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UFRGS conclui mapeamento
da cobertura vegetal do pampa
O trabalho foi
entregue em
dezembro ao
Ministério do
Meio Ambiente

JOSI CERVEIRA

Elaborados a partir de imagens colhidas por satélite, os
mapas detalham os principais
biomas continentais brasileiros. No mapeamento do pampa trabalharam cerca de 20
profissionais, sob a coordenação da equipe do Laboratório
de Ecologia da UFRGS, liderada pelo professor Heinrich
Hasenack, em parceria com
a Embrapa e a Urcamp. Segundo o cientista, os campos
do Rio Grande do Sul, onde
se formou o gaúcho, estão
sendo substituídos rapidamente por lavouras de soja e
arroz, e pela plantação de árvores para a produção de celulose para exportação. Outros cinco biomas foram pesquisados por universidades: a
mata atlântica, a caatinga, o
cerrado, o pantanal e a amazônia. Página 5

Clima
Os efeitos do
aquecimento
global no RS
Para o professor Francisco Aquino, que recentemente desenvolveu um
estudo sobre a temperatura média do ar e a
circulação atmosférica
no estado, houve uma
mudança na origem das
massas de ar frio que
chegam ao Rio Grande
do Sul. Página 2

Ecologia
Rio dos Sinos:
o problema
é de todos nós
As causas da mortandade
de peixes no rio dos
Sinos são analisadas
pelos professores da
UFRGS Albano
Schwarzbold e Rualdo
Menegat. No centro do
debate, uma visão
ecológica de rio e o
colapso da gestão
ambiental no estado.
Página 4

Entrevista
Um olhar crítico
sobre a prática
do jornalismo
Francisco Karam,
jornalista e professor da
UFSC, entende que a
formação acadêmica é o
requisito mínimo para
se expressar como
jornalista. Segundo ele,
o novo código de ética
deve conter normas
profissionais. Página 14

Enlouquecendo
com o trabalho

Atlas propõe
cartografia literária

Comportamento As mudanças no ambiente de trabalho impostas pela disputa
de mercado têm levado milhares de trabalhadores ao limite de sua capacidade de
adaptação. Na luta para garantir seu emprego, muitos
acabam abolindo as horas de
lazer, transformando a vida
pessoal num imenso vazio.
O problema mais comum
entre os que procuram assistência junto ao Serviço de
Medicina Ocupacional do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre são as lesões por esforço repetitivo, sendo que
90% dos pacientes apresentam também um quadro

Lançamento O Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) lançou,
no final de 2006, o primeiro volume do Atlas das Representações Literárias de
Regiões Brasileiras. A publicação consolida uma tendência crescente de aproximar literatura e geografia,
mesclando trechos de romances, textos téoricos,
imagens e mapas. Com 86
páginas e quatro capítulos
que retratam o Brasil meridional, o atlas enfoca a campanha e as colônias gaúchas,
o vale do Itajaí e o norte do
Paraná, além de um capítulo especial sobre as Missões.

depressivo. Para o médico
Álvaro Merlo, muitas vezes
o estresse se mantém durante o período de férias, porque
as pessoas não conseguem
desativar os mecanismos
adotados para manter a perfomance no trabalho. É o caso
daqueles que, mesmo em férias, verificam seu correio eletrônico várias vezes ao dia.
Enquanto isso, em países
como o Japão, desde o final
da década de 60 o número de
mortes por sobrecarga de trabalho cresceu tanto que virou
uma questão de saúde pública e até ganhou uma palavra
específica para defini-lo:
karoshi. Página central
FLÁVIO DUTRA

Segundo o professor do
Instituto de Letras Luís Augusto Fischer, que apresenta o volume, o Rio Grande
do Sul tem o mais significativo número de livros dedicados a representar a paisagem e o modo de ver o
mundo dos gaúchos. Para a
coordenadora da publicação, Maria Lúcia Ribeiro
Vilarinhos, o atlas deverá
inspirar novos e mais aprofundados estudos sobre as
relações possíveis entre geografia e literatura, tornando a geografia reconhecível
na trama literária, pois faz
parte da identidade do autor. Página 12

Um projeto para
formação de platéia
Cultura A UFRGS e a Orquestra Sinfônica de Porto
Alegre (Ospa) estão trabalhando juntas numa proposta para criar público ouvinte entre os escolares: o
Projeto Ospa de Educação
Musical Aplicada, ou simplesmente, Poema. A idéia
surgiu no Programa de Pós-

graduação em Música do
Instituto de Artes, através da
professora Liane Hentschke,
e já rendeu a publicação de
dois livros, ambos com CDs,
a série Concertos Legais da
Ospa, produção de material
didático e atividades de formação permanente para
professores. Página 13

Hospital de Clínicas realiza
cirurgias de troca de sexo
Ciência Em cumprimento a
uma resolução do Conselho
Federal de Medicina, o
HCPA organizou uma
equipe multidisciplinar para
atender pacientes com
transtorno de identidade de
gênero. A cirurgia de
mudança de sexo é gratui-

ta, mas ocorre somente
depois de avaliação
criteriosa. De acordo com
Walter Koff, professor da
Faculdade de Medicina,
em geral, os pacientes
chegam ao programa
muito sofridos.
Página 11

História
A herança
da ditadura
chilena

O historiador Enrique
Serra Padrós acredita
que, depois da “longa
noite de terror” de
Pinochet, a democracia
chilena tende a aprofundar-se adotando procedimentos para o combate à
impunidade. Página 10

UFRGS muda
de prefixo
A partir de 1º
de fevereiro o
prefixo 3316 dos
telefones da
UFRGS será
alterado para
3308, sendo que
os quatro últimos
dígitos
permanecerão
os mesmos. Nos
noventa dias
posteriores à
mudança, os
usuários que
ligarem para o
antigo número
serão informados
da alteração por
meio de uma
gravação.
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OPINIÃO
Memória da UFRGS

Informe

REPRODUÇÃO/ACERVO DO MUSEU DA UFRGS

Av. Paulo Gama, 110
Bairro Farroupilha, Porto Alegre – RS
CEP 90046-900

Manual de Normas
para Publicação
de Notícias
Está disponível no site da
Secretaria de Comunicação da UFRGS (Secom) o
Manual de Normas para
Publicação de Notícias no
Portal da Universidade.
Elaborado com o objetivo
de normatizar e organizar
a publicação de notícias
no portal, o manual
estabelece critérios e
regras que servirão como
base para que as informações sejam divulgadas.
A visualização do material
pode ser feita através do
endereço www.ufrgs.br/
comunicacaosocial/
imprensa.htm.
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DÉCADA DE 60 A tradicional passeata dos bixos movimentava Porto Alegre, com carros alegóricos, fantasias
e faixas que traziam mensagens irreverentes de crítica política e social. Na foto acima, o público acompanha
mais um desfile no Largo dos Medeiros (esquina da Rua da Praia com General Câmara).

Conselho Editorial
Alfredo Carlos Storck,
César Antonio Leal, Dirce Maria
Antunes Suertegaray, Edson Luiz
Lindner, Helen Beatriz Frota
Rozados, Luis Augusto Fischer,
Márcia Benetti Machado,
Maria Henriqueta Luce Kruse
REDAÇÃO

Espaço da Reitoria

Balanço do Vestibular 2007
O concurso vestibular da UFRGS
é reconhecidamente um dos melhores do país, tanto por seu planejamento e concepção quanto pela forma séria e segura com que é realizado. Mesmo assim, a cada ano, passa
por mudanças, resultado da avaliação costumeiramente realizada após
o início de cada período letivo. Entende-se que estas mudanças devem
ser graduais para que a rede de ensino possa se preparar, pois como é de
se esperar em assunto que influi na
vida de tantas pessoas, qualquer detalhe pode significar muito.
Neste ano, as principais mudanças foram relativas ao número de

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL

dias de realização das provas, que
diminuiu de cinco para quatro, e a
aplicação das mesmas não só em
Porto Alegre, mas nas cidades de
Alegrete, Bento Gonçalves e Carazinho. Como toda mudança, ambas
naturalmente geraram resistências
e seus resultados deverão ser avaliados nas instâncias universitárias.
Mas tudo indica, após um balanço
inicial, termos um saldo positivo.
O maior desafio da redução do número de dias foi de natureza acadêmica: compatibilizar a manutenção
da qualidade e a exigência historicamente consagradas nos vestibulares
da UFRGS. E isto, tudo sugere, foi

conseguido. Já a realização das provas no interior contou com índice de
abstenção acima da média em algumas cidades – algo que deve ser avaliado com acuidade, mas sem comprometer o programa de interiorização do concurso, para torná-lo
mais acessível a tantos jovens que não
têm condições de viajar e permanecer em Porto Alegre por vários dias.
Dessa forma, a universidade recebe com muita honra seus 4.212
novos acadêmicos, num ritual sempre marcado por grande expectativa. Vêm eles perfazer o número
aproximado de 22 mil estudantes de
graduação que temos, em substitui-

ção a outros que colam grau a cada
ano. E é com essa renovação permanente que a UFRGS se alimenta
e se realiza como instituição. Sentese, com isso, cumprindo sua missão
e reafirma sua razão de ser como
universidade pública, gratuita,
qualificada e sempre voltada para a
busca de seu constante aprimoramento, a fim de atender à altura o
que a sociedade dela espera – confiança historicamente depositada, a
qual aumenta nossa responsabilidade e reforça nosso compromisso
como dirigente. Exige permanente
dedicação, ao mesmo tempo em que
gratifica e motiva nosso trabalho.
Pedro Cezar Dutra Fonseca
Vice-reitor
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Artigo

O aquecimento global, a Antártica e o Rio Grande do Sul
região sub-polar é uma das mais sensíveis às
mudanças climáticas. Na Península Antártica, a partir da segunda metade do século XX,
registra-se também uma elevação de +3ºC na
temperatura média do ar.
As interações climáticas entre a Antártica
e a América do Sul ainda são pouco exploradas. Mas, já é possível identificar sinais destas
interações aqui no Rio Grande do Sul, a partir das mudanças na circulação atmosférica
no Hemisfério Sul. Um estudo recente sobre
o comportamento da temperatura média do
ar e a circulação atmosférica no estado, realizado por mim em colaboração com o pesquisador Alberto Setzer, em 2004 e 2005, apresentou uma clara relação com a circulação de
massas de ar frio geradas na região sub-antártica, particularmente dos mares de Bellingshausen e Weddell. Verificou-se que em
2004 houve um verão frio e um inverno quente, isto é, seis meses com desvios negativos de
temperatura média mensal (-1,2ºC em fevereiro), e seis meses com desvios positivos
(+1,7ºC em junho). Já 2005, destacou-se como
um ano quente (+0,5ºC), apresentando sete
meses de temperatura acima da média
(+3,5ºC em junho) e cinco meses com temperatura abaixo da média (-2ºC em setembro).
Nestes dois anos, destaca-se que as massas
de ar frio mudaram de origem, isto é, ao invés de serem provenientes do mar de Bellingshausen, vieram do mar de Weddell,
onde se formam massas de ar mais a leste e
mais frias. A relação entre as anomalias de
temperatura média mensal no nosso estado
e a circulação meridional, entre a região do

FRANCISCO ELISEU AQUINO

No último século, foram registrados recordes na temperatura média global. Somente na década de 1996-2005, com exceção
de 1996, tivemos os anos mais quentes dos
últimos 150 anos que foram, em ordem decrescente: 1998, 2005, 2002, 2003 e 2004.
A Organização Meteorológica Mundial divulgou que a média climatológica – a temperatura média global de 1961 a 1990 – foi de
14ºC e que, em 2005, houve um desvio desta
média (+0,65ºC), o ano mais quente já registrado para o Hemisfério Norte e o quarto ano
mais quente para o Hemisfério Sul (+0,32ºC).
Em 2005, o aquecimento foi de +0,47ºC acima
da média climatológica, classificando aquele
ano como o segundo mais quente desde 1850.
Em primeiro lugar está 1998 (+14,52ºC), em
que tivemos um El Niño forte.
Uma das conseqüências do aquecimento
global é a elevação da temperatura média do
ar nas regiões polares e sub-polares. O Hemisfério Sul destaca-se pela presença da maior
massa de gelo (90%) existente na atualidade, a
Antártica (1,6 vezes maior do que o território
brasileiro). Isso significa dizer que ela é um dos
principais controladores da circulação atmosférica geral no Hemisfério Sul, que, ao interagir
com a região equatorial, busca o equilíbrio
climático (hemisférico e planetário).
Observando os registros de temperatura do
ar na Estação Antártica Comandante Ferraz,
mantida pelo Brasil, verificou-se, no período
entre 1986 e 2005, um aumento de temperatura média real de +0,55ºC, por década. Esse
valor é cerca de cinco vezes mais alto que o
aumento médio para o planeta. Assim, esta

mar de Weddell e o RS, foi evidente nestes
dois anos. Estes dados instigaram uma avaliação para um período maior (1970 a 2005),
confirmando os resultados obtidos.
Claramente, quando havia circulação de
Sul para Norte, do mar de Weddell para o
sul do Brasil, registrou-se uma anomalia
negativa na temperatura média mensal de
até -3,0ºC. Quando havia redução e/ou inversão no sentido desta circulação, ocorreram anomalias positivas de até 3,5ºC. O
número de dias com circulação de sul para
norte capaz de impor queda na temperatura média mensal no RS, foi de sete a 10 dias.
É importante salientar que o atual quadro
de mudanças climáticas implica alterações e

efeitos climáticos no Hemisfério Sul, resultando em mudanças nos climas da América do
Sul. Tais mudanças podem ser o resultado de
variações na advecção (transmissão do calor
por um movimento horizontal do ar atmosférico) e/ou circulação de massas de ar originadas a milhares de quilômetros distantes e
não, necessariamente, de um aquecimento
originado por causas regionais, naturais e/
ou antrópicas.
Francisco Eliseu Aquino
professor do Instituto de Geociências
Alberto Setzer
pesquisador do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe)
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letras 
Mario Quintana
O Instituto de Letras promoveu
o IX Concurso de Poemas
Mário Quintana, aberto a
alunos do ensino médio do
Colégio Aplicação, estudantes
de graduação e pós-graduação, professores e funcionários da Universidade. Foi classificado em primeiro lugar o
poema “Primeira Pedra”, de
Lívia Petry Jahn, que reproduzimos abaixo:

PRIMEIRA PEDRA
Lívia Petry Jahn

O mês de dezembro, na UFRGS, foi
marcado por várias inaugurações
de prédios e novos espaços. A
primeira solenidade ocorreu no dia
11 com a entrega de um prédio, no
Campus do Vale, com 24 salas de
aula para atender a demanda de
mais de 1.300 alunos. Esse
empreendimento foi possível
graças aos recursos de Emenda da
Bancada Gaúcha no Congresso
Nacional ao Orçamento da União.
No dia 18, foram duas as inaugurações: na Escola de Engenharia, o
Laboratório de Metalurgia Física
(Lamef) passou a contar com um

espaço para avaliação de implantes ortopédicos. A outra solenidade
foi a entrega de quatro novas salas
no Instituto de Geociências. Em
outra oportunidade, foi entregue a
nova sede da Secretaria de Assuntos Estudantis (Sae), localizada no
anexo 1 da Reitoria. Para finalizar,
no dia 21, o Departamento de
Engenharia de Produção e Transportes e o Programa de Pósgraduação em Engenharia de
Produção ganharam novas instalações, inseridas no projeto de
recuperação do patrimônio histórico e arquitetônico da Universidade.

ufrgs  Reconhecimentos

O professor Philippe Navaux, do

Instituto de Informática, foi nomeado pelo governo francês Cavaleiro
da Ordem das Palmas Acadêmicas.
A condecoração é por sua atuação
na cooperação acadêmica entre o
Brasil e França.
O Instituto de Pesquisas Hidráulicas foi escolhido para receber o
prêmio e o selo de Responsabilidade Ambiental 2006, do governo
gaúcho. Esse prêmio visa reconhecer os trabalhos relacionados com o
meio ambiente, contribuindo para a



patrimônio 
Dia da Doação

CAMILA ROCKENBACH/SPH-UFRGS

Foram arrecadados cerca de 140 mil
reais na sexta edição do Dia da
Doação, uma atividade programada
pela Secretaria do Patrimônio
Histórico da Universidade. O dia
escolhido foi 12 de dezembro e,
além das doações, o outro objetivo
foi mostrar aos incentivadores o
trabalho de restauro que está sendo
executado. Este projeto já conquistou
mais de mil incentivadores, sendo
44 pessoas jurídicas. O trabalho
possibilitou a restauração de seis
dos 12 prédios históricos da UFRGS.

construção de um novo modelo de
desenvolvimento sustentável.
Dois professores da UFRGS
receberam o prêmio Açorianos
2006: Mônica Zielinsky, do Departamento de Artes Visuais, foi contemplada na categoria “Especial” pela
publicação do Catálogo Raisonné de
Iberê Camargo, e Francisco
Marshall, do Departamento de
História, recebeu destaque pelo
Projeto de Incentivo e Divulgação à
Leitura/Literatura, desenvolvido no
Studio Clio.



capes 
Bolsas para pós-doutores
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) está com inscrições
abertas para o programa que
concede bolsas de estudo para
professores e pesquisadores, com
doutorado, que quiserem fazer
aperfeiçoamento no exterior.
Os selecionados recebem passagens, auxílio instalação, segurosaúde e o valor da mensalidade
dos cursos que escolherem freqüentar. Mais informações no
site www.capes.gov.br.

Direito
O curso da UFRGS está entre os
87 contemplados com o selo
OAB Recomenda 2007 pelo
Conselho Federal da entidade.

homenagem  Professor Emérito

ARTE: ROSÂNE VIEIRA

RICARDO DE ANDRADE

A UFRGS prestou sua homenagem a Jorge López
(na foto, à direita, recebendo o diploma das mãos
do reitor José Carlos Hennemann), com a outorga
do título de Professor Emérito. Doutor em nutrição
animal e gado leiteiro pela Universidade de
Wisconsin, EUA, López é, atualmente, professor
titular colaborador do Departamento de Zootecnia
da Faculdade de Agronomia. Entre os muitos títulos
que recebeu durante sua carreira, está a medalha
da Organização das Nações Unidas para Agricultura
e Alimentação (FAO/ONU).

FLÁVIO DUTRA

Não soube ser o feixe,
o tanto de cansaço
e sangue.
A labuta incessante,
o dobrar de pulsos
e vértebras.
Não soube ser o caminho
nem o pó que pisa
a pálpebra,
nem a pegada que pisa
o calendário
e machuca
o grão de areia.
Não soube ser o alaúde,
nem a corda cingindo
a partida da nota,
nem teus dedos guardando
o silêncio.
Soube ser apesar de tudo,
a pedra:
lisa, monótona, negra.
Pedra de mouraria,
de muros,
de conventos.
Pedra erguendo a noite,
pedra resvalando o dia,
pedra de pisar forte
e contínuo.
Pétrea melodia,
sem cantos,
sem adejos,
sem hinos.
Pétrea flor se abrindo,
luzindo de sol a pino
em estertores de granito.
Pedra de meus passos,
pedra que abre o risco
e o resvalo,
para fechar-se
no lento dobrar do sino.

infra-estrutura  Inaugurados novos espaços

qualidade de vida



Hidroginástica auxilia
portadores de Down
No projeto
da Escola de
Educação Física,
a água da piscina
é um elemento
de integração
Idealizado para atender portadores da síndrome de Down entre
16 e 50 anos, este projeto de
extensão abre espaço para um
grupo que tem menos oferta de
esporte e lazer. A estrutura é toda
montada para que o aluno tenha,
além do exercício físico, uma aula
de como se tornar independente e
responsável. Esta concepção já é
sentida na chegada, pois eles se
despedem do pai ou mãe e
devem trocar de roupa sozinhos.
Aqueles que não conseguem são
ajudados por professores.
Depois, vem a parte dos
exercícios, que é orientada por um
instrutor fora da piscina e três
professores dentro da água. Aqui
inicia uma segunda etapa, na qual
um dos alunos fica de auxiliar,
ajudando na escolha da música e
controlando a entrada e saída dos
colegas. Mas, a orientação não

pára, pois a maioria dos portadores da síndrome de Down sofre de
problemas cardíacos e, antes de
iniciar qualquer esforço físico,
deve fazer uma série de exames e
passar pela avaliação de um
médico especialista.
Quanto aos benefícios, são os
mesmos que os recebidos por
uma pessoa sem a síndrome:
aumento da capacidade muscular, diminuição do risco cardíaco e
de problemas nos ossos e articulações. Segundo o professor Luiz
Fernando Martins Kruel, da Escola
de Educação Física da UFRGS,
doutor em fisiologia do exercício e
coordenador do projeto, é muito
mais do que uma aula de
hidroginástica. “A água é só um
elemento para trabalhar a responsabilidade, a independência e a
liderança”, afirma ele.
Funcionando desde 1998, o
projeto já atendeu cerca de 300
alunos. Os resultados do ponto de
vista acadêmico podem ser
avaliados em monografias sobre
o assunto e na apresentação de
trabalhos nos salões de Iniciação
Científica e Extensão.
O projeto funciona nas segundas e quartas-feiras, às 16h, no
Centro Olímpico da Esef. Outras
informações pelos telefones:
3316-5866 e 3316-5834.
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SINAIS DE ALERTA
A situação do rio dos Sinos tem demonstrado que algo vai mal na área ambiental do
Rio Grande do Sul. Apesar da ampla cobertura dos meios de comunicação, a mortandade de peixes continuou, e as empresas
identificadas como fontes da poluição
contestam na justiça sua responsabilidade
sobre a tragédia ambiental. Além disso,
quase nada foi feito para impedir o despejo
de esgotos domésticos provenientes dos
municípios atravessados pelo rio. A legislação ambiental gaúcha, saudada como das
mais completas do país, não tem sido
suficiente para garantir a preservação de
nossos recursos naturais. Enquanto no papel
tudo parece ir bem, na prática, falta fiscalização e os interesses econômicos e políticos
prevalecem sobre o interesse público. Para
analisar o recente episódio, foram convidados dois professores da UFRGS afinados
com o tema: o doutor em ecologia de
paisagem, Rualdo Menegat; e o professor do
Programa de Pós-graduação em Ecologia,
Albano Schwarzbold.

Mortandade dos Sinos: o colapso da gestão ambiental no RS
Rualdo Menegat*

P

orto Alegre e sua região metropolitana situam-se num lugar privilegiado: às margens do lago Guaíba e
seus afluentes, em cuja área está instalado
um potente parque industrial (petroquímica, celulose, refino de petróleo, curtumes,
metal-mecânicas, alimentos, fertilizantes
etc.) com altíssimo poder de contaminação.
Aí está um dos pontos mais vulneráveis para
a qualidade de vida e a saúde de quase quatro milhões de pessoas. Um grande desastre
industrial que contaminasse o lago Guaíba,
deixaria Porto Alegre sem abastecimento de
água. Seria um caos inimaginável.
A única maneira de prevenir uma catástrofe dessas proporções é pela efetividade do
sistema de gestão ambiental pública, no qual
os órgãos responsáveis tenham capacidade
de fiscalizar com base em leis adequadas. O
desastre que ocorreu, em outubro, no rio
dos Sinos, onde foram recolhidas cerca de
86 toneladas de peixes mortos, demonstrou
de forma inequívoca que o sistema de gestão
ambiental está colapsado.
Em primeiro lugar, os órgãos responsáveis não foram capazes de prevenir o problema, ou seja, a situação está fora de controle, evidenciando completa ausência de ro-

tinas de gestão.
Em segundo, o diagnóstico da causa mortis dos peixes, inicialmente apresentado, foi insuficiente. Afirmar
que os peixes morreram devido a um acúmulo continuado de efluentes domésticos
lançados no rio é desdenhar
da inteligência dos cidadãos.
Esse problema existe e é uma
clara confissão de mea culpa, pois denota que não está
havendo controle ambiental dos agentes
poluidores durante um longo período de tempo. Mas a causa mortis verdadeira - alta concentração de metais pesados - foi anunciada
apenas um mês depois do desastre e evidenciava o óbvio: o descontrole da contaminação
industrial. Não informar adequadamente a
população do que de fato está ocorrendo é
um péssimo hábito de gestão ambiental.
Em terceiro lugar, diante da tragédia que
estava em curso, era preciso tomar providências emergenciais, que impedissem que
os efluentes tóxicos continuassem sendo lançados no rio. É impressionante observar que
nenhuma empresa foi fechada para regula-

rizar a situação, como prevê a lei diante de situações
graves. As medidas tomadas após o primeiro surto
mostraram-se tão insuficientes, que a mortandade de
peixes continuou.
Finalmente, houve inicialmente uma sensação de
total impunidade. Os cidadãos não tomaram conhecimento dos responsáveis
que contribuíram sobremaneira para tamanho desastre ambiental.
Dizer que havia várias empresas e, inclusive,
municípios em situação irregular, é atestar
o descontrole da gestão ambiental. De um
lado, mostrou mais uma vez que não há rotina de gestão; de outro, evidenciou a incapacidade do órgão em apurar adequadamente os fatos de acordo com a lei. Por que
houve uma demora em apontar os responsáveis? Para que pudessem ter tempo hábil
de obter na Justiça uma liminar para impedir a divulgação de seus nomes?
O desastre do rio dos Sinos é um alerta
que não pode parar de soar. Há muito tempo, estamos sem programas de gestão

“Perdemos a
competência e
vanguardismo
que nos
orgulhou
em outras
épocas”

ambiental de envergadura no estado do Rio
Grande do Sul. Perdemos a competência e o
vanguardismo que nos orgulhou em outras
épocas. O programa Pró-Guaíba, por exemplo, já não se faz notar. Enquanto isso, os
problemas nos rios na região hidrográfica
do Guaíba se intensificaram, seja pelo aumento da industrialização; seja por barragens, usinas hidrelétricas e desmesuras no
uso da água para irrigação; seja, ainda, por
agrotóxicos e pelo enorme incremento da
suinocultura e avicultura. Qual a rotina de
gestão ambiental para controlar o impacto
do excrementício desses animais?
Não podemos deixar que parem de soar
os sinos da tragédia ambiental que ocorreu
recentemente na região metropolitana. É
preciso que sejam tomadas urgentes medidas de reestruturação da gestão ambiental
da bacia do Guaíba. Do contrário, os cidadãos dessa região estão correndo alto risco
de vida, como demonstrou a mortandade
de peixes.
* Professor do Instituto de Geociências da
UFRGS, doutor em ecologia de paisagem,
coordenador-geral do Atlas Ambiental de
Porto Alegre

A poluição numa visão ecológica de rio
Albano Schwarzbold*

G

oethe já dizia: “Tudo surgiu da água,
tudo é mantido através da água”. Se
essa expressão não é uma verdade
tão absoluta, sem dúvida tem grande importância e atualidade. Cada vez mais se sabe –
e se sente – a importância da água: ela ameniza o clima da terra; dissolve a maioria das
substâncias orgânicas; participa da estrutura dos minerais; e é indissociável do metabolismo dos seres vivos.
E os rios? Eles manifestam todas as propriedades da água, mas são os minerais ionizados,
os materiais dissolvidos ou suspensos, além da
estrutura das assembléias dos seres vivos que
dão a cada rio características particulares e únicas. Se ficarmos sentados na margem de um
rio, iremos nos impressionar com as quantidades de água que continuamente fluem através de seu leito. No entanto, eles representam
uma porção ínfima da água no planeta, ou
seja, apenas 0,0001% do total. A impressão
de grandes volumes nos rios deve-se ao “contínuo” de passagem, ou seja, as águas passam
continuamente, dando a impressão de grandes volumes.
Pode-se depreender que essa contínua disponibilidade de água também é condição de

contínua drenagem superficial e que são intensos os
processos que ocorrem nos
rios, pois são eles que recebem as grandes cargas geradas no ambiente terrestre.
Faz sentido a metáfora utilizada pelo grande limnólogo alemão Harald Sioli,
que viveu na Amazônia por
décadas e dizia que “os rios têm a função renal no contexto ecológico da paisagem”. De
fato, as águas superficiais ou infiltram ou
escoam para os trechos mais baixos da paisagem, fluindo daí em direção às planícies,
lagos ou oceanos. Entre os trechos de cargas
recebidas da paisagem – principalmente
humana – e os grandes ambientes receptores, ocorre internamente a dinâmica de
transformação e transferência, onde se desenvolvem as assembléias de seres vivos.
Um rio, qualquer rio, é sempre e necessariamente um contínuo das nascentes até a
foz de um rio maior ou do oceano, em que
os processos também ocorrem como um
contínuo funcional. Esse contínuo não é tão
homogêneo como se pode imaginar à pri-

meira vista, mas uma seqüência de aspectos ligados
à geomorfologia, ao clima
regional e à biota.
Na visão ecossistêmica,
um rio é uma unidade espacial e funcional, muito aberta, portanto, tendo como
limite a bacia hidrográfica.
Se esse é o limite, torna-se
óbvio que as massas de água que fluem através da calha de drenagem são conseqüência
dos processos superficiais e sub-superficiais
das terras adjacentes. De forma simplificada,
pode-se afirmar que um rio recebe sempre os
produtos da drenagem na paisagem, transforma parte desses materiais e transfere tudo
aquilo que não “conseguiu” transformar. Daí
um contínuo. As assembléias de seres vivos
vão modificando gradualmente sua composição para atender essas demandas. Se ocorre
uma contínua dissipação de energia potencial em energia cinética, trecho após trecho do
rio, há uma eterna busca de equilíbrio, nunca alcançado, na bacia de drenagem, modificando, também, continuamente a paisagem.
As considerações teóricas acima pretendem

“Rios têm a
função renal
no contexto
ecológico da
paisagem”

deixar claro que as cargas poluidoras numa
bacia hidrográfica também são um contínuo
da atividade econômica humana para a qual
todos contribuímos negativamente. Tomemos como exemplo as recentes tragédias
ocorridas no rio dos Sinos. Todos que, de algum modo, contribuem com drenagem de
efluentes, domésticos ou industriais, urbanos
ou difusos da agricultura, orgânicos ou
inorgânicos, em qualquer trecho, têm participação na deterioração da qualidade da água
do rio. A incapacidade de manter a baixa
entropia – insuficiente capacidade de recuperação ou sobrecarga – se manifesta a partir
de certo trecho, mas as causas também estão
nos trechos a montante, que transferem todo
material não transformado.
A solução, mesmo que com ônus para a
sociedade, está no tratamento integrado das
cargas poluidoras, estabelecendo níveis mínimos de qualidade que assegurem a condição funcional do rio, portanto de manutenção da estrutura das assembléias de seres vivos, como um todo, não somente dos peixes.
*Professor do Departamento de Ecologia e
PPG Ecologia e do Instituto de Biociências
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A T UA L I D A D E
Entrevista Heinrich Hasenack

Professor diz que a paisagem onde se formou o gaúcho está sumindo rapidamente

“Campos gaúchos estão

ameaçados”
JOSI CERVEIRA

Ademar Vargas de Freitas

Jornal da Universidade – O que é

e onde está localizado o bioma
pampa?

“

“Todo ano, os campos
do Rio Grande perdem
100 mil hectares para
as lavouras de soja
e de arroz, e para
o cultivo de árvores
destinadas à
produção de celulose
para exportação.”

FLÁVIO DUTRA

A cobertura vegetal natural do
pampa já tem mapa. Uma equipe
de pesquisadores da UFRGS – liderada pelo professor Heinrich
Hasenack e formada por integrantes do Centro de Ecologia, do Departamento de Botânica e do Centro de Sensoriamento Remoto –
acaba de produzir o mapeamento
dos remanescentes da cobertura
vegetal nativa do bioma pampa,
com base em imagens captadas
por satélite.
Esse trabalho foi entregue ao
Ministério do Meio Ambiente juntamente com o mapeamento de
mais cinco biomas continentais
brasileiros – amazônia, caatinga,
cerrado, pantanal e mata atlântica
– realizado por equipes coordenadas por outras universidades e instituições de pesquisa. Existe mais
um bioma brasileiro reconhecido,
o das zonas costeiras e marinhas,
que ainda não foi pesquisado no
nível dos demais.
O mapeamento do bioma pampa, desenvolvido em parceria com
a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), unidades Clima Temperado e Pecuária
Sul, e com a Universidade da Região da Campanha (Urcamp), foi
realizado basicamente pela equipe do Laboratório de Ecologia, dirigido por Hasenack, mas mobilizou cerca de 20 pessoas com diferentes níveis de atuação ao longo
de dois anos.
Logo após sua conclusão, esse
trabalho forneceu subsídios à
Fundação Estadual de Proteção
Ambiental Henrique Luís Roessler (Fepam) na realização do zoneamento que servirá de base para
o licenciamento de áreas de plantio de eucaliptos na metade sul do
estado para a produção de celulose para exportação. E o Ministério do Meio Ambiente aplicou o
mapeamento dos biomas na revisão de um documento, lançado
em 1999, sobre áreas prioritárias
para conservação da biodiversidade e que deverão receber atenção
especial.
Agora, a equipe está trabalhando no relatório final e também no
layout dos mapas, que serão apresentados em março, mas os números finais já estão disponíveis. Nesta entrevista, o professor Heinrich
Hasenack comenta os dados obtidos pela pesquisa, que começou em
novembro de 2004, quando a
UFRGS foi selecionada em edital
lançado pelo Ministério do Meio
Ambiente.

florestas do estado. Como ocorreu
na região do Vale do Sinos e do
Vale do Caí, avançando em seguida para o Vale do Uruguai. A agricultura no nosso estado, à exceção do arroz, se estabeleceu sobre
áreas originalmente ocupadas por
florestas. Quando os primeiros colonizadores alemães e italianos
chegaram aqui, os campos já vinham sendo utilizados pelos descendentes de portugueses para a
criação de gado.
JU – Quando se deu o avanço sobre

os campos?
Heinrich Hasenack – O pampa não

tem limite nacional, está em três
países: Brasil, Argentina e Uruguai.
No Brasil, está localizado na porção sul do estado do Rio Grande
do Sul e se caracteriza por ter cobertura vegetal predominante de
campos naturais, com matas de
galeria e áreas de relevo suave e ondulado, como na Campanha e Missões, ou formando mosaicos de
campo e floresta, em áreas de relevo forte ondulado, como na Serra
do Sudeste. O clima é úmido ao longo do ano, havendo uma tendência à seca de verão no sentido do
interior do estado, em especial na
Fronteira Oeste. As pastagens naturais são apropriadas para criação extensiva de gado.
JU – Como foi feito o mapeamento?
Hasenack – O mapeamento do

bioma pampa baseou-se em imagens
de satélite colhidas em 2002, embora algumas sejam de 2001, outras de
2003. Com ele, poderemos verificar
as modificações ocorridas na vegetação entre aquela época e agora.
Em alguns lugares, onde as coisas
são mais dinâmicas, houve grandes
modificações, como na região metropolitana de Porto Alegre e na região Norte do estado.
JU – Quais são as características dos

mapas?
Hasenack – Os mapas de biomas
apresentam conjuntos de formações vegetais similares, aos quais
estão associadas comunidades de
animais. A vegetação já indica o
tipo de fauna que abriga. Uma floresta tem fauna diferente da encontrada no campo, embora haja animais que necessitem de ambos os
ambientes. Alguns fazem ninho no
campo, mas se alimentam na mata,
ou vice-versa.
JU – Qual é a situação dos campos

gaúchos?
Hasenack – Os campos do Rio

Grande do Sul têm sido utilizados
para criação de gado há mais de
200 anos. Mesmo assim, podemos
considerar que 40% da superfície

do bioma pampa ainda mantêm a
cobertura vegetal de espécies nativas. Desse total, 22% são formações campestres, 5% são formações florestais e 13% são formações consideradas como um mosaico de campo e floresta (não se
define se originalmente era campo ou mata). Áreas que apresentam indícios de terem sido usadas
previamente para a agricultura
não são tratadas como cobertura
vegetal natural.
JU – Ainda há lugares intocados?
Hasenack – Chegamos a selecio-

nar lugares, não digo intocados,
mas bem conservados. Deu algo
entre 11% e 13%. A idéia que quisemos passar é que existem áreas
em que poderia haver um retorno
a uma situação próxima à original,
outras, que podem se manter como
semi-naturais se houver uso compatível com as características naturais e manejo adequado.
JU – Quanto da área pesquisada
deveria ser conservado?
Hasenack – Devemos buscar conservar o máximo possível. Os 41%
de cobertura vegetal natural devem
ser alvo de conservação. Parte na
forma de unidades de conservação
de proteção integral e de uso sustentável, bem como com uso diferenciado a partir de diretrizes que
devem definir o uso sustentável.
Em qualquer ponto do bioma, o
nosso mapeamento aponta áreas
já antropizadas (modificadas pela
ação do homem) que poderiam ser
utilizadas para expansão de outras
atividades. Não há necessidade,
portanto, de avançar sobre áreas
com cobertura vegetal natural
para a expansão da agricultura e
de cultivos florestais.
JU – Como estão distribuídos esses remanescentes da cobertura
nativa?
Hasenack – A distribuição não é
homogênea. Existem regiões, como
as Missões, onde temos menor
percentual de cobertura natural,
porque é área de expansão da soja,
que utilizou inicialmente a zona de

Hasenack – Quando as florestas

produzir celulose, em algum lugar
vamos criar gado, em algum lugar
vamos plantar grãos e cereais. Ser
absolutamente contra ou absolutamente a favor torna a discussão
passional. Para melhor decidir é
necessário conhecer os lugares. Há
lugares com cobertura vegetal
original que é interessante conservar, e existe uma atividade compatível com isso, que é a criação
de gado. É lógico que eu não gostaria de trocar campo por floresta. Já fizemos essa troca, no norte
do estado, e hoje vemos as conseqüências de não termos deixado
pelo menos algumas áreas com a
cobertura original.

já estavam derrubadas e plantadas, a agricultura começou a expandir-se sobre os campos. Começou no Planalto Médio e nas Missões, onde praticamente já não
existem campos naturais. Mas, à
medida que a gente se desloca para
São Luiz Gonzaga, Santiago e São
Borja, já se vêem campos. Só que
a fronteira agrícola já está se deslocando para lá. No Planalto Médio, a cobertura está ameaçada; na
Campanha, está melhor conservada. Onde há avanço e incentivo
florestal é exatamente nessa zona
de transição de Planalto para
Campanha: Maçambará, sul de
Santiago, São Gabriel...

estamos identificando os campos
melhor conservados. Eles serão
prioritários, caso se queira manter alguns locais com características da paisagem original do pampa, onde se formou a cultura do
gaúcho. Temos que nos preocupar
porque essa paisagem está sumindo de maneira muito rápida. Com
os cultivos florestais, a tendência
é que essa paisagem seja reduzida
mais rapidamente ainda do que
vinha sendo reduzida devido a
outros tipos de cultivo.

JU – O seu estudo serviu de subsí-

JU – É possível calcular os percen-

dio para o zoneamento feito pela
Fepam para servir de base ao
licenciamento de áreas para a silvicultura. O senhor é favorável à
introdução do cultivo de eucalipto
no pampa?
Hasenack – Toda atividade que
respeitar a legislação ambiental é
uma atividade legítima. Em algum
lugar vamos plantar árvores para

tuais dessa redução?
Hasenack – Os dados disponíveis
são muito frágeis. Para que seja
possível fazer uma estimativa consistente, este mapeamento deveria
ser feito de forma periódica,
concomitante com o censo agropecuário, por exemplo. Aí poderíamos ter dados comparativos ao
longo do tempo.

JU – Corremos esse risco novamente?
Hasenack – Justamente por isso,

ÁREA DE OCORRÊNCIA DO BIOMA PAMPA NO RIO GRANDE DO SUL

Fonte: Laboratório
de Geoprocessamento/
Centro de Ecologia UFRGS
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Extensão Portal
Aramis, vinculado
à Faculdade
de Arquitetura,
desenvolve cursos
de computação
gráfica com baixo
investimento
Sonia Torres

Quantas vezes desejamos fazer
um curso para obter capacitação
profissional ou até mesmo por interesse pessoal e acabamos esbarrando na falta de tempo e de dinheiro?
Inúmeras. Sem contar as situações
em que o indivíduo se inscreve, mas
não pode cursar, por colisão de horário das aulas com outros compromissos. Para atender a essa demanda, foi criado o portal Aramis
(Ambiente de Aprendizagem de
Computação Gráfica a Distância),
projeto de extensão vinculado ao
Departamento de Expressão Gráfica e nascido dentro do Núcleo de
Desenvolvimento de Produtos
(NDP), da Faculdade de Arquitetura. Nele são oferecidos cursos
como AutoCad 2D, 3D, Work Cad,
MS Project da Microsoft, Adobe
Photoshop e Corel Draw.
Maurício Moreira e Silva Bernardes, coordenador do projeto, e
Daniel Sérgio Presta Garcia, desenvolvedor de cursos, ambos professores do Departamento de Expressão Gráfica, contam que os alunos
recebem as aulas via e-mail, além de
participarem de chats e fóruns. Segundo Maurício, o projeto promoveu, já a partir do primeiro edital,
publicado em 2002, cursos a distância com um investimento baixo,
também destinados ao público externo. “Dessa maneira conseguimos
melhorar, ampliar e aprimorar
parte do NDP”, afirma o coordenador. As aulas são diárias e duram,
em média, 20 minutos.
De acordo com Bernardes, o aluno pode acessar o Aramis de onde
estiver e em qualquer horário, facilitando seus estudos. Ao longo de
quase quatro anos de funcionamento, 1.300 pessoas já entraram no site
e preencheram cadastro, mostrando interesse na realização dos cursos. Para o coordenador, esse é um
número elevado para um projeto
novo. Agora, no período de férias,
foram lançados cursos de AutoCad
2D e AutoCad 3D, cujos sites podem ser acessados pelos endereços:
www.ndprodutos.ufrgs.br
e
www.ufrgs.br/aramis.
Flexibilidade de horário – No

princípio, o projeto foi pensado
para funcionar por um período.
Porém, logo ficou claro o grande
alcance do ensino a distância, que
já assumiu caráter permanente.
Hoje, o portal conta com o trabalho de cinco bolsistas pagos
com verba proveniente dos cursos. Bernardes enfatiza o objetivo principal do portal que é oferecer cursos totalmente a distância, de forma que os alunos possam realizá-lo no momento em
que desejarem.
“Inicialmente, vislumbramos
uma oportunidade no mercado,

Horizontes antropológicos

pois havia muitos cursos de
AutoCad presenciais, e boa parte
dos cursos a distância não era de
instituições de ensino reconhecidas, como a UFRGS. Temos um
nome muito forte em toda a região
Sul”, esclarece. Assim que foi lançado, várias turmas foram formadas, comprovando o interesse pelo
ensino a distância.
Esses cursos têm curta duração,
pois a carga horária é de 20 horas,
dependendo do ritmo dos alunos.
Os participantes têm a oportunidade de adquirir os softwares
orginais por um preço bastante
acessível. Com isso, os alunos não
precisam lançar mão de expedientes não recomendáveis, como instalar cópias ilegais, evitando sujeitar-se a uma condição que não é a
ideal. Outro aspecto positivo é o
fato do estudante passar a ter um
software não apenas para se capacitar, mas também para produzir,
utilizando o programa em seus desenhos técnicos. Bernardes revela,
ainda, que o lançamento de mais
um projeto, visando à criação da
disciplina de Desenho Técnico
Instrumentado da UFRGS, está
para ser apreciado pelas Comissões
de Graduação dos cursos de Engenharia e Design. Esse projeto deverá utilizar todo o conteúdo do portal, referente a Desenho Técnico,
mais o conteúdo do mesmo curso
administrado em sala de aula, para
que 70% da disciplina seja a distância e 30% presencial. O professor
diz que existe grande demanda por
parte de alunos que querem se matricular em Desenho Técnico II e
não conseguem vaga.
Criatividade brasileira – A equi-

pe do Aramis solicitou recursos
junto à Pró-reitoria de Graduação
para a melhoria do laboratório,
onde há 20 computadores para a
disciplina de Desenho Técnico
Instrumen-tado. Maurício Bernardes explica que “com mais máquinas, poderia ser ampliado o atendimento ao aluno que não tem
computador em casa. Por isso, cogitamos a liberação da carga horária do laboratório, propondo que
os alunos que têm computador em
casa façam a disciplina de Desenho
Técnico a distância.”
O projeto também contribui
com a Graduação da Universidade, oferecendo cursos gratuitos.
Toda essa infra-estrutura e os recursos gerados pelas atividades de

extensão estão trazendo benefício
direto para a Graduação. “Se aprovado por todas as Comissões de
Graduação das Engenharias e
mais o Design, no segundo semestre de 2007, teremos as primeiras
turmas de Desenho Técnico II a
distância, utilizando a plataforma
do portal Aramis.”
Bernardes explica que as avaliações são feitas a distância, ao final
de cada aula, e só passa para a aula
seguinte o aluno que alcançar a
nota exigida. Caso contrário, terá
que refazer a aula e submeter-se a
uma nova avaliação. Para o professor Daniel Garcia, o aspecto
mais importante é a forma como
os conteúdos didáticos são apresentados, concebidos para facilitar
o desempenho do aluno. Além de
material didático perfeitamente
formatado, existem gráficos, desenhos e animações, que fazem com
que o aluno interaja com a
multiplicidade de mídias, tornando o conteúdo muito atraente.
É oferecida toda a assistência de
que o aluno necessita, seja via chats
ou fórum, ou por e-mail, que será
respondido em 24 horas, além das
consultas por telefone. Ele também
pode acessar o site em um horário
específico, todos os dias, e falar diretamente com um dos instrutores.
O público é constituído por engenheiros, arquitetos, técnicos de diversas áreas, administradores na
área de MSProject, alunos dos cursos citados e alunos do ensino médio. Os cursos de AutoCad não exigem que o aluno esteja trabalhando com desenho técnico: durante as
aulas é mostrado como usar o sistema. Esses cursos custam de R$ 110 a
R$ 120 para alunos da UFRGS e em
torno de R$ 160 para profissionais.

Imagens produzidas
pelos alunos com o uso
do programa AutoCad

A seriedade
da instituição
determina
escolha
Sérgio Martins Strieder
acabou de concluir o curso
de AutoCad 2D e está
satisfeito. “Já tinha feito o
mesmo curso de forma
presencial em outra
instituição, que me forneceu um certificado com
dados incompletos, em
que foi omitida a data de
início, fato que o tornou
inviável para o mercado.”
Formando de Engenharia
Civil pela Unisinos, Sérgio
considerou o curso excelente pelas facilidades oferecidas. “O custo baixo me
atraiu bastante, e também
a forma como se desenvolveu. A distância, assisti às
aulas todos os dias no
horário em que pude”, diz.
Strieder também considerou o aprendizado bem
orientado, com possibilidade de consultas aos
instrutores toda a vez que
teve alguma dúvida.
O estudante avaliou o
conteúdo como muito bom.
Para ele o portal é um
meio de comunicação por
onde se pode transmitir
novos conceitos de forma
rápida. Sérgio acha que a
avaliação exige que o
aluno não se limite ao
conteúdo das aulas, mas
procure aumentar seus
conhecimentos por meio
da pesquisa.

Número dedicado aos direitos
sexuais e
reprodutivos,
apresentando
um conjunto de
artigos que
enfoca a questão num plano
mais macrossocial, e outro conjunto de artigos que exploram questões mais específicas, vinculadas a
práticas e concepções culturais
particulares. Destaca-se o texto de
Elizabeth Zambrano,
“Parentalidades impensáveis: pais
e mães homossexuais, travestis e
transexuais”, que debate a
parentalidade homossexual
demonstrando como essa “nova”
forma de parentalidade, ao
mesmo tempo em que desafia o
modelo tradicional de família, se
apropria desse modelo para
conseguir legitimidade social,
especialmente frente à esfera
jurídica. Para a autora, o desafio
deste momento é enfrentar as
novas demandas e desconstruir
antigas certezas da antropologia,
da psicologia/psicanálise e do
direito, favorecendo a legitimação
dessas famílias dentro da sociedade. Embora “impensáveis” essas
parentalidades são “visíveis” e
estão aí obrigando essas instituições sociais e campos do saber a
uma adequação urgente.

Estudos interdisciplinares
sobre o envelhecimento
V. 9 – 2006
Revista semestral do Núcleo de
Estudos Interdisciplinares sobre
o Envelhecimento da Prorext
Editores: Sergio Antonio Carlos
e Sandra Vieira Larratéa
R$ 20
A publicação
reúne artigos de
médicos,
fisioterapeutas,
pedagogos,
fonoaudiólogos,
enfermeiros,
psicólogos,
administradores
e historiadores que abordam
questões amplas na área do
envelhecimento. O artigo “Diferenças intergeracionais no
contexto brasileiro: reflexões e
perspectivas”, de Patrick
Wachholz e Fabrizio Fiamoncini,
faz uma análise dos eventos
políticos e sócio-culturais a que
foram submetidos os jovens de
diferentes gerações nas últimas
décadas. Entre outras conclusões, os autores dizem que,
apesar da aparente aproximação
das últimas gerações com seus
predecessores, o mito atual de
que os filhos cada vez mais
deixam de cuidar de seus pais
idosos tem levado a projeções
catastróficas de um idoso abandonado e isolado. Uma ironia, pois
o próprio Estatuto do Idoso
recomenda o convívio do idoso
com as demais gerações.
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C AMPUS
FLÁVIO DUTRA

Pois

Confusões
no dia-a-dia

sim
ou pois

não?
Língua portuguesa
Estrangeiros
que vêm estudar
no Brasil tropeçam
nas dificuldades
do nosso idioma
“Tive aula de português por três
anos na minha escola”, conta a argentina Nora Carabajal, intercambista estudante de economia, “mas
só aprendi ‘oi, tudo bem, comme tu
vais’...” “Comme tu vais é francês!”,
corrigiu Alexandre Fernandes, que
veio da França estudar engenharia
elétrica na UFRGS.
A confusão de idiomas faz os cinco amigos estrangeiros presentes
caírem na risada. Os que ainda não
foram citados são os argentinos
Franco Lombardi, da Arquitetura;
Sandra León, da Comunicação Social; e Fabíola Vilte, do curso de Letras. A turma, que se reúne nas terças-feiras à noite na Casa do Estudante Universitário (Ceu), tem ainda dois espanhóis. Eles não se conheciam antes de vir para Porto
Alegre, a união veio da necessidade
e das dificuldades em falar português. “Temos melhor relacionamento entre nós, estrangeiros, do
que com nossos próprios colegas de
aula. Acho que a língua nos une,
porque temos que falar em português para nos entender. Se ele fala
em francês eu não entendo e se eu
falo em espanhol ele não entende,
então a língua portuguesa funciona como mediação.”
O modo como chegaram ao
Brasil foi praticamente o mesmo
para todos. Os argentinos receberam uma bolsa de estudo de programas de intercâmbio cultural entre os dois países. O desembarque
também foi parecido para todos:
não havia ninguém esperando por
eles no aeroporto ou na rodoviária de Porto Alegre. Esse já seria o
primeiro desafio com a língua portuguesa: entender e ser entendido
o bastante pelo menos para chegar
à Casa do Estudante.
Nora tentou se preparar antes de
vir para o Brasil, mas o pouco conhecimento da língua portuguesa
tornou tudo muito difícil: “Fui atrás
de informações antes de vir para cá,
porque sabia que chegaria às três da
manhã. Logo que cheguei à Casa do
Estudante, a primeira pessoa que
encontrei falava muito rápido. Não
entendi nada. Aí compreendi que
estava no Brasil e que ia ser mais difícil do que eu pensava.”
Dicionário na mochila – Nos
primeiros dias em Porto Alegre a
regra geral foi se virar sozinho, carregando no “portunhol” e ensaiando algumas palavras de português.
Sandra León conta que, quando
chegou, usava o dicionário o tempo todo: “Tentava falar devagar e
olhar para as pessoas para ver os
gestos e entender o que queriam dizer”. No primeiro mês o dicionário
estava sempre na mochila. Nesse

As argentinas Nora,
Sandra e Fabíola
(da esquerda para
a direita) dizem
relacionar-se
melhor com outros
alunos estrangeiros

início foi muito importante o auxílio de colegas, amigos e vizinhos,
como afirma Nora: “Ficar numa
casa de estudantes foi uma vantagem, porque começamos a falar
com os moradores. Eles nos ajudaram muito com o idioma.”
Fabíola Vilte diz que chegou
também sem falar nada, mas teve a
ajuda de amigos e colegas. “Meu
professor sempre procurou me
ajudar, algumas vezes ele até conversava em espanhol comigo”, conta a estudante. O estudante de Arquitetura Franco Lombardi diz que
em seu curso a necessidade de falar é
muito grande, por isso foi forçado
a se fazer entendido logo no início
das aulas: “Não sabia nada de português quando cheguei e foi um pouco
complicado.”
O francês Alexandre Fernandes
teve a ajuda dos
amigos espanhóis e
dos colegas de engenharia, apesar
de sua grande vantagem em relação aos amigos argentinos. Seu nome completo, Alexandre do Espírito Santo
Fernandes, dá a pista de que seus
pais são portugueses. “Nunca havia estudado português antes, porque minha família é de Portugal e
conversava em casa. Não escrevo,
mas consigo ler e falar português
muito bem. Nos primeiros dias,
conseguia entender quase tudo.” As
diferenças do idioma falado em Portugal para o nosso, porém, não são
poucas, como notou Alexandre: “A
primeira coisa que me surpreendeu
aqui foi o sotaque, que é muito forte e muito diferente do de Portugal.

Já ouvi falar que um português não
consegue compreender o que diz
um brasileiro e vice-versa, mas eu
não tive esse problema.”
Cultura brasileira – Dos cinco es-

trangeiros, três já haviam visitado
o Brasil anteriormente. Franco e
Nora conheceram o litoral catarinense em férias com a família, como
já é hábito de grande parte dos argentinos. Nora diz que não teve
muito contato com o português
nessa ocasião, pois as pessoas da Argentina costumam conversar apenas umas com as outras. Já Franco
nota uma grande diferença entre o
modo de falar de Santa Catarina e
o do Rio Grande
do Sul: “Lá as pessoas falam muito
mais depressa.”
Fabíola havia
viajado a São
Paulo dois anos
atrás, e gostou
muito da experiência. “Fiquei fascinada, porque
adorei o jeito das
pessoas, a cidade, a língua. Lia
Vinícius de Moraes nesse momento e já tinha contato com a música
brasileira. Então, quis conhecer
mais o Brasil.” Ela achou a cultura
gaúcha muito semelhante a de sua
cidade, Corrientes, principalmente quanto à musica e à culinária. A
estudante de Letras decepcionouse apenas com a recepção dos colegas, esperava que fosse mais calorosa: “Na Argentina, quando chega algum estrangeiro, todo mundo fica em volta. Aqui, passei quase
despercebida, tenho poucos colegas
que falam sempre comigo”.
Quando chegou em Porto Ale-

Na Argentina,
estrangeiros
são recebidos
com festa, ao
contrário daqui

gre, Alexandre surpreendeu-se com
as características “européias” da cidade. “A verdade é que quando se
mora na França e fala-se do Brasil,
pensa-se em praia, em carnaval, Rio
de Janeiro.” O forte sentimento de
identificação do povo gaúcho com
sua terra foi outra coisa que chamou a atenção do francês. “Agora
que conheço muitos brasileiros,
noto que existe uma forte personalidade gaúcha, todo mundo tem
muito orgulho de viver aqui no Sul,
e, se tu fala com outros brasileiros,
todo mundo diz que aqui é mais Rio
Grande do Sul do que Brasil.”
Fora das aulas, os estudantes de
intercâmbio aproveitam o tempo
livre para prestigiar eventos promovidos pela UFRGS ou por outras
instituições. “Gosto muito da vida
cultural, cinema, teatro, música e
tento assistir a todas as propostas
da UFRGS”, conta Sandra. “A última coisa que fiz foi ir à apresentação do Tom Zé, no Salão de Atos.
Vou também ao Santander Cultural e na Feira do Livro.” Alexandre
prefere as festas, principalmente as
do bairro Cidade Baixa. Franco, já
passou o final de semana na casa de
um amigo brasileiro e, em busca de
atividades, integrou-se num projeto entre sua faculdade e o governo,
que trabalha junto às populações
indígenas. “Visitamos uma aldeia
guarani, e conversar com eles foi
uma experiência surpreendente.
Compreendia melhor a língua portuguesa quando falava com o cacique do que quando falava com o
professor. Foi mais fácil, porque o
português é uma língua aprendida
também para eles.”
Luiz Ricardo Linch, estudante do 8º
semestre de jornalismo da Fabico

O colombiano Jorge Suaréz,
mestrando em Desenvolvimento Rural, chegou ao Brasil em
março de 2005. Desde seu
desembarque no aeroporto, a
falta de conhecimento da língua
portuguesa trouxe-lhe vários
problemas. Mesmo tendo lido o
aviso de que táxis brancos têm
o mesmo preço dos vermelhos,
não conseguiu entender bem o
sentido da frase e um taxista
mal-intencionado tirou-lhe uns
trocados a mais. Pouco depois,
já na inscrição para o mestrado,
teve dificuldades para conseguir
um pouco de água.
“Eu tentava pedir um copo
de água e ninguém me entendia. Estava morrendo de sede,
até que apelei para gestos, e
compreenderam.” Duas semanas depois, já entendendo
melhor o básico do idioma,
Jorge foi pego numa armadilha
da língua portuguesa: “Fui na
Livraria da UFRGS e tive interesse por um livro. Perguntei para
a atendente ‘Posso olhar?’ e
ela respondeu ‘Pois não’. Saí
furioso de lá. Comentei com
minha orientadora o quanto
estava surpreso com a falta de
educação das pessoas, e foi
então que ela me explicou que
‘pois não’ quer dizer ‘sim, com
muito prazer’. Não pude acreditar”. Até hoje Jorge diz que não
conseguiu assimilar o significado da expressão e que precisa
de tempo pra pensar quando a
escuta. “Já na escrita tenho
dificuldade com o ‘porém’, não
consigo usar. Isso porque para
nós o ‘porém’ equivale ao
‘portanto’.”
A estudante de comunicação
Sandra De León diz não precisar
utilizar com tanta freqüência o
dicionário no final do intercâmbio. “Consulto o dicionário
apenas quando estou lendo e
tranco em uma palavra que não
permite avançar a leitura;
senão, continuo e tento compreender o significado pelo contexto.” Para a argentina, escrever
em português é mais difícil do
que ler ou falar, pois a ortografia
do nosso idioma tem muitas
diferenças. O colombiano Jorge
tem outra opinião: “Na escrita
sou melhor do que na conversação. O mais difícil é falar coisas
nasais, guturais. Isso pra mim
não existia. Falo português ainda
mal, apenas por necessidade.”
Um estudo realizado pelas
estudantes Cristina Pereira e
Iliane Martins, da Faculdade de
Letras da Universidade de
Caxias do Sul, revelou que a
grande maioria dos estrangeiros que vêm para o Brasil
prefere aprender a língua
portuguesa pela convivência
com os brasileiros. Os
intercambistas têm maior
facilidade nesse aprendizado,
já que convivem 24 horas por
dia com o idioma. Para os que
querem aperfeiçoar seu
conhecimento do português e
obter um Certificado de
Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros
(Celpe-Bras), existem algumas
universidades brasileiras que
oferecem cursos.
Na UFRGS, desde 1993, o
Programa de Português para
Estrangeiros, promove aulas
para falantes de outras línguas
e para formação de professores.
Informações pelo telefone
3316-6708.
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ESPECI

Quando o

trabalho
faz

adoecer

Comportamento Especialista alerta
para os problemas de saúde decorrentes
das pressões sobre os trabalhadores
Faustino Freitas, funcionário
da Gráfica da UFRGS, adapta-se
ao ritmo da máquina

Ânia Chala

O culto à velocidade, materializado através da exploração e
otimização do tempo, move o mundo. Tudo o que fazemos é regido
pelo relógio: o trajeto da casa ao
local de trabalho, o ritmo de produção nas fábricas, os prazos para
a conclusão de tarefas, a hora do
lanche e do cafezinho e até mesmo
os momentos de lazer. Como destaca o jornalista Carl Honoré, no
livro Devagar – Como um movimento mundial está desafiando o
culto da velocidade (Editora
Record, 2005), “cada momento está
integrado a uma tabela de horário,
e para onde quer que viremos nosso olhar – a mesinha-de-cabeceira,
a lanchonete do escritório, o cantinho da tela do computador, nosso
próprio pulso – o relógio segue com
seu tique-taque, acompanhando
nosso progresso, cuidando para
que não fiquemos para trás.” E é no
trabalho que essa pressão se faz sentir de modo mais intenso, resultando em estresse e em outros problemas como a depressão.
Segundo o professor Álvaro
Merlo, que atua junto ao ambulatório de Doenças do Trabalho do
Serviço de Medicina Ocupacional do
Hospital de Clínicas, o problema
mais comum hoje em dia são as lesões por esforços repetitivos, também conhecidas pela sigla LER, que
afetam principalmente os trabalhadores da indústria coureiro-calçadista, da alimentação e metalúrgica. Em segundo lugar, vêm os problemas que envolvem sofrimento
psíquico ligado ao trabalho e que
não são exatamente doenças. O médico explica que a maioria das pessoas fazem somatizações, como as lesões por esforços repetitivos, isto é,
descarregam no corpo as perturbações da mente. “Quando o trabalho
é agressivo, criamos mecanismos
para nos defender. Embora esses mecanismos possam ser nocivos, eles
mantêm as pessoas no trabalho, que
é o que importa, pois todos precisam do salário.”
Professor da Faculdade de Medicina, com atuação no Programa de
Pós-graduação em Psicologia Social e Institucional, Álvaro diz que o
trabalhador muitas vezes não se dá
conta do seu próprio sofrimento
psíquico. “O trabalho é como uma
moeda: tem sofrimento e tem prazer, inclusive na nossa atividade aqui

na universidade, que é mais intelectual. Sempre há sofrimento frente às
dificuldades, frente às coisas novas,
aos enigmas do trabalho, e isso vale
tanto para o trabalhador da indústria quanto para o professor.”
Porém, de acordo com o especialista, o trabalhador industrial,
submetido aos modelos de produção taylorista (sistema criado pelo
engenheiro norte-americano Frederick Taylor para o aumento da
produtividade através do controle dos movimentos, das máquinas
e dos homens no processo de produção) e fordista (método de racionalização da produção em massa, que teve início na indústria de
automobilismo Ford) sofre mais,
porque esses modelos separaram
concepção de execução. As empresas têm um setor de métodos e pro-

“

O trabalho é como
uma moeda: tem
sofrimento
e tem prazer, sempre,
inclusive na nossa
atividade aqui
na universidade,
que é mais intelectual

cessos, que pensa todo o trabalho,
e funcionários que simplesmente
executam o que já foi definido.
“Esse trabalhador deve utilizar
apenas seus músculos e articulações. Ele não deve pensar e, para
isso, cria mecanismos, como a
auto-aceleração.” É muito comum
as pessoas se auto-acelerarem
numa tentativa de fugir, de escapar dessa pressão, mas essa é uma
saída absolutamente conservadora, porque não muda o trabalho.
Há dois anos, Álvaro participou
do estudo de um grupo de costureiras de uma indústria têxtil da
Região Metropolitana com lesão
por esforço repetitivo. A empresa,
em busca de uma determinada
certificação, havia contratado um
consultor, que resolveu padronizar a produção, obrigando todas
a executarem suas tarefas do mesmo jeito e no mesmo tempo. “Essas mulheres trabalhavam há 10 ou
15 anos da mesma maneira. O resultado é que elas começaram a

adoecer, porque tentavam fazer do
seu jeito, mas de forma acelerada.
Toda vez que o trabalho é cerceado, que é definido por alguém que
restringe a liberdade, o risco de
adoecimento é muito grande”,
lembra Álvaro, para quem as pessoas estão trabalhando mais do que
o corpo resiste e, por isso, adoecendo fisicamente.
Da pressão à depressão – Mas há
outros problemas, como a depressão, um fenômeno cada vez mais freqüente, e o estresse, um termo genérico, às vezes, difícil de precisar. Segundo dados do ambulatório de
Doenças do Trabalho do Serviço de
Medicina Ocupacional do HCPA,
que existe desde 1988 e atende trabalhadores encaminhados pelo Sistema Único de Saúde (Sus), cerca de
90% dos pacientes com LER têm
também um quadro depressivo.
Álvaro entende que muitas pessoas entram em processo de sofrimento porque acham que o mundo é assim e que é preciso trabalhar desse jeito. Então passam a
emitir sintomas genéricos, como
problemas com o sono, irritabilidade, atrito familiar e conjugal. O
trabalhador que exerce uma atividade taylorizada típica, operando
uma prensa, por exemplo, recebe
a orientação de não pensar, devendo adaptar-se ao ritmo imposto
pela máquina. Para isso, precisa reprimir toda sua criatividade e inteligência. “Quando chega em casa,
e seus filhos começam a demandar
sua curiosidade, ele enlouquece,
porque não pode mobilizar sua curiosidade e reprimi-la novamente
ao voltar para o trabalho. Assim,
ele chega em casa, liga a televisão e
se anula. E começam os atritos.”
Para o médico, também os bancários estão cada vez mais sujeitos
aos problemas de saúde decorrentes
das pressões do trabalho. “Os bancos acabaram com a figura do caixa
executivo e hoje têm gerentes de vários tipos, que precisam atingir uma
cota de produção. Mas essas cotas
são simplesmente um limite a partir
do qual cria-se um novo patamar de
exigência, com uma cota mais alta
ainda. À medida que os funcionários estão atingindo a cota, a gerência
a eleva um pouco mais para aumentar sua competitividade. Essas pessoas, que em geral são bem jovens,
entram num processo de sofrimento”, explica.

Férias expõem o problema
Mas o que acontece nas férias?
O professor Álvaro Merlo acredita
que a tendência geral é tentar
manter o mecanismo criado para
adaptar-se às imposições do
trabalho, pois a remontagem
desse mecanismo, na volta das
férias, é motivo de sofrimento. “O
problema é que as pessoas não
são assim. O ser humano, naturalmente, gosta de passear e se
divertir. Porém, existem inúmeros
preconceitos contra quem não
trabalha, quase todos criados pela
igreja católica e, depois, pelo
protestantismo. A obra de Max
Weber A ética protestante e o
espírito do capitalismo oferece uma
explicação desse raciocínio. Para os
protestantes, o enriquecimento é
visto como um reconhecimento
divino, uma recompensa pelo
esforço do trabalho.”
Por conta disso, o médico diz
que é comum um certo sentimento
de culpa durante o período de
férias. “Eu mesmo tenho esse
sentimento, com a pressão da
Capes para a produção de artigos,
o planejamento de novos projetos, a avaliação do programa de
pós-graduação que precisa obter
bons conceitos. Quando ingressei
na UFRGS, em 1985, não havia
esse sentimento. Hoje, tento
gerenciar a vida acadêmica”,
relata. O professor entende que
uma boa parte dessa culpa é
simplesmente um sintoma
neurótico, porque se paramos de
trabalhar 20 dias, provavelmente,
nada vai acontecer. “As pessoas
que são mais ou menos saudáveis e felizes consigo mesmas
tentam preservar a família, mas
quem não tem um certo controle,
sofre mesmo. Por isso, gostar do
que se faz é importante.”
Para o médico, é cada vez maior
a invasão das coisas do trabalho
no espaço fora dele. “Esse é um
problema antigo, só que com a
reestruturação flexível do trabalho
a coisa está muito mais complicada, principalmente nos níveis
gerenciais e no âmbito do chamado trabalho intelectual. Aqui na
universidade estamos até bem
protegidos, mas nas áreas privadas é uma loucura: as pessoas não
têm mais fim de semana, trabalham quase 20 horas por dia, pois
sempre há cotas e metas que
precisam ser atingidas.”
Álvaro ressalta que não há uma
receita para controlar o problema,
mas um primeiro passo é as
pessoas se darem conta de que

precisam descansar para conseguir manter a sua perfomance no
trabalho. “O estresse num determinado nível e por curtos períodos de
tempo não é ruim, e, às vezes,
mobiliza uma criatividade que
normalmente não temos. Mas ele
deve ser temporário”, explica o
professor. Assim, mesmo nos
momentos de grande pressão, é
importante fazer uma pausa nos
finais de semana e, claro, nos
períodos de férias. Mas tudo
depende da situação de cada um.
“O fundamental é ter consciência, porque confundimos necessidade com essa outra coisa que é
montar e desmontar o mecanismo
de adaptação ao trabalho. É o caso
de quem fica olhando o correio
eletrônico duas a três vezes por
dia, mesmo estando em férias.
Aliás, o e-mail é um negócio
maluco. Hoje, toda a comunicação
se dá via correio eletrônico, mas
95% das mensagens não demandam resposta imediata ou simplesmente não interessam, são puro
lixo”, diz o professor.
Conforme o especialista, as
origens desse quadro remontam
ao início do século XX, quando o
taylorismo se consolida em todo o
mundo. “Naquela época, os
relógios de pulso eram um ornamento. Mas, a partir do momento
em que Taylor começa a medir as
coisas em detalhes, em frações de
segundo, o relógio é incorporado,
mas não apenas dentro da fábrica.
Ele é absorvido pelo mundo
exterior, que se torna taylorizado.”
O chamado período de reestruturação flexível, que começou no
final dos anos 70, com os modelos
de produção japoneses invadindo
as empresas e também o ambiente fora do trabalho, é o ingrediente
que faltava para a desumanização
do trabalho. “Não é natural, nem
saudável, trabalhar e viver dessa
forma, mas as economias capitalistas precisam que as pessoas
considerem isso tão natural como
as árvores”, alerta o médico. Ele
diz que usar determinada
tecnologia ou modo de produção
foram decisões adotadas em
função da competição e que a
tendência é que as pessoas levem
isso para fora do trabalho. “É bem
difícil nos darmos conta disso,
porque todos se sentem muito
mais ameaçados hoje do que se
sentiam há alguns anos. Não
existe mais aquilo de entrar numa
companhia e ficar por 30 anos até
a aposentadoria”, conclui.
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Exercícios sem exageros ajudam a controlar o estresse
Para o professor Belmar José
Ferreira de Andrade, cardiologista
com mestrado em Ciências do Movimento Humano na Universidade
de Córdoba, Espanha, que trabalha
no Laboratório de Pesquisa do Exercício (Lapex) da Esef, o período de
férias é uma excelente oportunidade
para aprender a controlar o estresse
e ainda adquirir hábitos saudáveis.
“Nos meses de primavera e durante o verão há um chamamento para
a prática de esportes e atividades físicas. E parece que está se criando
uma consciência de que as pessoas
precisam fazer um exame prévio antes de iniciarem um programa de
exercícios ou um treinamento físico. Tanto que os consultórios e clínicas de avaliação ficam lotados logo
no início da primavera.”
Contudo, segundo Belmar, o
grande problema são aqueles que
não buscam uma avaliação prévia.
“Em geral, pessoas que estão com
excesso de peso e se preocupam em
emagrecer com a chegada do verão.
Então, começam a fazer exercícios
por sua conta e risco, sem buscar
uma orientação.” O especialista diz
que, quando isso acontece, o que
chama atenção não são os problemas de coração, pressão ou circulação, mas a agressão aos músculos, tendões e articulações. Isso porque as pessoas caminham ou correm com calçados e vestimentas
inadequados, e os joelhos, que não

estavam preparados, começam a
reclamar, assim como os tornozelos e a coluna. “O ponto de choque
é o aparelho locomotor como um
todo, pois nele o impacto do exercício é maior. Além disso, a grande
maioria corre, caminha ou joga futebol”, diz Belmar. Ele ressalta que
realizar uma grande carga de exercícios no sábado e no domingo,
para compensar o que não foi feito
durante a semana, é uma escolha
que geralmente resulta em problemas de saúde.
A correria diária e o desejo de alcançar o padrão de beleza da moda
faz com que muitos vejam nas férias
a oportunidade para montar e cumprir seu próprio programa de exercícios, visando à perda de peso. “Aí
montam um programa ‘a la louca’ e
ficam sujeitos a problemas no aparelho locomotor por excesso de carga e também porque não se alimentam. Daqui a pouco, desmaiam por
estar consumindo mais calorias do
que ingerem.”
Na opinião do professor, o certo
seria fazer um programa preventivo para desfrutar os 30 dias de férias. “A alegação geral é que não há
tempo, mas isso não passa de desculpa, pois para se manter em boas
condições de saúde, 30 minutos de
atividade, três vezes por semana são
suficientes para manter uma boa
condição física ao longo da vida.”
O que falta é uma cultura que valo-

rize o exercício como forma de manutenção da saúde.
O relaxamento educacional na
área do exercício físico e, por extensão da saúde, é crônico e vai desde a pré-escola até a universidade.
Por isso, Belmar considera o modismo da malhação na academia de
certa forma positivo. “Porém, há
aqueles que estão sempre querendo
mais, porque o bonito hoje é ser ‘sa-

“

“O que falta é
uma cultura que
valorize o exercício
como forma
de manutenção
da saúde”

rado’. Mas os que não têm constituição para desenvolver a musculatura buscam alucinadamente substâncias para aumentar sua massa
muscular”, alerta o professor.
O Brasil não tem um controle eficiente sobre a venda de anabolizantes e o único lugar em que a
fiscalização funciona é nas provas
dos atletas de alto nível, onde há
exames para combater o dopping.
Apesar desses medicamentos serem
largamente usados para tratar desnutrição e problemas no desenvol-

vimento, farmácias e até academias
seguem comercializando-os sem
prescrição médica.
Recomendações – O cardiologista
faz uma série de recomendações
com relação à prática de exercícios
físicos no verão, algumas pertinentes ao esforço físico e outras com
relação à saúde em geral. A primeira delas diz respeito à proteção contra o sol. Atividades físicas normalmente são feitas ao ar livre e muitos, na paixão por uma atividade,
acabam ficando muito tempo ao sol
sem proteção. “As pessoas suam
muito e algumas chegam ao cúmulo
de se envolverem em camadas de
plástico para aumentar o suor, na
esperança de emagrecerem mais rápido. Há alguns anos, um cidadão
envolveu-se em plástico e foi correr
ao meio-dia próximo ao estádio Beira Rio. Ele sentiu-se mal e acabou
morrendo por arritmia cardíaca.”
Porém o verão também tem suas
vantagens. Com o calor, felizmente
para o coração a pressão arterial
costuma baixar. “A pressão baixa
no verão porque o suor contém
sódio e essa perda de líquidos e de
sal faz com que diminua a pressão
arterial. Há pessoas que sofrem no
verão por conta de uma pressão
arterial baixa demais, mas a sobrecarga para o coração diminui com
o calor não só pela queda da pressão como pela redução do volume

de líquidos corporais. Se essa redução é acompanhada da perda de
eletrólitos isso induz a um desequilíbrio do sistema circulatório
que deixa o indivíduo propenso a
arritmias cardíacas.
Belmar salienta que também é importante não abusar do aparelho
locomotor. O músculo despreparado
reclama: começa a doer, distender,
fazer hematomas... Ele precisa ser treinado adequadamente.
“A faixa etária em que as pessoas incorrem mais nesses ‘pecados’
vai dos 40 aos 60 anos. Mas a minha preocupação é com essa juventude, porque ao lado desses que se
preocupam muito com o corpo, há
os que não saem nunca da frente
do computador. Além disso, as
gordinhas geralmente passam da
conta no verão.”
Finalmente, o professor ressalta
que, como as mulheres não têm a
inibição de procurar os profissionais médicos e buscar orientação,
estão menos sujeitas a problemas
provocados pelo exagero nos exercícios físicos. Já os homens são mais
resistentes e não é incomum que as
mulheres carreguem seus maridos
até os consultórios médicos, literalmente puxados pela gravata. “As
mulheres naturalmente são mais
preocupadas. Talvez os cuidados
com a gravidez, os exames preventivos de câncer tenham ajudado a
criar esse tipo de consciência.”

A sociedade do excesso e suas vítimas
como sendo de origem
Um fenômeno que
Karoshi, a
ocupacional, a grande
teve início no Japão e
morte súbita
social e o
já se faz sentir em
por sobrecarga pressão
aumento do número de
outras potências
processos indenizatómundiais, ganhou uma de trabalho,
um
problema
rios contra as empresas
palavra para defini-lo:
que virou
e o governo japoneses,
karoshi ou morte por
levaram à concessão da
excesso de trabalho. O
questão de
primeira indenização
problema é descrito na saúde pública
nos anos 70.
literatura médica como
Em 2000, numa sentença consium quadro clínico extremo, ligado
derada um marco na história dos
ao estresse ocupacional, com
direitos trabalhistas, dada pelo
morte súbita por patologia
Supremo Tribunal Japonês, uma
coronária isquêmica ou cérebro
gigante da publicidade japonesa foi
vascular.
condenada a pagar milhões de
O primeiro caso de que se tem
dólares à família de um jovem
conhecimento ocorreu em 1969,
operário, que trabalhava em média
no Japão, quando um empregado
80 horas por semana e acabou
da maior empresa japonesa de
suicidando-se em 1991.
distribuição de jornais morreu de
O problema é tão sério que, desde
infarto aos 29 anos. Embora as
1980, o Ministério do Trabalho do
autoridades tenham resistido ao
Japão publica estatísticas sobre o
reconhecimento dessa patologia

karoshi. E, na atualidade, o mesmo
órgão tem indenizado anualmente
de 20 a 60 famílias de trabalhadores, sendo que alguns especialistas
consideram que as vítimas ultrapassam 10 mil por ano. Pesquisadores
dizem que entre os fatores associados ao karoshi está o afastamento
dos assalariados da família e o
conseqüente mergulho no trabalho.
O ritmo cada vez mais acelerado
da onda econômica vem se traduzindo em maior estresse sobre a legião
de assalariados no mundo inteiro. O
clima quase doentio de hipercompetitividade que reina em países
como o Japão se alastrou de tal
forma pelo Primeiro Mundo que até
o Oxford English Dictionary Online
(OED) recentemente incluiu o termo
japonês. Na Internet é possível
acessar do site Karoshi Hotline
(karoshi.jp/english/overwork.html)

mantido pelo Conselho Nacional de
Defesa para Vítimas do Karoshi, que
disponibiliza dados estatísticos,
artigos de publicações científicas
internacionais, indicações de livros e
até mantém um telefone para
atendimento.
Em matéria publicada em junho
de 2006, o jornal China News
informa que o fenômeno japonês se
torna uma realidade cada vez mais
habitual naquele país, onde o
crescimento econômico se traduz
em estresse e contínuas horas-extras
para os trabalhadores. A abertura da
China para o capitalismo fez com
que os cidadãos, que antes tinham
moradia e alimentação garantidos
pelo governo, hoje, sofram de
fadiga crônica, hipertensão, câncer,
problemas mentais e divórcios,
como resultado da pressão pelo
“aumento da qualidade de vida”.

Conhecida em mandarim como
guolaosi, a morte por excesso de
trabalho na China afeta principalmente profissionais liberais,
pesquisadores, empresários,
professores e jornalistas, ocupações em que o estresse mental é
muito pronunciado.
No Brasil o problema ainda não
foi registrado, porém a acirrada
disputa no mercado de trabalho já
resultou em morte em pelo menos
um caso recente: no ano passado,
uma jovem paulista foi presa por
ter planejado a morte de duas
colegas para ficar com uma vaga
de emprego.
Fonte: “Karoshi: morte por sobrecarga de trabalho”, de Liliana A. M.
Guimarães, Departamento de
Psicologia Médica e Psiquiatria da
Unicamp
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Entrevista Enrique Serra Padrós

O Chile depois de

Pinochet
Política
Para professor
de História,
sem a sombra
do ex-ditador,
a democracia
chilena ganhará
força
Jacira Cabral da Silveira

A morte de Augusto Pinochet, em
10 de dezembro, encerrou um capítulo da história que dividiu o Chile
por décadas. Nos últimos anos, o
ex-ditador escapou de várias condenações por abusos aos direitos
humanos e crimes fiscais, alegando
razões de saúde e incapacidade mental. Porém, a complexa rede de processos judiciais contra parentes e colaboradores de Pinochet seguirá
adiante, apesar da morte do general que jamais foi condenado.
Pinochet, então comandante do
Exército, liderou em 1973 o golpe
que derrubou o governo socialista
de Salvador Allende. Sob seu regime, que durou até 1990, cerca de
três mil pessoas morreram ou desapareceram e outras 28 mil sofreram torturas, inclusive a atual presidente do país, Michelle Bachelet.
Enrique Serra Padrós, professor
do Departamento e do Programa
de Pós-graduação em História da
UFRGS, faz uma análise da história política chilena.
Jornal da Universidade – Pinochet
derrubou o primeiro presidente socialista eleito democraticamente
num país latino-americano. O que
ele queria evitar?
Enrique Serra Padrós – Os setores
golpistas queriam reverter as inovações do governo da Unidade Popular e o crescente protagonismo
dos setores populares. Particularmente, pretendiam acabar com o
processo de estatização e regulamentação do investimento externo
em andamento e com a democratização do acesso e controle sobre a
propriedade e as práticas de organização coletiva nas empresas estatizadas e mistas. Conjunturalmente, temiam que a ascensão do
peronista Cámpora na Argentina,
em 1973, permitisse ao governo
Allende reverter a terrível pressão
promovida pela direita chilena,
pelas multinacionais atuantes no
país e pelo governo dos EUA.
JU – Os chilenos perderam não só
seus direitos, mas também os direitos adquiridos com as reformas
de Allende. O que a ditadura tirou dos chilenos?
Padrós – A ditadura terminou com
o crescimento eleitoral da esquerda.
Apesar do lockout empresarial e do
boicote da classe média anticomunista, o apoio ao governo
Allende cresceu para 43,4% dos votos nas eleições parlamentares de
março de 1973. O golpe pôs fim à experiência da “via chilena ao socialis-

mo” (transformações dentro dos
marcos constitucionais legais). Além
de acabar com as liberdades civis e
políticas, abandonou uma legislação
preocupada com a justiça social, com
a obrigação estatal de prestar serviços sociais de qualidade e com o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas (dívida histórica).
JU – Como o governo foi estrutu-

rado para garantir o controle absoluto e cruento?
Padrós – A ditadura usou e abusou do recurso do decreto-lei para
regular o funcionamento do Estado e da sociedade. Paralelamente,
esvaziou o Congresso Nacional e
atomizou a sociedade ao esvaziar
seus canais de manifestação. A subordinação da Justiça Civil à Justiça Militar, a conivência do Supremo Tribunal de Justiça com a ditadura e a utilização de um Conselho de Guerra contra a oposição
somaram-se a uma forte censura e
ao controle das universidades. Finalmente, uma extensa rede de informação espalhou medo, insegurança e incerteza sobre uma população que sofreu, por longos períodos, o rigor do estado de sítio.
JU – Quais as características da política econômica durante a ditadura?
Padrós – Por um lado, foram
abandonadas as medidas consideradas esboço de um modelo socialista. Durante a ditadura, os cargos estratégicos da economia foram entregues aos “Chicago boys”
(economistas formados na Escola
de Chicago) e suas medidas de desestatização, internacionalização
(abertura econômica, liberalização financeira), desindustrialização, redução do consumo interno e configuração de um perfil liberal-exportador que ainda permanece. Tal experiência sofreu percalços durante a ditadura e só não
produziu convulsões sociais por
causa da vigência do regime de terror. Apenas no final dos anos 80, o
neoliberalismo chileno começou a
apresentar dados positivos (saldos
comerciais, volumes de exportação,
atração de capital externo), embora acompanhado de dados sociais
alarmantes. Foi com os governos da
Concertación que os índices sociais
melhoraram. Entretanto, na atual
conjuntura chilena, persiste como
legado a incerteza sobre uma economia marcadamente dependente
do mercado externo em função do
aprofundamento da sua função primário-exportadora.
JU – O exército chileno é um dos mais
aparelhados do Ocidente. Que ligação teve com a ditadura de Pinochet?
Padrós – O fator militar foi fundamental para o sucesso do golpe de
Estado e da ditadura. A destruição do governo socialista exigiu in-

tensa política repressiva. Por outro lado, o Chile de Pinochet também se orientou, assim como as ditaduras do Brasil e da Argentina,
pela lógica geopolítica de projeção
regional da sua influência. Cabe
lembrar, nesse sentido, a rivalidade histórica com a Bolívia e o Peru,
assim como o perigoso incidente
com a Argentina, pelo controle do
Canal de Beagle, em 1978, motivo
do posterior apoio encoberto do
Chile à Inglaterra, na Guerra das
Malvinas. Tal postura agressiva levou a que parte dos recursos obtidos com as exportações do país fossem destinadas à compra de armas
e à modernização das Forças Armadas. Aliás, cabe lembrar que
quando Pinochet foi detido na Inglaterra, circularam informações
de que estava comprando armamento britânico.
JU – Qual o envolvimento de

Pinochet com a produção clandestina de armas químicas e biológicas e o tráfico de cocaína – acusações que estão sendo investigadas
pela Justiça chilena?
Padrós – Um dos casos mais sofisticados da Operação Condor foi o
assassinato, no Uruguai (1993), do
químico da Direção de Inteligência
Nacional (Dina), a polícia secreta
do regime, Eugenio Berríos, que
exercia importantes atividades de
pesquisa com armas químicas, no
Complexo Químico do Exército.
Segundo denúncias do ex-chefe da
Dina, general Manuel Contreras,
Berríos era sócio de um filho de
Pinochet na produção e tráfico de
cocaína, cujo destino era a Europa
e os EUA. Supõe-se que a morte de
Berríos tenha sido uma típica “queima de arquivo”. Tudo indica que
os recursos do narcotráfico são uma
das fontes da suposta fortuna do clã Pinochet (avaliada

em US$ 27 milhães); há outras,
como o tráfico de armas, comissões
ilegais e evasão fiscal.
JU – O que foram as operações
Condor, Colombo e o caso Caravana da Morte?
Padrós – Pinochet foi peça-chave
na conformação da conexão repressiva secreta conhecida como
Operação Condor. Manuel Contreras, chefe da Dina, propôs às
demais ditaduras do Cone Sul a
conformação dessa estrutura, visando a organizar uma base de dados comuns e a intercambiar informações, métodos antisubversivos e
prisioneiros. A documentação sobre esta operação, descoberta no
Paraguai em 1992, confirma que
Pinochet, além de mentor intelectual, foi o Condor 1 no Chile. A
Operação Colombo consistiu
numa tentativa de encenação que,
em 1975, tentou convencer a sociedade chilena e a opinião pública
internacional de que um grupo de
119 desaparecidos chilenos, em realidade, havia sido eliminado na
Argentina quando, ao contrário,
seu seqüestro e desaparecimento
foi obra da própria Dina. A Caravana da Morte ocorreu nos meses
que se seguiram imediatamente ao
golpe. Foi uma unidade de extermínio que, utilizando um helicóptero, se deslocava pelo interior do
país exterminando lideranças políticas e sociais que estavam detidas em dependências militares.
Aproximadamente 70 opositores
presos, considerados subversivos,
foram eliminados sem direito a julgamento ou defesa.
JU – Como o senhor interpreta a

declaração final de Pinochet, de
que amava sua pátria acima de
tudo, assumindo a responsabilidade política de tudo que aconteceu?
Padrós – Efetivamente, Pinochet
acreditou até sua morte ter salvo o
Chile e ter sido baluarte da civilização ocidental e primeiro soldado da cruzada anticomunista. Ele
foi expressão de um autoritarismo
onipotente, onipresente e marcadamente personalista. Assim,
não fez autocrítica, não manifestou
arrependimento nem nunca sinalizou com alguma forma de reconciliação nacional.
JU – Qual a repercussão internacio-

nal dos atos de crueldade da ditadura chilena?

Padrós – A violência do golpe de

Estado no Chile e a longevidade da
ditadura Pinochet impactaram a
opinião pública internacional.
Para isso, contribuíram as imagens
do bombardeio do palácio La
Moneda, a comovente morte de
Allende e a agonia de Victor Jara,
a denúncia do filme Missing (Desaparecido), de Costa-Gavras –
responsabilizando, também, a dupla Nixon-Kissinger - assim como
a caçada humana contra milhares
de estrangeiros, a maioria exilada
ou banida das ditaduras vizinhas,
e as ações terroristas do Condor,
particularmente, o atentado contra Letelier em Washington. Tais
fatos explicam o crescente isolamento do regime.
JU – Por que um ditador como ele,

que matou mais de três mil pessoas, nunca foi condenado por suas
atrocidades?
Padrós – Pinochet encarnou o terrorismo de Estado. Representou interesses efetivos de empresas chilenas e multinacionais e teve apoio de
importantes setores da classe média
e dos partidos de direita, inclusive,
no golpe, do Partido Democrata
Cristão. Recebeu apoio dos EUA
através dos canais encobertos da
CIA e do Departamento de Estado
(menos no período Carter). Dois
fatores dificultaram seu julgamento e eventual condenação definitiva. Primeiro, o medo diante da influência que o velho ditador mantinha sobre os militares e os bolsões
anticomunistas, integristas e golpistas. Depois, a certeza de que uma
acusação global contra Pinochet
poderia levar à responsabilização
do ex-chanceler dos EUA, Henry
Kissinger, como demonstrou o jornalista Christopher Hitchens.
JU – Como o senhor avalia, do
ponto de vista político, o funeral
do ex-ditador? E até que ponto o
destino chileno ainda está atrelado (ou não) à herança de Pinochet?
Padrós – Deve destacar-se a discreta, mas forte, atitude do governo
Bachelet em não reconhecer direito de funeral de chefe de Estado. Tal
atitude teve o respaldo da explosão de alegria ou comemoração
contida de milhões de chilenos, o
que dá uma dimensão do significado de Pinochet e da ditadura para
eles. Provavelmente, a médio e longo prazo, aquele período será lembrado como uma longa noite de
terror, uma “herança maldita”
(mas não necessariamente as diretrizes econômicas norteadoras da
ditadura). Será impossível dissociar o regime da destruição da democracia, do massacre das organizações sindicais, da negação dos
partidos políticos ou da eliminação física, política e psicológica –
temporária ou definitiva -, de centenas de milhares de chilenos (via
tortura, prisões, execuções, desaparecimentos, clandestinidade e exílio interno e externo). Tudo indica
que, sem Pinochet, aprofundar-seá a democracia chilena (abrangendo até as Forças Armadas) e acelerar-se-ão, em nome da Verdade e
da Justiça, os procedimentos para
combater a impunidade persistente. Em síntese, a sociedade terá melhores condições de superar o medo
e de cicatrizar as feridas abertas pela
experiência traumática iniciada no
11 de Setembro de 1973.
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HCPA é pioneiro no tratamento aos

transexuais
FLÁVIO DUTRA

Medicina
Hospital de
Clínicas de Porto
Alegre realiza
cirurgia de
mudança de
sexo em pacientes
com transtorno
de identidade
de genêro
Sonia Torres

A problemática da transexualidade e os efeitos que causa em seus
portadores é uma discussão polêmica e recheada de preconceitos. Além
do desconforto de não se considerar pertencente ao sexo que aparenta fisicamente, o paciente enfrenta
problemas com a parte jurídica no
que tange à alteração do pré-nome
e do sexo no documento de identidade e no registro de nascimento,
com a finalidade de evitar constrangimentos na hora de identificar-se.
Em 1997, através da resolução
nº. 1428/97, o Conselho Federal de
Medicina (CFM) liberou as cirurgias de mudança de sexo, desde que
realizadas gratuitamente em hospitais universitários, considerando-as como experimentais. O Conselho exige também que seja guardado um período de dois anos,
durante o qual o paciente é submetido a terapias de grupo, consultas
com psiquiatra e assistente social.
Também são ministrados hormônios. No Hospital de Clínicas de
Porto Alegre, vinculado academicamente à UFRGS, foi organizada
uma equipe multidisciplinar mesmo antes da deliberação do CFM.
De acordo com Walter Koff – presidente da Sociedade Brasileira de
Urologia, médico urologista do
HCPA, coordenador do Programa
de Transtorno de Identidade de
Gênero (Protig) e professor da Faculdade de Medicina da UFRGS em geral, os pacientes chegam ao
programa muito sofridos.
São pessoas que desde crianças
querem pertencer a outro sexo, não
querem se vestir com roupas próprias ao seu sexo civil e passam por
brigas e rompimentos com a família, além de serem excluídos social-

Homens e mulheres
que não aceitam
seu próprio sexo
buscam tratamento

mente, já que o preconceito é muito grande. Isso faz com que elas estejam muito mal quando procuram o programa. Os médicos lidam com situações variadas, pois
nem todas as famílias reagem da
mesma forma. “Há pais que apóiam totalmente a redesignação de
sexo (uma das formas como é chamada a cirurgia) e outros que não”, diz o
doutor Koff.
O termo identidade de gênero foi
criado pelo médico
e psicanalista norteamericano, Robert
Stoller em 1964 e refere-se à sensação da
pessoa de pertencer ao gênero masculino ou feminino. De acordo com
o Código Internacional de Doenças
– CID 10 (Organização Mundial da
Saúde, 1993), quando há alteração
de identidade de gênero, as manifestações ocorrem, usualmente, na
primeira infância e sempre bem antes da puberdade, caracterizando-

se por uma angústia persistente e intensa com relação ao sexo designado, juntamente com um desejo de
ser (ou insistência de que é) do outro sexo. Há uma preocupação obsessiva com a vestimenta e atividades do gênero oposto, além do repúdio pelo próprio sexo. Não existe tratamento psicológico que reverta essa situação,
nem se conhece a
cura. A solução, no
mundo inteiro, é fazer cirurgia.

Equipe
multidisciplinar
acompanha
pacientes por
cerca de 2 anos

Qualidade de vida

– De acordo com
Walter Koff, os pacientes ficam entusiasmados em pertencer a um grupo, que se reúne quinzenalmente.
Conhecem-se uns aos outros, vêem
casos semelhantes ao seu, o que é importante para saber que não são os
únicos no mundo que estão sofrendo. Se o paciente recebe a aprovação da equipe, é encaminhado à cirurgia. Após dois anos, são opera-

dos e acompanhados por mais dois
anos, no pós-operatório. Recentemente, a equipe publicou um artigo importante em uma revista
mundial a respeito da qualidade de
vida pós-operatória, indicando o
quanto a vida das pessoas melhorou, se obtiveram satisfação no seu
emprego, na vida familiar e afetiva.
O artigo mostrou, com dados objetivos, que houve melhora. “É a primeira vez que se publica algo semelhante no mundo”, explica o
urologista.
A espera de dois anos é exigida
pela resolução do Conselho Federal
de Medicina. Durante esse tempo é
feito, primeiro, o atendimento nos
aspectos emocionais, psicológicos,
sociais e familiares, já que esse pacientes têm um contexto familiar, social e profissional muito complicado. E a razão é simples: a pessoa fisicamente é de um sexo, mas pensa e
age como se fosse do sexo oposto.
Nesse momento é feito o diagnóstico, com auxilio emocional, visando
à adaptação social, familiar e profissional, além da terapêutica.

Cirurgia ocorre somente após avaliação criteriosa
Maria Inês Lobato, psiquiatra
contratada pelo HCPA, conta que,
quando os pacientes são encaminhados, é feita a primeira triagem,
que em princípio é realizada por um
médico residente. Depois, os
pacientes são avaliados novamente por outro residente, pela assistente social e por uma psicóloga.
Após, é discutida a questão do
diagnóstico e se verifica se o
paciente se enquadra nos critérios
exigidos para ingresso no grupo e
tem condições de fazer a cirurgia.
Os requisitos podem ser objetivos, como ter o diagnóstico de
transexualismo, e subjetivos, como
ter a capacidade de entender o
problema, o nível de adaptação
psicossocial, a participação da
família no processo. Ter ou não
uma patologia psiquiátrica do tipo
psicose ou algum transtorno de
personalidade grave ou uso de

transexuais são entrevisdrogas são razões para Mais de 50
tadas e acompanhadas
descartar o paciente do pacientes
pela assistente social da
processo de
foram
equipe, Esalba Silveira,
redesignação de sexo
operados
para quem é obrigatória
por meio da cirurgia.
e muitos já
uma avaliação da
São feitos alguns
trocaram o
família.
protocolos no ingresso
A equipe já avaliou
e durante o tratamento. nome na
Eles serão aplicados no identidade civil 150 pacientes, mas nem
todos foram incluídos no
pós-cirúrgico para
programa. A psiquiatra contabiliza
determinar o tempo que os paciena existência de grupos com 12 a
tes desejam participar do grupo.
15 pacientes semanais e com
Maria Inês diz que muitos não se
consultas individuais. À espera da
mantêm vinculados ao serviço
cirurgia, estão 16 pacientes de
após a cirurgia, alegando que a
mulher para homem e 134 de
continuidade do tratamento no
homem para mulher. Há mais de
hospital é motivo de sofrimento.
50 operados e muitos já trocaram
Outros, ao contrário, estão tão
o nome na identidade civil, que
satisfeitos com a nova vida, que
atualmente está sendo modificada
não querem mais participar do
até antes da cirurgia, graças ao
serviço. Mas sempre há pacientes
Tribunal de Justiça do Rio Grande
que utilizam a assistência da
do Sul, que tem sido inovador
equipe, realizando consultas.
nessa questão. A cirurgia de
Paralelamente, as famílias dos

homem para mulher é um procedimento único, contando com alguns
reparos que dependem das
complicações. De mulher para
homem são vários os procedimentos, como mastectomia (retirada
dos seios), histerectomia (retirada
do útero), fechamento da vagina,
preparação do neofalo (pênis), o
que torna a transformação muito
mais complicada.
Para Maria Inês, trata-se de um
trabalho muito difícil e polêmico,
pois além da sexualidade envolve
um procedimento cirúrgico
irreversível. “Nossa equipe tem, a
todo instante, que se reunir para
discutir e avaliar perspectivas. Por
outro lado, é um trabalho corajoso,
já que muitos profissionais da saúde
preferem não se envolver nesse
tema. Atingimos vários objetivos, o
que tornou o assunto mais comum
dentro do nosso hospital.”

Quando uma
pessoa pode
ser considerada
transexual?
Segundo Walter Koff,
professor da Faculdade de
Medicina e coordenador do
Programa de Transtorno de
Identidade de Gênero (Protig),
é considerado transexual
aquele que não aceita o sexo
que possui.
O médico diz que essa
negação do próprio sexo
começa já na infância, quando
a criança só brinca com brinquedos do sexo oposto: meninas que nunca brincam de
bonecas, meninos que não
querem saber de carrinhos. Na
puberdade e adolescência, os
jovens transexuais adotam
roupas, gestos e comportamento de outro sexo: os garotos
apelam para as roupas e a
maquiagem das mães ou
irmãs, enquanto as meninas
escondem os seios, mantêm os
cabelos curtos e se recusam a
usar vestidos ou maquiagem.
Em ambos os sexos, desenvolve-se uma rejeição absoluta à
própria genitália, que faz com
que esses jovens sequer
consigam olhar-se no espelho.
Nas mulheres transexuais, os
seios e as formas arredondadas que caracterizam a feminilidade são ocultados. Nessa
fase, o médico diz que é
comum o transexual evitar as
festas em família e as comemorações de Natal e Ano Novo,
pois são ocasiões em que é
praticamente obrigado a vestirse conforme as características
do sexo que aparenta.
As pessoas que desejarem
uma avaliação pelo Programa
de Transtorno de Identidade de
Gênero devem procurar encaminhamento através dos postos
de saúde que atendem ao SUS
em todo o Rio Grande do Sul.
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A Geografia descobriu a

Resenhas
Por Caroline da Silva

Literatura

Associações: economia
e igualdade

O pampa e seus
personagens são
retratados em “Juca
Guerra”, que integra os
“Contos gauchescos”,
de Simões Lopes Neto

Marcelo Spalding*

ILUSTRAÇÃO DE NELSON BOEIRA FAEDRICH/EDITORA GLOBO

ONDE COMPRAR
O primeiro volume
do Atlas das
Representações
Literárias de
Regiões Brasileiras pode ser
adquirido na
livraria do IBGE Rua Augusto de
Carvalho, 1.205
R$ 40,00 (estudantes e professores têm 15% de
desconto). A
publicação
também pode ser
adquirida via
Internet pelo site
www.ibge.gov.br
ou acessada no
formato PDF na
área de download
da página do
IBGE, no link
estatísticas.

REPRODUÇÃO

Um mapa: representação gráfica de um mundo organizável. Um
romance: representação artística
de conflitos individuais. Podemos
aproximar dois objetos tão caros à
nossa cultura, mas aparentemente
tão distantes entre si? Será possível
ler “O tempo e o vento” com o mapa do Rio Grande do Sul aberto ao
lado? E fará isso diferença na nossa
leitura ou na nossa compreensão
do próprio mapa? A partir de agora, sim, sim e sim.
Lançado com alguma pompa
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no final
de 2006, o primeiro volume do
Atlas das Representações Literárias de Regiões Brasileiras consolida
uma tendência crescente no mundo, e mesmo no Brasil, de aproximar literatura e geografia – para o
benefício de ambas.
Maria Lúcia Ribeiro Vilarinhos,
coordenadora do atlas: “Há um
movimento, que me parece internacional, sobre a importância dos
fenômenos do espaço, e a literatura capta elementos da realidade,
inclusive aqueles referentes ao espaço, numa linguagem que permite a visibilidade de uma complexidade de relações que dificilmente
seria revelada ao leitor, ou absorvida por ele, dentro de um discurso técnico profissional.”
Desta forma, Vilarinhos procurou mesclar no atlas trechos dos
romances, textos teóricos, imagens
e, claro, mapas, vários mapas coloridos e detalhados, representando as imagens trazidas pelos textos. Imagens como esta, de “O Tempo e o Vento”:
E assim Ana Terra viu ir ficando
para trás a estância do pai. (...) E
assim cortaram campos, atravessaram banhados, passaram rios a
vau. E vieram chuvas e tempestades.
Aquela viagem parecia não ter mais
fim. Uma tarde avistaram a serra.
Três dias depois a subida começou.
(...) Uma tarde avistaram um rio.
O primeiro volume do atlas tem
86 páginas e quatro capítulos que
retratam o Brasil meridional,
enfocando a campanha gaúcha, as
colônias gaúchas, o vale do Itajaí e
o Norte do Paraná. Há ainda um
capítulo especial sobre as Missões
que, segundo a organizadora, “apesar de não constituírem uma região
geográfica brasileira, têm importância estratégica para a compreensão do processo de constituição
do Rio Grande do Sul”.
Luís Augusto Fischer, professor
do Instituto de Letras da UFRGS
e apresentador deste
volume do atlas, considera sintomático
que o trabalho comece pelo Rio Grande
do Sul, pois, segundo
ele, o estado “oferece
talvez o mais significativo número e
quem sabe o mais
qualificado conjunto
de livros dedicados a
pensar, a registrar, a
representar a situa-

ção local, a paisagem, o modo de
ver o mundo”. Maria Lúcia Ribeiro Vilarinhos concorda com o
professor e realça a dificuldade de
se escolher entre as ficções gaúchas
“tamanha profusão de obras, todas muito boas, de diferentes períodos da história da região”, enquanto em outras regiões há carência de tais obras como o Norte
do Paraná e o vale do Itajaí. Essas
regiões “não dispõem de variedade de títulos, pois tiveram ocupação bem mais recente e só agora
começam a surgir obras que abordem os conflitos desencadeados
com a ocupação destas parcelas do
território nacional”.
Há anos que o professor Fischer
vem trabalhando com seus alunos
sobre a questão do regionalismo,
seguindo uma tradição forte no
Rio Grande do Sul. E pelo menos
uma tese ou dissertação orientada pelo professor a cada ano costuma passar por esta questão. Talvez por isso Fischer considere a publicação do atlas “um marco da
relação entre Geografia e Literatura, do ponto de vista acadêmico, pois ele deve funcionar como
um sinal, um rumo possível”. Mas
não deixa de lembrar que “a Geografia está ganhando uma importância que nos últimos tempos não
tinha no panorama do pensamento crítico”, destacando Milton
Santos, o primeiro pensador brasileiro da área com projeção acadêmica, Josué de Castro, o pioneiro, Franco Moretti, italiano que

trabalha com a idéia de atlas da
literatura para estudar o romance europeu, e, mais ao fundo, a
própria etapa atual da globalização, “que botou a geografia na
ordem do dia de modo inédito e
inescapável”.
O IBGE já confirmou o lançamento do segundo volume, “Sertões Brasileiros I”, para o final de
2007, e está prevista a edição dos
“Sertões Brasileiros II” para 2008,
“Costa Brasileira” para 2009 e
“Amazônia” para 2010, completando um mapa não político, mas
cultural da nação brasileira.
Afora o fato deste atlas ser organizado por uma instituição federal,
oficial e respeitabilíssima como o
IBGE, a qualidade acadêmica e de
pesquisa da obra realmente promete inspirar novos e mais aprofundados estudos sobre as relações
possíveis entre geografia e literatura, espaço e arte. Ainda que a geografia, ao lançar mão da literatura
para dar visibilidade a uma região,
não esteja afirmando que o autor
deliberadamente tenha se proposto a isto. O que Vilarinhos propõe
com este trabalho é que a geografia seja reconhecível na trama, porque está impregnada no autor, faz
parte de sua identidade, escapole
por seus poros independente de sua
vontade, permitindo que se faça
ilações diversas entre um romance
e um mapa.
* Jornalista formado pela Fabico e
mestrando em Literatura Brasileira

A série Sociedade e
Solidariedade publica
esta obra, derivada da
tese de doutorado em
Ciência Política do
professor do Rio de
Janeiro João Roberto
Lopes Pinto. O autor
aborda a economia
solidária, suas práticas
e discursos nos empreendimentos associaECONOMIA SOLIDÁRIA:
dos, “para além do
DE VOLTA À ARTE
DA ASSOCIAÇÃO –
comunitarismo e do
SÉRIE SOCIEDADE
individualismo”. Na
E SOLIDARIEDADE
contextualização
Ed. UFRGS, 2006,
teórica, trabalha com
196 págs., R$ 14,30*,
autores como Singer,
de João Roberto Lopes
Pinto
Laville, Coraggio,
Giddens e Dewey. Esta
é uma pesquisa que não se preocupa somente
com o viés econômico de tais iniciativas, mas
também com seu caráter sociológico, de
mudança cultural e de comportamento pela
autonomia e autogestão, com relações
interpessoais baseadas nas regras de igualdade.
No livro, foram estudadas cooperativas de
municípios de diversas regiões do Rio Grande do
Sul e contemplados também dois empreendimentos do Rio de Janeiro e um de Pernambuco.
Em tais associações pode-se avaliar a cooperação e participação do trabalhador, analisando
até que ponto estas implicam em transformações valorativas e traduzem um comprometimento do indivíduo com as conseqüências de
suas ações para o empreendimento e além dele.
Economia Solidária é mais uma contribuição na
investigação da associação como lugar legítimo
para a “construção de uma sociabilidade
democrática”, em um momento delicado para o
emprego assalariado estável.

Lutas mediadas
José Carlos Gomes dos
Anjos, vindo de Cabo
Verde, graduou-se em
Ciências Sociais e
cursou mestrado e
doutorado em Antropologia Social na UFRGS.
A obra que a Coleção
Academia II lança é
fruto de seu estudo,
orientado pelo professor Odacir Coradini. As
INTELECTUAIS,
ilhas de Cabo Verde
LITERATURA E PODER
começaram a ser
EM CABO VERDE:
colonizadas por PortuLUTAS DE DEFINIÇÃO
gal em 1460, iniciando DA IDENTIDADE
um processo de
NACIONAL
mestiçagem que criaria Ed. UFRGS, 2006, 272
“uma sociedade, para o págs., R$ 13,65*, de
José Carlos Gomes dos
bem e para o mal,
Anjos
complexa”. Se, por um
lado, os diferentes
legados das distintas etnias propiciaram riqueza
cultural, por outro, geraram contradições que,
quando não abstraídas, barraram uma constituição homogênea de identidade nacional. Conforme o autor, a definição do ser cabo-verdiano
esbarra na doutrina racialista, entre o “brancoeuropeu” e o “afro-negro”. Essas concepções
racialistas vêm também de Gilberto Freyre, que
chegou a visitar o arquipélago na década de 50,
com a seguinte impressão: “ilhas em que as
populações fossem predominantemente
africanas na cor, no aspecto e costumes, com
salpicos apenas, de influência européia sobre
essa predominância étnica e social”. A busca
identitária é abordada teórica e cronologicamente em toda a obra, desde a colonização, passando pela independência e a abertura política do
país, até o design na nova bandeira, discutindo
também a importação de bens simbólicos pela
nação africana.
*Desconto especial de 35% até 31 de janeiro.
Saiba mais sobre outros lançamentos da Editora da
UFRGS acessando o site www.livraria.ufrgs.br.

REPRODUÇÕES/EDITORA DA UFRGS

Cartografia sulina
Atlas do IBGE
inova ao
relacionar obras
literárias com o
espaço geográfico
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UFRGS e Ospa

trabalham juntas
Série “Concertos
Legais da Ospa”
atraiu grande público
ao Salão de Atos

Jacira Cabral da Silveira

O nome é Projeto Ospa de Educação Musical Aplicada, ou, simplesmente, Poema, uma proposta
educacional para formação de platéia. A idéia surgiu há três anos no
Programa de Pós-graduação em
Música do Instituto de Artes da
UFRGS, com a professora Liane
Hentschke. Ao entrar em contato
com a presidência da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre para saber
de seu interesse em liderar a proposta, a resposta foi imediata: sim.
No dia 25 de novembro, o projeto alcançou mais um de seus objetivos ao lançar o livro Em sintonia com a Música, pela editora
Moderna. “Por meio das idéias
deste livro, professores podem
apresentar jóias sonoras a diferentes tipos de ouvintes e realizar atividades que analisem as obras
sugeridas e as transforme em experiências vitais e artísticas”, afirma a professora Alda Oliveira, que
apresenta a publicação.
Acompanha o livro um CD com
participações de músicos como
Celso Loureiro Chaves e Arthur de
Faria e seu conjunto, que fizeram
composições e arranjos especiais
para o projeto Poema. São 17 faixas, e o repertório inclui vários tipos de música, constituindo-se em
uma “amostra moderna, popular
e erudita, aberta e sem preconceitos, apresentando sonoridades
acústicas e tradicionais típicas da
cultura brasileira”, comenta Alda.
Concerto na Universidade – Um

mês antes, no dia 26 de outubro, no
Salão de Atos da UFRGS, houve a
maratona musical com a série Concertos Legais da Ospa, outra vertente do projeto, sob a coordenação da
professora e doutoranda em música Elisa da Silva e Cunha. Diferentemente das audições anteriores,
que ocorreram desde 2003, a série
deste ano pode ser assistida também
pelos alunos da Educação de Jovens
e Adultos (EJA), pois foi oferecido
Ilustração do livro
“Em sintonia com
a música”

um concerto à noite.
Nos encontros diurnos, o maestro Tulio Belardi, argentino naturalizado brasileiro, convidou crianças da platéia para assumir, por
alguns minutos, a regência da orquestra. Juliana, de nove anos, aluna do Colégio Bom Conselho,
aprovou o desempenho dos músicos que tocaram, sob seu comando, Uma Pequena Serenata Noturna, de Mozart. “Achei um coral
bem afinado”, independente do
equívoco de nomenclatura, Juliana
acertou na avaliação.
Enquanto alguns subiam ao palco, na platéia, crianças de cinco e
seis anos de idade olhavam atentas
para a orquestra, e, nas fileiras acima, jovens de até 17 anos também
acompanhavam o repertório erudito, com peças executadas por instrumentos diferentes do violão,
bateria ou guitarra, mais comuns
às bandas de garagem. Mas nem
toda novidade apresentada ao público, foi unanimemente aprovada.
Exemplo disso, foi o comentário de

Carlos Henrique, de seis anos, aluno da educação infantil do Colégio Divino Mestre, de São Leopoldo, ao falar das cantoras líricas:
“Elas estavam gritando”.
Projeto Tim Tim por Tim tim – A
expressão acima repete o nome do
primeiro CD lançado pelo projeto
Poema: Orquestra Tim Tim por
Tim Tim. Nesta obra, destinada ao
público infantil, ilustrações e textos são apresentados de forma simples e direta, didaticamente falando sobre instrumentos, músicos e
repertórios. “Queremos que, através do estudo da música, as crianças e jovens enxerguem um leque
de possibilidades maior do que
normalmente percebem nas suas
vidas”, comenta Elisa.
Segundo ela, o projeto está dividido em três grupos de atividades:
formação permanente, voltada a
professores; produção de material
didático como apostilas, vídeos e
CDs; e Concertos Legais, quando
os professores, que participaram

Ao ouvir a faixa 15...
00’00” a 01’03” — “A
música inicia com uma
melodia de música
folclórica brasileira,
a qual é repetida duas
vezes pelo piano. O
trompete entra tocando
algo que se parece com
um ‘grito’. O piano
estabelece uma ponte que
prepara a entrada do trompete. O trompete como
surdina toca a mesma melodia do início e começa
uma conversa com o piano. De repente, o
trompete começa a tocar uma melodia rápida,
sem a surdina, e o som se torna mais forte. Uma
nova melodia é anunciada, primeiramente, pelo
trompete e depois é repetida somente pelo
piano (que começa igual ao trompete). Depois, os
dois instrumentos tocam juntos.”
(trecho do livro Em sintonia com a Música, p.34)

REPRODUÇÃO/EDITORA MODERNA

da formação, inscrevem seus alunos para assistirem aos concertos
da Ospa, especialmente montados
para o Poema.
Existe ainda a atividade Músicos
nas Escolas, uma espécie de extensão dos Concertos Legais. São alguns grupos musicais da Ospa ou
do Conservatório Pablo Komlós
(escola de música da Ospa) que realizam atividades musicais didáticas nas escolas. Depois do sorteio
entre escolas dos professores matriculados na Formação do Poema,
as instituições contempladas recebem a visita do Músicos nas Escolas. Previamente, eles escolheram
tanto os repertórios quanto a dinâmica da apresentação. Estas informações são repassadas aos professores para que trabalhem com
seus alunos sobre os instrumentos
que compõem o grupo, os compositores ou as obras escolhidas.
Desde que começou, o Poema
aceita a inscrição de professores de
diferentes áreas e graus de conhecimento de música, de escolas da

rede pública e privada. De acordo
com Elisa, não há restrições, basta
o interesse em aprender e levar este
conhecimento adiante. Segundo a
professora, devido à grande procura em 2006, foi necessário organizar três grupos, considerando a
experiência musical de cada um.
“Participam tanto professores da
educação infantil, do ensino fundamental, professores de geografia
que adoram música, quanto egressos da graduação de Artes.”
Para Elisa, a importância de
projetos como o Poema é a oportunidade para a desmistificação da
música erudita e a multiplicação
de tudo o que o professor vivenciou, aprendeu e trabalhou com
seus alunos. “E estes vão contar em
casa o que viram e ouviram nos
concertos.” Entusiasmada, a professora comenta o quanto vêm
crescendo as possibilidades do
Poema, que hoje atinge também
turmas de educação de jovens e
adultos e de alunos com necessidades especiais.

Alunos especiais e a música do Poema
Para a professora de música
Rejane Caspani Duboits, o projeto
Poema tem sido muito importante
para que as professoras possam fazer
a sua parte, “a inserção cultural dos
alunos, tão carentes de oportunidades, numa sociedade ainda marcada
pela exclusão”. Há quinze anos,
Rejane dá aula para alunos com
transtornos globais de desenvolvimento (autistas, psicóticos etc.) na
Escola Municipal Especial Professor
Luiz Francisco Lucena Borges e, há
três anos, leciona para adultos com
necessidades especiais na Cooperativa Crê Ser. Na última apresentação
dos Concertos Legais de 2006, ela
levou 60 alunos e alguns familiares
das duas escolas em que trabalha.
Atividades, como o Poema, representam a única possibilidade de assistir
a um concerto para a maioria destes
jovens, que ainda não têm autonomia para transitar sozinhos pela
cidade. Essa situação se agrava em
função da condição econômica ou da
falta de iniciativa das famílias em

levá-los a atividades do gênero.
Rejane diz que seu propósito é
oferecer a seus alunos um universo
cultural variado. “Quero formar
pessoas críticas e apreciadoras de
boa música.”
Outra experiência interessante
para os estudantes, segundo Rejane,
foi assistir, na própria escola, ao
concerto de jovens instrumentistas,
atividade também proposta pelo
projeto. “Estar bem perto dos
músicos e poder ouvir o belo repertório entusiasmou os estudantes, que
curtiram muito o concerto.”

COMO PARTICIPAR
O quê: Curso de Formação
Continuada da Ospa
Público-alvo: professores
interessados
Custo: gratuito
Inscrição: fevereiro/2007
através do site www.ospa.org.br
Início das aulas: março/2007

VANESSA BORSATO

Música Projeto
Poema quer criar
público ouvinte
entre os escolares
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C U LT U R A
Entrevista Francisco Karam

Novo código de ética do jornalismo
deve conter normas profissionais
Imprensa
Para o jornalista e
professor da UFSC,
a imprensa quer
regular tudo,
menos ela mesma

JU – O senhor concorda com a

obrigatoriedade do diploma de
jornalismo?
Francisco Karam – Concordo. O
que pode ser discutido é se essa formação deve ocorrer na graduação
ou pós-graduação. A formação
acadêmica é a acumulação e a sistematização do saber, que permite
ter elementos teóricos e estéticos e
aplicá-los por meio de técnicas e
suporte tecnológico. Todos têm o
direito de ser ouvidos dentro de
alguns critérios. A formação acadêmica é o mínimo para se expressar como jornalista.

“Hoje o que se passa
dentro das redações
se espalha. Existem
cada vez mais sites
que discutem
o procedimento
jornalístico”

“
JULIA BARBOSA DANTAS

Francisco Karam, gaúcho de
Bagé, formou-se em Jornalismo
pela PUC/RS e trabalhou em algumas das principais empresas de comunicação do estado, como a Caldas Júnior. Karam é doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC/
SP. Em 1984, mudou-se para
Florianópolis para lecionar na Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). Foi free-lancer para as revistas IstoÉ e Veja, e correspondente, no Brasil, da Rádio Musical Nacional de Havana. Em entrevista
concedida aos estudantes de jornalismo da Fabico, o professor fala da
obrigatoriedade do diploma em
jornalismo, da prática da profissão
e de causos das redações.

“

rando no jornalismo-cidadão, me
parece que vai permanecer e ser validada a informação com o selo de
credibilidade do jornalismo.
JU – Qual o efeito da fonte e do as-

sessor de imprensa como produtores de conteúdo?
Karam – Acho que têm um efeito
geral, uma crise de identidade. Mas
os jornalistas e a formação devem
afirmar os contornos profissionais.
Qual é a confiabilidade da informação produzida pela fonte? Pode
ser que exista, mas podemos confiar nas informações divulgadas por
um deputado em seu blog?
JU – E no caso do jornalista asses-

filosofia precise passar no curso de
jornalismo para exercer a profissão?
Karam – Podemos pegar vários
exemplos de pessoas que não têm diploma, porque a obrigatoriedade
passou a existir em 1969. Quem tinha o registro, pôde continuar exercendo. O que eu recomendaria para
estas pessoas é que fizessem a faculdade. Se abrirmos exceções, elas viram regra por favorecimento de relacionamento pessoal ou de parentesco. Isso se encaminha para uma
esculhambação geral.

sor de imprensa que faz releases,
publicados como única fonte de informação?
Karam – Esse é um problema nas
redações causado pelo enxugamento e o aproveitamento de materiais de terceiros. Para comprovar desempenho, as assessorias
produzem informações aproveitáveis pela mídia. As assessorias geram informações de qualidade,
mas o bom jornalismo não se vale
disso. O que causa uma necessidade das assessorias de produzir seus
próprios veículos. Por isso surgem
revistas segmentadas.

JU – Não tem muito jornalista fa-

JU – O jornalista não se torna mais

lando sobre o que não sabe?
bém existe médico que mata os pacientes, juízes que condenam inocentes e engenheiros que constroem prédios que desabam. Mas no
direito, na medicina e na engenharia é impensável não ter diploma,
são profissões que se afirmaram
historicamente. E há muitos jornalistas com arrogância e pouco conhecimento que, ao invés de ouvir
as fontes, resolvem opinar sobre o
que não sabem.

controlador e analisador do que
apenas divulgador da informação?
Karam – Há diferentes papéis - intérprete, opinião e divulgador mas a fonte é insubstituível. Ela
tem conhecimento muito maior do
que o jornalista, que tem que tornar esse conhecimento acessível.
Um especialista diz: queira retirar
o eqüino da precipitação pluviométrica. O jornalista diz: tire o cavalo da chuva. É uma linguagem
coloquial sem perder de vista um
nível de conhecimento.

JU – E a questão do jornalismo-ci-

JU – Passado o período eleitoral,

dadão, as pessoas que produzem
conteúdo próprio na Internet?
Karam – Isso não é jornalismo-cidadão. Cidadania é outro conceito. Esse tipo de informação com a
Internet permite que cada cidadão
faça, escreva, pense. Mas ainda assim é uma informação que precisa
ser conferida. Então, por mais que
surjam blogs e pessoas se aventu-

como o senhor avalia o posicionamento da mídia brasileira?
Karam – Os editoriais, de uns anos
para cá, resolveram assumir candidaturas. Uns defendem que isso
é importante para o público saber
de onde vem o discurso. O que não
pode é hierarquizar informação a
favor de um ponto de vista. Isso
agrada um determinado público,

JU – É certo que alguém formado em

Karam – Acho que sim. Mas tam-

mas tem se tornado ineficaz. Ninguém esperava que após certas coberturas houvesse uma diferença de
20 milhões de votos pró-Lula. Depois do escândalo do dossiê Vedoin,
no segundo turno, a coisa ficou
mais cautelosa, até por causa de
uma série de denúncias. Hoje o que
se passa dentro das redações se espalha. Existem cada vez mais sites
que discutem o procedimento
jornalístico. Achei a pior cobertura a da Veja. Torço para que um
dia ela volte a fazer jornalismo.
JU – Por que a Veja não está fazen-

do jornalismo?
Karam – A Veja faz matérias grosseiras, sem fonte. Inventa e monta
declarações, não apura, não checa
e depois não comprova. Mas não é
só a Veja, ela tem feito isso regularmente. A IstoÉ também fez e foi
denunciada pelo Luiz Cláudio Cunha, que depois disse para os amigos: “Estou esperando a demissão”.
Levou três dias. Mas não sei por que
inventaram que o José Dirceu comprou uma moto. Colocaram a cabeça dele no corpo de uma pessoa
que estava numa moto. Era tudo
mentira e isso quem afirmou foi um
jornalista de dentro.
JU – Essas são questões muito séri-

as de ética na elite da imprensa
brasileira.
Karam – Sim, quando constatamos
uma ineficácia no funcionamento
da sociedade, a imprensa tem uma
parcela de responsabilidade. Quando o cidadão não se sente mais respeitado pelas coberturas jornalísticas, é porque uma parte da sociedade que não está mais representada está criando a sua alternativa, quase um Estado paralelo. A
imprensa deve estar atenta às questões que passam na rua.
JU – Quais são os pontos que de-

vem ser debatidos na revisão do
código de ética jornalístico?
Karam – Entrei na comissão de ética como convidado, são outras
pessoas que estão tocando o projeto. Para mim, o código deve ser enxuto, um conjunto de princípios
profissionais. O segundo aspecto é
que nosso conjunto de penalidades
atual é ineficaz porque não possuímos um conselho. Toda aplicação
de um código de ética têm um tri-

bunal com poder quase de polícia.
Mas as penalidades se limitam a
advertências ou observações.
JU – O senhor acredita nesse discur-

so que remete à censura quando se
fala na formação de um conselho?
Karam – Bobagem completa. É que
a imprensa quer regular tudo, menos ela mesma. Quer fechar a rádio comunitária e nesse momento
não fala em liberdade de imprensa. A ANJ tem um pouco de liberdade, mas quando o Lúcio Flávio
Pinto apanhou do pessoal a mando dos donos do jornal O Liberal,
de Belém do Pará, o Comitê de Liberdade de Imprensa e de Liberdade de Expressão se calou. Em última instância, quando pressionado
a se manifestar, disse se tratar de
questões pessoais. Porque O Liberal era afiliado a ANJ. A Associação recusou a filiação do Diário do
Litoral, alegando que era imprensa sensacionalista. O fato é que
quem comanda a ANJ é ligado ao
grupo RBS, que quer minar o concorrente do jornal A Hora.
JU – Qual sua opinião sobre a nova

avaliação dos cursos de jornalismo
através do Enade?
Karam – Ainda não vi a prova.
Pode ser cometida muita injustiça,
o país é muito grande. As questões
devem ser focadas em conhecimentos gerais e questões específicas profissionais, mas é apenas uma medida. É interessante haver avaliações,
mas não sei se esse seria o melhor
tipo. Agora foram constituídas novas comissões para visitar os cursos.
São nove mil pessoas para a avaliação em todo o país, em todas as áreas e 4,5 mil para a avaliação
institucional. Isso exige pessoas de
bom senso e com certa rigidez.

Entrevista realizada pelos alunos de
jornalismo da Fabico para a disciplina
de Entrevista Jornalística 2006/2.
Alunos entrevistadores: Débora
Thayane Lapa Gadret, Camila Becker,
Fernando Barreto, Gabriela Voskelis,
Giuliander Carpes, Gustavo Faraon
Leite, Leonardo Barcelos Lara,
Leonardo Ponso, Leonardo Mazzarolo,
Letícia Pakulski, Luis Bulcão Pinheiro,
Luis Felipe dos Santos, Marcela
Panke, Matheus Pessel, Sérgio
Roberto Finger Dutra Filho.

“A formação
acadêmica é o
mínimo para se
expressar como
jornalista”

“

“Há muitos jornalistas
com arrogância e
pouco conhecimento
que, ao invés de ouvir
as fontes, resolvem
opinar sobre o que
não sabem”

“

“Por mais que surjam
blogs e pessoas
se aventurando no
jornalismo-cidadão,
(...) vai permanecer
e ser validada
a informação com
o selo de credibilidade
do jornalismo”

“

“As assessorias
geram informações
de qualidade, mas
o bom jornalismo
não se vale disso”

“

“Os editoriais, de uns
anos para cá,
resolveram assumir
candidaturas”

“

“Quando constatamos
uma ineficácia
no funcionamento
da sociedade,
a imprensa tem
uma parcela de
responsabilidade”
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FLÁVIO DUTRA

Ademar Vargas de Freitas

Ao entrar no último ano de seu
segundo mandato como diretora
do Centro de Estudos Costeiros,
Limnológicos e Marinhos, a professora Norma Luiza Würdig reafirma uma antiga esperança: que o
Ceclimar tenha seus próprios professores. “Para desenvolver-se, o
Centro necessita dessa vida que os
cursos dão, mas o curso com o qual
sonho e com o qual o fundador sonhou desde o começo é o de Biologia Marinha.”
Hoje órgão auxiliar do Instituto de Biociências da UFRGS, com
sede em Imbé, no Litoral Norte do
estado, o Ceclimar foi criado em
1978 pelo professor Irajá Damiani
Pinto. Seu objetivo primordial era
desenvolver a pesquisa na região,
levando a conhecer seus ecossistemas, na expectativa de promover o uso adequado dos recursos
naturais.
Embora a extensão sempre tenha
sido a atividade mais forte, além dos
cursos em diferentes níveis e áreas, o
Centro também oferece cursos para
crianças, recebendo estudantes de
todo o estado.
Mantendo projetos com outros
órgãos e institutos da Universidade, assinou convênio com o Hospital de Clínicas Veterinárias da
UFRGS e com o Ibama, para um
atendimento mais eficiente do
Centro de Reabilitação de Fauna
Marinha, que em 2006 recebeu e
tratou no Ceclimar cerca de 100
pingüins e vários lobos marinhos.
Realizações – Norma assumiu a

direção do Ceclimar pela primeira
vez em 1989. Na época, pensou em
criar um curso de pós-graduação e
ficou surpresa ao saber que os professores municipais da região só estavam habilitados a lecionar até a
quarta série do então curso primário. Em 1991, com um grupo de
professores da Química, Física,
Educação, Enfermagem e do Instituto de Biociências, organizou um
curso de Estudos Adicionais em Ciências e Matemática.
Três anos depois, o mesmo grupo organizou um curso noturno de
Ciências Naturais e Matemática
para formar professores para o pri-

A R Q U IV
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ESSOA
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RMA W
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Ecologia
Diretora
do Centro
diz que seu
sonho é
manter um
curso de
Biologia
Marinha

Norma Würdig

Paixão pelo Ceclimar
meiro grau, mas em licenciatura
plena. Norma lamenta que a Universidade tenha optado por extinguir esse curso: além da dificuldade de transporte, os candidatos dos
municípios da região não estavam
preparados para enfrentar o vestibular unificado.
Em seqüência, a diretora organizou e coordenou, em convênio
com nove municípios da região,
um curso de Ciências Biológicas
para professores leigos. O currículo diferenciado aproveitou as experiências de sala de aula das professoras-alunas, promovendo muitas atividades de campo. Com apenas uma semana de aula, as professoras já estavam fazendo vivência

com os alunos no caranguejal
mantido pelo Ceclimar nas margens da lagoa Tramandaí, mostrando às crianças o tipo de ecossistema
que existe ali e a diversidade da vida
que há no lodo.
Entusiasmo contagiante – Contagiados pelo entusiasmo de Norma,
professores de diferentes áreas foram ao litoral dar palestras, acrescentando conhecimentos e experiências nos vários temas transversais
desenvolvidos a cada semestre.
Em agosto de 2006, o Ceclimar
lançou um curso de Ciências Biológicas com ênfases em Biologia
Marinha Costeira e Gestão Ambiental Marinha Costeira, em par-

ceria com a UERGS. O vestibular, ainda diferenciado, aprovou
40 alunos vindos de diversas partes do estado e até de São Paulo e
de Brasília.
Norma torce para que esse
curso se mantenha e oportunize
a contratação e permanência de
professores em Imbé. Para isso,
conta com o apoio da direção do
Instituto de Biociências, a dedicação e o entusiasmo dos técnicos administrativos, dos funcionários cedidos pelas prefeituras
e dos bolsistas, num total de
mais de 30 pessoas. Em determinadas épocas, somando os alunos, mais de 100 pessoas circulam pelo Centro.

Gatos, caturritas e esportes aquáticos
Norma Luiza Würdig nasceu em
Porto Alegre, a 4 de maio de 1949. O
avô materno, Karl Kralik veio da
Hungria; a avó, Johanna Charlotte
Opitz, nasceu na Alemanha, mas os
avós paternos, Hedwig e Philipp
Würdig, descendentes de alemães, já
nasceram no Rio Grande do Sul.
O pai, Walter Luiz, trocou Santa
Cruz do Sul por Porto Alegre, onde a
mãe, Anna Liselotte, morava desde
menina, vinda de Soledade. Aqui, se
conheceram, casaram e tiveram dois
filhos: Ricardo Luiz e Norma Luiza.
Ricardo, casado com Rani, teve
duas filhas, Adriana e Luciana.
Norma foi casada, mas não teve
filhos e mora com o pai desde que
a mãe faleceu, 14 anos atrás.

Ela fez o primário em escolas
particulares e o curso Normal em
escola pública. Por essa época, o pai
tinha armazém, e a mãe trabalhava
junto. No armazém, Norma teve
muitos gatos. O pai tinha um viveiro
de pássaros (a maioria, caturritas) e
um tanque com peixes cauda-de-véu.
Os passeios de final de semana se
resumiam à ida ao clube náutico GPA
para remar no Guaíba, paixão do pai,
que foi campeão integrando uma
equipe de veteranos. “Vida simples,
nem se ia a praia de mar. Nosso
veraneio era em Canela, na casa de
uma tia, que dava fundos para uma
mata com cascatinha e muito cipó.” O
contato com a natureza ajudou-a a
decidir-se por História Natural.

Pouco antes dela entrar para a
UFRGS, o pai teve que fechar o
armazém e começou a transportar
mercadorias em sua camionete
Austin. “Eu ia de carona com ele até
a faculdade, sentadinha num
engradado de Pepsi-Cola”, conta a
diretora do Ceclimar.
Desde o início do curso, em 1969,
ela se dedicou à pesquisa (foto ao
lado). Sua atenção já se voltava para
o grupo Ostracoda, pequeno crustáceo presente nas lagoas costeiras do
Rio Grande do Sul, e para a
Limnologia, estudo dos ambientes
lacustres. O mestrado e o doutorado
foram feitos no Instituto de
Geociências, tendo o professor Irajá
Damiani Pinto como orientador.

“Precisamos preservar as margens das lagoas”
Itapeva, Quadros, Malvas,
Pinguela, Tramandaí, Armazém,
Gentil, Fortaleza, Cidreira são
algumas das lagoas do Litoral Norte,
interligadas por canais num cordão
de quase 20 quilômetros de extensão ao longo da costa.
Norma Würdig se encanta ao
observar a natureza. “É um espetáculo olhar uma lagoa colonizada por
macrófitas: tem-se a impressão de
que há uma floresta debaixo da
superfície da água. E, quando se

passa de barco, as tainhotas saltam
fora d’água, mostrando o ventre
prateado. Tem carás, traíras, siris
azuis, cisnes-de-pescoço-preto e
marrecas.”
A professora lamenta que as
margens das lagoas e do rio
Tramandaí estejam descaracterizadas
por cultivos, obras de retificação,
muros, mansões e ajardinamentos
com espécies exóticas, que afastam a
fauna típica da região. “Onde os
pesquisadores vêem um ecossis-

tema, outros vêem apenas um
banhado, que deve ser aterrado para
evitar mosquitos ou para lucrar com
projetos urbanos ou agropastoris.”
Ela diz que as ameaças ao
ecossistema vêm de todos os
lados, e aumentam na época de
veraneio: jetskis e barcos a motor
provocam o desbarrancamento das
margens dos canais, revolvem o
fundo lodoso das lagoas, destroem
a vegetação, poluem a água e
perturbam os animais.

“Precisamos preservar esses
lugares: as aves aquáticas fazem
seus ninhos na vegetação das
margens das lagoas, e os peixes
desovam nas partes rasas. Pescadores contam que, até 50 anos atrás,
pequenos tubarões, miraguaias e
outros peixes do mar entravam nas
lagoas Tramandaí e Armazém. A
ausência deles é sinal de que a
poluição e as modificações
introduzidas pelo homem vêm
alterando o ecossistema.”

“

TRABALHO PIONEIRO
“Os primeiros trabalhos
de coleta foram feitos em
1976-1977, num projeto com
professores dos departamentos de Zoologia e de Botânica,
alunos e pesquisadores da
Fundação Zoobotânica do RS.
Saíamos de barco pelas
lagoas Tramandaí e Armazém,
coletando microcrustáceos e
algas e analisando as águas.
Foi o primeiro trabalho de
bioecologia do Litoral Norte.”
MARCANDO O CAMINHO
“Dentro d’água, junto à orla
das lagoas, crescem cinturões
de juncos. A gente saía de
barco com um pescador da
região e, para não errar o
caminho de volta, amarrávamos fitas nos juncos, sinalizando a entrada dos canais.
Às vezes, esses canais
ficavam tão fechados pela
vegetação que tínhamos que
seguir a pé pelas barrancas,
enquanto o guia puxava o
barco com uma corda.”
NUM DIA DE SOL
“Caminhar pelas dunas,
apreciando a paisagem, sair
de barco num dia de sol para
coletar amostras era um
prazer para mim, mesmo que
ficasse queimada de sol ou
suja de lodo. E se ficava
mesmo, porque, em muitas
partes das lagoas, os sedimentos são bastante lodosos.
Este trabalho me permitiu
conversar com pescadores e
artesãos que vivem na beira
das lagoas.”
CAMPO FLORIDO
“A vegetação e a riqueza das
lagoas atraía muitas aves:
garças brancas, garças
pardas, tarrãs, galinholas.
Tinha muitos cisnes-depescoço-preto (hoje não vejo
mais tantos) que procuravam
lugares com bastante vegetação submersa, como a Lagoa
do Passo e a Lagoa do Gentil,
que eram tomadas por
aguapés, ninféas, soldanelas
d’água, pinheirinhos d’água.
Como se fosse um campo
florido.”

”
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ENSAIO

Profissão de fé
GIL GOSCH

Gil Gosch, repórter fotográfico, 29 anos,
fotografa anualmente a procissão de Navegantes
desde 1999. A obtenção de fotos na festa
começou inspirada nas histórias da avó materna
e de um dos tios, quando estudava jornalismo
na Universidade e integrava o Núcleo
de Fotografia da Fabico-UFRGS.

“(...) a cada ano
milhares de gaúchos
e porto-alegrenses
prestam sua
homenagem à
Nossa Senhora
de Navegantes.
A devoção à santa
padroeira de Porto
Alegre varia de
pessoa para pessoa”

A idade avançada e a dificuldade
para caminhar impedem a Sra.
Eroni Cafrune de participar da
procissão de Navegantes nos dias
de hoje. Foram anos a fio percorrendo o trajeto entre a igreja do
Rosário, no centro, e a igreja de
Navegantes, no 4º. distrito. Dia 2 de
fevereiro talvez fosse um dos únicos
dias livres que ela dispunha no ano
todo. Católica e devota da santa,
tinha dificuldade para freqüentar a
igreja, pois trabalhava, inclusive aos
domingos, na banca que herdara do
marido. “Era o dia de maior movimento, vendia-se o Correio dominical com os classificados. O pessoal
saía da missa na igreja São João e
passava na banca para levar o
jornal”, conta.
Mas o compromisso com a
santinha era mantido ano a ano. Se
levava um dos filhos, era para
compartilhar da fé e confraternizar
na festa organizada nos arredores
da igreja de Navegantes. “Ave Maria,
cheia de graça, o senhor é convosco;
bendita sois vós entre as mulheres e
bendito o fruto de vosso ventre,
Jesus...”, é entoada sempre pelos
caminhantes. Os filhos pequenos
pouco estavam interessados no
palavrório e nas orações, gostavam
mesmo era de comer melancia,
farta no verão, e vendida aos fiéis ao
final da caminhada.
Como de praxe, dona Eroni
ofertava flores e acendia velas em
homenagem à Santa. Hábito
compartilhado pelo genro, anos
mais tarde, quando pagou promessas pela saúde do filho mais novo e
pediu proteção à família.
Assim como ela e seus familiares, a cada ano milhares de gaúchos e porto-alegrenses prestam
sua homenagem à Nossa Senhora
de Navegantes. A devoção à santa
padroeira de Porto Alegre varia de
pessoa para pessoa. Muitos percorrem o trajeto de pés descalços,
alguns arriscam-se a seguir parte do
caminho de joelhos. Mães vestem os
filhos de anjos, pais carregam os
querubins sobre os ombros. Fiéis
oram pela família, pela comunidade,
pedem emprego, saúde e proteção.
Eles carregam velas, levam flores.
Devotos de Iemanjá vestem-se de
azul e branco e seguem o mesmo
caminho, com a imagem da Rainha
dos Mares nos braços. É o
sincretismo religioso no Brasil.
A imagem da Santa chega ao seu
destino carregada por remadores
dos clubes náuticos da Capital.
Foguetes e gritos de “Viva Nossa
Senhora dos Navegantes, viva!”
ecoam pelos ares. Aos poucos,
chegam os fiéis e lotam o espaço no
entorno da igreja.
Governadores e prefeitos,
deputados e vereadores, padres e
autoridades clericais, remadores e
paroquianos. Pessoas do povo e da
elite, trabalhadores e desempregados, estudantes e professores,
repórteres de TV, rádio e jornal,
policiais militares e civis, colorados
e gremistas, todos marcam sua
presença na festa, nestes 132 anos
de procissão.
Mesmo em casa, dona Eroni
assiste à procissão pela TV e espera
pelo neto, fotógrafo, que sempre
passa para pedir a benção da avó e
tomar um cafezinho. “Estranho vó,
mas neste ano eu não achei melancia pra comer”.

