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O golpe de Estado desencadeado em 2015, cuja 
primeira etapa entronizou na Presidência da Repú-
blica o vice Michel Temer e seu grupo, ingressa ago-
ra em novo estágio, graças à vitória da candidatura 
de extrema-direita no segundo turno das eleições 
presidenciais. Decididas a estancar o ciclo de gover-
nos moderadamente progressistas inaugurado em 
2003 por Luiz Inácio Lula da Silva e a implantar sem 
delongas a agenda de reformas ultraliberais ironi-
camente apelidada “Ponte para o Futuro”, as oligar-
quias brasileiras e o grosso da burguesia unificaram-
se em torno do ex-capitão Jair Bolsonaro. Deste mo-
do, impuseram uma dura derrota ao PT, aos demais 
partidos de esquerda e aos movimentos sociais (e, 
no primeiro turno, já haviam rifado o PSDB). 

A percepção de que Bolsonaro poderia trazer 
ao país a barbárie, por sua apologia da tortura, 
suas declarações de teor misógino, homofóbico e 
racista e ainda por seu anúncio de que os oposito-
res serão “varridos” ou presos caso não busquem 
o exílio, mobilizou no segundo turno inesperados 
apoios ao candidato petista Fernando Haddad. Do 
apresentador Luciano Huck ao ex-governador tu-
cano Alberto Goldman, do democrata-cristão José 
Maria Eymael ao ex-presidente do STF Joaquim 
Barbosa, não foram poucos os que, embora anta-
gonistas da esquerda ou estranhos a ela, rechaça-
ram o projeto de Bolsonaro. Em vão.

Bolsonaro angariou 57,8 milhões de votos, con-
tra os 47 milhões obtidos por Haddad. Porém, 42 
milhões de eleitoras e eleitores deixaram de votar 
em algum dos candidatos — 31 milhões abstiveram-
se, os restantes 11 milhões votaram nulo ou branco.

Omisso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
optou por não investigar as fartas evidências 
de práticas ilegais na campanha de Bolsonaro, 
tais como o uso de bancos de dados de terceiros 
para envio massivo de fake news na rede social 
WhatsApp, disparadas por robôs desde o exterior, 

conforme revelou reportagem da Folha de S. Paulo. 
Financiado por empresários, o esquema configu-
rava “caixa 2” e outros crimes eleitorais. 

Nada será como antes. As oligarquias domi-
nantes não querem correr risco algum, razão pela 
qual o ex-presidente Lula foi impedido de dispu-
tar a eleição. A elas pouco importa se Bolsonaro 
pretende rearmar a população, incitar o ódio, 
reimplantar a Ditadura Militar. Ou se é capaz de 
intimidar professores citando-os nominalmente 
(o que fez, em vídeo, logo após eleger-se). 

Para espanto da mídia internacional, o juiz Sérgio 
Moro — que condenou Lula à prisão, por corrupção, 
em julgamento questionado até mesmo pela ONU, 
retirando-o assim da disputa eleitoral que liderava — 
foi agraciado pelo presidente eleito com o supermi-
nistério da Justiça e Segurança Pública. Bingo!

Veterano porta-voz da extrema-direita mili-
tar, o general Augusto Heleno assumiria a pasta 
da Defesa. Setores do Exército avalizaram a can-
didatura Bolsonaro e fazem pressão sobre o Judi-
ciário. A presidenta do TSE, ministra Rosa Weber, 
concedeu tensa entrevista coletiva em que de-
fendeu a “normalidade” da eleição tendo ao seu 
lado, estranhamente, o poderoso ministro-chefe 
do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), ge-
neral Sérgio Etchegoyen.

O porvir que se prenuncia é sombrio, mas há 
que resistir à tirania, sempre!

“PEC da Morte”. Nesta edição abordamos os 
reflexos da EC 95 de Temer nas contas do SUS 
e no financiamento da ciência brasileira, bem 
como os devastadores efeitos da “reforma traba-
lhista” sobre a classe trabalhadora. O programa 
econômico delineado pelo presidente eleito e 
seus auxiliares aprofundará o corte de gastos e a 
retirada de direitos. Tema da capa, os povos indí-
genas estão entre os alvos do novo governo.

O Editor   

Ponte Para um futuro sombrio
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ENTREVISTA: JEAN-CLAUDE BERNARDET

CrítiCo, roteirista, 
ator, enfant terrible  
do Cinema naCional
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Daniel Garcia

Bernardet conversa com a equipe da 
Revista Adusp no seu apartamento do 
Edifício Copan, no centro de São Paulo
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O crítico e cineasta Jean-Claude Bernardet, professor da então Escola de Comunicações Culturais da 
USP (ECC, hoje ECA), tornou-se um dos alvos da Ditadura Militar iniciada em 1964. Ainda jovem, 
recém-ingressado no curso de Cinema da USP, ele foi incluído numa relação de vinte e quatro 

pessoas, na sua maioria docentes da USP, compulsoriamente aposentadas por decreto do ditador marechal 
Arthur da Costa e Silva, de 29 de abril de 1969, baseado no Ato Institucional nº 5 (editado em dezembro de 
1968). A medida também interrompeu suas atividades docentes na UnB.

Supõe-se que o responsável imediato pela arbitrariedade cometida contra Bernardet tenha sido o então diretor 
da ECC, Antonio Guimarães Ferri (1923-1998), que teria pedido ao reitor licenciado Gama e Silva (1913-1979), 
ministro da Justiça, que incluísse na lista, ainda, os nomes do professor Paulo Emílio Sales Gomes (1916-1977) e 
do coordenador do curso, Rudá de Andrade (1930-2009).“O Paulo pertencia a uma certa aristocracia e por isso 
era meio difícil cassá-lo. O Rudá era filho do Oswald de Andrade, um escritor indiscutível, e também era difícil 
cassá-lo. Mas eu não. Eu poderia ser cassado à vontade. E fui”, relata Bernardet.

Ele retornaria à ECA em 1980, beneficiado pela Anistia, sem lamentar a longa ausência, tanto pelas ricas 
atividades que desenvolveu fora da universidade como pela relação conflituosa que mantinha com o corpo 
docente da escola na década de 1960. Foram “onze anos maravilhosos”, nos quais atuou como crítico de 
cinema no semanário alternativo Opinião, viajou pelo país a serviço do Instituto Goethe, organizando 
seminários e conhecendo cineclubes de vários Estados, escreveu Cinema Brasileiro: Propostas para uma 
História. Aposentou-se em 1998, mas manteve alguns orientandos.

Quando requereu contagem de tempo para efeitos de aposentadoria, num primeiro momento a USP encurtou 
o período. “Fazendo o cálculo dos anos, percebi que eles tinham calculado a partir da Lei da Anistia, do 
retorno. E aí eu disse que meu contrato datava de 1967”. Como o departamento de pessoal não encontrava o 
contrato, Bernardet resolveu promover um escândalo na sala, falando em voz alta. “Eu tinha mais ou menos 
escrito o discurso. ‘Fui aposentado pelo AI-5. Tenho os mesmos direitos de todos esses professores da lista que 
voltaram com a Lei da Anistia. E há um professor que se aposentou e está na lista, e esse professor se chama 
Fernando Henrique Cardoso [à época, presidente da República]. Então, eu tenho todos os direitos que tem o 
Fernando Henrique Cardoso’. O meu contrato foi encontrado em três dias”.

A indenização obtida permitiu-lhe adquirir um imóvel no Copan, que um amigo lhe oferecera. “Negociamos e 
comprei esse apartamento. Nunca tinha tido nada. A um ponto em que, no Rio, morava num cubículo. Tinha 
uma máquina de escrever da Olivetti. Não tinha mesa, não tinha nada. Eu escrevia meus artigos ajoelhado. 
Quando os joelhos doíam, eu sentava na cama, botava a máquina assim [mostra], até eu me cansar”.

Em junho de 2016. quando estava prestes a completar 80 anos de idade, Bernardet concedeu extensa 
entrevista a Pedro Estevam da Rocha Pomar, Vinicius Crevilari e ao repórter-fotográfico Daniel Garcia. 
A seguir, os principais trechos da conversa.
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Revista Adusp. O que é cinema, 
Jean-Claude Bernardet?

Jean-Claude Bernardet. O que 
é Cinema? é o título de um livro de 
André Bazin, mas também é o títu-
lo de um livro que faz parte de uma 
coleção. Quando a Editora Brasi-
liense e o Caio Graco Prado cria-
ram a coleção Primeiros Passos, o 
título de cada livro seria “O que é 
...?” (Cinema, Teatro, Ideologia...). 
É um título bastante afirmativo 
e arrogante, mas não tinha outra 
opção, é o selo. Isso foi bastante 
discutido — eu fiz parte dos dez 
primeiros autores, tinha a Marilena 
Chauí, não me lembro exatamen-
te quem eram os outros — mas é 
tipicamente um projeto de editor. 
Então, quando ele escolheu alguns 

escritores, e expôs o projeto dele, 
pediu que lhe entregássemos umas 
doze páginas, porque ele queria ver 
a quem a gente se dirigiria, quem 
seria o público leitor, como a gente 
escreveria... Fiz isso, mas fomos 
muito criticados por ter feito is-
so, porque parecia uma censura 
do editor, que o autor tivesse que 
submeter o texto a ele, que o editor 
eventualmente pudesse recusá-lo 
ou sugerir modificações.

Revista Adusp. Você explicou o 
livro, mas afinal de contas: o que é 
cinema?

JCB. Bom, eu lhe perguntaria 
o que é literatura. Porque com o 
cinema acontece mais ou menos a 
mesma coisa. Atualmente, são ima-
gens animadas acompanhadas de 

som. Da mesma forma que a litera-
tura são palavras encadeadas, com 
um sistema de pontuação. Mas isso 
pode resultar em Guimarães Ro-
sa ou em Paulo Coelho. E no cine-
ma é a mesma coisa. Então, eu luto 
bastante contra essas expressões 
muito genéricas, que ao meu ver 
indicam mais o aparato técnico do 
que propriamente uma produção 
social, artística. Porque o cinema 
pornográfico é cinema, assim co-
mo o X-Men também é cinema, da 
mesma forma que é o que estou 
fazendo atualmente na ECA, uma 
pesquisa de montagem com alguns 
filmes de uns vinte segundos cada. 
Tudo isso pode ser cinema, mas 
a questão que se coloca é de uma 
linguagem que é extremamente ge-

Cinemateca Brasileira

Relação com o corpo docente da antiga ECC-USP foi difícil
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nérica e que cobre, dessa forma, 
uma diversidade. Mas o que atua 
na sociedade é essa diversidade, 
não esse algo genérico. Um festival 
de cinema pornográfico, ou o Festi-
val de Brasília, por exemplo: é tudo 
cinema. São propostas diferentes, 
são públicos diferentes, são modos 
de produção diferentes.

Revista Adusp. Você veio muito 
jovem para o Brasil?

JCB. 13 anos.
Revista Adusp. Como é que foi 

essa decisão? Como é que um belga 
vem parar na Paulicéia Desvairada?

JCB. Primeiro que eu não sou bel-
ga. É complicado isso: sou francês, 
nascido na Bélgica. Na época, anos 
1930, para ser belga precisava ser 
nascido de família belga. Eu nasci 
durante uma viagem dos meus pais à 
Bélgica, de forma que eu poderia até 
ter escolhido a nacionalidade belga 
aos 18 anos. Mas não o fiz, porque 
aos 18 anos eu estava aqui em uma 
outra realidade e realmente a Bélgi-
ca era a coisa mais longínqua.

Eu passei os três, quatro primei-
ros meses da minha vida na Bélgica 
e depois fomos para Paris. Lá, fica-
mos até o fim da guerra — durante 
a guerra meu pai nos escondeu fora 
da cidade — e em 1949 eles resol-
veram migrar, não sei muito bem 
para onde, mas em todo o caso eles 
pararam no Brasil. Essa mudança 
acompanha muitas outras mudan-
ças. Meu pai se divorciou e nunca 
mais vi minha mãe. Eu tinha rela-
ções afetivas com meus avós, pas-
sei a guerra em um apartamento 
dos meus avós. Meu pai estava na 
clandestinidade e durante a guerra 
eu o vi muito pouco. Então, houve 
uma ruptura muito grande e eu quis 

voltar para Paris, mas meus avós 
tinham entendido que não voltarí-
amos, venderam o apartamento e 
foram para o sul da França. Então 
não tinha mais onde ficar em Paris e 
aqui aconteceu o seguinte: fui para 
o Liceu Pasteur, continuar o ensino 
secundário que havia iniciado na 
França, e continuei meu ensino em 
francês. Quer dizer, minha forma-
ção foi totalmente em francês, com 
professores franceses etc.

Eu, na minha vida, nunca tive 
uma aula de português. E, por ou-
tro lado, falava-se francês em ca-
sa e nosso português se limitava a 
ir até a padaria comprar pão. To-
dos os meus amigos e namoradas 
eram franceses. Nunca tive um ami-
go brasileiro até os 21 anos. Até o 
momento em que fui para o Senai 
[Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial] e foi a ruptura, realmen-
te. Entendi que ou voltava para a 
França ou ficava no Brasil. Mas ficar 

na colônia francesa para mim era 
um suicídio. De forma que foi um 
grande momento de ruptura com 
a família, com os estudos etc. e fui 
para o Senai.

Passei a frequentar um 
cineclube [que] não 
projetava filmes. O grupo 
escolhia um filme em 
cartaz e era discutido. Na 
terceira vez apareceu um 
filme francês baseado num 
romance do Zola. Aí me 
perguntaram: “Já que você 
é francês, não quer fazer o 
relatório?” Fiz, num tosco 
português, e gostaram muito

Cinemateca Brasileira

Como figurante no filme Boca de Ouro, de Nelson Pereira dos Santos
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Revista Adusp. Você foi para o 
Senai fazer o quê, exatamente?

JCB. Eu queria sair da família, mas 
meu pai não deixava porque existia 
uma lei de tutela que me prendia a 
ele até os 21 anos.

Revista Adusp. E você tinha 18 
anos nessa época…

JCB. Na época devia ter uns 19… 
E aí fizemos um acordo de que eu 
poderia trabalhar. Então, eu fui tra-
balhar numa editora chamada Difel 
[Difusão Europeia do Livro], dirigida 
por um amigo do meu pai, uma boa 
editora que fazia divulgação de lite-
ratura francesa, tinha Sartre, Simone 
de Beauvoir. E como eu gostava mui-
to de história e literatura, trabalhar 
numa editora era algo significativo. 
Fui ao Senai fazer um curso gráfico 
para desenhar capas de livros, etc. 
Eles chamavam isso de “Desenho pa-
ra Reprodução”. Fiz dois cursos lá 
e como eu não tinha diploma final 
de ensino médio, o primeiro diplo-
ma que eu tive na vida foi do Senai. 
Evidentemente no Senai ninguém 
falava francês e eu cheguei lá com 
um português sofrível — e é um meio 
operário, grande parte dos jovens 
era proveniente do Nordeste. E aí 
aconteceu um conflito. O professor 
era um artista gráfico culto que nos 
dava trabalhos do tipo compor uma 
capa de livro, compor uma página 
de jornal para fazer propaganda de 
uma marca de geladeira etc. Cada 
semana ou cada quinzena tínhamos 
de apresentar um trabalho. E eu não 
desenho bem. Mas o professor sem-
pre escolhia o meu desenho ou a mi-
nha proposta como a melhor. Eu não 
fazia um desenho de geladeira, por-
que eu não sei desenhar. O que eu 
fazia era equilibrar as massas, sabia 

esboçar o volume, sabia equilibrar 
o conjunto... Todo esse trabalho eu 
fazia com um péssimo nível de de-
senho. E a maior parte desses jovens 
desenhava muito bem: sabiam fazer 
um retrato, sabiam fazer um som-
breado de um cabelo, desenhar uma 
mão — coisas que eu era incapaz de 
fazer. Porém, eles eram incapazes de 
montar um conjunto que fosse equi-
librado e que a informação principal 
fosse dada no lugar onde cai o olho, 
não confundir informação principal 
com informação secundária, e alguns 
se rebelavam contra o professor: “É 
sempre ele, mas ele nem sabe dese-
nhar”. E havia isso que o curso era de 
projeto, de proposta mais conceitual. 
E o professor respondia: “Isso aqui 
não é um curso de arte”.

Você tinha que entender a arte 
naquele momento como finalização 
do trabalho, quem conceitua uma 
propaganda podia rabiscar um perfil 
e depois isso era finalizado com o de-
senho. Mas para mim foi muito inte-
ressante porque foi um momento em 
que eu percebi onde me localizava. 
Não pelo raciocínio, pela meditação, 
mas numa situação social real. Jo-
vens que de certa forma estavam em 
ascensão cultural, profissional, que 
estavam se formando. Não é que o 
meu nível estivesse acima deles, mas 
eu tinha uma outra formação concei-
tual e eles tinham outros talentos. 
Eu cheguei ao Brasil no Senai, foi um 
momento em que eu deixei a colônia 
francesa, deixei minha família…

Revista Adusp. E ali você passou a 
interagir com essas pessoas também…

JCB. Não, porque eu continuava 
na editora... O que havia na editora? 
Tinha a editora e a livraria e eu tra-
balhei nas duas, e ali todo mundo 

só falava francês. A editora era um 
lugar de tradução, o que se vendia 
eram livros em português, de auto-
res franceses. Na livraria vendiam-se 
apenas livros em francês. Uma gran-
de parte da clientela era francesa. Es-
tudantes e professores que já tinham 
pós-graduação naquela época fala-
vam francês. Mas, devido ao cenário, 
eu já tinha um certo distanciamento. 
Tinha que fazer isso porque preci-
sava trabalhar, tinha um salário etc. 
E também entendi que minha vida 
não se desenvolveria ali. Aí, passei 
a frequentar um cineclube com um 
amigo e no cineclube sempre tive 
essa questão de estar no Brasil com 
uma cultura francesa.

Esse cineclube não projetava fil-
mes. O grupo escolhia um filme em 
cartaz e o filme era discutido. Tinha 
uma certa mecânica, uma pessoa era 
escolhida para ser uma espécie de 
relator que deveria fazer uma análi-
se do filme durante um certo tempo, 
uns 20, 25 minutos. Ele tinha de ela-
borar alguma coisa, não podiam ser 
apenas opiniões, e só depois dessa 
exposição feita os participantes en-
travam na discussão. Então, eu fui 
uma, duas vezes e achei legal. Mas na 
terceira vez apareceu em cartaz um 
filme francês baseado num romance 
do Émile Zola. Aí me perguntaram: 
“Já que você é francês, não quer fa-
zer o relatório?” Fiz, ainda num tos-
co português, e gostaram muito. Fui 
convidado a fazer parte da diretoria 
da próxima chapa, e fomos eleitos. 
Eu, Gustavo Dahl... Não lembro todos 
da diretoria. Tinha um cara muito 
ativo, que já é falecido, Fernando Se-
plinski. O cineclube se chamava Dom 
Vital e oficialmente era dependente 
do Instituto Dom Vital, no Rio de 
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Janeiro. E claramente, já no fim dos 
anos 1950, se percebiam diferenças 
ideológicas, religiosas etc., mas isso 
não nos preocupava. A gente convi-
via muito bem.

Uma pessoa da Cinemateca fre-
quentava o cineclube da seguinte 
forma: não vinha para os debates. 
Ele sabia mais ou menos a que horas 
acabava a sessão e aparecia nesse 
finzinho: era o Rudá de Andrade. 
Depois algumas pessoas saíam com 
ele para tomar um chopp e foi assim 
que eu conheci o Rudá. Eu nem sabia 
o que era a Cinemateca Brasileira e 
aí o Rudá me disse que a Cinemateca 
tinha um curso — era um grande 
momento do cineclube, da cinefi-
lia e da expansão dos cineclubes no 
Brasil, anos 1950, 1960 — que se cha-

mava “Curso para dirigentes de ci-
neclubes”. Era um curso de um ano, 
digamos que de introdução à histó-
ria do cinema, de introdução à or-
ganização dos cineclubes, à técnica 
de debate, às formas de linguagem, 
ao roteiro etc. Ele me perguntou se 
eu não queria fazer esse curso. Isso 
foi em julho ou agosto de 1958. E foi 
nesse curso que eu conheci o Paulo 
Emílio Sales Gomes. E nessa época, 
os profissionais de outra geração a 
quem eu estava mais ligado eram o 
Rubem Biáfora, que era do Estado de 
S. Paulo, e o Walter Hugo Khouri, um 
cineasta totalmente apoiado pelo 
Estado de S. Paulo e pela imprensa 
mais conservadora. Eles tinham uma 
visão, assim... extremamente de ci-
nema norte-americano, um grande 

desprezo pelo cinema italiano, cine-
ma francês etc.

Paulo Emílio foi decisivo 
em vários níveis da minha 
vida. Eu era uma pessoa 
acanhada, muito tímida, 
muito insegura e o Paulo 
tinha, em relação a mim, 
atitudes desafiantes. Por 
parte da minha família, eu 
só recebia críticas pelo que 
eu lia. A primeira pessoa que 
apostou em mim foi Paulo

Cinemateca Brasileira

Paulo Emílio Sales Gomes: amigo, mentor e grande referência
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Então, tivemos uma aula com ele 
[Paulo Emílio] e ele disse a frase que 
eu repeti mil vezes: “Não existe ci-
nema. Existem filmes”. Mas na cabe-
ça do Biáfora existia cinema sim. E 
no fim era válido e bom, na medida 
em que eles pensavam esse conceito 
ideal de cinema, em nível de lingua-
gem, da narrativa, etc. E foi bem li-
bertador para mim isso, quer dizer: 
“então este cinema e os filmes entre 
si são muito diversos”. E no fim do 
curso ele pediam um trabalho, fiz so-
bre o Cidadão Kane e ganhei o primei-
ro prêmio. A partir deste momento 
houve contatos, como o do Gustavo 
Dahl, que trabalhava na Cinemateca 
e foi estudar na Itália. Ele estava na 
biblioteca e ia convidar alguém para 
substituí-lo, mas tinha uma ideia de 

ampliação da biblioteca e queria du-
as pessoas, então convidou o Mauri-
ce Capovilla e eu.

Revista Adusp. Então esse con-
tato com o Paulo Emílio, de certa 
forma, foi decisivo para o seu envol-
vimento com o cinema.

JCB. O Paulo Emílio foi decisivo 
em vários níveis da minha vida. Era 
uma pessoa muito acanhada, muito 
tímida, muito insegura e o Paulo 
tinha, em relação a mim, atitudes 
muito desafiantes. E eu já disse isso, 
nunca publiquei, mas enfim: o Paulo 
foi o primeiro adulto que realmente 
confiou em mim. Por parte da mi-
nha família, eu só recebia críticas 
pelo que eu lia. Então, a primeira 
pessoa que apostou em mim foi o 
Paulo, e apostou me provocando. E 

a maior provocação foi isso: por mo-
tivos pessoais ele teve de fazer uma 
viagem que duraria bastante tempo, 
várias semanas, se não meses. Ele 
tinha uma coluna do “Suplemento 
Literário” de O Estado de S. Paulo e 
durante essa viagem ele não pode-
ria assinar a coluna. Então, formou 
um grupo de pessoas que incluía 
Gustavo Dahl, Rudá de Andrade, 
acho que Fernando Seplinski e eu. 
Eu disse que não era possível, por-
que mal escrevia português. Houve 
muitas recusas da minha parte e 
no último dia, em que eu estava na 
Cinemateca, ele me disse, quase na 
porta: “Você vai fazer”. E eu disse: 
“Paulo, eu não vou”. Mas ele fechou 
a porta. Não ouviu. Ele tinha muito 
dessas atitudes de provocação, mui-

Cinemateca Brasileira

Acervo da Cinemateca Brasileira dispõe de várias fotos em que Bernardet 
parece estar posando, como esta. Não há data nem qualquer outro dado
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to estimulantes. E foi aí que come-
cei a escrever no “Suplemento Li-
terário”. Mas eu ainda não escrevia 
em português e nesse momento eu 
ainda trabalhava na livraria, então 
eu escrevia em francês e um colega 
meu na Cinemateca, Nelson Nicolai, 
traduzia. Mas traduzia junto a mim, 
e a cada palavra ele me perguntava: 
“Pode ser assim ou pode ser daquela 
outra forma? O que você prefere?” 
Então, as minhas aulas de português 
foram as traduções desses textos e 
pouco a pouco eu comecei a escre-
ver e ele passou apenas a revisar os 
textos. Depois o Nelson se tornou o 
chefe de revisão da Companhia Edi-
tora Nacional.

Outra maneira que eu aprendi 
português foi a seguinte: como não 
tinha completado o secundário e 
não podia ir para a universidade, 
comecei a frequentar cursinhos gra-
tuitos na USP e em outras universi-
dades. Fiz um curso de psicologia e 
um curso de teatro brasileiro. Num 
determinado momento do curso, o 
professor, que era cego, pediu que 
fizéssemos um trabalho sobre um 
romance e nos indicou três roman-
ces. Fui à Livraria Brasiliense, e pe-
di ao vendedor que entre os três 
títulos ele me indicasse aquele que 
tivesse menos páginas. “Caí” no Ma-
chado de Assis e a obra era As Memó-
rias Póstumas de Brás Cubas. Adorei 
absolutamente as Memórias Póstumas 
e fiz um trabalho sobre a obra, já 
em português embora tosco. O pro-
fessor adorou.

Minha família era muito rígida e 
meu presente de aniversário de 18 
anos foi a autorização para ler Sar-
tre e Simone de Beauvoir e Camus. 
Todo mundo lia diariamente em ca-

sa. Esse professor gostou tanto do 
que eu fiz que disse: “Eu gostaria 
que você viesse na turma da noite 
e da tarde, para ler o seu trabalho 
para os alunos”. Eu estava no curso 
da manhã. Fiz isso e depois ele me 
disse que estava fazendo mestrado 
ou doutorado sobre o Modernismo 
e que precisava de um leitor, então 
passei a ser seu leitor. E aí eu li Gra-
ça Aranha, Oswald de Andrade... En-
fim, li os textos de que ele precisava 
para a tese que estava elaborando, 
e li várias vezes, porque ele me pe-
dia para reler, pegar de novo um 
mesmo parágrafo... Foi assim que eu 
aprendi português.

Se eu queria realmente ser 
esse imigrante, inserido 
na sociedade brasileira e 
com papel de intervenção, 
um papel ativo, só poderia 
escrever sobre cinema 
brasileiro. Porque era  
a única possibilidade de 
ser aquele crítico que iria 
intervir no meio cultural

Revista Adusp. Então aí você co-
meçou a superar sua dificuldade com 
o português…

JCB. Eu consegui uma inserção 
na sociedade, de acolhimento, en-
tende? Eu tinha deixado de ser um 
francês da colônia francesa — com 
todo esse trabalho feito, com o Se-
nai, com a ida ao Cineclube, com 
os contatos com a Cinemateca. Eu 

estava me inserindo. Como eu vejo 
a minha narrativa? Que eu resolvi 
o problema de um imigrante. Por-
que o problema de um imigrante 
francês é muito diverso, certamen-
te, do problema de um imigrante 
japonês ou de um italiano ou es-
panhol, que migraram em grupos, 
com uma grande homogeneidade 
social, de camponeses etc. Os fran-
ceses não. Então, entre os amigos 
dos meus pais e os pais dos meus 
colegas, tinha diretor da Rhodia, 
você entende? Era uma elite, re-
cebiam supersalários e eram total-
mente reacionários, conservadores. 
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Mas meu pai não. Então, através do 
cinema eu encontrei uma maneira 
de me inserir na sociedade e de uma 
forma ativa. E fui evoluindo nesse 
sentido. Quando comecei no “Su-
plemento Literário” tive um certo 
sucesso, alguns textos meus tiveram 
uma certa repercussão, mas tem um 
texto meu que explodiu, que é so-
bre La Dolce Vita, filme do Federico 
Fellini. E tem dois textos, porque 
o primeiro teve tanto sucesso que 
me pediram que eu escrevesse um 
segundo, mas o segundo era muito 
ruim. Aí fui convidado para dar pa-
lestras sobre o método crítico e me 

veio um pensamento absolutamente 
norteador: que a única pessoa que 
me interessava, e que não leria o 
texto, era o Fellini. E aí eu comecei 
a entender a crítica não como uma 
avaliação de filmes, um juízo de va-
lor ou coisa desse tipo, mas a crítica 
como uma intervenção. E se eu que-
ria realmente ser esse imigrante, in-
serido na sociedade brasileira e com 
um papel de intervenção, um papel 
ativo, eu só poderia escrever sobre 
cinema brasileiro. E não fiz isso por 
nacionalismo, embora estivéssemos 
em um período muito nacionalista. 
Mas porque era a única possibilida-

de que eu tinha de ser aquele crítico 
que iria intervir no meio cultural 
em que ele atue. Eu poderia, even-
tualmente, ter escrito sobre um ci-
neasta que eu adoro, que é o Alain 
Resnais. Mas pensei: “Escrever so-
bre o Alain Resnais não vai ajudar 
nada em matéria de uma interação 
com o meio de produção”, que me 
pareceu ser realmente uma dinâmi-
ca essencial do trabalho crítico.

Revista Adusp. Nesse momento 
começa a surgir o Cinema Novo. Co-
mo é que você se aproxima e qual é a 
sua relação com o Cinema Novo, com 
o pessoal do Cinema Novo?

JCB. O Cinema Novo é muito 
pouco paulista. Pode-se dizer que 
não houve Cinema Novo em São 
Paulo. O Cinema Novo é Bahia e 
Rio. O Nelson Pereira dos Santos 
dizia: “Quando o Glauber [Rocha] 
está no Rio, o Cinema Novo está no 
Rio. Quando o Glauber está em Sal-
vador, o Cinema Novo está em Sal-
vador”. Mas aconteceu o seguinte: 
um paraibano, chamado Linduarte 
Noronha, tinha um filme chamado 
Aruanda — que o Linduarte fez real-
mente com os meios possíveis, com 
vários negativos que ele tinha acha-
do, portanto um filme tecnicamente 
muito desequilibrado quanto às su-
as luzes... Enfim, uma série de coisas 
desse tipo. Muito híbrido também, 
porque tinha uma pesquisa de mú-
sica local, mas também tinha um 
locutor do tipo Jean Manzon. Sabe 
esses locutores dos anos 1960, com 
a voz bem empostada, norma culta, 
etc? E o Linduarte saiu de João Pes-
soa, foi para o Rio e foi se encontrar 
com o Glauber. O Linduarte mos-
trou o filme a Glauber e ele adorou 
e começou a promover o filme. E 

Cinemateca Brasileira

Apresentação do Cinema Novo sacudiu a Bienal 
de 1961 na capital paulista e acendeu debate
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ele [Linduarte] foi a São Paulo e se 
encontrou na Cinemateca com Pau-
lo Emílio e se encontrou comigo. Vi 
esse filme e aí eu achei essa nossa 
perspectiva. E escrevi um texto no 
“Suplemento” sobre dois documen-
tários, sendo um deles o Aruanda. 
Este foi o primeiro contato com uma 
cinematografia diferenciada em re-
lação ao que vinha se produzindo. 
Isso já era anos 1960 ou 1970…

Em todo o caso, Paulo Emílio, 
Rudá de Andrade, Maurice Capo-
villa e eu pela gestão do Rudá, re-
solvemos fazer uma apresentação, 
não do Cinema Novo, porque acho 
que nem existia esse nome na épo-
ca, mas de uma nova cinematogra-
fia, de novos cineastas. Eram só 
filmes de curta metragem, o Rudá e 
o Paulo Emílio tinham conseguido 
um vínculo com a Bienal e fize-
mos essa apresentação na Bienal 
de 1961. Então havia evidentemen-
te Aruanda, filmes do Joaquim Pe-
dro, havia Paulo César Saraceni, 
com Arraial do Cabo, e O Estado me 
deu uma página inteira para falar 
desses filmes. Então havia alguns 
comentários, poucos, mas muitas 
informações sobre de onde vinham 
os filmes, do que tratavam, as fi-
chas técnicas, os novos diretores 
etc. E fizemos essa apresentação, 
que foi única. Glauber não veio, 
mas outros cariocas vieram. Em 
particular, o Paulo César Saraceni. 
E aí, projetamos os filmes e estou-
rou uma briga furiosa. Que aquilo 
que nós apresentávamos não era 
cinema, que era tudo de muito má 
qualidade. Os produtores paulistas 
e diretores estavam revoltados. A 
não ser o Trigueirinho Neto, mas o 
César Mêmolo, enfim, outros cujos 

nomes não vou lembrar... Foi um 
debate aos gritos.

Houve essa percepção do 
pessoal da Cinemateca 
de que uma nova geração 
estava aparecendo com 
novas formas de linguagem, 
com uma nova percepção 
de documentário, uma nova 
concepção de personagem. 
Isto nós percebemos,  
e a importância do Paulo 
Emílio foi fundamental

Glauber fala de “uma câmera na 
mão, uma ideia na cabeça”, mas a 
frase é minha. Ele assumiu... Então, 
houve da nossa parte essa atitude. 
Isso antes dos longas metragens, vo-
cê entende? Mas houve essa percep-
ção do pessoal da Cinemateca de que 
uma nova geração estava aparecen-
do com novas formas de linguagem, 
com uma nova percepção de docu-
mentário, com uma nova concepção 
de personagem. Isto realmente nós 
percebemos, e a importância do Pau-
lo Emílio foi fundamental. Não só 
percebemos como agimos em função 
disto. A sessão da Bienal de 1961 teve 
uma grande importância cultural. 
Depois disso, houve um Congresso 
de Cineclubes em Salvador. De São 
Paulo fomos o Paulo Emílio e eu. Vie-
ram pessoas de todo o Brasil e foi aí, 
se não me engano, que eu conheci o 
Glauber, o Caetano Veloso... Havia 
lá um advogado chamado Walter da 

Silveira, que tinha organizado um 
cineclube. Não existiam escolas de 
cinema nessa época. A importância 
do cineclube era que ali era um lu-
gar de formação. As pessoas viam 
os filmes nos cineclubes, discutiam 
cinema nos cineclubes e o resto era 
leitura de livros, de revistas e ver 
filmes. E o Walter Silveira tinha uma 
importância cultural muito grande 
e no [seu] cineclube foi muita gente, 
entre os quais Glauber, Caetano... Era 
um advogado trabalhista muito ati-
vo, muito inteligente e obviamente 
de esquerda.

Já antes do Cinema Novo, em Sal-
vador, tinha sido produzido um filme 
chamado A Grande Feira. O Congresso 
foi na época em que houve a primei-
ra apresentação de A Grande Feira [de 
Roberto Pires], esse filme era sobre 
uma feira meio alagada e que era 
extremamente popular. Então tinha 
[A Grande Feira] também um ponto 
de vista muito diferenciado do que 
o cinema brasileiro tinha apresen-
tado até então — a não ser o Nelson 
Pereira dos Santos, que tinha feito 
Rio 40 Graus. Isso também foi mar-
cante, porém ficou mais restrito a 
Salvador. É muito interessante isso. 
Veja bem: o Linduarte Noronha fez o 
Aruanda na Paraíba. Outros também 
fizeram filmes, mas se o Linduarte 
não tivesse viajado, o filme teria fica-
do lá. Quer dizer, o que deslanchou, 
o ato cultural, de certa forma foi a 
viagem. “Vou para o Rio, vou falar 
com o Glauber, vou para São Paulo, 
vou falar com o Paulo Emílio”. Sem o 
que, Aruanda poderia até ficar como 
um filminho da Paraíba — que tinha 
uma certa produção cinematográfi-
ca, pessoas importantes, como Vladi-
mir Carvalho, que aliás está na equi-
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pe do Aruanda — e então talvez teria 
ficado como um filme malfeito.

Eu e o Glauber descobrimos — 
sem que eu falasse com o Glauber, 
houve um pensamento paralelo — 
que essa deficiência técnica era a lin-
guagem. Depois, Glauber e eu fomos 
muito atacados, porque qualquer de-
feito em um filme tinha de ser apro-
vado porque era a linguagem de um 
país pobre, de filmes que falavam 
sobre a pobreza, que de certa forma 
irmanavam na sua própria materiali-
dade com os assuntos, as pessoas, os 
ambientes, as profissões que se mos-
travam... Então, nem Glauber nem 
eu fizemos o elogio do malfeito. O 
malfeito existe, só que Aruanda ti-
nha densidade, entende? Não é sim-

plesmente dizer “que pena que essa 
luz esteja assim, que pena que esse 
plano esteja estourado”... Esse filme 
tinha uma grande densidade e isso 
nós percebemos. E hoje Aruanda é 
um clássico absoluto.

Revista Adusp. É verdade que 
depois houve um desentendimento 
seu com o Glauber?

JCB. Não. Não é verdade. Eu fui 
para Brasília... Estava na Cinemateca, 
estava no jornal Última Hora — lar-
guei O Estado por divergências ideo-
lógicas — e aí me vi entre a Cinema-
teca e o Última Hora, e tinha uma vida 
mais ou menos assegurada até o gol-
pe [militar]. O cinema tinha absoluta 
autonomia e com o golpe acaba tudo 
isto. Fiquei um tempo escondido e 

depois voltei para a editora, que me 
aceitou de volta nas circunstâncias. 
Aí, o Paulo [Emílio] foi para a Univer-
sidade de Brasília [UnB] e ele, com o 
Pompeu de Sousa, resolveram formar 
o curso de Cinema, que era o primei-
ro curso universitário de formação 
cinematográfica. O Antonio Candido 
tinha feito seminários aqui em São 
Paulo, o próprio Paulo havia feito 
um sobre Vidas Secas na UnB... Mas 
eram sempre atividades de análise. 
E agora seria realmente um curso 
de formação. Aí, eu fui para Brasília, 
junto com Nelson Pereira dos San-
tos, Paulo Emílio e minha mulher, 
Lucila. E a situação era que não havia 
professores de cinema naquela épo-
ca, porque era um momento em que 
as universidades estavam se moder-
nizando no lado das comunicações. 
Talvez houvesse um ou outro curso 
de jornalismo, mas realmente é em 
meados dos anos 1960 que os cursos 
de comunicações se afirmam e apa-
recem cursos de jornalismo, cinema, 
televisão, teatro etc. O primeiro foi 
em Brasília, e como eram cursos no-
vos, não havia professores titulados. 
Então, passaram a assumir, a formar 
os corpos docentes, profissionais de 
renome. Eu mesmo, que não tinha o 
ensino médio e só tinha o diploma 
do Senai, passei a ser professor uni-
versitário na UnB e essa mecânica de 
recrutar profissionais como profes-
sores durou mais ou menos até 1971, 
quando se formaram as primeiras 
turmas. Nessas primeiras turmas, vá-
rios desses alunos ingressaram no 
mestrado, formavam-se e eram con-
vidados a integrar o corpo docente. 
Se você trabalha na universidade, 
você tem seus alunos, suas pesquisas 
etc. Então houve um grande esforço 

Acervo da Família Person

Cena de O Caso dos Irmãos Naves, 
que Bernardet e Luiz Sérgio Person roteirizaram
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no sentido de não fechar os cursos, 
de não fechar os departamentos. Ao 
contrário, procurar a interação.

O único filme que conseguimos 
fazer em Brasília, que foi dirigido pe-
lo Nelson Pereira dos Santos, era fei-
to pelos cursos de Cinema e Linguís-
tica. A pesquisa foi feita por alunos 
de Linguística, enquanto que os alu-
nos de Cinema, com o Nelson Pereira 
dos Santos, fizeram o filme. Isto era 
absolutamente fundamental e para 
quem botou isso na cabeça [interdis-
ciplinaridade], ir para a USP depois 
é terrível. A USP é absolutamente 
setorizada.

Segunda coisa: a universidade de-
ve prestar serviço à cidade. Portanto, 
era obrigação do curso ter atividades 
semanais para a cidade. Ainda não 
havia esses cinemas que existem ho-
je, mas havia se não me engano uma 
Escola Parque em Brasília que tinha 
uma sala de projeção — a principal 
sala de projeção de Brasília naquela 
época — e toda semana projetava-
se um longa metragem à noite com 
uma palestra, ou do Paulo Emílio ou 
minha. E isso não era na Cidade Uni-
versitária, era na W3, que na época 
era a rua mais movimentada, com 
comércio, era a rua principal de Bra-

sília naquela época e isso fizemos 
rigorosamente, em cada semana... 
Fiz todo esse percurso para chegar 
no Glauber!

Era muito estimulante tudo isso. 
E uma das coisas que devíamos fazer 
era a pós-graduação, mas não havia 
cursos de pós-graduação porque es-
sa profissão não existia ainda e os 
orientadores, no caso do Paulo Emí-
lio, davam determinados trabalhos 
que a gente discutia. E em um deles 
eu disse para o Paulo que gostaria 
de escrever sobre o cinema dos anos 
1960, já que eu acompanhava e tinha 
escrito em jornais sobre os filmes 

Acervo da Família Person

Person (à direita da câmera) e equipe discutem o 
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daquela década. E aí, como tese de 
mestrado, eu trabalhei muito rapi-
damente e lá por volta de outubro 
ou novembro eu já estava com a tese 
praticamente pronta, quando houve 
a tal demissão coletiva dos profes-
sores, que foi um momento político 
muito problemático. Porque quem 
liderou esse movimento foram os co-
ordenadores, não o conjunto do cor-
po docente. E o Roberto Salmeron, 
coordenador do Instituto de Física 
da UnB, foi decisivo e, por outro la-
do, nós éramos auxiliares de ensino.

Esses auxiliares estavam fazendo 
essas pós-graduações, às vezes uma 
pós-graduação mais regular, porque a 
nossa área de Comunicação era nova, 
mas quem estivesse em Literatura, 
Física, etc... Então os pós-graduandos 
estavam se aproximando da defesa 
de teses, de fechar as teses, etc. E a 
ala mais à esquerda era totalmente 
contra esse movimento de demissão. 
Achávamos que se os militares não 
nos queriam na universidade, que nos 
botassem para fora. E isso o Paulo 
Emílio percebeu muito claramente, o 
Pompeu de Sousa também... E lá pelas 
7 horas da manhã, mais ou menos, 
o Pompeu apareceu no campus e me 
disse: “Eu fui voto vencido, vamos nos 
demitir”, o corpo docente se demite. 
“Eu vou me demitir. Sou contra, mas 
já que foi essa a decisão, eu vou me 
demitir. Agora, há alguém que não 
pode se demitir aqui e é você. A data 
de defesa da sua tese está marcada e 
se você se demitir, perde tudo”. Aí eu 
disse: “Pompeu, eu não tenho como 
ficar politicamente nessa situação. 
Não vou ficar por causa de um título”. 
Já não tinha título do ensino médio, 
nunca me preocupei muito com isso. 
“Vou me demitir normalmente”.

Essa tese apresentava uma 
visão crítica sobre alguns 
aspectos do Cinema Novo. 
A partir desse momento, o 
Glauber passa a me alfinetar 
na imprensa, no Pasquim. 
Nunca brigamos, entende? 
Parece que eu e o Glauber 
passamos a vida brigando e 
isso não é verdade

Revista Adusp. Era um protesto 
contra o regime militar? O que era 
exatamente a demissão?

JCB. Nós vivíamos em greve, vi-
víamos com a polícia no campus, ti-
nha muita repressão. Mas o reitor 
naquela época era o Zeferino Vaz. 
E um dia, o Salmeron, como líder 
dos coordenadores, foi recebido pelo 
reitor na casa dele e o reitor estava 
bêbado. Salmeron não aceitou essa 
ofensa. Salmeron tinha uma ideia 
esdrúxula: se saísse o corpo docente 
da UnB, a Unesco reagiria e os mi-
litares teriam que repor [os docen-
tes]... Houve um bilhete qualquer 
da Unesco, dizendo que “lamentava 
muito”, algo desse tipo e ficou por is-
so mesmo. Essas ideias também che-
garam à USP e o Paulo Emílio veio 
procurar os professores e disse: “Não 
façam isso. É um erro político total”. 
E eu fiquei com essa tese que acabou 
virando um livro e que apresentava 
uma visão distanciada, uma visão 
crítica sobre alguns aspectos do Ci-
nema Novo. A partir desse momento, 
o Glauber passa a me alfinetar na 
imprensa, no Pasquim... Sempre que 

tinha a oportunidade, ele fazia isso. 
Só que eu nunca reagi. E nós dois 
nunca brigamos, nunca tivemos de-
sentendimentos. O Maurício Gomes 
Leite, que tinha sido um importante 
crítico em Belo Horizonte, me dis-
se que perguntou ao Glauber: “Por 
que você ataca tanto o Bernardet?”. 
E o Glauber respondeu: “Mas se eu 
não atacar o Bernardet eu vou atacar 
quem?”.

Revista Adusp. E afinal, por que 
é que o Glauber alfinetava você?

JCB. Porque ele gostava de polê-
mica. Criava polêmica…

Revista Adusp. Fazia parte da 
personalidade dele?

JCB. É. Mas não houve polêmica 
entre a gente... Quando eu estava no 
Rio, no Opinião, fui ao apartamento 
dele. Quer dizer, ele não tinha apar-
tamento, né? Ele morava em aparta-
mentos de outras pessoas. A gente se 
via na Cinemateca e nunca brigamos. 
Nunca brigamos, você entende? 
Parece que eu e o Glauber passa-
mos a vida brigando e isso não é 
verdade.

Revista Adusp. Só voltando à UnB... 
Você então saiu em 1964 ou 1965?

JCB. 1965. Em 1964, o Paulo Emí-
lio vai para o ICA [Instituto Central 
de Artes da UnB] e faz um seminário 
sobre Vidas Secas. Esse seminário te-
ve muita repercussão e a mecânica 
era a seguinte: a UnB era dividida em 
institutos. Para formar um institu-
to, precisava de um mínimo de três 
cursos, os quais apoiavam-se nesse 
instituto. Já existia o curso de Jorna-
lismo, que era dirigido pelo Pompeu 
de Sousa. Em 1964, Pompeu convida 
o Paulo Emílio para formar o curso 
de Cinema, que seria o segundo cur-
so de Comunicação. Posteriormente, 
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criou-se o curso de Televisão, que se-
ria o terceiro curso. Podendo, então, 
constituir formalmente um instituto. 
E o curso de Cinema começava no 1º 
semestre de 1965... Ficamos uns oito 
meses lá, até as demissões.

Revista Adusp. E depois disso 
você vai para o Rio?

JCB. Vou, porque a minha mulher 
tinha uma grande amiga no Rio e eu 
podia me hospedar lá. E porque a 
Editora Civilização Brasileira editava 
a revista Civilização Brasileira. A parte 
de cinema da revista era cuidada pe-
lo Alex Viany. E já tinha havido um 
acordo entre o Alex Viany e o Ênio 
Silveira de que se destacaria na re-
vista a parte de cinema, para compor 
uma nova revista de cinema. Eu fui 
para o Rio para me encontrar com o 
Alex, no sentido de dizer: “Não sou 
articulista, mas gostaria de trabalhar 
na revista, ser secretário da revista, 
sei lá o quê”. E ele me respondeu 
que se fosse criada a revista, eu seria 
chamado para trabalhar. Só que a Ci-
vilização Brasileira vinha sendo ata-
cada cada vez mais, publicava livros 
e os livros eram proibidos. Não havia 
como criar outra revista. Em 1966, 
eu volto a São Paulo com a Lucila. E a 
ECA, na época, era chamada de ECC, 
Escola de Comunicações Culturais, já 
estava formada e existia um grande 
departamento que, se não me en-
gano, incluía [os cursos de] Cinema, 
Teatro, Televisão e Rádio. E o Paulo 
Emílio era dirigido pelo Rudá de An-
drade, chefe do departamento.

Quando eu volto para São Paulo, 
o Rudá entra em contato comigo. 
Mas como eu era um sujeito meio 
problemático, por motivos políticos, 
Rudá não sabia como e se eu pode-
ria ser aceito [na ECC]. Então ele me 

pede, acho que foi em 1966, duas ou 
três conferências e me pede para que 
eu vá de terno, com gravata e tudo. 
Para ver se aquilo motivava alguma 
indisposição, se haveria alguma re-
ação, e não houve. E em 1967 eu sou 
contratado.

Revista Adusp. Como professor 
da ECA?

JCB. O contrato levou meses para 
ser assinado, por motivos burocrá-
ticos ele só foi assinado no final de 
1967. E em 1968 houve a ocupação 
da ECA. Não concordávamos com os 
currículos, não concordávamos com 
a pedagogia que eles queriam apli-
car…

Revista Adusp.  Quem eram 
“eles”?

JCB. Eram duas “forças”. Uma que 
era a estrutura universitária, que im-
punha uma pedagogia. Por que fo-
mos contratados? Fomos porque, de 
alguma forma, a gente entende de ci-
nema. Temos uma certa perícia nes-
sa área. Mas o que estávamos fazen-
do na universidade? Na universidade 
não fazíamos cinema. O que a gente 
tinha de fazer era formar estudantes. 
E a minha cabeça mudou muito. Eu 
escrevi um texto em um momento 
aflitivo e no AI-5 eu extraviei esse 
texto. Era um texto de Pedagogia 
do Cinema e também sobre o fato 
de que o professor não pode ser um 
transmissor das suas convicções e 
que ele precisa pensar em termos de 
formação. No fundo, instrumentali-
zar o estudante é [fazer] o estudante 
encontrar a sua vida. É como ele vai 
se inserir no cinema, na sociedade 
etc. O professor não pode ser um 
doutrinador.

Quando a gente entrou na UnB e 
na USP, a nossa ideia e o nosso “ob-

jeto” era o documentário. Porque 
o documentário reflete a realidade 
— estávamos ainda com esse pensa-
mento ingênuo sobre o documentá-
rio; o documentário possibilita mo-
bilizar outras áreas da universidade, 
não exclusivas do curso de Cinema; 
e também porque era a possibilidade 
de obter dinheiro para a produção, já 
que naquela época as universidades 
não tinham dinheiro para produzir. 
Em todo caso, em julho de 1968 ti-
nha sido marcado um seminário so-
bre cinema na ECA. Vinha alguém 
da Unesco, [vinham] Edgar Morin, 
Roberto Rossellini. E como a ECA foi 
ocupada, a Reitoria resolveu que iria 
encontrar um outro lugar para fazer 
o seminário. Mas a Unesco não acei-
ta. O seminário ocorreria na ECA ou 
não ocorreria. E acabou acontecendo 
na ECA ocupada.

Revista Adusp. Ocupada pelos 
estudantes?

JCB. Ocupada pelos estudantes e 
um pouco pelos professores. Os estu-
dantes ocupavam, mas muitos pro-
fessores (não todos) apoiavam isto. 
E a maneira de apoiar era manter as 
atividades. Por exemplo, eu fiz pro-
jeções e palestras na Maria Antônia e 
na Faculdade de Direito para manter 
os estudantes ativos e também para 
trazer o cinema para outros cursos 
da universidade.

Revista Adusp. A ECC funcionava 
onde? Já no campus do Butantã?

JCB. Sim. Em barracões. Naquela 
época, não havia esses prédios que 
tem hoje. E a gente tinha consegui-
do convencer alguns professores, 
algumas comissões sobre mudar o 
currículo. Bom, “eles” é toda essa 
ideologia, essa política da USP. Espe-
cificamente no cinema aconteceu o 
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seguinte com o diretor da Escola, 
cujo nome eu não lembro, mas que 
foi irmão de um reitor e que traba-
lhava com Botânica ou Biologia…

Revista Adusp. Não é o [Antônio 
Guimarães] Ferri?

JCB. Isso. O Ferri. Eu tive rela-
ções muito difíceis com o corpo 
docente, porque era um corpo do-
cente de direita. Eu não suportava 
essas reuniões [refere-se a encon-
tros com o diretor, as professoras 
de línguas e os colegas] e ia sempre 
embora no meio delas. E em um 
belo dia, o Paulo me diz o seguinte: 
“Isso vai pegar muito mal. Estão 
dizendo que você está saindo para 
transmitir informações para os es-
tudantes”. Não sei que informações 
eu teria transmitido. E o Paulo dis-
se: “Ou você vai, ou fica”.

Essas reuniões aconteciam em 
uma sala de aula pequena demais 
para a quantidade de pessoas que 
havia. E o Ferri sentava na mesa do 
professor e a passagem entre a mesa 
do professor e a primeira fileira de 
cadeiras era muito estreita. Um dia 
o Paulo se levanta e diz que precisa-
va ir ao banheiro. Aí, do lugar onde 
ele estava sentado, para sair da sala 
ele precisava passar entre a mesa do 
Ferri e a primeira fileira, onde sen-
tavam as tais professoras de línguas. 
E quando ele passa na mesa do Ferri, 
ele se inclina quase 90 graus e pede 
licença. Mas o espaço era tão estrei-
to que ao se inclinar ele enfiou a 
bunda na cara das professoras, e ele 
se vira e pede licença às professoras 
e enfia a bunda na cara do Ferri. E 
isso criou um enorme mal-estar. Ele 
saiu regiamente. Paulo tinha coisas 
absolutamente fantásticas.

Folha de S.Paulo

Rudá de Andrade (em imagem 
de 2004), apoiador incansável 
de Bernardet na USP
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Eu disse ao Ferri [diretor  
da ECA]:“O que o senhor 
está propondo é raciocínio 
analógico. Como se a 
pedagogia aplicada na 
Medicina possa ser aplicada 
no Cinema. Das três formas 
de raciocínio (indutivo, 
dedutivo e analógico), o 
analógico é o mais fraco”

E o que aconteceu, em termos de 
“eles”? O Ferri diz que a pedagogia 
da USP tinha uma concepção ana-
lítica do ensino. E que na saída do 
aluno da universidade é que a síntese 
dos seus saberes era feita. Nós, do 
cinema, sempre fomos contra essa 
concepção. Achávamos exatamente o 
contrário: que já no início do curso o 
aluno deveria experimentar um pou-
co de tudo: um pouco de fotografia, 
um pouco de roteiro, um pouco de 
montagem etc., para começar a sentir 
as coisas e poder inclusive perceber já 
os seus rumos, dentro de uma ativida-
de tão diversificada quanto o cinema. 
Enquanto eles enchiam o primeiro 
semestre — todo o primeiro ano — 
das disciplinas ditas teóricas. E nunca 
houve qualquer integração entre a 
prática e a teoria. Ambas estavam to-
talmente dissociadas. Muitas discipli-
nas teóricas aborrecem os estudantes. 
Nessa lista está, por exemplo, História 
do Cinema: “Houve o expressionis-
mo alemão, houve o realismo poético 
francês” etc. Os alunos ficam saben-
do, mas não se importam. Mas quan-
do o aluno, por uma prática “tosca”, 

inicial, se defronta com um problema 
que ele não resolve, aí a teoria para 
ele é necessária.

Meu curso de roteiro não tinha 
aulas teóricas durante os dois pri-
meiros meses. Deixava os alunos es-
creverem e eu analisava cada histó-
ria, cada roteiro escrito, e pergunta-
va: “Por que é que dois personagens 
estão fazendo isso? Por que acha que 
você conseguiu dar um desenlace 
à sua história?”. Nessa concretude, 
quando depois chega às aulas teó-
ricas sobre o personagem, sobre o 
conflito etc., o aluno já está recepti-
vo, ele já se defrontou com situações 
concretas onde ele sabe que essas in-
formações podem lhe ser úteis. Mas 
com o Ferri, nem pensar…

E ele me disse que se, no curso de 
Medicina, dessem a um estudante do 
primeiro ano um corpo de um huma-
no com vida, o estudante o mataria. E 
que, portanto, se trabalha inicialmente 
com bonecos, depois com cadáveres 
de animais, depois cadáveres humanos 
etc. E a síntese é que o trabalho sobre o 
corpo humano vivo é depois do curso. 
Respondi que, no caso de cinema, eu 
supunha que os alunos não matariam 
ninguém e que o máximo que poderia 
acontecer é que eles quebrassem um 
equipamento ou que acabassem por 
realizar um péssimo trabalho. Só que a 
nossa pedagogia, que era a do Godard 
e também do Capovilla etc. é que um 
péssimo trabalho não é um péssimo 
trabalho. É um trabalho sobre o qual 
você tem que trabalhar. Não interes-
sa o resultado material do aluno no 
primeiro semestre, interessa aquilo 
que no aluno pode se transformar de-
pois desse primeiro trabalho. Isso en-
fureceu o Ferri e ele se enfurecendo, 
também me deixou enfurecido e eu 

disse: “O que o senhor está propondo 
é um raciocínio analógico. Como se a 
pedagogia aplicada na Medicina possa 
simplesmente ser aplicada no Cinema. 
Que eu saiba, existem três formas de 
raciocínio: o indutivo, o dedutivo e 
o analógico. Das três, o analógico é o 
mais fraco”. E o Ferri nunca mais me 
dirigiu a palavra. Foi uma luta e eles 
ganharam.

Revista Adusp. Você acabou sen-
do aposentado compulsoriamente 
aos 33 anos de idade.

JCB. Com o AI-5.
Revista Adusp. Como é que foi 

esse momento para você?
JCB. Aconteceram várias outras 

coisas. Cruzava com o Ferri nos cor-
redores e ele não me dirigia a palavra. 
E um belo dia, o Ferri se torna muito 
amável comigo e me chama e me diz 
que queria que eu cuidasse de uma 
determinada sala. Ou seja, que iria 
me dar uma chave dessa sala, dizen-
do que eu iria distribuir as provas 
aos candidatos [no vestibular] etc. A 
mudança de atitude dele em relação a 
mim foi tamanha, que eu fui falar com 
o Rudá. E o Rudá me disse que isso era 
péssimo, que algo estava acontecen-
do. Que provavelmente ele deu ao 
ministro da Justiça, que era o [reitor] 
Gama e Silva, os nomes do Rudá e do 
Paulo Emílio. Só que depois o Paulo 
relatou isso. O Paulo pertencia a uma 
certa aristocracia e por isso era meio 
difícil cassá-lo. O Rudá era filho do 
Oswald de Andrade, um escritor in-
discutível, e também era difícil cassá-
lo. Mas eu não. Eu poderia ser cassado 
à vontade. E fui. Quando aconteceu, 
eu não estava em São Paulo.

Quando saímos de Brasília, a Rei-
toria [da UnB] se encontrava com um 
problema, pois ficou sem corpo do-
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cente. Porque uma parte dos profes-
sores que não se demitiram estava em 
Brasília, ficam por lá, mas eram muito 
poucos. E uma grande parte dos que 
não se demitiram estava fora, fazendo 
doutorado com bolsas no exterior. 
Portanto, o que sobrou para a Rei-
toria eram realmente muito poucos 
docentes. Muitos auxiliares ficaram, 
aqueles que iam defender suas teses, 
mas não podiam assumir cargos de 
professores. Portanto, houve a ne-
cessidade de uma mobilização muito 
rápida de professores. Isso aconteceu 
no ICA e os estudantes não aceita-
ram o novo corpo docente — afinal 
de contas, esse instituto era antes di-
rigido pelo Oscar Niemeyer. Num de-
terminado momento os estudantes do 
ICA decretaram greve. A Reitoria não 
conseguiu dobrar os estudantes, que 
queriam a reestruturação do instituto 
e mudança no corpo docente.

Finalmente, a Reitoria cede e no-
meia uma comissão de três profes-
sores, designados pelo IAB, Instituto 
de Arquitetos Brasileiros. Essa co-
missão escolhe um secretário geral, 
com a finalidade de reestruturar o 
instituto, repensar o currículo, criar 
as disciplinas e compor um corpo 
docente. No curso de Cinema, que 
teria sido um curso do Instituto de 
Comunicações dirigido pelo Pompeu, 
isso não existia mais e essa comissão 
não pensou em incluí-lo no ICA. No 
entanto, essa comissão pensou em 
disciplinas de Cinema ou outras que 
pudessem despertar vocações — co-
mo a FAU [Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da USP], que possuía 
uma concepção mais ampla. Mas que 
teriam como principal finalidade 
formar uma cultura mais ampla e 
diversificada nos alunos que viessem 

a se formar naquele instituto. E aí, a 
comissão chama o Capovilla e eu. E 
como professor da USP eu não podia 
sair do Estado sem autorização da 
Reitoria. Aí, o Rudá reorganiza as 
minhas aulas na USP de forma que 
me possibilitasse viajar a Brasília. Eu 
poderia ficar um período de dez, do-
ze dias em Brasília e voltava para São 
Paulo para dar aula, indo novamente 
a Brasília — tudo isso feito de ônibus.

Então, fui a Brasília, fazer umas 
propostas à comissão. A comissão, 
eu e os professores que vinham sen-
do chamados percebemos que se-
ria possível dar um curso intensivo 
de férias, que permitiria aos alunos 
perder apenas um semestre. Conse-
guiríamos, durante as férias de ve-
rão e através de um curso intensivo, 
recuperar um dos semestres. Então a 
gente se dedicou a isso e foi um mo-
mento muito intenso, inclusive pe-
dagogicamente, com aulas bastantes 
diversificadas.

Um belo dia o Niemeyer veio 
visitar a comissão [da UnB], 
e estava de acordo com 
tudo. De repente, começa 
a gritar que os professores 
tinham razão de estar ali, 
menos eu porque tinha me 
demitido. Niemeyer era 
um abominável stalinista. 
Tentei explicar que voltava 
depois de um ano de greve. 
E Niemeyer gritando

Oficialmente eu já estava na USP e 
uma boa parte do tempo em Brasília, 
convidado pela comissão e não pela 
Reitoria. E isto me valeu um contra-
tempo bastante grande, porque um 
belo dia o Niemeyer veio visitar a co-
missão, e estava totalmente de acor-
do com tudo. De repente, ele começa 
a gritar que todos os professores que 
estavam ali tinham razão de estarem 
ali, menos eu porque tinha me demi-
tido. O Niemeyer era um abominável 
stalinista. Tentei explicar que eu não 
voltava aos pés da Reitoria, que vol-
tava depois de um ano de greve. E 
que dentro dessa situação eu estava 
ali, recuperava os estudantes que 
tinham estado no curso de Cinema, 
que tinham mantido alguma ativida-
de, como desenho animado e outras 
coisas que eles tinham feito. E eram 
apenas três estudantes que prati-
camente tinham assegurado algu-
ma coisa. O núcleo das disciplinas de 
Cinema seriam eles: dois rapazes e 
uma moça. E, a partir desse trabalho, 
iríamos ampliá-lo. E o Niemeyer gri-
tando. Me insultou tanto que eu não 
conseguia falar. Ele não me deixava 
falar. E tudo isso em público. Já tive 
vários problemas com o Niemeyer e 
com outros stalinistas, como o [Má-
rio] Schenberg.

Em todo o caso, eu fiquei um pou-
co inquieto com essa situação e, de-
pois que o Niemeyer foi embora, pedi 
à comissão que me ouvisse. Que real-
mente havia uma divergência políti-
ca, que não era aquilo que o Niemeyer 
estava dizendo, que eu era um trai-
dor. Com a comissão foi tudo bem, 
não tivemos problema nenhum.

E aí o AI-5 foi em 13 de dezembro 
e a lista dos vinte e cinco [professores 
da USP aposentados em 29 de abril de 
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1969, na verdade vinte e quatro] me 
pegou lá. Estava em Brasília... Ainda 
em abril estávamos nesse semestre 
de recuperação, não sei exatamente o 
calendário que foi armado... Estavam 
acontecendo sessões [de cinema, no 
ICA] corridas, sabe? Eu tinha entrado 
no meio de um filme, no intervalo saí 
para fumar e pegar o início da ses-
são seguinte e, através de um vidro, 
várias pessoas me chamavam e es-
tavam agitadas. Disse que iria pegar 
a sessão seguinte e depois eu ia. Eles 
ficaram enfurecidos e eu saio. E aí a 
lista tinha saído... e fomos num lu-
gar, ouvíamos o rádio, era terrível o 
que se dizia no trajeto. Pegamos uma 
rádio do Rio Grande do Sul, diziam 
as palavras mais baixas... Não sabía-
mos o que ia acontecer, se seríamos 
presos, se esperaríamos uma reação, 
se ficaríamos em Brasília mesmo. Aí, 
ficamos três dias na casa de alguém 
e depois achamos que não haveria 
reação, em São Paulo ninguém tinha 
sido preso etc.

No dia seguinte à lista, o diretor 
do Instituto, que era o diretor da co-
missão, veio me buscar: “Diante da 
situação, tenho de pedir que você 
tire suas coisas de lá”, e aí me diz: 
“Olha o que eu recebi”. Era um pe-
daço de papel sem cabeçalho: “Nós 
soubemos que o professor Bernardet 
está desenvolvendo atividades na 
USP e que deve cessar imediatamen-
te qualquer atividade do professor”. 
Estava assinado pelo reitor [da UnB]. 
Eu sei porque eu conhecia a caligra-
fia dele, então foi ele que escreveu 
isso. O diretor me diz: “Não dá para 
sair pela frente do Instituto. Vou dei-
xar um carro em frente à porta de 
serviço, você vai sair por lá”. E aí eu 
fui para esse lugar.

Resolvi voltar para São Paulo. 
Quando voltei, o Rudá me chamou 
para pedir um balanço do que eu 
tinha feito — disciplinas, cursos, pro-
jetos de disciplina — e também para 
retirar minhas coisas. Soube muito 
tempo depois que o Rudá recebeu 
uma carta do Ferri, informando que 
um professor, eu, tinha sido visto nas 
dependências da USP e da ECC e que 
eu estava proibido de circular nes-
sas dependências. O Rudá mandou 
uma carta para o diretor — era um 
ofício absolutamente histórico. Não 
sei onde está o original, mas muito 
tempo depois ele me deu uma cópia, 
que deve estar nos meus arquivos da 
Cinemateca Brasileira, dizendo que 
sim, o professor tinha ido à ECC a 
pedido dele, chefe do departamen-
to, para finalidades que incluiam 
fazer balanços etc.; que não sabia 
que eu estava proibido de circular 
no campus universitário, inclusive 
nas dependências da escola; e que se 
o diretor achava que esse professor 
não poderia circular, que assumis-
se a responsabilidade de diretor da 
ECC, proibindo a presença desse pro-
fessor. Uma carta curta, muito bem 
escrita, sintética, brilhante. O Rudá 
realmente foi uma pessoa que insis-
tiu muito dentro da situação da es-
cola, até o momento em que ele não 
conseguiu mais. Mas ele enfrentou o 
Ferri de uma forma brilhante.

Revista Adusp. Houve alguma 
manifestação de solidariedade, além 
dessa do Rudá? Houve algum movi-
mento?

JCB. Eu tinha um profundo de-
sentendimento — que eu não escon-
di — com o diretor, com a pedagogia, 
com o currículo. E tinha escrito um 
livro polêmico, que era o Brasil em 

Folha de S.Paulo
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Tempo de Cinema. Que era uma tese 
que depois a Civilização Brasileira 
pega e publica. E o livro teve bas-
tante repercussão, muitos debates 
e divergências. Mas eu não era uma 
sumidade. Então não houve nenhu-
ma solidariedade.

Revista Adusp. E você voltou 
quando para a ECA?

JCB. Eu passei praticamente onze 
anos, de 1969 a 1980... não me lem-
bro exatamente quando a USP aplica 
a Lei da Anistia, onze anos maravi-
lhosos. Não tive que ficar em uni-
versidade, não tive que submeter bi-
bliografia a absolutamente ninguém, 
não tive que passar pela comissão de 
censura que fora instituída na ECC 
sobre trabalhos de alunos. Escapei a 
tudo isso. Mas melhor eu estar aqui 
do que um outro mais à direita.

Aconteceram várias coisas na dé-
cada de 1970. Consegui fazer uns fil-
mes em São Paulo. Sem nome, meu 
nome não consta. Eram filmes da 
Comissão Estadual de Cinema, que 
eu fiz com o João Batista de Andra-
de. E aí uma pessoa me “cobria” e ia 
lá, buscar o cheque em meu nome. 
Isto, enfim, foi interessante. Até o 
momento em que o Biáfora, que era 
crítico de O Estado de S. Paulo, e o Wal-
ter Hugo Khouri descobriram que eu 
estava trabalhando com o Batista. Aí 
disseram para o Batista: “Olha, isso 
poderia ser denunciado na Lei de Se-
gurança Nacional”. Ele correu para o 
laboratório onde eu estava realizan-
do uma montagem e me disse para 
sair. Mas aí aconteceram duas coisas 
importantes. Uma, um pouco mais 
tarde, que vai ser o jornal Opinião, e 
uma um pouco antes. Por algum mo-
tivo, o Instituto Goethe me descobre.

Não sou alemão, não falo alemão, 

mas o Instituto Goethe me descobre. 
O Instituto Goethe teve dois direto-
res. O Schaffner [Rolland Schaffner] 
em Salvador e o de São Paulo [Hans-
Joachim Schwierskott], eu sempre es-
queço o nome dele, mas também foi 
importantíssimo. Em Salvador, ha-
via uma jornada de filmes de curtas-
metragens, uma espécie de festival 
hospedado pelo Instituto Goethe. A 
polícia não entrava lá. A gente podia 
mostrar filmes e discutir. Realmente 
foi uma das grandes áreas de resis-
tência de cinema no Brasil naquela 
época e o Schaffner se comportou de 
modo exemplar. Aí, eu me entroso 
bastante com o Schaffner e depois 
fomos para vários lugares, inclusive 
Munique, onde ele consegue 21 ho-
ras de filmes nazistas. Não filmes da 
época nazista: filmes do governo na-
zista. E diante disso, vamos fazer um 
seminário que se chamaria “Cinema 
e Política”. Fizemos em São Paulo, 
Salvador, Curitiba, Brasília e no Rio 
de Janeiro. Foi um grande seminá-
rio que durou várias semanas. Eu 
não falo alemão, então no Rio eu ti-
nha passado horas e horas com uma 
tradutora e professora do Instituto 
Goethe, que me traduzia os filmes, 
enquanto eu decorava as falas.

Depois, com o Schwierskott, fiz 
um longo seminário de quatro me-
ses, que é “O caso Tiradentes”, um 
curso multidisciplinar. Havia pro-
fessores de literatura que aborda-
vam a presença de Tiradentes na 
literatura brasileira,  professores 
de história, de cinema. Tinha a An-
nateresa Fabris, que era professora 
da ECA e fez uma análise do Por-
tinari e Tiradentes. O Arena, nos 
anos 1960, tinha o “Arena conta Ti-
radentes”, no Teatro Sérgio Helena 

Glauber Rocha 
(em imagem de 1979) 

"alfinetava" Bernardet, 
mas jamais houve 

briga entre eles
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a peça foi remontada. Eu levava os 
estudantes no teatro. E isso repre-
sentava, em torno do Tiradentes, 
uma interdisciplinaridade.

Ou seja: fiz coisas entre o Opinião e 
esse trabalho com o Instituto Goethe 
bem mais divertidas do que o traba-
lho universitário. Até o último tra-
balho, que era um curso sobre como 
os países se apresentavam, um curso 
de turismo, em que eu tinha colhido 
em diversos consulados filmes publi-
citários de turismo, para mostrar co-
mo os países se apresentavam. Eu era 
regiamente pago pelo Instituto para 
viajar. Viajei muito naquela época, de 
cineclube em cineclube, foi aí que eu 
criei muitas relações na Paraíba, no 
Ceará e em Salvador. Dei esse curso 
no Ceará, depois eu fui para o Recife. 
Depois, recebi um recado do Schaff-
ner para ir diretamente a Salvador. 
Era 1978, um pouco antes das eleições 
daquele ano, em que os ânimos eram 
um tanto acirrados. E aí o Schaffner 
me diz: “Recebemos uma comunica-
ção da embaixada para interromper o 
contato com você”. Então, ele me fez 
uma pequena crítica velada, muito 
elegantemente, de que certamente 
nesse curso havia poucos filmes ale-
mães de turismo. Deu a entender que 
eu tinha sido pouco diplomático. Aí, 
interrompeu-se essa colaboração, e 
em 1979 vem a Lei da Anistia e eu vol-
to para a USP.

Quando voltei, fui convidado para 
dar uma aula inaugural na ECA. Eu não 
sei bem quando dei essa aula inaugu-
ral, se foi em 1980 ou 1981. Quando 
voltei, eu tinha percebido que os pro-
fessores tinham a pele cinzenta. E que 
eu tinha escapado àquilo tudo que eles 
sofreram durante a década de 1970. 
As pessoas me diziam: “Você foi uma 

vítima” etc., mas eu não fui vítima. Pri-
meiro porque a lista dos vinte e cinco 
[sic] me jogou para cima, porque eu 
me tornei uma celebridade, como o 
Fernando Henrique, né? [ironiza]. E 
por outro lado fiquei muito ativo. O 
problema foi que eu não consegui mui-

to bem sustentar a família, porque me 
pagava bem o Instituto Goethe, mas 
para eu poder viajar. Então, do ponto 
de vista dos rendimentos pessoais, isso 
realmente não foi o ideal.

Revista Adusp. Quer dizer, isso 
se dá ainda na Ditadura, e alguém 

Cinemateca Brasileira

"Fiz coisas entre o Opinião e o Instituto Goethe bem 
mais divertidas que o trabalho universitário"
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convida você para dar essa aula inau-
gural. Como foi isso?

JCB. As coisas mudaram bastante 
entre 1969 e 1980. Porque tinha o Opi-
nião, e as coisas que eu escrevi para 
eles tiveram muita repercussão, e eu 
tinha me tornado uma personalidade 
praticamente nacional, de Fortaleza a 
Porto Alegre, devido a esses contatos 
com os cineclubes. Fiz palestras, tinha 
sido diretor de uma coleção de livros 
de cinema, em que inclusive republi-
quei um livro meu, o Brasil em Tempo 
de Cinema, publicamos um novo livro, 
que era o Propostas para uma História 
[Cinema Brasileiro: Propostas para uma 
História], que também teve muita re-
percussão. Minha notoriedade tinha 
mudado bastante.

Conheci o Luís Sérgio 
Person depois do São Paulo, 
Sociedade Anônima [1965] 
ficar pronto. Tínhamos visões 
semelhantes  
sobre o Cinema Novo.  
Nunca achamos o Cinema 
Novo tão de “esquerda” 
quanto se defendia. Person 
nunca acreditou em uma 
revolução que se aproximava 
ou na realização das reformas 
de base

Revista Adusp. Você já se apo-
sentou…

JCB. Em 1998. Me aposentei porque 
recebi, como muitos professores de vá-

rias universidades, uma carta circular 
anunciando que haveria modificações 
nas aposentadorias etc. Provocou uma 
onda de aposentadorias na USP, de 
professores certamente ainda muito 
capacitados para continuar.

Revista Adusp. Além do seu tra-
balho como crítico e professor, você 
está sempre se envolvendo com vá-
rios filmes como roteirista, diretor, 
ator... E eu, pesquisando na Internet, 
vi que o diretor de Fome [Cristiano 
Burlan] disse — e você estava pre-
sente na entrevista e não contestou: 
“O Jean Claude me disse que ele não 
é um ator, é um performer”. Eu queria 
que você comentasse um pouco es-
se seu envolvimento com diferentes 
papéis no fazer cinematográfico.

JCB. Vai levar algum tempo, tudo 
bem? Isso é anos 1960. Qual é a fun-
ção do crítico? Como é que o crítico 
se situa no ambiente cultural — no 
cinema, onde ele interage? Isso foi 
depois da crise do La Dolce Vita. Quer 
dizer, eu tive essa primeira crise e 
depois eu me perguntei o que é que 
eu tinha que fazer agora. Tudo isso 
no momento em que não havia es-
colas. Me pergunto se é suficiente o 
crítico ficar sentado numa sala. Eu 
fiz alguns cursos que apareciam, que 
eram cursinhos da Comissão Estadu-
al de Cinema, cursos bem curtos de 
alguns dias. Mas também ia à sala de 
montagem do Khoury, vê-lo montar. 
Fui em alguns sets de filmagens, ver 
o que acontecia. Eu não tinha nenhu-
ma outra intenção além de tornar 
mais complexa a formação do crítico, 
de poder enriquecer a visão que você 
tem de um filme na tela.

Há um momento em que perce-
bo que eu, no set, sou um chato. Mas 
tenho que ter uma responsabilidade. 

Eu só vou entender muito bem se eu 
tiver uma boa responsabilidade. Então, 
fui convidado para um “papelzinho”, 
pouco mais que uma figuração, para 
um filme que se chamava Anuska, Ma-
nequim e Mulher [1968, de Francisco 
Ramalho Jr.], para fazer um pequeno 
papel. Estava diante da câmera.

Em 1969, o João Batista faz Gamal, 
O Delírio do Sexo, aí eu monto o filme 
— mesmo não sendo montador. Faço 
a minha primeira montagem, a mon-
tagem estrutural, depois quem fez o 
corte fino foi um montador profis-
sional. Em 1969 também fiz um filme 
em que eu sou praticamente um fi-
gurante. Tudo isso tinha uma função 
de enriquecimento da minha per-
cepção e da minha emoção, porque 
a emoção não é algo tão espontâneo 
assim. É uma coisa que você cultiva, 
que enriquece.

Quanto à questão do roteiro é um 
pouco diferente. Conheci o Luís Sérgio 
Person depois do São Paulo, Sociedade 
Anônima [1965] ficar pronto, e tive um 
excelente relacionamento com ele. Me 
interessei muito pelo filme porque nós 
tínhamos visões semelhantes sobre o 
Cinema Novo. Nunca achamos o Cine-
ma Novo tão de “esquerda” quanto se 
defendia. O Person nunca acreditou 
em uma revolução que se aproximava 
ou na realização das reformas de ba-
se, o golpe [militar] ia acontecer e ele 
achou que muita gente e muitos cine-
astas se comportaram de uma forma 
absolutamente ingênua. Então, houve 
um sintonia boa.

Em 1965, Person vai a Brasília me 
encontrar na universidade e me pro-
põe ser roteirista do O Caso dos Irmãos 
Naves. Ele me conta o episódio e ele ti-
nha a reportagem da revista O Cruzeiro 
de 1949, isso o tinha marcado muito e 
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como essa injustiça era uma dor mui-
to profunda ele queria trabalhar essa 
injustiça. Aí digo o seguinte: “Acho 
absolutamente válido o que você está 
propondo, mas eu estou na universi-
dade e não quero largá-la agora”. No 
entanto, como a situação era muito 
instável, eu disse: “Se a gente não se 
sustentar aqui, vou trabalhar com vo-
cê”. Aconteceu que não nos sustenta-
mos e veio a crise, mais ou menos em 
1966. Passo um tempo no Rio, tento 
arrumar um emprego e não consigo. 
Volto para São Paulo e aviso o Person 
que estava aqui.

O caso de Araguari não é um er-
ro judicial. Esses dois homens foram 
condenados por um crime que eles 
não cometeram. Do que se trata? Eles 
são julgados no Estado Novo. Eles são 
julgados por um judiciário apavorado 
e oprimido que simplesmente obede-
ce, inclusive obedece a polícia local. 
Então não se tratava propriamente 
de um erro, mas de pegar uma situa-
ção social em que a polícia oprimia o 
judiciário e que acabava exatamente 
como a polícia queria. Por outro lado, 
vivíamos em 1967 um momento em 
que se torturava no Brasil. A polícia 
de Araguari montou uma história fan-
tasiosa à base da tortura. E no Brasil 
da época essa prática existia e portan-
to o filme deveria ser mantido como 
o caso de Araguari, porém, com uma 
perspectiva atual. Nós fizemos um 
filme sobre a tortura, a opressão e a 
força da polícia.

Foi um fracasso total em São Pau-
lo [capital] e no Rio, mas teve mui-
ta repercussão no interior de São 
Paulo, no Paraná, no Mato Grosso 
e não sei mais onde. E o produtor 
recebeu mensagem de exibidores, 
dizendo que “se tiver filmes assim 

pode mandar porque esse filme real-
mente representa nossa vida aqui”. 
O produtor ficou muito satisfeito e 
disse: “É difícil realizadores, como o 
Person, que conseguem dialogar com 
o público do interior, a não ser na 
comédia, mas num drama isso não 
ocorre”. Então, fomos fazer outro 
filme juntos e o Person pensou: “Se 
a gente bolar mais um argumento 
agora, vai levar no mínimo uns seis 
meses para escrever isso. Então, tem 
que fazer uma adaptação de um ro-
mance, porque a matéria ficcional já 
está pronta, só falta organizarmos. 
Eu trouxe o tema dos Naves, mas 
esse próximo filme é você quem vai 
trazer o tema”. Então, eu faço uma 
leitura de romances que tinham saí-
do recentemente e me fixo sobre a A 
Hora dos Ruminantes [de José J. Veiga], 
que de certa forma eu reestruturei.

Esse filme depois não foi feito 
porque o produtor teve um proble-
ma cardíaco e ele queria continuar, 
mas a mulher dele não deixou. Hou-
ve uma régia indenização, mas aca-
bou não sendo feito. E não realizar 
A Hora dos Ruminantes foi um grande 
fracasso para o Person e para mim.

Person se afasta do cinema, passa 
para o teatro e tem bastante sucesso 
como diretor no Auditório Augusta. 
Ele faz El Grande de Coca Cola [1973], 
Orquestra de Senhoritas [1974]. Tudo 
isso repercute muito e só depois ele 
vai voltar ao cinema. Foi um baque 
realmente muito grande e eu prati-
camente deixo de ser roteirista. Vou 
voltar como roteirista nos anos 1990, 
com a Tata Amaral, com Céu de Estre-
las, que é início de um trabalho que 
tem bastante repercussão — não tan-
to de público, mas da crítica, inclusive 
na Argentina e no México. O que o 

Nelson Pereira dos Santos tinha co-
locado nos anos 1950: a possibilidade 
de fazer filme muito denso, com pou-
quíssimos recursos, num ambiente 
único, praticamente no interior de 
uma casa, com quatro atores, dois 
principais e dois coadjuvantes.

Desde que eu voltei para a USP, 
todo ano eu viajei. Ou fui convidado 
para algum festival, ou fui convidado 
para algum congresso... E aposenta-
do, esses convites não vêm mais. Se 
quiser viajar, você paga a viagem. 
Evidentemente pagar uma viagem 
até a Europa não é “assim”. E uma 
ou outra vez eu paguei isso. Então, 
houve um momento de desequilí-
brio da minha parte e passei a en-
trar numa depressão bastante forte, 
com psiquiatra, com remédio psiqui-
átrico etc. Até um momento em que 
eu não queria mais ir no psiquiatra, 
não queria mais os remédios e fui 
convidado pelo Kiko Goifman para 
interpretar um papel no filme Fobia 
— isso é 2007 ou 2008. E entrei no Fo-
bia ainda bastante deprimido, mas aí 
houve uma outra possibilidade. Que 
é justamente o ator performático. E 
por quê performático? Porque eu não 
tenho nenhuma formação de ator. 
O ator é uma pessoa complexa. Não 
é que você chega lá e diz o diálogo, 
entende? É uma coisa complexa. Essa 
formação eu não tenho. Uma vez me 
perguntaram: “Por que você é ator?” 
e eu disse: “Sou ator porque envelhe-
ço”. E isso me dá uma possibilidade 
de trabalhar com pessoas mais jo-
vens, como a Tata Amaral. Quando 
eu comecei o filme Fobia, não sei que 
idade tinha o Kiko, mas acho que uns 
35 anos... Então, é uma outra geração 
que me trazia muita coisa e me dava 
essa possibilidade de reviver.
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Brasil

Embora as situações 
dos Guarani e 
Kaiowa e de outros 
povos fossem 
reiteradamente 
denunciadas pelo 
movimento indígena, 
por antropólogos 
e indigenistas, 
o contexto de 
violação sistemática 
dos direitos 
indígenas durante 
o regime militar 
era praticamente 
desconhecido pela 
maior parte da 
sociedade. A inclusão 
da temática no rol de 
questões tratadas pela 
Comissão Nacional 
da Verdade (CNV) 
deslindou um cenário 
de horror. A comissão 
estimou que ao menos 
8.350 indígenas foram 
mortos no período 
1946-1988 por ação 
direta ou omissão de 
agentes do Estado 

Povos indígenas foram 
vítimas de genoCídio  
na ditadura militar

Daniela Alarcon
Jornalista



30   Revista Adusp   novembro 2018 www.adusp.org.br/imprensa/revista-adusp

Os pistoleiros e os policiais mi-
litares chegaram com cami-
nhões e tratores, cercaram as 

casas e ordenaram que todos subissem 
nas carrocerias. Deram tiros e desferi-
ram chutes. Silvio Benites teve a perna 
fraturada, ao passo que seu irmão foi 
jogado na carroceria de um dos cami-
nhões, desmaiado, após terem fratura-
do sua costela. Enquanto isso, casas e 
roças eram derrubadas e incineradas.

A ação de despejo realizada em 
março de 1985 no tekoha Jaguapiré, 
área tradicionalmente ocupada por 
indígenas Guarani e Kaiowa, no muni-
cípio de Tacuru (Mato Grosso do Sul), 
é um dos numerosos casos de viola-
ção dos direitos dos povos indígenas 
documentados no relatório final da 
Comissão Nacional da Verdade (CNV), 
publicado em dezembro de 2014. Não 
era a primeira vez que as famílias 
eram obrigadas a deixar a terra onde 
estavam enterrados seus antepassa-
dos: havia décadas que os expulsavam 
dali, mas eles retornavam sempre.

Amarrados, os indígenas foram 
levados até a entrada da reserva Sas-
soró, a cerca de 30 km do tekoha, pa-
ra onde voltaram dias depois, a pé. 
Apenas em 1992 a Terra Indígena Ja-
guapiré seria demarcada, abarcando 
somente 2,3 mil ha.

“Eu era jovem ainda, quando 
aconteceu esse ataque, bem no final 
da Ditadura”, lembra Tonico Benites, 
doutor em Antropologia Social pe-
lo Museu Nacional da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em 
sua tese de doutorado, Tonico regis-
trou as memórias de seus parentes 
sobre a violência dos karai (não ín-
dios), focalizando o confinamento 
dos indígenas em diminutas reser-
vas, criadas com o intuito de permi-

tir o avanço da fronteira agrícola. 
Ainda que seu pai fosse originário 
de Jaguapiré, Tonico nasceu junto ao 
posto indígena Sassoró, na esteira de 
uma expulsão. Considerar a política 
de remoção dos Guarani e Kaiowa 
de suas terras ao longo do século 20, 
efetivada com a participação direta 
do Estado, é a chave para compreen-
der a dramática situação vivida pelos 
indígenas nos dias de hoje.

O relatório da CNV registra que o 
Serviço de Proteção aos Índios (SPI) 
e a Fundação Nacional do Índio (Fu-
nai), criada em 1967 para substituir o 
primeiro, disponibilizaram veículos, 
funcionários e gêneros alimentícios 
para os deslocamentos forçados, em 
estreita colaboração com fazendeiros 
e autoridades locais. Em ao menos um 
caso os custos da ação foram pagos 
com a renda obtida do trabalho dos 
próprios indígenas. Não se conhece o 
número total de indígenas mortos nas 
ações de expulsão, em decorrência das 
péssimas condições de vida nas reser-
vas — onde eram submetidos inclusive 
a tortura, por determinação de fun-
cionários do órgão indigenista oficial 
— e tampouco no exaustivo retorno às 
terras tradicionalmente ocupadas, em 
jornadas que podiam se estender por 
centenas de quilômetros.

“O trabalho da CNV foi importante 
para esclarecer o que aconteceu com 
os Guarani e Kaiowa, mas foi um le-
vantamento inicial”, analisa Tonico. 
“Muitas pessoas morreram em decor-
rência da expulsão e outras sofreram 
violência de outra ordem. É preciso re-
cuperar essa memória. Todas as comu-
nidades que foram expulsas deveriam 
receber uma reparação. Eu defendo 
que as terras demandadas têm que ser 
regularizadas imediatamente, para se 

fazer justiça. Eu luto para isto: para 
que o indígena tenha ocasião de viver 
de modo mais digno, ter seu espaço, 
seus projetos próprios, seus direitos”. 

No Mato Grosso do Sul, continua 
ele, é muito visível que as táticas de 
retirada usadas na Ditadura apenas 
se atualizaram. “As ameaças, a inti-
midação, a criminalização, os cercos 
com pessoas armadas: tudo isso con-
tinua. Os poderes locais continuam 
com anti-indígenas, com famílias que 
sempre maltrataram os indígenas. 
Várias comunidades que saíram do 
confinamento das reservas e lutaram 
por um pedaço de terra voltam a 
sofrer confinamento, à beira da es-
trada e em acampamentos, porque a 
demarcação não sai.”

Sucessivos massacres teriam 
ceifado 3.500 indígenas do 
povo Cinta Larga, que habita 
Mato Grosso e Rondônia,  
e 2.650 Waimiri-Atroari,  
em Amazonas e Roraima. 
Estão documentadas no 
relatório da CNV ocorrências 
de punições físicas, estupro  
e encarceramento

Embora as situações dos Guarani 
e Kaiowa e de outros povos fossem 
reiteradamente denunciadas pelo mo-
vimento indígena, por antropólogos e 
indigenistas, ocupando ocasionalmen-
te as páginas dos jornais, o contexto de 
violação sistemática dos direitos indí-
genas conformado durante a Ditadura 
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Militar era praticamente desconhecido 
pela maior parte da sociedade. A in-
clusão da temática no rol de questões 
tratadas pela CNV, fruto da pressão do 
movimento indígena, deslindou um 
cenário de horror. A comissão estimou 
que ao menos 8.350 indígenas foram 
mortos no período investigado (1946-
1988) por ação direta ou omissão de 
agentes do Estado, ressalvando que o 
número real de vítimas deve ser “ex-
ponencialmente maior”.

Sucessivos massacres teriam cei-
fado 3.500 indígenas do povo Mate-
tamãe (Cinta Larga), que habita os 
estados de Mato Grosso e Rondônia. 
Entre os Kiña (Waimiri-Atroari), que 
vivem em Amazonas e Roraima, os 
mortos chegariam a 2.650. Além de 
esbulho e massacres, o relatório do-
cumenta uma ampla gama de maus-
tratos infligidos a indígenas de todo 
o país, incluindo ameaças, punições 
físicas, trabalho forçado, estupro e 

encarceramento. E conclui: 
“Com exceção de alguns casos 
esparsos, justiça não foi feita”.

A política indigenista da 
Ditadura estava submetida 
a uma estratégia de “desen-
volvimento” pautada na ex-
ploração de recursos natu-
rais (minerários, florestais e 
agrícolas) e na implantação 
de projetos de infraestrutu-
ra, como rodovias, ferrovias 
e barragens, sobretudo na 
esteira do Plano de Integra-
ção Nacional (PIN), decretado 
em 1970. A galeria de presi-
dentes da Funai do período 
materializa o mote “segu-
rança e desenvolvimento”. 
Dos nove titulares da insti-
tuição, cinco eram membros 
das forças de repressão, com 
passagens por órgãos como 
o Serviço Nacional de Infor-
mações (SNI) e o Conselho de 
Segurança Nacional (CSN), e 
um era engenheiro e ex-di-
retor-geral do Departamen-
to Nacional de Estradas de 
Rodagem (DNER). Em 1973, 
a promulgação do Estatuto 
do Índio (Lei nº 6.001) fixou 
a “integração” dos povos in-

dígenas como foco da política indi-
genista, permitindo remoção por 
questões de “segurança nacional” e 
para a realização de obras públicas.

Data dos anos 1970 a construção 
de rodovias como Transamazôni-
ca (BR-230), Santarém-Cuiabá (BR-
165), Manaus-Boa Vista (BR-174) e 
Xavantina-Cachimbo (BR-080), e de 
barragens como Itaipu e Tucuruí, 
que impactaram severamente nu-
merosos povos indígenas. A Funai 
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Posto Indígena Terraplenagem 
(rodovia BR 174), RR (1984)

Liderança Waimiri-Atroari 
em aldeamento no AM (1984)

Aldeamento Waimiri-Atroari 
construído a mando da Funai (1984)
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chegou a firmar um convênio com 
a Superintendência de Desenvolvi-
mento da Amazônia (Sudam) para a 
“pacificação de 30 grupos indígenas 
arredios” que viviam ao longo da 
Transamazônica. A atração de povos 
em isolamento teve efeitos nefastos, 
provocando aguda queda populacio-
nal. Os Parakanã, por exemplo, que 
hoje vivem no Parque Indígena do 
Xingu, foram removidos cinco vezes 
entre 1971 e 1977.  “Os índios não 
podem impedir a passagem do pro-
gresso”, declarou o ministro do Inte-
rior, Maurício Rangel Reis, em 1976. 
“Dentro de 10 a 20 anos não haverá 
mais índios no Brasil”, vaticinou.

Diferentes dispositivos foram 
implementados para desarticular 
e reprimir os indígenas. Em 1969, 
criou-se a Guarda Rural Indígena 
(GRIN), para a qual foram recruta-
dos indígenas de diferentes povos, 
que deveriam atuar militarmente 
em seus territórios. Em 2012, veio à 
luz um filme de Jesco von Puttkamer 
registrando a formatura da primeira 
turma da GRIN, realizada em Be-
lo Horizonte, em 1970. As imagens 
mostram indígenas uniformizados 
carregando um homem pendurado 
em um pau-de-arara. Nos anos sub-
sequentes, abundariam denúncias 
sobre a violência perpetrada pelos 
membros da GRIN, incluindo espan-
camentos e estupros. Entre 1972 e 
1974, os Aikewara (Suruí), que habi-
tam o sul do Pará, foram recrutados 
à força para participar da repressão 
à Guerrilha do Araguaia.

Também em 1969, foi estabele-
cido o Reformatório Krenak, uma 
colônia penal e de trabalhos for-
çados em pleno território Krenak, 
no município de Resplendor (Minas 

Gerais). Eram enviados ao reforma-
tório indígenas sobre os quais pe-
savam acusações como “vadiagem”, 
“saída da aldeia sem autorização”, 
“relações sexuais indevidas” e “pro-
blemas mentais”. Sob o comando 
de Manoel dos Santos Pinheiro, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, o 
reformatório recebeu oficialmente, 
entre 1969 e 1972, 121 indígenas de 
mais de 20 etnias, mas o número de 
presos pode ser maior. Ali, os indí-
genas eram surrados, confinados 
em solitárias e privados de alimen-
tação. Alguns desapareceram. Os 
Krenak, por sua vez, eram obriga-
dos a viver sob as mesmas condi-
ções. Em 1972, o presídio indígena 
e os Krenak foram removidos para 
a fazenda Guarani, no município de 
Carmésia (Minas Gerais).

Localizado em 2013 no 
arquivo do Museu do Índio, 
no Rio de  Janeiro, por 
Marcelo Zelic, do Grupo 
Tortura Nunca Mais de 
SP, o Relatório Figueiredo 
descreve crimes praticados 
contra os povos indígenas 
nas décadas de 1930-1960, 
sob a égide do antigo SPI

Algumas práticas que se crista-
lizaram durante a Ditadura Militar 
deitavam raízes nas décadas ante-
riores. Há registros que remontam à 
década de 1930 da manutenção, pelo 
SPI, de presídios indígenas irregula-

res. Numerosas denúncias a respeito 
de tais presídios e de outras viola-
ções estão plasmadas no Relatório 
Figueiredo. Durante décadas, acre-
ditou-se que esse importantíssimo 
documento houvesse desaparecido, 
contudo, em 2013 ele foi localizado 
no arquivo do Museu do Índio, no 
Rio de Janeiro, por Marcelo Zelic, 
vice-presidente do Grupo Tortura 
Nunca Mais de São Paulo. Um achado 
notável, como se verá.

Em julho de 1967, o Ministério do 
Interior constituiu uma comissão de 
inquérito administrativa, presidida 
por Jáder de Figueiredo Correia, pro-
curador do Departamento Nacional 
de Obras contra as Secas (DNOCS), 
com o intuito de apurar “irregula-
ridades” no SPI. Já desde o início da 
década de 1950 circulavam denúncias 
sobre a conduta de funcionários do 
SPI, o que ensejou o estabelecimento 
de inquéritos administrativos e, em 
1963, de uma comissão parlamentar 
de inquérito, cujas descobertas ser-
viriam de ponto de partida para a 
equipe coordenada por Figueiredo. 
Afetado pela repercussão negativa, 
o órgão terminou extinto ainda no 
final de 1967, substituído pela Funai.

Os trabalhos da comissão presi-
dida por Figueiredo deram origem 
a um volumoso relatório, com acu-
sações e provas contra mais de uma 
centena de funcionários e familiares 
de funcionários do SPI. Eram histó-
rias como a de Rosa, indígena de onze 
anos entregue por um funcionário do 
SPI a um fazendeiro, em troca de um 
fogão. Delineava-se um quadro de sis-
temática colaboração entre funcioná-
rios e agentes privados (fazendeiros, 
seringalistas, madeireiras e minera-
doras, entre outros) no saqueio dos 
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territórios indígenas e na exploração 
da força de trabalho nativa. Torna-
das públicas oficialmente em março 
de 1968, em uma entrevista coletiva 
concedida pelo ministro do Interior, 
general Afonso Augusto de Albuquer-
que Lima, as conclusões da comissão 
despertaram também a atenção da 
imprensa internacional, assim como 
de diferentes entidades e sociedades 
científicas, e atraíram observadores 
estrangeiros ao Brasil. “Um verdadei-
ro genocídio”, estampou Le Monde, em 
16 de março. Cinco dias depois, The 
New York Times publicou reportagem 
na primeira página, destacando o en-
volvimento de autoridades de alto 
escalão, como um presidente do SPI, 
dois generais e um ex-governador.

No relatório final da CNV, no que 
diz respeito aos povos indígenas, 
constam 13 recomendações ao Estado 
brasileiro, tendo por horizonte a ins-
tauração de um “processo reparatório 
amplo e de caráter coletivo a esses 
povos”. Entre elas, figuram um pedi-
do público de desculpas, a instalação 
de uma Comissão Nacional Indígena 

da Verdade, a criação de um grupo de 
trabalho no âmbito do Ministério da 
Justiça para organizar a instrução de 
processos de anistia e reparação a in-
dígenas, e a demarcação das terras in-
dígenas, entendida como “a mais fun-
damental forma de reparação coletiva 
pelas graves violações sofridas pelos 
povos indígenas no período investi-
gado pela CNV”. Até agora, nenhuma 
dessas medidas foi adiante.

Em fevereiro de 2013, no mar-
co da movimentação em torno da 
CNV, a 6ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Fede-
ral (MPF) estabeleceu um grupo de 
trabalho para apurar violações con-
tra povos indígenas levadas a cabo 
durante a Ditadura, considerando 
suas repercussões contemporâneas, 
em especial, nos direitos territoriais. 
Como explica o coordenador do GT 
Violações dos Direitos dos Povos In-
dígenas e Regime Militar, o procu-
rador da República Júlio José Araú-
jo Junior, além de apoiar a atuação 
dos procuradores que já vinham se 
dedicando a situações específicas, o 

grupo debruçou-
se inicialmente 
sobre dois casos: 
o Reformatório 
Krenak e as viola-
ções perpetradas 
contra os Waimi-
ri-Atroari.

Em março de 
2015, foi propos-
ta uma ação civil 
pública com pedi-
do liminar reque-
rendo a anistia 
política do povo 
Krenak; em de-
zembro do mes-

mo ano, uma ação com pedido de 
antecipação de tutela, demandando 
a condenação dos responsáveis pelo 
funcionamento do reformatório, a 
conclusão do processo de demarcação 
da Terra Indígena Krenak, o estabele-
cimento de um centro de memória e 
a inclusão no conteúdo programáti-
co dos ensinos fundamental e médio 
do estudo das violações aos direitos 
indígenas durante a Ditadura, entre 
outras ações reparatórias. A progra-
mação para o próximo período prevê 
o ajuizamento de uma ação relativa 
aos Waimiri-Atroari e o estabeleci-
mento de parcerias com entidades da 
sociedade civil e com pesquisadores 
acadêmicos, com o intuito de levan-
tar subsídios para a proposição de 
ações referentes aos casos Guarani e 
Kaiowa, do oeste do Paraná e Mato 
Grosso do Sul. “É preciso estabelecer 
medidas de não repetição, no campo 
da responsabilidade civil”, observa 
Araújo Junior, “sem perder de vista 
que a questão que mais pesa como 
reparação, a mais urgente, é a demar-
cação da terra”.

Maria Pena/Brasil de Fato

Guaranis preparam enterro de Teodoro 
Ricarte na Terra Indígena Guarani 

Kaiowá Ypo'i (MS). Em 27 de setembro 
de 2011 ele foi assassinado por 

pistoleiros de uma fazenda
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“Por que os não índios 
mataram a nossa gente?” 
A recorrente pergunta dos 
índios Waimiri-Atroari calou 
fundo no espírito de Egydio 
Schwade, defensor da causa 
indígena e coautor de um 
livro sobre o genocídio dessa 
etnia

Em 1983, o antropólogo Stephen 
Baines recenseou o povo Kiña (Wai-
miri-Atroari), cujo território se es-
tende pelos estados do Amazonas e 
de Roraima: eram, no total, 332 pes-
soas, das quais 216 tinham menos 
de 20 anos de idade. Levantamento 
anterior, realizado pela Funai em 
1972, contabilizara cerca de 3 mil 
indígenas. Segundo estimativas do 
relatório final da CNV, 2.650 pesso-
as da etnia Waimiri-Atroari foram 
mortas durante o regime militar, 
em decorrência de ações diretas e 
indiretas de agentes governamen-
tais. O genocídio foi perpetrado pa-
ra abrir o território Waimiri-Atroari 
a três projetos de “desenvolvimen-
to”: a construção da BR-174 (Ma-
naus-Boa Vista), levada a cabo entre 
1967 e 1977; a exploração de jazidas 
pela Mineração Taboca (Grupo Pa-
ranapanema), de 1979 a 1988; e a 
construção da usina hidrelétrica de 
Balbina, entre 1981 e 1989.

Ao tempo em que a imprensa ali-
mentava o imaginário em torno da 
“selvageria” dos Waimiri-Atroari, 
os indígenas eram atacados militar-

mente por ar e por terra. O esbu-
lho do território Waimiri-Atroari foi 
operado por uma articulação entre a 
Funai, o DNER, o Instituto de Terras 
do Amazonas (Iteam), a Aeronáutica 
e o Exército. Há registros ainda da 
atuação de uma empresa parami-
litar, contratada pelo Grupo Para-
napanema para “limpar” a floresta. 
Em 1974, um funcionário da Funai 
tomou uma fotografia aérea de uma 
aldeia em chamas. Ainda que a Funai 
e o Exército tenham declarado à im-
prensa que os indígenas foram res-
ponsáveis pelo incêndio, há indícios 
de que pode ter se tratado de uma 
ação da Aeronáutica.

Em 6 de janeiro de 1975, O Glo-
bo publicava a seguinte manchete: 
“Sertanista vai usar até dinamite 
para se impor aos Waimiris”. Quinze 
dias depois, o comandante do 6º Ba-
talhão de Engenharia e Construção 
do Exército (6º BEC), coronel José 
Tarcísio Cartaxo Arruda, declarou 
ao Estado de S. Paulo: “A estrada é 
importante e terá que ser construí-
da, custe o que custar”. Os indígenas 
que não foram exterminados pelas 

armas tombaram com as epidemias 
trazidas pela rodovia.

Detalhados relatos indígenas e 
documentos oficiais que possibilitam 
reconstruir o genocídio foram compi-
lados em relatório do Comitê Estadual 
de Direito à Verdade, à Memória e à 
Justiça do Amazonas, coordenado por 
Egydio Schwade e Wilson Braga Reis. 
Em 2015, o informe foi publicado como 
livro, intitulado A ditadura militar e o 
genocídio do povo Waimiri-Atroari: por que 
kamña matou kiña?. Ou seja: “Por que 
os não índios mataram a nossa gente?”

Tal pergunta foi dirigida aos mis-
sionários Egydio e Doroti Schwade, 
de forma recorrente, no intervalo de 
1985 a 1986, quando ambos viveram 
em uma aldeia Waimiri-Atroari, de-
senvolvendo um projeto de alfabeti-
zação na língua indígena. A não ser 
por duas irmãs, todos os moradores 
da aldeia com mais de quatro anos 
de idade eram órfãos. “Nossos pais 
imaginavam que kamña iria colocar 
toda a nossa floresta de raízes pa-
ra cima”, disseram-lhes alguns deles. 
“O que é que civilizado joga de avião 
e que queima o corpo da gente por 

Maria Pena/Brasil de Fato

Restos da munição de grosso calibre 
 empregada na execução do líder Teodoro Ricarte
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dentro?”, perguntou-lhes outro. No 
convívio, emergiam histórias doloro-
sas, listas com dezenas de parentes 
assassinados em um só dia e desenhos 
representando cenas do massacre.

Eles relataram, por exemplo, um 
ataque aéreo ocorrido em 1974, du-
rante uma festa tradicional na aldeia 
Kramna Mudî. Muitos parentes já ha-
viam chegado, vindos de diferentes 
aldeias, quando se ouviu o ruído de 
um avião. Os indígenas saíram da ma-
loca, para ver do que se tratava, e 
uma substância foi despejada sobre 
eles. Quando a última leva de visi-
tantes chegou, encontrou todos os 
parentes mortos, exceto um, que não 
fora atingido pelo produto lançado do 
avião (“agente laranja”?) e presencia-
ra tudo. Eles se lembravam também 
de Takwa, chefe de uma aldeia situa-
da bem no traçado da BR-174. Takwa 

procurou os militares, com o intuito 
de trocar presentes. Foi recebido com 
uma bala, que lhe atravessou o queixo 
e saiu pela boca. Mesmo havendo fu-
gido, com toda sua comunidade, e er-
guido uma nova aldeia, mais distante, 
terminou assassinado tempos depois, 
em um ataque de helicóptero.

Maiká, pajé e cantador, “não con-
seguindo deter aqueles homens e su-
as máquinas e não sabendo o rumo e 
nem o objetivo daquela gente agres-
siva, foi reconstruindo a sua aldeia, 
sempre de novo sobre o futuro leito 
da estrada”, descreve Egydio Schwa-
de, com base no que lhe contaram 
os indígenas. Foi morto por volta de 
1972, também atacado por um heli-
cóptero. “O que consta no relatório da 
CNV é o que os índios nos revelaram 
na escola em Yawara. Foi o desen-
cadear de um processo que precisa 

ser levado adiante. 
Deveriam, por exem-
plo, fazer perícias 
nas áreas onde caí-
ram as bombas — os 
indígenas sabem on-
de são os locais”, ob-
serva Schwade.

Mesmo que o Bra-
sil tenha sido conde-
nado pelo IV Tribu-
nal Bertrand Russel 
(1982) pelos crimes 
contra os Waimiri-
Atroari, os indígenas 
nunca receberam 
qualquer reparação. 
Pesquisadores e indi-
genistas que denun-
ciaram o genocídio 
foram alvo de cam-
panhas difamatórias 
na imprensa e de 

perseguição por parte do Estado. Ao 
longo dos anos, vastas porções foram 
subtraídas à Terra Indígena Waimiri-
Atroari. Só a barragem de Balbina, tris-
temente notória pelos graves impactos 
socioambientais e, ao mesmo tempo, 
pela ineficiência na produção energé-
tica, inundou cerca de 30 mil hectares 
do território indígena.

Um estudo da Funai de 1981, cita-
do no relatório da CNV, revela que o 
governo do Amazonas já havia emiti-
do, até então, 338 títulos de proprie-
dade no interior da área indígena, no 
esquema que se tornou conhecido 
como “grilagem paulista”, devido à 
origem dos beneficiados. Além disso, 
atividades agropecuárias no território 
indígena receberam financiamento 
público. “Até hoje seguem saqueando 
a área que foi desmembrada do terri-
tório Waimiri-Atroari para a minera-

Orlando Calheiros

Menina da etnia Aikewara
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ção”, denuncia Schwade. “Da minha 
casa eu vejo as caçambas vindo de lá 
carregadas de minério, um bocado de-
las”. Desde 1987, a política indigenista 
oficial voltada aos Waimiri-Atroari 
não é gerida pela Funai, mas pelo Pro-
grama Waimiri-Atroari (PWA), cria-
do pela Eletronorte, constituindo um 
caso reiteradamente denunciado de 
indigenismo empresarial.

“Não era dessa maneira 
triste e feia que nós 
gostaríamos de fazer parte 
da história do nosso país”, 
dizem os Suruí. O que 
aquelas pessoas haviam 
feito, para serem caçadas 
como animais pelo Exército?

Quando o marehai’tuó (Exército) in-
vadiu a aldeia, lembram os velhos, foi 
grande o medo da morte. Os homens 
foram obrigados a guiar os marehai 
mata adentro, servindo de escudo hu-
mano. Passaram fome intensa, sede e 
frio, proibidos de fazer fogo, forçados 
a comer carne crua e dormir ao relen-
to, no chão encharcado, em tempo de 
chuvas. Viram coisas feias. Tiveram 
que carregar corpos. As rajadas de me-
tralhadora e o frio deixaram Marrari 
surdo e com tuberculose crônica. 
Massara passou a ter alucinações. O 
que aquelas pessoas haviam feito, pa-
ra serem caçadas como animais? Na 
aldeia, as casas e a colheita ardiam, 
queimadas pelos marehai. Era preciso 
abafar o choro dos bebês, pois os ma-
rehai diziam que, se não se calassem, 

matariam todos. Algumas mulheres 
tiveram abortos espontâneos e recém-
nascidos morreram de desnutrição. 
Ninguém sabia se os parentes arranca-
dos da aldeia retornariam. 

Entre 1972 e 1974, o povo Aikewara 
(Suruí), que habita o sudeste do Pará, 
teve seu território ocupado pelas for-
ças de repressão mobilizadas contra a 
Guerrilha do Araguaia. Tratava-se de 
um povo de contato recente. À época, 
os Aikewara estavam reduzidos a cer-
ca de 40 pessoas, traumatizadas por 
conflitos com outros grupos indígenas, 
seringueiros e garimpeiros, pela gripe 
e pelo sarampo. O relatório final da 
CNV documenta que todos os homens 
adultos foram recrutados à força para 
combater a guerrilha, com o aval da 
Funai, ao passo que as mulheres, crian-
ças e velhos foram mantidos reféns, 
vigiados ininterruptamente e impedi-
dos de ir às roças, caçar e pescar. No 
período, os indígenas presenciaram 
torturas infligidas a camponeses e se-
pultamentos clandestinos à beira da 
rodovia Operacional 2 (hoje, BR-153), 
aberta pelos militares no território in-
dígena. No rastro da estrada, vieram 
mais garimpeiros, castanheiros, grilei-
ros, incêndios e atropelamentos.

Não bastasse o terror vivido nas 
mãos dos militares, os Aikewara foram 
taxados de colaboracionistas e “corta-
dores de cabeça”. Hoje se sabe que o 
corte de cabeças foi uma prática imple-
mentada pelos militares para facilitar a 
posterior identificação dos guerrilhei-
ros assassinados. Mas o estigma lan-
çado contra os indígenas — posto em 
circulação já nas primeiras reportagens 

Jovem Aikewara com pintura e 
adereços característicos

Ancião da etnia Aikewara (Suruí)

Fotos: Orlando Calheiros
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sobre a guerrilha, ainda na década de 
1970 — continua em voga. Num texto 
do jornalista Lucas Figueiredo publica-
do na revista GQ, em 2011, os Aikewara 
são referidos como “mercenários” e 
“máquinas de caçar e matar homens”.

Em 13 de maio de 2014, os indíge-
nas entregaram à comissão um rela-
tório intitulado O tempo de guerra: os 
Aikewara e a guerrilha do Araguaia (no 
prelo), elaborado pelos antropólogos 
Iara Ferraz e Orlando Calheiros, e por 
Tiapé Suruí e Ywynuhu Suruí. “Não 
era dessa maneira triste e feia que nós 
gostaríamos de fazer parte da história 
do nosso país”, escreveram os Aikewa-
ra em carta à CNV. Em 19 de setembro 
do mesmo ano, quatorze Aikewara fo-
ram reconhecidos como anistiados po-
líticos, recebendo reparações financei-
ras. Na ocasião, a Comissão de Anistia, 
em nome do Estado brasileiro, pediu 
desculpas ao povo Aikewara. 

Antes disso, apenas um indígena 
havia sido contemplado pela Lei de 
Anistia, Tiuré Potiguara (José Hum-
berto Costa do Nascimento), em 2013. 

“Essa reparação não é o que nós espe-
rávamos, porque foi individual e nós 
queríamos coletiva”, observou, po-
rém, Tiapé Suruí, no seminário “His-
tória do ponto de vista indígena”, 
realizado na Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), em setem-
bro de 2015. “Nossa ideia de repara-
ção coletiva é nossa própria terra.”

A Terra Indígena Sororó, onde vi-
vem os Aikewara, hoje em torno de 
400 pessoas, foi demarcada em 1983, 
abrangendo porções dos municípios 
de Brejo Grande do Araguaia, Marabá, 
São Domingos do Araguaia e São Geral-
do do Araguaia. Com cerca de 26,2 mil 
hectares de extensão, a área não inclui 
parcelas fundamentais do território 
tradicionalmente ocupado pelos indí-
genas, como aldeias velhas, cemitérios, 
castanhais, áreas de caça e depósitos 
de argila. Por isso, desde a década de 
1980, os indígenas pleiteiam sua am-
pliação. Ainda que o reconhecimento 
oficial dos direitos territoriais indíge-
nas figure entre as recomendações da 
CNV como “a mais fundamental forma 

de reparação coletiva” 
a que têm direito os po-
vos afetados pela Dita-
dura, segue inconcluso 
o processo de demarca-
ção da Terra Indígena 
Tuwa Apekuokawera, 
área com cerca de 11,7 
mil hectares contígua à 
Sororó.

Como enfatiza o 
antropólogo Calheiros, 
pôr fim às violações 
contra os Aikewara 
condiciona-se à recom-
posição do território 
tradicional, já que os 
indígenas foram sub-

metidos a deslocamento forçado. “Os 
Aikewara eram caçadores de várzea. 
A olaria era uma parte fundamental 
da cultura, especialmente do xama-
nismo feminino. Hoje em dia, eles não 
têm acesso ao barro, não têm mais 
acesso a rio, e, por causa disso, não 
há mais mulheres xamãs. Os mais ve-
lhos falam a esse respeito, mas não há 
mais como ensinar as crianças. Vão 
ensinar com o quê, com lama? Isso 
foi uma das coisas perdidas por eles e 
tem a ver com a Ditadura. A terra dos 
Aikewara foi ocupada pelos militares, 
repartida e entregue a pequenos pro-
prietários. Depois, vieram os grandes 
proprietários e o modelo de fazenda.” 

Na avaliação do coautor de O tem-
po de guerra: os Aikewara e a guerrilha 
do Araguaia, ainda que a anistia dos 
membros da etnia seja um marco e 
abra precedente para outros povos, 
o caso evidencia as limitações da jus-
tiça de transição brasileira e a neces-
sidade de se estabelecer mecanismos 
para reparar as populações indígenas 
em sua especificidade étnica.

Os Aikewara guardam amargas memórias 
do período em que foram recrutados à 

força pelos militares Não há mais como ensinar olaria às crianças, 
diz antropólogo autor destas fotos
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aldeias do Jaraguá lutam Para reaver 
500 heCtares usurPados Por temer

“O planeta Terra está pedindo socorro e nós estamos pedindo junto”.
Da apresentação do livro Nhande Mbaraete – Fortalecimento da  

História Guarani – Terra Indígena Jaraguá (Trança Edições, 2017)

Amaro Dorneles
Jornalista

Quem em São Paulo não se recorda da ocupação do gabinete da Presidência 
da República, em plena avenida Paulista, por guerreiros pintados para a 
guerra, em agosto de 2017? Ou a tomada das torres de transmissão de rádio e 
televisão no Parque do Jaraguá, no mês seguinte? Movimentos de resistência 
dos guaranis para reaver a Terra Indígena de 512 hectares ao redor do Pico 
do Jaraguá, na capital paulista, demarcada pelo governo federal em 2015 e 
reduzida de repente pelo governo Temer para, atenção!, apenas 1,7 hectare 

Daniel Garcia

Aldeia Guarani situada na TI Jaraguá, 
na capital paulista
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O conflito pela terra tem como 
referência geográfica o Pico 
do Jaraguá, ponto mais alto 

de São Paulo, com 1.135 metros de 
altitude, a 20 quilômetros do centro 
da cidade. Na divisa sobreposta do 
Parque Estadual do Jaraguá, área 
protegida de Mata Atlântica, com a 
Terra Indígena (TI) Jaraguá vivem 
mais de 700 guaranis, distribuídos 
nas aldeias Tekoa Pyau e Tekoa Ytu. 
Nada que lembre as grandes reser-
vas indígenas situadas na selva, no 
interior do país: essa TI tem apenas 
1,7 hectare, conforme definido pela 
primeira demarcação, de 1987. (Ain-
da assim, pesa sobre ela um proces-
so judicial de reintegração de posse 
movido pelo ex-deputado federal 
Tito Costa.)

A área foi reconhecida pela Funai 
como TI em abril de 2013, depois de 
22 anos de pesquisa e estudo. Mesmo 
confinados, fora de seu território ori-
ginário, os índios fazem incursões pe-
la mata para manter e ensinar a cul-
tura para as crianças. Plantam, criam 
três espécies de abelhas nativas para 
fazer remédio com mel, revitalizam 
nascentes e buscam material para 
o artesanato. “A gente se fortalece 
ouvindo os mais velhos e fazendo a 
ocupação do território”, traduz Thia-
go Henrique Karai Djekupe, jovem 
liderança na luta pela terra.

A revolta guarani recrudesceu em 
21 de agosto de 2017, quando o mi-
nistro da Justiça, Torquato Jardim, 
assinou a Portaria 683, revogando 
medida anterior, a Portaria 581/2015, 
assinada pelo então ministro José 
Eduardo Cardozo, que reconhecia 
como legítima a reserva indígena do 
Pico do Jaraguá e previa a demarca-
ção de 512 hectares. Desse modo, o 

governo Temer reduziu a reserva ao 
mero 1,7 hectare de antes, “a me-
nor área demarcada do país”, como 
destacou, à época, nota de repúdio 
assinada pelo Instituto Socioambien-
tal (ISA) e outras 28 organizações 
indígenas e indigenistas.

“Inicialmente Cardozo falava 
que não iria assinar a portaria para 
proteger a comunidade, para evitar 
que o Governo do Estado entrasse 
na Justiça”, diz Thiago. As lideran-
ças insistiram sobre seu direito de 
lutar pela demarcação. Em audiência 
disseram ao ministro: “Assine que a 
luta é nossa. Nós vamos lutar no Ju-
diciário, não cabe a você proteger o 
território”. O ministro assinou, mas a 
ampliação da reserva não vingou. Os 
guaranis jamais conseguiram ocupar 
os 512 hectares.

Como previra Cardozo, o gover-
no estadual contestou na Justiça a 
expansão da reserva, com o pretexto 
de que ela invadia terras do Parque 
Estadual do Jaraguá. O Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) suspendeu a 
demarcação até que o caso seja jul-

gado. O Supremo Tribunal Federal 
(STF) manteve a suspensão. A porta-
ria de Torquato Jardim anulou o pro-
cesso e atendeu à demanda do então 
governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Para anunciar sua indignação 
frente à Portaria 683/2017, já no dia 
30 de agosto (pouco mais de uma 
semana depois) índios do Jaraguá e 
litoral interromperam o trânsito da 
avenida Paulista e ocuparam o es-
critório regional da Presidência da 
República. “A gente tem que se unir 
mais, mostrar nossa cara. Mostrar 
que nós existimos no Estado de São 
Paulo. Para muita gente, dá impres-
são de que São Paulo não tem índio, 
mas estamos aqui”, proclama o caci-
que Awá, da Aldeia Renascer, onde 
vivem guaranis e tupi-guaranis, no 
litoral norte. As decisões do gover-
no vão além de afetar pontualmente 
algumas comunidades, explica. “É 
um problema de todas as nações in-
dígenas. Se perdermos o Jaraguá, vai 
abrir uma brecha para perdermos 
outras terras indígenas. Vai abrir 
brecha para nos exterminarem”.

Daniel Garcia

David Karai Popygua, presidente do Conselho Estadual dos Povos Indígenas
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Ao revogar a demarcação de 500 hectares para a TI 
Jaraguá, Temer atendeu aos interesses do governo 
estadual de “viabilizar seu projeto de concessões 
de Parques Estaduais para exploração da iniciativa 
privada”, segundo nota assinada por 29 entidades

Em dezembro de 2017 a Justiça 
Federal em São Paulo atendeu a um 
pedido do Ministério Público Federal 
e suspendeu a Portaria 683/2017, em 
caráter liminar, revogando a deci-
são do governo de reduzir a área da 
TI. Para o MPF, houve desrespeito 
à ordem jurídica, ao anular decisão 

anterior sem prévia consulta aos ín-
dios. “Houve aparente violação ao 
processo legal. O povo guarani, be-
neficiário do ato anulado, bem como 
a Funai [Fundação Nacional do Índio] 
e a AGU [Advocacia Geral da União], 
sequer foram ouvidos”, diz trecho da 
liminar.

“O governo de São Paulo tem a 
lei de concessão, de privatização das 
Unidades de Conservação (UC). Hoje 
só restam 8% da Mata Atlântica no 
país. O governo paulista pôs tudo à 
venda para a iniciativa privada por 30 
anos, com aprovação da Assembleia 
Legislativa: 25 áreas de conservação, 
cinco delas sobrepostas a terras indí-
genas, como o Jaraguá”. Quem fala é 
David Karai Popygua, presidente do 
Conselho Estadual dos Povos Indí-
genas, líder da comissão de luta pela 
terra e professor de Cultura Étnica, 
referindo-se à lei 16.260/2016. “O pro-
jeto de exploração do governo fala 
em exploração de madeira, subsolo, 
recursos naturais, com exploração 
por 30 anos das terras indígenas. Pois 
o que estava por trás de tudo é a ex-
ploração do território”.

Daniel Garcia

Guaranis enfrentam dificuldades no minúsculo território que lhes foi imposto por Temer
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Sentado em um tronco, à sombra 
de uma frondosa árvore, David pros-
segue: “Participei da Conferência 
Mundial do Clima, COP 23. O Brasil 
e inúmeros países se comprome-
teram a diminuir emissões de CO2, 
frear desmatamento, reflorestar e 
proteger o meio ambiente. Mas no 
Brasil os verdadeiros protetores da 
terra — os povos indígenas — estão 
sendo massacrados”. A COP 23 foi 
realizada em novembro de 2017 na 
Alemanha. “Na conferência foi mais 
uma vez comprovado: cientistas do 
mundo todo dizem que os territó-
rios indígenas são os mais prote-
gidos, comparando, inclusive, com 
unidades de proteção integral. São 
as melhores terras, as mais preser-
vadas”.

O líder guarani insiste que ca-
be ao Estado reconhecer o direito 
constitucional do povo indígena de 
viver no seu território. O discur-
so de autoridades dizendo que os 
índios desmatam e acabam com a 
natureza não tem fundamento na 
realidade: “O objetivo mascarado é 
dar concessão para a iniciativa pri-

vada explorar as ricas unidades de 
conservação”. Natureza e Unidades 
Protegidas (UP) teriam virado mo-
eda de barganha política. Áreas se-
riam negociadas em troca de apoio 
político em campanhas eleitorais: 
“Na Secretaria do Meio Ambiente 
eles negociam quantas Unidades 
de Conservação vão ficar com de-
terminada empresa, quantas ficam 
para outra, e assim vai. Nosso ter-
ritório está sendo negociado como 
moeda de troca, é preciso denun-
ciar. O Ministério Público precisa 
investigar”.

Ao comentar o parecer 001/2017 
da AGU, que “atende exatamente às 
reivindicações de setores do agrone-
gócio aos quais Temer precisa agra-
dar para seguir seu mandato ilegí-
timo”, a nota emitida pelo ISA e en-
tidades congêneres coincide com as 
denúncias feitas por David: “Da mes-
ma forma, o governo Temer atende 
aos interesses do governo de Geraldo 
Alckmin em São Paulo, que é contra 
a demarcação da TI Jaraguá porque 
quer viabilizar seu projeto de con-
cessões de Parques Estaduais para 

exploração da iniciativa privada”.
Alckmin deixou o governo para 

disputar a Presidência da República, 
mas o histórico de ações do gover-
nador eleito João Dória (também do 
PSDB), de viés fortemente privati-
zante, sugere que a política ambien-
tal e fundiária do governo paulista 
não deverá sofrer qualquer mudança 
digna de nota.

“Não negociamos 
terra. Terra é território 
sagrado p’ra gente. Não 
negociamos um metro, 
um centímetro, porque 
ela é nossa mãe. Mãe 
ninguém negocia.  
A demarcação já foi feita, 
temos nosso território  
e lutamos por ele”

Fotos: Daniel Garcia

Pico do Jaraguá visto a partir da aldeia Na escola da comunidade, jovens fazem fila para o almoço
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De acordo com David, 
o movimento guarani 
tentava o diálogo com o 
governo havia anos, sem 
êxito: “Precisou haver 
nossa mobilização para 
que o governo estadu-
al se sentisse nacional e 
internacionalmente en-
vergonhado por não nos 
ouvir minimamente. É 
direito constitucional de 
qualquer cidadão ser ou-
vido pelo governo. Isso 
não aconteceu ao longo 
dos anos. Quantas foram 
as reuniões desmarcadas 
na última hora?”.

Nas declarações do 
líder indígena transparece a firme 
determinação de lutar por um direi-
to ancestral: “Não negociamos terra. 
Terra é território sagrado p’ra gente. 
Não negociamos um metro, um cen-
tímetro, porque ela é nossa mãe. Mãe 
ninguém negocia. A demarcação já foi 
feita, temos nosso território e lutamos 
por ele. Só se o governo nos matar 
para a gente parar. Vir com Polícia, 
Exército e matar todos nós, enquanto 
um de nós viver vamos resistir”.

Bruno de Almeida, da Assessoria 
Jurídica Yvyrupa, dos guaranis, res-
salta que a decisão liminar concedida 
ao MPF suspendeu os efeitos da Porta-
ria 683/2017 até o trânsito em julgado 
do processo — que exigirá até 10 anos 
para sua conclusão, segundo a pró-
pria procuradora Suzana Fairbanks. 
De acordo com Almeida, como os pro-
cedimentos administrativos não se-
guiram os ditames legais processuais, 
a consequência jurídica direta deveria 
ser a de conferir nulidade ao ato ad-
ministrativo. “É o que esperamos que 

seja sentenciado. Isso sem entrar nas 
inconstitucionalidades referentes ao 
mérito, nas motivações propriamente 
ditas da portaria”.

Em tese de doutorado defendida 
na Faculdade de Filosofia, Letras e Ci-
ências Humanas (FFLCH), a geógrafa 
Camila Salles de Faria investigou as 
contradições entre o conceito capita-
lista de propriedade privada da terra 
e a noção guarani de apropriação in-
dígena. Na sua leitura, o conflito fun-
diário em torno da TI Jaraguá remete 
a uma questão patrimonial: o Estado 
“não quer abrir mão” da propriedade 
dessas terras. O que é altamente ques-
tionável, a começar pela forma pela 
qual elas foram compradas.

“O Estado adquiriu um imóvel sem 
origem, sendo comprovado que ele foi 
regularmente destacado do patrimô-
nio público. Ao analisar os documen-
tos, há indícios de que o registro do 
imóvel origina-se na boa-fé do tabe-
lião do Registro de Notas. Ou seja: que 
provém do conhecimento das pessoas 

e das informações que lhe foram di-
tas, por pronunciamento verbal. Por-
tanto, o Estado comprou um imóvel 
ilegítimo, fruto da ação da grilagem 
de terras. Isto quer dizer que o Estado 
adquiriu um imóvel que já era terra 
pública, estadual ou federal”.

A autora expõe o conflito de du-
as lógicas diferentes de ocupação 
em São Paulo, entre a lógica capita-
lista fundamentada na proprieda-
de privada da terra, no processo de 
mercantilização, lucro e acumula-
ção das riquezas, e a lógica indíge-
na. De acordo com Camila, o choque 
se apresenta, historicamente, atra-
vés dos processos de expropriação e 
“cercamento” dos espaços indígenas, 
agravados pela raridade do espaço 
urbano e acrescidos pela continui-
dade do processo de periferização. 
“Esse processo é caracterizado pela 
fragmentação da terra, resultado de 
sua transformação de rural para ur-
bana, permitindo a sua valorização e 
a especulação imobiliária”.

Esquerda Diário

Ocupação das torres de transmissão, movimento vitorioso
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História da América Latina

guerra guaranítiCa, 
esqueCido ePisódio  

do séCulo 18
Amaro Dorneles

Na região hoje formada pelas divisas de Brasil, Argentina, 
Paraguai e Uruguai, entre 1609 e 1768, padres jesuítas 
e índios guaranis construíram uma sociedade singular, 
relativamente democrática e próspera, onde as ferramentas 
e os meios de produção eram propriedade coletiva. Eram os 
chamados Sete Povos das Missões. Mas em 1750 o Tratado 
de Madri determinou que Portugal entregasse à Espanha a 
Colônia do Sacramento, para receber em troca o território 
dos Sete Povos, à margem leste do rio Uruguai, então sob 
domínio espanhol. Obrigados a deixar para trás o fruto do 
trabalho e o legado de sucessivas gerações, além da cultura 
ancestral, os guaranis rebelaram-se. 
Apoiadas pelos jesuítas, milícias guaranis barraram 
o avanço de contingentes de espanhóis e portugueses, 
encarregados de redesenhar as fronteiras entre seus 
domínios. Entre 1754 e 1756 a República Guarani 

Arquivo
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A história oficial sugere que a população nativa 
do Brasil aceitou mais ou menos passivamente a 
dominação européia desde o início da coloniza-

ção. Estudos da Nova História Social, realizados a partir 
de 1970 e dedicados a revoltas de escravos negros, povos 
indígenas e a levantes populares, atestam que as coisas 
não se passaram desta forma. “A construção deste país, 
desde o período colonial até hoje, sempre foi marcada 
por intensas lutas travadas entre as populações excluídas 
e os poderes constituídos”, observa o professor Tau Go-
lin, da Universidade de Passo Fundo (RS). Autor do livro 
Guerra Guaranítica – O levante indígena que desafiou Portugal 
e Espanha, o docente sustenta que a rebelião guarani é o 
exemplo máximo de como os novos estudos podem implo-

dir a visão tradicional da história do Brasil. Golin revela 
como as tropas guaranis dos Sete Povos das Missões (hoje 
Rio Grande do Sul), apoiadas pelos jesuítas, contiveram 
o avanço dos exércitos de Portugal e Espanha, mandados 
para demarcar as novas fronteiras da América do Sul, de-
pois da assinatura do Tratado de Madri em 1750.

A Guerra Guaranítica inicia-se em 1754, após o desembar-
que dos exércitos espanhol e português. É quando desponta 
a figura de Sepé Tiaraju, guarani cristianizado de quinta 
geração, campeão de lutas e guerras e hábil negociador. Ele 
exercia o cargo de corregedor da redução jesuítica-guarani 
de São Miguel Arcanjo e passou a visitar todas as comunida-
des missioneiras, de modo a  arregimentar forças para for-
mar um exército guarani capaz de enfrentar os invasores.

manteve uma luta desigual, até ser trucidada por um 
exército muito superior e dotado de forte artilharia. 
A liderança indígena que mais se destacou na chamada 
Guerra Guaranítica foi Sepé Tiaraju, que exercia o 
importante cargo de corregedor na localidade de São 
Miguel e organizou um contingente indígena capaz 
de enfrentar os invasores. Ao mesmo tempo, enquanto 
foi possível, afirmou-se como negociador. Em 1754, a 
primeira ofensiva conjunta de espanhóis e portugueses 
fracassou. Dois anos depois, porém, os exércitos 
coloniais voltaram à carga.
Em meio a um combate, em 7 de fevereiro de 1756, Sepé 
foi capturado e executado pelas tropas coloniais. Três dias 
depois, na batalha de Caiboaté, mais de 1.200 guerreiros 
guaranis morreram em pouco mais de uma hora de luta. 
Terminava aí a resistência indígena. Em 1768 os jesuítas 
seriam expulsos de todo o território das Missões. Sepé 
virou lenda. Em 1876 foi criado o município de São Sepé.
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Facho de Luz em sua língua natal, Sepé está representa-
do no livro oficial dos “Heróis da Pátria”, ao lado de per-
sonagens como Tiradentes e Zumbi dos Palmares. O bra-
sileiro, todavia, mal conhece este personagem histórico. 
É mais fácil encontrar informações e documentação sobre 
ele e a República Guarani em livros, museus e institutos 
de pesquisa argentinos, uruguaios e europeus do que em 
território pátrio. Que o diga o pesquisador José Roberto 
Oliveira, acostumado a proferir palestras sobre a Repúbli-
ca Guarani em países como Argentina, Paraguai, Uruguai, 
França, Portugal e Espanha, além do Rio Grande do Sul.

“A sua atuação enquanto liderança guarani suscitou 
uma série de construções sobre sua figura: a de herói, san-
to, mártir da resistência indígena”, comenta, sobre Sepé, 
o pesquisador Rafael Burd. “O Diário Oficial da União de 22 
de novembro de 2009, por exemplo, o inscreve no Panteão 
dos Heróis Nacionais. Gostaria também de apresentá-lo 
sob a perspectiva de um mediador cultural, ou seja, de um 
indivíduo que transita entre dois mundos aparentemente 
diversos, o dos indígenas e o dos europeus, papel que tam-
bém o ajudou a se consolidar como liderança”.

Para entender o processo que levou à Guerra Guaraníti-
ca é preciso voltar aos primórdios da colonização. Em 1494, 
o Tratado de Tordesilhas dividiu a América do Sul entre 
Portugal e Espanha, cabendo aos lusitanos uma faixa de 
litoral que terminava onde hoje existe a cidade de Laguna 
(SC). Iniciada em 1500, a colonização portuguesa se deu 
nesses marcos. No início do século 17, a Igreja Católica, que 
atuava tanto nos territórios sob domínio português como 
naqueles sob domínio espanhol, destacou a Companhia de 
Jesus para promover missões religiosas, uma forma de ame-
nizar a cruel relação dos conquistadores com os nativos.

As missões, ou “reduções”, implantadas em territó-
rio submetido à coroa espanhola, eram vilas situadas no 
meio da mata, que cresceram até se tornarem cidades. 
Para Golin, elas surgiram como um projeto geopolítico da 
coroa espanhola, com a função de estabelecer uma ampla 
barreira de fronteira da Espanha para conter a expansão 
portuguesa meridional na América do Sul.

A “redução”, estrutura colonial prevista para os ín-
dios, congregava vários cacicados, como explica Oliveira, 
apoiando-se em Meliá. “O novo espaço colonial urbanizado 
a modo dos povos espanhóis, porém sem espanhóis moran-
do neles, devia facilitar a instrução religiosa, a vida política 
e humana e a agricultura. Os missioneiros eram de fato os 

representantes da administração colonial espanhola, sen-
do os principais responsáveis pela programação da vida 
cristã e política”. Ainda segundo Oliveira, “as reduções dos 
jesuítas lograram desenvolver certa autonomia, evitando 
a submissão aos buscadores de escravos e até a entrada de 
espanhóis no território dos povos guaranis”.

Os Sete Povos das Missões faziam parte da Província 
Jesuítica do Paraguai, estendendo-se por regiões que hoje 
são parte de quatro países: Paraguai, Argentina, Uruguai 
e Brasil. Foram organizadas 30 reduções na região: 23 na 
margem direita do rio Uruguai (em terras onde hoje situ-
am-se Paraguai e Argentina) e sete à margem esquerda 
do rio, atualmente territórios do Rio Grande do Sul e da 
República do Uruguai. A experiência dos jesuítas com os 

IHS-Unisinos

Estátua em homenagem a Sepé Tiaraju
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guaranis, iniciada em 1609, perdurou até 1768 e foi clas-
sificada por Voltaire, iluminista notório por sua posição 
anticlerical, como um “triunfo da humanidade”.

Durante o período da União Ibérica (1580-1640), quan-
do a coroa espanhola assumiu o controle de Portugal e de 
suas colônias do Novo Mundo, os lusitanos de São Paulo 
decidiram avançar pelo interior do continente. Por meio 
de expedições predatórias que ficariam conhecidas como 
bandeiras, passaram a atacar as reduções do Guairá, atual 
Estado do Paraná, e do Tape, no hoje Rio Grande do Sul, 
com a finalidade de captura e escravização de indígenas.

Na República Guarani todo cidadão 
tinha direito de eleger pelo voto 
quem ocuparia os cargos de prefeito, 
juiz e outros. Pecuária e indústria 
floresceram, motivando a admiração 
de Voltaire e Montesquieu

Na região missioneira, os religiosos convertiam os 
caciques cristianizados em diplomatas da causa, fazendo 
com que novas reduções fossem criadas. No livro A Re-
pública Guarani, Clovis Lugon, jesuíta suíço que pesquisou 
durante mais de quarenta anos as missões, relata que o 
padre Sepp, alemão de origem, descreve como dirigiu a 
transferência de 3 mil habitantes da redução superpopu-
losa de São Miguel para a de São João, à época em vias de 
construção.

O desenvolvimento das reduções inquietava os coloniza-
dores. De acordo com Oliveira, autor de Pedido de Perdão ao 
Triunfo da Humanidade, aquele novo modelo de organização 
fazia com que as ferramentas e os meios de produção fossem 
de todos. As classes sociais e o Estado teriam sido abolidos, 
com livre associação dos trabalhadores da indústria e da 
agricultura, e economia totalmente planificada. “De cada um, 
segundo suas capacidades, para cada um, segundo as suas ne-
cessidades”, sintetiza Oliveira, usando a fórmula de Marx.

Os índios tiveram que abandonar a vida nômade para 
se fixar às reduções. Em compensação, as terras eram ex-
celentes para a agricultura e o clima, ameno. As reduções 

dispunham de hortas comunais. Em pouco tempo, diz 
Oliveira, canais de irrigação levavam a água aos campos. 
Eram concebidas e fabricadas as ferramentas necessárias. 
Os jesuítas espantavam-se com a capacidade dos guaranis 
em assimilar novas tecnologias. Muito rapidamente, as re-
duções constituíram o conjunto agrícola mais completo e 
melhor organizado da América: “Na pecuária, só a redução 
de São Miguel abatia 40 reses por dia para o consumo dos 
habitantes”. Cada redução formava uma pequena repúbli-
ca independente, subordinada apenas à confederação, em 
questões de legislação civil, penal e militar. O comércio ex-
terior era também responsabilidade da confederação.

A indústria também floresceu. No princípio produzi-
ram artigos de vestuário, habitação, ferramentas agríco-
las, forjas. Fundições vieram depois: “Todas as profissões 
artesanais tinham sido introduzidas e prosperavam. Fa-
bricavam relógios, clarinetes, trompetes e tantos outros 
artigos, como nas melhores fábricas da Europa” ressalta 
Oliveira. “Montesquieu disse e escreveu que a República 
Guarani foi o único estado industrial daquele período na 
América. Os guaranis fundiam ferro a partir das rochas 

Ruínas de São Miguel das Missões, no Rio 
Grande do Sul. Sino é produto das forjas da 
chamada República Guarani
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encontradas na região e chegaram à siderurgia do aço”.
Enquanto o poder político na Europa era exercido por 

“nobilíssimas correntes sanguíneas”, na República Guara-
ni todo cidadão tinha o direito de eleger, pelo voto, pre-
feitos, juízes e outros detentores de cargos importantes. 
“A existência dos guaranis — isenta de preocupações da 
vida cotidiana e da necessidade de comprazer aos podero-
sos — tornava-os realmente livres”, observa Clovis Lugon.

Nas primeiras décadas do século 
17, as expedições  bandeirantes 
capturaram ou dizimaram centenas 
de milhares de guaranis. Contudo, 
em 1641, com apoio espanhol, os 
indígenas impuseram uma derrota 
aos bandeirantes na batalha 
de Mbororé

Aos bandeirantes nada disso importava. Eles costuma-
vam deslocar-se de São Paulo para o sul, incendiando mis-
sões e capturando “selvagens”. Raposo Tavares destruiu a 
Redução do Guairá (situada no que viria a ser o Paraná), 
obrigando os sobreviventes a fugir para o sul. Mas Borba 
Gato foi o mais importante de todos. De acordo com Oli-
veira, Borba Gato e seu exército foram responsáveis pela 
morte de centenas de milhares de guaranis.

Em 1636 chegou à região do Tape a primeira bandeira 
paulista com intenções de escravizar os índios reduzidos, 
tendo Tavares como principal comandante. Citando Solera, 
diz Oliveira que fontes como Montoya, Charlevoix, Pastells, 
Bruxel e outros “apontam o número de 300 mil índios, en-
tre reduzidos e não reduzidos, levados como escravos pelos 
bandeirantes” do conjunto das 30 reduções, “sem esquecer 
um mesmo número de mortos nos ataques”.

Com a reconquista da independência de Portugal, em 
1640, o contínuo avanço lusitano pelo interior passou a 
representar uma ameaça à Espanha. Assim, o combate 
aos bandeirantes se tornou interesse comum de autorida-
des espanholas e líderes guaranis. Depois de décadas de 
ataques, os caciques conseguiram vencer os bandeirantes 
na Batalha de Mbororé, em 1641. Pela primeira vez, suas 
milícias foram autorizadas a usar a pólvora, após receber 
treinamento militar dos padres jesuítas.

As novas técnicas, combinadas com a tradição guarani 
em batalha naval e emboscada na mata costeira, além do 
uso do arco e da flecha, fizeram o inimigo recuar. O re-
chaço aos invasores teve o efeito imediato de militarizar 
os indígenas das missões. Eles passaram a patrulhar seu 
território, em especial os limites dos domínios hispânicos 
com Portugal, poupando Madri de onerosos gastos.

Os portugueses minavam a progressão dos rivais por 
meio dos ataques bandeirantes às missões nas bacias dos 
rios Uruguai e Jacuí. E em 1680, com a implantação da Co-
lônia do Sacramento, à margem esquerda do Rio da Prata, 
em frente a Buenos Aires, no lado espanhol. Por quase 
um século, comenta o historiador Golin, a sina do encla-
ve da Colônia do Sacramento seria guerra, capitulação, 
reaquisições pelos tratados internacionais, permanente 
bloqueio militar, além de ocupação do entorno por tropas 
e novas cidades espanholas.

Este, e outros problemas de fronteira, tornaram o Tra-
tado de Tordesilhas letra morta e forçaram os governos 
ibéricos a rediscutir os limites de suas colônias na Améri-
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ca do Sul. As negociações levaram à assinatura do Tratado 
de Madri, em 1750, determinando que Portugal entregas-
se a Colônia do Sacramento à Espanha, para receber, em 
troca, os Sete Povos das Missões, à margem leste do rio 
Uruguai, sob domínio espanhol.

A resistência dos jesuítas em 
cumprir o Tratado de Madri implicou 
um alto desafio à Coroa e lançou 
forte suspeita quanto ao papel da 
Companhia de Jesus na condução 
dos acontecimentos

Os povoados entregues seriam São Francisco de Borja, 
São Nicolau, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, 
São João Batista, São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo Custó-
dio. “De parte dos interesses portugueses, há que se des-
tacar a possibilidade que se abria da exploração do terri-
tório de pastagens da porção oriental das missões”, infor-
ma Maria Cristina Bohn Martins, professora do Programa 
de Pós-Graduação em História da Universidade do Vale do  
Rio dos Sinos (Unisinos).

Em contrapartida ao reconhecimento da expansão 
territorial lusa sobre territórios que os limites virtuais de 
Tordesilhas reconheciam como seus, os espanhóis pre-
tendiam assegurar para si o uso exclusivo do Rio da Prata, 
desarticulando práticas de comércio irregular, lideradas 
por portugueses e ingleses. Na sua interpretação, as auto-
ridades buscavam, assim, reorientar os circuitos comer-
ciais que, a partir de Sacramento, drenavam por meio do 
contrabando as rendas da coroa espanhola.

Com a frustração das negociações da Companhia de 
Jesus pela anulação dos artigos de permuta territorial, aos 
indígenas só restou a alternativa da guerra. Dessa forma, 
em 1752, quando os demarcadores chegaram à área em li-
tígio, a unidade dos missioneiros estava dividida entre os 
morubixabas rebeldes e aqueles adeptos das novas regras, 
mesmo que a contragosto. A partir daí, organizados con-
forme a sua experiência prévia como “milícias Del Rey”, 
os guaranis deram início a uma guerra contra as forças 
militares colonizadoras.

A oposição mais decidida partiu dos moradores de São 
Miguel e São Nicolau, reduções que faziam parte daquelas 
comunidades de que se solicitava o deslocamento, destaca 
a professora da Unisinos. A resistência se espraiou pelos 
povoados e desestabilizou as negociações do tratado, “afi-
nal nunca executado até o fim”. De acordo com ela, a re-
sistência em cumprir o pacto implicou um elevado desafio 
para a autoridade real. E lançou fortes suspeitas sobre a 
participação dos jesuítas na condução dos acontecimentos.

As desconfianças teriam sido alimentadas pelas inicia-
tivas dos padres no sentido de reverter as ordens recebi-
das. E do esforço deles para, através de cartas e informes, 
demover as autoridades da decisão de forçar a retirada 
dos “Sete Povos”. Tais circunstâncias, assinala Maria 
Cristina, geraram uma profusão de notícias acerca de 
presumidas riquezas existentes nas missões, das quais se 
aproveitariam em benefício próprio os jesuítas. Mas espe-
cialmente, alimentaram as já recorrentes críticas contra 
suas supostas tendências autonomistas.

O dia é 7 de fevereiro de 1756. 
Setenta milicianos de Sepé situados 
em parte alta do campo provocam 
escaramuças com a tropa inimiga, 
em típica ação de guerrilha. Porém, 
o cavalo de Sepé pisa numa “toca”, 
tomba e o líder guarani é executado

Em 1753, quando os demarcadores das novas fron-
teiras de Portugal e Espanha se aproximavam da região 
onde hoje se ergue a cidade de Bagé (RS), os guaranis 
barraram o caminho dos colonizadores. De acordo com 
Tau Golin, naquele ano entraram em ação as milícias in-
dígenas, primeiramente contra soldados portugueses e 
aventureiros paulistas, em Rio Pardo. Diante da reação, 
os governadores de Buenos Aires, José de Andonegui, 
e do Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrada, resolve-
ram unir forças e organizaram dois poderosos exércitos 
para invadir os Sete Povos e cumprir suas ordens, que 
eram de entregar o território livre de missioneiros pa-
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ra Portugal. Foi concedido às tropas o direito de saque, 
gerando contingentes de hispano-americanos e luso-
brasileiros interessados em participar.

As operações foram articuladas por meio de dois pla-
nos de guerra, conta Golin. O primeiro, com os exércitos 
atuando separadamente, fracassou em 1754, obrigando-os 
a se retirarem para Rio Grande, Buenos Aires, Arraial de 
Veras e Montevidéu. Um ano depois, no segundo plano de 
guerra, os exércitos ibéricos coligados marcham contra as 
Missões: “Tratou-se de uma dramática guerra de progres-
são, em que poderosos exércitos invasores dirigiram-se 
diretamente aos sete núcleos de poder dos Povos”.

Os ibéricos avançavam e os missioneiros se desdobra-
vam para contê-los. Valiam-se de estratégias diferentes, 
como a terra arrasada e a guerra de movimento, organi-
zada por Sepé Tiaraju. Os campos eram queimados para 
que os animais do inimigo não tivessem como se alimen-
tar, explica Golin. Quando não podiam colher a produção, 
as roças eram igualmente incineradas e o gado escondido 
em regiões fora da rota dos colonizadores.

Na tarde de 7 de fevereiro de 1756 os ibéricos ruma-
vam para Guacacaí, perto de São Miguel, onde pretendiam 
acampar, quando um grupo de missioneiros atacou as pa-
trulhas de campo. Trezentos homens de cavalaria foram 
designados para perseguir os missioneiros. “Desde uma 
parte elevada do campo, em torno de setenta milicianos de 
Sepé Tiaraju, em típica ação de guerrilha, passaram a pro-
vocá-los com sucessivas escaramuças”, relata Tau Golin. 

Diante da resposta ao ataque, os índios se retiraram. 
Buscaram refúgio numa área de mata, onde seus mili-
cianos, emboscados, aguardavam a hora do ataque: “Mas 
antes de atingir o abrigo, o cavalo de Sepé enfiou as patas 
dianteiras em uma toca e rodou. Já no chão, recebeu a 
carga dos ibéricos”. A tragédia missioneira se deu às mar-
gens de um riacho, às margens do rio Vacacaí, perto da 
atual cidade de São Gabriel (RS).

Na avaliação de Tau Golin, com a 
derrota do projeto missioneiro nas 
matas da América do Sul chegou 
ao fim uma sociedade alternativa, 
baseada na propriedade coletiva

Segundo Golin, todos os comandantes e cronistas da 
expedição registraram que o líder guarani foi lanceado 
por um peão e morto por um tiro de pistola do coman-
dante da operação, o governador de Montevidéu, José 
Joaquim de Viana. Relatos dão conta que, depois de fe-
rido, Sepé foi torturado. As Efemérides de La Guerra de los 
Guaranies, do padre Tadeu Henis, que acompanhava os 
guaranis, registram que ele teve o corpo queimado com 
pólvora e martirizado.
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Na manhã de 10 de fevereiro de 1756, junto com suas 
tropas, o guarani Nicolau Neenguiru, alferes-mor das 
forças missioneiras, chegou aos campos de Caiboaté, por 
onde passava o Caminho das Missões, ordenando que as 
companhias se reunissem naquele local, completamente 
aberto. Mandou cavar no plano mais alto uma longa trin-
cheira em forma de meia-lua. Seu plano era deter o avan-
ço inimigo com uma defesa fixa.

Ainda segundo Golin, ao con-
trário das táticas da guerra de 
movimento e da tradição guarani, 
Neenguiru, improvisadamente, 
posicionou as tropas missionei-
ras em Caiboaté tentando ganhar 
tempo para que chegassem no-
vas companhias de combatentes 
das Missões. Inverteu o plano de 
guerra de Sepé, para quem em 
campo aberto não se deveriam 
imobilizar contingentes sem arti-
lharia pesada. Segundo registros 
no Diário da Expedição de José Cus-
tódio de Sá e Faria, auxiliar-geral 
de Gomes Freire (Catálogos on-li-
ne da Fundação Biblioteca Nacio-
nal), era algo jamais visto. Numa 
prolongada e minuciosa opera-
ção, durante duas horas, cerca de 
4 mil homens evoluíram para suas posições. Andonegui e 
Gomes Freire ordenaram, então, o ataque.

“A artilharia posicionou sua linha de canhões na pro-
porção dos contingentes da trincheira indígena. A reta-
guarda entrou em formação de martelo, na disposição de 
ângulo reto entre castelhanos e luso-brasileiros. As cava-
larias mantiveram as posições nos flancos. A batalha foi 
iniciada pela artilharia. Os canhões dispararam duramen-
te em toda a linha de trincheira e no capão da retaguarda. 
Quando a confusão estabeleceu-se entre os missioneiros, 
a infantaria avançou diretamente ao inimigo, com as li-
nhas atirando intermitentemente, até consumar o assalto 
à trincheira”, relata Tau Golin.

Golin informa que os missioneiros foram dizimados 
em apenas uma hora e quinze minutos de luta. As teste-
munhas deixaram números desencontrados: o general 
José de Andonegui registrou em seu “Manifesto de las 

operaciones” 1.511 mortos. José Joaquim Viana informa 
em seu Diário de La Segunda Expedicion y Derrota que os 
mortos passaram de 1.200, enquanto os registros de Go-
mes Freire são conflitantes. Primeiro ele registra mais 
de 1.200 mortos, mas em seu “Diário de Partida” o nú-
mero sobe para 1.723.

Toda aquela matança foi inútil. A 12 de fevereiro de 
1761 foi assinado o Tratado de Par-
do entre os ibéricos, estabelecen-
do que a Colônia do Sacramento 
voltaria a ser de Portugal e os Se-
te Povos das Missões da Espanha. 
Responsabilizados pela revolta, os 
jesuítas foram expulsos da Amé-
rica em 1767. As antigas reduções 
passaram à administração de buro-
cratas do governo de Buenos Aires. 
Os cabildos indígenas continuaram 
a existir, mas sem atribuições de 
gestão e administração.

Na avaliação de Tau Golin, com 
a derrota do projeto missioneiro 
chegou ao fim uma sociedade al-
ternativa, baseada na propriedade 
coletiva do povo. “Seu patrimônio 
e seu território foram dissolvidos 
gradativamente no sistema colonial 
europeu, baseado na concentração 

da propriedade particular da terra, na acumulação priva-
da e na formação de multidões de nativos destituídos de 
suas riquezas milenares”.
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o extraordinário legado 
de grandes mestres à usP 

e ao brasil
Paulo Hebmüller

Jornalista

Rodeada por livros, obras de arte, fotografias, peças de 
artesanato e principalmente lembranças ligadas aos seus trinta 
anos de convívio com Boris Schnaiderman, sua viúva, a também 
professora Jerusa Pires Ferreira, lamenta: “A perda dele para 
mim é a perda de um tesouro. Você não pode imaginar. Eu tinha 
um tesouro aqui comigo”, disse ela à reportagem da Revista 
Adusp em seu apartamento na capital paulista. De alguma 
forma, esse comentário sintetiza um sentimento que pode ser 
estendido a toda a Universidade de São Paulo em relação à perda 
de professores que marcaram gerações de estudantes e deixaram 
contribuições que extrapolam em muito os muros da própria 
universidade.
Além de Schnaiderman, os últimos anos registraram o 
falecimento de Antonio Candido, Celso Beisiegel, Ecléa Bosi, 
Emília Viotti da Costa, Ernst Wolfgang Hamburger, Joaquim 
Alves de Aguiar, Oswaldo Porchat, Paul Singer, Sérgio Henrique 
Ferreira e Warwick Estevam Kerr, figuras especialmente 
destacadas dentre um corpo docente que tem dado notável 
impulso às ciências e às artes brasileiras.
Esta reportagem especial da Revista Adusp traça um breve 
perfil de cada um deles, como forma de homenagear esse legado 
tão importante para a sociedade brasileira. (Colaborou: Pedro 
Estevam da Rocha Pomar)

Memória
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 boris sChnaiderman

Jerusa Pires Ferreira conheceu Boris Schnaiderman 
durante suas pesquisas para o doutorado em Antropolo-
gia Social na USP, no final da década de 1970. Seu interes-
se era se aprofundar na semiótica russa, e Schnaiderman 
foi indicado como referência na área. Nos primeiros 
encontros ambos já identificaram grandes afinidades 
intelectuais e pessoais, mas durante oito anos a convi-
vência se manteve no âmbito acadêmico e na amizade. Só 
passaram a viver juntos em 1986, com Schnaiderman já 
viúvo de sua primeira esposa, Regina — com quem teve 
os filhos Miriam e Carlos. Ela estava com 48 anos e ele, 
com quase 70. “Tínhamos uma troca permanente, por-
que um complementava o outro”, relata a professora da 
pós-graduação em Comunicação e Semiótica da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo.

Schnaiderman nasceu na Ucrânia em 1917, e em 1925 
sua família desembarcou no Brasil. Formou-se engenhei-
ro agrônomo e exerceu a profissão por alguns anos antes 
de enveredar para o jornalismo, a tradução e o mundo 

editorial. Foi um dos primeiros tradutores da literatura 
russa diretamente para o português — os textos que che-
gavam por aqui geralmente eram versões produzidas a 
partir das edições francesas. Extremamente rigoroso com 
o próprio trabalho, renegava aquelas primeiras produ-
ções das décadas de 1930 e 1940 por acreditar que conti-
nham “muitos defeitos”. “Ele dizia que a tradução é um 
trabalho sempre inconcluso, e considerava que traduzir 
Tolstói e Dostoiévski era ‘uma violência’”, conta Jerusa.

Até o final da vida, Schnaiderman revisou constan-
temente os textos que havia vertido para o português, 
aceitando sugestões da esposa, de colegas ou de alunos 
que vinham entrevistá-lo. A busca incessante por esse 
aprimoramento era contrabalanceada com uma frase do 
conto “A Sereníssima República”, de Machado de Assis, 
que costumava repetir: “a perfeição não é deste mundo”. 
Reflexões sobre o ofício estão presentes em livros como 
Semiótica russa (1979) e Tradução, ato desmedido (2011).

“Boris foi formado como crítico e tradutor na cultura 
jornalística brasileira dos anos 30 e 40 (nesse sentido, é di-
ferente de outros imigrantes importantes como Carpeaux, 
Rónai etc.), e há vários temas e formas de ver a literatura 
russa na cultura brasileira desse período com as quais Bo-
ris continuará dialogando na sua fase ‘madura’”, diz Bruno 
Gomide, professor de literatura russa na Faculdade de Filo-
sofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP. 

Suas traduções já eram bem conhecidas e serviram 
como “atestado de competência” quando, na década de 
1960, Schnaiderman foi escolhido para a criação da gra-
duação em Língua e Literatura Russas na USP. “Tive de 
me tornar autodidata em Letras”, contou em entrevista 
à revista Pesquisa Fapesp em 2015. No final dos anos 60 
iniciou seu doutorado na FFLCH, tendo como orientador 
ninguém menos que Antonio Candido. “Ele me aceitou, 
mas disse que não iria me orientar de fato. Àquela altura, 
ele dizia que eu conseguiria me defender sozinho e que 
apenas assinaria a tese. Deu-me toda a liberdade e con-
fiança”, relatou na entrevista. A tese A poética de Maiakó-
vski através de sua prosa foi defendida em 1971 e depois 
publicada em livro.

O trabalho na FFLCH, consolidado com a criação da pós-
graduação em Literatura e Cultura Russa, levou à formação 
de muitos professores e tradutores. “Ele conseguiu elevar 
o curso das Letras Russas a um alto patamar acadêmico e 
internacional”, diz a professora Elena Vássina, que veio da 
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Rússia para lecionar na FFLCH em 1999 (vide depoimen-
to ao lado). “A pós-graduação de Literatura Russa da 

USP é a única na América Latina e uma das três únicas 
no mundo ibero-americano (as outras duas estão na 
Espanha). No cenário nacional, o programa é reconhe-

cido como o principal centro de produção de trabalhos 
críticos e de traduções, e muito disso se deve ao prestígio 
do professor Boris, que foi sem dúvida um dos maiores in-
telectuais do Brasil”, completa Bruno Gomide.

Apesar de se considerar um pacifista e um humanis-
ta, Schnaiderman, já naturalizado, alistou-se na Força 
Expedicionária Brasileira (FEB) e foi enviado para lutar 
contra o exército nazista na Itália entre 1944 e 1945, no 
final da Segunda Guerra Mundial. As experiências cru-

ciais desse período estão narradas de forma impressio-
nante nos livros Guerra em surdina, cuja primeira edição 

é de 1964, e Caderno italiano (2015).
O último texto que publicou foi exatamente sobre 

o tema: uma resenha de 1942: o Brasil e sua guerra qua-
se desconhecida, livro de João Barone, baterista da ban-
da Paralamas do Sucesso. “Tive a sorte de conhecer o 

professor Boris, dono de uma cabeça leve e desprendida, 
mas cujo corpo já sentia o peso dos anos. Seus escritos 
me inspiraram a compor o meu livro sobre o Brasil na 
guerra, o mesmo que, em nosso último encontro, apro-

veitei para presenteá-lo”, conta o baterista, cujo pai 
também integrou a FEB.

O artigo assinado por Schnaiderman, “As vi-
tórias de Barone”, saiu no Caderno 2 do jornal O 

Estado de S. Paulo em 9 de maio de 2016, poucos dias 
antes de sua morte, ocorrida no dia 18, um dia depois de 
seu 99º aniversário. “Muito para minha surpresa, o pro-

fessor Boris viu alguma virtude na minha tentativa de 
manter viva a memória do sacrifício dele e de outros 
tantos que perderam parte de suas vidas — muitos 
não voltaram — em campo de batalha, a ponto de 
resenhá-lo elogiosamente. Senti que minha missão foi 
cumprida, com muito orgulho”, relata Barone.

O homem que fez da tradução e da palavra suas gran-
des armas de uma vida inteira conhecia exatamente os li-

mites da tradução e da palavra. Num dos textos de Cader-
no italiano, Schnaiderman reflete sobre uma foto, encon-
trada nos escombros de uma cidadezinha que o exército 
invasor havia abandonado às pressas, na qual algumas 
dezenas de soldados alemães posam alegremente para a 

“amor ao universo Cultural russo”

Conheci o professor Boris na minha primeira vinda pa-
ra São Paulo, em junho de 1990. Já ouvia muito a respeito 
dele na União Soviética e sonhava em conhecê-lo pesso-
almente. Fiquei muito feliz quando a professora Arlete 
Cavaliere conseguiu marcar meu encontro pessoal com 
o professor Boris e a sua esposa, professora Jerusa Pires 
Ferreira. Fui até o apartamento deles e logo fiquei cativada 
pela acolhida carinhosa do casal. Ele começou a falar comi-
go em russo absolutamente impecável, demonstrando um 
conhecimento fantástico tanto da literatura russa quanto 
do meio acadêmico soviético. Parecia que eu tinha encon-
trado no Brasil alguém que já conhecesse havia anos.

É graças aos esforços e dedicação do professor que 
foi aberto o curso de russo na USP. Sendo um pesquisa-
dor e tradutor brilhante, ele conseguiu elevar o curso 
das Letras russas a um alto patamar acadêmico e inter-
nacional. O professor Boris formou vários discípulos 
talentosos que continuaram a desenvolver o trabalho 
iniciado por dele. E o mais importante talvez seja o 
amor real ao universo cultural russo que ele conseguiu 
transmitir, ou melhor, com o qual conseguiu “contami-
nar” todos os que assistiram às suas aulas e palestras ou 
leram suas traduções.

O professor Boris tinha muitos amigos e colegas na 
Rússia. Fiquei muito feliz de poder acompanhá-lo junto 
com sua esposa durante sua última viagem a Moscou, 
em julho de 2009. Ele foi recebido com admiração e 
imenso respeito na Universidade Russa das Humanida-
des, na casa dos professores da Universidade Estatal de 
Moscou, no Museu Dostoiévski, no Museu Tolstói, no 
Museu Eisenstein. Por onde ele entrava, sentia-se amor 
e fascinação por este grande tradutor, intelectual, pro-
fessor e, enfim, grande homem.

Ao redor do professor Boris sempre existia uma es-
pecial aura de bondade e de generosidade. Nunca ouvi 
dele nenhum julgamento critico sobre outras colegas 
ou pessoas. Muito pelo contrário, sempre estava pronto 
para elogiar uma tradução ou um ensaio, dos mestres ou 
dos iniciantes, e para ajudar a todos que se debruçavam 
sobre a literatura russa. Ele trabalhava a cada dia e tinha 
ainda muito planos de traduzir, editar, escrever... viver.

Elena Vássina, professora da FFLCH-USP
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câmera. “Até hoje, a alegria no rosto daqueles jovens só me 
causa mal-estar. Era a alegria dos que estavam pisando ter-
ritórios invadidos. Como verbalizar aquilo? Como encontrar 
uma tradução? Pois esta exige, certamente, um mínimo de 
linguagem comum. E não estaria aí o limite do traduzível, o 
limiar da palavra?”, pergunta. “Como não lembrar, por trás 
destes sorrisos, os fornos crematórios, a abjeção e a ignomí-
nia daqueles anos? Realmente, a palavra humana tem o seu 
limite intransponível, sua barreira final.”

 antonio Candido

O orientador que recebeu Boris Schnaiderman como 
seu aluno de doutorado construiu uma das mais impor-
tantes carreiras na história da academia brasileira. An-
tonio Candido de Mello e Souza faleceu no dia 12 de maio 
de 2017, deixando, para além de uma obra cuja influência 
é sentida na formação de várias gerações de professores 
e se estende a toda a comunidade universitária do país, 
um grande legado como militante comprometido com as 

causas sociais e como um homem que cultivou relações 
que construíram memórias carinhosas em praticamente 
todos aqueles com quem conviveu.

Exemplo disso foi dado num evento em sua homena-
gem realizado no Auditório Nicolau Sevcenko, da FFLCH, 
poucos dias após sua morte. Ex-alunos que depois tam-
bém se tornaram professores relembraram passagens de 
encontros cotidianos, conversas informais e momentos 
de descontração que revelaram facetas de um Candido 
amigo afetuoso, ouvinte respeitoso e contador de histó-
rias. “Para alguém como eu, materialista, Antonio Candi-
do era contraditoriamente quase eterno”, testemunhou 
Maria Augusta Fonseca, docente do Departamento de 
Teoria Literária e Literatura Comparada da FFLCH. Berta 
Waldman, docente do Departamento de Letras Orien-
tais, lembrou que as aulas do professor mostravam uma 
pessoa extremamente erudita, com uma fala requintada, 
porém simples e direta, correspondendo ao desejo de ser 
entendido. “As aulas sempre claras eram uma forma de 
respeito ao aluno, pois o que dizia não era para ser um 
privilégio, mas um bem comum”, enfatizou.

Nascido no Rio de Janeiro, Candido mudou-se ainda na 
infância com a família para Minas Gerais. Em 1936 trans-
feriu-se para São Paulo para prosseguir os estudos. Em 
1939, ingressou na USP simultaneamente na Faculdade de 
Direito, que abandonaria, e no curso de Ciências Sociais 
da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL). 
Do convívio com colegas e jovens críticos que conheceu 
na época, como Lourival Gomes Machado, Paulo Emilio 
Salles Gomes, Décio de Almeida Prado, Ruy Coelho e Gilda 
de Moraes Rocha, sua futura esposa, nasceu a revista Cli-
ma, cujo núcleo central Candido integrou.

Publicada entre 1941 e 1944, Clima foi marcante na 
crítica paulistana e abriu portas para que Candido se tor-
nasse o crítico principal em jornais como Folha da Manhã 
(origem da Folha de S. Paulo) e Diário de S. Paulo, assinando 
os famosos “rodapés” — espaços nobres destinados a ana-
lisar os lançamentos literários. Um rodapé que contivesse 
deslizes ou inconsistências podia custar o emprego do 
seu autor. Outra colaboração fundamental de Candido 
na imprensa foi na concepção do projeto editorial do 
“Suplemento Literário” do jornal O Estado de S. Paulo, que 
começou a circular em 1956.

Sua carreira docente na USP iniciou-se em 1942 como 
professor-assistente nas aulas de Sociologia. Em 1944, tor-
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nou-se livre-docente em Literatura Brasileira e em 1954 
doutorou-se com a tese Os parceiros do Rio Bonito, trabalho 
que seria publicado como livro em 1964 e que se tornaria 
clássico na sociologia brasileira. Sua 11a edição foi recen-
temente lançada pela Editora da USP (Edusp) em conjun-
to com a Ouro Sobre Azul. “Nesse clássico, dedicou-se ao 
estudo do modo de vida caipira, chegando até a propor a 
reforma agrária, tão cedo quanto 1954”, observa Walnice 
Nogueira Galvão, Professora Emérita da FFLCH.

Entre 1958 e 1960, Candido lecionou na recém-criada 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, hoje 
unidade da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Re-
tornaria em 1961 à USP, onde criaria o curso de Teoria 
Literária e Literatura Comparada, atuando como profes-
sor até a aposentadoria, em 1978, e orientando trabalhos 
de pós-graduação até 1992. Na Unicamp, coordenou entre 
1976 e 1978 o Instituto de Estudos da Linguagem, e no ex-
terior lecionou nas universidades de Paris e Yale.

Antonio Candido teve participação 
importante na vida política do país. 
Preocupado com a democracia, era um 
profundo conhecedor das condições 
de vida da população, decorrentes da 
enorme desigualdade que, infelizmen-
te, ainda persiste. Seu compromisso 
em defesa da democracia e do socialis-
mo perdurou por toda sua vida.

Na USP participou ativamente em 
momentos-chave. A repressão depois 
do golpe de 1964 resultou na cassação 
de importantes lideranças científicas 
nas diversas áreas, o que repercu-
tiu fortemente na USP e nos afetou 
profundamente, mas não o silenciou. 
Em 1975, a morte por tortura do jor-
nalista e professor da USP Vladimir 
Herzog causou profunda indignação 
na comunidade acadêmica. A reda-
ção de um manifesto que, apesar da 
hesitação de alguns, apresentava um 
número significativo de assinaturas 
de docentes contou com Antonio Can-
dido como um dos autores.

Nessa ocasião discutiu-se sobre a 
importância da existência de uma en-
tidade representativa dos docentes, 
capaz de defender a Universidade e 
seus professores diante da truculência 
da repressão e de colocar a USP tam-
bém na luta pela redemocratização 

do País. A assembleia de fundação da 
Associação dos Docentes da USP reu-
niu um número bastante significativo 
de professores, com repercussão nos 
vários campi, que enviaram represen-
tação. A presença de Antonio Candido 
na chapa e, depois, na diretoria da 
entidade era uma condição decisiva 
para acrescentar respeitabilidade não 
apenas junto à comunidade acadêmi-
ca, mas também para a sociedade que 
começava a se organizar na luta pe-
la democracia. A fundação da Adusp 
repercutiu em todo o País e ele era 
sempre o convidado especial nas as-
sembleias de fundação de associações 
docentes por todo o Brasil.

Antonio Candido assumiu intensa-
mente e com muito entusiasmo suas 
atividades na direção da Adusp. Nas 
assembleias suas intervenções eram 
decisivas, capazes de resolver as si-
tuações mais críticas e, muitas vezes, 
bastante tensas. Assumiu com muita 
dignidade seu papel de sindicalista.

Em uma das assembleias da Adusp 
aprovou-se um manifesto contra a 
Reitoria, por seu comportamento em 
relação aos funcionários da universi-
dade. O reitor recebeu uma comissão 
representativa da assembleia sob a li-
derança de Antonio Candido, que, sen-

tado ao lado do reitor, a seu convite, 
leu o manifesto cuja redação, embora 
elegante, era bastante dura contra o 
reitor. Terminada a leitura, Antonio 
Candido moveu sua cadeira em dire-
ção aos professores que compunham 
a comissão. O reitor pediu que ele per-
manecesse a seu lado; com sua intei-
reza e dignidade, ele respondeu: “Fico 
ao lado dos meus”. E sentou-se junto a 
seus colegas professores.

No final dos anos setenta, no de-
bate sobre a criação de um partido 
de esquerda, democrático e de mas-
sas, que culminou na criação do Par-
tido dos Trabalhadores (PT), Antonio 
Candido foi uma presença constante, 
tendo feito parte da Direção Nacio-
nal. Também foi presidente do Con-
selho Curador da Fundação Wilson 
Pinheiro, que antecedeu a Fundação 
Perseu Abramo.

Foi membro do Júri Casa das 
Américas, em Cuba, que premia pu-
blicações de escritores latino-ameri-
canos, e participou também da fun-
dação da Associação Cultural José 
Martí, entidade que tinha como um 
dos objetivos a luta pelo reatamento 
de relações entre o Brasil e Cuba.

Carlos Eduardo Malhado Baldijão, 
professor do ICB-USP

inteleCtual, PolítiCo e sindiCalista
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Da vasta produção deixada pelo professor, Walnice Gal-
vão destaca, além d’Os parceiros, o tratado Formação da lite-
ratura brasileira: momentos decisivos (1959), “que detectou na 
base do processo que lhe dá título o desejo dos brasileiros 
de ter uma literatura própria, independente da matriz eu-
ropeia, examinando como isso se construiu”, e Teresina etc. 
(1980), “que trata de militantes socialistas de vários matizes, 
na fase áurea da luta operária que se inaugurava em nosso 
país”. Para a professora, essas são três das vertentes centrais 
de seus interesses, que outros trabalhos aprofundariam.

Walnice cita também o ensaio “O direito à literatura”. 
“Ali, Antonio Candido sustenta que esse é um direito do ci-
dadão, a mesmo título que os vários outros mais visíveis, já 
sancionados pela Declaração dos Direitos do Homem e pela 
tradição. Sua generosa concepção de utopia podia alcançar 
assim tão longe”, diz. Candido escreve nesse ensaio: “Negar 
a fruição da literatura é mutilar nossa humanidade”.

A docente lembra que “este paladino da utopia co-
meçou cedo a atar as filigranas entre a literatura de seus 
amores e a militância política. Foi movido pela ditadura 
Vargas que abordou, se não as leituras socialistas, ao 
menos o ativismo em movimentos de resistência quando 
ainda estudante” (vide p.55).

Rita Chaves, professora do Departamento de Letras 
Clássicas e Vernáculas da FFLCH, ressalta que, embora 
nunca tenha sido aluna de Candido, dele recebeu “as 
lições mais significativas, aquelas que me deixaram mar-
cada a vida” já a partir da leitura de seus textos quando 
aluna do curso de Letras da Universidade Federal Flumi-
nense (UFF), onde fez graduação e mestrado.

Rita ingressou no doutorado na USP em 1986, quando 
Candido já estava aposentado, mas conta que passou a “per-
seguir” suas aparições em palestras, debates e cursos de 
extensão. Novas oportunidades de se aproximar do mestre 
surgiram quando ela também se tornou docente na FFLCH. 
“A primeira vez que pude conversar com ele, falou-me da 
sua vinculação a três estados do Brasil e perguntou a minha 
opinião sobre a sua identidade. Num acesso de bairrismo, 
com a irresponsabilidade da admiração profunda, eu defen-
di a sua ‘carioquice’, argumentando que ele, se tivesse ficado 
no Rio, teria sido um mestre-sala, porque era essa a marca 
de sua excepcional elegância. Ele achou graça. Anos mais 
tarde, na jornada em sua homenagem realizada em Marília, 
falei sobre isso ao escritor João Antônio, que me roubou a 
imagem no texto que publicou. Reclamei com o Mestre, que 

se divertiu com o fato e me disse, sabiamente: ‘Você errou. 
Não devia ter falado ao João Antônio. Ele é um grande ma-
landro, e mais carioca que nós dois’. Rimos do meu moralis-
mo tonto a reclamar direito autoral. Foi só mais uma lição, 
com aquele humor que ele sabia exercitar.”

Antonio Candido foi casado com Gilda de Mello e 
Souza por mais de sessenta anos. Professora Emérita da 
FFLCH, Gilda faleceu em 2005. O casal teve as filhas Ana 
Luisa, Laura e Marina. As duas últimas fizeram carreira 
como docentes do Departamento de História da FFLCH.

 Celso beisiegel

Em 26 de novembro de 2017, faleceu aos 82 anos Celso 
de Rui Beisiegel, Professor Emérito da Faculdade de Edu-
cação (FE) da USP. Beisiegel foi pró-reitor de Graduação 
da Universidade entre 1990 e 1993 e também diretor da 
FE, entre outros cargos. Atuou ainda na Secretaria Esta-
dual de Educação e no Ministério da Educação. Formado 
em Ciências Sociais e com mestrado e doutorado na área 
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de Sociologia, sempre na USP, ele dedicou suas pesquisas 
aos temas da educação popular, política educacional, so-
ciologia da educação e educação de jovens e adultos. Em 
2009, em homenagem ao professor, a Edusp lançou o livro 
Celso de Rui Beisiegel: professor, administrador e pesquisador, 
organizado pela professora da FE Gilda Maciel de Barros.

Carmen Sylvia Vidigal Moraes, professora da FE, conviveu 
com Beisiegel como aluna, orientanda e colega, e destaca 
que ao longo de seus quarenta anos de atuação profissional o 
docente manteve uma “profunda coerência que caracterizou 
sua vida de educador, pesquisador, administrador e militante 
em defesa da democratização da escola pública”. “Como bem 
afirmou um de nossos colegas, Salomão Barros Ximenes, por 
ocasião do falecimento do professor Celso: ‘não é possível 
compreender as lutas pela escola pública democrática no Bra-
sil sem passar por sua obra e por seu exemplo’.”

Como estudante de graduação da antiga FFCL, conti-
nua Carmen, Beisiegel foi aluno de Fernando de Azevedo, 
Antonio Candido, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Ruy 
Galvão Coelho, Egon Schaden, Octavio Ianni e Florestan 
Fernandes, “em cujas aulas e, principalmente, no ‘espíri-
to de luta e no exemplo de Florestan Fernandes’, de quem 
era orientando, encontrou ‘as orientações mais gerais e 
principais diretrizes de atuação’ que procurou seguir ao 
longo de sua vida profissional”, como apontou ao receber 
o título de Professor Emérito, em 2006.

Beisiegel ocupou a cadeira de Sociologia I da então FFCL, 
acompanhando Florestan em suas andanças na campanha 
em defesa da escola pública. Exerceu também o magistério 
secundário e normal, com direção de ginásio estadual no-
turno na periferia da capital. Logo depois do golpe de 1964, 
desenvolveu em Ubatuba, com a participação do Centro 
Regional de Pesquisas Educacionais, outra experiência de 
alfabetização de adultos com o método Paulo Freire.

“Se o conteúdo crítico da sociologia clássica e moder-
na se viu confrontado, na expressão de Florestan Fernan-
des, ‘com a sociedade de classes em expansão’ da socieda-
de brasileira, portadora de acentuadas desigualdades so-
ciais, econômicas, políticas e culturais, tais preocupações 
serão seminais nos estudos e pesquisas desenvolvidos por 
Celso sobre as relações entre mudanças sociais e mudan-
ças educacionais”, diz a professora. “Na sociologia educa-
cional que irá construir, com ênfase na historicidade do 
social, alcançarão prioridade as temáticas da democrati-
zação da escola pública, da expansão das oportunidades 

educacionais e da qualidade do ensino, na sua relação 
com as demandas sociais populares e a atuação do Estado. 
Nesse escopo, as análises incidem inicialmente sobre ‘as 
práticas da educação popular’, o ensino de jovens e adul-
tos analfabetos e as campanhas de alfabetização.”

Para Carmen Moraes, os trabalhos de Beisiegel no mes-
trado (Ação política e expansão da rede escolar) e no doutorado 
(Estado e educação popular) “são referências consideradas 
clássicas na área, assim como o rigoroso estudo sobre o 
método Paulo Freire e suas ricas e esclarecedoras análises 
relacionadas ao conceito de educação popular e à utilização 
indiscriminada da noção de populismo para a caracterização 
da participação política dos chamados setores populares”.

“Aprendemos com Celso e sua veemente defesa da edu-
cação pública que a presença das classes populares nas esco-
las públicas é o ‘ponto de partida para a melhoria da quali-
dade do ensino público’, que são elas, as classes populares, os 
sujeitos e a esperança da superação dos desafios inerentes à 
sua efetiva democratização”, enfatiza a professora Carmen.

Elie George Ghanem Junior, outro docente da FE, lem-
bra que conheceu Beisiegel em 1983, quando fazia gradu-
ação em pedagogia na USP. Posteriormente foi seu aluno 
no mestrado e orientando no doutorado. Beisiegel, afir-
ma, “era uma figura radiante e bem-humorada, de uma 
grande sensibilidade para com a vida das classes popula-
res”. Como profissional, “formou uma leva de pesquisa-
dores, cominando perfeitamente rigor científico, atenção 
e generosidade com seus pares e estudantes”.

“Ardoroso defensor da escola pública, o pesquisador 
contribuiu muito para a compreensão da sua trajetória 
em direção à oferta universal, superando muito de seus 
traços como fator de distinção e desigualdade social”, 
salienta Ghanem Junior. Estudou o acidentado percurso 
de ampliação dos serviços escolares, e se dedicou à inves-
tigação sobre a educação de pessoas adultas. “Isso gerou a 
obra marcante Estado e educação popular (1974), que inter-
preta a passagem da quase inatividade para a atuação sob 
pressão dos grupos locais em reivindicação, seguida de 
uma etapa em que o poder público passou a se antecipar 
e planejar a distribuição da cobertura escolar”.

“Coerente com sua temática, Beisiegel manteve sempre 
colaboração com esforços públicos e de organizações da 
sociedade civil direcionadas à democracia e ao seu corre-
lato direito humano à educação. Um exemplo a ser seguido 
dentro e fora da universidade”, conclui Ghanem Junior.
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 eCléa bosi

“As histórias de vida estão povoadas de coisas per-
didas que se daria tudo para encontrar: elas sustentam 
nossa identidade, perdê-las é perder um pedaço da alma”, 
escreveu a professora Ecléa Bosi no livro Velhos amigos 
(2003), em que lembranças reais de velhos operários, imi-
grantes e outros anônimos são transformadas em narrati-
vas para leitores de qualquer idade. Boa parte do trabalho 
desenvolvido por Ecléa, que faleceu no dia 10 de julho de 
2017, aos 80 anos, foi dedicado a trazer à tona e preservar 
a memória de trabalhadores e cidadãos cuja experiência 
de vida tantas vezes é menosprezada, quando não de fato 
descartada e espezinhada.

Numa entrevista concedida ao autor desta reporta-
gem em 2015, a professora dizia que uma cidade sem 
memória torna-se agressiva aos moradores e tende à 
decadência, porque os lugares que marcam a vida das 
pessoas não são considerados dignos de ser preserva-
dos. “Onde mais você pode colher informações pre-
ciosas sobre as transformações da cidade senão per-

guntando para os velhos? Os urbanistas devem sempre 
consultar os velhos moradores dos bairros antes de 
sair arrasando-os”, defendeu.

“A indagação de Ecléa e a busca de uma resposta 
configuram uma tomada de posição ética e política so-
bre a atividade intelectual e a pesquisa científica como 
militância, compromisso de luta contra a violência coti-
diana da sociedade capitalista, em geral, e da brasileira, 
em particular”, escreveu a professora da FFLCH Marile-
na Chauí em volume da revista Psicologia USP publicado 
em homenagem a Ecléa em 2008. “É esse caminho de 
luta que se exprime naquilo que podemos considerar o 
foco de sua obra seguinte, Memória e sociedade, quando 
escreve: ‘O velho não tem armas. Nós é que temos que 
lutar por ele’. Se os velhos são os guardiães do passado, 

deliCadeza e Crença na humanidade

Dizia Hegel que “o familiar, exatamente por ser fa-
miliar, não é conhecido”. Para o filósofo, a imediatez 
gera um falso conhecimento, uma enganosa evidên-
cia. Lembro essa frase toda vez que penso em Ecléa. 
Como irmão mais novo, a sua presença constante e 
tão natural fazia com que olhasse para ela sem poder 
compreender traços de sua personalidade que me 
eram por demais familiares: uma delicadeza que em 
tudo contrastava com a brutalidade do mundo em 
que vivemos, e uma presença-distância em relação à 
realidade imediata na qual estamos mergulhados que, 
em alguns momentos, se expressava em frases soltas 
que se voltavam contra o que parecia evidente.

Só consegui entendê-la melhor através da media-
ção dos outros ou, para ser preciso, pelo olhar dos 
outros. Quando informado de nosso parentesco, um 
estranho brilho cintilava nos olhos de todos os inter-
locutores a quem fui apresentado, deixando trans-
parecer uma veneração quase religiosa que ia muito 
além da familiaridade com que estava acostumado.

Como explicar esse fascínio? Foi necessário mui-
to tempo para entender: o que todos viam na Ecléa 
eram as sobras de humanidade que ainda insistem 
em habitar em cada um de nós. Havia algo que ini-

cialmente me parecia quixotesco em seu compor-
tamento, mas isso, demorei a perceber, significava 
apenas a revolta do “núcleo humano” que se manti-
nha intransigente perante a degradação do mundo. 
O seu comportamento ético levado ao extremo, sem 
concessões, era o valor ausente com que as pessoas 
mais diferentes se identificavam através dela. De um 
modo ou de outro, todos acabavam se encontrando 
naquela figura frágil que, com toda a força interior 
que tinha, empenhava-se na defesa de causas apa-
rentemente perdidas sem nunca perder a doçura e 
a voz serena (e foram muitas essas causas: a sobre-
vivência de nosso planeta ameaçado pelas armas 
nucleares, o massacre de nossos índios, a cultura 
operária sob o cerco da indústria cultural, o descaso 
com os velhos etc.).

Recentemente, o papa Francisco declarou que “os 
comunistas pensam como os cristãos”. Ecléa, para 
espanto geral, falava a mesma coisa nos anos 50, no 
auge da Guerra Fria, quando desafiava o reaciona-
rismo de uma Igreja Católica que ainda não conhecia 
João XXIII.

A crença na humanidade e a denúncia das degra-
dações que o capitalismo impõe ao ser humano são 
a lição maior deixada por Ecléa — lição valiosa num 
momento regressivo em que tudo parece à deriva.

Celso Frederico, professor da ECA-USP
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por que somos nós a lutar por eles? Porque foram desar-
mados. Ao nos conduzir até os idosos pobres e solitários, 
abandonados como os últimos vestígios da cidade, Ecléa 
expõe uma ferida aberta em nossa sociedade: a velhice 
despojada, oprimida e banida. Impedidos de lembrar e 
de aconselhar, impedidos de unir o começo e o fim, o 
passado e o presente, em nossa sociedade pragmática e 
consumida pelo desejo de eterna juventude veiculado 
pela cultura de massa, os velhos precisam lutar pelo di-
reito de continuar humanos.”

Ecléa Bosi nasceu em São Paulo em 1936 e fez gra-
duação, mestrado e doutorado em Psicologia na USP. 
Lecionou no Instituto de Psicologia (IP) desde 1967, re-
cebendo o título de Professora Emérita em 2008. Entre 
os livros que publicou estão Cultura de massas e cultura 

popular: leituras de operárias (1996) e O tempo vivo da me-
mória (2003).

O já citado Memória e sociedade: lembranças de ve-
lhos (1994) é resultado de sua tese de livre-docência, 
defendida em 1982, que apresenta uma reflexão sobre 
a história da cidade de São Paulo a partir da memória 
social de idosos que participaram de sua construção. “É 
um livro para ler e reler, várias vezes. Difícil será não 
se emocionar e não se surpreender; há ali sempre algo 
a descobrir”, definiu Paulo de Salles Oliveira, professor 
do IP, em artigo sobre o livro publicado na Revista USP 
nº 98, em 2013. Ecléa foi casada com Alfredo Bosi, pro-
fessor de Literatura Brasileira na FFLCH e membro da 
Academia Brasileira de Letras, com quem teve os filhos 
Viviana e José Alfredo.

A aposentadoria não interrompeu as atividades da pro-
fessora no IP e na USP. Ecléa mantinha-se ativa lecionando 
disciplinas de Psicologia Social e, como testemunhou seu 
colega de docência José Geraldo de Paiva logo após a morte 
da professora, dizia “que sentia temor de novata toda vez 
que começava uma disciplina na pós-graduação”.

Um projeto ao qual se dedicava com atenção especial 
era a Universidade Aberta à Terceira Idade (Unati), que 
criou em 1994. Em 24 anos de existência, a Unati já trouxe 
mais de 130 mil alunos idosos à USP. Além de participar de 
atividades exclusivas, os alunos da terceira idade cursam 
disciplinas de graduação dos cursos regulares e precisam 
cumprir as mesmas exigências dos demais estudantes, con-
vivência que promove um intercâmbio de gerações.

A Unati acolhe desde profissionais que querem se 
atualizar em sua área até os que procuram adquirir co-
nhecimentos em novas disciplinas. Já passaram pelo pro-
jeto, por exemplo, promotores de justiça ou professores 
de física nuclear que queriam aulas de psicologia. O tipo 
de aluno que Ecléa qualificava de “a glória do projeto”, 
entretanto, são os que nunca conseguiram estudar e que 
têm na USP essa oportunidade rara.

Na entrevista citada acima, a professora relembrou o 
caso de uma turma em que, assim que o docente passou a 
lista de leituras para a prova, os estudantes começaram a 
reclamar. Um aluno da terceira idade, metalúrgico que na 
época conseguira ocupação apenas para limpar as máqui-
nas sujas de graxa, segurou um livro na mão e perguntou 
aos jovens: “Por que vocês se queixam? O livro é tão le-
ve!” (vide p.58).

deliCadeza e Crença na humanidade

Dizia Hegel que “o familiar, exatamente por ser fa-
miliar, não é conhecido”. Para o filósofo, a imediatez 
gera um falso conhecimento, uma enganosa evidên-
cia. Lembro essa frase toda vez que penso em Ecléa. 
Como irmão mais novo, a sua presença constante e 
tão natural fazia com que olhasse para ela sem poder 
compreender traços de sua personalidade que me 
eram por demais familiares: uma delicadeza que em 
tudo contrastava com a brutalidade do mundo em 
que vivemos, e uma presença-distância em relação à 
realidade imediata na qual estamos mergulhados que, 
em alguns momentos, se expressava em frases soltas 
que se voltavam contra o que parecia evidente.

Só consegui entendê-la melhor através da media-
ção dos outros ou, para ser preciso, pelo olhar dos 
outros. Quando informado de nosso parentesco, um 
estranho brilho cintilava nos olhos de todos os inter-
locutores a quem fui apresentado, deixando trans-
parecer uma veneração quase religiosa que ia muito 
além da familiaridade com que estava acostumado.

Como explicar esse fascínio? Foi necessário mui-
to tempo para entender: o que todos viam na Ecléa 
eram as sobras de humanidade que ainda insistem 
em habitar em cada um de nós. Havia algo que ini-

cialmente me parecia quixotesco em seu compor-
tamento, mas isso, demorei a perceber, significava 
apenas a revolta do “núcleo humano” que se manti-
nha intransigente perante a degradação do mundo. 
O seu comportamento ético levado ao extremo, sem 
concessões, era o valor ausente com que as pessoas 
mais diferentes se identificavam através dela. De um 
modo ou de outro, todos acabavam se encontrando 
naquela figura frágil que, com toda a força interior 
que tinha, empenhava-se na defesa de causas apa-
rentemente perdidas sem nunca perder a doçura e 
a voz serena (e foram muitas essas causas: a sobre-
vivência de nosso planeta ameaçado pelas armas 
nucleares, o massacre de nossos índios, a cultura 
operária sob o cerco da indústria cultural, o descaso 
com os velhos etc.).

Recentemente, o papa Francisco declarou que “os 
comunistas pensam como os cristãos”. Ecléa, para 
espanto geral, falava a mesma coisa nos anos 50, no 
auge da Guerra Fria, quando desafiava o reaciona-
rismo de uma Igreja Católica que ainda não conhecia 
João XXIII.

A crença na humanidade e a denúncia das degra-
dações que o capitalismo impõe ao ser humano são 
a lição maior deixada por Ecléa — lição valiosa num 
momento regressivo em que tudo parece à deriva.

Celso Frederico, professor da ECA-USP
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 emília viotti da Costa

No dia 2 de novembro de 2017 faleceu, aos 89 anos, 
a professora e historiadora Emília Viotti da Costa, que 
lecionou no Departamento de História da FFLCH entre 
1964 e 1969, quando foi aposentada pelo Ato Institucio-
nal nº 5 (AI-5), promulgado pela Ditadura Militar. Em 
2012, foi homenageada num seminário internacional, e 
os textos apresentados na ocasião foram reunidos dois 
anos mais tarde no e-book Brasileiros e brasilianistas - Uma 
homenagem a Emília Viotti da Costa, publicado pelo Arqui-
vo Público do Estado de São Paulo. Nele, James N. Green, 
professor de História da América Latina na Brown Uni-
versity, salienta que, em 1969, a professora “era uma 
estrela em ascensão no campo da História do Brasil, na 
USP, quando os militares a obrigaram a aposentar-se, 
vedando-lhe emprego em qualquer instituição relacio-
nada ao governo”.

Green prossegue: “Com encargos familiares e sem 
oportunidades imediatas de trabalho em seu país, ela 
aceitou o convite de Michael Hall — professor norte-

americano e historiador do Brasil, docente aposentado da 
Unicamp — para passar um semestre nos Estados Unidos 
como professora visitante na Tulane University, em Nova 
Orleans. No ano seguinte, voltou para os Estados Unidos, 
convidada pelo historiador brasilianista Joseph Love para 
outro período como professora visitante na Universidade 
de Illinois, em Campaign-Urbana”. Emília passou também 
pelo Smith College, em Massachusetts, e em 1972 foi para 
Yale, em Connecticut, onde se tornou professora titular. 
Em Yale, diz Green, “ela foi responsável pela formação de 
várias gerações dos mais talentosos e eminentes historia-
dores da América Latina”.

Maria Ligia Coelho Prado, Professora Emérita do De-
partamento de História da FFLCH, ressalta no mesmo 
volume que “ser aceita e respeitada — brasileira e mulher 
— como integrante do corpo docente de uma das mais 
conceituadas e prestigiadas universidades dos Estados 
Unidos e do mundo, num departamento, à época, dirigido 
por homens, foi tarefa hercúlea”. Outra questão crucial 
merece ser assinalada, diz Maria Ligia: “Emilia precisou 
ultrapassar uma fronteira pouco mencionada: de histo-
riadora do Brasil transformou-se em professora e pesqui-
sadora de História da América Latina. Conforme estipula 
a grade curricular da graduação dos departamentos de 
História dos Estados Unidos, não é possível ensinar ape-
nas História do Brasil. Assim, num curto espaço de tem-
po, Emilia tornou-se docente e orientadora de teses sobre 
a História da América Latina”.

No livro Memórias das mulheres do exílio, publicado em 
1978, Emília Viotti da Costa falou sobre suas razões para 
ir aos Estados Unidos: “Primeiro, o clima de inseguran-
ça existente naquela época, quando qualquer pessoa 
poderia ser detida ou punida em virtude de acusações 
irresponsáveis de inimigos pessoais, sem que lhe fosse 
dada autêntica oportunidade de defesa [...]. Esse clima 
de tensão, ansiedade e arbitrariedade, que para alguns 
custou a própria vida, tornava qualquer atividade inte-
lectual momentaneamente impossível. A segunda razão 
que me levou a sair do Brasil foi a falta de condições de 
trabalho, após minha aposentadoria compulsória pela 
Universidade de São Paulo em 1968. Ensinar, para mim, 
é uma atividade fundamental. [...] O trabalho de pesquisa 
dissociado do ensino foi sempre insatisfatório para mim, 
por isso procurei no exterior as condições que me falta-
vam no Brasil.”
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Maria Helena Rolim Capelato, docente do Departamento 
de História da FFLCH, destaca que, além da contribuição que 
deixou em seus trabalhos historiográficos e em seu empe-
nho como professora, pesquisadora e orientadora no Brasil 
e nos Estados Unidos, Emília marcou por “suas opiniões e 
atitudes políticas demonstradas ao longo de sua trajetória: 
corajosamente denunciou desmandos da Ditadura no Brasil 
e pagou caro por sua ousadia”. O motivo da cassação e apo-
sentadoria compulsória foi a sua apresentação numa aula 
inaugural da FFLCH. “Nessa ocasião, escolheu como tema o 
famoso e controverso acordo MEC-USAID, firmado pelo go-
verno brasileiro com uma entidade financiada pelo governo 
norte-americano (Aid for International Development) para 
realização de reformas no sistema educacional brasileiro. 
A professora Emília Viotti analisou esse acordo e o questio-
nou, referindo-se à orientação exclusivamente tecnológica, 
ao atrelamento da universidade ao setor empresarial, à 
intervenção deste no setor de pesquisa e ensino. Alertou, 
também, para o fato de que, a partir dele, as universidades 
públicas poderiam se tornar pagas”, lembra. A aula se trans-
formou em texto, publicado pela revista do Grêmio da FFL-
CH, e circulou por todo o país, com grande repercussão no 
meio universitário e na mídia. “O resultado dessa polêmica 
foi a sua demissão da USP”, relata Maria Helena.

Estudiosa do tema da escravidão, Emília escreveu di-
versos livros que se tornaram referência, como Da senzala 
à Colônia (1966), Da Monarquia à República – Momentos deci-
sivos (1977) e Coroas de glória, lágrimas de sangue, publicado 
em inglês em 1994 e em português em 1998. De volta ao 
Brasil, recebeu em 1999 o título de Professora Emérita 
na USP. Entre os trabalhos que desenvolveu a partir daí 
esteve a direção da coleção “Revoluções do século XX”, 
publicada pela Editora da Unesp.

Professor adjunto de Relações Internacionais na Uni-
versidade Federal do ABC (UFABC), Gilberto Maringoni re-
lata que se sentiu extremamente honrado ao ser convidado 
por ela para escrever o volume dedicado à Venezuela, em 
2008. “Ela adorava desmistificar a aura de encantamento 
que cobre as passagens de pesquisadores da periferia em 
universidades norte-americanas. Sem deixar de valorizar a 
excelência acadêmica dessas instituições, ela reclamava do 
tratamento muitas vezes dispensado a estudiosos do Sul”, 
lembra. “Tinha exata noção de sua importância na histo-
riografia brasileira, sem perder o humor e a informalidade 
daqueles que não precisam provar nada a ninguém.”

 ernst hamburger

Faleceu no dia 4 de julho de 2018, aos 85 anos, o 
professor Ernst Wolfgang Hamburger. “Ernesto”, assim 
carinhosamente chamado por alunos e colegas, exerceu 
destacado papel não apenas no Instituto de Física (IF) 
da USP, mas na ciência brasileira, como professor, como 
pesquisador e como divulgador do conhecimento cientí-
fico. Presidiu a Associação dos Docentes da USP (Adusp) 
e tomou parte de embates importantes contra a Ditadu-
ra Militar.

De família judia, Hamburger nasceu em Berlim em 
julho de 1933, mesmo ano em que Adolf Hitler chegou 
ao poder. Em 1936, a família decidiu fugir da perseguição 
nazista e chegou ao Brasil em outubro do mesmo ano, 
instalando-se na cidade de São Paulo. Conforme lembrou 
o Jornal da Ciência, da Sociedade Brasileira para o Progres-
so da Ciência (SBPC), Hamburger “cresceu entre as ruas 
Haddock Lobo e Groenlândia, nos Jardins, em São Paulo”, 
aprendeu português com os amigos, na rua, e estudou nu-
ma escola pública estadual, a “Presidente Roosevelt”.

Cecília Bastos/USP
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Ingressou no curso de Física da então Faculdade de 
Filosofia da USP e, ainda na graduação, foi estagiário 
na montagem do acelerador eletrostático Van der Gra-
aff, aproximando-se da física nuclear, que se tornaria 
sua área de pesquisa. Formou-se em 1954. Em 1956, ano 
em que se tornou brasileiro naturalizado, foi para os 
Estados Unidos, onde realizou seu doutorado na Uni-
versidade de Pittsburgh, juntamente com a esposa, a 
também física Amélia Império, que fora sua colega na 
graduação. Tendo obtido a livre-docência na USP em 
1962, prestou concurso para professor titular em 1967, 
tornando-se docente da universidade aos 34 anos. 
Criou o Simpósio Nacional de Ensino de Física, colabo-
rou na criação da Pós-Graduação no ensino de Física e 
publicou importantes trabalhos sobre a estrutura dos 
núcleos atômicos e sobre as reações nucleares. No final 
da década de 1970 criou o Laboratório de Demonstra-
ções do IF, voltado para divulgação de experimentos 
e fenômenos da física, dando assistência didático-
pedagógica aos docentes do instituto e da Escola Poli-
técnica (EP). O laboratório, inicialmente denominado 
“Prateleira de Demonstrações”, foi mais tarde, em sua 
homenagem, batizado com seu nome.

Entre 1994 e 2003, Hamburger dirigiu a Estação 
Ciência, museu da USP com exposições interativas 
sobre diversas áreas científicas, hoje inativo. Suas 
iniciativas no setor de divulgação foram distinguidas 
com duas importantes honrarias: o Prêmio José Reis 
de Divulgação Científica, do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq 
(1994), e o Prêmio Kalinga para a Popularização da 
Ciência, da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco (2000). Ele 
também foi diretor do IF. Em dezembro de 2013, re-
cebeu da Câmara Municipal de São Paulo o título de 
Cidadão Paulistano.

Em janeiro de 1970, em plena vigência do AI-5, 
Hamburger, na condição de secretário-geral da Socie-
dade Brasileira de Física (SBF), assinou solitariamente 
uma corajosa carta ao ditador Garrastazu Médici, em 
protesto contra o Ato Complementar nº 75 (AC 75), que 
afastava das universidades públicas os professores e 
cientistas tidos como contestadores.

Na carta, registrava que vários membros da SBF, 
“entre eles alguns de seus diretores, mundialmente co-

nhecidos e respeitados pelo alto valor de suas atividades 
profissionais, estão sendo impedidos de trabalhar em 
entidades públicas ou subvencionadas”, por força do 
AC 75, e “sendo absolutamente impedidos de trabalhar, 
a menos que abram mão de sua dignidade profissional, 
que contrariem suas aptidões já identificadas e plena-
mente desenvolvidas, que considerem nulos os longos 
anos de estudo e de trabalho, dentro e fora do Brasil, 
que renunciem a colaborar para o progresso da Huma-
nidade no setor a que dedicaram toda a sua existência”. 

Após destacar que “nem os punidos nem o signatário 
sabem os motivos das punições”, Hamburger acres-
centou que o AC 75, “além de configurar um atentado 
frontal à liberdade de trabalho, representa a negação de 
outros princípios fundamentais inerentes à preservação 
da dignidade humana e consagrados pelas tradições ju-
rídicas dos povos civilizados”. E arrematava: “Por todos 
esses fundamentos, na expectativa de que os atos de 
Vossa Excelência confirmem as intenções proclamadas, 
o peticionário solicita a Vossa Excelência que, no uso da 
faculdade assegurada pelo artigo 182, parágrafo único, 
da Constituição vigente, decrete, após ouvido o Conse-
lho de Segurança Nacional, a revogação do Ato Comple-
mentar nº 75”. O episódio é relatado no livreto O Controle 
Ideológico na USP.

Em 1977, depois que o regime militar proibiu a rea-
lização da 29ª Reunião Anual da SBPC na Universidade 
Federal do Ceará (UFC) e a Reitoria da USP recusou-se 
a sediá-la, Hamburger, então diretor da SBPC, e ou-
tros membros da entidade, como a professora Caroli-
na Bori, enfrentaram o veto e conseguiram realizar 
o encontro na PUC: “Ele organizou uma Comissão de 
Associados da SBPC num grande movimento nacional 
e, com a colaboração do cardeal dom Paulo Evaristo 
Arns, essa importante reunião aconteceu na PUC São 
Paulo”, relata o professor sênior João Zanetic, que foi 
seu colega no IF.

Ernst e Amélia Império, que também se tornou do-
cente da USP, lecionaram por décadas no IF, legando 
uma memorável lição de amor à ciência desinteressada 
e ao ensino público. Amélia faleceu em 2011. O casal dei-
xou cinco filhos: Sônia, Vera, Fernando, o cineasta Cao 
e a antropóloga Esther, professora do Departamento de 
Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e 
Artes (ECA).
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 Joaquim alves de aguiar

Em 2016, faleceu Joaquim Alves de Aguiar, o Juca, 
professor do Departamento de Teoria Literária e Li-
teratura Comparada da FFLCH e autor de livros como 
A poesia da canção, Espaços da memória: um estudo sobre 
Pedro Nava e Leniza & Elis, escrito em parceria com 
Ariovaldo José Vidal. O professor Jean Pierre Chauvin 
(ECA), que foi seu aluno de Introdução aos Estudos 
Literários (IEL) e de Literatura Comparada, diz que de-
ve a Joaquim “uma penca de coisas”. “Disse isso a ele 
de algumas formas. Primeira delas: a ideia de estudar 
Machado de Assis (o que comecei a fazer em 1995, ins-
pirado por uma de suas aulas sobre Dom Casmurro). A 
segunda: graças às suas correções atentas e às palavras 
de incentivo, creio que minha redação melhorou sen-
sivelmente. Joaquim era muitas coisas e, salvo engano, 
marcou sensivelmente a nossa geração – sedenta por 
mestres, por sujeitos que fossem referência seguras em 
literatura, docência e vida”, escreveu em texto que ho-
menageia o professor.

Bianca Ribeiro Manfrini, que fez mestrado e dou-
torado em Literatura na FFLCH, tinha 19 anos quando 
conheceu Juca, também como sua aluna de IEL. “Apesar 
de fazer quase vinte anos que tudo isso aconteceu, lem-
bro bem dos assuntos do curso: a Poética de Aristóteles, 
Dom Casmurro, de Machado de Assis, Édipo Rei de Sófocles, 
para mostrar em ação os ensinamentos de Aristóteles e, 
por fim, aquele assunto que mais me fascinou na época 
e que era praticamente uma aura que cercava a figura 
do Joaquim: a melancolia. Nessa aula, cheia de paixão e 
referências pessoais, ele explicou o tema de forma que 
me marcou para sempre. Ali, me descobri: eu também era 
melancólica”, recorda.

Bianca se aproximou do professor com o intuito de 
fazer um projeto de iniciação científica. “Num pequeno 
recorte de papel, ele me indicou romances de escritoras 
pouco conhecidas: Patrícia Galvão, Maria José Dupré, 
Carolina Maria de Jesus e Zulmira Ribeiro Tavares. Come-
çava a nascer, ali, meu livro A mulher e a cidade, publicado 
pela Edusp, fruto do texto de minha dissertação de mes-
trado”, relata.

Para Bianca, “Joaquim tinha um olhar cansado, triste, 
distante até”, e “por trás de sua simpatia e cordialidade 
existia melancolia e solidão”. “Lembro sempre de sua 
voz ao telefone: quando ele me ligava eu parava tudo o 
que estava fazendo em casa para ouvir recomendações 
de livros, filmes, e pensamentos sobre a vida. Também 
trocamos muitos e-mails, nos quais ele falava sobre a 
vida de forma sempre profunda, sensível e por vezes do-
lorida. Era cercado por suas memórias, tinha uma visão 
amarga e pessimista da vida, mas sabia ao mesmo tempo 
ser doce e acolhedor. Joaquim era bittersweet, como se 
diz em inglês.”

Era homem de pensamento sólido, exigente, diz ela, 
mas ao mesmo tempo valorizava a liberdade e a cria-
tividade dos alunos. “Nunca se deixou engessar pelas 
exigências tantas vezes monótonas e exageradamente 
formais do meio acadêmico.” A morte era um tema 
sempre presente em suas aulas, porque, no entender do 
docente, “a morte dá sentido à vida da pessoa”. “Somen-
te uma vida com começo e fim pode adquirir sentido. 
Demorei a entender isso”, observa. “A voz do Joaquim 
falando das misérias da vida, seu realismo pesado, sua 
ironia mordaz continuam vivas comigo. Impossível pen-
sar na trajetória de minha vida sem a presença dele. E o 
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que mais se pode pedir de um grande professor? Sua in-
fluência na vida dos alunos, intelectual e humana, é um 
de seus legados mais fortes.”

Numa sessão em homenagem a Juca, realizada na 
FFLCH no final de 2016, o editor Bruno Zeni relatou sua 
convivência com Aguiar. Lembrou que o conheceu como 
“aspirante a orientando” do mestrado em Letras na FFL-
CH. Para Zeni, Juca se debruçava com generosidade “não 
sobre os interesses pessoais ou sobre aquilo que poderia 
lhe render frutos acadêmicos, via orientando (ele nunca 
se preocupou com isso), mas sobre a escolha do orien-
tando, sobre o projeto, sobre as dificuldades e dúvidas do 
orientando”. “Essa atenção generosa e genuína”, conti-
nua, “foi sempre a marca da minha relação com ele, e é 
disso que vou lembrar para sempre: sua franqueza, sua 
dedicação, seu interesse, sua curiosidade, sua empatia e 
sua inteligência fina.”

Entre mestrado e doutorado, a convivência se es-
tendeu por mais de dez anos, de 2001 a 2012. “Foi um 
diálogo muito proveitoso, com momentos de maior pro-
ximidade e constância e outros de maior distância, mas 
sempre pautado pelo respeito mútuo e, de minha parte, 
por muita admiração intelectual e pessoal”, relata Zeni. 
“As lembranças do Juca estarão para sempre, no meu 
caso, entrelaçadas com as da minha trajetória intelectu-
al, que também tem muito de trajetória afetiva e afetu-
osa, por conta da felicidade de ter tido o Joaquim como 
orientador e amigo.”

 oswaldo PorChat

Em 15 de outubro de 2017, faleceu aos 84 anos Oswal-
do Porchat de Assis Pereira da Silva, Professor Emérito de 
Filosofia da USP e da Unicamp. Porchat deixou a mulher, 
a psicóloga Ieda, a filha, Patrícia, professora de Psicologia 
na Unesp, e duas netas.

Sua trajetória acadêmica começou com a formação em 
Letras Clássicas na USP em 1956. Pouco antes de iniciar 
uma pós-graduação em grego em Paris, acabou trocando 
o curso por nova graduação, desta vez em Filosofia, na 
Universidade de Rennes, também na França, por influên-
cia do professor Victor Goldschmidt (1914-1981), de quem 
se considerava discípulo. Defendeu doutorado em Filoso-

fia na USP em 1967 e, em 1970, concluiu pós-doutorado 
em Lógica na Universidade da Califórnia em Berkeley, 
nos Estados Unidos.

Porchat lecionou na USP entre 1961 e 1975 e na Uni-
camp de 1975 a 1985 — ali criou o Centro de Lógica e Epis-
temologia. “Como responsável pelo Centro, Porchat pro-
moveu vários colóquios sobre diversos temas filosóficos, 
o que permitiu a diferentes grupos de pesquisadores de 
diferentes universidades do país se conhecerem e dialo-
garem entre si”, aponta Roberto Bolzani Filho, professor 
do Departamento de Filosofia da FFLCH. Aposentado na 
Unicamp, retornaria como docente à USP, onde perma-
neceu até 1998.

“Tive o privilégio de conhecer Oswaldo Porchat, de 
ter sido seu orientando de mestrado e doutorado, e de 
privar de sua amizade. Posso afirmar sem hesitação que 
ter convivido com ele foi decisivo para minha trajetória 
acadêmica, para minha visão sobre a Universidade e 
sobre o mundo”, diz Bolzani Filho. Para ele, após o dou-
torado, Porchat passou a desenvolver, por toda a vida, 
uma reflexão filosófica própria, “que resumidamente 
pode ser descrita como a defesa de uma racionalidade 
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consciente de seus limites, que procura manter-se afas-
tada de especulações metafísicas e idealistas, voltada 
à experiência compartilhada e comum dos homens”. 
“Decisiva em sua trajetória foi a descoberta da força do 
ceticismo, visto, num primeiro momento, como um ad-
versário a ser combatido e, mais tarde, como um aliado 
em sua defesa de uma racionalidade crítica, rigorosa e, 
ao mesmo tempo, pautada pelas verdades da experiên-
cia comum”, acrescenta.

Além de pensador e pesquisador, na visão de Bolzani 
Filho, Porchat foi sobretudo um educador. “Preparava su-
as aulas com esmero e carinho, e era um privilégio poder 
acompanhar seu raciocínio, em exposições impecáveis”, 
afirma. O professor também assumiu funções de coorde-
nação em agências federais e estaduais de fomento.

“Porchat era uma grande figura humana, sempre 
generoso e profundamente interessado em conhecer as 
opiniões dos outros sobre filosofia, em particular as dos 
estudantes. Essa é uma qualidade sua que sempre me im-
pressionou: o respeito e consideração que dedicava aos 
seus alunos. Nunca o vi menosprezar a mais singela fala 
de um estudante, em sala de aula ou outro lugar. Argu-
mentador incansável e implacável, mas justo, ensinava-
nos que o diálogo franco é o que há de mais importante e 
que a autoridade, em Filosofia, não vale nada. Não é uma 
lição fácil de assimilar e praticar, mas ele sempre a ofer-
tou a todos”, completa o docente.

Para Marco Zingano, professor do Departamento de 
Filosofia da FFLCH, “Porchat exerceu uma enorme influ-
ência na vida filosófica uspiana e, também, brasileira”. 
Sua tese, explica, “foi uma análise da doutrina aristotélica 
da ciência, desdobrada nos Segundos analíticos, na qual 
tentou dar um papel importante para a dialética aristo-
télica (desenvolvida em especial no Tópicos) para a desco-
berta dos primeiros princípios da ciência”.

Defendida em 1967, sua tese só seria publicada em 
2001, com o título Ciência e dialética em Aristóteles. A 
razão, de acordo com José Arthur Gianotti, também 
Professor Emérito da USP e amigo de Porchat, era que 
o autor a considerava “um livro não acabado”. “Sua pu-
blicação tardia fez com que sua influência fosse menor 
do que merecia, pois ela abria uma série de perspectivas 
que foram desenvolvidas por outros filósofos a respeito 
do papel da dialética em Aristóteles, tema altamente 
discutido nos anos 1980-90”, diz Zingano. “Mais do que 

uma doutrina, Porchat ensinava um estilo, uma atitude. 
Sua clareza argumentativa, seu humor, sua elegância fi-
losófica se completavam com uma generosidade ímpar, 
o que fez dele uma figura proeminente no cenário aca-
dêmico brasileiro.”

 Paul singer

O professor e economista Paul Israel Singer fale-
ceu no dia 16 de abril de 2018, aos 86 anos, quando se 
encontrava em tratamento no Hospital Sírio-Libanês. 
Austríaco de nascimento, chegou ao Brasil com oito 
anos, em 1940 (depois que a Alemanha nazista anexou 
a Áustria), e se naturalizou em 1954. Paul formou-se 
em Economia e doutorou-se em Sociologia pela USP. 
Tornou-se professor da então Faculdade de Ciências 
Econômicas (hoje Faculdade de Economia, Adminis-
tração e Contabilidade, FEA) e livre-docente em de-
mografia, mas em 29 de abril de 1969 foi aposentado 

paulsinger.com
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compulsoriamente pelo ditador Costa e Silva, com base 
no AI-5. A esta altura, porém, ele “se afastara da Facul-
dade de Ciências Econômicas e se ligara ao grupo que, 
na Faculdade de Higiene e Saúde Pública, sob a lideran-
ça de Elza Berquó, propunha toda uma nova linha de 
pesquisa demográfica”, conforme registrado no livreto 
O Controle Ideológico na USP (1964-1978).

Anistiado em 1979, passou a dar aulas na Pontifícia 
Universidade Católica (PUC-São Paulo), onde se tornou 
chefe do Departamento de Economia. Nesse mesmo 
ano, Paul foi um dos fundadores do Partido dos Tra-
balhadores (PT). Mais tarde, engajou-se com entusias-
mo nas administrações petistas, onde exerceu cargos 
que lhe permitiram experimentar suas formulações 
teóricas. Convidado pela prefeita Luiza Erundina, assu-
miu a Secretaria de Planejamento da capital paulista, 
exercendo o cargo de 1989 a 1992. No governo Lula 
assumiu, em 2003, a Secretaria Nacional de Economia 
Solidária do Ministério do Trabalho, cargo em que 
permaneceu até 2016. “Meu pai sempre foi um mili-
tante, um homem da prática. E ele conseguia aliar essa 
prática à atividade de escrita, o que é extremamente 
difícil”, declarou ao jornal O Globo o professor André 
Singer (FFLCH), um dos filhos de Paul. “Meu pai che-
gou ao Brasil fugido da guerra. Era extremamente gra-
to ao povo brasileiro. E era um grande batalhador pela 
justiça social”.

Um aspecto notável da biografia de Paul é que, an-
tes de tornar-se economista, trabalhou como operário 
metalúrgico. Nesta condição, com a idade de 21 anos, 
participou ativamente de um momento de grande im-
portância no movimento operário brasileiro: a vitoriosa 
“Greve dos 300 mil”, realizada em São Paulo em 1953. 
Ele próprio registrou essa experiência ao elaborar uma 
reportagem completa sobre a greve, em três números 
do jornal Folha Socialista, como destaca o site paulsinger.
com.br, criado por seus filhos. O documento original está 
disponível para consulta no Centro de Documentação e 
Memória da Unesp (Cedem), e seus trechos principais, 
transcritos para publicação no site em sua homenagem, 
merecem citação.

“A recente greve de quase um mês, que abrangeu 4 
das maiores categorias operárias de São Paulo deve nos 
servir de precioso material, donde é preciso extrair as 
lições indispensáveis ao desenvolvimento da ação pro-

letária, num sentido cada vez mais avançado e de re-
sultados cada vez mais duradouros e de maior alcance. 
[...] Esta greve, pela extensão que alcançou e pela sua 
importância toda especial na atual situação política e 
social em que vivemos, deve ser cuidadosamente es-
tudada por todo militante e simpatizante do partido, 
e para este estudo pretendemos oferecer o material 
proporcionado pela nossa experiência pessoal no setor 
metalúrgico.”

Como antecedentes da greve, Paul registrou “a de-
manda operária por ajuste salarial para repor as perdas 
inflacionárias” e a negativa “de qualquer negociação” 
por parte dos patrões. “Enquanto se formulava um ulti-
matum aos patrões, urgia preparar a greve, já inevitável. 
Estávamos em 20 de março; não havia tempo a perder. 
Era preciso imprimir material de propaganda, organizar 
um plano de finanças, convocar militantes, criar um 
sistema de piquetes. Nada disso foi feito. Os militantes 
stalinistas no último momento recuaram: recusaram-se 
a aceitar a greve como um fato consumado, não tinham 
fé no espírito das massas e adotaram a linha de ‘segurar’ 
o movimento [...] No dia 25 de março, nova assembleia; 
pouca gente. [...] Subitamente estoura a notícia: os têx-
teis entraram em greve! Júbilo intenso; solidariedade 
comovente de todos operários”.

No entender de Paul, a “espontaneidade das massas, 
o espírito de dedicação e altruísmo dos elementos mais 
simples da classe operária foi a causa primeira deste 
movimento único na sua extensão”. A ilustrar tal espí-
rito, o relato de alguns episódios: “Haveria não poucos 
casos comoventes a registrar: o daquela fábrica em 
que 16 operárias paralisaram o trabalho e 300 homens 
continuaram no serviço até que chegasse o piquete pe-
dido pelas primeiras e fizesse com que todos aderissem 
ao movimento; ou daquela outra que só empregava 
menores, que nem estavam registrados, e na qual o 
único que já era maior, um rapazinho de 18 anos, levou 
todos os meninos à greve. ‘Afinal de contas, pensei eu, 
nós também precisamos lutar pelo aumento, não é?’ 
disse-me ele quando foi levar a notícia de adesão da 
sua gente”.

O acervo de Paul Singer foi doado por seus filhos ao 
Instituto de Estudos Brasileiros (IEB-USP). Viúvo da soci-
óloga Melanie Berezovsky Singer (1932-2012), ele deixou 
os filhos André, Helena e Suzana.
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 sérgio henrique ferreira

Já no ano seguinte à conclusão de seu doutorado 
na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da 
USP, Sérgio Henrique Ferreira tornou-se internacional-
mente conhecido ao publicar um artigo sobre o estudo 
do fator potencializador da bradicinina, peptídeo que 
deu origem a um dos principais grupos farmacológicos 
empregados no tratamento de doenças cardiovasculares 
e controle da pressão arterial. Naquele 1965, Ferreira 
tinha apenas 30 anos de idade. Ele faleceria aos 81 anos, 
em 17 de julho de 2016, depois de uma longa carreira 
como docente, pesquisador e formador de gerações de 
pesquisadores. Seu orientador no doutorado foi outro 
grande nome da ciência no país: Maurício Rocha e Silva 
(1910-1983), descobridor da bradicinina, descrita num 
artigo de 1949.

“Sérgio Ferreira foi um dos maiores cientistas brasi-
leiros de todos os tempos. Uma pessoa completamente 
dedicada ao ensino e à pesquisa, com uma visão ampla 
dos problemas do país, e cujas soluções propôs como 

presidente de sociedades científicas como a Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Socie-
dade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experi-
mental (SBFTE). Figuras como ele fazem imensa falta 
nos momentos sombrios pelos quais estamos passando”, 
avalia Francisco Silveira Guimarães, docente do Depar-
tamento de Farmacologia da FMRP. Guimarães conviveu 
com Ferreira por mais de trinta anos, inicialmente como 
estudante de pós-graduação e depois como colega de de-
partamento. “Seu legado é imenso, e inclui a descoberta 
do fator potencializador da bradicinina, contribuições 
fundamentais no entendimento dos mecanismos de 
drogas analgésicas e anti-inflamatórias e a formação e 
inspiração de uma geração de pesquisadores espalha-
dos por todo o país, que estabeleceram a área de dor 
e inflamação como destaque em nível internacional”, 
completa.

No mesmo ano de 1965 em que publicou o artigo 
sobre seu estudo, Ferreira foi para Londres fazer um 
pós-doutorado no Royal College of Surgeons, sendo 
orientado por John Robert Vane, que receberia o Prêmio 
Nobel de Medicina em 1982. Sua esposa, Clotilde Rosset-
ti Ferreira, doutorou-se em psicologia na Universidade 
de Londres. O casal já tinha dois filhos, e a terceira nas-
ceria durante o período na Inglaterra, que se estendeu 
até 1967. O Brasil vivia os primeiros anos da Ditadura 
Militar. “O Sérgio foi fichado e avisado de que tínhamos 
que sair do país. Tínhamos muitas reuniões em casa 
discutindo política”, conta Clotilde, Professora Emérita 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto (FFCLRP) da USP, onde ainda atua fazendo pesqui-
sas no Departamento de Educação, Informação e Comu-
nicação. Embora não tivessem vínculos partidários, ela 
e o marido eram de esquerda. “Em 1964 escondemos o 
Pedro de Azevedo Marques [vereador comunista de Ri-
beirão Preto], e fui interrogada por 24 horas por causa 
disso”, exemplifica.

No retorno ao Brasil, a família enfrentou novos 
problemas, entre eles o desligamento de Clotilde da 
FMRP — mais tarde, ela prestaria novo concurso para 
ingressar na FFCLRP. O aumento da repressão, com a 
decretação do AI-5 no final de 1968, tornou concreta a 
possibilidade de prisão de um ou outro, ou de ambos. 
Veio então um novo período de estudos na Inglaterra, 
entre 1970 e 1975, em que os dois fizeram pós-douto-
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rado (para Ferreira, o segundo). A volta ao Brasil, 
explica a professora, deu-se porque ela avaliou 
que teria “mais coisas a fazer” por aqui do que no 
exterior e pelo desejo de Ferreira de que os filhos 
tivessem uma educação que os fizesse “mais bra-
sileiros do que ingleses”.

A companheira de uma vida inteira — foram 
58 anos de convivência, 55 de casamento — define 
Ferreira como “um vulcão de ideias”, e sempre dis-
posto a tensionar. “Tinha a coragem de ter ideias 
que rompiam com o convencional. Por isso ele 
foi tão importante em ciência. Ao mesmo tempo, 
foi uma liderança”, afirma. “A forma de pensar 
dele era divergente. Ele pensava questionando, 
colocando em xeque as tuas ideias. Não tinha 
coisa morna com ele.”

O testemunho da esposa coincide com o de 
Fernando Queiroz Cunha, professor titular da 
FMRP e orientando de Ferreira no doutorado. “O 
Sérgio sempre estava disposto a ouvir algo sobre 
ciência. Sempre estava disposto a conversar, e 
tinha uma característica muito interessante. Um 
dia eu falei para ele: ‘Sérgio, mas por que você 
discorda de tudo? Por que você constrói as suas 
discussões científicas em cima da negação? Aí ele 
passava a mão na barba e dizia: ‘Mas eu não dei 
certo? [ironizando]. Escute, e aprenda isso: na ho-
ra em que eu nego uma afirmação sua, ou eu falo 
que não é bem assim, você vai gastar um enorme 
tempo elaborando melhor a sua hipótese ou o seu 
achado para me provar que você está certo. Eu 
aprendo muito mais’. Essa maneira dele se contra-
por à realidade também era uma maneira de apren-
der com a realidade.”

Quando fez o doutorado, Queiroz era professor da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Pas-
sou a trabalhar na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
por indicação de Ferreira. Em 1987, ele e Francis-
co Guimarães foram contratados como docentes 
na Farmacologia da FMRP e passaram a ser co-
legas do professor. “Minha relação científica e 
de amizade com o Sérgio começou aí. Nós nos co-
nhecíamos muito bem. Nunca, nestes ‘milhões’ de 
anos, tivemos qualquer problema de relacionamento. 
Havia um respeito mútuo muito grande e eu aprendi 

sensível, alegre e imPaCiente

Nós nos encontramos pela primeira vez no 
início de 1971, quando, como jovem doutor, me 
juntei à equipe do Departamento de Farmaco-
logia do Royal College of Surgeons, em Lincolns 
Inn Fields. Sérgio já era bem conhecido por sua 
descoberta do fator potenciador de bradicinina 
(BPF) e energizara o Departamento ao chegar 
do Brasil alguns anos antes com uma pequena 
garrafa de “o material”, que ele já sabia baixar 
a pressão arterial em animais. Entre 1965 e 1971 
e em colaboração com cientistas do Brasil, EUA 
e Reino Unido, ele elucidou a estrutura da BPF, 
composta por dois peptídeos distintos, um penta 
e um nonapeptídeo e mostrou que esses compos-
tos também inibiam a conversão de Angiotensina 
I e Angiotensina II.

Sérgio tinha uma mente penetrante e alegre 
e era capaz de detectar rápida e eficientemente 
as questões mais relevantes de um projeto. Mui-
tas vezes, porém, seguia-se a isso uma torrente 
de pensamentos e uma impaciência que conspi-
ravam contra o acompanhamento sistemático 
daquele projeto. Por isso, alguns de seus insights 
acabaram sendo explorados por outros pesqui-
sadores.

Sérgio era um sensível, perceptivo e carismáti-
co cidadão do mundo. Ele tinha raciocínio rápido 
e um discurso pronto e estava sempre preparado 
para iniciar uma festa. Seu relacionamento com 
Clotilde era excepcional; ela forneceu uma com-
binação de malícia, ânimo para sua personalidade 
borbulhante e aumentou sua percepção. Muitos se 
lembrarão de sua piada, quando John Vane rece-
beu o título de Cavaleiro: “Levou muitos anos para 
John se tornar Sir John, mas eu nasci Sir-gio!”

Adeus então a um cientista e ser humano de 
destaque. Sinto falta do amigo, do companheiro, 
do confidente e do honrado competidor.

Salvador Moncada, pesquisador hondurenho 
(resumo de depoimento)
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muita coisa de ciência com ele”, relata.
Queiroz diz nunca ter conhecido alguém que “ge-

nuinamente expressasse sua opinião” como Ferreira, 
independentemente de ser o interlocutor de esquer-
da ou de direita. “Ele pagou um preço muito alto por 
isso. Comprou uma briga com a Fapesp [Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo]...” Ferreira 
criticou a agência porque acreditava que ela estava 
dando prioridade à biologia molecular, em detrimento 
das áreas clássicas. Clotilde confirma: “O Sérgio era 
um pensador independente, que falava o que queria 
para quem ele queria. Esses órgãos, Fapesp, Capes, não 
gostam de alguém com esse perfil”. Em relação à con-
vivência de ambos com a USP, dado o fato de serem es-
píritos livres numa universidade conservadora, ela diz: 
“A instituição piorou muito. Era melhor do que agora. 
Ultimamente está andando para trás”.

Ainda segundo Queiroz, Ferreira tinha uma “inte-
gridade acadêmica e humana” incomum nos dias atu-
ais. “Como cientista, nunca abriu mão dos princípios 
em que acreditava para facilitar sua vida científica 
ou obter financiamentos... Isso é muito raro hoje, se 
é que existe. A morte do Sérgio foi uma perda enor-
me para a ciência”, lamenta. Ferreira, acredita o do-
cente da FMRP, foi provavelmente o único cientista 
brasileiro que conseguiu desenvolver achados que 
levaram a um grupo de medicamentos, o captopril e 
outros, que já deve ter alcançado vendas próximas 
dos US$ 10 bilhões. “Quase 100% dos resultados que 
justificavam o desenvolvimento dos inibidores das 
enzimas conversoras, que é a família de drogas utili-
zada para tratar de hipertensão, doenças cardíacas e 
outras patologias, foram alcançados aqui no campus 
de Ribeirão Preto, sob orientação do professor Sérgio, 
que purificou o peptídeo, e a partir daí a indústria de-
senvolveu o medicamento”, diz. “Naquela época a vi-
são acadêmica era diferente da atual, porque se fosse 
hoje ele iria colaborar com a indústria farmacêutica 
no desenvolvimento do medicamento. Naquela época, 
filosoficamente a Universidade não tinha essa intera-
ção próxima com a indústria. A indústria desenvolveu 
lá, o Sérgio publicou o artigo, a indústria ficou bilio-
nária e o Sérgio ficou na vida normal dele. É a cultura 
acadêmica que havia naquela época. Hoje seria total-
mente diferente”.

 warwiCk estevam kerr

Faleceu aos 96 anos de idade, em Ribeirão Preto, em 
15 de setembro de 2018, o professor Warwick Estevam 
Kerr, entomologista, agrônomo, geneticista e um dos 
maiores especialistas do mundo em abelhas. Formou-se 
e doutorou-se na Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (Esalq), onde também lecionou no Departamento 
de Genética. Warwick destacou-se como liderança e cria-
dor de instituições científicas. Primeiro diretor científico 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Pau-
lo (Fapesp), de 1962 a 1964, foi por duas vezes diretor do 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), de 
1975 a 1979 e de 1999 a 2002. Presidiu a Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da Ciência (SBPC) de 1969 a 1973.

Warwick fundou diversos departamentos de pesquisa 
e ensino nas universidades públicas brasileiras: de Bio-
logia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio 
Claro (Unesp), de Genética da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto (USP), de Biologia da Universidade Fede-
ral do Maranhão (UFMA), além de haver contribuído de 

Daniel Garcia
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forma marcante com o desenvolvimento do Instituto de 
Genética e Bioquímica da Universidade Federal de Uber-
lândia (UFU). Primeiro cientista brasileiro a ser eleito 
Membro Estrangeiro da National Academy of Sciences 
dos Estados Unidos, foi, ainda, membro titular da Acade-
mia do Terceiro Mundo.

Depois que se aposentou na USP, o pesquisador “esco-
lheu, por vontade própria, morar no Maranhão”, segundo 
registra a nota de pesar do curso de Biologia da UFMA, 
pois “queria contribuir para o avanço do ensino e da 
pesquisa em um dos estados mais pobres da nação, onde 
residiu por oito anos, tempo necessário para que fundas-
se o departamento de Biologia, o Laboratório de Genética 
(LabGeM) e o curso de Ciências Biológicas da Universida-
de Federal do Maranhão”. Em 2017, recebeu o título de 
“Professor Honoris Causa” da UFMA. Também foi reitor da 
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

“Esteve sempre envolvido com pesquisas que rende-
ram avanços no manejo e amansamento das abelhas afri-
canas, hoje muito importantes na produção melífera 
brasileira, e que escaparam para o meio ambiente quando 
ele as introduziu no Brasil em 1956. Atuou sempre sob 
o princípio da indissociabilidade de ensino, pesquisa e 
extensão, buscando permanentemente estabelecer re-
lações com a população e com os movimentos sociais, 
para transferir-lhes diretamente saberes e resultados de 
pesquisas”, diz a nota da família, assinada pelas filhas 
Florence, Lucy, Jacira, Ligia Regina e Tânia e pelo filho 
Américo Sansigolo Kerr, professor do Instituto de Física 
da USP. A esposa, dona Lygia, faleceu em 2017.

“Suas convicções socialistas renderam-lhe duas de-
tenções durante a ditadura militar instaurada em 1964 e 
uma constante vigilância por parte dos órgãos ditatoriais 
de segurança naquele período. Seu espírito generoso 

desde cedo o fez abraçar a utopia socialista, agindo por 
construirmos uma sociedade justa e igualitária onde a 
ciência e demais saberes estejam a serviço da maioria da 
população”.

O INPA emitiu nota de pesar que aponta a importância 
da sua passagem pela instituição, “por suas inestimáveis 
contribuições à Pós-Graduação, atividade que muito esti-
mulou em toda sua vida por acreditar na importância da 
educação e formação de recursos humanos de qualidade 
para a Amazônia”. “Foi o Dr. Kerr, por exemplo, quem 
ajudou a trazer para o INPA vários dos seus atuais pesqui-
sadores, incentivando e apoiando incondicionalmente a 
fundação de vários programas de pós-graduação, como 
o PPG em Entomologia, Ecologia e Biologia de Água Doce 
durante sua primeira gestão no INPA, assim como o Pro-
grama de Pós-Graduação em Genética, Conservação e Bio-
logia Evolutiva (PPG-GCBEv) em sua segunda gestão”.

A UFU, onde esteve por dois períodos (1988-1999 e 
2003-2010), implantou o curso de Pós-Graduação em 
Genética e Bioquímica em nível de mestrado (1994) e de 
doutorado (1999) e desenvolveu pesquisas com abelhas, 
hortaliças e frutas, também expressou seu pesar pelo fa-
lecimento do pesquisador. Na UFU, embora aposentado 
em 1992, Warwick orientou alunos, ministrou aulas e rea-
lizou pesquisas até 2012. 

O reitor da UFU, Valder Steffen Júnior, enfatizou o 
papel de Warwick como educador e sua empatia: “Todos 
aqueles que conviviam com ele se sentiam acolhidos. 
Sempre foi muito espirituoso, com uma palavra interes-
sante, uma palavra nova, uma palavra de incentivo, de 
encorajamento às pessoas”, observou. “Ele tinha ideias 
muito claras sobre a importância do sistema federal de 
ensino superior, da universidade pública, da universidade 
democrática”.
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na lei ou “na marra”, 
extrema-direita emPurra 

“esCola sem Partido”
Daniel Cassol

Jornalista

Assembleia Legislativa de Alagoas

Estudantes protestam contra  
o projeto “Escola Livre”  

na Assembleia Legislativa  
de Alagoas, em 2016

Educação
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O fechamento da exposição 
“QueerMuseu - Cartografias 
da Diferença na Arte Brasi-

leira” parecia um bom tema para 
a prova de História naquele 18 de 
setembro de 2017. Por pressão de 
ativistas do Movimento Brasil Livre 
(MBL), a mostra realizada em Porto 
Alegre acabara de ser cancelada e a 
Internet ainda ardia em debates aca-
lorados. Aos seus alunos do terceiro 
ano do ensino médio de uma escola 
estadual da Grande São Paulo, o pro-
fessor que terá seu nome preservado 
propôs que discorressem sobre o pa-
pel da arte como crítica à sociedade 
e que fizessem “aproximações e dis-
tanciamentos” entre a ação do MBL 
pelo fechamento da exposição e a 

grande queima de “arte degenerada” 
promovida pelo nazismo. “Se o aluno 
falasse que a atitude do MBL não tem 
nada a ver com a postura dos nazis-
tas e justificasse sua resposta, ela es-
taria correta”, justifica o professor.

A questão parecia pertinente. Ou-
tros historiadores traçavam o mes-
mo paralelo e o professor estava tra-
balhando Nazismo e Segunda Guerra 
Mundial naquele momento. “Sempre 
tento contextualizar minhas ativida-
des e o currículo de História. Isso, a 
meu ver, torna a História mais inteli-
gível e os alunos conseguem, na me-
dida do possível, fazer uma reflexão 
e possuir argumentos para discutir 
sobre determinado assunto”, expli-
ca o professor. A aproximação seria 

feita dez dias depois pelo procurador 
do Ministério Público Federal (MPF) 
em Porto Alegre, Fabiano de Moraes, 
que em recomendação pela reaber-
tura da exposição escreveu que o 
episódio lembrava “situações peri-
gosas da história da humanidade”, 
citando a destruição de obras de arte 
na Alemanha durante o nazismo.

Mas os tempos são outros. Uma 
foto da prova foi parar nas redes so-
ciais do MBL, que divulgou os nomes 
da escola e do professor. Centenas de 
comentários pediam sua demissão, 
entre outras ameaças. Ligado ao MBL, 
o Jornal Livre escreveu: “Mais uma vez, 
os ratos sicários da extrema-esquerda 
utilizam seus meios de propagar men-
tiras e distorcer os fatos a seu favor”.

Enquanto o “Escola Sem Partido” se multiplicava 
em projetos de lei pelo Brasil, ao longo dos últimos 
dois anos professoras e professores vêm sentindo 
os efeitos do clima de perseguição estimulado pelo 
movimento e procuram ensaiar uma reação. Porém, 
por razões de natureza política e ideológica, as 
denúncias contra docentes continuam a proliferar. 
Os defensores do “Escola Sem Partido” estimulam 
pais e alunos a delatarem professores, apresentados 
como “aproveitadores” de uma “plateia cativa”
de alunos. Os resultados eleitorais obtidos pelas 
candidaturas de extrema-direita nas eleições de 
2018 repõem na agenda os ataques à liberdade 
de expressão e à liberdade de cátedra e tendem a 
estimular a retomada dessa proposta nas casas 
legislativas
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“Sofri constrangimento. Na Inter-
net fui tratado como criminoso por 
grande parte das pessoas que esta-
vam nos comentários. Basicamente, 
toda a escola ficou sabendo do fato 
e, apesar de a maioria esmagadora 
dos alunos ficarem solidários a mim, 
eu tive que explicar algumas vezes 
o fato ocorrido, esclarecendo que 
eu não seria processado e nem seria 
demitido. Tive que perder parte do 
meu tempo de aula, explicando que 
eu não fiz absolutamente nada de 
errado”, relata o professor.

Cerca de um mês antes, no mu-
nicípio gaúcho de Uruguaiana, em 
meio à discussão do projeto de lei 
“Escola Sem Partido” na Câmara Mu-
nicipal, uma professora de Educação 
Física se viu no centro da polêmica 
após um vereador solicitar seu plano 
de aula à Prefeitura. O motivo seria 
uma atividade sobre dança e bullying. 
Professora municipal havia seis anos, 
ela procurava relacionar os esportes 
trabalhados com temas que conside-
ra importantes para as turmas dos 
anos finais do ensino fundamental. 
Para abordar a dança, a professora 
propôs que os alunos fizessem uma 
enquete, em casa e nas ruas, pergun-
tando se as pessoas aceitariam que 
o filho dançasse balé. “Para eles foi 
tranquilo. Ensinei como transformar 
dados em percentual, gráficos, apre-
sentação de trabalhos e outros con-
teúdos. Gosto de fazer um trabalho 
sempre pensando no ensino médio e 
no mercado de trabalho”, conta.

O requerimento apresentado pelo 
vereador diretamente ao prefeito é 
encarado como perseguição política 
pela professora. “O complicado não 
é ser vigiado. Quem faz o trabalho da 
forma correta não tem problema em 

ser questionado. A questão é a forma 
como ele faz. É levantar dúvidas em 
relação à moral e ao trabalho dos 
professores perante a comunidade. 
O professor tem relação de confiança 
com o aluno e a família. Quando é le-
vantada uma sombra, é muito grave. 
É uma quebra de confiança na rela-
ção. É político”, diz a professora.

As histórias dos dois professores 
expõem uma situação cada vez mais 
frequente no cotidiano das escolas 
públicas e particulares. Professores 
vêm sendo constrangidos e até ame-
açados em função de suas atividades 
letivas, por pessoas inspiradas, e até 
certo ponto estimuladas, pelo movi-
mento Escola Sem Partido, em nome 
do combate à suposta “doutrinação 
ideológica” nas escolas.

Em abril de 2017, relatores de Di-
reitos Humanos das Nações Unidas 
enviaram documento ao governo 
brasileiro alertando que o Escola Sem 
Partido poderia representar censura 
e violação ao direito de expressão 
nas salas de aula. Mas, enquanto pro-
jetos de lei começavam a ser debati-
dos na Câmara dos Deputados e pro-
postas semelhantes eram replicadas 
nos Estados e municípios, na prática 
as ações motivadas pelo Escola Sem 
Partido já haviam se incorporado à 
rotina de muitas escolas. São casos 
de parlamentares intervindo em ati-
vidades de sala de aula, professores 
sendo expostos, denúncias ao Mi-
nistério Público e um clima geral de 
perseguição motivado, se não pela 
ameaça real, pela repercussão causa-
da na vida escolar. Enquanto a “des-
contaminação ideológica” não vai 
pela lei, tenta-se fazê-la na marra.

Apesar de a polêmica no seu 
entorno ser recente, o movimento 

Escola Sem Partido foi fundado em 
2004. Seu fundador e coordenador, 
o advogado Miguel Nagib, costuma 
contar que teve a ideia ao descobrir 
que o professor de História de sua 
filha havia comparado Ernesto Che 
Guevara a São Francisco de Assis. 
Mas a história só ganhou corpo dez 
anos depois. Em 2014, Nagib atendeu 
a um pedido do deputado estadual 
Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, e 
redigiu o que se tornaria o Projeto de 
Lei 2.974/2014, ainda em tramitação, 
que veda “a doutrinação política e 
ideológica em sala de aula, bem co-
mo a veiculação, em disciplina obri-
gatória, de conteúdos que possam 
estar em conflito com as convicções 
religiosas ou morais dos estudantes 
ou de seus pais”.

Atualmente, tramitam nas assem-
bleias legislativas de dez Estados e 
do Distrito Federal projetos de lei 
baseados no Escola Sem Partido. No 
Paraná e no Espírito Santo, iniciati-
vas semelhantes foram arquivadas. 
No Congresso, diferentes projetos 
tentam incluir, na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (LDB), desde o 
“respeito à convicção dos pais” ou 
restrições à “ideologia de gênero”, 
até o próprio programa do movimen-
to. Além das assembleias, câmaras 
municipais em todo o país discutem 
projetos semelhantes.

O movimento “Professores con-
tra o Escola Sem Partido” monito-
ra os projetos de lei em tramitação 
nas casas legislativas. Levantamento 
de autoria da historiadora Fernanda 
Moura, atualizado até janeiro de 2018, 
aponta 158 projetos de lei tramitando 
em todo o país.  O MPF vem se ma-
nifestando pela inconstitucionalida-
de dos projetos. Em março de 2017, 
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o ministro Luís Roberto Barroso, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), con-
cedeu liminar suspendendo o projeto 
aprovado pela Assembleia de Alagoas. 
A ação foi ajuizada pela Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores em 
Estabelecimento de Ensino (Contee). 
O ministro considerou que a lei viola 
a competência da União para legislar 
sobre diretrizes e bases da educação 
nacional, além de apontar aparente 
violação a artigos da Constituição que 
garantem o caráter plural e humanís-
tico da educação.

A pedagoga  Lisete Arelaro, pro-
fessora titular da Faculdade de Edu-
cação da USP, acredita que a apro-
vação dos projetos de lei, ou mesmo 
sua constitucionalidade, não estão 
entre as principais preocupações dos 
grupos favoráveis ao Escola Sem Par-
tido. “Acredito que eles sequer este-
jam preocupados com a aprovação 
ou não das leis. Claro que vão tentar 
e vai haver um movimento de resis-
tência, que está acontecendo em todo 
o país. É bom lembrar que esse grupo 
é organizado, remunerado, pago para 
fazer isso. Não estamos lidando ape-
nas com ‘idealistas’, com pessoas que 
acreditam na ideia. Estamos lidando 
com profissionais pagos para fazer 
isso. Não é uma ameaça virtual, é uma 
ameaça real. Em todas as reuniões de 
que tenho participado, infelizmente 
sempre temos depoimentos de pro-
fessores afirmando que de alguma 
forma sofreram pressão. É importan-
te que se diga que há vida inteligente 
nas escolas. As direções e os conse-
lhos costumam defender o professor”, 
afirma.

O Escola Sem Partido estimula a 
denúncia e as notificações extrajudi-
ciais contra professores, apontados 

como aproveitadores de uma “pla-
teia cativa” de alunos. O site do mo-
vimento tem seções que explicam 
como “flagrar o doutrinador” e um 
modelo de notificação. A inspiração 
para a fiscalização das condutas dos 
professores, diz o site, vem do No 
Indoctrination, dos Estados Unidos, 
página de denúncias contra profes-
sores, hoje inativa.

Flávio Bolsonaro, autor, como vi-
mos, do PL 2.974/2014 em curso na 
Alerj, acaba de se eleger senador pe-
lo PSL, tendo entre os destaques da 
sua plataforma uma campanha de 
denúncias contra professores, inti-
tulada “Sou Livre na Escola – Unindo 
Forças!”. Sua página digital oferece 
um formulário a ser preenchido con-
forme a seguinte orientação: “Caso 
seu filho esteja sendo constrangido 
ou ameaçado em sala de aula, com 
material impróprio ou pelo profes-
sor, preencha o formulário e envie 
sua denúncia para que ajudemos a 
tomar as providências legais cabí-
veis”. Tudo isso ao lado de uma ilus-
tração na qual um professor, susten-
tado por cordas como um fantoche, 
desenha foice e martelo na lousa.

Na Câmara dos Deputados, tam-
bém tramita um projeto que preten-
de transformar o Escola sem Partido 
em lei federal. Às vésperas do fecha-
mento desta edição, no final de outu-
bro, aguardava-se a votação do texto 
pela comissão especial responsável 
pela análise da matéria. O relator do 
projeto, deputado Flavinho (PSC-SP), 
havia apresentado novo substitutivo 
que inclui, em seu artigo 2º, a deter-
minação de que “o Poder Público não 
se imiscuirá no processo de amadu-
recimento sexual dos alunos nem 
permitirá qualquer forma de dogma-

tismo ou proselitismo na abordagem 
das questões de gênero”.

O artigo 1º do texto estabelece que 
a lei “disciplina o equilíbrio que deve 
ser buscado entre a liberdade de en-
sinar e a liberdade de aprender, no 
âmbito da educação básica, em todos 
os estabelecimentos de ensino públi-
cos e privados do País”. É uma clara 
sobreposição ao artigo 206 da Consti-
tuição, que fixa a “liberdade de apren-
der, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber” como 
um dos princípios do ensino no Bra-
sil. O projeto também determina que 
sejam afixados nas escolas cartazes 
com uma lista de seis “deveres do pro-
fessor”. O primeiro deles: “O Professor 
não se aproveitará da audiência cativa 
dos alunos para promover os seus pró-
prios interesses, opiniões, concepções 
ou preferências ideológicas, religiosas, 
morais, políticas e partidárias”.

Fernanda Moura é autora da pri-
meira pesquisa acadêmica sobre o 
Escola Sem Partido. Em dissertação 
concluída em dezembro de 2016, ela 
analisou os impactos do movimento 
no ensino de História. Para a histo-
riadora, a efetividade dos projetos 
de lei tem pouca importância para 
os apoiadores do movimento, na me-
dida em que seu objetivo é outro. 
“Acredito que o objetivo do Escola 
Sem Partido é amedrontar o profes-
sor. Eles repetem que existe dou-
trinação nas escolas, repetem que 
existe ideologia de gênero, repetem 
que existe um plano da esquerda pa-
ra derrubar o capitalismo e o Estado 
através da destruição da família, e 
repetem tantas vezes que as pessoas 
começam a acreditar”, diz.

Um dos aspectos do discurso do 
movimento, avalia a historiadora, es-
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tá em reduzir o papel educacional do 
professor, tratando-o como alguém 
que “ensina a matéria”. “A Escola dei-
xa de ser um lugar de educação pa-
ra ser apenas um lugar de instrução. 
Eles fingem desconhecer que a nossa 
Constituição coloca como finalidade 
da educação o ‘pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercí-
cio da cidadania e sua qualificação pa-
ra o trabalho’. Eles negam a obrigação 
dos professores de formar a pessoa, 
formar o cidadão e focam apenas no 
formar o trabalhador. E mesmo assim 
não um trabalhador consciente e sim 
um trabalhador alienado”, avalia. “To-
das as disciplinas saem prejudicadas, 
mas principalmente as mais focadas 
na formação do cidadão e da pessoa, 
caso das Ciências Humanas. O ensino 
de História fica preso ao tradicional. 
Não por acaso, os principais casos de 
perseguição envolviam professores de 
História”, complementa Fernanda.

Com lei ou sem lei, a “fiscaliza-
ção” de professores tem virado roti-
na. O vereador paulistano Fernando 
Holiday (DEM), ligado ao MBL, che-
gou a percorrer escolas para fiscali-
zar “o conteúdo que é dado em sala 
de aula, se está havendo algum tipo 
de doutrinação ideológica”. Os casos 
mais frequentes são de políticos lo-
cais atuando de maneira semelhan-
te em escolas públicas, mas não são 
poucos os casos de professores de 
escolas particulares sofrendo algum 
tipo de perseguição.

De acordo com Caio Bessa, diretor 
jurídico do Sindicato dos Professores 
do Ensino Privado do Rio Grande do 
Sul (Sinpro-RS), a autocensura tem si-
do uma medida de proteção. “Muitos 
colegas se resguardam mais em al-
guns aspectos. Acabam dando menos 

opinião ou mesmo tratando de assun-
tos mais superficialmente. Por receio 
de perder o emprego na escola parti-
cular, pela reação dos pais. Há muita 
gente sim que acaba não tratando de 
certos assuntos. São os tempos que 
vivemos. O crescimento do ódio e da 
intolerância acaba se refletindo na 
escola”, afirma o dirigente.

Professor da Faculdade de Edu-
cação da USP, Ocimar Munhoz Ala-
varse pondera que são poucos casos 
frente ao universo de professores 
da educação básica, mas que é preci-
so entender o contexto em que eles 
ocorrem. “O número de casos é pe-
queno, até onde sei. A questão é a 
publicidade que eles têm feito sobre 
isso. É para disseminar o medo, um 
barulho maior que o movimento efe-
tivamente tem. Dentro de um qua-
dro mais geral de ofensiva contra os 
direitos dos trabalhadores, aparecem 
esses algozes querendo se mostrar 
zeladores da ordem. São grupos pe-
quenos, mas que fazem estardalhaço, 
têm acesso aos meios de comuni-
cação e recebem uma visibilidade 
que não corresponde à extensão do 
movimento. É uma ameaça não pelo 
que eles fazem, mas pelo que poten-
cialmente produzem em relação aos 
professores. Isso vai exigir das orga-
nizações, da própria universidade, 
uma reação”, avalia.

Para Lisete Arelaro, os casos são 
o sintoma de um problema mais gra-
ve que está por vir uma vez que foi 
aprovada a Base Nacional Curricular 
Comum (BNCC). “Há ataques de todas 
as maneiras. Mas eu vejo com preo-
cupação o que virá com a Base. Essa 
situação vai se tornar mais grave na 
forma como o Ministério da Educação 
vem vinculando toda a formação do 

professor e dos alunos baseada ma-
joritariamente na Base. Haverá com 
certeza distribuição de material di-
dático em que os professores serão 
convidados a utilizar exclusivamente 
aquele material. A negociação do go-
verno federal com grupos religiosos, 
sobre a chamada ‘ideologia de gênero’ 
na Base Nacional, é gravíssima. Isso 
compromete toda a nossa história e a 
liberdade de pensamento. Num cená-
rio de desemprego e corte de recur-
sos, em que qualquer coisa é encarada 
como ideológica, se o professor de-
pender de uma recontratação anual, é 
lógico que você pode introduzir crité-
rios esquizofrênicos como razões para 
sua demissão”, diz a professora.

“Dentro de um quadro 
mais geral de ofensiva 
contra os direitos dos 
trabalhadores, aparecem 
esses algozes querendo 
se mostrar zeladores da 
ordem. Grupos pequenos, 
que fazem estardalhaço. É 
para disseminar o medo”, 

diz Ocimar Alavarse (FE)

O movimento Escola Sem Partido 
atua em outras frentes, para além 
da aprovação de projetos de lei. Em 
uma de suas iniciativas mais impor-
tantes, ingressou na Justiça com uma 
ação civil pública na tentativa de 
anular o critério de avaliação da re-
dação do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) que prevê o respeito 
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aos direitos humanos, e divulgou um 
modelo de petição a ser usada pelos 
candidatos. A ação foi vitoriosa na 5ª 
Turma do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, por dois votos a um. O 
INEP, órgão do MEC responsável pe-
lo ENEM, e a Procuradoria Geral da 
República recorreram ao STF, porém 
a ministra Carmen Lúcia manteve a 
decisão do tribunal. Em outra fren-
te, uma apoiadora do movimento 
tentou emplacar, no Congresso, uma 
proposta que retira de Paulo Frei-
re o título de patrono da educação 
brasileira. A proposta foi rejeitada e 
arquivada pela Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa 
do Senado Federal.

Enquanto isso, denúncias e ame-
aças vêm sendo noticiadas em todo 
o Brasil. Em Curitiba, num dos casos 
mais marcantes de 2017, vereadores 
ligados a denominações evangélicas 
foram à Secretaria de Educação para 
verificar o que imaginaram ser um 
caso de “ideologia de gênero” em 
uma escola infantil municipal. Após 
tomar conhecimento de um bilhete 
da escola solicitando aos pais que os 
alunos fossem à aula vestindo roupas 
coloridas, para um trabalho sobre di-
versidade, o vereador Thiago Ferro 
(PSDB), bispo da Comunidade Evangé-
lica Sara Nossa Terra e signatário de 
um projeto que institui o Escola Sem 
Partido nas escolas curitibanas, lide-
rou uma reunião de vereadores. No 
fim, tratava-se de um projeto lançado 
pelo Ministério da Educação e pela 
Controladoria Geral da União (CGU) 
em 2015, em parceria com o desenhis-
ta Maurício de Souza, em que escolas 
públicas receberam material pedagó-
gico baseado nos personagens da Tur-
ma da Mônica para serem trabalhados 

temas como responsabilidade social, 
respeito à diversidade, bem-estar co-
letivo e democracia.

Também em 2017, a Prefeitura 
de Ariquemes (RO), pressionada por 
vereadores, proibiu que as escolas 
distribuíssem livros didáticos com 
imagens de união homoafetiva e 
exemplos de diversidade de núcleos 
familiares. O caso foi parar na Justi-
ça. Em agosto, o Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região determinou que 
os livros fossem distribuídos.

De volta ao senador eleito pelo RJ: 
ele é responsável por um dos casos 
de constrangimento a um professor. 
Diretor do Centro Integrado de Edu-
cação Pública (Ciep) 210, de Belford 
Roxo, e professor de Sociologia, Pe-
dro Mara foi acusado de apologia às 
drogas por Flávio Bolsonaro, que foi 
ao Ministério Público e à Secretaria 
de Educação pedir seu afastamento 
do cargo. O parlamentar usou fotos 
publicadas pelo próprio professor 
em seu Facebook para mostrar sua 
atuação como militante político e a 
tatuagem de uma folha de maconha 
que Pedro tem no braço.

“A partir daí minha vida come-
çou a virar um caos. A Secretaria 
resolveu instaurar uma comissão de 
sindicância que em tese deveria apu-
rar apologia à maconha. Uma denún-
cia como essa tem que ser objetiva. 
Quando ocorreu a apologia? Em qual 
turma? Quem testemunha? Nun-
ca houve apologia a qualquer coisa 
que seja, meus alunos, muitos deles 
evangélicos, me defenderam. Fize-
ram uma sindicância que não tinha 
foco”, afirma Pedro. Para o profes-
sor, eleito diretor da escola depois de 
atuar na última greve de servidores 
estaduais, a sindicância fez parte de 

uma perseguição política contra ele 
e o debate sobre doutrinação é uma 
cortina de fumaça sobre a falta de es-
trutura nas escolas do Rio de Janeiro. 
“Não acho que o Escola Sem Partido 
vá prosperar juridicamente. Eles vão 
criar constrangimento. É o método 
que utilizam. Orientam gravar o pro-
fessor. É uma tática antiética. É pre-
ciso uma saída coletiva, organizar a 
resistência para mostrar que a escola 
segue viva e isso é uma cortina de 
fumaça para esconder os problemas 
reais. Enquanto discutimos [o Esco-
la Sem Partido], a escola está sendo 
desmontada”, diz. MP e Secretaria 
acabaram não dando prosseguimen-
to à denúncia de apologia às drogas. 
Mas o professor foi suspenso da di-
reção da escola, em função de suas 
críticas à Secretaria.

Em Natal, professor de 
História de conhecida 
escola privada de ensino 
médio que mencionou a 
Lei Rouanet foi ameaçado 
de morte pelo pai de um 
aluno. Em Porto Alegre, 
professora de Matemática 
conseguiu que um tribunal 
determinasse a retirada de 
publicações que lhe eram 
ofensivas

Um dos episódios recentes mais 
chocantes de intimidação de docentes 
ocorreu em Natal (RN), numa escola 
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privada, o Centro de Educação Integra-
da (CEI) Mirassol. O alvo dos ataques 
foi o professor Euclides Tavares, que 
leciona história do ensino médio. “Ele 
viu sua citação, em aula dedicada à his-
tória do cinema, à Lei Rouanet, alvo de 
críticas dos seguidores do candidato do 
PSL, Jair Bolsonaro, se transformar em 
pesadelo”, segundo relato do portal da 
revista Época de 6 de outubro de 2018. 
“De acordo com relato do professor e 
de um aluno ouvido pela reportagem, 
Tavares explicava por que símbolos 
de estatais como a Petrobras apare-
ciam na abertura de filmes nacionais, 
indicando que ali se tratava de apoio 
através da Lei Rouanet. Serviram de 
fomento para a polêmica as menções 
feitas sobre os filmes Cidade de Deus e 
Tropa de Elite. Foi o gancho para Tava-
res argumentar que o problema das 
drogas no Rio de Janeiro era causado 
pela falta de enfrentamento dos po-
líticos”. Antes que a aula terminasse, 
a coordenação do colégio registrou a 
ligação de um pai.

“A coordenadora me chamou pa-
ra perguntar o que houve, porque 
um pai ligou para dizer que eu esta-
va fazendo discurso a favor de Lula 
e metendo o pau em Bolsonaro. Ele 
disse ‘resolva, resolva porque se não 
quem vai resolver sou eu. Eu vou 
aí com mais três pais armados e ele 
vai ver porque Bolsonaro é... pra ser 
presidente do Brasil’. E pá! Bateu o 
telefone”, narra Tavares em áudio 
que divulgou no WhatsApp.

Entidades e professores passaram 
a responder, com mobilização e até 
mesmo na Justiça, aos ataques esti-
mulados pelo movimento. Em Por-
to Alegre, uma professora de escola 
particular conseguiu na Justiça que 
o pai de um aluno e um jornalista lo-

cal apagassem publicações ofensivas 
contra ela. No primeiro dia de aula, 
em fevereiro de 2017, a professora 
perguntou o que os alunos do 9º do 
Ensino Fundamental esperavam das 
aulas e como a Matemática poderia 
“ajudar a resolver problemas como 
corrupção, racismo, lgbtfobia, gor-
dofobia, etc”. A situação desagra-

dou o pai de um aluno, que fez uma 
postagem em rede social criticando 
a professora, com fotos dela e infor-
mações sobre o local de trabalho, 
anunciando que pediria sua demis-
são. Replicada no site do jornalista, 
pipocaram comentários com ame-
aças do tipo “nada que um tiro na 
testa dela não resolva”.

José Antonio Teixeira/Alesp

Protesto contra o Escola Sem Partido na Alesp
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O desembargador Gelson Rolim 
Stocker, da 17ª Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça gaúcho, determinou 
a retirada das publicações, sob pena 
de multa, sustentando que a situação 
havia extrapolado a mera crítica, en-
volvendo ameaça à vida da professora, 
xingamentos e humilhações. O caso é 
importante na medida em que a pro-
fessora procurou a Justiça, orientada 
pelo departamento jurídico do Sin-
pro-RS. Há dez anos, o sindicato man-
tém um Núcleo de Apoio ao Professor 
Contra a Violência (NAP), que antes 
atendia casos tradicionais de profes-
sores vítimas de violência física, mas 
nos últimos tempos tem acompanhado 
casos relacionados à onda de perse-
guição política. “Temos um posiciona-
mento discutido em assembleia contra 
esse projeto que tramita em alguns 
municípios e na Assembleia, e temos 
nos posicionado contra o atraso des-
te projeto, que inclusive é inconstitu-
cional. Ao mesmo tempo, atendemos 
os professores que já sofrem algumas 
perseguições”, comentou o dirigente 
sindical Caio Bessa.

Nas casas legislativas, projetos co-
mo “Escola Sem Mordaça”, “Escola 
Livre” e “Escola para a Democracia” 
têm sido apresentados como contra-
posição. Para a historiadora Fernanda 
Moura, é difícil acreditar que projetos 
deste tipo sejam aprovados, mas têm 
papel importante no debate. “Por di-
zerem respeito à mesma temática, o 
projetos são apensados ao Escola Sem 
Partido, fazendo com que a tramitação 
do projeto volte ao início. Além disso, 
ao menos simbolicamente temos um 
documento para lembrar aos legislado-
res o que a legislação brasileira diz so-
bre a liberdade de aprender e ensinar 
e sobre quais devem ser os objetivos da 

educação brasileira”, sustenta Fernan-
da. A associação “Professores contra 
o Escola Sem Partido” vem realizando 
debates em todo o Brasil e atuando no 
sentido de mostrar que os professores 
não estão sozinhos no enfrentamento 
a ameaças e constrangimentos.

O caso da professora Marlene de 
Fáveri, da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc), representa, 
de certa forma, esta transição entre o 
espanto e a reação coletiva. Coorde-
nadora do Grupo Laboratório de Re-
lações de Gênero e Família da Udesc, 
a historiadora foi processada em ju-
nho de 2016 por uma ex-orientanda 
do mestrado que pede indenização 
por danos morais por supostamente 
sofrer perseguição ideológica, por 
conta de sua posição antifeminista 
(contrária, portanto, à de Marlene).

“Quando recebi a convocação pa-
ra responder a este processo, minha 
reação foi de incredulidade, dado que 
as aulas foram em 2013 e nada do que 
me denuncia se configura”, conta 
Marlene, que além dos transtornos 
com deslocamentos a Chapecó, onde 
corre o processo, e da exposição nas 
redes sociais, chegou a se afastar tem-
porariamente da universidade. Uma 
nota da Associação Nacional dos Pro-
fissionais de História (ANPUH) fez o 
caso ser conhecido nacionalmente. A 
professora recebeu dezenas de cartas 
de apoio de diversas entidades.

“A mobilização nacional em torno 
do caso, considerando seu teor político 
e o momento de práticas conservado-
ras, foi e está sendo muito importan-
te. Isso me fortaleceu, mas sobretudo 
fortaleceu e deu visibilidade a temas 
que querem proibir nas escolas, como 
gênero, feminismo, diversidades, in-
clusão, racismo, homofobias, educação 

sexual etc. Hoje, a mobilização está 
forte, e estamos todos em defesa de 
uma escola democrática e inclusiva”, 
conclui.

Em marcante decisão tomada na 
sessão de 31 de outubro de 2018, o 
plenário do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) referendou por unanimidade 
uma liminar concedida pela ministra 
Cármen Lúcia que suspendeu atos do 
Poder Público (juízes eleitorais e po-
lícias) que autorizaram e realizaram 
busca e apreensão de materiais de 
campanha eleitoral em universidades 
ou proibiram aulas com suposta te-
mática eleitoral, bem como reuniões 
e assembleias de natureza política. 
Dias antes, mais precisamente no dia 
25, às vésperas do segundo turno das 
eleições, dezenas de universidades em 
vários Estados sofreram ações desse 
tipo. Os ministros do STF defenderam 
com veemência a liberdade de cátedra 
e de ensino, a liberdade de expressão 
e a autonomia universitária. 

No seu voto, o ministro Gilmar 
Mendes registrou o caso de incitação 
à violação da liberdade de cátedra pela 
deputada estadual eleita Ana Caroli-
ne Campagnolo (PSL-SC), que abriu 
um canal para alunos denunciarem 
professores que supostamente este-
jam fazendo manifestações político-
partidárias em sala de aula. “Mostra-se 
inadmissível que, justamente no am-
biente em que deveria imperar o livre 
debate de ideias, se proponha um poli-
ciamento político-ideológico da rotina 
acadêmica”, avaliou Mendes. O Minis-
tério Público de Santa Catarina ajuizou 
ação na qual propõe que a deputada 
eleita seja condenada a pagar multa 
por danos morais coletivos, no valor 
de R$ 70 mil que seriam destinados ao 
Fundo para Infância e Adolescência.
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"Ponte para o Futuro"

subfinanCiamento de C&t 
ComPromete a Pesquisa 

naCional e gera Protestos
Pedro Biondi

Jornalista

Enquanto a Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação prevê um aumento de quase 
60% na fatia de recursos destinada à área até 2022, a realidade é de congelamento 
ou corte de verbas, obras inacabadas e fuga de cérebros para o exterior. Seja nos 
laboratórios, na floresta equatorial ou na calota polar, o subfinanciamento está 
impactando as investigações científicas brasileiras. “O que acontece nos últimos anos 
é uma catástrofe”, declarou à Revista Adusp o glaciologista Jefferson Simões, um dos 
vice-presidentes do Comitê Científico sobre Pesquisa Antártica

Adufrj

Marcha pela Ciência no 
Rio de Janeiro (4/3/2017)
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Nas últimas duas décadas, 
a ciência brasileira viveu uma 
grande expansão no que diz res-
peito a produção e a recursos 
humanos, além de ampliar sua 
inserção no mundo. A avaliação 
corrente é que o desafio da vez 
residiria em melhorar a qualida-
de e os impactos do que é pro-
duzido. O entendimento sobre as 
responsabilidades, as prioridades 
e os caminhos para chegar lá po-
de variar, mas o arrepio com o 
bombardeio dessa construção é 
quase generalizado.

Enquanto a Estratégia Na-
cional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (ENCTI) em vigor pre-
vê um aumento de quase 60% 
na fatia de recursos orçamen-
tários destinada à área (a meta 
é atingir 2% do PIB até 2022), 
a realidade é de escassez, in-
terrupções e retrocessos. O pla-
nejamento de médio prazo foi 
elaborado pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC) com a 
colaboração das comunidades 
científica e empresarial, e vali-
dado pelo Conselho Nacional de 
Ciência e Tecnologia (CCT).

A ENCTI anterior ambicio-
nava saltar de 1,19% para 1,80% 
entre 2010 e 2014, mas o per-
centual alcançado foi 1,27%. Em 
2015, a média dos 34 países da 
Organização para a Cooperação 
e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) foi de 2,4% (vide Gráfico 1).

O documento apontado para 2022 
postula, ainda, chegar a uma pro-
porção de pesquisadores próxima à 
de Espanha e Rússia (e Holanda, que 
não aparece no Gráfico 2).

No ano passado, a proposta de R$ 
2,7 bilhões para a porção movimentá-
vel (custeio e investimento) do Orça-
mento de ciência, tecnologia e inova-
ção (CT&I) em 2018 precipitou a cam-
panha “Conhecimento sem cortes”, 

que inaugurou então seu primeiro 
tesourômetro (contador para o “desin-
vestimento”) e viria a reunir 83 mil as-
sinaturas. O valor aprovado pelo Con-
gresso Nacional quase dobrou, indo 
a R$ 4,6 bilhões, mas as entidades do 

Fonte: MCTIC
Atualizado em 16/10/2017

Extraído da ENCTI 2016-2022. O tamanho dos círculos indica o dispêndio em P&D em US$ bilhões correntes de PPC. Segundo 
o MCTIC, foram usados os últimos dados disponíveis para cada país. Fonte: OCDE, Main Science and Technology Indicators, 
2015/1; Índia: Institute for Statistics, Unesco; Brasil: MCTIC. 

Gráfico 1 - Dispêndio em P&D em relação ao PIB

Gráfico 2 - P&D no Brasil e no mundo: pessoal e recursos
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movimento consideravam-no insufi-
ciente. Com um mês de vigência da 
lei, a parcela disponível caiu para R$ 
4,1 bilhões, sendo R$ 3,4 bilhões para 
as rubricas científico-tecnológicas — o 
restante, para comunicações.

Em março, o governo Temer alar-
gou o bloqueio e a área científica per-
deu outros R$ 139 milhões. Em face 
desse desfecho, repetido em agências, 
universidades e instituições cientí-
ficas ligadas a outros ministérios, o 
manifesto “Orçamento de CT&I para 
2018: tragédia anunciada!” registra 
alto risco de laboratórios fecharem, 
pesquisadores deixarem o país e estu-
dantes abandonarem a carreira.

O presidente da Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep), Marcos 
Cintra, citou em palestra de 2017 um 
estudo do Levy Economics Institute 
segundo o qual uma elevação de 1% 
nas aplicações em pesquisa e desen-
volvimento (P&D) gera um adicional 
de 9,92% no PIB, enquanto as realiza-
das em defesa apenas 0,03%, e as de 
infraestrutura, 0,01%. Educação apa-

rece com 0,25% (ou seja, R$ 0,25 a 
mais para cada R$ 1 acrescido) quanto 
a esse impacto direto, mas ninguém 
é louco de renegar o ensino de quali-
dade como ingrediente indispensável 
para a sociedade do conhecimento.

“Esses cálculos variam muito, mas 
todo mundo sabe que ciência e tecno-
logia é o que move o crescimento eco-
nômico”, diz a pesquisadora Fernanda 
De Negri, do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (IPEA). “Os países que 
fizeram essa aposta crescem a longo 
prazo.” Outro consenso, assinala, é que 
a obtenção de resultados nessa frente 
exige estabilidade e planejamento.

Certas nações vitaminam o siste-
ma de C&T inclusive nas crises. Diretor 
do Laboratório Nacional de Astrofísi-
ca (LNA), o astrônomo Bruno Castilho 
lembra que na travessia de 2008 os EUA 
aumentaram o orçamento da Fundação 
Nacional da Ciência. “Foi uma surpresa 
e uma estratégia que deu certo, alavan-
cou a recuperação”, comenta.

Aqui, o choque de austeridade 
interrompe uma curva ascendente 

atestada por diversos indicadores de 
estruturação e de resultados. De 1996 
a 2014, o número anual de novos mes-
tres e doutores quintuplicou, chegan-
do às marcas de 50,2 mil e 16,7 mil. De 
2001 para 2011, o Brasil subiu do 17º 
lugar na quantidade de artigos publi-
cados para 13º, posição que mantém.

Em artigo publicado em abril de 
2017, o presidente da Academia Bra-
sileira de Ciências (ABC) e a então 
presidente da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC) 
elencaram outros avanços entre 2006 
e 2016, como o aumento no número 
de programas de pós-graduação (de 
2.266 para 3.828) e de grupos de pes-
quisa (de 21.024 para 37.460).

O Gráfico 3 mostra a evolução do 
orçamento do MCTIC. Se considerada 
a inflação, desde 2015 os valores totais 
estariam abaixo do de 2008.

O Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) cancelou sua Chamada Uni-
versal (o carro-chefe do fomento à 
pesquisa, tradicionalmente anual) em 

Em valores nominais. Até 2016, o total é a soma dos orçamentos do ministérios das Comunicações e de Ciência, Tecnologia e Inovação. Em 2017, reflete a fusão. Elaboração: 
Fernanda De Negri. Fonte: Ministério do Planejamento – Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP).

Gráfico 3 - Evolução do Orçamento de C&T
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2015 e pulou 2017. Conforme o Tesou-
rômetro, contador lançado pela cam-
panha contra os cortes, de junho de 
2015 a maio de 2018 o governo deixou 
de aplicar R$ 15 bilhões na área.

O Tratado Antártico exige 
presença e produção de 
seus participantes, mas 
o Brasil decidiu investir 
apenas R$ 11 milhões em 
2018 em pesquisa antártica. 
Assim, o país distancia-se 
de parceiros do grupo Brics, 
como Rússia, Índia e China

Seja na floresta equatorial ou na ca-
lota polar, as contas de menos estão 
impactando as investigações científicas 
brasileiras. “O que acontece nos últimos 
anos é uma catástrofe”, declarou um 
dos vice-presidentes do Comitê Cientí-
fico sobre Pesquisa Antártica, Jefferson 
Simões, à Revista Adusp. Ele e mais 16 
cientistas trouxeram a público a imi-
nência de perda do ano antártico. O 
governo ofereceu, então, R$ 7 milhões 
para três anos. “Considerando que os 
editais contemplam em média 18 pro-
postas, dá uma média de R$ 150 mil pa-
ra cada. É inviável, um valor que só co-
briria projetinhos de fundo de quintal”, 
criticou. Em abril, o MCTIC aumentou o 
montante para R$ 11 milhões.

Pode não parecer, mas aquele “in-
ferno branco” guarda chaves para fe-
nômenos que impactam a agricultura, 
a previsão climática e a prevenção 
diante de eventos extremos. Simões 

ressalta que o Tratado Antártico exige 
presença e produção de seus partici-
pantes. De acordo com o glaciologista, 
estamos deixando o “segundo time” 
e correndo o risco de cair para o ter-
ceiro, com outros membros do Brics 
(Rússia, Índia e China) distanciando-
se de nós e Argentina e Chile encos-
tando.

Nos institutos do ministério, a cri-
se se conjuga com a perda de qua-
dros. Algumas dessas unidades são 
instituições científicas pioneiras. Têm 
forte presença regional e muitas atu-
am como cabeça de rede. Descobrem 
novas espécies, atuam pela conserva-
ção de florestas, ajudam a desvendar 
os enigmas do universo, desenvolvem 
de biocombustíveis a tecnologias pa-
ra pessoas com mobilidade reduzida. 
Sem falar que levam a curiosidade 
científica a crianças e adolescentes.

Com cerca de 600 alunos de pós-
graduação e 65 grupos de pesquisa, 
o Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (INPA) viu seu número de 
servidores cair 27% desde 2006. Em 
abril, comunicado informou que “há 
anos o INPA vem funcionando com 
investimentos abaixo do necessário”. 
Segundo o texto, a unidade, que em 
2015 contou com recursos da ordem 
de R$ 31 milhões, tem apenas R$ 25,6 
milhões para 2018. A direção recebeu 
a promessa de R$ 16,5 milhões em ver-
bas suplementares, mas ainda sem da-
ta. Entre os laboratórios em suspenso 
está o que estuda a leishmaniose.

“Pelos campi, são vários os sinais 
de deterioração por falta de manu-
tenção”, constataram dois repórteres 
do jornal Folha de S. Paulo em Manaus. 
“Semanas atrás, o instituto responsá-
vel por pesquisar a maior bacia hidro-
gráfica do mundo ficou alguns dias 

sem água após a queima de uma bom-
ba.” Faltam materiais como álcool para 
preservar os espécimes das coleções 
e equipamentos como um sistema de 
alarme contra incêndios para o herbá-
rio, o maior da região Norte.

O LNA, em Itajubá (MG), está des-
de 2012 sem concurso, diz o diretor 
Bruno Castilho. “Felizmente conse-
guimos pagar nossas participações 
internacionais e começar o ano sem 
dívidas”, afirma, referindo-se ao uso 
consorciado dos superobservatórios 
Gemini e SOAR. “Mas 2018 não está 
sendo muito fácil.”

Castilho confirma os efeitos da im-
previsibilidade: “A astronomia nacio-
nal atingiu um patamar muito alto nas 
últimas décadas e somos convidados 
para vários projetos internacionais. 
Entretanto, ficamos receosos de come-
çar novas colaborações e não conse-
guir cumprir nossas obrigações”.

A parte brasileira está revendo sua 
contribuição no espectógrafo Cubes, 
iniciativa conjunta com a USP e o Ob-
servatório Europeu, e no Grupo de As-
tronomia do Brics. Outro exemplo é o 
Square Kilometer Array (SKA), maior 
radiotelescópio do mundo, que usará 
centenas de antenas, espalhadas por 
vários países, na busca de novos ele-
mentos relacionados à formação de 
galáxias e à energia escura, campo do 
último Nobel na área.

“Os 16 institutos estão sob a mes-
ma égide”, constata Nilson Gabas Jr., 
que dirigiu até recentemente o Mu-
seu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), 
de Belém. Entre as melhorias adiadas 
ou interrompidas, ele cita o acaba-
mento de um centro de exposições 
que precisa de R$ 3 milhões e repa-
ros e ajustes da ordem de R$ 300 mil 
em espaço educacional. Outra inicia-
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tiva postergada é um observatório da 
biodiversidade.

 “No espelho do Ministério do 
Planejamento, consta que podemos 
totalizar 303 servidores. Temos por 
volta de 225, dos quais 30% podem se 
aposentar até o fim do ano. Se esses 
e os que estão em abono de perma-
nência saíssem, cairíamos para 170”, 
detalhou Gabas Jr à Revista Adusp. Ele 
ressalva que o cenário de deserção 
ficou mais distante com a derrocada, 
ao menos por enquanto, da Reforma 
da Previdência.

Diagnóstico elaborado pelo Fórum 
Nacional das Entidades Representati-
vas das Carreiras de Ciência e Tecnolo-
gia (Fórum de C&T) contabilizou 24.625 
servidores na ativa em maio de 2017, 
dos quais mais de metade já próxima 
da aposentadoria. A entidade conclui 
que “as instituições de CTI nacionais 
estão em pleno processo de extinção 
por causa da ausência de uma política 
de manutenção da força de trabalho”.

Gilberto Kassab emitiu três avisos 
ministeriais ao Planejamento pedindo 
1.397 contratações. Quinhentas desti-
nam-se à Comissão Nacional de Ener-
gia Nuclear (CNEN). Em nota, o MCTIC 
ressalta a necessidade de recursos pa-
ra a pesquisa científica e o papel desta 
para o desenvolvimento econômico e 
social do país e no mundo. Pondera, 
contudo, que “com a busca pela reor-
ganização fiscal e superação da crise 
pelo Governo brasileiro e a ‘PEC do 
Teto de Gastos’, a disputa por recur-
sos orçamentários pelas diferentes 
pastas é uma realidade”, situação que 
atribuiu aos “desequilíbrios oriundos 
de anos anteriores”.

O texto acrescenta que o empenho 
da pasta garantiu descontingencia-
mentos para a continuidade de em-

nas universidades federais, 
esqueletos de Prédios  

e falta de insumos

Nas instituições de ensino superior, as condições não diferem. No La-
boratório de Agregação de Proteínas e Amiloidoses (Lapa) da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a seca nos recursos federais e o caos na 
administração pública fluminense se somaram, diz a bioquímica Debora 
Foguel. Focada na pesquisa básica, a unidade procura entender processos 
que são componentes de doenças como Parkinson, Alzheimer, catarata e 
diabete tipo 2. Ela conta que tais verbas não custeiam insumos caros, como 
anticorpos, e que um destacado casal de colegas mudou-se para o Canadá 
diante da oferta de estrutura adequada.

A pesquisadora relata os atrasos nos repasses da Chamada Universal 
de 2016 do CNPq e a interrupção na série de edições do CT-Infra, da Finep, 
voltado à ampliação e reforma de laboratórios e afins. “As universidades 
federais são hoje canteiros de obras inacabadas, sendo inundadas, corroí-
das”, lamenta.

Débora Foguel alerta também para a situação do Centro Nacional de 
Biologia Estrutural e Bioimagem (Cenabio). A estrutura dos três edifícios 
é a melhor da América Latina para tarefas como determinar uma proteína 
por ressonância. O lugar congrega pesquisadores das áreas de biofísica, 
microbiologia, bioquímica, biomedicina. “Já teve quebra de equipamento 
da Alemanha e não tem o estepe. Há equipamentos que, se faltar nitro-
gênio ou hélio, estragam para sempre. Um prejuízo de R$ 3 milhões, R$ 5 
milhões.”

Epitácio Macário, diretor do Sindicato Nacional dos Docentes das Ins-
tituições de Ensino Superior (Andes), avalia que tal cenário é particular-
mente grave em face do que ele identifica como função primordial da uni-
versidade: socializar o conhecimento sistematizado e científico e produzir 
novos conhecimentos que respondam aos problemas postos pela realidade. 
“Isso torna a instituição universitária um lugar onde os grandes problemas 
da época histórica, da nação, do povo devem ser estudados, refletidos e 
reproduzidos teoricamente. É este o conteúdo do tripé ensino-pesquisa-
extensão”, diz.

Ele aponta um contexto de subfinanciamento deliberado e defesa, pelo 
Banco Mundial, de cobrança de mensalidades na lógica de reduzir os gastos 
públicos. “A EC 95 é um desastre para o financiamento”, resume. “Revogá-
la se soma a outros desafios das universidades públicas, como derrotar a 
política de ajuste fiscal que prioriza o pagamento de juros da dívida públi-
ca e assumir seu papel de reflexão crítica”.
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preendimentos importantes, “mesmo 
que a um ritmo por vezes abaixo do 
desejável, mas de maneira compatível 
com a realidade que estamos enfren-
tando”. São citados a construção do 
acelerador de partículas Sirius e do 
Reator Multipropósito Brasileiro, cha-
madas públicas do CNPq e programas 
como o Startup Brasil.

Eventos integrantes do Biênio 
da Matemática, tais como 
a Olimpíada Internacional e 
a Obmep 2018, não tinham 
recursos assegurados até 
dezembro de 2017. Um termo 
de complementação firmado 
entre MEC e MCTIC foi o que 
garantiu sua realização

O MCTIC informa ter empenha-
do R$ 4,55 bilhões em 2017, mas no 
meio do ano a perspectiva era dispor 
de apenas R$ 3,5 bilhões, de um or-
çamento de R$ 6,2 bilhões. Naquele 
momento, os titulares da ABC e da 
SBPC escreveram que “a ciência bra-
sileira caminha para a ruína”. Só no 
último trimestre os institutos obtive-
ram liberações para evitar o colapso.

Para se ter ideia, o supercomputa-
dor Santos Dumont — o mais rápido 
da América Latina, comprado por R$ 
60 milhões para servir a dezenas de 
investigações científicas na frontei-
ra do conhecimento — passou seu 
primeiro semestre no nível mínimo. 
Uma de nossas principais ferramentas 
para fiscalização ambiental, o Satélite 

Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres 
(CBERS) por um triz não sofreu novo 
atraso. A cooperação com a Alemanha 
na torre de monitoramento climático 
ATTO soçobrou. Foi cogitado, ainda, o 
fechamento do Parque Zoobotânico 
do Museu Goeldi, fundado em 1895.

Até dezembro do ano passado, a 
Olimpíada Brasileira de Matemática 

das Escolas Públicas (Obmep 2018) 
não tinha recursos para acontecer, 
bem no ano em que o Brasil recebe-
ria, pela primeira vez, o Congresso 
Internacional de Matemáticos (ICM 
2018) — que também não tinha bor-
derô àquela altura. Isso em pleno 
Biênio da Matemática no Brasil, pe-
ríodo em que o país também sediou, 

ProCesso suCessório no museu goeldi 
revela resistênCia a interesses merCantis 

e divergênCias Com Comitê de busCa

Suscitou controvérsias o processo para escolher, por meio de um co-
mitê de busca, quem dirigiria o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) no 
período 2018-2022. Pesquisadores e pesquisadoras, entre eles o então dire-
tor, Nilson Gabas Jr., apontaram, em carta aberta divulgada pelo Jornal da 
Ciência, da SBPC, riscos ao patrimônio genético mantido pela instituição do 
MCTIC, à autonomia científica e à relação com os saberes tradicionais caso 
uma das candidaturas homologadas saísse vencedora.

O pretendente contestado era o biólogo Claudio Ruy Fonseca, não per-
tencente aos quadros do MPEG. Na escolha do ministro Gilberto Kassab, 
ele foi superado pela ecóloga Ana Luisa Albernaz, servidora da instituição 
desde 2002. Ela assumiu a direção em junho.

“Percebemos claramente a defesa da sujeição do Museu Goeldi aos inte-
resses do mercado, reiterando uma tendência atual no cenário de C&T brasi-
leiro favorável à privatização do conhecimento”, escreveram Gabas Jr., a ex-
diretora Ima Vieira e o pesquisador Roberto Araújo de Oliveira Santos Júnior 
antes do anúncio, sem mencionar Fonseca, mas lançando elementos que o 
identificam. Segundo o texto, ele pareceu se apresentar como o candidato 
por excelência do Novo Marco Legal de CT&I e não passou segurança quanto 
à aplicação da lei para o bem da coletividade. Sua exposição teria dado mar-
gem a um entendimento acerca da ciência como um “grande negócio”.

Tal teor atravessa outra manifestação, de caráter reservado, assinada 
por 15 pesquisadores e pesquisadoras e endereçada ao titular do MCTIC. 
Ambas assinalam a passagem do cientista pela Bioamazônia, entidade sem 
fins lucrativos qualificada como “organização social” (OS) que, em 2000, 
negociou com o laboratório multinacional Novartis direitos de exploração 
de material genético colhido na floresta, em caso que deu origem à CPI da 
Biopirataria e a uma Medida Provisória do presidente Fernando Henrique 
Cardoso para regulamentar a atividade.
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de forma inédita, a Olimpíada Inter-
nacional dessa disciplina. Um termo 
de complementação orçamentária 
assinado entre MEC e MCTIC tapou 
o buraco.

De acordo com o presidente do Ins-
tituto de Matemática Pura e Aplicada 
(IMPA), Marcelo Viana, a Obmep custa 
menos de R$ 3 por aluno participante. 

A área e a instituição, aliás, respondem 
por outras duas realizações recentes: a 
conquista, em 2014, da Medalha Fields, 
considerada o “Nobel da Matemática”, 
pelo carioca Artur Ávila e a concessão 
do Grande Prêmio Científico Louis D. a 
Viana, pela França, em 2017.

Mesmo com o reforço resultante das 
mobilizações, a tripulação de Kassab 

conseguirá no máximo igualar o exer-
cício passado, isso se conseguir tirar R$ 
500 milhões do congelador e executar 
tudo. Se a pertinência das megaobras e 
do novo Marco Legal da área dividem 
gregos e troianos no Sistema Nacional 
de C&T, a urgência em derrubar a polí-
tica do corte cego desponta como uma 
bandeira comum e inadiável.

Claudio Ruy Fonseca esteve à frente da Bioamazônia 
entre 2004 e 2007, depois do escândalo portanto, mas no 
período em que a entidade teve confirmada sua desqua-
lificação como OS, deixando assim de ser habilitada a re-
ceber recursos ou celebrar acordos com a União. Embora 
atuante em temas amazônicos e lotado no outro centro 
regional do MCTIC (o INPA), Fonseca era o único pleite-
ante de fora de Belém, e um dos dois externos ao MPEG. 
Procurado pela Revista Adusp, ele não quis se manifestar.

Os prazos exíguos do processo impediram 
que a Associação de Servidores fizesse 
debate aberto entre os candidatos e 
uma consulta extraoficial. As entidades 
de representação questionam o modelo 
adotado pelo MCTIC, que “parou de acolher 
a representação da comunidade de cada 
instituto no respectivo comitê de busca”

Durante o processo, a Associação dos Servidores do 
MPEG (Ascon) questionou o fato de seu condutor, o bió-
logo Adalberto Luis Val, atual diretor do INPA, e um dos 
disputantes pertencerem à mesma instituição e serem 
coautores de material acadêmico. O presidente da orga-
nização sindical, Mário Cruz, criticou o tempo disponível 
entre a divulgação dos concorrentes e a escolha dos “fina-
listas” pelo comitê de busca, que define uma lista tríplice 
para subsidiar a decisão ministerial. “Tradicionalmente, 
organizamos um debate independente, aberto a pergun-

tas, e uma eleição direta, simbólica, em paralelo aos pro-
cedimentos oficiais”, conta. “Desta vez não foi possível.” 
Ele afirma que a posição das entidades representativas da 
carreira de C&T é que deveria haver consulta com voto 
como nas universidades. “O ministério parou, inclusive, 
de acolher a representação da comunidade de cada insti-
tuto no respectivo comitê de busca”, pontua.

Procurado pela Revista Adusp, Val disse que não lhe cabia 
comentar as proposições expostas à banca nem revelar os 
três selecionados (a portaria normativa geral veda a divul-
gação da lista, e a oficialização do nome vencedor ainda não 
tinha acontecido), mas defendeu o processo e sua isenção ao 
coordená-lo. Disse que, em função dos 35 anos de atuação na 
Região Norte, tinha algum contato prévio com todos os par-
ticipantes da disputa, e lembrou que sua produção conjunta 
com Fonseca se resume a um capítulo de livro de 2008, de 
teor geral (sobre os desafios da pesquisa).

“O comitê não se restringe ao seu presidente. Reúne 
cinco pessoas com diferentes visões”, argumentou. Para 
o dirigente, aprimoramentos na norma e um intervalo 
maior entre as etapas podem ser assunto de negociação 
com a pasta federal, mas o sistema de comitê de busca 
(instituído no segundo governo Lula, na gestão Sergio Re-
zende) é transparente e permite avaliar a adequação ao 
cargo, que requer uma combinação de perfil científico e 
de gestor. “A metodologia representa o melhor que tive-
mos até agora”, conclui.

“Definimos a lista tríplice encaminhada ao ministro 
com base no currículo de cada candidata ou candidato, sua 
proposta para o museu e como responderam aos nossos 
questionamentos. Além da apresentação pública, cada um 
participou de entrevista em que perguntamos muitas coi-
sas”, relata a ornitóloga Elizabeth Höfling, professora titu-
lar aposentada da USP, que também integrou a instância.
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"Ponte para o Futuro"

“querem que o sus  
seJa ComPlementar  
ao setor Privado”

Hugo Fanton
Jornalista

Aumento de casos de mortes por violência, depressão, suicídios, infartos, 
reemergência de doenças como febre amarela. Supersucateamento da rede 
pública e aumento da privatização. A EC 95 ("PEC da Morte") afeta a situação 
demográfica e epidemiológica. “Os riscos para o SUS são dramáticos, o que 
os privatistas querem é inverter o que a Constituição prevê: pretendem que o 
SUS seja complementar ao setor privado”, diz a professora Ligia Bahia (UFRJ). 
“Em 2019, sentiremos de fato o golpe em relação ao SUS, com consequências 
muito sérias: não haverá recursos para se cumprir as obrigações atuais”, 
adverte o professor Mário Scheffer (FM-USP)

Peter Iliciev

Presidenta Michele Bachelet, do Chile, durante o 
Congresso da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
(Abrasco), realizado na Fiocruz, no Rio de Janeiro
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Passados dois anos do golpe 
que destituiu Dilma da Presi-
dência da República, inflexões 

promovidas pelo governo Temer nas 
políticas econômicas e sociais im-
pactaram diferentes áreas, tais como 
habitação, cultura e educação. Na 
saúde, o cenário é de aprofundamen-
to do processo histórico de desfinan-
ciamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e de maior estreitamento de 
interesses entre mercado e gover-
no, com decorrente avanço da apro-
priação do público pelo privado. São 
expressões desse contexto a Emenda 
Constitucional 95/2016 (EC 95), as 
propostas de criação de planos de 
saúde populares e de revisão da lei 
que regula a atuação das segurado-
ras, o fechamento de serviços e equi-
pamentos, assim como a redução de 
políticas específicas voltadas à saúde 
da mulher e de vigilância em saúde.

O cenário histórico de desfinan-
ciamento do SUS piorou significa-
tivamente com a aprovação da EC 
95, que congela o gasto público em 
saúde por 20 anos no patamar de 
15% das receitas correntes líquidas, 
com correção pela inflação. “Em 
2017, esses 15% correspondiam ao 
que foi aplicado em 2015. Desde en-
tão, tivemos inflação e insuficiên-
cias orçamentárias graves, como o 
descumprimento, pelo Ministério da 
Saúde, dos compromissos de trans-
ferência para Estados e municípios”, 
explica Áquilas Mendes, professor 
de economia política da saúde na Fa-
culdade de Saúde Pública (FSP-USP). 
A EC 95 traz também uma distorção 
na correção pelos índices inflacio-
nários, com base no Índice de Preços 
ao Consumidor-Amplo (IPCA) do ano 
anterior. “O valor empenhado em 

2017 foi de R$ 115,3 bilhões. Com o 
IPCA a 3%, o orçado para 2018 ficou 
em R$ 118,3 bilhões. Mas a inflação 
para este ano já tem prognóstico de 
4%, isso significa que o orçamento 
deveria ser de R$ 119,9 bilhões”, com 
o agravante de que “a inflação no 
setor saúde, com grande incorpora-
ção tecnológica, é sempre três vezes 
maior que a medida pelo IPCA”.

Desde o início da construção do 
SUS, em 1988, há um contexto ma-
croeconômico desfavorável à ex-
pansão da saúde pública universal 
e gratuita. “Nesses últimos 30 anos, 
vivemos período muito particular, 
de capitalismo financeirizado, com 
declínio da taxa de lucro do capital 
produtivo, que o enfrenta com mais 
exploração sobre as classes trabalha-
doras e diminuição dos direitos so-
ciais. Na saúde isso se expressa pela 
privatização e desfinanciamento”, 
explica Mendes. O desfinanciamento 
tem origem na própria Constituição, 
que não garantiu fontes definitivas e 
seguras para a saúde. O movimento 
da Reforma Sanitária luta desde a EC 
29/2000 pela garantia de uma base 

fixa de aplicação da União, advin-
da de impostos. “A regulamentação 
foi aprovada pela lei complementar 
141/2012, mas até hoje nossa luta é 
pela aplicação de recursos pela União 
com base nas receitas correntes bru-
tas”. Um passo nessa direção foi da-
do com a aprovação da EC 86/2015, 
que fixa a aplicação de gasto público 
em saúde pela receita corrente líqui-
da. “A reivindicação era de 10% das 
receitas correntes brutas, o que cor-
responde a 19,4% da líquida. Pela EC 
86, em 2016 o aplicado seria de 13% 
das receitas líquidas, com previsão 
de crescimento para 15% em 2020”. 
Mendes ressalta que, por essas ra-
zões, o gasto público na saúde no 
Brasil é muito baixo, 3,9% do Produ-
to Interno Bruto (PIB), “e países com 
sistemas universais como o nosso 
gastam em média 8% do PIB”.

O professor Mário Scheffer, do De-
partamento de Medicina Preventiva 
da Faculdade de Medicina (FM-USP), 
acrescenta que, desde a criação do 
SUS, há constrangimento ao financia-
mento público e incentivo de gastos 
privados. “Não por acaso, hoje mais 
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de 50% são recursos privados, e há 
destinação de fundo público ao setor 
privado, com crescimento de renún-
cia fiscal, desonerações e benefícios 
como empréstimos do BNDES”. No or-
çamento de 2017, a renúncia na saúde 
foi de R$ 32 bilhões. Em 2018, subiu 
para R$ 40 bilhões. “O governo Temer 
congelou o gasto público e o capital 
privado pressionou para receber mais 
recursos em forma de renúncia”, o 
que castiga duplamente o sistema pú-
blico. “A isso se soma a Desvinculação 
das Receitas da União (DRU), que tira 
30% da seguridade para o governo fa-
zer caixa para pagar juros da dívida”, 
complementa Mendes, da FSP.

Outras formas de desfinanciamen-
to remontam a medidas do governo 
Dilma, como a redução em 80% na 
base de cálculo do PIS/Cofins para os 
planos, além da aprovação da partici-
pação do capital estrangeiro na saúde. 
“O setor está sempre próximo do nú-
cleo de poder, seja qual for o governo. 
No de Temer, há intimidade maior, é 
mais ouvido. Há mudanças como na 
política de saúde mental, que privi-
legia hospitais privados e indústrias 
farmacêuticas”, explica Scheffer.

No entendimento de Carlos Octávio 
Ocké-Reis, doutor em Saúde Coletiva e 
técnico de Planejamento e Pesquisa 
do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), com a aprovação da 
EC 95 não se trata mais de subfinancia-
mento, mas de uma política deliberada 
de desmonte do SUS. A medida está na 
contramão dos pressupostos constitu-
cionais de universalidade, integralida-
de, equidade e participação social. “A 
EC 95 reduzirá o gasto público per ca-
pita em saúde. Isso ficará evidente no 
médio prazo. Estima-se uma perda de 
mais de R$ 300 bilhões em 20 anos”.

“Temer acelera algo que vem desde o governo 
FHC. Como o Estado não pode contratar, vemos 
uma estabilização das despesas com pessoal 
e aumento de serviços de terceiros pelas 
contratações de OSS”, afirma Áquilas Mendes

Algumas das consequências são a 
diminuição da capacidade instalada, 
de leitos públicos, de realização de 
cirurgias, a não expansão da atenção 
primária e o fechamento de servi-
ços. “Em 2019, sentiremos de fato o 
golpe em relação ao SUS, com con-
sequências muito sérias: não haverá 
recursos para cumprir as obrigações 
atuais”, complementa Scheffer.

A isso se somam as diferentes for-
mas mercantilizadas de intervenção 
do Estado, como as “organizações 
sociais de saúde” (OSS) e as empresas 
públicas de direito privado, o que 
desloca para o interior do SUS as 
contradições entre o público e o pri-
vado. “Temer acelera algo que vem 
desde a Lei de Responsabilidade Fis-
cal no governo FHC. Como o Estado 
não pode contratar, vemos uma es-
tabilização das despesas com pessoal 
e aumento de serviços de terceiros 
pelas contratações de OSS”, afirma 
Mendes. Ele lembra ainda que, conju-
gada à aprovação da participação do 
capital financeiro internacional na 
saúde, esteve a permissão de compra 
das Santas Casas por grandes grupos 
estrangeiros. Como existe um meca-
nismo jurídico de renúncia fiscal em 
hospitais filantrópicos, isso significa 
que recursos públicos estão sendo 
canalizados para o capital interna-
cional. “O Hospital Samaritano é um 
exemplo. Foi comprado pela United 

Health em 2015, e recebe recurso 
diretamente do SUS, por fundação 
que não atende usuário do sistema 
público”, denuncia o professor da 
FSP. Outras instituições filantrópi-
cas como Albert Einstein e Oswaldo 
Cruz possuem projetos com o Mi-
nistério da Saúde, e assim justificam 
o certificado de filantropia, fazendo 
jus a isenção fiscal e recursos públi-
cos. Também é o caso da Fundação 
Faculdade de Medicina (FFM).

No governo Temer, ocorreu 
igualmente aumento das emendas 
parlamentares. Em 2017, dobrou pa-
ra R$ 14,1 bilhões a magnitude dos 
“restos a pagar” (revertendo uma 
série histórica que apontava para 
redução de tais recursos). Isso, no 
entender de Ocké-Reis, “obscurece 
a diminuição dos recursos liquida-
dos: seria o mesmo que dizer que, 
em 2017, deixaram de ser efetiva-
mente pagos e realizados um con-
junto de ações e serviços públicos 
de saúde”. A recessão e a política de 
austeridade reduziram, drasticamen-
te, a capacidade de arrecadação do 
governo e, portanto, diminuíram no 
curto prazo a base de cálculo da saú-
de. Deste subfinanciamento decorre 
“uma piora das condições de vida da 
população, o aumento dos gastos dos 
trabalhadores com bens e serviços 
privados de saúde, e o fortalecimen-
to do modelo hospitalocêntrico pri-
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vado com base nas corporações de 
especialistas”, completa Ocké-Reis. 
As bandeiras de luta e as medidas 
necessárias para que a saúde seja 
efetivada como um direito no Brasil 
são, no seu entender, “revogação da 
EC 95; fortalecer o financiamento 
do SUS (especialmente da atenção 
primária e dos recursos humanos); e 
ampliar a capacidade regulatória do 
Estado sobre o mercado de serviços 
de saúde, contando com o apoio da 
sociedade civil organizada por meio 
da participação social”.

Já Mendes coloca a necessidade 
de intensificar a resistência à aus-
teridade fiscal. “Temos de pautar a 
luta contra o capital. No momento, a 
questão previdenciária é o que está 
aí, a população vai sentir os impactos 
da EC 95 daqui a dois ou três anos, 
mas a Previdência é imediata, então 
a saúde deve integrar essa luta, com 
apoio a ações como a greve geral”. 
Na saúde, deve-se pautar a discussão 
do financiamento, com propostas 
como a auditoria da dívida. Hoje, o 
capital financeiro se apropria de 22% 
do orçamento federal, na forma de 

juros. A Previdência corresponde a 
21% — e o capital quer se apoderar 
desses recursos. “Além disso, é pre-
ciso alargar novas fontes para a saú-
de, com uma reforma tributária e 
medidas como a contribuição sobre 
grandes movimentações financeiras 
e tributação sobre as grandes fortu-
nas”.

Outro movimento conjugado à di-
minuição do investimento na saúde 
pública é a proposta de modificação 
da lei dos planos de saúde, em trami-
tação acelerada no Congresso, e “to-
talmente a favor dos interesses das 
operadoras”. Uma comissão especial 
foi criada e já apresentou substitu-
tivo do Projeto de Lei 7.419/06, do 
Senado, com previsão de cobertura 
reduzida e permissão para a venda 
de produtos segmentados, como o 
regional, que só cobre a região em 
que o usuário vive. Esse PL também 
altera o ressarcimento das segurado-
ras ao SUS, reduz valor de multas e 
libera reajuste para idosos.

Cerca de 30% da população pos-
suem planos de saúde e sofrerão os 
impactos diretos da revisão. Pelo pla-

no regional, por exemplo, se houver 
necessidade de cirurgia cardíaca e o 
serviço de saúde não possuir estru-
tura no local, o plano não precisará 
garantir o recurso e o usuário deverá 
buscar alternativa por conta própria 
em outra região. “Já no modelo de 
copagamento, há previsão de até 50% 
de pagamento pelo usuário de qual-
quer serviço que utilizar: diária de 
UTI, internação. Isso é um engodo, o 
plano é mais barato, mas metade de 
muito caro é inviável, e a pessoa não 
conseguirá arcar com os custos”, ex-
plica Scheffer. Por isso, a tendência 
é de deslocamento do usuário da se-
guradora para o SUS nos serviços de 
média e alta complexidade. “O que é 
caro fica para o SUS, que por sua vez 
está subfinanciado e possui como 
gargalo justamente esses serviços”.

Relatório publicado pela Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), a pedido do Ministério da Saú-
de, já libera alterações desse tipo, mas 
há leitura de que para sua aplicação 
é necessário mudar a legislação. “A 
lei atual tem lacunas, mas ao menos 
traz parâmetros de ajuste, ainda que 
a ANS não fiscalize adequadamente. 
Sua revisão representa um grande 
retrocesso”. Scheffer exemplifica pela 
forma de ressarcimento ao SUS. “Hoje 
a lógica é de repasse pela seguradora 
a fundo nacional, com identificação 
do uso pelo CPF do usuário. A pro-
posta nova é de ressarcimento no lo-
cal onde a pessoa foi atendida. Com 
isso, haverá estímulo à dupla porta 
(reserva de leitos públicos para aten-
dimento privado pelos planos), por 
incentivar hospital público a atender 
o plano”, configurando uma nova for-
ma de apropriação dos recursos pú-
blicos pelo privado.

Marcelo Carnaval

Carlos Ocké (IPEA)
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Com Temer, houve um desmonte das políticas 
públicas voltadas para as mulheres. Na 
perspectiva dos direitos sexuais e reprodutivos 
e da pauta do aborto, o retrocesso é enorme, 
adverte Ana Flávia D’Oliveira

O contexto de desinvestimento 
recai de forma ainda mais inten-
sa sobre as mulheres. Ana Flávia 
D`Oliveira, docente do Departamento 
de Medicina Preventiva da FM-USP e 
com trabalho dedicado a temas da 
saúde da mulher, lembra que são as 
mulheres as principais usuárias dos 
serviços de atenção primária e as 
principais cuidadoras. “A falta de su-
porte do Estado no cuidado da saúde 
das pessoas pune as mulheres”. Não 
à toa, a luta pelo SUS tem forte base 
social nos movimentos de mulheres, 
que igualmente protagonizaram os 
protestos contra o atual governo. 
“O ministro da Saúde foi vaiado na 
segunda Conferência de Saúde da 
Mulher [realizada em 2017]. As mu-
lheres jogaram ovos e se viraram de 
costas para ele, mostrando como ve-
em a política de saúde atual”.

Com Temer, houve um desmonte 
das políticas públicas voltadas para as 
mulheres. Na perspectiva dos direi-
tos sexuais e reprodutivos e da pauta 
do aborto, o retrocesso é enorme. “O 
ministro Ricardo Barros (PP) disse 
que essa política deveria ser discuti-
da com a Igreja. Para nós, é questão 
muito importante que política rela-
cionada ao que fazer quanto à inter-
rupção da gravidez indesejada não 
seja pautada no cunho religioso, pois 
o Estado é laico e deve propiciar para 

todas as mulheres a possibilidade de 
interrupção com segurança, pois é 
questão de saúde pública”. No Brasil, 
o aborto é permitido em poucas situ-
ações, mas mesmo quando permitido, 
há risco de ser criminalizado. “Nos 
casos legais, como de estupro, teve 
diminuição grande de investimento”. 
Além do fechamento de serviços, há 
campanha de demonização da práti-
ca e profissionais ficam em situação 
delicada. “Aqui temos dificuldade de 
implementar algo que em outros paí-
ses é rotina, uma obrigação da saúde”. 
Tal cenário pode piorar com a trami-
tação da PEC 181. “Era uma emenda 
para dar licença maternidade para 
mulheres com parto prematuro ou 
óbito fetal, ou seja, ampliava os direi-
tos das mulheres. Mas foi acrescen-
tada a inviolabilidade do direito ao 
nascituro, o que abre possibilidade de 
tornar todo tipo de aborto um crime 
de homicídio”.

O retrocesso se expressa também 
no plano cultural, pois os discursos 
oficiais recolocam simbolicamente 
a mulher em situação de submissão 
e opressão, o que tem repercussão 
micro e macrossocial. De acordo com 
a professora Ana Flávia, as pesquisas 
apontam como era importante, no 
discurso das mulheres que sofrem 
violência, haver uma mulher, Dilma 
Rousseff, na Presidência da Repúbli-

ca, “pois o fato de a mulher poder 
ser presidente do Brasil mostra pa-
ra todas que temos possibilidade de 
igualdade de condições”. Agora, há 
um recuo, com o ministro da Saúde 
“falando publicamente que homem 
trabalha mais que as mulheres ou 
com a própria composição inicial do 
ministério do governo Temer, todo 
por homens”. No plano geral, há per-
da de legitimidade na possibilidade 
de se colocar como sujeito, como ci-
dadã. No plano particular, “o marido 
fala que Lei Maria da Penha não vale 
mais nada”.

Com o desinvestimento, as políti-
cas de combate à violência contra as 
mulheres sofreram inflexão. Servi-
ços como a Casa da Mulher Brasileira 
estão, apesar de prontos, fechados, 
por impedimentos relacionados à 
política de Temer e dos governos 
estadual e municipal de São Paulo. A 
redução de recursos destinados a po-
líticas para as mulheres chega a 70% 
com o fechamento da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres (SPM). Na 

Daniel Garcia

Professora Ana Flávia (FM)
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saúde, há redução de recursos huma-
nos. “Isso impacta também a saúde 
da trabalhadora, pela sobrecarga e 
necessidade de atender pessoas em 
piores condições de vida”.

Na USP, a política de cortes de re-
cursos humanos afeta igualmente o 
trabalho cotidiano, pela combinação 
de aumento de produtividade com 
redução de número de professores 
por aluno. “Isso aumenta a carga so-
bre nós. É fundamental a luta em 
defesa da qualidade de excelência da 
USP, com maior aporte de recursos 
e reposição de docentes e funcio-
nários. A situação do Hospital Uni-
versitário é um exemplo: um local 
de excelência de atendimento sendo 
progressivamente sucateado”.

Ana Flávia é uma das coordenado-
ras da Rede Não Cala, criada para atu-
ar contra a violência de gênero e se-
xual dentro da USP. “A rede luta por 
centro de referência para vítimas de 
violência dento da USP, pela adoção 
de uma disciplina a ser ministrada em 
todas as unidades da USP sobre Gêne-

ro e Direitos Humanos, por creche e 
políticas de permanência e assistência 
estudantil”. Para ela, tanto a conjun-
tura interna à USP quanto a nacional 
podem ser modificadas se tais infle-
xões na política tiverem como efeito 
o aumento da mobilização das mulhe-
res. “Devemos nos organizar, em um 
processo de resistência e acúmulo de 
forças”. Para isso, é preciso “analisar 
o que está acontecendo, dar destaque 
às lutas especificas e ao mesmo tempo 
ver como conectá-las com as questões 
gerais da classe trabalhadora”. Diante 
do cenário de fragmentação, destaca 
a docente, “precisamos identificar o 
que temos em comum e atuar junto”.

“Temos ideia de que mais equipamento, mais 
remédio ou remédio de última geração é melhor, 
uma correlação de que mais saúde é mais 
incorporação tecnológica, e essa é uma questão 
difícil de enfrentar no universo simbólico, político, 
cultural e econômico”, diz Áurea Ianni

O desmonte do sistema públi-
co é uma das expressões da hege-
monia do mercado na organização 
da vida política, econômica e so-
cial no Brasil. No entender da pro-
fessora Áurea Ianni, da FSP-USP, 
o movimento da Reforma Sanitá-
ria formulou seu projeto histórico 
a partir da “dimensão da melhoria 
das condições de vida em saúde da 
população” e do acesso à saúde. “Es-
se componente vai se consolidando 
no pós-1988 por um vasto sistema 
que combina o público e o privado. 
O horizonte foi o da ampliação do 
acesso, mas isso traz uma contradi-

ção: junto com a efetiva ampliação 
dos serviços de saúde, da cobertura, 
do acesso a bens, houve ampliação 
e fortalecimento de uma dimensão 
de mercado”. Isso se dá na medida 
em que os serviços de saúde con-
têm em si a acessibilidade a novas 
tecnologias, como de medicamen-
tos e diagnóstico. “O SUS, ao não 
manter certo fervor da discussão 
de suas matrizes teóricas e políticas 
mais originais, secundarizou uma 
dimensão que era central no direito 
à saúde: ser estrutura e possibilida-
de de desenvolvimento social mais 
amplo. A saúde não como resultado, 
mas como necessidade estruturante 

de melhor condição de vida e direi-
to social”, diz Áurea, que integra o 
Conselho Editorial da Revista Adusp.

Desse modo, o setor privado, 
para além de sua penetração nas 
formas do financiamento e orga-
nização dos serviços, por dentro 
do Estado, está presente na dimen-
são da incorporação tecnológica 
na saúde como um todo. “Simpli-
ficando: temos ideia de que mais 
equipamento, mais remédio ou re-
médio de última geração é melhor, 
uma correlação de que mais saúde 
é mais incorporação tecnológica, e 
essa é uma questão muito difícil de 

Daniel Garcia

Professora Áurea Ianni (FSP)
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enfrentar no universo simbólico, 
político, cultural e econômico”. Os 
debates relacionados à assistência 
ao parto e à prática de cesáreas são 
expressão disso, pois nem sempre o 
atendimento médico-hospitalar é a 
melhor opção para a usuária.

Na medida em que o discurso ide-
ológico predominante correlaciona 
a saúde ao acesso à tecnologia, o que 
pode ser direito e melhoria de acesso 
se transforma em consumo. “Essa é 
uma produção social que, na sua es-
sência, é mercadológica. Desse modo, 
progressivamente, transmuta-se um 
direito coletivo em direito individual, 
correlacionado ao consumo”. A am-
pliação de clínicas particulares a pre-
ços populares está a isso relacionada, 
pois a busca pela imediatez na res-
posta à demanda apresentada faz com 
que a própria dimensão do direito seja 
permeada pela do consumo. “Na atual 
conjuntura, as políticas e estratégias 
adotadas são todas para reforçar a ên-
fase na privatização e na individu-
alização, trabalhando inclusive com 
esses elementos”, critica Áurea.

Dentre as consequências do des-
monte das políticas de saúde, há 
aquelas relacionadas à vigilância em 
saúde e prevenção de doenças. Em ja-
neiro de 2017, a Associação Brasileira 
de Saúde Coletiva (Abrasco) divulgou 
carta aberta sobre a febre amarela no 
Brasil, alertando quanto à necessida-
de de coordenação, pelo Ministério da 
Saúde, de ações de combate à doença. 
Passados 12 meses, em janeiro de 2018 
o cenário já era de ameaça da urbani-
zação da febre amarela, com aumento 
significativo no número de casos e de 
mortes registrados em vários Estados. 
A Abrasco ressalta que a doença pode 
ser evitada desde que se adotem “me-

didas de prevenção adequadas, o que 
inclui elevadas coberturas vacinais” e 
educação em saúde.

O controle desta e de outras do-
enças pela vacinação depende tam-
bém de medidas estruturantes, re-
lacionadas à ampliação da produção 
pública de medicamentos e insumos. 
O pesquisador Isaías Raw, ex-diretor 

do Instituto Butantã, lembra que a 
sífilis voltou com força ao Brasil, mas 
“por ser tão barata que não interes-
sa ao mercado” não há penicilina 
disponível para seu controle. “O que 
se tem é um problema entre o que é 
saúde para a população e o que é lu-
cro para a indústria farmacêutica na-
cional e, sobretudo, internacional”. 

A atual conjuntura na saúde também foi analisada pela pesquisadora Li-
gia Bahia, doutora em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e uma 
das formuladoras do SUS. Suas pesquisas enfocam temas como sistemas de 
proteção social e saúde e relações entre o público e o privado no sistema 
de saúde. Em conversa por e-mail com a Revista Adusp, Ligia apontou a ne-
cessidade de restringir a privatização e retomar investimentos em ciência, 
tecnologia e inovação.

Como avalia a política de saúde no Brasil no governo Temer? Houve 
mudanças significativas?

A mudança mais significativa foi a EC 95, que trouxe consigo o rebaixa-
mento permanente dos gastos com saúde, federais e também das esferas sub-
nacionais. Mas, na realidade, os gastos federais com saúde já vinham sendo 
restringidos. Em 2015, durante o governo Dilma, foi aprovada uma legislação 
contrária às propostas do movimento popular, que durante anos se reuniu e 
lutou por 10% da receita para a saúde. O único alento em relação aos efeitos 
drásticos da EC 95 veio do Supremo Tribunal Federal (STF), que declarou ser 
inconstitucional o não financiamento básico e progressivo à saúde.

Quais são os principais impactos da política de austeridade fiscal 
na efetivação do direito à saúde?

Desde aumento de casos de mortes por violência, depressão, suicídios, 
infartos, reemergência de doenças como febre amarela, passando por um 
supersucateamento da rede pública e aumento da privatização, até a redu-
ção do ritmo de melhora de indicadores como esperança de vida e mortali-
dade infantil. A austeridade fiscal afeta objetivamente a situação demográ-
fica e epidemiológica.

Que efeitos da EC 95 já podem ser observados na execução orça-
mentária? Quais são as consequências deste modelo de financiamento? 

Os efeitos não ocorreram em 2017, e em 2018 teremos que aguardar para 
avaliar a observância ou não da determinação do STF de não redução do or-

“as ConsequênCias da 
eC-95 são trágiCas”
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Ele explica que a diferença entre o 
preço projetado por instituições pú-
blicas como o Instituto Butantã e o 
que a indústria oferece no mercado 
é da ordem de pelo menos 50 vezes. 
“Devemos ter indústria pública, com 
ambiente que inova e transforma 
inovação em produto, a ser distribuí-
do gratuitamente”.

Raw enfatiza ainda que “o capi-
tal estrangeiro não fará vacina no 
Brasil nem medicamentos baratos”, 
portanto “não podemos abdicar 
de inovar nós mesmos”, para que 
sejam solucionados os problemas 
de saúde pública. No caso da febre 
amarela, além de produzir a vacina, 
cabe ao governo ter estoque. “Não 

dá para simplesmente dizer: faça-se 
a vacina. Ela não sai de uma hora 
para outra, é necessário plano, esto-
que estratégico”. No seu entender, o 
fracionamento da vacina foi testado 
e funciona, mas faltou ao governo 
planejamento e reserva de estoque 
para momentos como o que estamos 
vivendo.

çamento para saúde. Esse panorama é diferente em vários 
Estados e municípios. Por exemplo, a cidade do Rio de 
Janeiro está experimentando um caos na saúde em função 
de cortes para a saúde dos orçamentos municipal, estadual 
e MEC (que é importante para os hospitais universitários). 
A rede pública da cidade está à míngua. Desse modo, as 
consequências são trágicas, porque já tínhamos déficits que 
dificultavam o acesso e a utilização de serviços (o maior 
exemplo é a fila que não anda). O corte em um orçamento já 
exíguo desorganiza ainda mais qualquer capacidade de res-
posta institucional, inclusive a de lutar por mais recursos.

Como a Sra. avalia propostas como a de revisão da 
legislação dos planos de saúde e de criação de planos 
populares?

A ideia dos planos populares é de empresários da saú-
de, interessados na superexploração do medo da doença e 
de doentes. É lamentável que uma proposta comprovada-
mente inadequada (existem evidências empíricas de sobra 
acerca da ineficiência e ineficácia de planos privados) 
tenha passagem no Congresso Nacional e em setores do 
Poder Executivo. Estamos lutando aguerridamente contra 
o projeto de lei cujo relator é o deputado Rogério Marinho, 
do PSDB-RN (o mesmo da reforma trabalhista). Os riscos 
para o SUS são dramáticos, o que os privatistas querem é 
inverter o que a Constituição prevê: pretendem que o SUS 
seja complementar ao setor privado.

Há décadas a produção acadêmica aponta diferentes 
formas de apropriação do público pelo privado no SUS. 
Há novas expressões desse processo no governo Temer?

Novas expressões não exatamente. Mas certamente 
maior amplitude de atuação dos interesses privados. As 
estratégias de apoio ao empresariamento tais como cré-
ditos, empréstimos, parcelamento de dívidas e isenções 
fiscais para grupos econômicos da saúde, foram consoli-

dadas nos governos do PSDB e do PT. O governo Temer 
manteve essas políticas e também um programa que tem 
orientação popular, como o Mais Médicos. Na prática, o 
que está ocorrendo é muito mais do mesmo. 

Como o movimento da Reforma Sanitária deve 
atuar para superar a política de austeridade fiscal?

Essa pergunta é difícil. Hoje estamos todos os sanita-
ristas progressistas fora do governo e ainda assim não 
existe um movimento de retomada de um debate sobre 
a atualização da Reforma Sanitária. Teremos que fazer 
um enorme esforço teórico e de reconhecimento da re-
alidade para superar o “taticismo” e voltarmos a ter um 
pensamento estratégico sobre o Brasil, um pensamento 
que oriente práticas realmente transformadoras. No 
curto prazo, a saúde precisa adquirir status de prioridade 
na agenda pública, é imperioso restringir a privatização 
e retomar investimentos em ciência, tecnologia e inova-
ção. No médio e longo prazos, precisamos desenhar um 
sistema com cara, nariz e orelhas de Brasil. Efetivar um 
sistema universal em um país de renda média situado na 
periferia do capitalismo é um enorme desafio.

Lúcio Bernardo Jr./Câmara dos Deputados

Professora Lígia Bahia (UFRJ)
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“Ponte para o Futuro”

“reforma trabalhista” 
agride trabalhadores, 

sindiCatos e Justiça
Rodrigo Neves

Jornalista

A “reforma trabalhista” aprovada pelo governo Temer é o mais brutal ataque 
desferido contra os trabalhadores brasileiros neste século e enfraquece sindicatos, 
centrais e a Justiça do Trabalho. “A burguesia brasileira tenta, de forma anacrônica, 
integrar-se às cadeias produtivas globais, mas agora para se integrar vai ter de 
competir com as indústrias do Alabama. O salário brasileiro já está abaixo do 
chinês”, diz o professor José Antonio Martins (UFSC)

José Cruz / Agência Brasil

Protesto do movimento sindical contra a 
reforma trabalhista, em Brasília
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Implantada pela lei 13.467 de julho de 2017, a “reforma 
trabalhista” foi anunciada como a “modernização” 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo 

precedida pela lei 13.429 de março de 2017, que ampliou 
a possibilidade de terceirização para as atividades-fim. 
Contudo, um ano e meio depois de sua aprovação a lei 
13.467 ainda é objeto de fortes controvérsias entre aca-
dêmicos do Direito e magistrados da Justiça do Trabalho, 
graças à inconstitucionalidade de vários de seus artigos, 
que descumprem inclusive normas da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT).

A aprovação das leis foi justificada por seus proponen-
tes como uma necessidade para superar a crise econô-
mica brasileira. A promessa de que a reforma trabalhista 
aumentaria a geração de empregos formais foi reiterada 
repetidamente pela tríade composta pelo presidente pos-
tiço Michel Temer (MDB), pelo presidente da Câmara dos 
Deputados Rodrigo Maia (DEM) e pelo ministro da Fazen-
da Henrique Meirelles (MDB). A mesma promessa foi ado-
tada por membros do Supremo Tribunal Federal (STF), 
como sua então presidenta Cármen Lúcia, que deram aval 
à terceirização irrestrita em agosto de 2018.

No entanto, segundo o IBGE, em março de 2018 o nú-
mero de brasileiros com carteira assinada atingiu o me-
nor patamar desde o início da série histórica, com apenas 
32,9 milhões de empregos formais. Na opinião de José 
Antônio Martins, professor do Departamento de Econo-
mia e Relações Internacionais da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e editor do site Crítica da Economia, 
para entender os reais objetivos da reforma trabalhista 
de Temer é necessário ter em vista o cenário econômico 
mundial estabelecido desde a crise financeira de 2009.

“Desde o último período de crise aconteceu um movi-
mento que eu chamo de um aprofundamento do exército 
industrial de reserva. Isso quer dizer que até 2009 predo-
minou uma globalização apoiada principalmente na Chi-
na, que era a referência de escravagismo salarial. Salário 
baixo era o chinês, mas a partir desta crise há um mo-
vimento de volta da globalização para dentro das áreas 
imperialistas centrais: EUA, União Europeia e Japão”, ex-
plicou o professor. “Você tem aquelas grandes empresas 
que tinham fábricas na China até 2009, como a Foxconn, e 
hoje elas estão voltando para os EUA”, exemplificou.

“A burguesia brasileira tenta, de forma extremamen-
te anacrônica, se integrar às cadeias produtivas globais, 

mas, agora, para se integrar vai ter de competir com 
as indústrias do Alabama. O salário do brasileiro já está 
abaixo do chinês, mas não é suficiente. Os capitalistas 
brasileiros têm a necessidade de aplicar um arrocho tão 
sanguinário que praticamente é impossível de realizar, 
porque terá que competir com México, Haiti, Índia, que 
hoje é a grande estrela do imperialismo, e outros países. 
Ou seja: o problema é que os trabalhadores brasileiros 
não têm mais gordura para cortar”.

Assim, segundo Martins, a reforma trabalhista é o pri-
meiro movimento do capitalismo brasileiro para se inte-
grar nessas cadeias produtivas, mas elas não são mais as 
cadeias de 10 ou 12 anos atrás. “É praticamente impossí-
vel para o Brasil se integrar nas cadeias globais porque os 
países imperialistas hoje estão generalizando a extração 
de mais-valia absoluta em suas economias, e eles já têm 
a mais-valia relativa”, sustenta o professor, referindo-se 
ao aumento da exploração dos trabalhadores através da 
extensão das horas de trabalho (mais-valia absoluta), e 
através do aumento da produtividade graças a inovações 
tecnológicas (mais-valia relativa). “Os países imperialis-
tas fazem uma combinação da mais-valia absoluta com a 
relativa, aliada ao aumento de gastos públicos, militares. 
Como o Trump está fazendo em seu novo orçamento e 
com a reforma tributária, que está explodindo o lucro das 
empresas. Ao mesmo tempo, o Trump retira a assistên-
cia, aumenta a miséria, mas realiza políticas anticíclicas. 

IELA

Professor José Antonio Martins (UFSC)
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Aqui no Brasil, não tem esse papo [de realizar políticas 
econômicas anticíclicas]. Os caras estão desesperados 
procurando se integrar. A reforma trabalhista é apenas 
um início para levar a classe trabalhadora brasileira para 
uma condição pior que a dos escravos”.

No momento atual, tendo em 
vista que o imposto sindical 
estava financiando o movimento 
popular contra as reformas, “o 
fim do imposto é um duro golpe 
político e o patronato bancou 
esta medida com fins políticos, 
para passar as reformas”, diz o 
advogado Thiago Barison

De fato, uma das consequências mais graves da lei 
13.467 foi, por exemplo, a criação do contrato de traba-
lho intermitente, em que o empregado recebe por hora 
trabalhada e não usufrui de uma jornada de trabalho con-
tínua, ou seja: trabalha a depender de convocação prévia 
do empregador, sem direito a receber durante o período 
de inatividade. O funcionário é, então, obrigado a vender 
sua força de trabalho para diversas empresas sem nenhu-
ma garantia de receber o valor de um salário mínimo ao 
fim do mês. Na prática, é uma oportunidade para empre-
sas trocarem seus atuais funcionários por outros em con-
trato intermitente, como já anunciado por companhias 
como a Riachuelo.

Por sua vez, a lei 13.429, que alterou a definição de 
contrato temporário de trabalho, abriu caminho para a 
utilização em maior escala de trabalhadores terceiriza-
dos, incluindo até mesmo as atividades-fim. A lei também 
ampliou o prazo de duração deste tipo de contrato de 
90 para 180 dias, com possibilidade de ser estendido por 
mais 90 dias, além de permitir seu uso na administração 
pública e em zonas rurais. Foram, em suma, “novidades” 
que aceleraram o rebaixamento das condições de traba-
lho dos brasileiros.

A reforma, entretanto, não é nefasta apenas por seu 
efeito direto no rebaixamento salarial e na precarização dos 
contratos dos trabalhadores. Parte do retrocesso que ela 
provoca deve-se também aos ataques desferidos contra as 
organizações sindicais. Para o advogado trabalhista Thiago 
Barison, que é também diretor do Sindicato dos Advogados 
de São Paulo (SASP), uma das medidas mais graves é o fim 
do imposto sindical. Apesar de reconhecer que as centrais 
sindicais de esquerda sempre defenderam o fim do imposto, 
por atrelar os sindicatos ao Estado, Barison afirma que no 
momento atual, “tendo em vista que o imposto estava finan-
ciando o movimento popular contra as reformas, o fim do 
imposto é um duro golpe político e o patronato bancou esta 
medida com fins políticos, para passar as reformas”.

Outra agressão aos sindicatos foi a regulamentação 
de comissões de representação dos trabalhadores em 
empresas com mais de 200 trabalhadores. “A reforma tra-
balhista criou uma comissão e construiu um formato para 
ela que é para se contrapor ao sindicato. Primeiro, en-
fraquecendo os poderes do representante, que só poderá 
ser reconduzido uma vez. O que vai acontecer: se ele con-
trariar os interesses patronais, o que é óbvio no conflito 
capital-trabalho, ele poderá ser reconduzido e depois o 
patrão o manda embora”, explica o advogado. “Em se-
gundo lugar,  há uma disposição antissindical para isolar 
a comissão do sindicato”, afirma, citando um artigo da 

Sindicato dos Advogados de São Paulo

Thiago Barison, diretor do SASP
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lei que dá às comissões a atribuição de impedir qualquer 
forma de discriminação, inclusive por motivos de atuação 
sindical. “O patrão poderá construir uma comissão com 
os seus protegidos. Assim que houver uma greve constru-
ída pelo sindicato, a comissão poderá alegar que a greve é 
ilegal, dizendo que ‘uma parte da categoria está contra a 
greve e é representada por esta comissão’. E mais: podem 
afirmar que os atos de greve, como piquete, são formas 
de discriminação sindical”.

A terceirização, além de rebaixar diretamente os direi-
tos trabalhistas, também terá efeitos profundos sobre os 
sindicatos. “A terceirização, neste aspecto, é uma arma pa-
ra expulsar do acordo coletivo e da base de representação 
sindical uma série de trabalhadores”, diz Barison. “O que 
acontece: o trabalhador que estava no mesmo local de tra-
balho, participando da mesma categoria, será expulso des-
ta categoria. O empregador dele passa a ser outro, de uma 
empresa prestadora de serviços, e ele passa a ser represen-
tado por outro sindicato. Então a reforma fraciona as bases 
de representação. E como, por lei, obrigatoriamente há 
apenas um sindicato por categoria, quando você expulsa 
o trabalhador da base de representação de um sindicato 
forte, este trabalhador não pode livremente se associar ao 
sindicato preponderante e se valer do acordo coletivo. Não: 
ele vai ser obrigatoriamente representado por outro sindi-
cato. Então surgem sindicatos de empresas terceirizadas 
que são a favor da terceirização, porque estão defendendo 
o seu peixe. E aí você está dividindo a classe trabalhadora”, 
descreve. Na opinião de Barison, a terceirização é uma 
derrota estratégica porque tornará menos significativos os 
sindicatos mais ativos. “Para combater a terceirização, só 
com liberdade sindical, para que o setor mais forte da clas-
se trabalhadora possa arrastar os demais”.

Ele aponta que há diversos pontos da reforma que ofe-
recem aos sindicatos a posição de avalizadores de acordos 
prejudiciais aos empregados. Um destes pontos é a preva-
lência dos acordos coletivos sobre as leis em pelo menos 
15 pontos, como banco de horas, jornada de trabalho (po-
dendo ser estendida para até 12 horas em alguns casos), 
enquadramento de grau de insalubridade e outros. “Com 
a mudança legal, todos os patrões vieram para a mesa de 
negociação com a postura de reduzir direitos, porque a 
lei os reduziu. Isto é uma forma de ataque aos sindicatos. 
A situação de crise econômica, somada a essa mudança 
legal e flexibilizadora, colocou os patrões em uma ofensi-

va contra os trabalhadores. As negociações têm sido para 
reduzir direitos, e as lutas dos trabalhadores tendem a ser 
para manter o que tinham”, diz o advogado.

“Com um evidente ataque aos meios 
de financiamento da atividade 
sindical e, por outro lado, com  
a expansão das hipóteses  
de negociação, inclusive em 
matérias que constitucionalmente 
não são passíveis de negociação 
coletiva, tudo o que a reforma 
consegue é enfraquecer  
a atividade sindical negocial”

Avaliação semelhante tem Guilherme Guimarães Feli-
ciano, juiz da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté e presidente 
da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Tra-
balho (Anamatra), além de professor da Faculdade de Di-
reito da USP. Ele se contrapõe à prevalência do negociado 
sobre o legislado, defendida pelos proponentes da reforma 
com a alegação de que seria preciso “emancipar” os sin-
dicatos. “Com um evidente ataque aos meios de financia-
mento da atividade sindical por um lado e, por outro lado, 
com a expansão das hipóteses de negociação, inclusive em 
matérias que constitucionalmente não são passíveis de 
negociação coletiva, como o enquadramento de grau de in-
salubridade, tudo o que a reforma consegue é exatamente 
enfraquecer a atividade sindical negocial, e não fortalecê-
la. É neste contexto que se pretendeu, então, enfraquecer 
a Justiça do Trabalho e limitar o papel de intervenção dos 
magistrados trabalhistas”, sustenta Feliciano.

“Não há dúvidas de que a lei da reforma pretendeu 
enfraquecer a Justiça do Trabalho”, reitera Feliciano, ci-
tando o parágrafo 3º do artigo 8º da CLT, que agora passa 
a determinar, quanto aos acordos e convenções coletivas 
de trabalho, que a Justiça do Trabalho seja regida por um 
princípio de intervenção mínima. “Este princípio é uma 
clara tentativa legal de diminuir o papel do juiz do tra-
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balho na correção de cláusulas de acordos coletivos que 
muitas vezes violam a ordem pública e social ou os pró-
prios limites constitucionais do que pode e não pode ser 
negociado”, esclarece.

O advogado e sindicalista Barison concorda com o 
magistrado. “O direito do trabalho é uma intervenção do 
Estado, não na vida dos trabalhadores, mas na esfera de 
autonomia dos patrões. Dadas as fragilidades do movimen-
to operário e do movimento sindical, o sindicalismo atrela-
do ao Estado, a falta de liberdade sindical, a representação 
automática do trabalhador pelo sindicato… O trabalhador 
não tem como se defender, o sindicato pode vender a ca-
tegoria e negociar abaixo da lei, e os patrões utilizam este 
mecanismo. O que acontece? Você enfraquece a interven-
ção estatal na esfera de autonomia patronal”.

Os magistrados trabalhistas, todavia, não enfrentam 
apenas a limitação de sua capacidade de intervenção, mas 
também uma ofensiva midiática e institucional. Desta-
cam-se, por exemplo, as declarações de Rodrigo Maia e do 
próprio ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
Ives Gandra Filho, então presidente dessa corte, sobre um 
hipotético fim da Justiça do Trabalho caso a reforma tra-
balhista não fosse aplicada pelos juízes da instituição.

“Os ataques devem-se basicamente ao fato de que os 
juízes do trabalho, à maneira de todos os juízes do país, 
para aplicar a lei 13.467 de 2017, vão fazê-lo de acordo 
com a Constituição e os tratados e convenções interna-
cionais dos quais o Brasil faz parte. Repito que não é uma 
‘decisão’ dos juízes do trabalho, mas um dever de toda 
a magistratura laboral, assim como as demais magistra-
turas, na medida de que todo juiz, quando investido nas 
suas funções, faz um juramento solene de cumprir e fazer 
cumprir a Constituição e as leis. Ou seja, [fazer cumprir] 
as leis conforme as leis; não a Constituição conforme as 
leis”, argumenta Feliciano.

“Nesta toada, juízes do trabalho têm apontado incons-
titucionalidades que estão presentes na reforma. Eviden-
temente, os próceres desta reforma trabalhista não vêem 
isto com bons olhos. A reação tem sido, ultimamente, 
afirmar que se a reforma trabalhista não for aplicada em 
sua literalidade, a própria existência da Justiça do Tra-
balho estaria ameaçada. O que nada mais é do que uma 
assustadora e patética chantagem institucional”, define.

Feliciano também avalia que, ao contrário do prome-
tido pelos defensores da reforma, a nova lei aumentou a 

insegurança e a confusão jurídica: “Basta ver que temos 
no STF mais de 20 Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
(ADINs) ajuizadas a partir da lei 13.467. Provavelmente 
é um recorde, se considerarmos que todas estas ADINs 
referem-se a uma única lei. Isto mais se agravou com 
a edição da Medida Provisória 808 de 2017, que de fato 
conseguia corrigir algumas inconstitucionalidades, mas 
acabou caducando por falta de ação política para fazê-la 
convertida em lei. Então quando ela caduca, passamos 
a ter maior confusão e maior insegurança, na medida 
em que temos agora que examinar como serão regidas 
as relações de trabalho durante a vigência desta MP que 
perdeu a eficácia”, descreveu o juiz.

No entanto, apesar das ameaças e da confusão jurídi-
ca, os juízes do trabalho já iniciaram uma reação contra 
a reforma. Feliciano explica que durante o XIX Congresso 
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, realiza-
do em maio em Belo Horizonte, foram debatidas e vota-
das teses que agora vinculam oficialmente a Anamatra. 
“Entre as várias teses aprovadas, posso referir duas muito 
importantes. Uma delas é de que o juiz do trabalho não 
pode ser instado a interpretar a reforma apenas literal-
mente. Outra tese que ali se deliberou foi a de que, diante 
da caducidade da MP 808, a conclusão mais lógica é de 
que a reforma trabalhista, na falta desta medida provisó-
ria, não se aplicará aos contratos antigos celebrados antes 
de novembro de 2017. São questões polêmicas que chega-
rão às bases da Justiça do Trabalho e serão, ali, finalmente 
pacificadas”.

Roberto Rocha

Juiz Guilherme Feliciano, presidente da Anamatra
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Opinião

CaCofonia inaCabada, 
os fins e o fim de uma 

ditadura (1964-1985)
Marcos Silva

Professor do Departamento de História da FFLCH-USP

Tenente-coronel Paulo Malhães, principal 
responsável direto pela Casa da Morte de Petrópolis, 
em depoimento à Comissão Nacional da Verdade. No 

destaque, apresentação feita na mesma audiência 
(25/3/2014)

CNV
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Elio Gaspari é um conhecido 
jornalista, que produziu uma 
série de cinco livros sobre a 

ditadura no Brasil de 1964-19851. A 
publicação desses cinco volumes, ini-
ciada em 2002 pela Cia. das Letras, 
encerrou-se somente 14 anos depois, 
numa nova editora (Intrínseca), o 
que somou um total de 2.434 páginas. 
Seu último tomo foi apresentado, na 
contracapa, de forma monumental, 
dentre outros, pelo também jorna-
lista e membro da Academia Brasilei-
ra de Letras (além de integrante da 
equipe que produziu editoriais ins-
tauradores daquela ditadura, no en-
tão nacionalmente prestigioso jornal 
carioca Correio da Manhã, em março 
e abril de 1964) Carlos Heitor Cony, 
como dotado de “melhor estilo e mais 
isenção” que Suetônio — escritor la-
tino (69-131 A.D.), autor de Vidas dos 
12 Césares, dedicado a Nero e Calígula 
entre outros personagens.2

Os césares de Gaspari são menos 
antigos, brasileiros, militares3 e em 
número inferior: os marechais Hum-
berto de Alencar Castelo Branco e 
Arthur da Costa e Silva, os generais 
Emílio Garrastazu Médici, Ernesto 
Geisel e João Baptista Figueiredo. Es-
tilo, Gaspari possui — fluente, jor-
nalístico; no tempo de Suetônio, era 
diferente. Isenção... Gaspari não con-
segue, mas quem a alcança? Cada 
ideólogo escolhe o clássico que me-
rece. Nasce um candidato à ABL!4

Cony monumentaliza a monu-
mentalização da ditadura que Gas-
pari consolidou nessa série. Das 
páginas escritas por ele emergem 
Castelo Branco e Geisel (mais o in-
fluente agregado Golbery do Couto 
e Silva, chefe da Casa Civil nos go-
vernos Geisel e Figueiredo, além 
de aficionado pela Geopolítica e 
figura de destaque nos bastidores 
e na boca de cena ditatoriais) co-

mo eruditos e firmes estadistas, 
que aparentemente compensam as 
grosseiras derrapadas de seus três 
outros violentos pares menos ele-
gantes. Não é abusivo identificar 
uma sacralização da ditadura, por 
Gaspari, nas pessoas do sacerdote 
Geisel e do feiticeiro Golbery — os 
atributos ritualísticos foram defi-
nidos para esses dois por Gaspari 
mesmo, no subtítulo em comum 
dos volumes terceiro e quarto de 
sua caudalosa série (“O sacerdo-
te e o feiticeiro”), além de passar, 
nesse último tomo, pela “missa de 
Geisel” e por “Bruxarias militares”, 
mais a caracterização da cerimônia 
em que se finalizou a redação do 
AI-5 como “missa negra” (ADA, pp. 
65/ss e 289/ss — a expressão “missa 
negra” surge na p. 66). Sem vontade 
de isenção, la foi oblige!

Acabou-se a sequência dos cinco 
livros. A ditadura se acabou?

“No governo Costa e Silva, ocupara o Ministério das Relações 
Exteriores e, nessa posição, defendera, ‘constrangido’, a edição do 
AI-5. Na reunião do Palácio Laranjeiras que o instituiu, dissera que 
‘a Revolução precisa chegar ao fim’, mas na ata sua fala foi reescri-
ta: ‘A Revolução precisa atingir seus objetivos.’” (Elio Gaspari, A 
ditadura acabada, referências a Magalhães Pinto, banqueiro e 
líder civil do Golpe de 1964, p. 98)

“Vamos mudar, mas se voltar a baderna, faremos outra re-
volução e voltamos ao estado de exceção.” (Fala do empresário 
Americo Campiglia, evocada por Gaspari sobre o medo 
maior desse universo social: algum poder dos trabalhadores. 
A ditadura acabada, p. 31)
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Quando Gaspari começou a divul-
gar essa série (2002), a resposta a tal 
indagação parecia ser mais que afirma-
tiva, a exigir, na perspectiva do jorna-
lista, um mausoléu-shopping (os livros 
foram best-sellers) digno de sua mag-
nitude: a ditadura se acabou, de acor-
do com ele, por cima da carne-seca, 
sob a firme liderança de seu expoente 
máximo, Geisel, bem assessorado pelo 
escriba Golbery; o esfuziante mármore 
branco do edifício não precisava es-
conder o forte cheiro de podre mare-
sia que o peixe posto à venda exalava; 
a ditadura tinha acabado bem para 
os ditadores, que administraram com 
precisão seu porvir — imagem/memó-
ria de competentes modernizadores 
do Brasil, apesar dos agressivos deslei-
xos expressos por Costa e Silva, Médici 
e Figueiredo, inclusive vistas grossas 
em relação a torturas, assassinatos e 
desaparições de adversários (a acui-
dade visual de Castelo Branco e Geisel 
também não era das melhores); ela até 
formara, desde antes de começar, fiéis 
e zelosos admiradores na imprensa, 
como Gaspari e Cony.

O estilo de ditadura com 
eleições periódicas e 
resultados predefinidos  
foi reciclado, em 2016, com 
o protagonismo crescente 
de Congresso, Judiciário e 
Mídia — para que militares 
se os civis podiam fazer o 
serviço com extrema eficácia 
e maior legitimidade fake?

O problema é terem derrubado a 
presidenta Dilma Rousseff em 2016 
(mesmo ano em que Gaspari lança-
va o último volume da série), ato 
precedido por constrangedoras ma-
nifestações públicas, quando foram 
exibidos alegremente cartazes e 
faixas pedindo a volta dos militares 
à política brasileira (de onde, ali-
ás, nunca saíram, apenas trocaram 
as luzes da ribalta pelos essenciais 
bastidores), mais literais suásticas 
ao vento, para culminar nos elogios 
a torturadores (com destaque para 
Brilhante Ustra5, denunciado em 
1985 publicamente pela então de-
putada Bete Mendes) no Congres-
so Nacional. São sinais de novos 
vexames no fino cenário high-tech 
de Castelo Branco e Geisel (mais 
Golbery), uma Bauhaus enlameada 
pelas botas da bancada ruralista e 
pelos tênis do MBL, sem esquecer 
de alguns finos sapatos Louboutin 
com solado cor de sangue, comme il 
faut. O estilo de ditadura com elei-
ções periódicas e resultados prede-
finidos foi reciclado, em 2016, com 
o protagonismo crescente de Con-
gresso, Judiciário e Mídia — para 
que militares se os civis podiam fa-
zer o serviço com extrema eficácia 
e maior legitimidade fake?

Ainda dá para ouvir os acordes 
da anunciada sinfonia de Gaspari, 
em meio à balbúrdia provocada pe-
los novos velhos herdeiros daquela 
ditadura anterior, eleitores de Jair 
Bolsonaro e João Doria? Escutar criti-
camente não ofende, mas talvez nem 
seja uma sinfonia, é possível que me-
lodia, ritmo e acordes harmônicos 
oscilem entre pagode, sertanejo uni-
versitário e hino cívico ou refrão pu-
blicitário. Vamos à audição!

Embora, prudentemente, Gaspari 
declare não ser historiador (e não o 
é!), a formação de seu jornalismo não 
escapou de refinadas incursões aca-
dêmicas, devidamente registradas 
— uma temporada no Wilson Center 
for International Scholars (Washing-
ton, D.C.) e outra no David Rockfeller 
Center for Latin American Studies 
(Harvard, Massachussets) — além de 
agradecimentos a conhecidos nomes 
da área nos vários volumes da série. 
Ele sabe o que faz: jornalismo retros-
pectivo, com determinado lastro do-
cumental, principalmente os arqui-
vos de Heitor Ferreira (assistente de 
Geisel, na Petrobrás, e de Golbery, no 
SNI), que lhe foram repassados pes-
soalmente pelo próprio arquivista, 
prova de confiança. E não fugiu da 
sedução ideológica por um periodis-
mo muito seletivo, entre trasparenza, 
velature e pentimenti, que espreita a 
cada linha da obra. A série de Gaspa-
ri é quase uma edição copidescada 
daquele arquivo, com adendos de 
imprensa e bibliografia6e7. Gaspari 
tende a se transformar em porta-voz 
de Heitor — porta-voz do informal 
porta-voz de Geisel e Golbery, porta-
voz de segunda mão!

O acabamento da ditadura, na 
ótica de Gaspari, é a epifania de Er-
nesto Geisel, proceder que se ini-
ciou, ao menos, com os volumes 
3 e 4 de sua série, continuado na 
primeira parte desse quinto tomo, 
triunfalmente intitulada “Geisel 
ganhou todas” (130 páginas, num 
conjunto de 447). Metade dos cinco 
volumes, portanto, é uma louva-
ção explícita do penúltimo ditador 
brasileiro, tratado como chave ex-
plicativa de tudo, campeão invicto! 
Apesar da derrota para Paulo Maluf 
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(candidato vitorioso às eleições in-
diretas para o governo de São Paulo, 
1978-1979, contra a vontade de Er-
nesto — ADA, pp. 93-95 — e, depois, 
candidato derrotado à Presidência 
do Brasil, 1984), apesar da derrota 
para o então considerado Novo Sin-
dicalismo (pauta de reivindicações 
sociais indesejadas por Geisel). O 
penúltimo ditador aparece, no livro, 
em ações imperiais e esse viés é en-
dossado por Gaspari8.

A História jornalística de Gaspari 
é anúncio publicitário de ditadores 
supostamente esclarecidos: Castelo 
Branco e Geisel. Nessa perspectiva, 
trabalhadores são colocados no que 
se designa como devido lugar, esma-
ecido fundo de cenário, quando mui-
to. E o fim da ditadura não foge dessa 
regra, que é também assumida pela 
memória dominante do período dito 
pós-ditatorial — a partir de 2016, cla-
ramente neoditatorial. A campanha 
pelas diretas e a eleição indireta de 
Tancredo Neves foram tornadas me-
mória oficial dessa alegada passagem 
do nada democrático para a coisa 
alguma da cidadania. Não se costuma 
falar do Movimento Contra a Cares-
tia (um milhão de assinaturas antes 
da Internet, 1978, governo Geisel) 
nem das Marchas e do Acampamen-
to Paulistano Contra o Desempre-
go (1983, governo Figueiredo). Esse 
acampamento foi caracterizado pelo 
jornal O Estado de S. Paulo, enquanto 
acontecia, como destruição do gra-
mado nos arredores da Assembleia 
Legislativa de São Paulo, o que deixa 
clara a desimportância atribuída às 
vidas humanas ali instaladas. Movi-
mento e acampados mereceram bre-
ve registro no livro (pp. 246 e 247), 
seguido da descrição das manifes-

tações no governo Franco Montoro, 
que Gaspari sintetizou como “desor-
dem” (p. 250), esquecendo os versos 
de Gilberto Gil: Por uma questão de 
ordem/Por uma questão de desordem9.

A mesma História jornalística é 
também muito personificada e tem 
olhos prioritários para elites econô-
micas e políticas nacionais. Na Cro-
nologia do volume (ADA, pp. 390-
405), o primeiro dos tópicos organi-
zadores se intitula “Geisel, Golbery 
e Figueiredo”, como se o processo 
histórico ali abordado derivasse, 
principalmente, desses persona-
gens. Nas diversas partes dos tantos 
capítulos, eles e poucos outros no-
mes de elite figuram como guias de 
tudo que acontece.

O livro é marcado por incontá-
veis notas de rodapé que identificam 
fontes de informações apenas pelo 
nome de um personagem e por uma 
data, sem especificar o material re-
ferido nem o arquivo onde ele está 
disponível — talvez possam ser loca-
lizados nos “Arquivos da ditadura”, 
que Gaspari associou à divulgação de 
seus livros10. Órgãos da imprensa são 
usados como documentos fidedig-
nos, sem qualquer crítica, como se 
expressassem uma verdade indiscu-
tível e não significassem atos de po-
der. A magnitude da Anistia de 1979, 
p. ex., foi referida a partir da Folha de 
S. Paulo, sem reflexão sobre o proje-
to do periódico naquele momento 
(idem, p. 163).  Os Agradecimentos 
no final do volume (ADA, pp. 383-
385) contemplam prioritariamente a 
elite ditatorial (Geisel, Golbery, Hei-
tor Ferreira, Antônio Carlos Maga-
lhães, Delfim Netto etc.). Muitas das 
fontes informativas registradas apa-
recem como tópicos do “Arquivo do 

Autor”, sem mencionar modalidades 
de acesso público a elas — os referi-
dos “Arquivos da ditadura”?

O contraste entre os oficiais 
Freddie Perdigão (autor do 
atentado ao Riocentro) e 
Heitor Ferreira (assessor de 
Golbery e Geisel) sintetiza 
o esforço geral de Gaspari: 
apresentar uma ditadura 
esclarecida em oposição a 
outra brutal, com a vitória 
da primeira em majestoso 
encerramento

A ditadura acabada começa (pp. 
13-16) e se encerra (p. 311) com o 
personagem Freddie Perdigão, co-
lega de tropa de Heitor Ferreira em 
1964, como se eles representassem 
dois destinos naquele mundo: per-
manência no Exército, desdobrada 
em bomba no Riocentro (Freddie, 
1981), e saída da caserna para ação 
nos bastidores do Palácio do Pla-
nalto e em seus arredores (Heitor, 
durante quase todo aquele período). 
São trajetos diferenciados, sim, mas 
dá para desvincular um do outro? 
Esse contraste entre Freddie e Hei-
tor sintetiza um esforço geral de 
Gaspari na série: apresentar uma 
ditadura esclarecida em oposição a 
outra brutal, com a vitória da pri-
meira em seu majestoso encerra-
mento, como se fora desse círculo 
não houvesse vida inteligente.

Desde o início do volume, o can-
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didato Figueiredo surge na condição 
de escolha pessoal de Geisel, com 
omissão de estruturas de poder e 
articulações entre Geisel e tantas 
outras figuras civis ou militares. 
Certamente, mais nomes são citados 
de forma secundária. A interpreta-
ção personalista se manifesta desde 
o registro do número de horas que 
João Baptista acumulou na partici-
pação em reuniões do ministério de 
Geisel, permanecendo a imagem de 
poder pessoal de seu patrocinador 
e dele mesmo. Gaspari menciona a 
crítica de Hugo Abreu à escolha de 
Figueiredo para a Presidência como 
fruto de “esquema palaciano” (ADA, 
p. 24), questão significativa porque 
tornada pública por um militar de 
alta patente, mas não comenta a 
obviedade dessa constatação, que 
oposicionistas indicavam desde 
eleições presidenciais anteriores11. 
E descreve a confirmação de João 
Baptista pelo Colégio Eleitoral como 
“seria ungido” (idem, pp. 28), ter-
minologia de sagração, embora esse 
personagem não fizesse parte de 
seu panteão — a divindade bifronte 
Geisel-Golbery e o deus morto Cas-
telo Branco. Provavelmente, a iden-
tidade do sacerdote que ministrou a 
unção justificou o vocabulário.

Há uma breve evocação sobre o 
aprisionamento, em 1978, de Adil-
son Ferreira da Silva, que militara na 
VAR-Palmares (organização atuante 
entre 1969 e 1972), ao assaltar um 
veículo, como “último melancólico 
enfrentamento de um militante da 
luta armada” (ADA, p. 29). Trata-se 
de evidente sofisma uma vez que 
Adilson não desempenhava mais es-
se papel político quando preso, era 
apenas um desempregado, persegui-

do político e assaltante comum em 
ação: um marginal brasileiro.

O livro registra a ressurreição 
do conceito de sociedade civil nes-
sa conjuntura (idem, idem), como 
se a sociedade civil, ela mesma, não 
tivesse sobrevivido, a duras penas, 
durante a ditadura, através de ações 
artísticas, advocatícias e mesmo as-
sociativas, sem omitir um dia a dia 
de negações dispersas na sociedade 
— piadas contra os ditadores e seus 
representantes, torcidas por oposito-
res da ditadura, memória alternativa 
em relação à ideologia dominante. 
Ao mesmo tempo, um texto de Sa-
muel Alves Correa, comandante do 
III Exército, estabelece claramente 
a hierarquia entre ditadura e socie-
dade civil: “Já existe a candidatura 
apresentada pelo presidente Geisel. 
[...] é, portanto, a candidatura da Re-
volução, outra que houver não será 
da Revolução” (ADA, p. 103). Para 
que sociedade civil, do ponto de vis-
ta governamental? Mas a sociedade 
civil, ela mesma, existia e incomoda-
va a ditadura...

Os vexames do candidato 
Figueiredo em contatos 
com estudantes, imprensa 
e outros setores sociais 
mereceram registros no 
volume, incluindo sofismas, 
grosserias e desastroso 
humor do general, sem a 
devida ênfase no fato de ter 
sido escolha de Geisel

A primeira aparição, no livro, 
de Luiz Inácio da Silva (Lula), en-
tão presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Bernardo do 
Campo, se dá num contexto de ne-
gociação com o Sindicato Nacional 
da Indústria de Autopeças, repre-
sentado por seu presidente Luís 
Eulálio de Bueno Vidigal Filho, en-
contro entre Luíses. Vidigal Filho 
foi caracterizado em termos nobi-
liárquicos, “36 anos de idade e 400 de 
sobrenome” (ADA, p. 39), inclusive 
postos de destaque ocupados pelos 
antecessores, mais participação do 
tio Gastão na formação da Opera-
ção Bandeirante (OBAN, precursora 
dos DOIs). Silva teve destacada sua 
pobreza de origem (“Fumara guim-
bas de cigarro e chicletes mascados por 
amigos”, idem, p. 40 — a redação é 
ambígua, a menos que Lula tam-
bém fumasse chicletes), com o pai 
definido de forma animalesca: “Das 
muitas mulheres com quem o velho 
Aristides se acasalara estima-se que 
tivera 20 filhos” (ADA, p. 40). E a ini-
ciação profissional de Silva como 
metalúrgico, no livro, omitiu ex-
plicitamente seus estudos básicos 
no Senai: “...conseguira empregar-se 
como metalúrgico” (idem, idem). Uns 
personagens merecem zelo descri-
tivo nobilitante, outros não têm 
genealogia para tanto... O que é um 
curso profissionalizante no Senai 
perto de antecessores que foram 
ministro, diretor da Faculdade de 
Direito da USP e banqueiro que ar-
ticulou a OBAN? A resposta depen-
de do lugar de onde se fala, claro.

Apesar disso, Gaspari sugere cer-
ta simpatia pela independência ini-
cial de Lula (“avulso”), chega a dizer 
que “Suas propostas eram até mo-
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dernas” (ADA, pp. 42-43), apreciação 
depois desdobrada em trecho de Ruy 
Mesquita, diretor de outro jornal 
que também promovera o golpe, O 
Estado de S. Paulo (“lúcido, objetivo, 
com uma clareza de raciocínio que 
se refletia na incrível capacidade de 
expressão”, idem, p. 55); mesmo que 
lhe contraponha o pioneirismo na 
liderança de base entre metalúrgi-
cos do ABC paulista desempenhado 
por Gilson Menezes (ADA, pp. 49-50), 
sem explicar o que aconteceu para 
que o primeiro ocupasse tanto des-
taque na opinião pública em relação 
a esse outro, qual o diálogo com a 
sociedade que o mito Lula conseguiu 
estabelecer e manter.

Também em relação a Ulysses 
Guimarães a empatia do livro pare-
ce difusa, menos hostil que no caso 
de Lula: uma fotografia daquele per-
sonagem, “com passos largos e dedo 
em riste” (idem, p. 52), foi identifi-
cada como “dando nova dimensão 
à relação dos oposicionistas com as 
ruas”. Valeria a pena traduzir mais 
claramente “ruas” como polícia, re-
gras da ditadura, cidadãos, espaço 
público mesmo. Mas a diversidade 
oposicionista foi registrada por Gas-
pari, da proximidade entre Tancre-
do e o projeto ditatorial à proposta 
de emenda na Constituição por di-
retas (Franco Montoro) e à denún-
cia de torturas (jornal Em Tempo) 
(ADA, p. 70).

Os vexames do candidato Figuei-
redo em contatos com estudantes, 
imprensa e outros setores sociais 
mereceram registros no volume, 
incluindo sofismas, grosserias e hu-
mor desastroso do general, sem a 
devida ênfase no fato de ser o esco-
lhido pelo onisciente Geisel (idem, 

capítulo “O futuro presidente”, pp. 
71-75). Gaspari fez um paralelo com 
o futuro ao evocar “quando o país 
se habituou, entendeu e apreciou 
o coloquialismo desabusado de ou-
tro presidente” [Lula inominado...] 
(ADA, p. 74) para diminuir o im-
pacto que as falas de Figueiredo 
poderiam provocar no leitor. Os de-
lírios do SNI, que o mesmo Figuei-
redo dirigira, chegaram a conside-
rar o jornal Folha de S. Paulo como 
“esquema marxista da imprensa” 
e apontaram um imaginário “ei-
xo Washington-Moscou-Vaticano” 
(idem, pp. 79 e 81) — fosse historia-
dor, Gaspari poderia (se o quisesse) 
evocar outra máquina de sustentar 
confortavelmente seus agentes e 
produzir dolorosamente culpados, 
a Inquisição, o que seria muito ade-
quado na evocação de um aparelho 
repressor que produzia culpados 
(ADA, p. 188)12.

Ao comentar a campanha pela 
Anistia, o jornalista evocou as ressal-
vas de Euler Bentes (“Em tese, sou a 
favor da revisão dos processos, mas 
não para aqueles sequestradores e 
assaltantes de bancos”, idem, p. 88), 
de Tancredo Neves (“[com exceção] 
Por exemplo: de quem assassinou, 
por paixão política, um soldado na 
guarita, ou assaltou bancos. Isso é 
outro caso, é caso para a Justiça”, 
ADA, idem) e de Therezinha Zerbi-
ni (“a gente fala em anistia ampla e 
irrestrita, mas nunca descartamos 
a possibilidade de uma anistia par-
cial”, idem, idem) como equivalen-
tes, deixou de assinalar as especifi-
cações dos dois primeiros e o caráter 
generalizante da última. Além de não 
comentar o deslize bajulatório de 
Tancredo: Anistia, sempre, é Justiça!

Gaspari reconhece que as 
propostas governamentais 
constituíam “plataforma de 
uma promessa democrática 
que pressupunha o fim do 
regime sem que houvesse 
povo na rua”, viés que foi 
sustentado por civis como 
Antonio Carlos Magalhães

Gaspari reconhece que as propostas 
governamentais constituíam “platafor-
ma de uma promessa democrática que 
pressupunha o fim do regime sem que 
houvesse povo na rua”, viés ampla-
mente sustentado por civis como Anto-
nio Carlos Magalhães: “... o governador 
escolhido da Bahia propunha que os 
comandantes militares fossem alerta-
dos para impedir passeatas” (ADA, p. 
105). Em Magalhães e Figueiredo, tão 
próximos de Geisel, a continuidade da 
ditadura resplandece. E a sequência 
infinita de golpes dentro do golpe era 
mantida como recurso previsto contra 
eventual maioria parlamentar da opo-
sição (idem, p. 124): fim da ditadura ma 
non troppo. Enquanto isso, o advogado 
Cassio Scatena, em outubro de 1978, 
matava o operário Nelson Pereira de 
Jesus por reclamação salarial, o que 
encaro como faceta no veto das ruas 
para os pobres13; e Octavio Gonzaga 
Jr., secretário de Segurança do gover-
nador paulista Paulo Maluf, em março 
de 1979, declarava candidamente que 
“O espancamento às vezes é uma atitude 
enérgica, mas não tem nada de exagerado” 
(ADA, pp. 142 e 143), eco dos castigos 
físicos em escravos.
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Diante das greves de 1979, Gaspa-
ri registra a proposta feita por Paulo 
Maluf para que Lula fosse preso, encai-
xando essa fala na tese geral de uma 
ditadura em desmonte, sem atentar 
para a grave continuidade de práticas 
ditatoriais naquele momento (idem, p. 
145). E suas conclusões pífias sobre tais 
movimentos de trabalhadores (ADA, p. 
146) não conseguem avaliar a vitória 
que a simples eclosão de greves, no 
seio de uma ditadura, representava!

O livro registra os desastrosos re-
sultados da política econômica desen-
volvida por Delfim Netto: inflação de 
110% ao ano, em 1980 — chegaria a 
211% em 1982!; pressão para tomar 
empréstimo do FMI — idem, pp. 153, 
253, 255. Essa pressão se transforma-
ria, logo, em voz imperativa: “O país 
terá que recorrer ao FMI para merecer 
o nosso voto de confiança” (fala do 
representante do Banco Morgan no 
Brasil, ADA, p. 172). Tais faces foram 
associadas à inabilidade de Figueiredo 
e à conjuntura internacional, particu-
larmente, as mudanças políticas no Irã 
e seus desdobramentos no mercado 
do petróleo. E Delfim Netto, cordato, 
arrematou: “Temos que cortar tudo o que 
for supérfluo para pagar a nossa dívida” 
(idem, p. 174). Gaspari endossa o argu-
mento do milagre econômico ditato-
rial, reconhecendo seu fracasso apenas 
nessa conjuntura (ADA, p. 179, tema 
reiterado na p. 227)14.

A reforma partidária surge nessa 
obra como projeto de Golbery, sem 
levar em conta grupos que se articu-
lavam em novos partidos nem o peso 
daqueles já existentes sobre alguns 
que surgiam, como foi o caso do PP: 
dissidência do MDB, com abranda-
mento arenista (idem, pp. 164 e 165).

Ao apresentar o terrorismo dita-

torial nessa conjuntura, Gaspari trata 
Geisel como entidade à parte, vítima 
mesmo daquelas ações, ignorando 
o todo que a ditadura representava. 
Tanto era assim que o próprio Gaspari 
identificou um “patrono do porão” pa-
ra tais atentados, militar de alta paten-
te naquele universo, amigo pessoal e 
ministro de Figueiredo: o general Wal-
ter Pires (ADA, p. 193). O agravamento 
ditatorial se expressaria, sob João Bap-
tista, no apelo a medidas de emergên-
cia, que se desdobraram em invasão da 
sede da OAB-DF (idem, p. 258).

Ao falar sobre o fortalecimento da 
candidatura peemedebista de Tancre-
do, Gaspari apresentou o alagoano Te-
otônio Vilela (falecido em 1983) como 
“quadro liberal dentro da ditadura” 
(ADA, p. 265), omitindo que ele fora 
vice-governador do general udenista 
Luiz de Souza Cavalcante entre 1961 e 
1966. Caberia refletir sobre as derivas 
do liberalismo no Brasil — golpista, 
integrante de governos ditatoriais... 
Melhor que Vilela tenha mudado, cla-
ro. E ele não foi o único quadro ude-
nista com aquele truculento perfil, 
como pode ser exemplificado com 
Carlos Lacerda e tantos mais.

Ao falar das Diretas, Gaspari 
mitiga o papel do PT, mas 
apresenta uma boa síntese 
interpretativa da fortuna 
de Tancredo Neves naquela 
conjuntura: “O arco de 
interesses formado em 1964 
buscava proteção sob o 
guarda-chuva de Tancredo”

O início da Campanha pelas Dire-
tas incluiu, nesse volume, o impor-
tante papel do PT, todavia mitigado 
(sobre o primeiro comício paulistano 
dessa iniciativa, convocado osten-
sivamente por essa legenda: “O PT 
mostrara a força de sua militância e 
também o limite de sua capacidade 
de mobilização”, idem, p. 266), em-
bora a estratégia de colocar Monto-
ro ao lado de Lula para evitar vaias 
noutro comício, registrada por Gas-
pari (ADA, p. 269), demonstre que a 
referida capacidade não podia ser 
desprezada…

Sobre a escolha do ditatorial José 
Sarney como candidato a vice-pre-
sidente na chapa de Tancredo Ne-
ves, Gaspari rememora que a posse 
do maranhense no governo de seu 
estado de origem fora filmada por 
Glauber Rocha, no curta-metragem 
Maranhão 66 (idem, p. 285), omitindo 
o teor patético da obra (a retórica do 
eleito diante da miséria desvairada 
a seu redor) e o boicote que o filme 
sofreu, por Sarney e seus aliados, de-
pois de ser lançado, além de cenas do 
documentário serem aproveitadas no 
violentamente crítico Terra em tran-
se, que Rocha realizou em seguida. 
Mas o jornalista apresenta uma boa 
síntese interpretativa da fortuna de 
Tancredo Neves naquela conjuntura: 
“O arco de interesses formado em 1964 
buscava proteção sob o guarda-chuva de 
Tancredo” (ADA, p. 287).

Ao registrar a eleição indireta des-
se personagem, Gaspari conclui que 
“estava acabada a ditadura” (idem, p. 
298), como se ela se restringisse a mi-
litares na Presidência. O registro da 
ameaçadora visita de George Schultz 
a Tancredo, nos Estados Unidos, como 
emissário do FMI para fazer advertên-
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cias contra a inflação brasileira (ADA, 
p. 299), a meu ver, permite concluir 
que a ditadura ultrapassava governan-
tes e aparelho de estado nacionais. A 
melancólica morte de Tancredo, a ve-
xaminosa posse de Sarney e a enver-
gonhada fuga de Figueiredo para não 
transmitir o cargo a seu sucessor con-
cluem esse aparente fechar de corti-
nas. Embora Gaspari aponte claros in-
dícios de continuidade naquele quadro 
(o ministério de Sarney estava cheio 
de celebridades ditatoriais: Francisco 
Dornelles, Olavo Setúbal, Aureliano 
Chaves, Marco Maciel, Antonio Carlos 
Magalhães... idem, p. 310), ele ainda 
sustentou, desde o título do volume, 
que a ditadura tinha acabado.

O volume contém um “Epílogo – 
500 vidas”, seleto “Quem é quem” da 

ditadura (os que merecem, do ponto 
de vista de Gaspari), dotado de en-
canto textual, com os retoques que o 
escritor considerou adequados: Car-
los Heitor Cony figura como “pri-
meiro jornalista a denunciar as violên-
cias da ditadura, no Correio da Manhã” 
(ADA, p. 335), silenciando sua pre-
sença na equipe editorial do mesmo 
periódico que convocou e louvou a 
deposição de João Goulart em 1964; 
José Ibrahim aparece ao sair do PT, 
sem nunca ter sua entrada descrita 
(idem, p. 375).

A mal-acabada ditadura brasileira 
de 1964-1985 chegou a seu fim? Ou 
o estado (também sociedade) de ex-
ceção, altivamente mencionado pelo 
empresário Americo Campiglia (que 
registrei em epígrafe), tem sido a re-

gra brasileira antes, durante e depois 
daquela ditadura?

Vale a pena retomar o imbroglio 
de Magalhães Pinto (ou que lhe foi 
atribuído), em torno do AI-5, tam-
bém reproduzido aqui em epígrafe: 
fim, finalidade. Como fica aquela di-
tadura depois desse livro (e dos volu-
mes que o antecederam) de Gaspari?

A ditadura de 1964-1985 chegou a 
seus fins: “Impávido colosso”, à luz do 
Hino Nacional, de Francisco Manuel 
da Silva e Joaquim Osório Duque Es-
trada; “... a lama que te aguarda”, se-
gundo os Versos íntimos, de Augusto 
dos Anjos.

Ou não: resta a crítica ao livro e 
àquela ditadura; e tentar impedir 
que o Brasil se mantenha como dita-
dura contínua.
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Ponto de Vista

“modernização”, ou  
a estratégia tuCana  
de desmonte da usP

Luiz Menna-Barreto
Professor Titular aposentado da EACH-USP

Vivemos no Estado de São Paulo décadas de hegemonia tucana na qual se 
alimenta e se reproduz a estratégia de desmonte do serviço público, em nome 
de suposta eficiência do controle privado de diversos setores, entre eles o da 
educação pública. Neste ensaio pretendo compartilhar minha experiência 
na USP de mais de quarenta anos. Parto de um relato dos momentos que vivi 
na universidade e das mudanças que testemunho no ambiente acadêmico e 
aponto a possibilidade de superação do estado atual

Daniel Garcia

Aula de nutrição na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), 
unidade que busca superar graves problemas ambientais (destaque)
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Minha porta de entrada na USP foi em 1969, 
então estudante de medicina na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, querendo conhe-

cer a área de pesquisa sobre o cérebro que se instalava 
na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Dessa visita 
rápida surgiu a possibilidade de frequentar o Curso de 
Verão em Fisiologia Humana, experiência que me mar-
cou profundamente, tanto pelo conhecimento adquirido 
como pela convivência com um ambiente acadêmico 
comprometido com o conhecimento científico, conteúdo 
rigoroso com propostas pedagógicas avançadas — lembre 
que estávamos na esteira das revoltas estudantis dos anos 
1960 no Ocidente.

Gostei tanto do que vivi em Ribeirão Preto que me 
transferi do curso médico para o curso inovador de Ci-
ências Biológicas Modalidade Médica, criado para formar 
futuros pesquisadores, alimentando os programas de pós-
graduação que se instalavam naquela unidade. Foi bem o 
que aconteceu comigo, fascinado pelos temas de pesquisa 
em neurofisiologia (na época, na universidade muito 
departamentalizada, ainda não se usava o termo neuroci-
ências). Pois ali fui bolsista de iniciação científica e depois 
de mestrado, em ambos me ocupei das relações cérebro-
comportamento em ratos. Mudei para São Paulo para o 
doutorado, sempre na USP, agora no recém-inaugurado 
Instituto de Ciências Biomédicas do campus Butantã (ICB). 
Mais uma vez minha história foi marcada pela atração 
por propostas inovadoras. Continuei na fisiologia e no 
cérebro de ratos no doutorado e participei de concurso 
para ingresso na carreira docente em 1978.

Desde esse momento até minha efetivação em 1980 
conheci meandros da USP até então não imaginados. Fui 
uma das vítimas do odioso processo de triagem ideológi-
ca, como passou a ser conhecido na época. Uma memória 
dessa triagem acabou sendo publicada em um livro origi-
nalmente chamado Livro Negro da USP e que foi rebatizado 
para O Controle Ideológico na USP (1964-1978). Faço questão 
de identificar os responsáveis pela minha contratação, os 
colegas docentes do Departamento de Fisiologia e Farma-
cologia (atual Fisiologia e Biofísica) que encaminharam 
abaixo-assinado à Reitoria exigindo minha contratação. 
Esses fatos contribuem para a compreensão do caráter 
ambivalente da minha universidade: se, por um lado, 
abrigava (ainda abriga) defensores da Ditadura, também 
acolhia opositores.

Permaneci no ICB até 2004-2005 quando, como repre-
sentante dos doutores no Conselho Universitário da USP, 
ouvi pela primeira vez sobre o projeto da USP Zona Leste, 
que viria a ser a Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
(EACH). Adorei a proposta, sobretudo em virtude de seus 
princípios fundadores: interdisciplinaridade, protagonismo 
dos alunos, ausência de departamentos e compromisso de res-
gate da dívida social da universidade com seu entorno social. 
Solicitei e foi aprovada minha transferência e desde 2005 
mantenho minhas atividades nessa nova unidade. E nessa 
USP estou até hoje, agora como professor titular aposen-
tado e colaborador sênior desde junho de 2017. Mantenho 
a convicção de que a transferência foi um passo acertado 
dentro da minha leitura de universidade, mesmo vivendo 
nos últimos tempos o cenário de desmonte da universida-
de pública objeto deste ensaio. No final deste ensaio com-
partilho balanço de minha experiência na EACH.

No ensino o processo de 
uberização é mais evidente 
na tendência de contratações 
temporárias para ministrar 
disciplinas específicas. Esse 
procedimento tende a criar 
duas categorias de docentes: 
os grandes pesquisadores e os 
dadores de aulas, com óbvios 
prejuízos para a formação 
dos estudantes

Volto aos aspectos gerais daquilo que entendo como 
crise da universidade pública em geral e da USP em parti-
cular, que entendo como presença de sinais de desmonte. 
Assistimos hoje ao processo de privatização das universi-
dades públicas, e da USP em particular, em ritmo variável 
mas sempre crescente.

A USP nasce de uma contradição fundamental: criada 
como universidade estadual pública e ao mesmo tempo 
destinada à formação intelectual da elites dessa mesma 
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sociedade. A USP passou a representar assim, o que ca-
racteriza as universidades públicas brasileiras: um ensino 
para a elite custeado por verbas públicas. Essa situação 
ambivalente vem acompanhada da concepção de que o 
conhecimento é neutro, que está além e acima da socie-
dade. E que o processo de seleção (vestibular) seleciona 
de fato os mais dotados independentemente de sua ori-
gem social — embora as estatísticas não apontem na mes-
ma direção. Seriam então jovens geneticamente superio-
res que só por acaso frequentaram escolas particulares 
em sua maioria? Dificilmente podemos concordar com 
essas especulações que nada mais fazem do que levantar 
uma cortina de fumaça encobrindo a discriminação so-
cial, aí incluídas evidentemente outras como a étnica e de 
gênero. Cada vez mais me parecem necessárias medidas 
urgentes de permanência estudantil que tornem efetiva 
a implantação de cotas sociais e raciais na universidade 
pública, mas é claro que essa não é a política das direções 
da USP, sempre mais tímida e atrasada no cenário do en-
sino superior público (e a última das grandes instituições 
a aprovar as cotas, somente em 2017).

Um outro sinal de desmonte é o que podemos chamar 
de “uberização” do trabalho docente tanto nas atividades 
de ensino como de pesquisa. Por uberização entendo o 
processo de transformar trabalhadores devidamente re-
gistrados (por exemplo, taxistas) em agentes autônomos 
(os uberizados). Detalho minha visão a seguir.

No ensino, esse processo é mais evidente na tendência 
de contratações temporárias para ministrar disciplinas 
específicas, em nome de restrições orçamentárias. Alguns 
poucos privilegiados e muito produtivos seriam conser-
vados nos quadros efetivos e os temporários assumiriam 
suas disciplinas, afinal porque “dar aulas na graduação 
é uma atividade menor”, como eu costumava ouvir de 
colegas mais titulados no ICB. Esse procedimento tende 
a criar duas categorias de professores: os grandes pesqui-
sadores e os dadores de aulas, com óbvios prejuízos na 
formação dos estudantes.

Na pesquisa o processo é mais sutil, alega-se tratar-se 
de um processo de modernização que nada tem de atu-
al na medida em que associa o desmonte de grupos de 
pesquisa ao incentivo ao tal empreendedorismo — como 
se isso fosse novidade no sistema capitalista. Claro que 
empreendedores são eventualmente necessários, mas às 
custas da pesquisa acadêmica?

O conjunto de disciplinas 
do Ciclo Básico da EACH 
sofre críticas inspiradas no 
empreendedorismo: a formação 
crítica dos alunos seria perda de 
tempo. A criação de um curso 
de Biotecnologia em lugar de 
uma turma de Licenciatura em 
Ciências da Natureza é exemplo 
dessa tendência

Alguns aspectos contraditórios na história da EACH, 
em seus 12 anos de existência, merecem ser apontados. 
Em decorrência da constatação da contaminação do solo, 
passamos por uma crise que levou à interdição da unida-
de — terra contaminada derivada da construção de um 
templo evangélico foi depositada na EACH irregularmen-
te sob a responsabilidade do diretor J. J. Boueri, agravan-
do a má qualidade do solo das margens do Tietê. Foi um 
momento muito difícil, aulas transferidas para universi-
dades privadas, incertezas quanto ao futuro da unidade. 
Dúvidas persistem até hoje sobre a real qualidade do 
terreno, há sim contaminantes mas abaixo dos níveis crí-
ticos, somos assim informados. Essa situação foi agravada 
na época pela direção errática de Boueri e de seu vice. 
Boueri foi então afastado da direção pela Congregação 
da unidade, em sessão aberta da qual eu saí diretor pro 
tempore na qualidade de decano. Durei pouco tempo na 
direção com a posse do então vice Leite, que completou 
o mandato de Boueri, o qual não trouxe nenhum avanço 
no projeto original. O quadro resultante de certa forma 
perdura até hoje: um projeto original avançado mas em 
larga medida comprometido com os jogos de poder da 
universidade.

O momento seguinte foi o da eleição de nova direção, 
fui candidato com votação expressiva entre docentes 
e estudantes mas com derrota entre os funcionários. A 
direção eleita vinha na tradição do ex-reitor J.G. Rodas, 
teve seu mandato terminado no final de 2017. A eleição 
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que se seguiu para a renovação da 
direção acabou expressando o de-
sejo da comunidade de novos tem-
pos. Veremos.

Cabe bem, nesse contexto, uma 
avaliação dos princípios fundado-
res da USP Leste. Quanto ao prota-
gonismo dos alunos até que estamos 
bem, embora o conjunto de dis-
ciplinas do chamado Ciclo Básico 
(núcleo duro de propostas pedagó-
gicas avançadas) venha sofrendo 
críticas, quase todas inspiradas no 
pseudocontemporâneo empreen-
dedorismo. Essas críticas partem 
do pressuposto de que a formação 
crítica dos alunos é perda de tem-
po, o que eles precisam (até por 
serem da zona leste da capital) é de 
qualificação técnica. Um exemplo 
atual dessa tendência é a extinção 
de uma turma do curso de Licen-
ciatura em Ciências da Natureza, substituída por um cur-
so de Biotecnologia, bem ao gosto dos que não gostam de 
mentes críticas.

Em relação ao resgate da dívida social com o entorno, só 
vejo a unidade recuar nos últimos anos — importante re-
conhecer que ocorreram várias tentativas de diálogo com 
os movimentos sociais da zona leste, que praticamente 
todas morreram na boa intenção. Um movimento positi-
vo, na direção oposta, ou seja, no sentido de valorizar es-
ses movimentos, resultou na aprovação da criação de um 
Conselho da Comunidade, proposta abraçada pela nova 
direção cujo mandato agora se inicia.

A proposta de interdisciplinaridade juntamente com 
a ausência de departamentos como forma de organização 
merece comentário especial. A forma de organização foi 
objeto de um referendo na unidade em 2017, referendo 
no qual foram confrontados dois modelos: divisão por 
departamentos seguindo o modelo uspiano tradicional e 
um novo modelo que ficou conhecido como modelo dos 
Núcleos de Pesquisa e Docência ou NPDEs. A proposta 
dos NPDEs venceu nas três categorias e serviu de base 
para a disputa da direção que se seguiu. A direção eleita 
apoiou explicitamente o projeto dos NPDEs, derrotando o 

grupo que vinha dirigindo a unidade, simpático à depar-
tamentalização. A vitória dos NPDEs no entanto, apesar 
de conter avanços como o Conselho da Comunidade, pro-
duziu formações bem curiosas: alguns NPDEs são de fato 
interdisciplinares enquanto outros são bem parecidos 
com departamentos, agora em torno de cursos e não ape-
nas de especialidades, mas sempre com cara de “clube de 
amigos”. A história ainda está para ser construída.

E agora vem meu otimismo. É um pouco do jogo “vai 
que dá certo”. Não tenho dúvida de que a conjuntura 
atual favorece a aceleração do desmonte, mas tampouco 
duvido que esse processo, no limite, gere sua superação, 
dado que as forças conservadoras tendem inevitavelmen-
te (até porque a competição está em sua essência) ao con-
flito e, espero, mútua aniquilação. Das cinzas ergueremos 
a fênix da cultura, comprometida sim com a sociedade em 
geral e não com interesses de uma parcela cada vez me-
nor. Mas esperarmos sentados não vai nos colocar como 
plateia privilegiada do fracasso do desmonte, é preciso 
reativar a vida acadêmica naquilo que a qualifica e justifi-
ca, que é a crítica dos tempos atuais junto com propostas 
de novos rumos. Que a reflexão e o debate consequente se 
tornem a rotina fértil de novos tempos na academia.




