode ligar para o telefone 0800-202000. 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, tem uma lista de entidades que precisam de ajuda 
permanente. Você pode ligar para o telefone da Unicef no Brasil: 0800-618407. 

A Pastoral da Criança, parceira do Unicef e da Rede Globo no projeto Criança Esperança, já foi coordenada 
por Zilda Arns, uma brasileira indicada para o Prêmio Nobel da Paz. A Pastoral já funciona em mais de 30 mil 
comunidades, salvando crianças da desnutrição. 

"O brasileiro é extremamente solidário, haja vista a Pastoral da Criança que conseguiu uma solidariedade 
humana de 150 mil voluntários", comemora Zilda. O telefone da sede nacional da Pastoral da Criança, em Curitiba, 
é (41) 336-0250. 
A Aval, o braço das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação diz que o desempenho da sociedade é 
fundamental, mas, erradicar a fome, só se melhorarmos a distribuição de riquezas. 

O Brasil é o vice-campeão mundial de concentração de renda, só perdemos para Serra Leoa, um país 
africano. O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ligado ao Ministério do Planejamento, diz que mesmo 
assim há menos famintos. 
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O médico Flávio Valente coordena 87 unidades que lutam contra a fome e se dedicam a superar o 
comportamento comum. "A aceitação que existe por parte da sociedade de que crianças ainda morram de fome no 
nosso país e que isso seja considerado natural, todos nós somos responsáveis para ajudar essa situação. Somente no 
momento em que nós não aceitarmos mais isso é que vamos ter a coragem para tomar as decisões políticas 
necessárias para resolver um problema que não é tão difícil assim de resolver". 

 
 

O tamanho da fome no Brasil 
 

Calcular a quantidade de pessoas sujeitas à 
fome no Brasil é um problema bastante complicado. 
Não há consenso sobre o tamanho da população 
atingida. Tudo depende das medidas e critérios 
utilizados para definir quem compõe esse contingente. 

O último levantamento abrangente e de 
qualidade sobre o acesso da população a alimentos e 
outros bens de consumo foi o Estudo Nacional da 
Despesa Familiar (Endef), de 1974/75. A partir de seus 
dados, foi possível avaliar que 42% das famílias 
brasileiras (8 milhões de famílias), ou cerca de 50% da 
população da época, equivalente a 46,5 milhões de 
pessoas, consumiam menos calorias que o necessário. 

Diversas pesquisas foram realizadas com base 
em indicadores de renda - uma forma indireta de se 
inferir a população carente. O pressuposto, nesses casos, é que a insuficiência de renda constitui o principal fator 
que leva as pessoas a não ingerir alimentos na quantidade adequada. Assim, define-se uma linha de pobreza 
abaixo da qual a renda seria inadequada para suprir as necessidades básicas - entre as quais a alimentação -, e 
calcula-se o número de pessoas abaixo dela. 

Evidentemente, mesmo com renda inferior às suas necessidades de consumo, as pessoas conseguem se 
alimentar. Observa-se, nas grandes cidades, uma imensa quantidade de indigentes que, embora não tenham 
condições financeiras para comprar comida, conseguem se alimentar graças à caridade dos demais. Ignorar essa 
situação poderia resultar numa superestimação dos dados da fome. Todavia, verifica-se que esses indivíduos 
vivem uma situação de risco, pois não se alimentam regularmente e, mais importante, não se alimentam de forma 
digna. 

Diante das dificuldades para mensurar a indigência ou a pobreza no Brasil, o Programa Fome Zero, síntese 
da política de combate à fome do Governo Lula, procurou estimar a quantidade de pessoas que passam fome no 
país tomando por base o microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE, de 1999, 
atualizados posteriormente pela edição de 2001. 
http://www.coladaweb.com/sociologia/fome-no-brasil-acessado 29/06/2012. 
 
O Bicho 
 
“Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
O bicho, meu Deus, era um homem”. 
Manuel Bandeira. 
 



    
 
 
 

 

Página | 110 

COSNTITUIÇÃO FEDERAL 
 
“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” 
 

FALA DO VELHO DO RESTELO AO ASTRONAUTA 
 

Aqui, na Terra, a fome continua, 

A miséria, o luto, e outra vez a fome. 

Acendemos cigarros em fogos de napalme 

E dizemos amor sem saber o que seja. 

Mas fizemos de ti a prova da riqueza, 

E também da pobreza, e da fome outra vez. 

E pusemos em ti sei lá bem que desejo 

De mais alto que nós, e melhor e mais puro. 

No jornal, de olhos tensos, soletramos 

As vertigens do espaço e maravilhas: 

Oceanos salgados que circundam 

Ilhas mortas de sede, onde não chove. 

Mas o mundo, astronauta, é boa mesa 

Onde come, brincando, só a fome, 

Só a fome, astronauta, só a fome, 

E são brinquedos as bombas de napalme. 

 
(José Saramago) 

 
Pobreza 
 

Que 4,2 milhões de jovens vivem em extrema pobreza.Destes, 67% não concluíram o ensino fundamental e 
30,2% nãotrabalham e não estudam. Os jovens afrodescendentes são os maisexcluídos: 73% dos jovens analfabetos 
são negros e 71% dosextremamente pobres que não trabalham e não estudam sãoafrodescendentes. 

 
(Ipea) 
 

Brasil tem 53,9 milhões de pobres. O estudo Radar Social2005 considerou pobres as pessoas que vivem com 
rendadomiciliar per capita de até meio salário mínimo (R$ 120 em2003). Foram consideradas muito pobres ou 
indigentes as pessoascom renda de até um quarto do salário mínimo de 2003 (R$ 60, naépoca do estudo). Nessas 
condições vivem 21,9 milhões debrasileiros. A pobreza no país também é maior entre a populaçãonegra. Segundo o 
Ipea, 44,1% de negros viviam com rendainferior a meio salário mínimo em 2003. Entre os brancos, opercentual era 
20,5%. Mesmo assim, o documento do Ipea diz queo número de pobres no país caiu entre 1993 e 1996. 
 
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea) 
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O Brasil tem a segunda pior distribuição de renda do mundo.Cerca de 1% dos brasileiros mais ricos detêm 
uma renda equivalente à renda dos 50% mais pobres. O País está na frente só de Serra Leoa no ranking da 
desigualdade social. Alagoas é o Estado com mais pobres no Brasil. 
(Ipea) 
 

30 crianças morrem a cada mil nascidas no Brasil. A média brasileira é maior que a da América Latina e 
Caribe, cujo índice é de 27 mortes para cada mil nascimentos. Na década de 1970, de cada mil crianças nascidas no 
Brasil, 95 acabavam morrendo,nove a mais que a média verificada no mesmo período na América Latina e Caribe. 
O levantamento divulgado hoje mostra que a taxa de mortalidade infantil brasileira supera a do Chile (dez mortes 
para cada mil nascidos), e a da Argentina (dezesseis mortes no grupo de mil crianças). Mas os índices brasileiros 
são pouco melhores que os da China, por exemplo, país em que, de cada mil nascimentos, 31 crianças acabam 
morrendo. 

 
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD) 
 
 

O Estado do Brasil com maior desigualdade de renda entre brancos e negros é o Rio de Janeiro. Em 2000, a 
renda per capita média dos brancos era de R$ 557,611 mensais, mais que o dobro(1,35 vez mais) do que o 
rendimento dos negros (R$ 236,531por mês). A desigualdade em todo o território brasileiro, porém, supera a de 
qualquer unidade da Federação: os brancos 
ganham, em média, 1,49 vez mais que os negros (R$ 406,535 eR$ 162,749 mensais, respectivamente). 
 
(Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil) 

 
Miséria 

 
Miséria é miséria em qualquer canto 

Riquezas são diferentes 
Índio, mulato, preto, branco 

Miséria é miséria em qualquer canto 
Riquezas são diferentes 

Miséria é miséria em qualquer canto 
Filhos, amigos, amantes, parentes 

Riquezas são diferentes 
Ninguém sabe falar esperanto 

Miséria é miséria em qualquer canto 
Todos sabem usar os dentes 

Riquezas são diferentes 
Miséria é miséria em qualquer canto 

Riquezas são diferentes 
A morte não causa mais espanto 

Miséria é miséria em qualquer canto 
Riquezas são diferentes 

Miséria é miséria em qualquer canto 
Fracos, doentes, aflitos, carentes 

Riquezas são diferentes 
O sol não causa mais espanto 

3 
Miséria é miséria em qualquer canto 

Cores, raças, castas, crenças 
Riquezas são diferentes 

A morte não causa mais espanto 
O sol não causa mais espanto 

A morte não causa mais espanto 
O sol não causa mais espanto 
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Miséria é miséria em qualquer canto 
Riquezas são diferentes 

Cores, raças, castas, crenças 
Riquezas são diferentes 

Índio, mulato, preto, branco 
Filhos, amigos, amantes, parentes 
Fracos, doentes, aflitos, carentes 

Cores, raças, castas, crenças 
Em qualquer canto miséria 

Riquezas são miséria 
Em qualquer canto miséria 

Riquezas são miséria 
Em qualquer canto miséria 

Riquezas são miséria 
Em qualquer canto miséria 

Riquezas são miséria 
 

(Arnaldo Antunes, Sérgio Brito e Paulo Miklos) 
 
 

Os Retirantes – Cândido Portinari 
 

Recentemente ocorreu uma das conferências internacionais mais 
esperadas pelas nações: A Rio + 20. O interesse nessa reunião foi desde 
especulações a respeito do que se havia acordado em reuniões anteriores 
como ECO – 92 e Rio + 10, até o que, de fato, seria proposto à sociedade 
internacional. Sabe-se que, dentre uma das propostas, a intenção foi 
combater a fome no mundo, pois este é um problema que assola muitas 
sociedades e se mostra, às vezes, como um problema infindável. No Brasil, a 
fome é uma questão pontual que merece mais atenção por parte das 
autoridades locais. Dinheiro para investir? Não é novidade que haja 
recursos para isso. Vontade política? Não é novidade que essa esteja ainda 
abaixo da média. Mobilização social, insuficiente. Diante dessas questões, o 
que se vê, na realidade, é a urgência em combater esse problema (a fome), 
até porque muito se espera pela resolução dessa questão pontual, sabendo-
se que o direito à qualidade de vida é constitucional.  

 
 

COMIDA 
 

(Arnaldo Antunes / Marcelo Fromer / Sérgio Britto) 
 

Bebida é água 
Comida é pasto 

Você tem sede de quê? 
Você tem fome de quê? 

A gente não quer só comida, 
A gente quer comida, diversão e arte. 

A gente não quer só comida, 
A gente quer saída para qualquer parte. 

A gente não quer só comida 
A gente quer bebida, diversão, balé. 

A gente não quer só comida, 
A gente quer a vida como a vida quer. 
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Bebida é água. 
Comida é pasto. 

Você tem sede de quê? 
Você tem fome de quê? 

A gente não quer só comer, 
A gente quer comer e quer fazer amor. 

A gente não quer só comer, 
A gente quer prazer pra aliviar a dor. 

A gente não quer só dinheiro, 
A gente quer dinheiro e felicidade. 

A gente não quer só dinheiro, 
A gente quer inteiro e não pela metade. 

em Jesus não tem dentes no país dos banguelas 
 

(Titãs, 1988) 
 
 

 

HOMOAFETIVIDADE 
 
 

Entre o cor-derosa-e o vermelho-sangue 
 

Fundador do Grupo Gay da Bahia, Luiz Mott, critica os altos índices dehomofobia no país da maior parada gay do 
mundoO Brasil é o país onde mais se mata homossexuais. Em 2008, foramregistrados 190 assassinatos, um a cada dois dias. Os 
números superamas estatísticas de 2007, quando houve 122 homicídios dessa natureza. Osdados, apresentados pela pesquisa do 
Grupo Gay da Bahia, indicam que oBrasil é o campeão mundial em crimes de homofobia, seguido pelo México– que apresenta 
média de 35 crimes por ano – e Estados Unidos – com 25. 

As estatísticas são no mínimo estranhas para um país que há dez anos 
sedia a maior parada gay do mundo. Em sua última edição, a manifestaçã orealizada anualmente em São Paulo reuniu cerca de 
três milhões depessoas. 
Para o antropólogo Luiz Mott, fundador do Grupo Gay da Bahia,entidade mais antiga de defesa dos direitos dos homossexuais 
no país,“apesar de o Brasil proclamar através de suas lideranças que teve a primeira conferência GLBT do globo e o primeiro 
presidente a apresentar umprograma nacional para os gays, estamos na rabeira de outros países quepossuem menos 
organização em termos de parada”. Ou seja, apesar da grandiosidade da parada gay brasileira, os númerosde assassinatos de 
homossexuais vêm crescendo ano a ano. Para Mott,um dos motivos é o fato de ainda não termos uma legislação que garanta 
oreconhecimento da homofobia como crime. 
 A despeito de iniciativas positivas apresentadas pelo governo Lula,como o programa Brasil Sem Homofobia, de 2004, e 
o recente Plano Nacionalda Cidadania dos Direitos Humanos LGBT, de maio deste ano, “infelizmente,é muita palavra e pouca 
ação efetiva”. Para combater a violência,o antropólogo defende a aprovação do projeto de lei que equipara ahomofobia ao 
racismo [PLC 122/2006]. 
 O levantamento anual dos assassinatos de homossexuais teve inícioem 1980, quando o Grupo Gay da Bahia foi criado. 
Desde então, até 2008,foram documentados 2.998 assassinatos de gays, travestis e lésbicas noBrasil, concentrando-se 18% 
deles na década de 1980, 45% nos anos 1990e 35% (1.168 casos) a partir de 2000. Quando divulgou os dados de 2008,Mott 
classificou o conjunto de crimes como um verdadeiro “homocausto”. 
 
Tatiana Merlino. 
 
Revista Caros amigos. <http://carosamigos.terra.com.br/index_  
site.php?pag=revista&id=128&iditens=216>. jul. 2009. 
 
 
 



    
 
 
 

 

Página | 114 

Dourado virou o candidato antiGLS do “BBB”? 
 

A principal surpresa do “Big Brother 10” me parece ser a reinvençãode Marcelo Dourado. De coadjuvante pouco 
expressivo na quarta ediçãodo programa, ele passou agora a protagonista multifacetado.A percepção do público sobre Dourado 
também mudou bastante entreas duas edições. Em sua primeira participação, ele foi eliminado no primeiroparedão a que foi 
indicado, com 68% dos votos. Desta vez, ele escapouda eliminação com apenas 12% dos votos. Um resultado ainda mais 
expressivolevando em conta a tese de que o público iria rejeitá-lo por já ter tidouma chance anterior – como aconteceu com 
Joseane há poucas semanas. 

Isso nos leva a um mistério, talvez o principal do “BBB 10” até aqui:qual é a razão dessa súbita popularidade, ou pelo 
menos da baixa rejeição,de Dourado? Minha tentação inicial é explicá-lo pelo “fator Kleber Bam-Bam”: assim como o vencedor 
do primeiro “Big Brother”, Dourado foiisolado pelos outros participantes e vestiu bem o papel de vítima (emboranão indefesa, 
passiva, pacífica). 

Mas desconfio que há uma explicação a mais para sua aceitação pelopúblico. Antes, vou deixar bem claro: isso é apenas 
uma hipótese, umaconjectura, não dá para saber o que se passa na cabeça do público, e oconceito de público em si é algo vago, 
sem contorno. Então vamos lá: paramim, Dourado se tornou o candidato das pessoas antiGLS. Um bastião 
daheterossexualidade na casa. Um voto de protesto contra a presença de umgay, de uma lésbica e de uma dragqueenna casa. 

Diante dos candidatos GLS, Dourado age da mesma forma que agiriauma fatia considerável da população brasileira: 
diz que não tem nada contra,desde que não invadam seu espaço; fica bolado se insinuam que podehaver uma tensão homoerótica 
entre ele e um gay (como fez Pedro Bial emrelação aDicesar); pode ser delicado e compreensivo com uma lésbicanum momento 
e depois soltar uma asnice como “homem heterossexual nãocontrai Aids”.O resto dos candidatos age com naturalidade diante 
de Angélica,de Dicesar, de Sérgio – o que, a meu ver, claro, é a única maneira deagir. Mas há muita gente que não pensa assim. 
De onde eu tirei isso? Deuma fonte pouquíssimo confiável: um texto que escrevi sobre a estreia do“BBB 10” há cerca de um 
mês, notando que esta seria a edição GLS doprograma. Muitos dos mais de 700 comentários condenavam a decisão daGlobo, 
achavam que a presença dos três era uma afronta, que a homossexualidadenão é “normal”. Pois bem, Dourado é o único 
candidato da casacom quem essas pessoas podem se identificar. 

Se a intenção da Globo ao bolar uma edição GLS era hastear a bandeira da aceitação, a tentativa pode ser fadada ao 
fracasso. Eu prevejouma polarização entre Dourado e os candidatos gays, com o público tomandopartido de acordo com suas 
convicções sexuais e religiosas. Mas,se o objetivo era levantar a discussão e causar polêmica, eles devem serbem-sucedidos.A 
relação do público do “BBB” em relação a Dourado me lembra ado público em relação ao Capitão Nascimento, de “Tropa de 
elite”. A despeitodas intenções do diretor do filme, o personagem foi adotado por partedos espectadores justamente pelo que ele 
tinha de mais questionável: a truculência,o desejo de justiçamento. Já Dourado, que tem se revelado umafigura mais 
multifacetada do que eu poderia supor, pode ter sido abraçadopor muitos telespectadores por causa de suas limitações: o 
preconceito, aintolerância. 
 Ricardo Calil é diretor de redação da revista Trip, crítico de cinema da Folha deS.Pauloe codiretor, com Renato 
Terra, do documentário “Uma Noite em 67”. Escreveusobre filmes e outros assuntos para o site NoMínimo, a revista Bravo e 
os jornais GazetaMercantil e Jornal da Tarde, entre outros. 
Último segundo. IG.  
<http://colunistas.ig.com.br/ricardocalil/2010/02/12/dourado-virouo- candidato-anti-gls-do-bbb/>. 
 
 
 

Silas Malafaia: “O Brasil não é homofóbico; homofobia é uma doença”Leia trecho da entrevista que o 
pastor Silas Malafaia concede a Pedro Dias Leite, nas “Páginas Amarelas” da VEJA desta semana. A íntegra está na 
edição impressa da revista. 
 

A sua atuação contra o projeto que criminaliza a homofobia em debate no Congresso foi contundente. 
Mas influir em leis é papel de um religioso? 
 

Se não fosse assim, a casa tinha caído. Essa lei é a lei do privilégio. O Brasil não é homofóbico. Eu separo 
muito bem os homossexuais dos ativistas gays. Esses últimos querem que o Brasil seja homofóbico para mamar 
verba de governo, de estatais, é o joguinho deles. Homofobia é uma doença. Ódio aos homossexuais, querer matá-
los ou agredi-los é uma doença. Agora, opinião não é homofobia.  (…). A lei que estão propondo é uma lei da 
mordaça. Se não aprendermos a respeitar a liberdade de expressão, será melhor mandar fechar a conta para 
balanço. 
(…) 
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Marta agora quer ver se aprova a tal lei anti-homofobia na base do berro militante 

 
A senadora Marta Suplicy (PT-SP) decidiu que é preciso aprovar a tal lei anti-homofobia no berro. Leiam o 

que vai no Estadão Online, com informações da Agência Senado e da Agência Câmara. Comento no post seguinte. 
A senadora Marta Suplicy (PT-SP) pediu nesta terça-feira, 15, o apoio da população para pressionar pela 

aprovação da lei que criminaliza a homofobia. Marta, que é relatora do projeto de lei, disse que a parcela dos 
brasileiros que não é homossexual precisa respaldar o texto, que já foi aprovado na Câmara, mas enfrenta 
resistência no Senado. 

A senadora ainda afirmou que há, entre seus colegas parlamentares, uma “maioria silenciosa” favorável ao 
projeto, ou pelo menos neutra, que não se posiciona por receio de desagradar eleitores. “Essa maioria silenciosa vai 
se posicionar se a população civil se posicionar a favor do projeto”, disse Marta. 

Marta Suplicy tentou viabilizar a votação em duas ocasiões na Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH), sem sucesso. Entre os principais opositores estão os parlamentares da bancada evangélica. Na 
avaliação de Marta, “eles representam uma minoria que é muito barulhenta e se posiciona”. 

“Mas não podemos viver em um país onde os homossexuais são vítimas de bullying nas escolas ou são 
espancados em plena Avenida Paulista, o que às vezes resulta em suicídios e assassinatos”, protestou a senadora, 
acrescentando que “esse projeto pode não ser suficiente para acabar com o preconceito imediatamente, mas inibe a 
violência”. 

 
Pesquisa 

 
Enquanto Marta Suplicy pressiona pela votação do projeto de lei no Senado, a Câmara também discute a 

homofobia. A pesquisadora Miriam Abramovay, coordenadora da área de Juventude e Políticas Públicas da 
Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), apresentou uma pesquisa que indica que 45% dos alunos 
e 15% das alunas não queriam ter colega homossexual. 

Segundo ela, o jovem brasileiro tem menos vergonha de declarar abertamente esse preconceito contra 
homossexuais do que de declarar a discriminação contra negros. Ela participa do 9º Seminário Nacional de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT). 

Para a pesquisadora, esse preconceito se traduz em insultos, violências simbólicas e violência física contra 
os jovens homossexuais. Há casos, inclusive, de jovens que abandonam a escola por conta dessa violência. “Os 
adultos da escola não se dão conta disso, porque na escola em geral reina a lei do silêncio”, aponta. Ela destacou 
ainda que não há pesquisas no Brasil sobre homofobia na infância, apenas na juventude. 
 
Revista Veja, 15 de maio de 2012. 
 
 
 

Deputados atacam vídeo anti-homofobia 
 

Parlamentar declara que tem “nojo” de material que será distribuído em escolas do país 
 
De Brasília 
 

Ainda não finalizado pelo Ministério da Educação, um material didático sobre homofobia a ser distribuído em escolas 
de todo o país já está causando polêmica no Congresso Nacional. 
Trata-se de um conjunto de vídeos que deverá ser levado a 6.000escolas de ensino médio. O material ainda está em fase de 
finalização e, antes de ser distribuído, será avaliado por especialistas chamados pelo MEC e por uma comissão da pasta. 

A reportagem viu três dos cinco filmes – dois ainda não foram finalizados. Um deles conta a história de uma aluna 
travesti que sofre preconceito e quer ser chamada por seu nome de mulher e poder usar o banheiro feminino. 

Outro fala do relacionamento amoroso de duas meninas que sofrem preconceito no colégio – a história termina com 
um abraço e um pedido de namoro no pátio. E outro fala do jovem Leonardo, que descobre no ambiente escolar que pode se 
apaixonar tanto por garotas como por rapazes. Reações 
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A primeira reação à iniciativa ocorreu ainda no ano passado, após parte do material ser exibida, pela primeira vez, para uma 
comissão na Câmara. 
 Em discurso no plenário, o deputado Jair Bolsonaro (PP–RJ) disseque os vídeos davam “nojo”. “Esses gays e lésbicas 
querem que nós [heterossexuais], a maioria, entubemos como exemplo de comportamento a sua promiscuidade”, afirmou. 
 A polêmica chegou à bancada religiosa. O deputado Eduardo Cunha (PMDB–RJ) disse que pretende ser e unir com 
parlamentares evangélicos para, só então, decidir o que fazer. Ele ressalta que ainda não viu os vídeos, mas diz que, pelos dados 
de que dispõe, trata-se não de combate à homofobia, mas na verdade de um material que faz apologia à homossexualidade diante 
dos adolescentes. 

Diante da polêmica, o MEC rebate essas acusações e afirma que a função da pasta é garantir o direito à educação de 
todas as crianças e adolescentes, independentemente da orientação sexual. “A escola tem que ser um lugar de pertencimento”, 
diz RosileaWille, coordenadora de Direitos Humanos da Secretaria de Alfabetização e Diversidade do ministério. 

 
Folha de S.Paulo, 13 jan. 2011. 
 

MÁQUINAS DE CAMISINHAS 
Máquina de camisinhas chega às escolas públicas em 2011 

 
Projeto dos ministérios da Saúde e Educação começa a ser testado em janeiro em seis instituições de ensino 
Lívia Machado, iG São Paulo | 13/10/2010 18:22 
 

Em vez de balas, biscoitos e salgadinhos, máquinas em seis escolas públicas do Ensino Médio dos Estados 
de Santa Catarina, do Distrito Federal e da Paraíba oferecerão dois tipos de preservativos. A partir de janeiro de 
2011, os alunos dessas instituições poderão retirar, gratuitamente, por meio do código de matrícula e uma senha 
individual, camisinhas. 
ENQUETE 

 
Você é a favor da distribuição de preservativos nas escolas? 
Sim, ajuda na educação sexual e prevenção de doenças 
34% 
Porcentagem 
 
Não, o acesso a camisinhas na escola incentiva a prática sexual 
66% 
Porcentagem 
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A inovação tecnológica – e na prática da educação sexual – faz parte do projeto piloto do Programa Saúde e 
Prevenção nas Escolas (SPE), realizado pelos ministérios da Saúde e Educação, para reduzir a vulnerabilidade de 
adolescentes e jovens às doenças sexualmente transmissíveis (DST), à infecção pelo HIV e à gravidez não-
planejada. Serão fornecidos preservativos masculinos, com duas opções de largura. 

A ideia, explica a assessora técnica do departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Hepatites 
Virais do Ministério da Saúde Ellen Zita, é “atender às necessidades dos adolescentes” e fazer com que a escola seja 
um canal de enfrentamento aos problemas sociais vividos pelos jovens. “O que for necessidade do adolescente 
deve ser atendido. A escola tem condições de abrigar e distribuir o preservativo.” 

 
Foto: Divilgação 

 

Número de matrícula e senha garantem o acesso ao preservativo dentro da 
escola 

 
Para oferecer tal serviço, as instituições precisam participar do Programa Saúde e Prevenção nas Escolas, 

responsável por capacitar educadores e estabelecer um projeto pedagógico voltado à educação sexual. A entrada 
da máquina também depende da aceitação da comunidade escolar. 

O interesse em participar é voluntário – depende da vontade de cada escola – e deve ser comunicado ao 
Ministério da Saúde. Caberá às secretarias da Saúde o abastecimento e controle do material. Ellen afirma que ainda 
não foi definido o número de preservativos que cada aluno terá direito a retirar e nem a frequência com que 
poderá recorrer à máquina. 

“Esta parte será definida após o projeto piloto. Os responsáveis pelas instituições farão esse controle e 
distribuição de fichas ou senhas aos alunos.” 
Pesquisa mostra aprovação da iniciativa 
 

Uma pesquisa encomendada à Unesco pelo governo, publicada em 2007, revelou a boa aceitação de pais, 
professores e alunos aos preservativos nas escolas. Embora alguns setores acreditem que este tipo de ação do 
programa Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) possa incentivar a prática sexual entre os alunos, a disponibilização 
do preservativo no ambiente escolar foi considerada “uma ideia legal” para 89,5% dos estudantes e 63% dos pais 
consultados. Apenas 5,1% dos alunos, 6,7% dos professores e 12% dos pais pesquisados acham que essa “não é 
função da escola”. 

Na avaliação do Ministério da Saúde, os números mostram que, quando a iniciativa é atrelada a um projeto 
pedagógico e há discussão com a comunidade escolar, a distribuição de camisinha nas escolas é bem aceita. “As 
máquinas são ferramentas para facilitar ainda mais o acesso do estudante à camisinha”, afirma Ellen. 
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O principal motivo alegado por 42,7% dos estudantes para não usar o preservativo é não tê-lo na hora “H” 
e 9,7% deles declararam que não têm dinheiro para comprá-lo. O estudo revelou que 44,7% dos estudantes têm 
vida sexual ativa. Em relação ao preservativo, 60,9% dos estudantes declaram ter usado na primeira relação sexual 
e 69,7% fizeram uso na última. 

O provável hiato entre a distribuição gratuita e a garantia do uso não preocupa o governo. Segundo Ellen, 
o projeto aborda as necessidades coletivas dos jovens, não o controle individual. “Não fazemos pesquisa 
comportamental dentro da escola. Serão os indicadores de evasão escolar por gravidez, redução nas infecções 
sexuais que vão nos mostrar o sucesso ou fracasso de tal iniciativa (no caso, a máquina de camisinhas).” 

Criar um mercado paralelo de venda de camisinhas ou permitir que tal contraceptivo seja usado de forma 
lúdica - como um brinquedo dentro do ambiente escolar - também não diminui as expectativas positivas do 
governo. “Não trabalhamos com hipóteses negativas. A ideia é progressista, positiva. Toda iniciativa corre risco de 
desvio. Debateremos isso quando acontecer.” 
 
 

Governo vai instalar 40 máquinas de camisinhas em escolas públicas 
 
Projeto piloto começa em colégios estaduais de três Estados e deve ser estendido 
Dos 44,7% de estudantes que fazem sexo no país, metade diz não usar camisinha 

 

 
Estudantes avaliam que pegar camisinha na coordenação ou na enfermaria do colégio é, no 

mínimo, embaraçoso. Para promover o sexo responsável e evitar situações vergonhosas, o governo federal decidiu 
instalar 40 máquinas de camisinha em seis escolas de Santa Catarina, Paraíba e Distrito Federal. O projeto pioneiro, 
em caráter de teste, será posto em prática em 2011.  

As máquinas ajudarão a reduzir os riscos de Aids, DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis) e gravidez 
nas escolas públicas. Elas devem ser instaladas até abril. Dependendo dos resultados, o projeto pode ser estendido 
para colégios de todo o Brasil, diz o Ministério da Saúde. 

Para retirar as camisinhas, os alunos terão que digitar o número de registro na escola e uma senha, dada 
por um professor responsável pela máquina. Os equipamentos são criação de alunos de colégios federais de Santa 
Catarina e da Paraíba, os chamados Cefets (Centros Federais de Educação Tecnológica). 

Os estudantes dos dois Estados foram, respectivamente, os campeões e vice-campeões do Prêmio Inovação 
Tecnológica de 2010. As máquinas criadas pelos jovens têm capacidade para 500 camisinhas, que serão de dois 
tipos - com tamanho comum e tamanho especial para adolescentes, um pouco menor. 

A proposta é uma parceria entre o departamento de DST e Aids do Ministério da Saúde e o MEC 
(Ministério da Educação). Serão destinados R$ 34 mil para o projeto piloto, sendo que cada máquina custa R$ 850. 

Os problemas sexuais nas escolas brasileiras foram avaliados em uma pesquisa da Unesco de 2007. Dos 
44,7% de estudantes com vida sexual ativa no país, quase a metade diz não usar preservativo por não terem na 
hora do sexo. 

Outros 9,7% afirmam não ter dinheiro para comprar a camisinha - mesmo esta sendo distribuída de graça 
em postos de saúde. Mais de 37,5 mil meninos e meninas entre 13 e 24 anos têm Aids. 
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Programa Saúde e Prevenção nas Escolas 
 
As escolas que vão testar a máquina de camisinha participam do SPE (Programa Saúde e Prevenção nas 

Escolas), criado pelo governo federal em 2003. O objetivo do programa é incluir as questões de sexo e reprodução 
na educação dos jovens. 
 O SPE já havia inovado, ao propor a distribuição gratuita de preservativos dentro das escolas. A iniciativa 
agradou aos alunos e a seus pais. A pesquisa da Unesco aponta que 89,5% dos estudantes brasileiros acham boa 
a ideia de haver acesso a camisinhas no ambiente escolar. 

O departamento de DST do Ministério da Saúde afirma que a distribuição de camisinhas atinge 28,8 mil 
escolas públicas em todo o Brasil. No total, há 125,8 mil colégios de ensino fundamental e médio no país - 61,2 mil 
participam do programa de educação sexual. 
 
R7.com 19/12/2010 
 

Aids: governo federal vai distribuir 400 máquinas de preservativos em escolas 
públicas 

 
RIO – O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, anunciou, nesta quinta-feira, que o governo federal vai produzir e 

distribuir400 máquinas de preservativos para as escolas públicas que participando programa de prevenção do ministério. “Um 
dos grandes desafios do combate à Aids é o acesso à educação sexual nas escolas e o incentivo ao uso de camisinhas”, disse 
Temporão, durante o Congresso Brasileiro de Prevenção das DSTs e Aids, em Florianópolis (SC). 

O Centro Federal de Ensino Tecnológico (Cefet), de Santa Catarina, venceu o “Prêmio de Inovação Tecnológica em 
Prevenção das DSTs/Aids”, em 2007, e o projeto de máquina desenvolvido lá, uma dispensadora de preservativos, será 
implantado nas escolas. O custo unitário da produção é de R$ 400, em média, 40% mais baixo que o valor de uma máquina no 
mercado internacional. 

“A máquina vai funcionar como se fosse o caixa automático deum banco, mas não terá nenhuma espécie de capital 
envolvido. Os alunos terão uma matrícula e receberão da escola uma senha para terem acesso aos preservativos. A quantidade 
dependerá da escola e da região em que a máquina estará instalada”, explica o professor do Cefet de Santa Catarina Mário 
Lúcio Roloff, coordenador do projeto. O número de escolas beneficiadas neste início do programa e o cronograma de distribuição 
das máquinas ainda serão definidos pelo ministério. 

Na população, em geral, para cada grupo de 16 homens com Aids, há 10 mulheres com a doença. Entre os jovens, de 
13 a 19anos, ocorre o inverso: são 16 meninas com Aids e 10 meninos com a doença. Pesquisas do Ministério da Saúde revelam 
que, na primeira relação sexual, mais de 30% das meninas afirmaram que não usaram camisinha porque confiaram nos 
parceiros. Entre os meninos, apenas7% tiveram o mesmo comportamento. 

“Por isso, temos que trabalhar com essa garotada, discutindo com adolescentes e jovens a questão do acesso aos direitos 
sexuais e reprodutivos e a prevenção às doenças sexualmente transmissíveis”, disse Temporão. Desde 2003, o Ministério da 
Saúde já distribui camisinhas para10 mil escolas em todo o país. Como o projeto das máquinas de preservativos ainda é piloto, 
não está definido se ele será ampliado coma construção de mais máquinas. 
 
O Globo Online; Agência Saúde, 26/ jun. /2008. 
 
<http://oglobo.globo.com/pais/mat/2008/06/26/aids_governo_federal_vai_distribuir_400_maquinas_de_preser
vativos_em_escolas_publicas- 546981620.asp>. 
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Liberdade de imprensa  
 

 
 

Entidades defendem liberdade de imprensa 
 
No Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, comemorado nesta quinta, representantes de associações de 

editores do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Peru vão divulgar um documento para chamar a atenção 
quanto ao número de jornalistas assassinados na América Latina no ano passado e a necessidade de lutar contra a 
impunidade que rondam esse casos. O País foi representado pela Associação Nacional de Jornais (ANJ). 

Segundo o texto, os 29 assassinatos de pessoas ligadas à imprensa na região em 2011 representam um terço 
do total mundial. "Há realidades na América Latina nas quais a atividade jornalística é sinônimo de perigo para a 
vida dos que a exercem", diz a carta, batizada de Declaração de Santiago. 

No Brasil, desde o início do ano, quatro jornalistas foram mortos. O caso mais recente foi o de Décio Sá, de 
42 anos, autor de um blog de denúncias de corrupção assassinado no dia 23 de abril em um bar de São Luiz do 
Maranhão. Na Colômbia, as Farc assumiram na terça-feira a autoria do sequestro de um jornalista francês. 

Escrita na última sexta-feira, a declaração reafirma "a importância da liberdade de imprensa para o debate 
público, a formação de valores democráticos e a fiscalização das autoridades por parte dos cidadãos". 

Sem citar exemplos, o documento ainda aponta que alguns governos da região de origem democrática, 
"mas de práticas autoritárias", buscam instaurar uma cultura de intolerância em relação à imprensa. 

Esse quadro incentivaria agressões contra meios de comunicação e jornalistas e geraria uma grave 
deterioração do direito dos cidadãos de informar e de ser informados. "A isso se acrescenta o uso da publicidade 
oficial como mecanismo de prêmio ou castigo, como a criação de um sistema de mídia oficial e paraoficial para 
deslegitimar a crítica", diz o documento. 

Censura - A carta também assinala que "preocupa o assédio judicial e administrativo como ferramenta 
para limitar a livre circulação de ideias". 
Esse é o caso pelo qual passa o jornal O Estado de S. Paulo, que desde o dia 31 de julho de 2009 está proibido pela 
Justiça de publicar reportagens que contenham informações da Operação Faktor, mais conhecida como Boi Barrica. 
O recurso, que pôs o jornal sob censura, foi apresentado pelo empresário Fernando Sarney, filho do presidente do 
Senado, José Sarney (PMDB-AP). 

Ao longo do tempo, o jornal rejeitou a desistência da ação, pelo empresário, preferindo aguardar dos 
tribunais superiores uma sentença definitiva que reponha a liberdade de informar. 

Revista Veja, 03/05/2012 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 

 

Página | 121 

 

Liberdade, a farsa e a tragédia 
 

Prefácio de Liberdade de expressão vs. liberdade de imprensa – Direito à comunicação e democracia, de 
Venício A. de Lima, Editora Publisher Brasil, São Paulo, 2010; título e intertítulos do OI. Mais uma vez, Venício de 
Lima, ao fazer a crítica aguda da “desorganização” dos meios de comunicação de massa, contribui apreciavelmente 
para a reforma do nosso sistema político. 

A Constituição de 1988 abre-se com a declaração solene de que a República Federativa do Brasil é um 
Estado Democrático de Direito. Acontece que nenhum desses três magnos princípios é adequadamente obedecido 
neste país. Não somos uma verdadeira república, porque o bem comum do povo, que os romanos denominavam 
exatamente res publica, não prevalece sobre os interesses particulares dos ricos e poderosos. Não somos uma 
autêntica democracia, porque o poder soberano não pertence ao povo, mas a uma minoria de grupos ou pessoas 
abastadas; o que é a própria definição de oligarquia. Tampouco constituímos um Estado de Direito, porque, com 
escandalosa frequência, as pessoas investidas em cargos públicos – no Executivo, no Legislativo e até mesmo no 
Judiciário – exercem um poder sem controle, e logram pôr sua vontade e seus interesses próprios acima do 
disposto na Constituição e nas leis. 
 Em suma, vivemos um regime político de dupla face. Para efeitos externos, a nossa República, como 
declara a Constituição, é um Estado Democrático de Direito. Para efeitos internos, porém, como todos sabem, a 
realidade é bem outra.  O povo brasileiro tem sido regularmente impedido de exercer o poder soberano. De um 
lado, por falta de adequada informação sobre as questões de interesse público; de outro, pela impossibilidade em 
que se encontra o conjunto dos cidadãos de manifestar publicamente suas opiniões ou protestos. 
 
Liberdade pública 
 

Na democracia ateniense, a comunicação cívica era 
presencial: o povo reunia-se na ágora, para discutir e votar as 
grandes questões de interesse da pólis. Nas sociedades de 
massas do presente, a comunicação dos cidadãos entre si exige a 
mediação da imprensa, do rádio, da televisão, ou da internet. 
Ora, no Brasil e em vários outros países, esses meios de 
comunicação de massa, com a só exceção (por quanto tempo?) 
da internet, foram ocupados e apropriados por particulares, que 
deles se servem em proveito próprio, ou das classes e entidades 
a que estão ligados. Em verdade, nas sociedades 
contemporâneas os veículos de comunicação pública exercem 
função semelhante à do sistema de circulação sanguínea nos 
organismos animais. Trata-se de levar fatos, opiniões, 
ensinamentos, propostas ou espetáculos ao conjunto dos 

cidadãos, com a suposição de que estes saberão reagir a tais estímulos. É sempre o duplo movimento de sístole e 
diástole. 

Ora, ninguém ignora que o sistema de comunicação de massa, aqui e alhures, tem funcionado com 
obstruções e insuficiências, semelhantes à manifestação de uma aterosclerose. Pior: na maioria esmagadora dos 
casos, 
não existe propriamente comunicação, no sentido original da palavra.  Na língua matriz, communicatio, com o 
verbo correlato communico, -are, significava o ato de pôr algo em comum, de partilhar. Não é o que acontece hoje 
no campo das transmissões radiofônicas e televisivas, nem no da imprensa periódica: as mensagens são 
unilateralmente transmitidas ao público, 
e a este, salvo em hipóteses excepcionais, não é reconhecido o direito de contestá-las, e, menos ainda, o de abrir 
uma discussão a respeito delas. Venício de Lima opõe com razão, desde o título da obra, os conceitos de liberdade 
de expressão e liberdade de imprensa (transformada, no sistema capitalista, em liberdade de empresa).  

A partir das declarações de direitos do final do século 18, estabeleceu-se a distinção entre liberdade 
pública, com o sentido político de autogoverno ou autopoder, e liberdades privadas, como contrapoderes; vale 
dizer, instrumentos de defesa do cidadão perante os poderes oficiais. Benjamin Constant, em conferência 
pronunciada no Ateneu Real de Paris, em 1819, sustentou que, enquanto os gregos e os romanos só se 
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preocupavam com a liberdade pública, isto é, a participação do cidadão no exercício do poder político, e 
desconheciam a autonomia privada, os modernos atribuem ao Estado, praticamente, uma única função: garantir as 
liberdades individuais. Com isso, perdemos tanto uma, quanto as outras.  

Hoje, é preciso compreender que entre liberdade pública e liberdades 
privadas não há oposição, mas sim complementaridade. A liberdade pública é o quadro de organização das 
liberdades privadas. Tomemos, por exemplo, a liberdade de voto em eleições populares. Durante o regime militar 
brasileiro de 1964 a 1985, a Constituição garantia a liberdade de voto, mas as eleições não eram livres: só podiam 
existir partidos autorizados pelo governo, e os candidatos a postos eletivos eram submetidos a severa triagem 
ideológica. 
 
Agenda setting 
 

Esse foi um caso emblemático, em que as liberdades individuais deixaram de existir, em razão do excesso 
de restrições regulamentares. Mas pode também ocorrer que as liberdades privadas sejam prejudicadas pela 
ausência de regulamentação. É o que vemos hoje, em nosso país, no campo da comunicação de massa. A 
Constituição declarou livre a manifestação do pensamento (art. 5º, inciso IV), mas deixou a regulamentação do 
quadro geral de exercício dessa liberdade individual à legislação ordinária. Sucede que até hoje, passados mais de 
vinte anos da entrada em vigor da Constituição, as suas principais disposições sobre a matéria ainda não foram 
regulamentadas. O Congresso Nacional é sistematicamente paralisado pela pressão dominante das empresas de 
comunicação. 

Se, numa sociedade de massas, as opiniões, ideias, protestos ou propostas só podem ser manifestados 
publicamente através dos meios institucionais de comunicação social, é evidente que esse espaço, por natureza 
público, não pode ser apropriado por particulares, atuando em ambiente não regulamentado. O vale-tudo 
empresarial nesse campo, aliás, não é próprio do Brasil.Ele se espalhou pelo mundo todo com o movimento de 
globalização capitalista, a partir do último quartel do século 20. Não há dúvida, porém, que fomos dos primeiros a 
aderir à nova moda. Nos Estados Unidos, bastião inconteste do capitalismo, a desregulamentação dos mass media 
somente ocorreu com a lamentável lei de 1996 [cf. Ben H. Bagdikian, The New Media Monopoly, Bacon Press 
books, 2004, pp. 137/138; C. Edwin Baker, Media ConcentrationandDemocracy – Whyownershipmatters, 
Cambridge University Press, 2007, pp. 1, 12 e ss]. Aqui, nem precisamos de lei para deitar abaixo a regulamentação 
mínima do setor. Neste ano de 2009, o Supremo Tribunal Federal, manifestando completa desinteligência dos 
princípios jurídicos em relação à realidade hodierna dos meios de comunicação de massa, julgou revogada a Lei de 
imprensa de 1967. O fundamento dessa decisão “libertária” foi o fato de que ela fora editada durante o regime 
militar. Os empresários rejubilaram, exclamando como o velho sertanejo: a onça fugiu, o mato é nosso. 
Nunca é demais repetir que público opõe-se a próprio. Público é o que pertence a todos. Próprio, o que pertence 
exclusivamente a um ou alguns. A comunhão ou comunidade é o exato contrário da propriedade.  

Nesse sentido, pode-se dizer que a liberdade de expressão, enquanto direito fundamental, não pode ser 
objeto de propriedade de ninguém, pois ela é 
um atributo essencial da pessoa humana, um direito comum a todos. Ora, se a liberdade de expressão se exerce 
atualmente pela mediação necessária dos meios de comunicação de massa, estes últimos não podem, em estrita 
lógica, ser objeto de propriedade empresarial no interesse privado. 
 É preciso lembrar que a globalização capitalista do final do século passado engendrou uma enorme 
concentração do controle privado das empresas de comunicação de massa. Nos Estados Unidos havia, em 1983, 
cinquenta empresas dominantes no mercado de imprensa, rádio e televisão; hoje, há apenas cinco [cf. Ben H. 
Bagdikian, op. cit., pág. 16]. Atualmente no Brasil, apenas quatro megaempresas dominam o setor de televisão: a 
Globo controla 342 veículos; a SBT, 195; a Bandeirantes, 166; a Record, 142; sendo que cada uma dessas “redes” 
representa um segmento de um grupo, que explora também o rádio, jornais e revistas.  

Com esse quadro reduzido de atores, as peças encenadas são sempre 
as mesmas. Quando eu era jovem – e já lá se vão alguns decênios – dizia- se que para ser bem informado era 
preciso ler vários jornais. Hoje, quem lê um dos nossos grandes matutinos leu todos os outros. Tirante algumas 
originalidades marginais, há absoluta convergência na defesa do capitalismo e na desregulamentação do setor de 
comunicação social. A escolha dos fatos a serem noticiados, ou dos assuntos a serem comentados – o famoso 
agenda setting dos norte-americanos – é basicamente a mesma. Até o estilo jornalístico, antes bem diverso 
conforme os periódicos, é hoje fastidiosamente homogêneo. 
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Princípios fundamentais 
 

No passado, a edição de livros ou jornais representava o exercício de uma liberdade fundamental perante 
os órgãos do poder estabelecido. Era o modo de se desvendarem os abusos oficiais, perante o público leitor. Eis por 
que o soberano político, ou os chefes religiosos, não abriam mão da censura prévia. Os leitores eram constrangidos 
a pensar e a se exprimir como as autoridades ordenavam. Tal situação persiste ainda nos atuais Estados 
autoritários e totalitários. 

Sucede, porém, que nos atuais países em que a democracia existe só como fachada, a apropriação 
empresarial dos meios de comunicação de massa inverteu os papéis: de instrumentos de contrapoder, ou garantias 
da liberdade de expressão, eles passaram a compor o complexo do poder estabelecido, manipulando a opinião 
pública e fazendo com que os diferentes 
órgãos do Estado – o Executivo, o Congresso Nacional e até mesmo os tribunais – se inclinem diante de suas 
exigências. 
 A verdade é que o poder político não se assenta apenas na coação física, mas necessita também, para ser 
estável, de um mínimo de obediência voluntária. Ora, esta, nas sociedades contemporâneas, só pode ser obtida 
com a colaboração dos meios de comunicação de massa. Quando estes últimos são organizados sob a forma de 
empresas privadas, atuando livres de toda regulamentação, eles se tornam os grandes mentores da opinião 
pública, distribuindo loas e labéus a aliados e adversários, assim como as autoridades religiosas do passado 
zelavam pela ortodoxia dos fiéis, prometendo a salvação para uns e a condenação eterna para outros.  

A atual inversão de papéis fez com que o poder de censura passasse das autoridades estatais para os 
próprios órgãos privados de comunicação social. A menção a pessoas não gratas aos novos barões da imprensa, do 
rádio e da televisão é terminantemente proibida. Tudo se passa como se tais renegados houvessem desaparecido 
deste mundo, sem deixar vestígios. Conheço, assim, um professor universitário paulista que goza do odioso 
privilégio de ter seu nome censurado nos dois principais jornais de São Paulo. 

O que importa hoje, portanto, antes de tudo, é montar uma estratégia de combate aos abusos consolidados 
no vasto setor de comunicação social. Como toda estratégia, ela implica a fixação de princípios, a montagem de um 
programa de reformas institucionais e a organização de forças políticas empenhadas em levar avante o movimento 
geral de transformação. Os princípios fundamentais são os três acima citados: a República, a Democracia e o 
Estado de Direito. O essencial é preservar, sob controle do povo, o espaço público de comunicação de massa, e 
evitar cair nos desvios do estatismo e do privatismo. 

 
 
 

Oligopólio empresarial 
 

Ofereço a seguir, como contribuição à montagem de um programa de reformas institucionais, sob a égide 
desses princípios, as propostas seguintes:  

• prioridade absoluta deve ser reconhecida à criação de rádios ou televisões públicas; sejam elas de 
comunidades locais, com reduzido espectro de transmissão, sejam de âmbito nacional ou regional. Estas últimas 
devem ser geridas pelo Estado, mas com a participação majoritária, em seus conselhos de administração, de 
representantes legítimos da sociedade civil; 
• as entidades privadas de imprensa, rádio e televisão não podem se organizar como empresas capitalistas, mas 
devem funcionar sob a forma de associações ou fundações. Metade, pelo menos, dos componentes do conselho de 
administração dessas entidades deve ser eleita pelos jornalistas que nelas trabalham; 
• nenhuma empresa privada de comunicação pode possuir o controle, direto ou indireto, de mais de um veículo;  
• a concessão pública de funcionamento de entidades privadas de rádio e televisão, bem como a sua renovação, 
devem ser feitas sempre mediante licitação pública (Constituição Federal, art. 175), revogando-se o disposto no § 2º 
do art. 223 da Constituição [A não-renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal]; 
• o Conselho de Comunicação Social, previsto no art. 224 da Constituição Federal, deve ser composto, metade por 
representantes dos veículos públicos de comunicação social e a outra metade por representantes dos veículos 
privados; 
• devem ser criadas ouvidorias populares para fiscalizar a atuação dos veículos de comunicação social, em todas as 
unidades da federação;  
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• além do direito de resposta 
tradicional, a lei deve instituir um 
direito de resposta para a defesa dos 
direitos coletivos e difusos, a ser 
exercido por associações ou entidades 
que tenham em seu estatuto social 
essa finalidade; 
• além dos partidos políticos, devem 
poder exercer o chamado direito de 
antena, já instituído nas Constituições 
da Espanha e de Portugal, as 
entidades privadas ou oficiais, 
reconhecidas de utilidade pública. Ou 
seja, elas devem poder fazer passar 
suas mensagens, de modo livre e 
gratuito, no rádio e na televisão, 
reservando-se, para tanto, um tempo 
mínimo nos respectivos veículos.  

Quando da independência 
dos Estados Unidos, James Madison, 
um dos seus Pais Fundadores, 
afirmou que um governo democrático (a governmentbythepeople), sem uma imprensa controlada pelo povo (a 
popular press), seria um prelúdio à farsa, à tragédia, ou a ambas as coisas. No Brasil, a criação do oligopólio 
empresarial dos meios de comunicação de massa durante o regime militar (1964 a 1985) logrou, de fato, unir a farsa 
à tragédia. Não foi por outra razão que esse amálgama monstruoso mereceu de um jornal de São Paulo a leviana 
qualificação de ditabranda. [São Paulo, Primavera de 2009].  

 
Fábio Konder Comparato. 25 maio 2010. 
<www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=591AZL001#>. © Copyleft - É livre a reprodução 
exclusivamente para fins não comerciais, desde que o autor e a fonte sejam citados e esta nota seja incluída. 
 
 

A imprensa que estupra, por Eliane Brum 
 
Da Época 
 
A imprensa que estupra 
A repórter que condenou e humilhou um suspeito não é exceção. O episódio mostra a conivência histórica entre 
parte da imprensa, da polícia e do sistema penitenciário na violação dos direitos de presos pobres (ou presos e 
pobres) 
ELIANE BRUM 
– Não estuprou, mas queria estuprar!  

A frase foi dita pela repórter Mirella Cunha, no programa “Brasil Urgente”, da Band da Bahia, a um jovem 
de 18 anos, preso em uma delegacia desde 31 de março. Algemado, ele diz que arrancou o celular e a corrente de 
ouro de uma mulher, mas repete que não a estuprou. Na reportagem, a jornalista o chama de “estuprador”. 
Pergunta se a marca que ele tem no rosto é resultado de um tiro. Ele responde que foi espancado. A repórter não 
estranha que um homem detido, sob responsabilidade do Estado, tenha marcas de tortura. O suspeito diz que fará 
todos os exames necessários para que seja provado que ele não estuprou a mulher. Ele não sabe o nome do exame, 
não sabe o que é “corpo de delito” e pronuncia uma palavra inexistente. Ela debocha e repete a pergunta para 
expô-lo ao ridículo. Ele então pronuncia uma palavra semelhante à “próstata”. A jornalista o faz repetir várias 
vezes o nome do exame para que ela e os telespectadores possam rir. Depois, pergunta se ele gosta de fazer exame 
de próstata. No estúdio, o apresentador Uziel Bueno diz: “Tá chorando? Você não fez o exame de próstata. Senão, 
meu irmão, você ia chorar. É metido a estuprador, é? É metido a estuprador? É o seguinte. Nas horas vagas eu sou 
urologista...”.   
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A chamada da reportagem era: “Chororô na delegacia: acusado de estupro alega inocência”. A certa altura, 
a jornalista olha para a câmera e diz ao apresentador, rindo: 
– Depois, Uziel, você não quer que o vídeo vá pro YouTube... 

Ela tinha razão: o vídeo foi postado no YouTube. A versão mais curta dele já foi vista por quase 1 milhão 
de pessoas. Aqui neste link, se quiser, você pode assistir a uma versão um pouco mais longa, de quase cinco 
minutos. 

O vídeo foi divulgado nas redes sociais, na semana passada, com grande repercussão e forte pressão por 
providências. Um grupo de jornalistas fez uma carta aberta: “A reportagem de Mirella Cunha, no interior da 12ª 
Delegacia de Itapoã, e os comentários do apresentador Uziel Bueno, no estúdio da Band, afrontam o artigo 5º da 
Constituição Federal: ‘É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral’. E não faz mal reafirmar que 
a República Federativa do Brasil tem entre seus fundamentos ‘a dignidade da pessoa humana’. Apesar do clima de 
barbárie num conjunto apodrecido de programas policialescos, na Bahia e no Brasil, os direitos constitucionais são 
aplicáveis, inclusive aos suspeitos de crimes tipificados pelo Código Penal”. 

E, mais adiante: “É importante ressaltar que a responsabilidade dos abusos não é apenas dos repórteres, 
mas também dos produtores do programa, da direção da emissora e de seus anunciantes – e nesta última categoria 
se encontra o governo do Estado que, desta maneira, se torna patrocinador das arbitrariedades praticadas nestes 
programas”. Em 23/5, o Ministério Público Federal abriu representação contra a jornalista. Em nota, a Band 
afirmou que tomaria “todas as medidas disciplinares necessárias” e que “a postura da repórter fere o código de 
ética do jornalismo da emissora”. 

Em visita ao suspeito, a Defensoria Pública assim o descreveu: “É réu primário, vive nas ruas desde 
criança, apesar de ter residência em Cajazeiras 11. Tem seis irmãos, é analfabeto e já vendeu doces e balas dentro de 
ônibus. Ao ser questionado sobre como se sentiu durante a entrevista, ele diz: ‘Eu me senti humilhado, porque ela 
ficou rindo de mim o tempo todo. Eu chorei porque sabia que eu iria pagar por algo que não fiz, e que minha mãe, 
meus parentes e amigos iriam me ver na TV como estuprador, e eu sou inocente’”. 

A reportagem é um exemplo de mau jornalismo do começo ao fim. E, para completar, ainda presta um 
desserviço à saúde pública, ao reforçar todos os clichês e preconceitos relacionados ao exame de próstata. Por causa 
dessa mistura de ignorância e machismo, homens demais morrem de câncer de próstata no país. Os abusos 
cometidos pela repórter e pelo apresentador foram tantos, porém, que esse prejuízo passou quase despercebido.  

Por que vale a pena refletir sobre esse episódio? Primeiro, porque ele está longe de ser uma exceção. Se 
fosse, estaríamos vivendo em um país muito melhor. O microfone (e a caneta) tem sido usado no Brasil, assim 
como em outros países, também para cometer violências. Nestas imagens, se observarmos bem, a repórter 
manipula o microfone como uma arma. (Outras interpretações, vou reservar para os psicanalistas.)   

Muitos passam mal ao assistir ao vídeo porque o que se assiste é uma violência sem contato físico, sem 
marcas visíveis. Uma violação cometida com o microfone e uma câmera, exibida para milhões de pessoas, contra 
um homem algemado (e, portanto, indefeso), sob a responsabilidade do Estado, que, em vez de garantir os direitos 
do suspeito, o expõe à violência.   

O suspeito é humilhado por algo que deveria ser uma vergonha para o Estado e para todos nós: a péssima 
qualidade da educação. E, no caso dele, o analfabetismo de um jovem de 18 anos no ano de 2012, na “sexta 
economia do mundo”. Ao afirmar que o rapaz era um estuprador, a repórter colocou em risco também a vida do 
suspeito, já que todos sabem – e muitos toleram – o que acontece dentro das cadeias e prisões com quem comete 
um estupro.  

A repórter e o apresentador, porém, são apenas a parte mais visível da rede de violações. Estão longe de 
serem os únicos responsáveis. Para que esse caso se torne emblemático e para que a Justiça valha é preciso que 
todas as responsabilidades sejam apuradas, a começar pela do Estado. Tanto em permitir que alguém sob sua 
custódia fosse exibido dessa maneira, e possivelmente contra a sua vontade, numa rede de TV, quanto nas marcas 
de tortura no seu rosto. As marcas e o relato de espancamento, aliás, seriam objeto da apuração de qualquer bom 
jornalista. No caso, não suscitaram nenhuma surpresa.  

Basta ligar a televisão para ter certeza de que nem essa jornalista, nem esse apresentador, nem essa rede de 
TV são os únicos a violar direitos previstos em lei, especialmente contra presos e contra favelados e moradores das 
periferias do Brasil. Especialmente, portanto, contra os mais frágeis e com menos acesso à Justiça. Vale a pena 
lembrar que o número de defensores públicos no Brasil é insuficiente – em São Paulo, por exemplo, segundo 
relatório feito pela Pastoral Carcerária Nacional e pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, há apenas 500 
defensores públicos para prestar assistência jurídica à população carente. E quase 60 mil presos que nunca foram 
julgados.  
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Como também sabemos, nenhum jornalista publica ou veicula o que quer. Para que reportagens como esta 
tenham espaço é preciso que exista antes uma estrutura disposta a permitir que os maus profissionais violem as 
leis. Em última instância, também quem anuncia seus produtos em programas que exibem esse tipo de reportagem 
está sendo conivente e estimulando a violação de direitos.   

A responsabilidade não acaba aí. Nos blogs, onde o vídeo foi denunciado como uma violação de Direitos 
Humanos, parte dos comentários dos leitores pode ser assim resumida: “Ah, mas ele não é nenhum inocente”. Ou: 
“Queria ver se fosse você que ele tivesse assaltado”. São afirmações estúpidas, mas elas ajudam a explicar por que 
esse tipo de abordagem tem audiência. Persiste ainda no Brasil uma ideia de condenação sem julgamento – e o 
linchamento público, via TV, é uma das formas mais apreciadas de exercer a barbárie. Até porque, dessa forma, 
ninguém precisa sujar as mãos de sangue.  

É preciso, porém, lembrar o óbvio: até ser julgado, um suspeito é um suspeito. E só o ritual da Justiça 
poderá dizer se ele é culpado ou inocente. E, mesmo culpado, ele vai cumprir a pena determinada pela lei, mas 
continuará a ter direitos. E esta é uma conquista da civilização – contra a barbárie. 

É também por causa da vontade de fazer “justiça” com as próprias mãos de parte da população que o mau 
jornalista se sente “autorizado” a se colocar no lugar de juiz e condenar um suspeito no tribunal midiático. Quem o 
legitima não são as leis tão duramente conquistadas no processo democrático, mas a audiência. Quem legitima o 
mau jornalismo é justamente esse tipo de comentário: “Ah, mas ele não é nenhum inocente” ou “Queria ver se 
fosse você que ele tivesse assaltado”.   

“Queria ver se fosse você que ele tivesse assaltado”. 
Para esse tipo de raciocínio valer e o mau jornalismo continuar tendo espaço é preciso que a sociedade 

decida que não existem leis no Brasil e que os suspeitos perdem todos os direitos e devem ser linchados sem 
julgamento, nas ruas ou na TV. E isso vale para todos – e também para aqueles que gostam de expressar sua sanha 
porque pensam estar a salvo da sanha alheia.  

Por sorte, não chegamos a esse ponto. Mas, para que violências como a que assistimos não se repitam, não 
basta punir quem as comete, é preciso que cada um saiba que, ao dar audiência para o mau jornalismo, está 
escolhendo a barbárie. O telespectador também tem responsabilidade. Cada um de nós tem responsabilidade. É 
assim numa democracia: a responsabilidade é compartilhada. Quem escolhe, se posiciona e se responsabiliza. E 
quem se omite também escolhe e se responsabiliza.  

Este episódio, que, repito, está longe de ser exceção, poderia ser usado para iluminar capítulos não 
contados, ou pouco contados, ou ainda mal contados da imprensa. É importante compreender que, historicamente, 
parte do jornalismo policial tem uma relação promíscua com a polícia. Desde sempre. Parte porque há grandes e 
decentes repórteres na história da crônica policial brasileira. Mas, arrisco-me a dizer, não representam a maioria. 

Revista Época – Eliane Brum. 
 
[...] 
Como beber dessa bebida amarga 
Tragar a dor, engolir a labuta 
Mesmo calada a boca, resta o peito 
Silêncio na cidade não se escuta 
De que me vale ser filho da santa 
Melhor seria ser filho da outra 
Outra realidade menos morta 
Tanta mentira, tanta força bruta 
 
Como é difícil acordar calado 
Se na calada da noite eu me dano 
Quero lançar um grito desumano 
Que é uma maneira de ser escutado 
Esse silêncio todo me atordoa 
Atordoado eu permaneço atento 
Na arquibancada pra a qualquer momento 
Ver emergir o monstro da lagoa 

 
 
De muito gorda a porca já não anda 
De muito usada a faca já não corta 
Como é difícil, pai, abrir a porta 
Essa palavra presa na garganta 
Esse pileque homérico no mundo 
De que adianta ter boa vontade 
Mesmo calado o peito, resta a cuca 
Dos bêbados do centro da cidade 
[...]Fragmentos – Cálice .Chico Buarque –  
 
http://www.letras.com.br/chico-buarque/calice-
acessado em 06/08/2012 
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‘Nunca deveis utilizar uma palavra nova, a não ser que ela tenha estas três qualidades: ser necessária, inteligível e 
sonora.’ 
 
Voltaire 
‘Não concordo com uma só palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-lo.’ 
 
Voltaire 
 
 

 

http://www.chicobuarque.com.br/letras/rodaviva_67.htm - acessado em 06/08/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[...] 
 
Tem dias que a gente se sente 
Como quem partiu ou morreu 
A gente estancou de repente 
Ou foi o mundo então que cresceu 
A gente quer ter voz ativa 
No nosso destino mandar 
Mas eis que chega a roda-viva 
E carrega o destino pra lá 
Roda mundo, roda-gigante 
Rodamoinho, roda pião 
O tempo rodou num instante 
Nas voltas do meu coração 
 
A gente vai contra a corrente 
Até não poder resistir 
Na volta do barco é que sente 
O quanto deixou de cumprir 
Faz tempo que a gente cultiva 
A mais linda roseira que há 
Mas eis que chega a roda-viva 
E carrega a roseira pra lá 
Roda mundo (etc.) 
 
                             [...] 
 
Fragmento Roda Viva – Chico Buarque -
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Comissão da verdade no Brasil 
 
 
 

Os pontos polêmicos do Programa Nacional dos Direitos Humanos 
 
• “Elaborar, até abril de 2010, projeto de lei que institua a Comissão Nacional da Verdade [...] para examinar as 
violações de Direitos Humanos praticadas no contexto da repressão política.” [Foi alterado para: “Fica criado o 
grupo de trabalho para elaborar anteprojeto de lei que institua a Comissão Nacional da Verdade [...] para examinar 
as violações de Direitos Humanos”.] 
• “Apoiar a aprovação do projeto de lei que descriminaliza o aborto, considerando a autonomia das mulheres para 
decidirem sobre seus corpos.” 
• “Instituir critérios editoriais para criar um ranking de veículos de comunicação comprometidos com os 
princípios de direitos humanos, assim como dos que cometem violações.” 
• Impedir a ostentação de símbolos religiosos em estabelecimentos públicos da União. 
• Realização de audiências públicas antes de um juiz decidir se concede liminar para reintegração de posse de uma 
fazenda invadida.  
• Apoio à união civil entre pessoas do mesmo sexo, o direito de adoção por casais homoafetivos e inclusão nos 
sistemas de informação do serviço público de todas as configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais. 
• Taxação de grandes fortunas. 
• Acompanhamento da rotulagem de transgênicos. 
• Incorporação dos sindicatos no processo de licenciamento das empresas.  
• Proibição de homenagens em locais públicos a pessoas que tenham praticado crimes de lesa-humanidade e 
mudança de denominação de ruas e avenidas. 
• Regulamentação da profissão de prostituta. 
 
Revista Carta Capital, 20/jan./2010. 
 
 
 
 

A impunidade dos agentes da repressão na ditadura 
 
ENTREVISTA CARTA CAPITAL 
 
CC: Por que no Brasil não há a punição dos responsáveis por mortes 
e torturas na ditadura? 
 
FKC: Nós temos essa tradição da página virada. Não nos esqueçamos de que grande parte dos arquivos da 
escravidão foram eliminados no começo da República. Eu quero prestar uma homenagem à Carta Capital, que é 
um dos raros meios de comunicação que enfrenta esse problema. A grande maioria dos veículos quer que os 
horrores do regime militar continuem fechados a sete chaves. 
 
CC: O STF pode vir a concluir que a anistia não beneficiou os torturadores?  
 
FKC: O STF vai ter que mostrar a cara. Vai dizer perante o público, não só no Brasil, mas na América Latina e no 
mundo todo, se realmente os donos do poder podiam, antes de largarem o poder, absolver antecipadamente os 
homicidas, os torturadores e os estupradores que trabalharam para eles. Nós tivemos um terrorismo de Estado no 
Brasil. E a própria lei de 1979 diz que não são abrangidos pela anistia aqueles que cometeram atos de terrorismo. 
Uma razão a mais para o STF considerar que a lei não pode beneficiar esses criminosos. Eu encaro essa decisão do 
STF como um grande avanço e qualquer que seja a decisão o assunto não vai ser encerrado. Se, na pior das 
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hipóteses, que eu espero não acontecer, o STF julgar improcedente a arguição de descumprimento de preceito 
fundamental, eu, se ainda estiver em vida, ou vários outros militantes de direitos humanos e de outras 
organizações, inclusive a própria OAB, iremos à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para fazer uma 
denúncia contra o Estado brasileiro. Acho muito difícil que a Corte Americana de Direitos Humanos absolva o 
Estado brasileiro porque nós somos o único país na América que se recusou, até hoje, a processar e julgar os 
criminosos que atuaram em defesa da ditadura. 
 
CC: Como o senhor vê a posição do atual governo, que tem ministros contrários aos torturadores, como Paulo 
Vanucchi, e teve um advogado geral da União, José AntonioToffoli, defendendo que a anistia perdoou esses 
criminosos?  
 
FKC: Tenho muita dificuldade em aceitar isso do presidente da República. Ele não cumpre o seu dever de ofício. 
Ele tinha que manifestar sua posição como presidente num caso de dignidade nacional. Mas segue a sua linha 
política de conciliação e negociação. Ora, não se negocia com a dignidade humana. Eu disse isso na última 
conversa que tive com ele. Quando lhe falei a respeito da política econômica e dos juros, que na época estavam 
sufocando a economia brasileira, ele disse que negociava com os banqueiros. Eu devia ter dito a ele: “Lula, você 
não é mais dirigente sindical, você é presidente da República; o presidente não negocia com banqueiros. Ele 
cumpre a Constituição e atua em beneficio do povo”. 
 
CC: Qual a função da universidade nos dias de hoje?  
 
FKC: No capitalismo, todos nós temos que venerar o Deus mercado e levamos a ele em seu altar algumas pessoas a 
serem sacrificadas; no caso são os trabalhadores, os consumidores, enfim, o povo pobre sofrido. O que acontece é 
que o padrão das universidades no Brasil caiu verticalmente com o regime militar, devido à privatização. A política 
do regime militar é a de isolar e fazer definhar as universidades públicas, porque considerava que eram focos, 
ninhos de revoltas contra os militares. Então deu todas as facilidades para o desenvolvimento das faculdades de 
fim de semana, das faculdades pague-passe e tornou isso a regra geral. E as próprias universidades públicas vêm 
sofrendo de uma doença terrível, que é a doença da alienação. Um dos aspectos da falta de espírito republicano. 
Cada um só pensa em si. Isto é, o professor só quer saber da sua carreira, o diretor do relatório final, o reitor idem e 
as universidades vão se afastando cada vez mais dos grandes problemas nacionais. Nós tivemos a redação de uma 
Constituição, de 1988, sem nenhuma participação expressiva do meio universitário; é como se isso não interessasse 
às universidades. 
 Nós estamos agora com problemas de energia e as universidades são colocadas à margem desses 
problemas, chamam-se as grandes empresas, os empresários têm uma visão, segundo eles, muito mais aberta, 
atilada, dos problemas brasileiros. E no fundo, o meio estudantil sente isso. Ele sente que as universidades não 
abrem caminho para atuar naquilo que interessa, ou abrem um só caminho, que é aquilo que foi citado, que é o do 
mercado. O espírito capitalista sempre existiu no Brasil, nós somos um dos primeiros países capitalistas do mundo 
– no século XVI totalmente capitalistas, de mentalidade e de instituições – e em relação a isso é preciso também um 
grande trabalho de educação. Uma das minhas críticas mais acerbas aos grupos religiosos, às igrejas cristãs em 
particular, é o fato de elas não enxergarem que o espírito do capitalismo é um espírito absolutamente 
antievangélico. Há uma frase de Jesus nos evangelhos que eu costumo citar e que a meu ver é definitiva: “não 
podeis servir a dois senhores porque ou odiareis um e amareis o outro ou vos afeiçoareis a um e desprezareis o 
outro”. Sempre aquela duplicidade semítica, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. 
 
Nascimento, Gilberto; Maierovitch, WálterFanganiello. Revista CartaCapital, Parte 5 da entrevista com o jurista 
Fábio Konder Comparato, Especial 2010 - edição 578, 08/jan./2010.  
 
 

 
 
 
 
O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), Sepúlveda Pertence, defende que o 3° Plano 

Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) é fiel à Constituição brasileira e à tarefa expressa nela de constituir uma 
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sociedade livre, justa e solidária. Em entrevista concedida por e-mail à Carta Maior, Sepúlveda Pertence analisa a 
polêmica e as reações que surgiram contra o plano. Ele critica a ignorância de quem não leu o plano e o 
“desconhecimento da verdade de que a liberdade e a igualdade formais do liberalismo clássico valem muito pouco, 
se não se efetivam os pressupostos substanciais mínimos da dignidade da pessoa e, portanto, da fruição por todos 
dos direitos humanos”. E aponta “o propósito, mal dissimulado, de fazer da objeção global ao plano uma bandeira 
da campanha eleitoral que se avizinha”. 
 
Carta Maior: Qual sua avaliação sobre toda essa polêmica em torno do Programa Nacional de Direitos Humanos e 
da proposta da Comissão da Verdade? 
 
Sepúlveda Pertence: Na base das críticas ao 3º Plano Nacional de Direitos Humanos – o PNDH-3 – está um cipoal 
que entrelaça galhos e raízes desconexas. Elas partem da ignorância de quem não leu o Plano e do 
desconhecimento da verdade – estabelecida há quase dois séculos – de que a liberdade e a igualdade formais do 
liberalismo clássico valem muito pouco, se não se efetivam os pressupostos substanciais mínimos da dignidade da 
pessoa humana e, portanto, da fruição por todos dos direitos humanos. A essa ignorância – quando não se servem 
propositadamente dela – se tem somado para aviventar atoarda contra o Plano, desde a manifestação legítima de 
divergências a algumas de suas propostas e metas – assim, a da Igreja, a respeito da descriminalização do aborto – 
os temores de segmentos das Forças Armadas, na questão da Lei de Anistia de 1979 – , e a voz poderosa dos 
interesses e privilégios a preservar contra qualquer ameaça, ainda que remota, de trazê-los à agenda da discussão 
nacional. Tudo isso, sem considerar o propósito, mal dissimulado, de fazer da objeção global ao Plano uma 
bandeira da campanha eleitoral que se avizinha. Aí, fingindo ignorar que o PNDH-3 retoma e reagita, em grande 
parte – malgrado, às vezes, com estilo menos cauteloso –, as diretrizes, metas e propostas do Plano anterior, 
editado no governo do Presidente Fernando Henrique, e justamente creditado a José Gregori, figura admirável de 
dedicação coragem, altivez e coerência na luta pelos direitos humanos no Brasil.Desse modo, a crítica que se 
poderia fazer ao PNDH-3 – e no plano da estratégia política –, é a de sua abrangência, deveras ambiciosa. Nesse 
sentido, a censura do brilhante jornalista Willian Waack no seu programa de televisão, do qual participei, ao lado 
de Gregori e de Bolívar Lamonnier a de que o Plano, de tão amplo, pretenderia ser uma nova constituição do país. 
O dito é inteligente e espirituoso. Mas não é exato. 

Ao contrário, o Plano é fiel à Constituição. Não apenas ao que dela já se implementou, mas, 
principalmente, ao arrojado projeto de um Brasil futuro, que nela se delineou, e que falta muito para realizar.  

Afinal, foi a Constituição que erigiu a tarefa de “constituir uma sociedade 
livre e justa e solidária” em objetivo fundamental da República. Objetivo no sentido do qual ela própria, a 
Constituição, se empenhou nas generosas declarações de direitos individuais e coletivos. E para a consecução do 
qual o texto da Constituição se estendeu em capítulos e capítulos de audazes inovações, a exemplo daqueles em se 
subdividia o Titulo VIII – Da Ordem Social. 
 O PNDH-3, como o Plano que o antecedeu, é um esforço admirável de sistematizar propostas no rumo da 
concretização do programa constitucional de uma sociedade futura – “justa, livre e solidária”. Lido sem 
preconceito, é claro que se sujeita a críticas e objeções pontuais. Nunca, porém, à reação global e desenfreada – às 
vezes, histérica – de que tem sido alvo, e que só os interesses atemorizados explicam. 
 
Carta Maior: O que esse debate indica a respeito do atual estágio da democracia no Brasil? 
 
Sepúlveda Pertence: A democracia se fortalece na razão direta da capacidade que a sua prática demonstre de 
solver conflitos. A polêmica suscitada por um simples Plano, sem nenhuma eficácia jurídica, só antecipa os 
conflitos reais de ideias e de interesses a enfrentar no futuro, quando algumas das propostas nele apenas esboçadas 
– e contra a maioria das quais nem a reação mais empedernida ousa manifestar-se –, se converterem em projetos 
concretos de legislação ou de ação governamental. Vale, assim, como advertência das dificuldades a vencer. 
 
Carta Maior: Diante da reação manifestada por alguns setores da sociedade, quais são as chances de avanços no 
país do debate sobre os direitos humanos? O que pode ser feito, na sua avaliação, para superar essa resistência? 
 
 
Sepúlveda Pertence: Nos pontos em que a resistência se funda em preconceitos, a evolução da cultura social se 
encarregará de superá-los. Desde, é claro, que preservada e ampliada a liberdade para desmontá-los. Mais árdua é 
a caminhada para vencer interesses e privilégios estabelecidos, em particular, os que comandam as empresas de 
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comunicação de massa. O que resta é confiar em que, passo a passo, a diminuição da pobreza gere a difusão e o 
aprofundamento da consciência da cidadania, e esta, a organização da maioria explorada pelos privilégios 
arraigados por séculos de brutal desigualdade. Eu não verei essas transformações, mas sou otimista, e creio que os 
meus netos as viverão.  
 
Carta Maior: Qual sua opinião sobre a “acusação” de revanchismo, levantada pelos adversários da proposta de 
criação de uma Comissão da Verdade para avaliar fatos ocorridos durante a ditadura? 
 
Sepúlveda Pertence: Para cuidar do tema da pergunta, é preciso, de início, desfazer a confusão –, difundida 
largamente por veículos da grande imprensa –, entre ela – a proposta, desenvolvida no PNDH-3, de criação da 
Comissão Nacional da Verdade, destinada, não a “avaliar”, mas, sim à reconstituição histórica dos anos de chumbo 
– e a suposta pretensão de rever os termos da concessão da anistia pela Lei 6.683, de 1979, de modo a excluir do seu 
alcance os abusos criminosos cometidos na repressão, aos crimes políticos dos adversários da ditadura militar, 
conforme a odienta Lei de Segurança Nacional. É no mínimo curioso – para não cogitar de distorção propositada 
da informação ao público – que o PNDH-3 não contém proposta alguma, e sequer sugere, a tal revisão da Lei de 
Anistia de 1979. A única alusão à matéria está na referência à arguição pela Ordem dos Advogados perante o 
Supremo Tribunal, visando à declaração de que a tortura, os homicídios e outros crimes da repressão aos presos 
políticos não foram beneficiados por aquela Lei da Anistia (PNDH-3: Eixo Orientador VI: Direito à Memória e à 
Verdade): sobre o mérito da questão, o Plano não emite juízo; ao contrário, ao enumerar o rol de competências 
sugerido para a Comissão Nacional da Verdade, nele inclui a de “colaborar com todas as instâncias do Poder 
Público para a apuração de violações de Direitos Humanos, observadas as disposições da Lei n° 6.683”, isto é, a Lei 
de Anistia de 1979. Quanto à ideia e às linhas gerais da proposta da Comissão Nacional da Verdade, minha opinião 
é decididamente favorável: viabilizar a reconstituição histórica daqueles tempos é um imperativo da dignidade 
nacional. Para propiciá-la às gerações de hoje e de manhã, é necessário descobrir e escancarar os arquivos, estejam 
onde estiverem, seja quem for que os detenha. Passado um quarto de século da eleição de Tancredo Neves, e da 
retomada do processo democrático, divisar “revanchismo” nesse esforço de desvelar os segredos ainda 
remanescentes da historia das décadas anteriores seria animar o ressurgimento das “vivandeiras de quartel”, a que 
se referiu com desprezo o Marechal Castello Branco. Outra coisa é compreender as feridas ainda não cicatrizadas 
dos que padeceram a tortura institucionalizada, ou da perda de entes queridos, muitos dos quais ainda jazem nos 
sepulcros clandestinos: o mínimo a reconhecer-lhes é o direito à verdade. Ainda guardo certo constrangimento de 
externar opiniões sobre questões pendentes no Supremo Tribunal, que integrei por quase duas décadas. E em 
termos profissionais, tenho-me recusado terminante e frequentemente a fazê-lo, na observância da interpretação 
mais estrita do triênio da quarentena prescrita pela Reforma Judiciária. Fui, no entanto, modesto partícipe e 
testemunha privilegiada da luta pela anistia. Relator, no Conselho Federal, da manifestação unânime da OAB sobre 
o projeto de lei da anistia – reivindicação pioneira da Ordem – afinal extraído do governo do General Figueiredo, 
nada tenho a alterar no parecer que então submeti aos meus pares. No projeto, havia um ponto inegociável pelo 
Governo: o § 1° do art. 1°, que, definindo, com amplitude heterodoxa, o que se considerariam crimes conexos aos 
crimes políticos, tinha o sentido indisfarçável de fazer compreender, no alcance da anistia, os delitos de qualquer 
natureza cometidos nos “porões do regime” – , como então se dizia – pelos agentes civis e militares da repressão. 
Meu parecer reconheceu abertamente que esse era o significado inequívoco do dispositivo. E sem alimentar 
esperanças vãs de que pudesse ele ser eliminado pelo Congresso, concentrava a impugnação ao projeto 
governamental no § 2° do art. 1°, que excluía da anistia os já condenados por atos de violência contra o regime 
autoritário. A circunstância me transformou em assessor informal, na companhia de Raphael de Almeida 
Magalhães, do ícone da campanha da anistia, o indomável Senador Teotônio Vilela. Teotônio foi um tipo singular 
daqueles tempos, que a incurável amnésia histórica dos brasileiros começa a esquecer. 
 Acompanhei, por isso, cada passo da tramitação legislativa do projeto, pois Teotônio presidiu a comissão 
especial que o discutiu. É expressivo recordar que, no curso de todo processo legislativo – que constituiu um marco 
incomum de intenso debate parlamentar sobre um projeto dos governos militares – , nenhuma voz se tenha 
levantado para pôr em dúvida a interpretação de que o art.1º, § 1º, se aprovado, como foi, implicava a anistia da 
tortura praticada e dos assassínios perpetrados por servidores públicos, sobre o manto da imunidade de fato do 
regime de arbítrio. O que houve foram propostas de emenda – não muitas, porque de antemão condenado à 
derrota sumária – para excluir da anistia os torturadores e os assassinos da repressão desenfreada.  É que – na linha 
do parecer que redigira, e que a Ordem, sem discrepância, aprovara –, também no Congresso Nacional, a batalha 
efetivamente se concentrou na ampliação da anistia, de modo a retirar do projeto governamental a execrável regra 
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de exclusão dos já condenados por ações violentas de oposição à ditadura. Exclusão tão mais odiosa na medida em 
que – contrariando o caráter objetivo do conceito de anistia – discriminava entre agentes do mesmo fato, conforme 
já estivessem ou não condenados. 

A orientação de Teotônio – que Raphael e eu municiávamos – foi espargir emendas para todos os gostos, 
até identificar uma, de aprovação viável. A eleita – pelo conteúdo e pela respeitabilidade do subscritor, o Deputado 
Djalma Marinho – um ex-udenista que continuou fiel ao discurso libertário da UDN: nela além de suprimir a 
odiosa regra de exclusão do §2º, ampliava-se o raio de compreensão do § 1º, de modo a tornar indiscutível que a 
anistia – malgrado beneficiasse os torturadores – também alcançaria quem a linguagem oficial rotulava de 
“terroristas”, já condenados ou não. 

A Emenda Djalma Marinho – sustentada pelo discurso candente de Teotônio – contra toda força ainda 
esmagadora do governo autoritário –, dividiu literalmente a Câmara dos Deputados: foi rejeitada por 206 contra 
202 votos! 
A derrota sofrida no processo legislativo se converteu em vitória, vinda de onde menos se esperava: à base do 
princípio da igualdade, o Superior Tribunal Militar estendeu aos já condenados a anistia concedida aos acusados, 
mas ainda não julgados, dos mesmos crimes políticos. Desculpem-me pelo tom de antecipadas “memórias 
póstumas” deste depoimento. Se não pude evitá-lo, é porque a minha convicção jurídica continua a mesma do 
parecer apresentado à Ordem, em 1979: não obstante toda nossa repulsa à tortura estatal, os torturadores foram, 
sim, anistiados pela lei de 1979.  

E lei de anistia é essencialmente irreversível, porque implica, na lição dos mestres, tornar não criminosos 
atos criminosos ao tempo de sua prática. E, por isso, sua eficácia jurídica se exaure e se faz definitiva, no momento 
mesmo em que entra em vigor. É certo que a anistia se restringe a elidir caracterização penal do fato. Resta íntegra, 
quando se refere à ação de agentes públicos, a responsabilidade patrimonial do Estado pelos danos causados aos 
cidadãos. Mas essa, a responsabilidade civil – cujos efeitos a prescrição quinquenal poderia extinguir – as leis 
editadas sob o governo Fernando Henrique reassumiu.  

Li e reli, com a veneração intelectual e o respeito pessoal por seu redator, o amigo Fábio Konder 
Comparato, a petição da OAB de hoje, de retratação da posição assumida em 1979. Mas dela não me convenci. Não 
superei a impressão inicial de que a maestria do autor não logrou livrar a tese do pecado do anacronismo: ela 
pretende reler, à luz da Constituição de hoje, que fez da tortura crime “insusceptível de graça e anistia”, e de 
convenções internacionais que ditam a sua imprescritibilidade, a inequívoca interpretação de uma lei de 1979, 
editada sob a égide do autoritarismo da Carta de 1969, outorgada pela junta militar que assaltara o Poder. Para 
aceitar a tese, de minha parte, teria de repudiar convicções acendradas. Por outro lado, hoje, é cômodo tachar de 
“posição imediatista e visão curta sobre direitos humanos” – como está em importante revista da semana o parecer 
que – submeti à OAB, em 1979, e que o Conselho Federal acolheu por unanimidade: afinal, hoje, não se tem presos 
políticos a libertar, nem processos a trancar, preocupações inadiáveis para os que então lutávamos pela anistia. E o 
crítico feroz de agora sequer fora escorraçado dos quadros da magistratura que – é justo dizê-lo – exerceu com 
brilho e dignidade. “E la nave và”...  

 
Carta Maior, 18/jan./2010. 
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Senado aprova lei antifumo para todo País 
Texto ainda quer fixar preço mínimo de venda. Matéria segue agora para a sanção da presidenta Dilma Rousseff 
 

O Senado Federal aprovou uma medida provisória que proíbe o fumo em ambientes fechados em todo o 
País, sejam eles privados ou públicos. A medida ainda precisa ser sancionada pela presidenta Dilma Rousseff para 
entrar em vigor. 
 

 
Fumo pode ficar mais restrito em todo o País 

 
O projeto de Lei de Conversão (PLV) 29/2011 altera a legislação sobre o fumo. Com ele, fica proibido o uso 

de cigarros em ambientes fechados, os chamados “fumódromos”. O texto também prevê aumento na carga 
tributária dos cigarros, além de fixar preço mínimo de venda do produto no varejo. Fica estabelecida em 300% a 
alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para o cigarro. O aumento no preço do produto está 
previsto para o início de 2012. Com o reajuste do imposto e o estabelecimento de um preço mínimo, o cigarro 
subirá cerca de 20%, em 2012, chegando a 55% em 2015. 

A medida ainda torna obrigatório o aumento de avisos sobre os malefícios do fumo, que deverão aparecer 
em 30% da área frontal do maço de cigarros, partir de 1º de janeiro de 2016. De acordo com o Ministério da Saúde, 
a aprovação da matéria representa um avanço, pois deve contribuir para frear o consumo de cigarros no País. 
Medidas semelhantes já estão em vigo em São Paulo , Rio de Janeiro , Espírito Santo e no Paraná. 

“A luta contra o tabaco tem que ser incansável por aqueles comprometidos com a saúde pública do nosso 
país”, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele ressaltou que a meta estipulada pelo Ministério da Saúde 
é reduzir a frequência de fumantes em diferentes grupos, principalmente a iniciação de adolescentes e adultos. “A 
expectativa é chegar a 2022 tendo reduzido a frequência de fumantes de 15% para 9% na população adulta”, 
afirmou. 
IG São Paulo 24/11/2011. 
 

Lei antifumo completa um ano e escolhe novos alvos 
Fiscais miram em propaganda do cigarro e querem redução de mortes por infarto 

Fernanda Aranda, iG São Paulo | 06/08/2010 00:00:00 
 

Foi logo no primeiro minuto da madrugada de 7 de agosto de 2009 que as duplas de agentes antifumaça 
entraram em ação no Estado de São Paulo. Na capital paulista, a ofensiva estreante foi no bairro boêmio Vila 
Madalena, zona oeste. 

Os fiscais das blitze tinham o respaldo de uma lei que autorizava a aplicação de multas de R$ 821 ao 
proprietário do estabelecimento que permitisse a presença fumante do lado de dentro dos recintos. Para ser punido 
bastavam simples indícios de que o cigarro havia habitado o local - como por exemplobitucas no chão. 
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iG São Paulo  

Com a lei, fumar na rua virou obrigação para quem quis manter o hábito 
 

Passado um ano da lei antifumo, os fumantes contrariaram as profecias e não tiveram resistência em fumar 
fora dos locais de trabalho, dos restaurantes e dos bares escolhidos para o happy hour. O índice de 
descumprimento da lei não chega a 0,5%, mostram os números oficiais. 
Os agentes da Vigilância Sanitária Estadual e do Procon – responsáveis pela fiscalização – realizaram até 31 de 
julho 360.741 inspeções por todo o Estado (média de 40 por hora) e aplicaram 822 multas, o que representa 0,22% 
de descumprimento. Na capital, foram 92.065 visitas e 395 multas. No litoral, interior e grande São Paulo foram 
268.676 autuações e 427 autuações. Ninguém escapou das multas. Até farmácias e peixarias figuram entre os locais 
multados. 

Por conta da adesão à lei, foram escolhidos novos alvos para as blitze antitabaco. “Não vamos descuidar da 
fiscalização dos estabelecimentos e vamos continuar com as operações constantes, em especial nos grandes 
eventos, mas sabemos que é possível dar novos passos”, afirma a coordenadora da Vigilância Sanitária Maria 
Cristina Megid. 
 
Publicidade 

Segundo Maria Cristina Megid, as campanhas publicitárias e as estratégias de marketing sobre o cigarro 
feitas nas portas de bares e casas noturnas estão na mira da fiscalização. O foco são os modelos que circulam por 
estes estabelecimentos oferecendo cigarros para degustação – com brindes como nécessaire ou espelho – além dos 
patrocínios de marcas de cigarro em grandes eventos. 

“Hoje já existe uma lei federal que regulamenta a propaganda do tabaco. Estamos em discussão, com a 
Secretaria Estadual da Justiça, se com esta lei podemos começar as operações ou se precisamos de uma nova 
legislação mais clara e incisiva sobre o assunto”, diz Megid. 

Focar na propaganda é um passo defendido por vários especialistas que lidam com tabagismo. A 
psiquiatra da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) IlanaPinsk, a cardiologista do programa antitabaco do 
Instituto do Coração (Incor), Tânia Ogawa, e a penumologista do Hospital do Coração Silvia Cury fazem coro ao 
pedir esta iniciativa como a próxima após a restrição ao fumo em ambientes fechados. 

• Itaim Bibi é o campeão de multas em SP 
• Em um ano, lei antifumo multou de peixaria a butique de joias 

Segundo todas as especialistas, esta é uma estratégia eficiente para garantir que o número de novos 
fumantes continue em queda, fenômeno já registrado segundo os números do Ministério da Saúde. Em duas 
décadas, a parcela dos que fumam no País caiu de 35% para atuais 15,6%. 
 
Corações no alvo 
 

Além de fechar o cerco à publicidade do tabaco, outra meta da lei antifumo é diminuir a mortalidade por 
doenças cardiovasculares no Estado. O objetivo foi traçado inspirado nos exemplos internacionais que adotaram há 
mais tempo normas restritivas ao cigarro. 
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Em Paris, na França, por exemplo, o Instituto Nacional de Prevenção concluiu que após um ano de lei 
antifumo os casos de infarto caíram 15%. Em Nova York, uma pesquisa do Departamento de Saúde Pública atestou 
que as queixas de problemas respiratórios diminuíram 88%, dados reunidos pela Aliança Contra o Tabagismo 
(ACT), ONG de atuação internacional contra o cigarro. 

A cardiologista do Incor Tânia Ogawa diz que é possível projetar para São Paulo a mesma redução de 
problemas de saúde, pois os resultados iniciais foram muito promissores. “A poluição ambiental imediatamente 
melhorou (redução de 73% da concentração de monóxido de carbono, diz a Vigilância). Os dados sobre eventos 
cardiovasculares ainda estão sendo tabulados e é preciso um pouco mais de tempo para afirmar a redução, mas 
temos esta expectativa”, acredita a médica. 

A tendência em São Paulo é mesmo de queda, mas ainda a pontuação é quase inexpressiva. Levantamento 
feito pelo iG no DATASUS – banco de dados abastecido com informações de todos os hospitais do País – mostra 
que entre setembro e dezembro de 2008 (período antes da vigência da lei) foram registrados 6.816 internações por 
infarto agudo do miocárdio. O número caiu para 6.779 no mesmo período de 2009, já com a legislação antifumo em 
vigor (queda de 0,5%). Não há comprovação científica de que a redução paulista é mérito da lei. No País, os casos 
em 2008 passaram de 21.694 registros para 23.331 no ano seguinte, alta de 7,5%. 
 
Outros locais 
 

Apesar da lei antifumo paulista ter sido inspirada em experiências internacionais, ela é considerada rígida 
para os padrões aplicados no exterior. A reincidência na infração rende em São Paulo multa com valor dobrado e 
fechamento das portas caso o flagrante se repita pela terceira vez. Ainda assim, com o alto índice de cumprimento, 
a aposta dos especialistas é de que o cerco ao tabaco seja espalhado para outros Estados. 

 
iG São Paulo  

Fumante enfrenta o frio da rua para não infringir a lei em vigor há um ano 
 

“O nosso trabalho é para ampliar o alcance da legislação e não ficar restrito só a São Paulo. Queremos que 
o Brasil todo tenha esta postura”, afirma Paula Johns, diretora executiva da Aliança de Controle ao Tabagismo 
(ACT). Depois de São Paulo, outros seis locais adotaram normas semelhantes (Rio de Janeiro, Paraná, Amazonas, 
Brasília, Ceará, Espírito Santo). 

“No Rio de Janeiro já percebemos que a aceitação é boa. No Paraná, a experiência também tem sido 
positiva. Os dados paulistas servem como referência de que a população apoia esta iniciativa”, diz Paula. 

No Estado fluminense, a lei antifumo passou a vigorar em novembro do ano passado e as multas podem 
chegar a R$ 6 mil (mas não há previsão de fechamento das portas em caso de descumprimento). O coordenador da 
campanha Rio Sem Fumo, o pneumologista Waldir Leopércio, afirma que a aceitação das pessoas também é 
majoritária e que até o mês passado apenas 23 multas haviam sido aplicadas (outras 18 estavam em andamento). 

“Informações preliminares da qualidade do ar mostram que tivemos uma melhora”, afirma Leopércio. “Já 
tínhamos uma cultura de proibição de fumo nos ambientes fechados por causa da lei municipal e, por isso, 
tínhamos concentração de poluentes em níveis melhores do que São Paulo. Aqui, antes da lei, eram 3ppm (parte 
por milhão) de monóxido de carbono e em SP 4 ppm. Sabemos que hoje para os paulistas a concentração média 
está em 1 ppm. No Rio, estamos com este nível também.” 
IG Brasil, 06/08/2010. 
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Fumo, até quando? 
 

Escrevo sobre a necessidade de conter o tabagismo desde 1994. 
Embora cadente, o número de fumantes ainda é muito grande. Várias 
doenças malignas afetam os fumantes ativos e passivos – os que são 
obrigados a respirar a fumaça dos primeiros. 

O maior prejuízo do tabagismo é para os que adoecem e 
sofrem intensamente antes de morrer. Mas há outras perdas. O cigarro 
ceifa a vida de jovens que fazem falta para o país. Ademais, gera 
enormes despesas. Márcia Pinto, pesquisadora do Instituto Oswaldo 
Cruz, estima que o SUS gaste anualmente R$ 340 milhões para tratar 
32 moléstias causadas pelo hábito de fumar. 

Se forem incluídas todas as despesas que a sociedade tem com 
esses pacientes, a conta ultrapassa a casa de R$ 1 bilhão por ano. Em 
boa hora, o governador José Serra enviou para a Assembléia 
Legislativa um projeto de lei que proíbe fumar em lugares fechados. É 
preciso que essa lei pegue. Lembro-me que, em 1996, o Congresso 
Nacional aprovou a lei 9.294, que proibia a prática do tabagismo em 
recinto coletivo, privado ou público, incluindo hospitais e postos de 
saúde, salas de aula, bibliotecas, recintos de trabalho coletivo, teatros e 
cinemas, assim como em aeronaves e em demais veículos de 
transporte coletivo. Infelizmente, decisões judiciais revogaram vários 
dos dispositivos da lei, enfraquecendo-a. José Serra, como ministro da 
Saúde (1998- 2002), fez campanha contra o fumo. É um obstinado. Em 
2005, conseguiu a ratificação do Brasil ao acordo internacional da OMS (Organização Mundial da Saúde) de 
combate ao fumo. Sempre se preocupou com os enormes gastos para cuidar dos doentes do fumo, na maioria sem 
cura. Como governador, ele volta ao tema. Acho que ele está certo.  
 Afinal, as pessoas têm todo o direito de fumar, mas não têm o direito de fazer adoecer quem não fuma e, 
ainda por cima, fazer a sociedade financiar o seu vício. Cabe ao governo agir para reduzir os estragos nos 
indivíduos e nas finanças públicas. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos mostraram que a 
drástica redução do tabagismo alcançada naquele país se deveu à combinação de medidas coercitivas (como a 
pretendida) com boas campanhas educativas nas escolas e com programas de televisão que mostravam imagens 
pavorosas dos pulmões, boca e garganta dos que adoeceram pelo fumo.  

A proibição por lei é um primeiro passo importante. Mas não se pode descuidar da educação e do que 
aterroriza os incautos. As pessoas precisam ver a devastação que o tabagismo causa em seus organismos. Para lidar 
com um vício poderoso, só com medidas mais poderosas.  
 
Antônio Ermírio de Moraes. 
Folha de S.Paulo, domingo, p. 2, Editoriais. 
 
 

Impunidade 
 

Impunidade é um conceito que pode ter um sentido objetivo (técnico) ou um sentido subjetivo (ligado a 
impressões individuais). Do ponto de vista técnico, a impunidade consiste no não cumprimento de uma pena por 
alguém formalmente condenado em virtude de um delito. Impunidade, nesse sentido, pressupõe, pelo menos, três 
premissas:  

• a certeza do delito: se uma pessoa “parece” culpada e está em liberdade, não se pode dizer que, 
tecnicamente, ela esteja impune; • o julgamento competente: somente uma Corte habilitada, obedecendo aos 
procedimentos previstos nos códigos de processo, pode determinar a punição; 
• o desfecho do julgamento: se a impunidade decorre da não aplicação de uma pena, ela só vai existir quando o 
processo estiver concluído. Do ponto de vista subjetivo, a impunidade consiste na sensação compartilhada, entre os 
membros de uma sociedade, de que a punição de infratores é rara e/ou insuficiente. Disso deriva uma cultura 
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marcada pela ausência de punição ou pela displicência na aplicação de penas. Nessa “definição”, podem ser 
incluídos casos que não se enquadram no aspecto técnico acima descrito:  
• Lentidão excessiva no julgamento, que oferece ao suspeito mais liberdade 
do que “mereceria”;  
• Penas mais brandas do que as esperadas pela sociedade ou parte dela. 
 

A rigor, a distinção entre impunidade e morosidade da Justiça é subjetiva, tanto quanto a percepção da 
gravidade da pena atribuída ao infrator. Em ambos os casos, ocorrem avaliações sem critérios objetivos pré-
definidos e, por isso, sujeitas à opinião de cada pessoa. Obviamente, pode-se argumentar que existiria um valor 
quantitativo nessa avaliação - ou seja: se a maioria da população julga que uma pena é branda ou que a Justiça é 
lenta, isso seria suficiente para identificar a existência da impunidade. Entretanto, além de essa “quantidade de 
opiniões” ser imprecisa, é controversa, no Direito, a idéia de que a Razão Legal deva derivar do clamor público, às 
vezes marcado por forte grau de irracionalidade. Outra compreensão subjetiva de impunidade diz respeito a 
situações em que o próprio sistema judiciário absolve alguém que seja “sabidamente” culpado. Mais uma vez, 
trata-se de uma percepção pessoal, uma vez que não existiriam formas externas à Justiça para determinar a 
responsabilidade de alguém suspeito de um delito. A opinião pública, eventualmente estimulada por certas 
informações ou avaliações difundidas pelos meios de comunicação, pode acabar fazendo um pré-julgamento em 
que considera culpado um indivíduo que a Justiça absolveu. Ou seja, a impunidade no modo subjetivo não passa 
de uma visão do povo, em que qualquer pena ou atitude tomada - pelos que comandam a decisão da sentença ou 
pelos que estão envolvidos no caso de maneira a acusar o réu - é inversa a sua vontade. 
 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Impunidade>. 
 
Acesso em 6 set. 2009. 
 

Corrupção, impunidade e violência (fragmento final) 
 

Somos um povo muito contraditório. Temos ideais maravilhosos, mas o que gostamos é de ganho fácil. 
Votamos em quem nos ajudou ou pensando em algum benefício (particular!). Reclama-se do narcotráfico, mas 
somos consumidores desenfreados de drogas. Critica-se o governo, porém o povo reelege políticos corruptos. Por 
que, por exemplo, Gratz (político capixaba conhecido em matérias nacionais e internacionais que envolvem o crime 
organizado no Brasil) se reelegeu? Porque parece que o povo gosta de quem, de alguma forma, lhe ajudou, mesmo 
que ilegalmente. Hoje não se pensa mais no coletivo.  

Então, como acabar com corruptos se sempre temos os corruptores e aqueles que ficam vendo tudo de boca 
fechada? Quando o povo quiser, tanto a corrupção quanto a impunidade e a violência diminuirão, 
consideravelmente. Não se pode esquecer que quem está lá, do lado do crime, não são pessoas de outro mundo. 
São pessoas comuns, mas que tiveram uma má formação de caráter e deixaram o dinheiro falar mais alto. 

Então qual seria a solução definitiva para esses problemas? Implantar um sistema socioeconômico 
socialista em todo o mundo, do jeito sonhado por Marx e Engels? Nessa altura do campeonato, isso é utopia. A 
solução está na educação do povo. Primeiro, tem de se mudar o homem, para depois mudar o mundo!  
<http://www.coladaweb.com/politica/corrupcao-e-impunidade>. 
Acesso em 7 set. 2009. 
 

Lei seca absolve quem rejeita bafômetro 
 

Levantamento mostra que 80% dos motoristas que se recusaram a passar por testes de embriaguez foram 
inocentados. Justiça estadual tem exigido a comprovação do grau de alcoolemia, mas avalia que ninguém é 
obrigado a produzir prova contra si. Ao tentar ser mais rigorosa com motoristas que bebem e dirigem, a lei seca 
aprovada pelo Congresso em 2008 abriu caminho para a impunidade. 

Levantamento realizado na Justiça estadual do país inteiro mostra que 80% dos motoristas que se 
recusaram a se submeter ao teste do bafômetro ou a tirar sangue para a verificação do grau etílico acabaram 
absolvidos por falta de provas. A avaliação que tem predominado no Judiciário é a de que a lei seca criou um 
limite numérico (de seis decigramas de álcool por litro de sangue, equivalente a dois chopes) que precisa ser 
obrigatoriamente comprovado para constatar a infração penal passível de detenção.  
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Antes, a redação do artigo 306 do Código de Trânsito limitava-se a dizer que é crime “conduzir veículo 
automotor sob influência de álcool”. A nova legislação foi aprovada no Congresso após negociações no Ministério 
da Justiça que, procurado pela reportagem, não quis se manifestar. “A redação (da lei seca) é favorável aos 
acusados porque passou a exigir a constatação de uma concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior 
a seis decigramas. Com isso, o teste de alcoolemia passou a ser imprescindível”, afirma uma decisão do TJ 
(Tribunal de Justiça) de São Paulo. 

“Não basta que se constate clinicamente a embriaguez. É preciso, porque assim está na lei, que se 
comprove o grau de alcoolemia mínimo”, relata uma outra decisão, do TJ-DF.  
 
Prova contra si 
 

E por que os motoristas não são punidos por se recusarem a passar pelo teste do bafômetro ou a tirar 
sangue? “Ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo. É o principio da autoincriminação, 
consagrado pelo STF (Supremo TribunalFederal). Ninguém pode ser compelido, portanto, a se submeter a 
qualquer um dos testes existentes para informar o nível de alcoolemia”,entenderam os desembargadores do 
Paraná. O levantamento foi preparado pelo advogado Aldo de Campos Costa, doutorando pela Universidade de 
Barcelona para onde os dados foram enviados na semana passada.  

Ele foi realizado na segunda instância de todos os tribunais de Justiça 
do país entre os meses de junho de 2008 e maio de 2009. Foram encontradas 159 decisões em tribunais de todas as 
regiões do país em 97% houve entendimento unânime.  A pesquisa refere-se à infração penal, e não a punições 
administrativas que são aplicadas pela autoridade de trânsito. 
 
 

O gosto pela impunidade 
 

A lei seca prevê pena de seis meses a três anos de detenção (ao motorista flagrado a partir de 6 dg/l de 
álcool no sangue), além de multa de R$ 955 e suspensão do direito de dirigir por um ano (nesse caso, inclusive para 
quem tiver de 2 dg/l a 5,99 dg/l de álcool no sangue). 

 
Felipe Seligman e Lucas Ferraz. Folha de S.Paulo, 7 set. 2009, C1, capa. 
 
Brasil 
…impunidade 
Eis a principal razão da praga da corrupção que assola o 
país. Ela só deixará de nos assombrar a cada novo vídeo  
quando definirmos que tipo de nação queremos construir 

 
Otávio Cabral e Gustavo Ribeiro 

Fotos J.F.Diorio/AE e divulgação 
 

 
 
 



    
 
 
 

 

Página | 139 

 
FLAGRANTES 

Maurício Marinho, do mensalão (à esq.), o deputado dos dólares na cueca e o dinheiro 
misterioso dos petistas aloprados: crimes comprovados, mas sem punição 

 
O governador José Roberto Arruda já tinha tentado outras vezes, mas só agora conseguiu obter as credenciais 
definitivas para se juntar a um seleto clube de personalidades do mundo político. Revelada uma parte de sua 
devastadora cinebiografia, antes restrita a uma singela violação do painel eletrônico do Congresso, o governador 
voltou a traçar planos para o futuro. Em conversas com amigos, disse que não há a mínima possibilidade de 
renunciar ao mandato. Acredita que, até o fim de 2010, outros escândalos de corrupção vão surgir e o dele será 
esquecido. Se não for expulso do DEM, como deseja, ainda se candidata a uma vaga de deputado federal, 
garantindo com isso a imunidade, o foro privilegiado e o santo graal de políticos como ele: a impunidade. 
Impunidade significa falta de castigo. A punição de culpados por crimes é uma das pedras angulares da 
civilização. Mas não no Brasil, e muito menos para políticos que se associam a malas de dinheiro e corrupção, como 
Arruda. 

A punição existe para impor limites, refrear instintos naturais e permitir que os indivíduos possam se 
proteger uns dos outros. A impunidade é o avesso de tudo isso. Impunitaspeccandiillecebra (a impunidade 
estimula a delinquência), lembra o ditado em latim. Ou, quando não chega a tanto, ao menos produz a impressão 
de que vivemos em um mundo sem limites. Na semana passada, VEJA ouviu cientistas políticos, filósofos, 
advogados e historiadores sobre as raízes da corrupção. Eles são unânimes em apontar a impunidade como a 
principal causa da corrupção. "Enquanto não colocarem um corrupto graúdo na cadeia, nada vai mudar", diz o 
filósofo Denis Rosenfield, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Parece mesmo estar longe o dia em que 
um corrupto estrelado pagará por seus crimes. O máximo que se vê são admoestações. O STF, a corte encarregada 
de punir os incomuns, nunca condenou nenhum. Os envolvidos nos principais escândalos recentes estão livres, 
leves e soltos - revelando um terrível costume que não vem de hoje. 

No Império, havia até pena de morte para crimes graves - sempre aplicada às camadas mais baixas da 
sociedade. Já naquela época, os políticos se beneficiavam da impunidade. José Carlos Rodrigues foi um dos 
primeiros corruptos notórios do Brasil. Em 1866, ele era chefe de gabinete do ministro da Fazenda, Conselheiro 
Carrão, quando foi flagrado tentando sacar dinheiro da tesouraria do ministério com uma assinatura falsificada do 
seu superior. Condenado a vinte anos de prisão, fugiu do Brasil para os Estados Unidos. Com a proclamação da 
República, acabou nomeado para um cargo na Embaixada do Brasil em Londres, mesmo sendo considerado 
fugitivo pela Justiça brasileira. Outro caso notório: o sobrinho do presidente Deodoro da Fonseca foi flagrado 
falsificando atos do governo para favorecer banqueiros amigos. Também deixou o Brasil para escapar da punição. 

A corrupção e a impunidade na República Velha serviram de matéria-prima para a obra literária de 
Machado de Assis e Lima Barreto e consagraram imagens e personagens nos tempos mais recentes. Adhemar de 
Barros, político paulista a quem foi atribuída a frase "rouba mas faz", chegou a ser condenado em primeira 
instância pela Justiça. Não pelos escandalosos casos de desvio de recursos públicos, mas pelo sumiço de uma obra 
de arte, a "urna marajoara". Para escapar da prisão, fugiu para o Paraguai e a Bolívia. Na volta, elegeu-se prefeito 
de São Paulo, foi o candidato mais votado no estado em duas eleições presidenciais e ainda foi eleito governador. 
Com a ditadura militar, a corrupção foi escondida e os corruptos ligados ao regime agiam impunemente. Com a 
redemocratização, houve um alento com a cassação de um presidente por corrupção. Mas a punição foi um ponto 
fora da curva. A regra nos governos seguintes continuou sendo a impunidade. 

A corrupção tem se revelado uma calamidade que consome o resultado do trabalho de milhões de 
brasileiros, envergonha o país e mancha a imagem do Brasil no exterior. É um problema que, como se viu nos 
últimos anos, independe de ideologia ou de partidos políticos. O PT, desde que chegou ao poder com Lula, viveu 
uma série de escândalos, sendo os mais notáveis o do mensalão e o dos aloprados. Seu parceiro preferencial, o 
PMDB, tem em seus quadros alguns dos políticos mais notórios do Brasil, como Jader Barbalho, Renan Calheiros e 
José Sarney. E o PSDB viu na semana passada o Supremo Tribunal Federal acolher a denúncia contra o senador 
Eduardo Azeredo, operador de um esquema similar ao mensalão quando governava Minas Gerais. São todos casos 
comprovados, fartamente documentados, mas todos ainda sem punição. 

Segundo o último levantamento da Transparência Internacional, divulgado em novembro, o Brasil ocupa a 
75ª posição no ranking das nações mais corruptas do planeta. O país teve uma nota de 3,7 em uma escala que vai 
de zero (países mais corruptos) a 10 (países considerados pouco corruptos). Foram analisadas 180 nações. Em 
relação ao ano anterior, o Brasil melhorou cinco posições. A Transparência faz pesquisas com especialistas de cada 
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país, que avaliam a presença da corrupção nas instituições públicas locais. Com base nessas avaliações, são dadas 
as notas a cada nação e monta-se um ranking. Segundo a ONG, os problemas do Brasil e da América Latina são 
instituições fracas, burocracia extrema, excesso de influência privada sobre o setor público e restrições à liberdade 
de imprensa. O Haiti foi considerado o país mais corrupto da América e a Somália, do mundo. A Nova Zelândia 
ficou no topo do ranking dos países menos corruptos. Na América do Sul, apenas duas nações aparecem à frente 
do Brasil no ranking da corrupção: Uruguai e Chile. 

Os especialistas ouvidos por VEJA são unânimes em afirmar que a impunidade está na raiz do problema. 
A ausência de punição funciona como um atrativo à ilegalidade, passando uma ideia de que o crime no Brasil 
compensa, principalmente entre os criminosos de colarinho-branco. Mas não é só a impunidade que colabora para 
a perpetuação da corrupção no país. Há pelo menos outros nove pontos levantados pelos estudiosos do assunto 
que precisam ser atacados para que a corrupção deixe de ser uma endemia. E eles não se restringem ao Poder 
judiciário, ao qual cabe, em última instância, a punição dos corruptos. O sistema político também tem sua parcela 
de responsabilidade. Uma de suas piores mazelas é a distribuição política de cargos. Há no Brasil cerca de 25 000 
cargos de livre nomeação pelo presidente da República. Nos Estados Unidos, não chegam a 5 000. Na Inglaterra, 
mal passam de 100. No Brasil, o chefe do Executivo loteia o governo entre os partidos para garantir o apoio 
necessário para aprovar seus projetos no Legislativo. Os políticos considerados honestos por eles próprios usam os 
cargos para arrecadar dinheiro e financiar campanhas. Os desonestos fazem o mesmo para enriquecer. Quase 
sempre as duas coisas andam juntas, como revelou o ex-diretor dos Correios Maurício Marinho, flagrado levando a 
peteca de 3 000 reais que expôs o mensalão. "Uma medida urgente e simples para combater a corrupção é reduzir o 
número de cargos de nomeação política, que está na origem de todo escândalo", afirma Cláudio Weber Abramo, 
diretor executivo da Transparência Brasil. "O roubo existe por causa do ladrão. O álibi do financiamento de 
campanha usado pelo corrupto precisa ser espancado. O corrupto rouba para viajar para o exterior, para comprar 
iate, para comprar para comprar bolsa Louis Vuitton. 

 
Roberto 

Jayme/Valor 
 

"Não existe uma tradição de condenar corruptos. Nas principais democracias, porém, as
causas da corrupção são combatidas. No Brasil, nem isso." 
 
Claudio Weber Abramo, Diretor executivo da Transparência Brasil 

 
 

 
Roberto 
Setton 

 

"Os corruptos sempre se deram bem. No mundo político, bobo é quem é honesto. Os ladrões são
os espertos." 
 
Marco Antonio Villa, Historiador da Universidade Federal de São Carlos 

 
Oscar Cabral 

 

 
"O político corrupto rouba para comprar iate, para comprar bolsa Louis Vuitton, não para 
financiar campanha." 
 
Miro Teixeira, deputado federal (PDT-RJ) 
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IMPUNIDADE GARANTIDA 
Não são raros os casos em que políticos são surpreendidos com dinheiro de origem duvidosa. Raros são os casos 
em que alguém vai para a cadeia. 
FORTUNA NO ARMÁRIO 
 
Em 2002, a pré-candidata à Presidência da República Roseana Sarney abriu mão de disputar a eleição depois que 
a polícia descobriu 1,3 milhão de reais no cofre da empresa Lunus. O casal apresentou várias versões para a 
 origem do dinheiro. 
O que aconteceu: ninguém está preso. 
PROPINA NOS CORREIOS 
 
Em 2005, o então chefe do Departamento de Administração dos Correios, Maurício Marinho, foi pilhado 
negociando o pagamento de propina com empresários para o PTB. O caso deu origem ao escândalo do 
mensalão. 
O que aconteceu: ninguém está preso. 
 
DINHEIRO NA CUECA 
 
Assessor do irmão do deputado José Genoíno, José Adalberto da Silva foi flagrado com 100 000 dólares 
escondidos na cueca e 200 000 reais em uma valise. O episódio ocorreu durante a crise do mensalão nacional.
O que aconteceu: ninguém está preso. 
 
DÍZIMO MILIONÁRIO 
 
Então presidente da Igreja Universal do Reino de Deus, o ex-deputado federal João Batista Ramos da Silva foi 
pego com 10 milhões de reais distribuídos em um jatinho particular.  
 
O que aconteceu: ninguém está preso. 
 
OS ALOPRADOS DE LULA 
 
Em 2006, durante a campanha presidencial, a polícia flagrou petistas com 1,7 milhão de reais supostamente para 
comprar um dossiê contra adversários. O presidente Lula chamou os envolvidos de "aloprados", mas ninguém 
explicou de quem era ou de onde vinha o dinheiro. 
 
O que aconteceu: ninguém está preso. 

  

As raízes da corrupção 
VEJA ouviu cientistas políticos, filósofos, advogados e historiadores sobre o tema. Levantamentos de entidades 
internacionais colocam o Brasil no patamar dos países com altos índices de corrupção. A impunidade é a causa 
número 1 do problema, mas existem outros pontos importantes: 
 
2. Morosidade da Justiça 
 
Investigados com nível superior, poder e dinheiro, como os políticos corruptos, conseguem contratar bons 
advogados que usam as brechas da lei para retardar os inquéritos. A possibilidade de chicanas é tamanha que 
muitas vezes o crime prescreve antes de chegar à condenação 
 
3. Distribuição política de cargos 
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Em regra, o chefe do Executivo loteia o governo entre os partidos para garantir maioria no Legislativo. Esses 
partidos usam os cargos públicos para financiar suas campanhas, aumentar seu poder político e, principalmente, 
para enriquecer. Daí para os escândalos é um pulo. Basta uma gravação 
 
4. Conivência da sociedade 
 
Políticos envolvidos em escândalos continuam em atividade. Lula, apesar dos escândalos, tem uma 
popularidade recorde. A explicação é simples: em um país com tantas carências, o eleitorado até se preocupa 
com a ética, mas tem uma série de preocupações mais urgentes na hora de definir seu voto 
 
5. Excesso de burocracia 
 
Os processos de compra e contratação do estado são lentos, cheios de instâncias intermediárias e com uso 
limitado de meios eletrônicos. Assim, funcionários públicos e políticos têm um campo farto para criar 
dificuldades e vender facilidades. Situação ideal para a ação de quadrilhas ligadas a políticos 
 
6. Caixa dois nas campanhas 
 
Os escândalos recentes de corrupção tiveram parte do butim destinado ao financiamento irregular de 
campanhas, que são caras e mal fiscalizadas. Nos últimos anos, os políticos passaram a usar o caixa dois como 
justificativa para qualquer flagrante de corrupção, em uma tentativa de reduzir a punição 
 
7. Ausência de políticas anticorrupção 
 
Os políticos priorizam o combate à corrupção nos discursos de campanha, mas deixam o tema de lado quando 
chegam ao poder. Ou pior: passam a atacar os responsáveis pela fiscalização. Caso de Lula, que abriu uma 
guerra contra o Tribunal de Contas da União e já ameaçou amordaçar o Ministério Público 
 
8. Falta de informação 
 
O eleitor médio brasileiro tem pouco acesso à informação de qualidade, não se interessa por política e decide seu 
candidato, principalmente ao Legislativo, apenas às vésperas da eleição, priorizando aqueles que lhe prestam 
algum favor. As campanhas na TV são fracas e pouco informativas 
 
9. Tolerância política 
 
Os partidos permitem - e até incentivam - que políticos enrolados tenham legenda para disputar eleições. Isso 
porque na maioria das vezes esses políticos ajudam a financiar os partidos. O Congresso e o Judiciário tampouco 
tomam medidas para proibir a candidatura dos políticos de ficha suja 
 
10. Falta de renovação 
 
Os partidos são comandados pelos mesmos grupos há mais de uma década, cuidando dos cargos como se 
fossem patrimônio pessoal e dificultando o surgimento de novas lideranças. O excesso de escândalo provoca o 
descrédito da atividade política, afugentando pessoas de bem da vida pública 
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Prostituição infantil 
 

Prostituição Infantil: uma violência contra a criança 
A prostituição infantil trata-se da exploração sexual de uma criança a qual, por vários motivos, torna-se fragilizada. 

Segundo a UNICEF, cerca de 250 mil crianças estão prostituídas no Brasil. 
 
 

A prostituição infantil trata-se da exploração sexual de uma criança a 
qual, por vários motivos, torna-se fragilizada 

 
Um dos temas mais constrangedores ao Brasil, não apenas à 

própria sociedade brasileira, como no âmbito internacional, é a existência 
da chamada prostituição infantil. A despeito de todos os esforços do 
Estado no enfrentamento deste problema, há a permanência de uma 
realidade hostil para muitas crianças – principalmente meninas – nas 
regiões mais pobres do país: segundo a UNICEF, em dados de 2010, 
cerca de 250 mil crianças estão prostituídas no Brasil. 

De forma geral, a prostituição infantil trata-se da exploração 
sexual de uma criança a qual, por vários fatores, como situação de 
pobreza ou falta de assistência social e psicológica, torna-se fragilizada. 
Dessa forma, tornam-se vítimas do aliciamento por adultos que abusam 
de menores, os quais ora buscam o sexo fácil e barato, ora tentam lucrar 
corrompendo os menores e conduzindo-os ao mercado da prostituição. 

Os aspectos facilitadores desta condição na qual se vê destruída a 
infância desconsideram os direitos e a necessidade de proteção da criança. Para além das possíveis 
vulnerabilidades decorrentes da situação socioeconômica - se não a principal causa, certamente uma das mais 
importantes – estão outros aspectos como o próprio gênero da criança, fato que explicaria uma maior 
vulnerabilidade das meninas, tão expostas à violência contra a mulher até mesmo no ambiente familiar. Isso sugere 
que são aspectos importantes para a compreensão da violência contra a criança e outros para além daqueles ligados 
apenas às questões de pobreza. A questão de gênero estaria intrínseca a um modelo sociocultural que, por vezes, 
como no caso brasileiro, pode reproduzir uma naturalização da discriminação contra a mulher (fruto de valores 
machistas), vista como objeto destituído de valor, de consciência e liberdade. 

Assim, não se deve associar a prostituição infantil apenas à condição de pobreza da criança, mas sim 
considerar as particularidades de sua manifestação. Também para além da pobreza, o desenvolvimento de vícios 
por drogas conduzem essas crianças a uma situação deplorável e de extrema necessidade de cuidados especiais. 
Para atenderem às imposições da dependência química que as dominam, vendem seus corpos para conseguirem 
algum dinheiro para a compra de drogas (ou mesmo aceitam fazer programas tendo como pagamento a própria 
droga). 

Outro complicador desta questão é o chamado turismo sexual, o qual consiste na chegada de vários 
estrangeiros a regiões como o Nordeste brasileiro em busca de sexo. Meninas pobres, moradoras das regiões 
periféricas e precárias ao redor dos grandes centros ocupam as principais ruas e avenidas para se oferecerem como 
mercadoria barata neste mercado do sexo que se estabelece em endereços turísticos por todo o Brasil, 
principalmente nas praias nordestinas. 

Se por um lado a prostituição ainda faz parte da realidade brasileira, é importante destacar alguns avanços 
nesta luta. No Brasil, em 2000, institui-se o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-
Juvenil, assim como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil, comemorado 
em 18 de maio, dia em que uma menina de 8 anos foi abusada e morta em 1973 no Estado do Espírito Santo 
causando indignação nacional. Segundo o Governo Federal, este Plano Nacional de Enfrentamento está dividido 
em seis eixos estratégicos, sendo eles: Análise da Situação, Mobilização e Articulação, Defesa e Responsabilização, 
Atendimento, Prevenção e Protagonismo Infanto-Juvenil. A coordenação deste Plano fica a cargo do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), assim como dos Conselhos de Direitos Estaduais e 
Municipais de cada região. Além destas instituições, outras esferas de acompanhamento e controle foram criadas, 
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além de Varas Criminais especializadas em crimes contra crianças e adolescentes. Ainda segundo o governo 
federal, em 2008 foram reunidas mais de 3.500 pessoas de várias nacionalidades no III Congresso de Enfrentamento 
da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no Rio de Janeiro, fato que marca uma sensibilidade 
internacional com esta realidade que afronta os Direitos Humanos. 

Segundo o site da UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a 
Infância, este órgão adotou em meados de 2000 o Protocolo Facultativo para 
a Convenção sobre os Direitos da Criança, que trata da venda de crianças, 
prostituição e pornografia infantis. Vários países aderiram, a exemplo do 
governo brasileiro que promulgou tal protocolo em 2004. Este documento 
não apenas evidencia uma preocupação internacional, mas sinaliza a 
tentativa da criação de mecanismos para esforço mútuo contra essas terríveis 
formas de violência e exploração contra a criança. Ao longo do texto que 
introduz os pontos deste protocolo, a UNICEF aponta haver a concordância 
entre os países de que “a eliminação da venda de crianças, prostituição e 
pornografia infantis será facilitada pela adoção de uma abordagem global 
que leve em conta os fatores que contribuem para a existência de tais 
fenômenos, particularmente o subdesenvolvimento, a pobreza, as 
desigualdades econômicas, a iniquidade da estrutura socioeconômica, a 
disfunção familiar, a falta de educação, o êxodo rural...” (UNICEF, 2011, s/p). 

Isso mostra que o posicionamento mais efetivo do Estado com 
relação a este problema não apenas se faz urgente, como também possui de fato certa complexidade. Não se 
trataria apenas de coibir a ação de aliciadores ou de uma clientela em potencial deste tipo de prostituição, mas 
fundamentalmente pensar o cuidado com o menor e o adolescente nas mais diversas esferas: da saúde, passando 
pela educação, bem como na criação de oportunidades claras de inclusão social. Requer a necessidade de apoio e 
orientação psicológica às crianças nesta condição, seja para aquelas que realmente estão em condição de rua, seja 
para aquelas que a despeito de terem família estão em um ambiente impróprio para sua infância e formação 
enquanto indivíduo (haja vista a exploração promovida em muitos casos pelos próprios pais). 

Em suma, cabe ao Estado zelar pelo bem-estar da criança e do adolescente, em especial por aqueles em 
maior situação de vulnerabilidade social. Porém, tal vulnerabilidade seria promovida não apenas pelo 
desprovimento de recursos, mas também pela naturalização cultural da discriminação, como no caso das meninas 
vistas como meros objetos. Logo, é preciso refletir não apenas sobre o papel do Estado, mas sobre o da própria 
sociedade, sobre seus valores e sua capacidade de percepção sobre a real natureza da lógica da violência contra a 
criança. 
Paulo Silvino Ribeiro Colaborador Brasil Escola 
Bacharel em Ciências Sociais pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas 
Mestre em Sociologia pela UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
Doutorando em Sociologia pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas 
http://www.brasilescola.com/sociologia/prostituicao-infantil.htm-acessado em 06/08/2012. 
 
 

Trabalho infantil 
 

Um século 
 

Kane afirmou que o trabalho infantil era comum na Europa um século atrás, mas as reformas sociais 
acabaram com tal prática. Ela disse que não se referia às crianças que ajudam os pais em casa. “Eu mesma venho de 
uma família pobre”, disse Kane, recordando sua infância na década de 50 em Liverpool, no Reino Unido. “Quando 
eu era jovem, queria ganhar meu próprio dinheiro”, referindo-se ao fato de apontar lápis para o pai, que era artista. 

As crianças trabalhadoras acordam antes de seus patrões levantarem, afirma o estudo. Elas cozinham, 
limpam e levam outras crianças para a escola - “uma das coisas mais tristes”, disse Kane. Quando são consideradas 
“muito velhas” [aos 16 anos], muitas são expulsas por seus patrões, mas acabam morando nas ruas porque não têm 
idéia de como - ou onde - encontrarsuas famílias. O estudo da OIT afirma ainda que cerca de 2 milhões de crianças 
trabalham como empregadas domésticas na África do Sul, 559 mil no Brasil, 264 mil no Paquistão, 250 mil no Haiti, 
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200 mil no Quênia, e 100 mil no Sri Lanka. Cerca de 700 mil trabalham na capital da Indonésia, Jacarta, 300 mil em 
Dacca, Bangladesh, e 150 mil em Lima, no Peru. 

No Haiti, 10% destes menores têm menos de 10 anos e, no Marrocos, 70% das crianças “empregadas em 
casas” têm menos de 12 anos, aponta o relatório. “Infelizmente, muitos países não vêem o trabalho doméstico 
infantil como um problema”, afirma Kane. 

(Folha Online, 10/6/2004) 
 
 
Texto 2 
 

Unicef elogia Peti, mas diz que “há muito o que fazer” 
 
O coordenador de Projetos para o Centro-Sul do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), 

Salvador Soler, disse, nesta sexta-feira, que considera “muito positiva” a iniciativa do governo brasileiro, por meio 
do Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), de retirar as crianças do mercado de trabalho no país. 

Ele avalia, no entanto, que, embora o programa, criado em 2000, durante o governo FHC (1995-2002), já 
tenha demonstrado nos últimos anos que consegue retirar crianças do trabalho e mandá-las para as escolas, 
obtendo avanços significativos, ainda há muito o que fazer.  

“Há muito o que fazer, pois, no país, existem atualmente cerca de 3 milhões de crianças, entre cinco e 15 
anos, que estão trabalhando - um índice ainda bastante elevado. Há muitas vitórias a contar nessa área, mais ainda 
há muito trabalho pela frente. A questão é encontrar caminhos para ampliar esse trabalho, para chegar à 
universalidade, para zerar esse número e garantir o direito das crianças de estudar e se divertir em vez de 
trabalhar”, afirmou. 

(Folha de São Paulo, 9/7/2004) 
 

Programa para erradicar trabalho infantil terá mais recursos 
 

O Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) será ampliado a partir dos próximos meses para 
atender a um maior número de crianças e jovens. O programa vinha registrando atraso nos pagamentos e, no início 
deste ano, correu o risco de ter corte de verbas. 

A ampliação deve ser anunciada ainda nesta semana pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. Hoje há o repasse de 813 mil bolsas por mês, número praticamente estável em relação aos dois 
anos anteriores.  

O ministério ainda está definindo os números para anunciar a ampliação. A previsão é chegar a 1,2 milhão 
de atendimentos. Para ampliar o programa, o Ministério do Desenvolvimento Social solicitou ao Planejamento uma 
suplementação de recursos. Inicialmente, estão previstos R$ 395,131 milhões para o Peti. Do total, cerca de R$ 297 
milhões vão para o pagamento das bolsas. O restante será aplicado na jornada escolar ampliada (ações 
desenvolvidas pelas prefeituras para manter o jovem ocupado quando não está na escola).  

O acréscimo da verba foi solicitado para a jornada escolar, já que, no ano passado, houve aplicação de R$ 
187 milhões somente nessa parte do programa. O Peti começou a vigorar em 1996 e visa retirar menores de 16 anos 
do trabalho penoso, insalubre ou degradante. Paga uma bolsa mensal de R$ 40 (zona urbana) e de R$ 25 (rural) 
para compensar a perda de renda da família.  

Segundo Margarida Munguba Cardoso, assessora da Secretaria Nacional de Assistência Social, os 
pagamentos do Peti foram normalizados, inclusive os atrasados do ano passado. “Com a retirada da exigência da 
certidão negativa de débito, estamos melhorando a operacionalização do programa.” No início deste mês, o 
governo federal aboliu a exigência de os municípios estarem em dia com o INSS (Instituto Nacional do Seguro 
Social) para receber dinheiro de programas sociais.  

Em fevereiro, a Folha publicou uma reportagem mostrando que o Peti havia sofrido um corte de 80% dos 
recursos para destiná-los ao Bolsa-Família, programa unificado de transferência de renda. Um dia após a 
publicação, o governo federal decidiu devolver os recursos ao programa. Em março, houve o atraso do repasse a 
prefeituras devido à “burocracia”, segundo o ministério. São cerca de 2.600 cidades atendidas. 

 
(Folha de São Paulo, 16/6/2004) 
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Pedofilia 
 

Internet é principal meio de divulgação da pedofilia 
 

A pedofilia é um transtorno de personalidade da preferência 
sexual que se caracteriza pela escolha sexual por crianças, quer se 
trate de meninos, meninas ou de crianças de um ou do outro sexo, 
geralmente pré-púberes ou no início da puberdade, de acordo com a 
definição da CID-10 – Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde –, compilação de todas 
as doenças e condições médicas conhecidas elaborada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). Segundo informações do 
site www.censura.com.br – Campanha Nacional de Combate à 
Pedofilia –, a internet é, atualmente, o principal meio de divulgação 
da pedofilia, que movimenta milhões de dólares por ano e forma 
verdadeiros clubes com o objetivo de unir os pedófilos, adquirir 
fotos, vídeos, fazer turismo sexual e tráfico de menores.  

As crianças pré-púberes ou no início da puberdade que são 
escolhidas pelos portadores do transtorno de pedofilia têm, 
geralmente, 13 anos de idade ou menos. O indivíduo com pedofilia 
deve ter 16 anos ou mais e ser pelo menos cinco anos mais velho que 
a criança, conforme os critérios estabelecidos pelo DSM-IV 
(DiagnosticandStatistical Manual of Mental Disorders), a 
classificação dos transtornos mentais feita pela Associação 
Americana de Psiquiatria. 

Para pessoas que apresentam transtorno de pedofilia no 
final da adolescência, não há especificação de diferença etária 
precisa, cabendo, nesses casos, avaliação e julgamento clínico, 

levando em conta tanto a maturidade sexual da criança quanto a diferença de idade. 
Os indivíduos que sentem atração pelo sexo feminino geralmente preferem crianças de cerca de dez anos, enquanto os 

atraídos por meninos preferem, habitualmente, crianças um pouco mais velhas. A pedofilia envolvendo vítimas femininas é 
relatada com maior frequência do que a que envolve meninos.  

Ainda de acordo com o DSM-IV, o transtorno de pedofilia começa, geralmente, na adolescência, embora alguns 
indivíduos portadores relatem não ter sentido atração por criança até a meia-idade. A frequência do comportamento pedófilo 
costuma flutuar de acordo com o estresse psicossocial 
e seu curso é crônico, especialmente nos indivíduos atraídos por meninos. A taxa de recidiva para portadores do transtorno de 
pedofilia que preferem o sexo masculino é, aproximadamente, o dobro daquela observada nos que preferem o sexo feminino.  

Nessas classificações, a pedofilia está agrupada a transtornos que fazem parte do grupo das chamadas parafilias, que 
são caracterizadas por anseios, fantasias ou comportamentos sexuais recorrentes e intensos que envolvem objetos, atividades ou 
situações incomuns e causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional e em 
outras áreas importantes da vida do indivíduo e/ou de suas vítimas. 

As parafilias envolvem preferência sexual por objetos não humanos, sofrimento ou humilhação, próprios ou do 
parceiro, crianças ou outras pessoas sem o seu consentimento. Além da pedofilia, são consideradas parafilias transtornos como 
exibicionismo, fetichismo, masoquismo, sadismo e voyeurismo.  

As parafilias são conhecidas também por perversões, definidas, particularmente pela psicanálise, como transtornos de 
uma estrutura psicopatológica caracterizada pelos desvios de objeto e finalidade sexuais. A pessoa portadora de perversão sente-
se atraída por aquilo que é pessoalmente ou socialmente proibido e inaceitável. 

 
Helena Daltro Pontual. <www.senado.gov.br/web/ 
comunica/agencia/entenda/pedofilia.htm>. 
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Texto 2 
 

Punição e tratamento 
 

O pedófilo é um criminoso e um doente. Quase sempre, existe uma relação direta com históricos de abusos sexuais 
sofridos quando criança por quem pratica a pedofilia. A análise, aparentemente simples, é resultado de um estudo permanente 
levado a cabo pelo psicólogo Vicente Faleiros, pesquisador da Universidade de Brasília (UnB) e um dos elaboradores do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990.  

Faleiros trabalha num campo sobre o qual existem poucos dados confiáveis. Faltam estatísticas consistentes sobre o 
crime, pois a maioria dos casos nunca é denunciada. De uma coisa, contudo, ele tem certeza: o abusador e a vítima devem 
receber tratamento psicológico. À criança deve ser disponibilizada uma rede de proteção afetiva. Ao pedófilo, tratamento em 
grupo ou individual pode ser a solução para um comportamento que ele classifica de “obsessivo”.  

Para o psicólogo, a pedofilia é uma questão “civilizatória”, porque a sociedade, “cada vez mais hedonista”, não trata 
adequadamente a questãodo desenvolvimento da sexualidade. Em 1993, ele fundou o Centro de Referência, Estudos e Ações 
sobre Crianças e Adolescentes (Cecria). Além de comandar a entidade, Faleiros é professor do curso de Psicologia da 
Universidade Católica de Brasília. 

 
CartaCapital: Qual o perfil do pedófilo? 
 
Vicente Faleiros: A pedofilia, em muitos casos, pode ser considerada uma doença. Do ponto de vista psicológico, o abuso 
sexual está ligado à força e ao poder. A pessoa busca a satisfação sexual individual sem dar prazer ao outro. É uma negação e 
inferiorização do parceiro. Até porque quem dá o prazer é uma criança sem defesa ou vontade própria. Em muitos casos, o 
pedófilo tem um histórico de violência e autoritarismo abusivo na infância. Há também o transtorno da personalidade. É um 
distúrbio que ocorre durante o desenvolvimento da sexualidade dos pedófilos. O resultado é uma patologia de sexualidade 
infantilizada, porque pessoas semelhantes ao abusador não proporcionam o prazer da ingenuidade e passividade de uma 
criança. Mas é também um transtorno social, porque muitos pedófilos tratam a criança como um objeto. 
 
CC: Há características sociais ou de comportamento recorrentes nos pedófilos? 
 
VF: É difícil traçar um perfil social porque muitos casos não são informados à polícia ou a hospitais. Mas o pedófilo é, 
geralmente, do sexo masculino, entre 25 e 45 anos, de todas as classes sociais. Na maioria das vezes é uma pessoa discreta e tida 
como normal. Há diferenças entre o pedófilo que se satisfaz com a pornografia e aqueles que chegam a cometer o abuso. O 
primeiro está relacionado à facilidade da internet. Como ele, muitos não teriam interesse pela pedofilia há 20 ou 30 anos. Por 
outro lado, o pedófilo que abusa de criança sempre existiu e vai existir. Quase sempre é alguém próximo da vítima, como um 
irmão, pai ou tio. O abusador usa geralmente a ameaça e a sedução. A ameaça provoca o silêncio. E a sedução causa confusão 
na criança, que não está preparada para esse tipo de relacionamento interpessoal. É comum a criança se sentir preferida pelo 
abusador, que a seduz com prêmios, como doces ou dinheiro.  
 
CC: Por que ainda há famílias que preferem esconder casos de abuso 
sexual? 
VF: Há certa cumplicidade e tolerância em relação ao abuso sexual. É comum a família preferir esconder um caso de pedofilia, 
com medo de estigmatizar ou destruir a reputação de um parente. A tendência é cada vez mais vencer essa mentalidade. Com a 
divulgação dos casos, as pessoas passam a ter repulsa à pedofilia, em vez de preferirem esconder os casos.  
 
CC: Como deve ser tratado o pedófilo? 
VF: É preciso puni-lo, mas também tratá-lo psicologicamente, seja em grupo, seja individualmente. A sanção judicial pode ser 
uma ameaça ao pedófilo que acessa arquivos na internet. Mas quem tem distúrbio não se sente ameaçado pela lei. O 
comportamento é muitas vezes obsessivo e somente a punição não é eficaz. Por isso, cada vez mais o tratamento psicológico 
deve ser aliado à reclusão.  
 
CC: E como deve ser tratada a criança vítima de abuso? 
VF: A criança deve ser ajudada a sair do trauma. A hora de revelar o problema é crucial. Depois, é preciso dar apoio à criança, 
com uma rede de proteção afetiva. O problema deve ser encarado abertamente no âmbito familiar. Muitas crianças se sentem 
culpadas pelo abuso. O diálogo supera esse trauma e conscientiza a criança de que ela é uma vítima. Devem ser observados os 
sinais que a criança dá quando é vítima de abuso.  
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CC: Quais são esses sinais? 
VF: Os sinais físicos são mais fáceis de identificar. Geralmente, são lesões na genitália da criança. Os sinais psicológicos são 
complexos, mas podem ser observados em muitos casos. A criança passa a se desinteressar pelo estudo e por relações com outras 
crianças. Muitas palavras e desenhos são sobre sexualidade e fantasia com adultos. Ao mesmo tempo, falta à criança 
espontaneidade em relação ao desenvolvimento sexual com pessoas da mesma idade. A criança fica retraída ou artificial nesse 
processo. 
 
CC: Como prevenir casos de pedofilia? 
VF: O diálogo é a principal arma. A informação é precondição da reação. A educação sexual é a melhor maneira de dar essa 
condição. A educação cria, principalmente na menina, a noção de que é ela quem controla o próprio corpo. Não significa que ela 
conseguirá evitar abusos. Mas, se acontecer, ela falará sobre o assunto com a família. Muitas vezes, ela fala com a família 
quando a pedofilia ainda está na fase de sedução. Os pais também devem ensinar os filhos a usar a internet. A lição “não fale 
com estranhos” vale para o mundo virtual. 
 
CartaCapital, 20 mar. 2008. <www.cartacapital.com.br/app/materia. jsp?a=2&a2=6&i=470>. 
 
 
Texto 3 
 

Depois de molestar cerca de 200 meninos surdos, ao longo de pelo menos 20 anos, o padre Lawrence Murphy foi 
poupado de um julgamentocanônico pelo Vaticano, depois que bispos do Estado americano de Wisconsin tiveram suas 
correspondências ao então cardeal Joseph Ratzinger, atual papa Bento XVI, ignoradas. O padre Murphy, que chegou a admitir 
alguns dos abusos, foi enterrado com suas vestes religiosas, em 1998, aos 72 anos, sem nunca ter sido punido. O caso veio à 
tona ontem, em reportagem do New York Times, que teve acesso a documentos que detalham as acusações e fazem parte de 
um processo movido por cinco vítimas contra a Arquidiocese de Milwaukee - cidade onde fica a escola para surdos em que o 
padre trabalhou de 1950 a 1974. Em resposta ao jornal, o Vaticano divulgou um comunicado em que atribui a proteção ao 
sacerdote à denúncia tardia por parte dos americanos. O primeiro apelo dirigido à Congregação da Doutrina e da Fé, organismo 
comandado por Ratzinger entre 1981 e 2005, data de 1996.  

Segundo o Vaticano, já era tarde para punir um padre “idoso e com a saúde muito ruim”. Em 1997, oito meses depois 
do envio da primeira carta à congregação dirigida por Ratzinger, o cardeal Tarcisio Bertone, então segundo no comando do 
órgão - e atual secretário de Estado do Vaticano -, chegou a instruir o arcebispo de Milwaukee a iniciar um julgamento 
canônico secreto, que poderia resultar na exoneração do padre.  

Mas, após Ratzinger receber uma carta do próprio Murphy, apelando para “viver o tempo que restava com a 
dignidade do sacerdócio”, a congregação mandou suspender o julgamento contra ele. No comunicado ao New York Times, o 
Vaticano argumenta ainda que, nos anos 1970, algumas das vítimas denunciaram os abusos do padre “às autoridades civis, 
que o investigaram; no entanto, de acordo com reportagens, a investigação foi encerrada”. 

Em 1974, depois de receber diversos apelos de estudantes para que afastasse o padre – inclusive com cartazes de 
“procurado” estampando o rosto de Murphy –, a arquidiocese o transferiu de cidade, e ele continuou a trabalhar com crianças 
durante os 24 anos seguintes, até a sua morte.  

Em entrevista coletiva ontem, em frente à Arquidiocese de Milwaukee, a filha de uma das vítimas afirmou, em nome 
de seu pai, Arthur Budzinski, 61, que a “inocência dele foi roubada” e que “o papa sabia disso”. “Ele era o único que lidava 
com casos de abuso sexual. Então acho que ele deveria ser responsabilizado, porque não fez nada”. 

Budzinski disse ainda ter levado a denúncia ao arcebispo da cidade, em 1974, junto com outras vítimas. Depois que o 
religioso duvidou do abuso, eles foram à polícia, que liberou o padre depois de ele negar todas as acusações. O porta-voz da 
polícia de Milwaukee afirmou ontem que o órgão não possui nenhum registro da queixa. 

 
 
Onda de denúncias 
 

A reportagem do New York Times vem se somar à onda de denúncias de casos de pedofilia na Igreja Católica em 
vários países europeus e do seu encobrimento por altas autoridades eclesiásticas, inclusive o papa – que não teria tomado 
providências contra um padre alemão suspeito de abusar de menores quando comandava a Arquidiocese de Munique. 

No sábado, o papa divulgou carta aos fiéis da Irlanda, país mais abalado pelo escândalo, pedindo perdão pelos “atos 
pecaminosos e criminosos” ocorridos no país ao longo de seis décadas. Ele foi criticado, porém, por não se referir a outros 
países, como a sua Alemanha natal, e por não anunciar nenhuma punição aos envolvidos. 
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Na manhã de ontem, quatro líderes de uma associação americana de vítimas de padres (SNAP) protestavam em frente 
ao Vaticano, pedindo que fossem abertos os arquivos de casos de pedofilia, quando foram detidos pela polícia – segundo agências 
internacionais, eles foram liberados depois de duas horas. 

 
Folha de S.Paulo, 26 mar. 2010. 
 
 
Presidência da República 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 
LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: 
 
 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Título I 
 
Das Disposições Preliminares 
 
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
 
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e 
vinte e um anos de idade. 
 
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo 
da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades 
e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e de dignidade.  
 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 
 
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais. 
 
Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem 
comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como 
pessoas em desenvolvimento. 
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Título II 
 
Dos Direitos Fundamentais 
Capítulo I 
Do Direito à Vida e à Saúde 
 
Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 
públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 
Art. 8º É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal. 
 
§ 1º A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo critérios médicos específicos, 
obedecendo-se aos princípios de regionalização e hierarquização do Sistema. 
 
§ 2º A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal. 
 
§ 3º Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem. 
 
Art. 9º O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento 
materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade. 
 
Art. 10° Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são 
obrigados a: 
 
I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos; 
 
II - identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da 
mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente; 
 
III - proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, 
bem como prestar orientação aos pais;  
 
IV - fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato; 
 
V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. 
 
Art. 11. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único 
de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da 
saúde. (Redação dada pela Lei nº 11.185, de 2005) 
 
§ 1º A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado.  
 
§ 2º Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e 
outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. 
 
Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em 
tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente. 
 
Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. 
 
Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção 
das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, 
educadores e alunos. 
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Capítulo II 
 
Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade 
 
Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em 
processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas 
leis. 
 
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; 
II - opinião e expressão; 
III - crença e culto religioso; 
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; 
V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 
VI - participar da vida política, na forma da lei; 
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação. 
 
Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos 
espaços e objetos pessoais. 
 
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
 
 
 

Inclusão Social 
 
INCLUSÃO SOCIAL NO CONTEXTO POLÍTICO DA BIOÉTICA 
 
Social inclusion in the political context of bioethics 
 
Volnei Garrafa 
 
Cátedra UNESCO de Bioética da Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, 
Brasil. 
 
volnei@unb.br 
 
Resumo: O presente artigo reforça a necessidade de politização da bioética como forma de construção da justiça 
social. Analisa a inclusão social a partir dos conceitos de empoderamento, libertação e emancipação, como 
possíveis ferramentas epistemológicas da Bioética de Intervenção. Além das características relacionadas ao rigor 
acadêmico, o texto defende a necessidade da ação política concreta para a transformação social. Apresenta o teor da 
Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos construída pela UNESCO com a participação efetiva dos 
países em desenvolvimento, discutindo o avanço representado pela incorporação dos temas sociais e ambientais à 
agenda da bioética do século XXI. 
 
Palavras-chave: Bioética de Intervenção. Bioética e política. Empoderamento. Libertação. Emancipação. 
DireitosHumanos. 
 
Abstract: This article reinforces the need of a politics-oriented bioethics as aninstrument to build social justice. It 
analyzes social inclusion from some conceptssuch as empowerment, liberation and emancipation, as they are the 
epistemologicaltools of Intervention Bioethics. The text defends the necessity of a concrete politicalaction aiming at 
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social transformation. It presents the content of the Universal DraftDeclaration on Bioethics and Human Rights 
assembled by UNESCO with the effectiveparticipation of developing countries, discussing the advance attained by 
the inclusionof social and environmental themes to the bioethics agenda of 21st century.Key words: Intervention 
Bioethics. Bioethics and politics.Empowerment.Liberation.Emancipation.Human Rights. 
 

Os países latino-americanos, de modo geral, e no Brasil, especificamente, o tema da justiça sanitária faz 
parte da agenda bioética. As imensas desigualdades no acesso aos recursos - a tudo que caracteriza a qualidade de 
vida - tornam esse tema efetivamente orgânico quando se pretende aplicar a ética para garantir a dignidade da 
vida humana. Isso não significa que em outras regiões do mundo o assunto seja aceito pacificamente. Pelo 
contrário, em alguns países desenvolvidos e mesmo em determinados núcleos acadêmicos das nações em 
desenvolvimento, existem fortes resistências à utilização, no campo sanitário, dos paradigmas referenciais da 
bioética, que se volta preferencialmente à biotecnologia e, com a mesma ênfase, recusa a politização da pauta 
bioética internacional.  

Duas são as razões básicas para essa resistência. Em primeiro lugar, o preciosismo acadêmico de alguns 
estudiosos da área que, utilizando a lógica formal e assépticas argumentações teóricas, tentam desqualificar o 
academicismo do debate sócio-político da bioética, afirmando que a temática política, que inclui temas da saúde 
pública e coletiva, como a inclusão social e outros, está fora do escopo epistemológico da disciplina, constituindo 
na realidade outra área, que denominam de  biopolítica. (KOTTOW, 2005). 

Em relação a essa primeira razão, pode-se questionar o sentido intrínseco de tal posicionamento. Como 
aponta Castoriadis, o filósofo foi, desde o início da civilização grega, um cidadão plenamente inserido no seio da 
sociedade da qual fazia parte, a polis, atuando como tal na vida social, a exemplo de Sócrates. Dessa forma, a 
filosofia se dedicava a questionar a ordem estabelecida, em lugar de meramente justificar sua reprodução por meio 
de fórmulas que se descolam da realidade concreta, experimentada cotidianamente. 

Desde Platão e, de maneira crescente em Kant e outros filósofos modernos, a dissociação entre a razão e a 
ação vem provocando um tipo de  perversidade edificante. que privilegia a primeira em detrimento da segunda. 
Tal tendência, que na pós-modernidade ganhou contornos de niilismo estagnado, impede tanto a reflexão quanto a 
ação - o processo dialético - que hoje é indispensável na medida em que a tecnociência institui novas fronteiras 
para o exercício do poder. Esse limite não se restringe apenas ao adestramento da corporeidade pelo desempenho 
 autônomo. das regras e normas sociais, como sempre aconteceu. Pela ação da tecnologia, o controle social 
imiscui-se nesse mesmo corpo e recria-o a partir de uma linha divisória que secciona inexoravelmenteaqueles que 
têm direito à qualidade de vida e bem-estar, dos demais que, privados disso, são cerceados à condição de 
sustentáculos da desigualdade. 
 

Nesse sentido, cabe um reparo à idéia de transformar o princípio justo da proteção em uma epistemologia 
de cunho mais abrangente como forma de suprimir as desigualdades. Ainda que proteger os que suportam a 
ordem estabelecida, a custa da expropriação de seus corpos e vidas, e defender sua integridade frente aos que 
usufruem todos os benefícios dessa divisão espúria seja uma ação que pode melhorar sua qualidade de vida, 
restringir a possibilidade de intervir na realidade à proteção aos menos favorecidos não deixa de ser uma 
concessão com a manutenção da desigualdade, dos privilégios e da exclusão. Por isso, deve-se considerar a 
proteção como um princípio, essencial para a construção da justiça social, mas que não deve 
ser alçado à condição de matriz teórica. 

Sob a capa de um humanismo paternalista e patriarcal a maximização do princípio da proteção acaba 
revelando, em última análise, a assimetria concreta entre quem protege e quem é protegido. De certa forma, revela 
também uma admiração acrítica pelo pensamento escolástico, mesmo quando este somente reproduz uma retórica 
esvaziada do sentido que deve impregnar a relação entre teoria e prática, entre o plano ideal e a realidade. Com 
relação a isso, Castoriadis afirma que:  só sairemos da perversão que caracterizou o papel dos intelectuais desde 
Platão, e de novo agora nos últimos setenta anos, se o intelectual se tornar verdadeiramente cidadão. Um cidadão 
não é (não é necessariamente)  militante de um partido , mas alguém que reivindica ativamente sua participação 
na vida pública e nos negócios comuns, tanto quanto os outros. Aqui aparece com toda a evidência uma antinomia, 
que não tem solução teórica, que somente a phronésis, a sabedoria, pode permitir ultrapassar. O intelectual deve 
pretender ser cidadão como os outros, deve também pretender ser, de direito, porta-voz da universalidade e da 
objetividade. O intelectual só pode se manter nesse espaço, reconhecendo os limites do que sua suposta 
objetividade e universalidade lhe permitem. Deve reconhecer, e não com desdém, que o que ele tenta fazer 
entender é ainda uma doxa, uma opinião, e não uma epistémé. Cumpre sobretudo reconhecer que a história é o 
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domínio onde se desenvolve a criatividade de todos, homens e mulheres, eruditos e analfabetos, de uma 
humanidade na qual ele mesmo é apenas um átomo.  

E isso ainda não deve vir a ser pretexto para que se afiance, sem crítica, as decisões da maioria, nem para 
que se incline diante da força, por ser ela a expressão dos mais numerosos. (CASTORIADIS, 1992). 

Em segundo lugar, e talvez, como decorrência lógica dessa primeira posição, tal resistência pode ser 
imputada ao conservadorismo ou estreiteza política de certos pesquisadores, que acreditam que toda gama de 
conflitos éticos relacionados à vida e à saúde pode ser circunscrita ao âmbito biomédico, mesmo com certas 
inclusões tangenciais de alguns deles pelo campo social. Sob tal argumento, criticam as tentativas de transportar 
essa discussão para o campo onde verdadeiramente se dão as grandes decisões, que alijam ou incluem indivíduos 
como beneficiários do desenvolvimento científico e tecnológico, ou seja, a seara das decisões políticas. Disfarçados 
sob as vestes do vazio ideológico deixado pela modernidade tardia (ou pós-modernidade, se preferirem os 
leitores...) e, com outra linguagem, ressuscitam uma superada contradição fortemente constatada na América 
Latina dos anos 1960 e 1970. Naqueles tempos, notáveis sanitaristas como os saudosos Juan Cesar Garcia, Cecília 
Donângelo e Sergio Arouca, entre tantos outros que ainda seguem vivos nas mesmas trincheiras, tiveram que 
empreender heróica resistência às ditaduras militares plantadas no continente. 

Nas suas áreas de trabalho, combateram e transformaram os estreitos referenciais da antiga medicina social 
e os conteúdos preventivistas em moda na época, por meio da construção concreta de pautas socialmente 
comprometidas com a essência democrática e inclusiva da saúde pública e coletiva. A bioética social, para ser 
efetiva, além de disposição, persistência e preparo acadêmico, exige uma espécie de militância programática e 
coerência histórica por parte do pesquisador. De minha parte, é o que venho tentando fazer há alguns anos com a 
linha de pesquisa que denominei inicialmente de Bioética Dura (hard bioethics) e posteriormente Bioética de 
Intervenção (GARRAFA, 2000; GARRAFA & PORTO, 2003). A EncyclopediaofBioethics, no capítulo dedicado à 
América Latina, em sua última edição, traz comentários positivos do responsável pela matéria, prof. José Alberto 
Mainetti, sobre o surgimento da Bioética Dura na região.  

Com vistas a aprofundar os fundamentos epistemológicos dessa vertente latino-americana da bioética, 
analiso neste artigo o tema da justiça social em saúde e sua relação com a bioética, a partir dos diferentes conceitos 
utilizados para promover inclusão social e a expansão significativa que o assunto adquiriu com sua inserção na 
Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, a ser homologada pela UNESCO em outubro de 2005, na sua 
Assembléia anual. Neste sentido, após a consagração da Declaração, com o considerável avanço logrado no 
conteúdo referido ao campo social, pretendo passar a incorporar aBioética de Intervenção, definitivamente, à 
 Bioética Social., uma vez que já terá sido alcançado um dos principais motivos de sua criação, ou seja, a 
necessária visibilidade política ao tema. 

 
Discutindo a Inclusão Social na Epistemologia da Bioética 
 

O tema da inclusão social recebeu suporte teórico de diversos conceitos cunhados no campo da saúde 
pública nos últimos anos. Algumas destas palavras revelaram-se bastante apropriadas, outras nem tanto... No 
campo da bioética, igualmente, diferentes autores têm tratado o assunto sob ângulos e interpretações diversas. Tão 
importante quanto o significado da expressão escolhida, naturalmente, são as justificativas e a sustentação 
argumentativa com relação a sua utilização. Para o objetivo dessa discussão, analiso três expressões recorrentes - 
empoderamento, libertação e emancipação – que podem embasar o debate sobre quais princípios se prestam a 
sustentar a intervenção bioética no campo social.  

A palavra empoderamento, tradução livre e direta do inglês, teve seu uso fortalecido a partir do momento 
em que o cientista indiano Amartya Sen, recebeu o Prêmio Nobel de Economia. Sem dúvida, em nosso idioma, esta 
versão cunhou uma palavra feia, de difícil pronúncia e audição, mas que, não obstante, possui um apelo prático 
especialmente grande. De qualquer modo, justiça seja feita, ao longo de toda sua vasta obra, para dar ideia de 
empoderamento, Sen utiliza com frequência a palavra liberdade, como na seguinte passagem:  Para que se torne 
possível superar a fome, a pobreza, as ameaças de destruição do meio ambiente e outras formas de iniquidade, 
exige-se da sociedade uma postura de cumplicidade fortalecedora da ideia de liberdade, da qual ela mesma não 
pode se furtar. (SEN, 2000). 
 Tal como apontado neste trecho, a ideia de empoderamento dos sujeitos individuais, vulnerabilizados em 
decorrência do processo histórico e da característica cultural das sociedades nas quais estão inseridos, perpassa o 
todo social, atuando como elemento capaz de amplificar as vozes dos segmentos alijados do poder de decisão, e 
promovendo sua inserção social. A ideia do empoderamento estaria, portanto, alicerçada na articulação orgânica 
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entre os diferentes grupos e segmentos, processo que, como já apontava Durkheim, é o que transforma um mero 
aglomerado de indivíduos em uma sociedade (DURKHEIM, 1990). 

A meu ver, o que confere humanidade aos seres biologicamente reconhecidos como humanos, decorre de 
um processo coletivo, que se consubstancia na produção e reprodução contínuas dos significados atribuídos às 
práticas sociais. Neste sentido, a proposta inclusiva aqui desenvolvida passa pelo pressuposto que a ação social 
politicamente comprometida é aquela capaz de transformar a práxis social. 

Essa definição coaduna-se aos marcos teóricos delineados pela Bioética de Intervenção, que aponta o corpo 
como parâmetro da intervenção ética (GARRAFA & PORTO, Op. Cit.). Ela identifica e incorpora a dimensão social, 
a percepção da pessoa como uma totalidade somática na qual estão articuladas as dimensões física e psíquica, que 
se manifestam de maneira integrada nas inter-relações sociais e nas relações com o meio.  

Nesse sentido, a visão de empoderamento delineada por Sen estabelece a ponte entre os indivíduos, cuja 
corporeidade sustenta o processo de produção e reprodução social e a coletividade da qual essas pessoas fazem 
parte. Explicita-se, assim, a relação dialética entre reflexão e ação na responsabilidade individual e coletiva pelo 
impacto que as escolhas dos indivíduos produzem na realidade. 

Assim, parece claro que a ideia de empoderamento reporta justamente à importância de perceber que as 
escolhas dos sujeitos sociais não podem ser marcadas apenas por uma visão míope e estereotipada de autonomia, 
que circunscreve a opção individual ao exercício narcísico e antropocêntrico, levando o pensamento em direção à 
questão do poder de uns e outros cidadãos em mundos desiguais. E se a desigualdade é construída no meio social 
– na formação do indivíduo - suplantá-la implica em reconhecer a relação inequívoca entre autonomia e 
responsabilidade. A autonomia se manifesta não só na capacidade de responder a uma situação de forma a atender 
ao mesmo tempo à moralidade social, às normas legais, aos desejos, necessidades e vontades do indivíduo, como 
também no reconhecimento da interconexão entre os seres humanos e todas as formas de vida, assim como na 
responsabilidade existencial exigida frente a elas. 

Em abril de 2004, proferi a conferência de encerramento do V Congresso Brasileiro de Bioética, realizado 
em Recife cujo tema foi  A bioética no século XXI.. Tendo, como de costume, levado a discussão para o âmbito 
social e da politização da bioética, comparei as idéias de Sen e a também extraordinária produção do educador 
brasileiro Paulo Freire. Guardadas as peculiaridades de cada palavra e de cada contexto, Sen de certa forma 
expressa com o uso da categoria empoderamento o que Freire denomina libertação. 

Porém, a ideia de libertação implica em mais do que o simples reconhecimento da existência do poder. Ela, 
necessariamente, aponta para o locusaonde se instalam a força capaz de obrigar à sujeição, e a fragilidade, 
manifesta na incapacidade de desvencilhar-se da submissão. Ao definir esses pólos, Freire identifica a oposição 
entre cativeiro, ou a privação do direito de escolha, e a libertação, o verdadeiro exercício da autonomia. Dessa 
forma, assinala que os sujeitos sociais são, eminentemente, atores políticos, cuja ação pode tanto manter como 
transformar o status quo. A categoria libertação desvela as posições de poder e permite pressupor uma tomada de 
posição no jogo de forças pela inclusão social. 

A utilização desta categoria na Bioética de Intervenção pretende apontar em que direção se deve conduzir 
a luta política para garantir tal liberdade. Sua adoção visibiliza a luta das cidadãs e cidadãos que logram sua 
inclusão social, seja no contexto da saúde ou em contextos mais amplos, a partir da tomada de consciência sobre as 
forças que os oprimem e pela ação concreta em oposição a elas. Paulo Freire é particularmente contundente ao 
criticar o preciosismo acadêmico e sua malvada conseqüência, a assepsia moral, que constituem obstáculos à 
libertação:  Daí o tom de raiva, legítima raiva, que envolve o meu discurso quando me refiro às injustiças a que 
são submetidos os esfarrapados do mundo. Daí o meu nenhum interesse de, não importa que ordem, assumir um 
ar de observador imparcial, objetivo, seguro, dos fatos e dos acontecimentos. Em tempo algum pude ser um 
observador  acinzentadamente  imparcial, o que, porém, jamais me afastou de uma posição rigorosamente ética. 
Quem observa o faz de um certo ponto de vista, o que não situa o observador em erro. O erro na verdade não é ter 
um certo ponto de vista, mas absolutizá-lo e desconhecer que, mesmo do acerto de seu ponto de vista é possível 
que a razão ética nem sempre esteja com ele. O meu ponto de vista é o dos  condenados da Terra , o dos 
excluídos. (FREIRE, 2001).  

No entanto, o que se vê no meio da saúde pública brasileira é que a palavra empoderamento tem uma 
utilização bastante aceita e incorporada ao nosso léxico sanitário, enquanto libertação é raramente utilizada. Entre 
outras razões, imputo essa constatação ao fato de Sen trabalhar na área de economia, de grande visibilidade no 
contexto capitalista contemporâneo, ao passo que Freire se debatia em meio a teorias educacionais, de menor apelo 
mercadológico, trabalhando a ideia da educação como prática de libertação. 
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Embora os dois autores tenham desenvolvido seus estudos no sentido de favorecer as populações dos 
países pobres do Hemisfério Sul do mundo, o apelo da economia, infelizmente, é flagrantemente maior que o da 
educação, no atual contexto histórico pelo qual passa a humanidade. A terceira expressão que incluo nessa análise 
é emancipação. O sujeito emancipado não deixa de ser um sujeito livre. O jovem emancipado, por exemplo, é 
aquele que adquiriu status de maioridade e passa a ser senhor e responsável pelos seus próprios atos. Emancipação 
significa alforria, independência, liberdade, o caminhar que se inicia com a libertação. Só é emancipado aquele que 
suprimiu sua dependência, que alcançou o domínio sobre si mesmo e pode garantir não apenas a sobrevivência, 
mas suas escolhas frente aos meios de alcançar essa sobrevivência. O poder sobre si mesmo é o que outorga a 
emancipação, tornando a pessoa imune às forças que buscam sua sujeição. Portanto, suprimir a dependência é pré-
condição para a emancipação, e isso vale tanto para a pessoa quanto para o Estado. É nessa concepção que a 
categoria emancipação se presta à Bioética de Intervenção como ferramenta ou veículo para direcionar a luta pela 
libertação e para colocar essa luta na dimensão coletiva. No entanto, parece-me que, pelo menos ao ouvido, a 
emancipação tem um sentido mais jurídico do que político, sublinhando o reconhecimento legal da capacidade de 
decidir. Porém, para que a inclusão social (inerente ao cidadão emancipado) reflita efetivamente sua autonomia, ela 
deve ser fruto de uma conquista pelo direito de decidir e pela possibilidade real do exercício desse direito, não 
podendo decorrer de mera concessão, como um presente que sem luta foi ofertado e que, por isso, da mesma 
forma, pode ser tirado ao sabor da vontade de quem concedeu a dádiva, como ocorre no caso da proteção. 

Para a Bioética de Intervenção, a inclusão social é a ação cotidiana de pessoas concretas e precisa ser 
tomada na dimensão política, como um processo no qual os sujeitos sociais articulam sua ação. Na medida em que 
a ação cotidiana direciona as escolhas não apenas em função de uma inclinação pessoal, mas considerando a 
dimensão do todo - a necessidade de garantir a existência das pessoas e de todas as formas de vida - ela se torna 
inclusiva, tendendo, como decorrência, à maior simetria. De qualquer modo, creio que qualquer uma das três 
expressões empoderamento, libertação e emancipação - embora com conotações diferentes, auxiliam à 
compreensão do fenômeno de inclusão social como um processo dinâmico que necessita ser construído e levado à 
prática, objetivando a conquista da verdadeira justiça social em saúde.  

 
A Agenda Social na Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos 
 
Depois de mais de dois anos de intensas discussões e a produção de consecutivas versões, entre os dias 20 e 

24 de junho de 2005, foi realizada na UNESCO, em Paris, a reunião definitiva de experts dos diversos governos 
filiados àquela Organização, com o objetivo de definir o teor da futura Declaração Universal de Bioética e Direitos 
Humanos. Após a superação de inúmeras dificuldades, tendo em vista posições antagônicas de diferentes países 
sobre as mesmas questões, finalmente chegou-se a um documento consensual. 

Desde o início das negociações, ficou patente o interesse dos países ricos e seus satélites, guiados por 
Estados Unidos, Alemanha e Canadá, em reduzir a agenda bioética aos temas relacionados exclusivamente à 
biotecnologia/biomedicina, alijando sumariamente os outros dois pilares da disciplina, caros aos países em 
desenvolvimento do Hemisfério Sul: a bioética social e a bioética ambiental. A delegação brasileira teve um papel 
político fundamental na condução da reação dos países periféricos, com o apoio das nações latino-americanas 
.muito especialmente da Argentina - africanas,de alguns países árabes e da Índia. 

Embora se saiba que uma Declaração Internacional deste tipo contenha apenas normas não vinculantes, 
que não podem ser consideradas como lei,servem como guias futuros para a construção das legislações nos 
diferentes Estados. Neste sentido, o documento construído em Paris pode ser considerado um avanço 
extraordinário para os países em desenvolvimento. Sua construção mostra um preâmbulo substancial composto de 
vários considerados, onde são mencionados como referência documentos e tratados internacionais já aprovados 
pelas Nações Unidas. Posteriormente, vem a Declaração propriamente dita, com 28 artigos, divididos em cinco 
capítulos: um capítulo introdutório com as disposições gerais que incluem o escopo e objetivos da bioética (dois 
artigos), seguido de outros dois que trazem os princípios (em número de 15) e sua aplicação (quatro artigos), além 
de duas partes finais relativas a sua implementação e promoção (quatro artigos), finalizando comas considerações 
finais (três artigos). 
 O mais importante, para os objetivos deste texto, se refere às conquistas obtidas na Declaração com relação 
ao campo da saúde pública e da inclusão social. Entre outros, foram incluídos tópicos sobre dignidade humana e 
direitos humanos; respeito pela vulnerabilidade humana e integridade pessoal;igualdade, justiça e eqüidade; 
respeito pela diversidade cultural e pluralismo;solidariedade e cooperação; proteção do meio ambiente, biosfera e 
biodiversidade; responsabilidade social e saúde pública e divisão dos benefícios. Em relação a esses dois últimos 
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pontos ficou claro o compromisso dos Estados-membro em proporcionar acesso a sistemas sanitários de qualidade, 
aos benefícios do desenvolvimento científico e tecnológico, a novos medicamentos e à nutrição, assim como à 
redução da pobreza e outros temas afins, tão caros à pauta contemporânea da saúde pública. 
 Além disso, deve ser mencionada a inclusão de um tópico que poderá servir de antídoto contra o avanço 
da teoria do duplo-standard nas pesquisa sem países pobres e ricos, embora se tenha conseguido colocá-lo apenas 
no preâmbulo do documento:  ... os seres humanos, sem distinção, deveriamser beneficiados pelos mesmos 
elevados padrões éticos nas pesquisas em medicina e nas ciências da vida. (UNESCO, 2005). 
 De modo geral, portanto, a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos re-define a agenda 
bioética para o século XXI, expandindo generosamente seu campo de interpretação, pesquisa e ação. As firmes e 
legítimas ações políticas dos países latino-americanos foram decisivas para a mudança do panorama. Ou seja: a 
Bioética incursionou pela política para incluir as questões sociais em sua agenda. E isso não é biopolítica. É a 
bioética intervindo em uma dimensão mais ampla: a política. Esse grande passo trará, sem dúvida, conseqüências 
positivas e concretas no sentido de ampliar as discussões éticas em saúde, proporcionar melhores condições para 
implementação de medidas de inclusão social e favorecer a construção de sistemas sanitários mais acessíveis; 
criando, assim, condição para que associedades humanas alcancem uma qualidade de vida mais justa. 
 Para a Bioética de Intervenção, o reconhecimento dessas pautas teve distintos significados. A inclusão de 
tais temáticas no contexto das Nações Unidas reafirmou a relevância de seus pressupostos teóricos, legitimando a 
pertinência da intervenção ético-política nesse âmbito. Por outro lado,consubstanciou uma ação efetiva de 
intervenção no sentido de conformar a realidade a partir de parâmetros de eqüidade, inclusão social e justiça. 
Maisdo que isso, porém, a criação desse documento traçou uma orientação universal e objetiva a partir da qual a 
bioética pode lutar pelo empoderamento, pela libertação e pela emancipação dos  condenados da terra.. 
 Agradecimento: Agradeço a Dora Porto, companheira de primeira hora na construção da Bioética de 
Intervenção, pelas preciosas sugestões ao presente texto, bem como pela parceria constante nas reflexões sobre o 
tema. 
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Tecnologia 
 

Snowden foi herói ao revelar espionagem, diz jornalista 
Fernanda Calgaro 

 
Do UOL, em Brasília 
 
06/08/2013 

O jornalista Glenn Greenwald disse nesta terça-feira (6), em audiência conjunta das comissões de relações 
exteriores da Câmara e do Senado, que considera Edward Snowden um herói e que a atitude dele tem servido de 
exemplo para a juventude. 

Snowden era técnico da NSA, a agência de segurança americana, e revelou ao jornal "The Guardian", onde 
Greenwald é colunista, o escândalo de espionagem do governo americano. 
 
AUDIÊNCIA NO SENADO 

Desde então, o ex-técnico é procurado pelo governo dos EUA. Snowden encontra-se agora em Moscou, na 
Rússia, com status de "refugiado". Os Estados Unidos negociam com o governo russo sua extradição. 

"Snowden sabia do sacrifício [pessoal] ao revelar os dados, mas disse que não poderia ficar quieto. Ele 
sabia exatamente os riscos que estava correndo, para mim essa é a definição do herói", afirmou. 

"O exemplo dele vai ter um impacto muito grande talvez maior do que os artigos que estamos publicando", 
disse, acrescentando que, por onde passa para comentar o caso, o jornalista percebe uma mudança no 
comportamento dos jovens. 

O jornalista contou que tem mantido contato frequente com Snowden. "Estou falando com Snowden 
regularmente, quase todo dia." Os dois conversam pela internet por meio de um sistema com criptografia para 
garantir a segurança e o sigilo do conteúdo trocado. 
Indagado se Snowden tem medo de ser morto, respondeu que o ex-técnico "não tem medo de nada". "A única coisa 
de que ele teve medo no começo é que ele iria se sacrificar para divulgar essa informação e o mundo vai reagir sem 
dar a devida importância, mas agora ele está vendo que gerou um debate muito sério", afirmou. 
"Ele sabe que existem riscos grandes, mas não tem medo disso." 
 
Como era o esquema 
 

O jornalista afirmou também que o sistema de espionagem é muito complexo, envolvendo milhares de 
pessoas, o que torna difícil controlar quem tem acesso a esses dados, como Snowden, que, segundo ele, pegou "20, 
25 mil documentos supersecretos". "O problema é, quando se tem um sistema desse tamanho, é difícil controlar 
esse número grande de pessoas." 

O governo americano, através da agência de segurança NSA, utilizava programas secretos de 
interceptação de dados, como o Prism. 
 
GRAMPOS NOS EUA 

 

O programa O Prism é um programa de inteligência secreta americana que daria ao 
governo acesso aos dados de usuários de serviços de grandes empresas 
de tecnologia 

 Quais dados? Não se sabe exatamente, mas qualquer informação poderia ser 
consultada. O jornal 'Washington Post' cita e-mail, chat, fotos, vídeos e 
detalhes das redes sociais 
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 Quem sabia? Segundo Obama, o programa foi aprovado pelo Congresso e é 
fiscalizado pelo Poder Judiciário no país. Todas as empresas negaram 
participação 

 

Funcionamento De acordo com fontes do jornal britânico 'The Guardian', o governo 
poderia ter acesso aos dados sem o consentimento das empresas, mas, 
como eles são criptografados, precisaria de chaves que só as 
companhias possuem 

 

Empresas 
possivelmente 
envolvidas 

Microsoft, Google, Facebook, Yahoo, Apple, Paltalk, Skype, Youtube, 
AOL 

 
Em junho, os jornais "The Guardian" e "The Washington Post" divulgaram documentos secretos que 

indicam que a NSA tinha acesso secreto a gravações telefônicas e da internet de milhões de usuários nos Estados 
Unidos. O esquema envolveu ainda outros países, como o Brasil, conforme revelou o jornal "O Globo". Segundo 
o periódico, documentos sigilosos da NSA mostram que México, Venezuela, Argentina, Colômbia e Equador, entre 
outros, também estavam sob vigilância americana. 

Greenwald acrescentou que não dispõe dos nomes das empresas privadas que colaboram com o governo 
americano no seu esquema de espionagem. "O interessante é que [a identidade das empresas] é o que a NSA está 
mais protegendo." 

Ele disse que não possui nenhum documento em que as empresas estejam identificadas, porque a agência 
dos EUA usa codinomes para se referir a elas. O jornalista ressalta, porém, que, embora ele não tenha poder para 
exigir essas informações, o Senado e a Câmara dos EUA têm esse poder e deveriam exigir que revelassem essas 
informações. 

O conteúdo da audiência servirá de base para um relatório a ser elaborado pela comissão sobre o caso. Em 
audiências realizadas em julho, os ministros Antonio Patriota (Relações Exteriores), Celso Amorim (Defesa) e 
Paulo Bernardo (Comunicações) admitiram vulnerabilidade no sistema de comunicação do Brasil. 
 

 
"Brasil é o grande alvo dos EUA", diz jornalista que obteve documentos  de 

Snowden 
Guilherme Balza 
 
Do UOL, em Brasília 
 
04/09/2013 
 

O jornalista norte-americano Glenn Greenwald, que revelou os documentos secretos obtidos por Edward 
Snowden, disse em entrevista por telefone ao UOL que o Brasil é o maior alvo das tentativas de espionagem dos 
Estados Unidos. "Não tenho dúvida de que o Brasil é o grande alvo dos Estados Unidos", disse o jornalista, que 
promete trazer novas denúncias. "Vou publicar todos os documentos até o último documento que deva ser 
publicado. Estou trabalhando todo dia." 

Greenwald revelou esta semana, em reportagem em conjunto com o programa "Fantástico", da TV Globo, 
que o governo americano espionou inclusive os e-mails da presidente Dilma Rousseff e de seus assessores 
próximos. 

Snowden era técnico da NSA, a agência de segurança americana, e revelou aojornal britânico "The 
Guardian", onde Greenwald é colunista, o escândalo de espionagem norte-americano. 
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O governo brasileiro já cobrou uma resposta formal e por escrito à Casa Branca. Em nota, o Departamento 
de Estado americano disse na terça-feira (3) que "responderá pelos canais diplomáticos" aos questionamentos do 
Brasil. O departamento não comenta publicamente as denúncias, mas afirma que os EUA "sempre deixaram claro 
que reúnem inteligência estrangeira". Para o jornalista, o Brasil tem de dar uma resposta "enérgica" e "menos vaga" 
aos EUA. 

Segundo Greenwald, o que motiva os EUA a espionar até mesmo aliados é o desejo por poder. "Sempre 
que os Estados Unidos estão fazendo espionagem o poder deles aumenta muito. Então, para saber tudo o que eles 
querem fazer, coletam tudo o que for possível. Mas com certeza é para obter vantagens industriais e também por 
questões de segurança nacional." 

O jornalista mora no Brasil e namora um brasileiro, David Miranda, que foi parado pela polícia britânica 
e interrogado por nove horas, quando voltava de Berlim para o Rio de Janeiro no último dia 18. 
 
Leia abaixo a entrevista de Greenwald ao UOL: 
 
UOL - O que o senhor tem achado da posição da diplomacia brasileira após as últimas denúncias de 
espionagem contra a presidente Dilma Rousseff e assessores? 
 
Glenn Greenwald - A questão é se vai ser convertido em ação [a reação do governo brasileiro] ou se eles vão ficar 
expressando isso com palavras e nada vai acontecer. Vamos ver. 
 
Que tipo de medida, de ação, o governo brasileiro poderia tomar diante dessas denúncias? 
 

Há várias coisas que eles podem fazer para tentar encontrar a solução, para mostrar aos Estados Unidos 
que eles estão preocupados com as denúncias de espionagem. Não sei se eles vão querer fazer isso ou se só estão 
mostrando ao povo que estão zangados. Acho que o ponto mais importante é o povo pressionar o governo 
brasileiro para fazer alguma coisa real contra essa invasão. 
 
Esses documentos secretos mostram que houve espionagem, além do Brasil e do México, da presidente Dilma e 
do presidente do México [Enrique Peña Nieto], de outros líderes mundiais? 
 

Sim, mas esses documentos foram extremos para mim porque se dirigem pessoalmente e especificamente 
[aos presidentes]... Os alvos foram esses dois líderes, de maneira pessoal. E tem outros governos que os Estados 
Unidos estão fazendo espionagem, claro. Há artigos que já escrevi com invasões [virtuais] de embaixadas ou 
consulados, coisas assim. Mas esse foi o primeiro artigo publicado em que a espionagem se dirige muito 
pessoalmente a líderes democráticos como alvo muito forte. Não estou falando que não tenham outros [líderes 
espionados], mas com certeza, até agora os dois [Dilma e Peña Nieto] foram os únicos [espionados] assim. 
O senhor pretende buscar nesses documentos informações sobre outros líderes ou mesmo novas informações 
com relação ao Brasil? 
 

Com certeza. Eu vou publicar todos os documentos até o último documento que devaser publicado. Estou 
trabalhando todo dia para analisar mais documentos. Não tenho dúvida de que o Brasil é o grande alvo dos 
Estados Unidos. Talvez tenham outros líderes que eles estão fazendo isso, mas é raro fazer isso com aliados, países 
amigos, como Brasil e México. Eles têm muito interesse no Brasil por várias razões. Acho que tem outros países, 
mas o Brasil é um dos principais. 

 
Poderia citar alguns outros países que foram espionados? 

 
Estou trabalhando com outras organizações. Já tive muita coisa publicada sobre como os Estados Unidos 

fizeram espionagem contra a Alemanha, contra o governo da União Europeia, mas em breve vão ter [denúncias de 
espionagem] de outros países também. 

 
Além de obter vantagens comerciais, o senhor vê alguma outra motivação para essa espionagem? 

A espionagem dá muito poder. Todos os governos, na história, que quiseram controlar o mundo, controlar 
a população, usam a espionagem para fazer isso. Quando você sabe muito sobre o que outros líderes estão 
pensando, planejando, comunicando, você pode controlá-los muito mais porque você sempre sabe o que eles estão 
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fazendo. O motivo é o poder. Sempre que os Estados Unidos estão fazendo espionagem, o poder deles aumenta 
muito. Além disso, o sistema brasileiro de telecomunicação, como é um alvo grande, um alvo forte, eles podem 
coletar dados de comunicações de muitos outros países. Por exemplo, se tem alguém na China que está mandando 
e-mails para alguém na Rússia, muitas vezes pode atravessar o sistema do Brasil. Na internet funciona assim. 
Então, para saber tudo o que eles querem fazer, coletam tudo o que for possível. Mas com certeza é para obter 
vantagens industriais e também por questões de segurança nacional. 

 
Nos documentos que o senhor tem em mãos, em algum deles aparece o conteúdo das interceptações? 

O programa que eles usaram contra a Dilma com certeza coletou o conteúdo dela. Mas não tenho 
mensagem específica como tive com o presidente do México porque eles só mostraram exemplos de como o 
sistema está funcionando. Com certeza eles estão coletando não só os metadados [dados sobre os vetores de 
comunicação, mas não sobre o conteúdo destas] mas o conteúdo também, como publicamos. 

 
O senhor teme sofrer alguma retaliação por conta dessas novas denúncias? 

 
Tem muitos políticos que estão ameaçando, pedindo para que me prendam, falando que sou criminoso. Há 

debates na televisão sobre se eu sou jornalista ou criminoso. Meu advogado recomenda que eu ainda não volte 
para os Estados Unidos até que eles possam resolver tudo. Acontece com meu companheiro na Inglaterra, que 
ficou detido por nove horas. Quando você faz jornalismo contra facções mais poderosas eles vão te atacar. Eu sabia 
que iria acontecer, mas não vou parar nem um pouco por causa disso. 

 
O que o senhor espera do governo americano? Que resposta eles podem dar diante dessas denúncias? 
 

O governo dos Estados Unidos está muito arrogante com países que eles julgam mais fracos. O único jeito 
que o país pode ter o respeito dos Estados Unidos é mostrar força para defender seus direitos. O governo norte-
americano acha que se o Brasil não está encarando com seriedade, fazendo coisas e agindo de maneira séria, eles 
não vão respeitar o governo brasileiro. O governo americano pode dar uma explicação menos genérica, e mais 
direta, interessante, se o Brasil for mais enérgico, menos vago. 
 
O senhor tem se comunicado com Edward Snowden com qual frequência? 
Mais ou menos todos os dias. 
 
Ele tem lhe passado novas informações? 

 
Estamos sempre discutindo o fato que está sendo criado com as divulgações dele, mas todos os documentos ele me 
deu em Hong Kong (China). Quando ele chegou à Rússia, não me deu mais documentos. E acho que ele não 
pretende dar mais documentos a ninguém porque ele tem esse acordo com o governo russo para não vazar mais 
documentos. Todos os documentos ele já me deu. 
 
 


