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Obras de arte, que pode-

riam ser mais um atrati-

vo da cidade, estão aban-

donadas, sujas, picha-

das, danificadas ou sim-

plesmente desapareci-

das. Técnicos da Secreta-

ria Municipal do Meio

Ambiente (Smam) aler-

tam para o fato de que,

no orçamento munici-

pal, não há verba para a

conservação dos monu-

mentos. A solução ado-

tada tem sido simples-

mente remover os monu-

mentos das praças como

única maneira de con-

servá-los. O professor

Décio Rigatti, coordena-

dor de um curso de espe-

cialização em patrimô-

nio cultural na Faculda-

de de Arquitetura, atri-

bui a situação ao empo-

brecimento material e

cultural do porto-ale-

grense e diz que isso dá

Enfermagem quer

criar ala no HCPA

Ciência Grupo da Escola de

Enfermagem da UFRGS está

propondo a criação de uma

nova unidade no Hospital de

Clínicas, destinada a ofere-

cer atendimento diferencia-

do a pacientes em estado ter-

minal. Para a professora Ma-

ria Henriqueta Luce Kruse,

o discurso e os procedimen-

tos de enfermagem, que

procuram incentivar os do-

entes a buscar a cura não

servem para os moribundos,

mas os enfermeiros muitas

vezes os utilizam porque

também têm dificuldade em

aceitar a morte. Segundo

ela, a espiritualidade desem-

penha um papel importan-

te na maneira como as pes-

soas fazem o seu tratamen-

to e no sentido que elas dão

à busca da cura. A chefe do

Serviço de Cuidados Palia-

tivos do HCPA, Mirian

Martelete, diz que a criação

de uma unidade específica

para esses pacientes deverá

facilitar o melhor atendi-

mento pela  área  da enfer-

magem.  Página 11

A difícil adaptação

à vida universitária

Campus No concurso vesti-

bular realizado no início des-

te ano, 4.212 novos alunos in-

gressaram na UFRGS, en-

quanto mais de 30 mil can-

didatos não conseguiram ga-

rantir uma vaga nos 65 cur-

sos oferecidos pela institui-

ção. A dificuldade para entrar

na Universidade é recompen-

sada com a alegria de ter ga-

rantido o acesso a uma das

mais conceituadas universi-

dades públicas brasileiras.

Mas a satisfação dessa con-

quista não é suficiente para

afastar outros tantos desafios

que vêm pela frente. A adap-

tação a um sistema que exige

independência e iniciativa

nem sempre é fácil para

quem se acostumou com os

caminhos pré-determinados

do ensino médio. Segundo

especialistas, a escolha preci-

pitada da carreira é outro fa-

tor que colabora para a insa-

tisfação de estudantes com

relação ao ensino superior.

Afinal, qual será a expectati-

va dos novos alunos que até o

início do próximo semestre

estarão freqüentando a Uni-

versidade? Página 7

Pesquisadores

da UFRGS

divulgam obra

de Iberê

Camargo

Cultura A professora

Mônica Zielinsky, do

Instituto de Artes, é

responsável pela coorde-

nação da série de catálo-

gos da obra de Iberê

Camago, um dos maiores

artistas gaúchos. O

trabalho, que lhe rendeu

um Prêmio Açorianos,

tem a colaboração de

bolsistas de iniciação

científica. Mônica diz que

o reconhecimento público

da qualidade do volume

dedicado às gravuras,

lançado em 2006, mostra

a importância da Univer-

sidade e da formação

que ela propicia na

aplicação de serviços à

comunidade. Página 13

uma idéia da difícil rela-

ção entre população e

poder público. O escul-

tor José Francisco Alves,

professor do Atelier Livre

da Prefeitura e autor de

um livro sobre a escultu-

ra pública de Porto Ale-

gre, atribui a onda de fur-

tos e pichações à permis-

sividade que existe em re-

lação aos bens públicos.

Ambos lamentam que a

Prefeitura não tenha um

setor que cuide especifica-

mente desse patrimônio e

que as autoridades polici-

ais não promovam bati-

das periódicas em depósi-

tos de ferro-velho e fundi-

ções. Quem furta o bron-

ze dos monumentos tam-

bém rouba fios, tubos,

bocas-de-lobo e tampas

de bueiro. Só que, esses

itens podem ser substituí-

dos, mas uma obra de arte

não. Página 5

Causas da crise

no sistema de

transporte aéreo

Artigo

O comandante Sergio

Machado, do Aeroclube

do Rio Grande do Sul,

acha que a crise na

aviação civil brasileira é

resultado do aumento do

tráfego aéreo no país e da

falta de investimento na

infra-estrutura dos

auxílios à navegação e nos

sistemas de comunicação

que facilitam as operações

de vôo. Página 2

A proposta de

uso do FGTS em

investimentos

Debates

Para o economista

Valmor Marchetti,  é

fundamental preservar a

remuneração mínima

dos recursos do fundo

de garantia por tempo

de serviço. Já a advogada

Carmen Camino

entende que a proposta

do governo é inconsti-

tucional, porque ataca

direito mínimo dos

trabalhadores. Página 4

Revitalização

de prédios em

fase decisiva

Cultura

Com a conclusão de

diversas obras em

prédios no centro de

Porto Alegre, o Progra-

ma Monumenta entra

em sua fase final em

2007. Mas Dóris Maria

Saraiva de Oliveira,

arquiteta do Programa,

diz que só recuperar

prédios não basta. É

preciso assegurar sua

manutenção permanen-

te, caso contrário, “em

menos de cinco anos, já

teremos que fazer tudo

de novo”.  Página 12

de Porto Alegre estão

sendo destruídos

Prestes a

comemorar

235 anos de

fundação,

a cidade

deixa seu

patrimônio

cultural no

abandono

Três grandes volumes ilus-

trados com mapas e fotos

compõem o relatório do

zoneamento do Rio Gran-

de do Sul, que servirá para

localizar áreas que com-

portem o plantio de euca-

lipto para a produção da

celulose que será expor-

tada por empresas multi-

nacionais. A pesquisa e co-

leta de dados durou mais

de um ano e mobilizou

profissionais de diversos

setores, sob a coordenação

de técnicas da Fundação

Estadual de Proteção

Ambiental Henrique Luís

Roessler (Fepam). Até o fi-

nal deste mês, o fórum do

Conselho Estadual de Meio

Ambiente (Consema) dará

seu parecer. Caso o zonea-

mento seja aceito em seu

conjunto de regras, já sairá

como resolução, destinada

a encaminhar o licencia-

mento de áreas para silvi-

cultura. Página central

Zoneamento

pode liberar

silvicultura

Ambiente
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Diferentes esquerdas chegam

ao poder na América Latina

Internacional Nunca a

América Latina teve tantos

governos alternativos às an-

tigas estruturas de poder. E

o momento inaugural deste

processo, segundo a cientis-

ta política Céli Regina Pin-

to, do Instituto de Filosofia

e Ciências Humanas, foi a

vitória do PT no Brasil, em

2002. Na avaliação da histo-

riadora Cláudia Wasser-

man, a luta pela libertação

nacional é a mais importante

dentre as características que

aproximam as esquerdas la-

tino-americanas. Para a his-

toriadora, independente-

mente do radicalismo de

cada movimento, o desejo de

romper com a dependência

é a questão principal em to-

dos os programas. Quanto ao

futuro das esquerdas, Céli

Regina critica a visão ufanis-

ta, que considera a América

Latina a ponta de lança do

pensamento de esquerda no

mundo contemporâneo.

Originais, para ela, são as es-

querdas geradas nos movi-

mentos sociais, como ocor-

re na Bolívia, no Peru e no

Equador: “Chávez não repre-

senta nada de novo. Ele vive

uma situação artificial,

alicerçada no petróleo. E se

isso mudar?” Segundo Céli

Regina, o que existe hoje na

América Latina são diferen-

tes posições de esquerda, e

essa diversidade descarta

qualquer possibilidade de se

falar de um futuro das es-

querdas na América Latina

como um todo por não exis-

tir um projeto unificado.

Página 10

Monumentos



2 | JORNAL DA UNIVERSIDADE | MARÇO DE 2007

OP IN I ÃO

A crise na aviação brasileira

Comandante Sergio Machado

Integrante da diretoria de Instrução da

Escola Aeronáutica Civil – Aeroclube do RS
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Uma parceria estratégica com Cabo Verde

A recente visita a Cabo Verde

pela equipe da Administração

Central junto com um grupo de

professores da Universidade re-

presenta um marco na vida uni-

versitária. Na ocasião, foi feito o

lançamento de três cursos de

mestrado naquele país (Ordena-

mento do Território e Desenho

Urbano, Ciências Sociais e Tec-

nologia de Edificações), articu-

lados pela UFRGS e financiados

pela Coordenação de Aperfeiço-

amento de Pessoal de Nível Su-

perior (Capes). Esse evento é o

primeiro do gênero no Brasil.

Da mesma for-

ma, as relações da

UFRGS com a

Universidade de

Cabo Verde (Uni-

CV) inauguram

um novo tipo de

cooperação inter-

nacional, com

parceria estratégica para o esta-

belecimento da primeira univer-

sidade pública desse país africa-

no, iniciativa prioritária no pro-

jeto de desenvolvimento da na-

ção e sua inserção na sociedade

do conhecimento e na econo-

mia de serviços do

século XXI.

Novas propostas

estão sendo anali-

sadas em relação a

essa cooperação, a

partir da participa-

ção do reitor no se-

minário “Coopera-

ção UFRGS-Uni-CV em Ciên-

cia & Tecnologia”, promovido re-

centemente. Ainda neste semes-

tre, a Universidade promoverá a

Semana de Cabo Verde, evento

acadêmico-cultural que contará

com o apoio da embaixada e do

governo de Cabo Verde, confor-

me o primeiro-ministro José

Maria Neves assegurou à dele-

gação da UFRGS. Assim, graças

a seu padrão de qualidade e em

consonância com seu projeto

acadêmico e com as diretrizes di-

plomáticas de inserção interna-

cional do Brasil, a UFRGS inau-

gura uma nova etapa de coope-

ração direcionada aos países em

desenvolvimento.

Temos acompanhado pela imprensa uma

torrente de notícias relatando um verdadei-

ro caos no sistema de transporte aéreo no país.

Na verdade, tudo poderia estar passando de-

sapercebido se o acidente com avião da Gol e

o avião executivo da ExcelAire Service não

tivesse ocorrido, pois ele chamou a atenção

de tal forma que um dos elos do sistema, que

é o dos controladores de vôo supostamente

envolvidos no acidente e postos sob suspeita,

obtiveram a oportunidade de manifestar seu

descontentamento pelas condições de traba-

lho em que viviam. O fizeram desta vez por

contarem maciçamente com a imprensa a di-

vulgar os meandros do fato.

A grande maioria dos controladores de

vôo é composta por militares da ativa da

aeronáutica, no posto de sargento e, como

tal, impossibilitados de fazer movimentos

reivindicatórios, como greves. Assim tem

sido nas últimas décadas, visto que o con-

trole da aviação civil no Brasil tem estado

sob a administração da aeronáutica. Os sa-

lários e o regime de trabalho destes contro-

ladores obedecem à hierarquia estabelecida

pelos militares, estando em evidente incom-

patibilidade com a responsabilidade cada vez

maior de sua função como se verá a seguir.

Com o aumento gradual da densidade de

tráfego aéreo em território brasileiro, sur-

giu o descompasso entre a infra-estrutura

física e de pessoal disponível para enfrentar

esta nova realidade. Por outro lado, os ae-

roportos assumidos em anos recentes pela

Infraero, aos olhos do grande público, tor-

naram-se maiores, mais confortáveis, alguns

dos quais verdadeiros shoppings centers.

Proporcionalmente, entretanto, pouco se

investiu na infra-estrutura dos auxílios à

navegação aérea e nos complexos sistemas

de comunicação e facilitação das operações

de pouso, decolagem e vôo em rota. As asso-

ciações de pilotos e dos operadores de em-

presas aéreas, fragilizadas pela circunstân-

cia política, têm estado muito tímidas em

suas reivindicações. As autoridades da área,

por sua vez, foram negligentes na realização

das melhorias necessárias.

Não é possível determinar ainda quem foi

o principal responsável pelo acidente acima

referido, mas se pode concluir que ele veio

expor a nova realidade e a fragilidade de um

sistema em que cada elemento tem sua cota

de responsabilidade. Neste somatório não se

excluem as autoridades máximas do país que

cerceiam verbas para o setor da aviação, as

mesmas que não faltam quando se trata de

votar altos salários para as cúpulas dos pode-

res constituídos. Como fator adicional, a fer-

renha competição dos empresários em bai-

xar o custo da passagem aérea gerou adicio-

nalmente alguns fatores extras como, por

exemplo, a redução dos salários pagos aos

tripulantes e ao pessoal diretamente envolvi-

do com a operação aérea. Estes, desemprega-

dos das empresas falidas, tiveram de se sub-

meter ao novo emprego sob condições de

mais trabalho e menor remuneração. Quan-

to aos famosos atrasos, são também conse-

qüência da necessidade de sustentar a guerra

das tarifas, exacerbada pela chamada desre-

gulamentação vigente em nosso sistema de

transporte aéreo a partir dos anos 90.

Cada empresa aérea busca manter seus

aviões no ar o maior tempo possível e sem-

pre lotados de passageiros pagantes. O ob-

jetivo é diluir o pesado leasing que pagam a

cada mês aos poderosos bancos ou aglome-

rados econômicos internacionais donos das

aeronaves. Há cerca de 10 anos, as aerona-

ves das empresas aéreas brasileiras eram usa-

das em média 6 horas por dia. No ano pas-

sado, a Gol, por exemplo, obteve média aci-

ma de 14 horas por dia, uma marca excep-

cional até entre as empresas de baixo custo

de outras partes do mundo.

Para sustentar tal grau de utilização, um

avião precisa cumprir diariamente vários

trechos da malha de rotas da empresa. Quan-

do – por razões meteorológicas, técnicas ou

de operação padrão como as que ocorreram

ante a reação dos controladores de vôo –

um segmento desta malha atrasa, os segmen-

tos subseqüentes irão atrasar também, ou

nem poderão ser cumpridos.

O somatório de todos os problemas cita-

dos acaba atingindo o sistema, prejudican-

do o usuário e gerando as seguintes dúvidas:

estaremos pagando com os aborrecimentos

que os atrasos causam, ou até com eventual

risco, o transporte aéreo mais barato que

hoje nos oferecem?

“Sou estudante de engenharia

florestal da UFSM. Tive oportuni-

dade de ler a edição de janeiro-

fevereiro do Jornal da Universida-

de e percebi que é muito melhor

que o da nossa universidade.”

Nistely Luiza

Grellmann Pacheco

Santa Maria, RS

“Sou acadêmico de Ciências

Biológicas da UFSM e coordena-

dor do Diretório Acadêmico da

Biologia e gostaria de dizer que

a qualidade das informações

trazidas pelo Jornal da Universi-

dade me surpreendeu. Além de

parabenizá-los, sugiro que

exemplares sejam enviados

para nossa Biblioteca Central.”

Josmael Corso

Santa Maria, RS

e-mail: jornal@ufrgs.br

Cartas

UFRGS inaugura

uma nova

etapa de

cooperação

com países em

desenvolvimento

BETE ROCHA / PROJETO CONTATO

Memória da UFRGS

O professor do antigo curso de Ciências Naturais da UFRGS, Alarich Schultz, durante

saída de campo com suas alunas para coleta de material na praia de Torres, litoral do Rio Grande do Sul.
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Contadores de histórias
encantam crianças

Projeto de extensão

teve origem

em acampamento

do MST

estímulo à leitura �

Cerca de 100 crianças entre 7 e

12 anos participarão este ano do

projeto de estímulo à leitura “O

conto no assentamento Filhos de

Sepé”, vinculado à Pró-reitoria de

Extensão da UFRGS. O projeto

originou-se do trabalho “O conto

nos acampamentos do Movimento

dos Trabalhadores Sem Terra” e é

desenvolvido, desde 1998, por

uma equipe de alunos de gradua-

ção do Instituto de Letras, sob a

coordenação da professora

Graciela Maria Reyna Quijano. Esta

ação teve início quando um grupo

de alunos contadores de histórias

da Universidade visitou o acampa-

mento do MST montado em frente

ao Incra.

O assentamento Filhos de Sepé,

que abriga 500 famílias, foi instala-

do em 1999 numa área de 9 mil

hectares, localizada em Águas

Claras, município de Viamão, a

poucos quilômetros do Campus do

Vale. Durante três anos, este

projeto de extensão desenvolveu

atividades no assentamento. Em

2002, a atividade passou a reali-

zar-se no Colégio Nossa Senhora de

Fátima de Viamão, com alunos da

primeira até a quarta série, com o

intuito de experimentar a proposta

em situação mais formal, ainda

dentro do assentamento,

Segundo Graciela, o objetivo do

projeto é estimular a leitura,

tornando leitoras as crianças da

zona rural. “Incentiva-se o acesso a

literatura infanto-juvenil, visando a

formação de alunos autônomos e

conscientes. Essa formação supõe

uma reflexão sobre o que entende-

mos por ler, isto é, como

conceituamos a leitura, que é mais

do que alfabetizar. Trata-se de

desenvolver no leitor a capacidade

de construir sentido a partir de um

texto, tendo em vista suas

experiências, a circunstância em

que lê e sua inserção num contexto

histórico e social”, diz a professora.

Mais informações sobre o projeto

através do telefone 3308-6916.

A Pró-reitoria de Recursos Huma-

nos já acertou o calendário de

treinamento em informática para o

primeiro semestre de 2007. O

curso de Word básico, que inicia

em 19 de março, tem inscrições

até o dia 9, e o curso de Excel

básico, cujas aulas começarão em

26 de março, está com inscrições

abertas até o dia 16. Para abril,

maio e junho estão previstos

cursos de Internet+Correio Eletrôni-

co, Word para publicações científi-

cas, Power Point básico, Inclusão

digital, Excel básico e Word básico.

Os cursos são de 15 horas-aula e

serão dados no CPD. Informações

pelos fones 3308-3219 e 3308-

3914 ou no site www.ufrgs.br/

prorh/capacitacao.

informática

Cursos para servidores

�

Com a recente

aquisição de uma

impressora off-set plana,

marca Sakurai, a Gráfica

da Universidade aproxi-

ma-se da tecnologia

atual, tornando-se mais

competitiva. A avaliação

é da diretora do setor,

Jussara Porto, que

enfatiza o elevado nível

de exatidão de registro e

a velocidade da impres-

são (12 mil folhas por hora).

Além de atender a toda deman-

da da UFRGS, a nova impressora

reduzirá tanto o prazo de entrega

quanto o custo dos impressos. “O

parque gráfico na área de off-set

não era renovado há mais de 40

comunicação     Gráfica fica mais ágil�

anos, o trabalho era feito com

máquinas bem defasadas”,

comenta Jussara. Segundo ela, a

aquisição da Sakurai representa

um marco na história da Gráfica.

“É a valorização e o reconheci-

mento de todo o nosso trabalho.”

Estão abertas as inscrições

para os estudantes dos diferen-

tes cursos de graduação e pós-

graduação da UFRGS que

tenham interesse em participar

das equipes masculina ou

feminina de vôlei da universida-

de. Segundo o coordenador do

projeto de extensão Treinamento

de Voleibol para Universitários,

professor José Cícero Moraes, o

primeiro desafio para as próxi-

mas equipes será a seletiva dos

jogos universitários gaúchos,

com vistas ao Jogos Universitári-

os Brasileiros 2007.

O projeto de extensão de

voleibol teve início em março de

2000 e um de seus objetivos é

possibilitar aos alunos a continui-

dade competitiva do esporte,

promovendo a qualidade de vida

entre os estudantes. Este ano, os

treinamentos serão realizados

em dois horários para melhor

adequação às necessidades dos

participantes: das 12h às

13h30min, nas segundas,

quartas e sextas-feiras ou das

20h às 22h, nas terças-feiras,

sempre no ginásio I da Esef. Os

domingos são reservados para

jogos, treinos ou amistosos.

Cícero lembra ainda que, desde o

início, o projeto teve total aceita-

ção entre os alunos, tendo sido

eles os maiores incentivadores

para o “toque inicial”.

Mais informações na Escola

de Educação Física pelos

telefones 3308-5866, 3308-

5834 ou 3308-5887.

esporte

Inscrições para

equipes de vôlei

da UFRGS

�

Quem quer tentar uma vaga no

próximo vestibular da UFRGS pode

frenqüentar os cursinhos alternati-

vos nos quais integrantes da

comunidade universitária atuam

como professores.

CURSO PRÉ-VESTIBULAR POPULAR

Funciona desde 2000 e é mantido

pela Organização Não Governamen-

tal para Educação Popular (Ongep)

Matrículas: 16 a 18 de março

Início das aulas: 26 de março

Horário: sextas-feiras, das 19h às

21h, e sábados e domingos, das

14h às 17h.

Endereço do curso: Rua dos

Andradas, 691 sala 11.

Valores: R$ 2 de taxa de inscrição

mais R$ 50 na matrícula e seis

parcelas de R$ 50.

Informações: 3023-3929 e 8404-

4569 ou thinder@hotmail.com.

PROJETO EDUCACIONAL

ALTERNATIVA CIDADÃ

Ação de extensão universitária

vinculada à UFRGS em que todos

os professores são voluntários e,

na grande maioria, alunos da

graduação ou pós-graduação da

Universidade. Os candidatos terão

de retirar o envelope para solicita-

ção de inscrição de 5 a 9 de março

e entregá-lo dentro do mesmo

período, no horário das 19h às

22h. Os envelopes serão limitados

a 300 unidades. Na retirada, será

cobrada a quantia de R$ 2, além

da doação de um quilo de alimen-

to não perecível. Endereço para

retirada e entrega do material de

inscrição: Instituto de Física (Av.

Bento Gonçalves, 9.500 – prédio F

– Campus do Vale)

Informações: 8438-1124 ou

www.alternativacidada.cjb.net.

vestibular      Cursinhos alternativos�

Estão abertas até 9 de abril as

inscrições para o prêmio

Mercocidades de Ciência e

Tecnologia 2007, que irá distri-

buir R$ 25 mil entre os três

trabalhos classificados em

primeiro, segundo e terceiro

lugares. O prêmio, instituído em

1997, contempla pesquisadores

ou grupos de pesquisa cujo

trabalho, de natureza tecnológica

de qualquer campo, tenha

contribuído efetivamente para a

solução de um problema relevan-

te numa das cidades da Rede

Mercocidades. O trabalho deve

poder ser aplicado também em

outra cidade.

Os pesquisadores interessados

devem inscrever-se junto à

secretaria--executiva do Conselho

Municipal de Ciência e Tecnologia

de Porto Alegre (Comcet),

telefone 3289-4706. Outras

informações no site

www.portoalegre.rs.gov.br/comcet.

pesquisa     Prêmio Mercocidades�
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Crianças

da zona

rural fazem

encenação

baseada nas

histórias

ouvidas

Equipe feminina

aguarda novas

jogadoras

ARTE: ROSÂNE VIEIRA
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Retorno incerto

Valmor Marchetti*

O

* Professor do Departamento

de Ciências Econômicas

Medida provisória 349/07: afronta à Constituição

Carmen Camino*

*Professora de direito do trabalho

da Faculdade de Direito da UFRGS

A proposta é

inconstitucional

porque ataca

direito

mínimo dos

trabalhadores,

assim

concebido

pelo

constituinte

Remuneração

mínima para

os recursos

do patrimônio

do FGTS

deve ser

preservada

D

INVESTINDO COM O FGTS

Programa de Aceleração do Cres-

cimento (PAC), anunciado recen-

temente pelo presidente da Repú-

blica tem como objetivo central estimular o

crescimento econômico, e propõe como

principal meio o incremento do volume de

investimentos na economia.

Para induzir esse aumento, estabelece um

conjunto de medidas que abrange, em li-

nhas gerais: a elevação do gasto de investi-

mentos do governo; um ajuste fiscal, inclu-

indo regras para reajuste do salário míni-

mo e do salário dos servidores públicos e

medidas de gestão na Previdência Social; o

aumento do prazo para recolhimento de

alguns tributos; e principalmente, medidas

apoiando a construção civil, destacando-

se a priorização de obras em logística, ener-

gia e saneamento, estimadas em R$ 503,9

bilhões até 2010.

O PAC tem subjacentes dois pilares. O pri-

meiro, afirma que o aumento do investimen-

to em infra-estrutura é condição para elimi-

nar os gargalos para o crescimento na eco-

nomia e assegurar o aumento da produtivi-

dade, bem como para nortear investimen-

tos privados. O segundo pilar garante que os

investimentos previstos pelo programa terão

financiamento. Neste último item se insere a

criação de um Fundo de Investimento em Par-

ticipação em Infra-estrutura, o FIP-IE (Me-

dida Provisória 348) e de um

Fundo de Investimentos do

Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço, o FI-

FGTS (Medida Provisória

349), destinados a investi-

mentos em empreendimen-

tos dos setores de energia,

logística e saneamento.

O FI-FGTS deverá con-

tar, inicialmente, com R$ 5

bilhões do FGTS, podendo

esse montante ser elevado

para atingir até 80% do patrimônio líquido

do fundo (art. 2º da MP 349), que é, atual-

mente, de aproximadamente R$ 21 bilhões.

A utilização desses recursos para financiar

investimentos de infra-estrutura leva-nos a

questionar um ponto específico: qual será a

remuneração? Atualmente, a remuneração

para o trabalhador é de 3% ao ano, mais taxa

referencial (TR). Os fundos criados deverão

financiar projetos de infra-estrutura em

logística (portos, ferrovias e rodovias), ener-

gia e de natureza social e urbana, cujo retor-

no, pela própria característica dos investi-

mentos, não é conhecido previamente. A pre-

ocupação com a rentabilidade futura é váli-

da, pois estamos diante de uma alocação de-

finitiva de recursos em projetos cujo retorno

futuro é incerto e, uma vez realizados, sua

conversão em outro tipo de

investimento é muito cara

ou mesmo impossível.

O chamado patrimônio

líquido do FGTS, de onde

virão os recursos iniciais

para o novo fundo de inves-

timento, é o superávit do

fundo, a diferença entre o

patrimônio total (atual-

mente R$ 184,3 bilhões) e

as cotas dos trabalhadores

(R$ 163,2 bilhões). Tem-se

alegado por isso que o trabalhador não per-

derá se o fundo de infra-estrutura propor-

cionar ganhos inferiores de 3% ao ano.

Faz sentido relaxar a exigência de um re-

torno mínimo, por se tratar de um superá-

vit do fundo? O patrimônio líquido do FGTS

foi gerado com contribuições as quais, ao

financiarem inversões, tiveram remuneração

superior aos 3% pagos aos trabalhadores

cotistas. Pode-se perfeitamente defender o

patrimônio líquido como pertencente aos

trabalhadores, e afirmar que se presta como

uma defesa, um volume de recursos que po-

derá ser utilizado contra imprevistos futu-

ros que possam ameaçar a remuneração efe-

tiva do trabalhador. Portanto, a remunera-

ção mínima para os recursos do patrimônio

líquido, destinada ao fundo de infra-estru-

tura, também deve ser preservada.

No passado foi permitida a participação

de recursos do FGTS em ações da Compa-

nhia Vale do Rio Doce e da Petrobras, ar-

ranjo que foi um sucesso sob o ponto de

vista de rentabilidade. Mas a opção de par-

ticipar ou não era pessoal; os trabalhado-

res sabiam que estavam adquirindo ações

de duas empresas com décadas de atuação

e que vinham demonstrando extraordiná-

ria rentabilidade.

Não temos a mesma configuração no pre-

sente, que possa assegurar aos recursos do

FI-FGTS uma rentabilidade, ainda que mí-

nima, com segurança. E os mecanismos pen-

sados até agora também não conseguem esse

intento em definitivo. Por um lado, fixar por

lei um ganho mínimo é problemático, pois

a Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

não permite fixação prévia de ganhos em

fundos de investimentos. De outra forma,

selecionar projetos de infra-estrutura, de

cujo retorno individual resultará a rentabi-

lidade do FI-FGTS, por metodologia de ban-

co de desenvolvimento é uma maneira de

reduzir o risco, mas não assegura um retor-

no com certeza.

entre as medidas criadas pelo Pro-

grama de Aceleração do Cresci-

mento (PAC), lançado com pom-

pa e circunstância pelo governo federal, uma

causou impacto no mundo do trabalho por-

que atinge o fundo de garantia por tempo

de serviço do trabalhador. Questiona-se se

a finalidade marcadamente social do FGTS

será preservada diante da criação pela me-

dida provisória 349 de 22/01/07 de uma es-

pécie de “sobrefundo”, o Fundo de Investi-

mento do Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço  (FI-FGTS), “caracterizado pela apli-

cação de recursos do Fundo, destinado a in-

vestimentos em empreendimentos dos seto-

res de energia elétrica, rodovia, ferrovia,

porto e saneamento, de acordo com as dire-

trizes, critérios e condições que dispuser o

Conselho Curador do FGTS” (art. 1º).

Dado que a privatização desses serviços

avança em marcha célere e, possivelmente,

irreversível, força é convir pelo desvio de fi-

nalidade do fundo de garantia, que terá

destinação inquestionável para obras de gran-

de vulto do setor privado.

Mais preocupante ainda é a

disposição contida no art. 2º

da mesma MP, à luz do qual

o FI-FGTS terá patrimônio

próprio, “segregado do

patrimônio do FGTS”, e seus

investimentos não terão “a

cobertura de risco de crédi-

to estabelecida no § 1º do art.

9º da lei 8.036 de 11 de maio

de 1990”. Essa cobertura

constitui verdadeira blinda-

gem do patrimônio do FGTS

– e conseqüentemente, do

montante das contas vincu-

ladas dos trabalhadores –

porque, à luz do referido art.

9º, § 1º, o risco de crédito é suportado exclu-

sivamente pela Caixa Econômica Federal.

Portanto – a par de não dizer respeito a

matéria cuja premência seja tal que não

possa ser atendida através de projeto de lei

com pedido de urgência, daí sua inconstitu-

cionalidade formal – a

MP-349 padece de incons-

titucionalidade material.

Ela ataca direito mínimo

dos trabalhadores, assim

concebido pelo constituin-

te enquanto aquele com a

finalidade de dar ao tem-

po de serviço expressão

patrimonial e propiciar fi-

nanciamento de progra-

mas de habitação popular

e saneamento básico e

infra-estrutura a eles vin-

culados. Quando acolheu o

fundo de garantia no rol dos

direitos dos trabalhadores

(art. 7º), o constituinte

recepcionou o instituto que

já estava absolutamente integrado à rotina

de milhões de contratos de trabalho e com

histórico altamente significativo nos progra-

mas de habitação popular. Foi esse o institu-

to albergado na Constituição, delineado na

lei e vivenciado por milhões de brasileiros.

Diante do princípio da progressividade

dos direitos sociais, proclamado no caput

do art. 7º da Constituição, os direitos con-

templados naquele artigo são direitos míni-

mos e, uma vez a eles dada determinada ex-

tensão legal, esta torna-se insuscetível de re-

dução ou reversão. Ora, o FGTS tal como

recepcionado pela Constituição, é um des-

ses direitos mínimos, plenamente realizado

no dia-a-dia de milhões de brasileiros, e por

isso insuscetível de ser reduzido ou suprimi-

do por nova lei. A propósito, lembre-se Ca-

notilho, segundo o qual “quando um direi-

to econômico, social ou cultural, constitu-

cionalmente garantido, tiver já obtido um

certo nível de realização legal é possível con-

ceber-se uma ação judicial contra o retro-

cesso ou desigualdade”.

Portanto, as ações diretas de inconstitu-

cionalidade já propostas perante o STF têm

efetiva possibilidade de sucesso.

O uso de parte dos recursos do Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em

um fundo de investimento que financiaria

empreendimentos nos setores de energia

elétrica, rodovias, ferrovias, portos e sanea-

mento, proposto pelo Programa de Acelera-

ção do Crescimento (PAC), recentemente lan-

çado pelo governo federal, oferece aos tra-

balhadores a “oportunidade” de obter ren-

dimentos mais elevados.

No entanto, especialistas de diversas áre-

as têm alertado para o fato de que a pro-

posta coloca em risco o patrimônio do pró-

prio fundo, na medida em que as aplica-

ções financeiras conhecidas como fundos

de investimento não contam com a cobertu-

ra de risco de crédito que protege os recur-

sos do FGTS.

Carmen Camino, professora de direito do

trabalho da Faculdade de Direito da UFRGS,

e Valmor Marchetti, professor do Departa-

mento de Ciências Econômica, trazem suas

contribuições ao debate, analisando os as-

pectos jurídico e econômico da questão.
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A TUAL IDADE

de Porto Alegre estão

Monumentos

Ademar Vargas de Freitas

Em proporção a seu tamanho,

Porto Alegre tem um patrimônio

artístico incomum na América do

Sul. Entre os mais de 400 monu-

mentos erguidos na cidade, princi-

palmente nas duas primeiras déca-

das do século 20, encontram-se al-

guns dos melhores exemplos de fa-

chadas, bustos e obeliscos do con-

tinente. O acervo é eclético: vai da

arte cemiterial à arte contemporâ-

nea, representativa do que vem sen-

do produzido no mundo.

Mas essas obras de arte, que po-

deriam ser mais um símbolo distin-

tivo da cidade, estão abandonadas,

sujas, pichadas, danificadas ou sim-

plesmente desaparecidas. O proces-

so de agressão teve início na década

de 90, no rastro da destruição de te-

lefones públicos, lixeiras e mudas de

árvores, e com a onda de pichação

de fachadas, viadutos e outros bens

públicos ou particulares. Além dis-

so, o uso de monumentos por mora-

dores de rua acelera a depredação.

Longe dos olhos – Bancos, lumi-

nárias, fios, hidrantes, tampas de

bueiro, placas, paradas de ônibus,

obras de arte, tudo é permanente-

mente quebrado, arrancado. A pi-

chação generalizada e o furto de

sumindo
Patrimônio cultural

Smam retira peças

de bronze antes

que sejam furtadas

e derretidas

peças, e até de obras inteiras, fize-

ram com que a Prefeitura tomasse

uma atitude inusitada: recolher em

depósitos as obras mais ameaça-

das. Dessa maneira, conseguiu evi-

tar que muitas peças de valor ines-

timável fossem levadas e vendidas

a preço vil em fundições ou depó-

sitos de ferro-velho.

O superintendente de Parques,

Praças e Jardins da Secretaria Muni-

cipal do Meio Ambiente (Smam),

engenheiro-florestal Luiz Alberto

Carvalho Júnior, escandaliza-se com

a situação a que se chegou: ter que

retirar os monumentos das praças

como única maneira de conservá-los.

O fato é que não há verba orçamen-

tária destinada à conservação dos

monumentos em Porto Alegre.

Na verdade, nunca houve verba

para isso, pois, em outras épocas,

para conservar monumentos, bas-

tava água, escova e sabão. Mas, de

dez anos para cá, essa situação tem

piorado. Com a depredação pesa-

da, não se trata apenas de limpar e

restaurar, explica Luiz Alberto.

“Para recuperar um busto, por

exemplo, às vezes é necessário rea-

lizar um trabalho de pesquisa que

pode elevar o custo da ação a até

20 mil reais.” E os vereadores, co-

mo reagem a essa situação? Na Câ-

mara, não tramita nenhum proje-

to pedindo verbas para o setor,

embora seja comum a sugestão de

criar novos monumentos.

Mas a Smam tem procurado

amenizar o problema. Recentemen-

te foi criado um programa em par-

ceria com a Secretaria Municipal

de Direitos Humanos e Segurança

Urbana. Através do Disque-picha-

ção (telefone 153), qualquer cida-

dão pode contatar a polícia para

denunciar atos de vandalismo con-

tra o patrimônio público. O pri-

meiro indiciamento por esse tipo

de crime foi feito no final do ano

passado pelo Grupo de Trabalho

sobre Pichação, coordenado pela

promotora Ana Maria Marchesan.

A responsabilidade sobre os mo-

numentos de Porto Alegre está di-

vidida entre a equipe do Patrimô-

nio Histórico, Artístico e Cultural,

a Smam e a Secretaria de Cultura,

a quem compete autorizar qual-

quer tipo de intervenção. Recente-

mente, a Smam firmou convênio

com o Atelier Alice Prati para a

monitoração e conservação dos 13

principais monumentos da cidade,

praticamente a custo zero: contri-

bui com espaço para abrigar o ate-

liê e, quando necessário, oferece ca-

minhão-guincho e carro-pipa. A

praça Garibaldi já está sendo re-

formada, e o monumento a Gari-

baldi e Anita, recuperado.

Luiz Alberto aponta outra saí-

da para a falta de recursos na re-

cuperação de monumentos: a con-

tribuição da iniciativa privada.

Por exemplo, o monumento em

homenagem ao marechal Castelo

Branco, erguido no Parcão duran-

te a ditadura militar, será recupe-

rado com a ajuda da Gerdau, que

fornecerá chapas de liga especial

para recuperar a base das enormes

figuras de ferro corroída pela uri-

na dos cães. Depois de recupera-

da, a base será tratada com piche

e recoberta com terra. A seu re-

dor será plantado um arbusto es-

pinhoso conhecido como coroa-

de-cristo, que formará uma bar-

reira para os cães.

Adeus a uma parte

da história da cidade

Na borda do Parque Farroupilha,

Samuel Hahnemann (1755-1843),

o pai da homeopatia, tornou-se uma

figura qualquer. Seu busto ainda

está sobre o pedestal porque

resistiu à ação dos predadores, mas

a placa que o identificava e situava

no tempo foi vendida para uma

fundição e deve estar servindo

como maçaneta. Na ponta do

parque, perto do antigo prédio da

Faculdade de Medicina, o gaucho

uruguayo já perdeu as esporas e,

em breve, vai perder metade da

mão direita, que vem sendo cortada

aos poucos pela ação conjunta do

tempo e dos predadores.

No outro lado do parque, em

frente à avenida Osvaldo Aranha, o

pedestal que sustentava o busto do

Padre Cacique aguarda sua reposi-

ção. O mesmo ocorre com outras

peças de valor histórico ou artístico,

como a estátua da Samaritana, que

durante décadas despejou água

num laguinho na praça da Alfândega

e agora está guardada num depósi-

to, à espera de dias mais seguros.

De acordo com o responsável

pela Divisão de Conservação e

Manutenção de Monumentos da

Smam, Rogério Rost, muitas peças

grandes e dezenas de placas estão

recolhidas a depósitos localizados

em lugares não revelados. Para

escapar dos ladrões, esses monu-

mentos ficam longe também da

vista de quem aprecia obras de arte.

Para onde vão os monumentos

retirados pela Smam, não se sabe.

Mas, todos sabemos onde foi parar o

chapéu de Santos-Dumont, arranca-

do do busto, junto ao monumento ao

Expedicionário: levou o mesmo fim

das placas de bronze, das grades

de ferro e dos fios de cobre furta-

dos. Isto é, foi entregue ao recepta-

dor de mercadorias roubadas e

acabou derretido numa fundição.

Por que essa destruição ocorre e

quem toma uma atitude eficaz para

solucionar a questão?

O professor Décio Rigatti, chefe

do Departamento de Urbanismo da

Faculdade de Arquitetura da UFRGS

e coordenador do Curso de Especia-

lização em Patrimônio Cultural em

Centros Urbanos atribui essa

situação ao empobrecimento

material e cultural da população.

“Quem depreda ou picha monu-

mentos e prédios públicos não tem

noção de vínculo com o que

pertence à cidade e deve ser

usufruído por todos.”

Ele considera que há pelo menos

dois tipos de predador: o que destrói

o patrimônio público para vender os

pedaços ou peças inteiras de metal

que consegue arrancar de obeliscos,

colunas, bustos, hermas, e o que se

contenta em sujar o que está limpo.

“Não são pessoas movidas apenas

pela fome, tanto que usam spray,

que não é barato. São gangues,

bandos, e isso dá uma idéia da

difícil relação entre a população e o

poder público. Para protestar,

promovem a confrontação, degra-

dando os bens públicos.”

Rigatti lamenta que além da

depredação de monumentos, da

pichação, da destruição de lixeiras,

abrigos e telefones, os próprios

autores de obras de arte venham

contribuindo para enfeiar a cidade.

“Desde os anos 70, estamos

vivendo um período de brutalismo,

com verdadeiros monumentos à

feiúra, em que se abusa do feio,

seja no material empregado, na

escala ou no desenho.”

O professor lamenta, sobretudo,

que as autoridades venham de-

monstrando “um certo descaso” no

sentido de reprimir o furto de metal

e a pichação. “Uma parte da nossa

história está sendo destruída, e

ninguém faz nada para impedir. Ora,

se roubam peças de bronze, fios de

cobre e grades de ferro é porque

tem quem compre, existe mercado.

Então, os receptadores deveriam ser

investigados.”

A destruição é conseqüência da permissividade

O escultor José Francisco Alves –

professor do Atelier Livre da Prefei-

tura e autor do livro “A escultura

pública de Porto Alegre, história,

contexto e significado”, espécie de

inventário dos monumentos da

cidade – atribui a onda de furtos e

pichações à permissividade que

Porto Alegre vem demonstrando em

relação aos bens públicos. “A cidade

é uma praça de guerra para os

equipamentos urbanos”, diz Alves,

que em 2005 foi curador-assistente

da V Bienal do Mercosul.

Ele lamenta que a Prefeitura não

tenha um setor que cuide especifi-

camente desse patrimônio e que as

autoridades policiais não promovam

ações repressivas em relação aos

furtos e depredações de monumen-

tos. De acordo com o escultor,

batidas periódicas em depósitos de

ferro-velho e fundições ajudariam a

intimidar os ladrões, que são os

mesmos que roubam fios, tubos,

bocas-de-lobo, tampas de boeiro.

“Só que monumentos são bens

simbólicos e, portanto, infungíveis:

um orelhão pode ser substituído,

uma obra de arte não.”

Alves, que está fazendo doutorado

em Artes Visuais na UFRGS, reconhe-

ce que algumas coisas funcionam,

como o Disque-pichação, criado a

partir de uma lei municipal de autoria

do vereador Adeli Sell, uma das

A ESCULTURA PÚBLICA

DE PORTO ALEGRE

história, contexto e significado

José Francisco Alves, Editora Artfolio,

2004, 264 páginas, 1.170 fotografias,

5 mapas, 118 biografias, 321 verbetes

com imagens e a história

de cada escultura pública

Onde encontrar: livrarias da UFRGS

Preço: R$ 70,00

Levaram até

o chapéu do busto

de Santos-Dumont

poucas sobre o assunto. Mas vê

ainda um certo descaso da popula-

ção, que parece ignorar o problema,

embora seja impossível não ver, por

exemplo, as 250 pichações de dois

metros de altura sofridas pelo

Monumento aos Açorianos.

Por falta de manutenção, a obra

do escultor Carlos Tenius não tem

qualquer tipo de iluminação e já

apresenta indícios de problemas

estruturais. Monumentos mal

cuidados e sem iluminação à noite

são os mais visados. Os poucos

predadores que foram pegos em

flagrante, justificaram sua atitude

alegando que a peça já estava

abandonada. José Francisco Alves

diz que para reverter esse quadro é

preciso começar pela manutenção.

“Enquanto não se criar um setor de

manutenção, sou contra restaurar

qualquer peça.”

FOTOS: FLÁVIO DUTRA
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Vitrine dos

periódicos

Gravel

Volume 4, nº. 1 – 2006 Revista

eletrônica anual do Centro de

Estudos de Geologia Costeira e

Oceânica do Instituto de

Geociências

Editores: Luiz Roberto Martins e

Eduardo G. Barboza

Acesso gratuito através do site

www.ufrgs.br/ceco/gravel

Ensino Bolsas

de extensão

e pesquisa são uma

oportunidade

para o estudante

exercitar seus

conhecimentos

Capacitando
o profissional e o cidadão

Fim do período de férias, as ati-

vidades universitárias são retoma-

das a todo o vapor. Mas a rotina

de aulas, é apenas uma parte do

que volta a funcionar na UFRGS.

Uma universidade é também, e

cada vez mais, uma produtora de

conhecimento e serviços à comu-

nidade. As pró-reitorias de Exten-

são e de Pesquisa organizam, finan-

ciam e avaliam os projetos surgi-

dos nos departamentos ou de de-

mandas externas. Neste início de

mês, as duas pró-reitorias estão

com inscrições abertas para novos

projetos, representando uma im-

portante oportunidade para os es-

tudantes incrementarem sua for-

mação com atividades práticas.

Os projetos de extensão devem

ser enviados até o dia 12 deste mês,

e o período de vigência das bolsas

vai de 10 de abril até 31 de dezem-

bro de 2007. O aluno de gradua-

ção que deseja concorrer a uma

bolsa de extensão deve entrar em

contato com o professor que co-

ordena o projeto, respeitando os

requisitos de ser estudante da gra-

duação a partir do segundo semes-

tre, estar matriculado em pelo me-

nos 12 disciplinas e não ter nenhum

outro vínculo empregatício.

Caso seja selecionado, o bolsista

deverá cumprir 20 horas semanais

no projeto em que estiver envolvi-

do e participar da exposição de seu

trabalho no VIII Salão de Exten-

são. Como ajuda de custo, o aluno

receberá uma bolsa mensal e, após

a entrega do relatório de seu coor-

denador, um certificado de bolsis-

ta de extensão, comprovando sua

atuação no projeto.

“O pagamento de uma bolsa qua-

lifica a estada de alunos de baixa

renda”, afirma a pró-reitora de ex-

tensão Sara Viola Rodrigues, “mas

a qualificação maior é colocar o alu-

no em sintonia com a sociedade,

sendo capaz de interferir nela”.

Comunidades carentes são a

principal fonte de demanda dos

projetos de extensão da UFRGS, fa-

zendo com que os estudantes se

posicionem frente a uma realidade

muitas vezes pouco conhecida ou

primeira experiência de inserção de

laptops XO da ong One Laptop per

Child na rede pública de ensino do

Rio Grande do Sul. Diferentemente

de outros computadores, os XOs

foram criados especialmente para

fins educativos.

A educação a distância também

faz parte dos interesses do Labora-

tório de Estudos Cognitivos. Nesse

sentido, foi criado em 2002 o

projeto de pesquisa Amadis, voltado

ao desenvolvimento de softwares

para educação a distância. O

Amadis é um ambiente virtual no

qual o usuário desenvolve projetos

de aprendizagem.

O LEC ocupa três salas no térreo

do Instituto de Psicologia, rua Ramiro

Barcelos, 2.600, bairro Santa Cecília,

telefone 3308-5250.  Na Internet o

endereço é www.lec.ufrgs.br, no

qual navegador pode conhecer

tanto os projetos em andamento

como os já desenvolvidos.

Conhecendo a UFRGS

A acadêmica de Nutrição,

Denise Oliveira Cruz, que

trabalhou no projeto Viva Saúde

com crianças de uma escola

pública, surpreendeu-se com as

condições de ensino: “Acho

inconcebível uma turma de

primeira série ter 30 alunos em

sala de aula. Começam por aí

as dificuldades com a aprendi-

zagem que as crianças têm.” A

estudante afirma ainda que

ensinar hábitos alimentares e

de higiene aos alunos das séries

iniciais do ensino público é

difícil, diante das inúmeras

carências mais prementes.

“Ainda assim gostaria de partici-

par novamente, pois o projeto é

ótimo, e a possibilidade de

reflexão que ele proporciona já

é um ganho imenso.”

Ana Laura Colombo de

Freitas, estudante do 8º semes-

tre do curso de Jornalismo da

Fabico e bolsista voluntária do

projeto Unimúsica em 2006, diz

que o trabalho de assessoria de

imprensa lhe obrigou a deixar a

timidez de lado e ir à luta na

busca por espaços de divulga-

ção do projeto. “Visitando as

redações e conversando com os

profissionais, pude entender

como funciona a cobertura de

imprensa na cultura e percebi o

quanto minha visão da área era

utópica.” Para a futura jornalis-

ta, o mais importante foi

conhecer o amplo universo do

jornalismo musical, “já que

atuei na produção dos espetá-

culos do Unimúsica e pude

conhecer muitos músicos do Rio

Grande do Sul e de outros

estados. O fato de estagiar na

universidade também permitiu

que eu colaborasse com os

colegas da TV UFRGS, fazendo

entrevistas especiais”.

Descobertas

Bolsas de iniciação científica re-

presentam um primeiro passo em

direção à pós-graduação, e o estu-

dante que estiver interessado em

participar de alguma atividade de

pesquisa pode inteirar-se dos pro-

jetos já em andamento e dos gru-

pos de pesquisa de sua área de in-

teresse nas bibliotecas da UFRGS

ou em seus departamentos.

Até o dia 19 deste mês, a Pró-

reitoria de Pesquisa (Propesq) acei-

ta inscrições de projetos de profes-

sores pesquisadores. Na inscrição,

o pesquisador já pode indicar um

aluno bolsista, sendo que este deve

apresentar bom desempenho aca-

dêmico e possuir o curriculum

lattes cadastrado na base de dados

do CNPq. O período de vigência

da bolsa de iniciação científica vai

do início de abril ao final de de-

zembro. O estudante selecionado,

assim como na extensão, recebe

ajuda de custo e terá que apresen-

tar seu trabalho no Salão de Inici-

ação Científica, em outubro.

De acordo com o pró-reitor de

Porta de entrada para a pós-graduação

mal compreendida.

Para o professor da Faculdade

de Medicina, Jorge Buchabqui, que

coordena vários projetos de exten-

são, uma das vantagens desse tipo

de ação é o incentivo ao diálogo,

pois é na troca de experiências que

surge o desejo de lutar por uma

vida mais digna.

Como a oferta de bolsas não

consegue atender à demanda, mui-

tos alunos acabam tornando-se

bolsistas voluntários e são recom-

pensados com o aproveitamento

de créditos complementares em seu

curso de graduação.

Pesquisa César Vasconcellos, a

UFRGS se destaca no campo da

pesquisa científica, com 619 gru-

pos e 509 pesquisadores com bol-

sa de produtividade CNPq. Po-

rém, a intensa atividade não é úni-

co motivo desse destaque: na úl-

tima avaliação da Coordenação

de Aperfeiçoamento de Pessoal do

Ensino Superior (Capes), a Uni-

versidade ficou na primeira colo-

cação entre as instituições de en-

sino superior que realizam pesqui-

sa em todos os campos da ciência.

O pró-reitor diz que os pes-

quisadores são empreendedores

e, além das demandas externas

que envolvem empresas, organi-

zações públicas e outras institui-

ções de caráter social e privado

estão sempre prontos a buscar

novos conhecimentos e saberes,

seja em projetos de cunho acadê-

mico ou de inserção de conheci-

mento no processo industrial.

Ana Laura Colombo de

Freitas foi bolsista

voluntária do projeto

Unimúsica
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O Laboratório de Estudos

Cognitivos (LEC), vinculado ao

Instituto de Psicologia da UFRGS,

realiza pesquisas sobre o desenvol-

vimento cognitivo de crianças com

base na psicologia piagetiana.

Bolsistas e pesquisadores, sob a

coordenação pedagógica da

educadora e psicóloga Léa da Cruz

Fagundes, desenvolvem estudos e

projetos experimentais em escolas

da rede pública e em laboratórios de

informática, tendo como foco a

construção do conhecimento por

meio de ferramentas tecnológicas.

Criado em 1973, o LEC atual-

mente desenvolve oito projetos. Um

deles,  Recursos Digitais

Integrados (Redin), é destina-

do a professores que partici-

pam da produção de mídias

digitais integradas.  O objetivo

é a produção de recursos

pedagógicos digitais

interativos com metodologias

inovadoras para apoiar a

prática de ensino em sala de aula.

Desde o final de 2006, o LEC

participa do projeto Um computa-

dor por aluno (UCA), promovido

pelo governo federal. Segundo Léa

Fagundes, o papel do laboratório é

coordenar e avaliar, do ponto de

vista tecnológico e pedagógico, a

Este número dedica-se a

apresentar uma série de

estudos sobre o mar e a zona

costeira da região Sul do Brasil.

Um dos artigos, intitulado

“Estoque arenoso da platafor-

ma continental: um recurso

estratégico para a Zona Costei-

ra”, dos professores Luiz

Roberto Martins e Elírio Toldo

Jr., traz informações de extremo

interesse, tendo em vista a

recente publicação do relatório

sobre aquecimento global

lançado pela ONU. Uma análise

temporal de 25 anos (1975-

1997) da zona costeira do Rio

Grande do Sul, entre Torres e

Chuí, revelou a presença de

condições erosivas para 442

quilômetros de nosso litoral.

Paralelamente, o estoque

arenoso foi estudado em seus

aspectos texturais e

mineralógicos, visando ao seu

aproveitamento futuro em

obras de recuperação de praias

erodidas. Os autores destacam

que, embora a recuperação

praial não represente uma

resposta permanente para a

restauração, e muitas vezes se

constitua numa solução passa-

geira, esse é um dos métodos

mais utilizados na restauração

de praias.

REAd

A edição 52 da Revista Eletrô-

nica da Escola de Administra-

ção da UFRGS traz artigos

sobre experiências nacionais e

estrangeiras, destacando

questões atuais, como gestão

ambiental, participação cidadã

e empreendedorismo. Este

último é o tema enfocado pelos

professores da EA, Eugenio

Ávila Pedrozo e Breno Augusto

Diniz Pereira. Considerando

que, atualmente, muitas

organizações buscam alternati-

vas economicamente sustentá-

veis, os pesquisadores estuda-

ram o processo de surgimento

das redes na região central do

Rio Grande do Sul, sob o prisma

dos agentes empreendedores.

Através da pesquisa, eles

procuraram analisar as possibi-

lidades do empreendedorismo

coletivo, acompanhando o

processo de constituição de

relacionamentos cooperativos.

Segundo os autores: “O foco de

atuação das redes estudadas,

apesar de limitado, garante aos

associados alguns benefícios

que eles dificilmente teriam

individualmente. A formação

das redes constituiu-se em

uma excelente alternativa

estratégica para a sobrevivên-

cia das empresas”.

Edição 52 – Volume 12 no 4 –

Jul/Ago 2006

Revista eletrônica bimestral da

Escola de Administração

Editora: Luis Felipe Nascimento

Acesso gratuito através do site

www.read.ea.ufrgs.br

CADINHO ANDRADE

Luiz Ricardo Linch, estudante

de jornalismo da Fabico
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Serão 4.212 novos alunos nos 65

cursos da UFRGS até o início do

segundo semestre de 2007. Depois

de quatro dias de vestibular, eles

chegaram onde os demais 33.633

inscritos tentaram, mas não con-

seguiram chegar: ao ensino superi-

or público, gratuito e de qualida-

de. O que, certamente, será um di-

ferencial em suas carreiras.

Passado o sufoco para entrar, tu-

do é festa. É ter a cara pintada e an-

gariar trocados nas sinaleiras. Po-

rém, na hora da matrícula, os mes-

mos heróis que passaram noites sem

dormir, estudando, fizeram cursi-

nho, sacrificaram passeios e namo-

ros, se denunciam: “Mãe, a matrí-

cula é só isso? E a lista de material?”

O episódio, relatado pela vice-

pró-reitora de Graduação, An-

dréa dos Santos Benites, diz que

estudante chega à universidade

ainda acostumado à realidade do

ensino médio. “É um ritual de pas-

sagem para a vida adulta”, obser-

va o titular da Secretaria de As-

suntos Estudantis, Ângelo Ronal-

do Pereira da Silva.

Ritual que ele reconhece não ser

fácil, principalmente para candida-

tos tão jovens. Entretanto, o que tal-

vez atenue tal apreensão é a expecta-

tiva de que essa universidade vá “tra-

zer-lhes experiência profissional e de

vida”. Mais do que isso, segundo Ân-

gelo, eles esperam experimentar algo

novo: “sabem que entrarão no mun-

do da ciência e da pesquisa”.

Para Marcus Vianna, coordena-

dor-geral do Diretório Central dos

Estudantes (DCE), é difícil fazer um

universidade

ensino médio
cabeça no

Pés na

Jacira Cabral da Silveira

Comportamento

Calouros custam

a perceber que

administrar

a carreira

universitária

é por conta deles

perfil dos calouros porque uma

universidade como a UFRGS é a

soma de diversas realidades. Além

dos diferentes cursos que atraem

pessoas com características seme-

lhantes, há também detalhes, como

o turno. Em geral, quem estuda à

noite já trabalha e tem responsa-

bilidades que os alunos da manhã

ainda não conhecem. Foi o que

Marcus sentiu quando passou do

curso de História da manhã para o

da noite, no qual grande número

de seus colegas já trabalhava.

Por outro lado, ele identifica um

traço comum no que se refere ao

engajamento dos novos universitá-

rios, que se mostram mais indivi-

dualistas e distantes das discussões

de caráter coletivo. Isso ocorre,

conforme a avaliação do veterano,

porque as gerações que estão che-

gando às universidades hoje tive-

ram sua infância nos anos 90: “Épo-

ca de pouca participação estudan-

til no país, diferente daqueles uni-

versitários que viveram os anos di-

fíceis da vida política brasileira”.

Orientação profissional – Recen-

temente foi lançada no Portal da

UFRGS a página do Núcleo de

Apoio ao Estudante (NAE), resul-

tado dos 16 anos da orientação

profissional desenvolvida no Insti-

tuto de Psicologia da Universida-

de. Segundo a coordenadora do

núcleo, Maria Célia Lassance, a

grande incidência de insatisfação

com o curso e com a profissão que

escolheram, foi determinante para

a criação do NAE.

“Muitos jovens fazem opções

precipitadas quando acham que

precisam escolher uma profissão

para a vida toda”, avalia a pesqui-

sadora. Além da demanda social, a

expectativa familiar é outro fator

que colabora para a definição an-

tecipada de uma carreira. “É mui-

to difícil para o jovem não buscar

corres-ponder ao desejo dos pais.”

Além disso, os calouros encaram

a universidade como se fosse ape-

nas mais uma fase da sua escolari-

dade, na qual basta seguir estudan-

do e tirando boas notas. Afinal de

contas,  “tudo vai acontecer inde-

pendente deles, assim como ocorria

no ensino médio”. Muitas vezes, esse

engano resulta nas primeiras decep-

ções com o ensino superior. Para

Maria Célia, os jovens custam a se

dar conta de que ingressaram na

primeira etapa da construção de

suas carreiras e que a universidade é

local que oportuniza, mas que são

eles que transformarão a aprendi-

zagem em carreira.

Pesquisas coordenadas por ela –

sobre a trajetória dos estudantes de

início, meio e final de curso da

UFRGS – revelam que são quatro

as etapas desta relação aluno-uni-

versidade. A primeira, é o deslum-

bramento, quando o calouro sente-

se adulto por ter passado no vesti-

bular. Depois, vem a decepção,

quando o estudante se depara com

a realidade acadêmica e percebe que,

se não correr atrás, não será a uni-

versidade que fará isso por ele.

Na terceira etapa, é possível ve-

rificar o quanto o aluno está ou

não engajado e satisfeito com o

curso. Conforme conclusões da

pesquisa, o engajamento é pro-

porcional à inserção do aluno em

atividades extras como pesquisa,

estágios, bolsas e monitorias, que

proporcionam maior contato com

a realidade da profissão escolhida

e, por conseqüência, maior satis-

fação. A quarta e última etapa da

trajetória universitária descrita na

pesquisa é a conclusão do curso,

com a realização de estágios.

Uma das expectativas dos espe-

cialistas do NAE é lidar com outro

dado preocupante: o grande nú-

mero de insatisfeitos entre estu-

dantes de final de curso. De acor-

do com a coordenadora do núcleo,

o pior é o descaso que eles demons-

tram com o insucesso da escolha.

“Muitos comentam que só perma-

necem freqüentando o curso por-

que não há como voltar no tempo

e que depois de se formar vão fa-

zer qualquer coisa mesmo”. Ma-

ria Célia reprova esta atitude, pois

considera desperdício de dinheiro

público e retardo na construção

consciente de uma carreira.

Além dos condicionamentos

que habitualmente interferem

na escolha de uma carreira, a

psicóloga Maria Célia

Lassance agrega outros

aspectos relevantes e relacio-

nados à ilusão da estabilidade

e às demandas do mercado.

Segundo ela, estável no

mundo atual é o profissional

cujo trabalho as pessoas

querem, e a estabilidade dos

servidores públicos já não é

uma verdade absoluta devido

à fragilização do estado.

Neste sentido, ela faz

questão de advertir que, como

a atualidade está marcada pela

valorização das competências,

são elas que contam na hora

Jéssica tem 18, Rodrigo 17. Ela

passou para Geografia/noturno, ele

para História/diurno, os dois na

UFRGS. Ela estudou em escola

pública, ele fez o ensino médio na

rede privada. Jéssica mora com a

irmã e a mãe, Rodrigo com a irmã e

os pais. Embora com histórias

diferentes, ambos são egressos do

movimento estudantil e esperam

que a universidade os aproxime da

pesquisa, aprofundando questões

que ainda não têm bem claras.

Rodrigo justifica: “A universidade

é a alavanca para transcender o

conhecimento já constituído na

sociedade”. Jéssica acrescenta:

“Espero ter liberdade para pesquisar

áreas que ainda não foram

pesquisadas, aquelas que não

visam ao lucro, mas contribuem

para melhorar a vida das pessoas”.

Mais sorte que juízo, é como

Jéssica define a sensação de ter

passado no vestibular da UFRGS.

Além de reconhecer a fama da

instituição da qual ouve falar

desde criança, confessa que sua

escolha teve a ver com a questão

econômica: “Não tinha vontade

nem dinheiro para fazer vestibular

em outro lugar”. Por isso, quando

viu seu nome na lista, telefonou pra

mãe que se encarregou de espa-

lhar a notícia para família e amigos.

Enquanto isso, ela ficou algum

tempo tentando acreditar no que

havia ocorrido, para logo sentir-se

dividida: alegre por ter passado,

mas triste por ter sido a única

entre os amigos. “Teve gente que

estudou bem mais do que eu.”

Na hora de definir a primeira

opção de curso, a mãe de Jéssica

bem que tentou convencer a filha,

mas foi inútil. “Ela queria que eu

fizesse Psicologia porque dá mais

dinheiro.” Não que a jovem tenha

chegado com facilidade a uma

opção definitiva. Confessa que foi

difícil escolher entre tantas áreas

de que gosta. Da Química, passou

pela Física e pela História, para

chegar ao curso de Geografia, que

considera reunir um pouco de

cada uma de suas preferências.

Outro fator que pesou na decisão

foi a atual falta de professores de

Geografia no sistema de ensino

brasileiro. “Me informei antes.”

Já, para Rodrigo, a escolha foi

mais imediata. Mesmo tendo as

melhores notas em Matemática e

Física, sua verdadeira paixão é a

História. Ele espera poder definir

agora o corte no tempo que fará

para centrar seus estudos e

pesquisas futuras. Seu interesse é

ajudar na compreensão dos fatos

históricos para melhorar a quali-

dade de vida das pessoas,

embora não descarte a possibili-

dade de dar aulas algum dia.

Jéssica também já está pensando

em realizar pesquisas voltadas

para questões ambientais.

“Sempre gostei de tudo, mas

nunca me aprofundei em nada.”

da seleção para um cargo, ou

para o desempenho profissional:

“Conhecimento não basta,

precisa ser empreendedor, do

contrário não faz carreira.”

E, considerando que o mundo

do trabalho está afeto ao dina-

mismo da sociedade e, no que

diz respeito aos indivíduos, aos

diferentes momentos da vida de

cada um, a especialista afirma

que o vestibular é apenas a

primeira de uma série de esco-

lhas.  “A carreira não é linear, ela

vai acontecendo com adapta-

ções à realidade da pessoa ao

longo de sua vida. Um jornalista

hoje não espera o mesmo da

profissão do que imaginava

quando começou a carreira.”

Eles querem pesquisar

Mercado valoriza competência

Desde o ingresso na vida

acadêmica, e mesmo durante o

curso, é comum o estudante

sentir a necessidade de refletir

mais efetivamente sobre as

possibilidades e exigências da

carreira escolhida. Para auxiliar

nesta reflexão foi criado na

UFRGS o Núcleo de Apoio ao

Estudante (NAE). O órgão traba-

lha com estudantes de gradua-

ção e pós-graduação, tanto no

desenvolvimento e planejamen-

to de suas carreiras quanto na

sua adaptação à universidade.

Neste sentido, oferece os

serviços de atendimento indivi-

dual e oficinas.

Adaptação Núcleo de Apoio ao Estudante

Criado como um projeto de

extensão em 2006, futuramente,

as atividades desenvolvidas pelo

NAE deverão servir no desenvolvi-

mento de carreiras e na prática do

aconselhamento profissional para

o universitário. Esse trabalho terá

a participação de pesquisadores,

estudantes de psicologia e profissi-

onais em formação avançada,

uma vez que o Núcleo busca

integrar em suas atividades o

serviço voltado à comunidade

universitária, o ensino e a pesqui-

sa, como elementos fundamentais

da prática acadêmica.

De acordo com Maria Célia

Lassance, coordenadora do NAE,

muitas vezes, a insatisfação com

o curso se reflete no desempe-

nho acadêmico do estudante. Por

isso, na modalidade individual, os

atendimentos são semanais e

têm duração média de 50

minutos. Os interessados podem

fazer inscrição para atendimento

diretamente na secretaria do NAE

– sala 6 do Instituto de Psicolo-

gia, rua Ramiro Barcelos, 2.600,

de segunda a sexta-feira, das

14h às 17h – ou preencher a

ficha disponível na página

www.ufrgs.br/nae. Este serviço

não tem custo ao estudante e

pode ser solicitado a qualquer

momento do curso.

Estudantes vivem o

deslumbramento de

sentir-se adultos

FLÁVIO DUTRA
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té o final de março, o

Conselho Estadual de

Meio Ambiente (Conse-

ma) dará seu parecer sobre o zonea-

mento do estado, feito por um gru-

po de profissionais de diversos seto-

res sob a coordenação de técnicas da

Fundação Estadual de Proteção

Ambiental Henrique Luís Roessler

(Fepam). São três grandes volumes

de texto, ilustrados com mapas e fo-

tos, que localizam no mapa do Rio

Grande do Sul áreas que compor-

tem o plantio de eucaliptos para a

produção da polpa que abastecerá

empresas exportadoras de celulose.

O relatório final já foi encami-

nhado ao governo do estado, ao

Ministério Público e ao Consema.

Caso seja aceito em seu conjunto

de regras, ele já sairá como resolu-

ção e servirá para encaminhar o

licenciamento reivindicado por

empresas de celulose, como as bra-

sileiras Votorantin e Klabin, e as

multinacionais Aracruz, Stora

Enzo, Ense e Cenibra.

Mas, as coordenadoras do zonea-

mento – engenheira florestal Sílvia

Mara Pagel, geógrafa Lílian Vaquil

e arquiteta Ana Rosa Bered – adi-

antam: as conclusões apresentadas

pelo zoneamento não dispensam o

licenciamento. Servirão apenas

para orientar, com diretrizes regio-

nais criadas em função das caracte-

rísticas de cada área.

Além do termo de ajuste de con-

duta entre Ministério Público,

Fepam e classe produtora, houve

contribuição da sociedade, através

de organizações não governamen-

tais. Também foi contratada uma

consultoria para levantar dados,

como espécies animais e vegetais

ameaçadas de extinção, floresta-

mentos já existentes e áreas com po-

tencial de conservação.

A pesquisa conclui que a campa-

nha, localizada na Metade Sul do

estado, apresenta áreas mais ade-

quadas para a silvicultura. Essa é

justamente a região mais cobiçada

pelas empresas de celulose que pre-

tendem usar extensões da planície

platina para a produção de polpa

de eucalipto para exportação.

UFRGS fez mapeamento – A equi-

pe da Fepam também utilizou da-

dos do recente mapeamento do

bioma pampa, realizado pelo La-

boratório de Ecologia da UFRGS,

sob a coordenação do professor

Heinrich Hasenack, em parceria

com a Empresa Brasileira de Pesqui-

sa Agropecuária (Embrapa) e com

a Universidade da Região da Cam-

panha (Urcamp). Esse trabalho,

concluído no final do ano passado

– juntamente com o mapeamento

de outros biomas brasileiros por

equipes de outras universidades –

foi feito a partir de imagens de saté-

lite e concluiu que 41% do territó-

rio do pampa ainda conservam a

cobertura natural.

Hasenack considera importante

conservar as áreas com cobertura

vegetal original e lembra que existe

uma atividade compatível com isso,

a criação de gado. Ele também suge-

re uma espécie de caminho do meio:

licenciar apenas uma parte da área

que as empresas de celulose desejam.

O licenciamento da outra parte fi-

caria condicionado a um estudo so-

bre a adaptabilidade do eucalipto, a

ser patrocinada pelas próprias em-

presas interessadas.”

Além do professor Hasenack, ou-

tros três profissionais ligados à

UFRGS opinaram sobre a introdu-

ção de florestas de eucalipto em re-

giões do pampa: a bióloga Ilsi

Boldrini, o engenheiro agrônomo

Carlos Nabinger e o engenheiro flo-

restal Sebastião Pinheiro.

A engenheira florestal Sílvia Mara

Pagel, a geógrafa Lílian Vaquil e a

arquiteta Ana Rosa Bered com-

põem a comissão que coordenou a

codificação das informações

coletadas por um grupo de 15

profissionais. Nesta entrevista,

elas falam sobre o relatório do

zoneamento do estado, uma

espécie de plano diretor do Rio

Grande do Sul.

JU – Para que servirá o

zoneamento?

Servirá para subsidiar quem vai

fazer o licenciamento de áreas

para o plantio de eucaliptos,

indicando se existe alguma

restrição, por exemplo, quanto ao

lençol freático, à fauna, à flora, às

comunidades tradicionais, indíge-

nas e quilombolas. Procuramos

informações que nos auxiliassem

na hora de estabelecer regras, de

maneira a minimizar o impacto.

JU – Como o trabalho foi feito?

Reunimos informações que

poderão até servir para compor

trabalhos de outra natureza, no

entanto, faltam dados sobre a

introdução do eucalipto no estado.

O ideal seria realizar o

zoneamento de todas as ativida-

des produtivas. A partir daí podería-

mos fazer um zoneamento ecológi-

co-econômico que considerasse as

demais atividades econômicas. É

importante destacar que o

florestamento com eucalipto é

apenas uma alternativa de renda

para o agricultor e não a única

alternativa.

JU – Que fontes foram usadas?

Contratamos uma consultoria para

levantar informações e procura-

mos consultar trabalhos já existen-

tes. Assim, fomos formatando os

planos de informações e, quando

Ademar Vargas de Freitas

O desafio é manter a biodiversidade em áreas de produção

todos estavam definidos por unida-

des de planejamento, começamos a

ver que tipo de restrição aquela

unidade tinha e que tipo de diretriz

deveria ser implementada ali para

evitar danos ao ambiente. É preciso

negociar com o empreendedor.

JU – Que áreas poderão comportar o

plantio de eucaliptos?

Tirando as áreas de preservação

permanente, os afloramentos rocho-

sos, a reserva legal (20% preservado)

e as áreas mais sensíveis, é possível

ocupar com florestamento 50% das

propriedades. Regiões já plantadas

com pinus no norte do estado terão

um ano para se adequar, recuperan-

do as áreas frágeis eventualmente

ocupadas.

JU – Que áreas são mais sensíveis?

Por exemplo, a área do Banhado dos

Maçaricos, entre a Laguna dos Patos

e a Lagoa Mirim, que é uma unidade

excludente, não pode ser utilizada

para plantar eucalipto. Também há

áreas mais conservadas e com

afloramentos rochosos importantes,

como ocorre no Escudo Rio-

grandense (Serra do Sudeste), zona

de transição entre a floresta e o

campo. E há áreas de campos

nativos, como as que estão

indicadas no levantamento do bioma

pampa fornecido pelo professor

Heinrich Hasenack.

JU – Em que regiões o campo

poderá virar floresta de eucalipto?

Há áreas que apresentam alguma

restrição, mas comportam certo uso.

E há regiões mais adequadas ao

florestamento, como a Depressão

MAPEAMENTO QUANTO A RESTRIÇÕES PARA SILVICULTURA�

Central, embora ela também

apresente zonas importantes para a

conservação, por conter banhados.

Mas a campanha oferece áreas

mais apropriadas.

JU – O plantio de eucalipto poderá

prejudicar os ecossistemas?

Se não forem seguidas as regras

nem considerados os impactos,

poderá haver prejuízo, sim. Se

permitirem a entrada da silvicultura

em ecossistemas que apresentem

vegetação natural, esses

ecossistemas serão destruídos, e a

vegetação e os animais perderão

seu habitat. O pessoal da Fundação

Zoobotânica (FZB) tem-se preocupa-

do com isso.

JU – Quem mais opinou no

zoneamento?

Discutimos muito com representan-

tes de ongs, fizemos oficinas com

pesquisadores da universidade,

mostramos o trabalho e as decisões

a pessoas ligadas à geografia, à

economia, à Embrapa. Também nos

preocupamos muito com o possível

impacto do eucalipto na paisagem. O

pampa também faz parte da forma-

ção e da cultura do gaúcho. Até o

Movimento Tradicionalista Gaúcho

(MTG) foi ouvido. Alguém chegou a

dizer que, com a silvicultura, o

gaúcho pampiano iria trocar o cavalo

pela motosserra.

JU – Qual é a proposta, então?

A proposta é manter a biodiversidade

em áreas de produção. Esse é o

desafio: produzir riquezas, preservan-

do as matas ciliares e os corredores

que interligam áreas semelhantes, de

maneira que mantenham a continui-

dade e não isolem os remanescentes

de campos, permitindo a circulação

dos animais. Há aves que se reprodu-

zem no banhado, mas vivem em

áreas de campo.

A Eucalipto

o pampa

Ambiente

ameaçado

Fepam indica

áreas onde

o gaúcho

poderá plantar

florestas para

abastecer

indústrias

multinacionais

que exportam

celulose

vai invadir

Fonte: Classificação dos solos do

estado quanto à resistência dos

impactos ambientais, 2005. Fepam
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P E C I A L

O engenheiro-agrônomo Car-

los Nabinger afirma que os cam-

pos do Rio Grande do Sul estão

desaparecendo rapidamente di-

ante da agressão brutal represen-

tada pelo avanço do cultivo de

grãos. Esse processo recrudesceu

nos últimos anos, quando as la-

vouras de soja começaram a ocu-

par a região da campanha, onde

está havendo a introdução de no-

vas tecnologias na produção do

arroz e onde agora se pretende in-

troduzir a silvicultura.

Nabinger – que é professor-ad-

junto do Departamento de Plan-

tas Forrageiras e Agrometeoro-

logia da Faculdade de Agronomia

da UFRGS – vem tentando há

quatro anos chamar a atenção dos

produtores rurais, ao afirmar que

o plantio de soja em área inade-

quada é um risco para a lavoura e

para a pecuária. “Uma vez culti-

vados, os campos nunca mais vol-

tarão a ser campos, porque o uso

de herbicidas de ação total mata

todas as espécies ao redor. Só

retornam as que têm baixo valor

nutritivo. Portanto, destruir os

campos é uma espécie de suicídio.”

O professor observa que o pro-

dutor rural, preocupado em so-

breviver, procura tirar o máximo

proveito econômico do ecossiste-

ma. Ele admite que a silvicultura

poderá agregar valor à produção

primária do estado, aumentar a

arrecadação do ICMS e talvez

atrair indústrias, além de ser uma

alternativa econômica para o

produtor. Mas não se conforma

que se deixe de lado uma ativida-

de que faz parte da cultura e da

formação do gaúcho, e que, além

do mais, pode ser altamente

compensadora.

Nabinger garante que, através

do ajuste de carga e do manejo

com plantas nativas, é possível ob-

ter maior rendimento por área,

dobrando e até triplicando a pro-

dução de carne por hectare, a cus-

to zero. Mas reconhece que é mais

fácil adotar uma tecnologia que

demande insumos e custe dinhei-

ro do que uma que não tenha cus-

to nenhum. “O produtor rural

desconfia do que é gratuito.”

Segundo o agrônomo, essa des-

confiança pode custar caro. “Ana-

lisando as séries históricas dos

eventos climáticos na região da

campanha, verificamos que há

probabilidade de ocorrer déficit

hídrico justamente no período de

floração e enchimento de grão da

soja. A cada dez anos, em sete ha-

verá deficiência de água.”

Com os dados que vem apre-

sentando, Nabinger espera que

haja maior cuidado diante da nova

alternativa de cultivo que é o

florestamento. E cita como exem-

plo o que ocorreu nos campos-de-

cima-da-serra: “Paisagens belíssi-

mas, que estavam começando a ser

exploradas pelo turismo, agora es-

tão fadadas a desaparecer sob flo-

restas de pinus, espécie que não

deixa mais nada crescer, porque

suas folhas produzem substância

ácida que modifica o solo”.

Embora o eucalipto não tenha

essa característica, poderá provo-

car estrago.” E alerta: “É preciso

refletir bem antes de tomar a deci-

são de substituir as mais de três mil

espécies vegetais do pampa pelo

eucalipto, que é uma espécie exó-

tica. Quem garante que, quando

isso acontecer, a fauna adaptada

ao campo ainda vai estar lá?”

Carlos Nabinger

“Destruir os campos

é uma espécie

de suicídio”

A professora-adjunta do De-

partamento de Botânica do Ins-

tituto de Biociências, Ilsi Job

Boldrini, doutora em zootecnia

e especializada em vegetação

campestre, adverte: “Se o bioma

pampa não for conservado, po-

derá desaparecer”. Segundo a

bióloga, a principal caracterís-

tica do pampa é sua cobertura

vegetal rasteira, que forma cam-

pos planos ou ondulados por

coxilhas, e pode apresentar di-

versidade florística maior do

que muitas florestas.

Ilsi explica que há, no pampa,

espécies nativas com diferentes

potenciais de uso, inclusive para

a obtenção de óleos essenciais,

como o capim-limão. “Em vez

de cultivar plantas exóticas,

poderíamos explorar as espéci-

es nativas, que estão adaptados

ao ambiente. Trazendo plantas

ou animais de outros lugares,

corre-se o risco de transformá-

los em pragas, como aconteceu

com o capim anôni, introduzi-

do no estado na década de 1950,

e com as abelhas africanas, tra-

zidas pouco depois.”

Justamente por conter uma

riqueza ainda pouco conhecida,

o pampa precisa ser conserva-

do, diz a professora. “É inad-

missível transformar campos

em florestas cultivadas. Ainda

mais que o eucalipto será culti-

vado em grandes maciços (plan-

tações extensas e compactas).

Isso vai influir no meio ambi-

ente, modificar a cadeia bioló-

gica e alterar a fauna, a flora e a

micro-flora. Sem falar na ques-

tão dos recursos hídricos: no

verão, já se observa um aumen-

to da estiagem e da escassez de

água na Metade Sul do estado.”

Ilsi não tem dúvidas de que

os animais do pampa estão ame-

açados pelo avanço da ocupa-

ção de seu habitat por lavouras

de soja e plantações de eucalip-

tos. E lamenta que a área técni-

ca esteja tão distante da área

política, que prioriza o lucre-

agora-e-pague-depois. Mas re-

conhece que, hoje, a população

está mais consciente do que na

época em que foi introduzido o

plantio da soja no estado.

Segundo a bióloga, depois

que o ecossistema estiver des-

truído não tem como recuperá-

lo. “Após muitos anos consecu-

tivos de plantio, a vegetação na-

tiva não retorna. Na fronteira

oeste, região de areais, onde a

Stora-Enzo está comprando

terras para plantar eucaliptos,

o solo certamente vai ser deses-

truturado, vai aumentar a vo-

çoroca, criando desertos.” Ela

tem um motivo a mais para ser

contra a introdução da silvicul-

tura no campo: “Se o pampa for

alterado, isso vai se refletir na

cultura do gaúcho e talvez mu-

dar sua figura.”

“Ainda

desconhecemos

a riqueza que

estamos

destruindo”

Ilsi Boldrini

A VIDA EM EQUILÍBRIO

Bioma é o conjunto de seres

vivos em interação com o solo, a

água e o clima de uma região.

Esses fatores determinam a

vegetação, que determina a

ocorrência dos animais. O

pampa é um bioma formado

principalmente por campos que

cobrem todo o território do

Uruguai, parte da Argentina e

mais da metade do Rio Grande.

RIQUEZA NO PAMPA

A cobertura vegetal do pampa

tem mais de três mil espécies,

450 delas são gramíneas e

podem servir de forragem, e

150 são leguminosas. Elas

sustentam 90 espécies de

mamíferos nativos e mais de

100 espécies de aves.

AGRICULTURA AVANÇA

Na década de 70, o Rio Grande

do Sul tinha 16 milhões de

hectares de campo; na década

de 90 tinha apenas 10 milhões

de hectares. Perdeu em média

134 mil hectares de campo por

ano. Nesta década, quadruplicou

a velocidade com que os cam-

pos estão sendo transformados

em lavouras de soja, milho,

sorgo e em novas formas de

cultivo de arroz.

AMEAÇA ÀS NASCENTES

Além de eliminar áreas de

campo, a expansão da fronteira

agrícola trouxe outras formas de

agressão ao ambiente natural.

Em algumas regiões, o emprego

de herbicidas de uso continuado

vem provocando o desapareci-

mento de espécies da fauna e

da flora pampianas. E já ameaça

a cobertura original das nascen-

tes, das margens e dos afluen-

tes dos rios (as principais bacias

hidrográficas do estado nascem

em regiões de campo).

A expulsão de

pequenos agricultores

vai favorecer

os latifundiários.

“

Charge cedida pelo cartunista Santiago, publicada originalmente no jornal Extra-classe, do Sinpro-RS

O engenheiro agrônomo e

florestal Sebastião Pinheiro – que

há décadas defende a preservação

do meio ambiente e foi companhei-

ro de lutas do ecologista José

Lutzenberger – diz que o bioma

pampa, que levou milhões de anos

para se formar, apresenta paisa-

gem de savana com predomínio de

pastagens, sendo apropriado para a

criação extensiva de gado e para o

cultivo de cereais. E conclui: “É uma

imbecilidade plantar eucaliptos aí”.

Para exemplificar, conta que em

lugares onde já se plantou

eucalipto para produzir lenha –

como Piratini e Encruzilhada do Sul

– houve infestação de caturritas,

que fazem ninho no alto das copas,

proliferam por não ter predador e

atacam as lavouras em redor.

Pinheiro, que faz parte do

Núcleo de Economia Alternativa da

UFRGS, instalado na Faculdade de

Ciências Econômicas, afirma que a

empresa de celulose Aracruz já fez

plantio de eucaliptos no Rio

Grande do Sul sem autorização e

com dinheiro do Fundo de Amparo

ao Trabalhador (FAT). E lembra que,

durante a ditadura militar (1964-

1985), essa empresa

multinacional ocupou, no Espírito

Santo, terras indígenas protegidas

desde a época de Getúlio Vargas.

“Documentos comprovam que

oficiais do exército davam rajadas

de metralhadora para assustar os

índios. A Aracruz também ocupou

terras de quilombolas, protegidas

pela Constituição. E ainda recebe

dinheiro do BNDES.”

O ecologista revela ainda que a

empresa multinacional usa

dinheiro do Protocolo de Kyoto,

oferecido a empresas que evitem

danos climáticos plantando

árvores. E comenta: “Assim, é fácil

obter matéria-prima subsidiada

para a indústria de celulose. Só

que o eucalipto é cortado a cada

sete anos. Se fosse para melhorar

o clima, deveríamos plantar

árvores que se cortassem a cada

130 anos.”

Ele vê prejuízos também para

os agricultores, que, segundo ele,

contratam hoje o preço que vão

pagar quando a árvore for cortada.

“O agricultor começa a trabalhar

agora para receber daqui a sete

anos com o valor de hoje, o que é

um absurdo. Quem é favorável ao

eucalipto são os latifundiários, que

além de lucrar com a expulsão dos

pequenos agricultores, verão suas

terras adquirirem status.”

Em cartilha publicada recente-

mente, Sebastião chama as planta-

ções de eucalipto de deserto verde,

porque, conforme explica, expulsam

os pequenos e ocupa mão-de-obra

sazonal. “Ao contrário do que ocorre

na Austrália, onde essas árvores não

são geneticamente modificadas,

uma descende da outra, aqui os

eucaliptos são transgênicos, feitos

em série e plantados como se fosse

um batalhão militar.”

Sebastião revela sua indignação

com o que cerca o processo que vai

liberar o plantio de eucalipto no

pampa, como já aconteceu com o

plantio de pínus no planalto. “Não é

fácil opor-se a quem detém o

capital e é capaz de calar a boca de

cientistas, técnicos, banqueiros,

políticos, além de influir nos meios

de comunicação.” Ele afirma que a

mídia está evitando promover o

debate público sobre o tema por

conta de milionárias verbas de

publicidade da Aracruz. E pergunta:

“Por que uma empresa que produz

pasta de celulose para exportar

precisa anunciar para o público

consumidor?”. E, ao tomar conheci-

mento de que jornais têm deixado

de publicar cartas de leitores que

criticam o empreendimento,

desabafa: “Só nos resta ficar

envergonhados”.

“O pampa não é lugar de eucalipto”

Sebastião Pinheiro
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I NTERNAC IONAL

Política Falência das idéias neoliberais na

década de 1990 potencializa a virada no

continente, dando a vitória às oposições

A historiadora Cláudia Wasserman

destaca cinco períodos das

esquerdas na América Latina,:

1910 a 1935, fase de

efervescência; 1935 a 1945,

período de retraimento; 1945 até

a década de 60, época de retorno

das esquerdas; de 60 a 80,

momento de repressão e novo

retraimento; 1979 até hoje,

período de nova oportunidade.

1910 – Revolução mexicana:

primeira grande revolução social

do século 20.

1918 – Reforma universitária de

Córdoba, Argentina: gerou lideran-

ças como Victor Raúl Haya de la

Torre (Peru), José Carlos Mariátigui

(Peru) e Júlio Antônio Mella.

1924 – Victor Raúl Haya de la

Torre funda no Peru a Aliança

Popular Revolucionária Americana

(Apra). Nas décadas de 20 e 30,

vários países fundam seus

partidos comunistas.

1932 – Insurreição em El Salva-

dor - primeiro levante inspirado no

marxismo com participação

popular. Figura principal

Farabundo Martí.

1935 – Intentona comunista:

levante no Brasil organizado por

Luís Carlos Prestes e Olga Benário

e sem participação popular.

Ascensão do nazifascismo na

Europa e recomendação do

Comitê para Assuntos Internacio-

nais (Comintern) para que os

partidos comunistas se aliassem

às burguesias na luta contra o

fascismo. Retraimento das

esquerdas.

1945 – Revolução guatemalteca:

surge de protestos urbanos,

dando fim a uma das mais

prolongadas e repressivas ditadu-

ras da América. Também se

constitui num passo crucial rumo

à brutalização da política de toda

a América Latina. Personagens:

Juan José Arévalo Bermejo e

Jacobo Ardens.

1952 – Revolução boliviana:

declínio da hegemonia da oligar-

quia mineira e formação da

consciência nacional. Figura

principal: Victor Paz Estensoro.

1953 – Ataque ao quartel de

Moncada, em Cuba (26/07). Marco

do início da revolução cubana.

1959 – Revolução cubana: bem-

sucedida greve geral derrubou o

ditador Fulgencio Baptista (1952-

1959) e as tropas de Fidel

entraram em Havana.

1967 – Morte de Ernesto Guevara

de la Serna - guerrilheiro natural

de Rosário (14/07/1928),

Argentina. Braço direito de Fidel

Castro em Cuba.

1961 – Reação americana: Cuba

se autoproclama socialista e os

Estados Unidos reagem. Retrai-

mento das esquerdas e fortaleci-

mento de ditaduras sangrentas:

Brasil/1964, República

Dominicana/65, Uruguai/73,

Chile/73 e Argentina/76.

1979 – Revolução nicaragüense:

sandinistas derrubam Anastasio

Somoza (1967/1972 e 1974/

1979) e a América Central vive

nova onda de lutas.

Década de 90 – Movimentos

sociais camponeses e indígenas,

como a Coordenação das Águas, o

MAS, de Evo Morales, o MIP, de

Felipe Quispe, formam um bloco de

oposição à ortodoxia neoliberal e

constituem o coração da renovação

da política boliviana. A Confedera-

ção Nacional Indígena (Conaye)

tem expressiva ação no Equador.

no poder na

De acordo com a cientista polí-

tica Céli Regina Pinto, nunca a

América Latina teve tantos gover-

nos alternativos às estruturas an-

tigas de poder. “E o Brasil, com o

Partido dos Trabalhadores, foi

inaugural neste panorama, segui-

do de todos os outros.” Na Argen-

tina, Néstor Kirchner (2003); no

Uruguai, Tabaré Vásquez (2005);

no Chile, Michelle Bachelet

(2006); na Bolívia, Evo Morales

(2006); na Venezuela, Hugo Chá-

vez (2000 e 2006); no Equador,

Rafael Correa (2007).

Céli, que é professora do Depar-

tamento de Ciências Políticas do

Instituto de Filosofia e Ciências

Humanas da UFRGS, destaca o de-

senvolvimento de bolsões de pobre-

za nos últimos anos como um dos

aspectos importantes para o esta-

belecimento do atual quadro polí-

tico. “O empobrecimento resultou

do radicalismo neoliberal, e é justa-

mente o aprofundamento desta de-

sigualdade que une as esquerdas la-

tino-americanas em torno de um

único objetivo: superar o profun-

do fosso entre os ricos e os pobres.”

Mas os novos governos têm ca-

racterísticas muito próprias e po-

dem ser classificados em três tipos

de esquerda: a partidária, a popu-

lista e a dos movimentos sociais.

No primeiro segmento, Céli inclui

o Brasil, a Argentina e o Chile; no

segundo, a Venezuela; e, no tercei-

ro, Bolívia e Equador.

“Entretanto, não é possível com-

parar Bachelet e Kirchner: enquan-

to a presidente do Chile vem de um

partido socialista de um país com

traços muito específicos, o repre-

sentante argentino não tem tradi-

ção de esquerda.” Céli afirma que

Kirchner foi um candidato inex-

pressivo, tendo chegado ao poder

com apenas 20% dos votos. Quan-

to a Lula, ela considera que seu

governo é de centro-esquerda, ain-

da que o PT tenha sempre se apoia-

do em movimentos populares,

como o Movimento dos Agricul-

tores Sem Terra (MST).

Para a cientista política, Hugo

Chávez é um militar que não con-

seguiu dar um golpe de estado, mas

acabou se elegendo em um momen-

to favorável à Venezuela. Em fun-

ção das guerras no Oriente Médio,

principalmente no Iraque, o preço

do petróleo foi às alturas, e Chávez

ficou numa posição propícia para

fazer políticas sociais e tornar-se

popular. Ele está criando o chavis-

mo, assim como, no passado, ou-

tros governos populistas criaram

suas siglas: justicialismo de Juan

Perón/Argentina e aprismo de

Haya de La Torre/Peru.

Tais características de Chávez o

distanciam do processo boliviano,

“pois Evo Morales é um represen-

tante de movimentos sociais po-

bres, principalmente dos cocale-

ros”. Segundo Céli, sempre que

existe base de militância – seja par-

tidária ou de movimentos sociais –

está nascendo um líder popular,

mas nem todo líder popular é

populista. Nesse sentido, ela arris-

ca afirmar que o presidente eleito

no Equador, Rafael Correa, é um

fenômeno semelhante a Evo

Morales. “Tem o apoio do Movi-

mento Pachakutik, da Esquerda

Democrática e do Movimento Po-

pular Democrático, e quer convo-

car uma nova constituinte.”

Perfil das esquerdas – Segundo a

historiadora e professora do Depar-

tamento de História do Instituto de

Filosofia e Ciências Humanas da

UFRGS, Cláudia Wasserman, as es-

querdas latino-americanos têm-se

caracterizado por três aspectos ao

longo do século 20: forte referência

internacional, voluntarismo revo-

lucionário e busca da libertação

nacional, sendo este último “o ob-

jetivo de nossas esquerdas”.

De acordo com a historiadora,

embora os partidos comunistas

não sejam as únicas esquerdas na

América Latina, eles assumiram

importância nos processos políti-

cos latino-americanos desde a re-

volução russa (1917), “mesmo

quando não estavam presentes”.

Exemplo desta ausência foi a ade-

são tardia à revolução de Fidel Cas-

tro (1952-1959). Segundo a profes-

sora, a interferência comunista só

se modificou com a queda do muro

de Berlim (1989). Guerras como a

do Vietnã, da Coréia e a revolução

chinesa foram outras referências

internacionais na formação do per-

fil dos movimentos de esquerda na

América Latina.

Esta referência, entretanto, não

impediu o voluntarismo revolu-

cionário das esquerdas latino-

americanas. Ou seja, enquanto

para a União Soviética e comunis-

tas internacionais a instalação do

comunismo só era possível medi-

ante condições prévias – como a

existência de um movimento ope-

rário forte, politizado e identifi-

cado com as lutas dos camponeses

– para os revolucionários latinos

“o que vale é a persistência para se

chegar à utopia.”

Cláudia lembra que “enquanto

personalidades como Trotsky e

Lênin começaram a decair na Eu-

ropa (1989), na América Latina as

figuras revolucionárias eram (e são

até hoje) valorizadas pelo seu

heroísmo”. É inegável o carisma de

Fidel Castro e, mais recentemente,

de Hugo Chávez, mesmo com to-

das as críticas de que são alvo. Mas é

a idéia de romper com a dependên-

cia que marca e unifica nossas es-

querdas. E o marco inicial deste ide-

al é a revolução mexicana (1910):

“É a inauguração da esquerda e da

participação das massas no proces-

so político latino-americano, seja

mais moderada ou mais radical”.

Esquerdas Cronologia dos

revolucionários

Jacira Cabral da Silveira

América Latina

Os governos

de Lula, Chávez,

Morales e

Kirchner (a

partir do alto)

são alternativas

às antigas

estruturas

de poder

REPRODUÇÕES
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com dignidade

Ânia Chala

Morrendo
Enfermagem

Grupo de

professores propõe

criação de ala

para pacientes

terminais no HCPA

Desde o ano passado, a profes-

sora Maria Henriqueta Luce Kruse,

da Escola de Enfermagem, vem

participando de um grupo de dis-

cussões para a criação de uma uni-

dade de cuidados paliativos no

Hospital de Clínicas de Porto Ale-

gre. Cuidados paliativos ou tem-

porários são procedimentos adota-

dos para melhorar a expectativa ou

a qualidade de vida de pacientes em

estado terminal.

A idéia, segundo ela, é melho-

rar o atendimento de enferma-

gem. “Começamos a estudar a

questão da morte, já que o cuida-

do paliativo é voltado para pesso-

as que não têm possibilidade de

tratamento. Hoje, esses pacientes

estão em unidades de internação

normais, convivendo com pacien-

tes cirúrgicos e clínicos. Entende-

mos que é preciso ter outro olhar

sobre essas pessoas.”

Maria Henriqueta diz que as dis-

cussões tornaram possível perceber

que o discurso e os procedimentos

de enfermagem, que procuram in-

centivar o paciente a buscar a cura,

não servem para os moribundos.

“É absolutamente inútil, mas nós

muitas vezes o usamos porque te-

mos muita dificuldade em aceitar

a morte. Aceitar a morte dos ou-

tros é aceitar nossa própria morte

e, o que é pior, a morte daqueles

que amamos.”

Para a professora, uma das me-

lhores abordagens sobre o assunto

foi feita pelo sociólogo Norbert

Elias, no ensaio publicado no Bra-

sil com o título A solidão dos mo-

Na área do cuidado paliativo,

o curso de Enfermagem da

UFRGS tem trabalhado com

seus alunos o respeito às

religiões, convidando para

palestras representantes de

diferentes credos e estudando

textos sobre o assunto. O

trabalho do médico sanitarista

da Universidade Federal da

Paraíba Eymard Mourão Vascon-

celos, que desde 2003 desen-

volve pesquisa sobre o papel da

espiritualidade no cuidado e na

educação em saúde, foi um dos

textos-base analisados.

Conforme a professora Maria

Henriqueta Kruse, a

espiritualidade desempenha um

papel importante na maneira

como as pessoas fazem o seu

tratamento e no sentido que elas

dão à busca da cura. “Se não

considerarmos a espiritualidade

do paciente, acabaremos

dizendo-lhes coisas completa-

mente sem sentido. Temos que

saber que, para aquela pessoa, a

religião é uma ferramenta para

enfrentar determinadas situa-

ções e fazer com que isso

fortaleça o paciente.”

Para ela, as religiões surgi-

ram exatamente da dificuldade

Medo da morte favoreceu

o surgimento da religião

de aceitar a morte. Ao pregar

que há vida em outro mundo,

uma outra chance ou que existe

um lugar no qual os bons e os

justos serão recompensados, as

religiões estabeleceram um tipo

de controle muito grande.

“Foucault aborda isso muito

bem, quando interpreta a

religião como uma forma de

controlar um grupo”, afirma

Maria Henriqueta, ressaltando

que a maneira como as religi-

ões encaram a morte é muito

diferente. “Em algumas religi-

ões pentecostais a morte não é

tão boa assim. O bom é estar

aqui, ganhando dinheiro e

pagando o dízimo.”

Quanto às pessoas sem

religião, a professora não acha

que os moribundos passem a

acreditar em coisas em que não

acreditavam antes, pois têm

outras coisas que os sustentam,

como a família ou os amigos. “O

legado é algo muito forte em

nossa cultura, o exemplo que

deixamos, os filhos, a família.

Isso é muito marcante nas

pessoas que não têm religião.

Certa vez, um paciente disse-me

que o que nós temos realmente

é uns aos outros.”

Mirian Martelete, chefe do

Serviço de Cuidados Paliativos

do Hospital de Clínicas de Porto

Alegre e professora da Faculda-

de Medicina da UFRGS, diz que

os pacientes terminais já

recebem um tratamento

médico diferenciado, mas que

a idéia de criação de uma

unidade específica de cuidados

paliativos pode facilitar o

atendimento diferenciado na

área da enfermagem.

A rotina de um paciente que

necessita de cuidados paliati-

vos é diferente da rotina

daquele que está num proces-

so de cura: no próprio HCPA

existe, há anos, uma norma

que mantém fora das UTIs os

pacientes em fase terminal.

Além disso, em caso de parada

cardíaca, eles não são reanima-

dos nem sofrem qualquer

procedimento invasivo.

Segundo Mirian, atualmente,

quando a medicina diz que não

há cura para determinado

paciente, essa afirmação

considera o tempo de vida que

lhe resta. Um paciente em

estágio inicial de câncer, por

exemplo, não pode ser conside-

ribundos. No livro, o autor descre-

ve a solidão dos que esperam o fim

de seus dias, afirmando que seria

melhor se falássemos mais aberta e

claramente sobre a morte. “Ele diz

que a morte é um problema dos

vivos, já que os mortos não têm

problemas.”

Doentes são abandonados – Na

década de 70, na Inglaterra, uma

médica começou a questionar a

morte hospitalar, em que as pesso-

as ficavam afastadas da família e

havia um investimento enorme na

manutenção de suas vidas até o

ponto de não haver mais volta. Esse

modelo passou a ser chamado de

morte moderna e foi potenciali-

zado pelas novas tecnologias.

Os debates que se seguiram leva-

ram à criação de unidades especiais

e mesmo hospitais inteiros que se

dedicam exclusivamente aos cuida-

dos paliativos, visando a propor-

cionar morte digna aos pacientes.

São lugares onde se busca a chama-

da morte natural: há contato com

a natureza, há música, e o acesso de

familiares, de amigos e até de ani-

mais de estimação é bem-vindo.

Maria Henriqueta acha que, à

primeira vista, muitos podem

considerar horrível a criação de

um lugar para morrer. “Eu mes-

ma pensava assim, mas hoje

me dou conta de que a me-

lhor coisa que pode me acon-

tecer é, no dia em que tiver

de morrer devagar, eu possa

ir para um lugar como esse,

onde as pessoas vão falar co-

migo, me ajudar e onde a mi-

nha família poderá estar per-

to de mim.”

No atual esquema hospita-

lar de atendimento, muitas

vezes, a família acaba abando-

nando o paciente terminal,

principalmente quando são

pessoas idosas. “Isso é mais dolo-

roso em um país com uma grande

população jovem como o nosso. O

velho vai perdendo o espaço que

tinha na sociedade. Há um ditado

que diz ‘um pai e uma mãe susten-

tam 10 filhos, mas esses filhos não

sustentam um pai e uma mãe’, por-

que os projetos são outros.”

Segundo a enfermeira, quem

acompanha o processo de morte

sabe que aqueles que estão próxi-

mos aos doentes também precisam

de ajuda. Porém, os hospitais não

têm conseguido atender a essas pes-

soas. “Os familiares são aqueles que

vêm incomodar, porque sempre

querem saber como estão os doen-

tes. E haverá um momento em que

teremos de dizer claramente que o

paciente vai morrer e que é preciso

ajudá-lo”, diz ela. Mas esse proces-

so requer paciência. “Muitas vezes,

temos que aceitar o fato dos fami-

liares quererem esconder a verda-

de do paciente para, no dia seguin-

te, tentar de novo, até conseguir

convencê-los de que é preciso con-

versar com o doente.”

Outra questão importante é mu-

dar os procedimentos de enferma-

gem: o doente não precisa sair da

cama, nem tomar banho todo o dia

ou comer o que não quer. Não pre-

cisa, inclusive, ficar no hospital.

Embora algumas doenças tornem a

internação indispensável, o avan-

ço no atendimento da dor permite

que muitos pacientes terminais re-

cebam tratamento domiciliar.

Conforme Maria Henriqueta, o

HCPA já dispõe de uma unidade

de oncologia infantil, na qual as

famílias não são submetidas às re-

gras e horários definidos para os

demais acompanhantes.

Aprendizado e culpa – A profes-

sora acredita que é preciso prepa-

rar melhor os profissionais de en-

fermagem para tratar da questão

da morte. Na disciplina de Cuida-

do Humano III, oferecida no quar-

to semestre, quando os estudantes

têm o primeiro contato individual

com os pacientes, a questão da

morte é abordada, mas num senti-

do muito mais teórico do que prá-

tico. “Uma coisa é trabalhar a mor-

te em sala de aula, outra bem dife-

rente é lidar com isso na prática, por-

que na realidade o paciente está

morrendo, a família está ali e a equi-

pe está se desmantelando junto. Com

pacientes idosos é mais fácil, mas

quando eles são jovens como nossos

alunos tudo se complica.”

Para ela, a prática no hospital pro-

porciona um aprendizado muito

maior do que a teoria na sala de aula.

É no hospital que os estudantes

aprendem o jeito de ser enfermeiro,

e não há mágica para não sentir nada:

“A gente sente, mas é preciso envol-

ver-se e conversar com os pacientes e

seus familiares, pois eles têm direito

a morrer com conforto, contando

com a família por perto, com o me-

nor sofrimento possível.”

Apesar da sociedade e da pró-

pria mídia cobrarem a presença da

família ao lado dos pacientes, Ma-

ria Henriqueta considera hipócri-

ta essa cobrança, porque, na mes-

ma medida em que endeusa deter-

minados comportamentos, não

lhes dá qualquer suporte. Por isso,

mesmo aqueles que acompanham

os moribundos convivem com um

forte sentimento de culpa.

O atendimento médico

diferenciado do HCPA

rado sem possibilidade de cura.

“Quando começamos o trata-

mento de medicina paliativa no

HCPA, vários tipos de câncer

eram considerados incuráveis.

Hoje, já há muitos cânceres

que são tratáveis. Tive pacien-

tes que sobreviveram por mais

de 10 anos. Esses pacientes

não podem ser tratados como

‘terminais’, nem podem ficar

internados em hospital. Eles

têm que ir para casa e tocar

adiante suas vidas.”

De acordo com a médica, o

paciente terminal só deve ser

internado quando já estiver tão

mal a ponto de não ter mais

condições de se cuidar. E,

mesmo assim, deverá ser

tratado com a maior dignidade

possível. “Acreditamos que, do

ponto de vista médico, já

estamos oferecendo isso no

Hospital de Clínicas.”

Mirian finaliza dizendo que a

morte precisa passar a ser

encarada como um evento

natural da vida. “Quando o

paciente, por razões próprias,

não consegue encarar isso,

procuramos ajudá-lo, assim

como a seus familiares.”

Sozinhos

na hora final

Neste

breve ensaio,

o sociólogo

Norbert Elias

(1897-1990)

analisa como

o ato de

morrer foi

sendo

estigmatiza-

do nas

sociedades

ocidentais.

Ele observa

uma transfor-

mação:

embora hoje

a morte seja

mais

asséptica, os moribundos com

freqüência deparam-se com a

completa solidão, pois os vivos,

temendo por si mesmos, são

incapazes de lhes demonstrar

afeto.

O ensaio é seguido da

conferência Envelhecer e

morrer, em que o autor provoca

a classe médica, ao concluir

que o cuidado com as pessoas,

às vezes, fica em segundo

plano em relação ao cuidado

com seus órgãos.

Morte na enfermaria,

de Edward Munch.

Ao lado, A morte

de Urszulka

Konchanowska,

de Jan Matejko

REPRODUÇÕES

A SOLIDÃO DOS

MORIBUNDOS

de Norbert Elias

Jorge Zahar Editor,

107 p. Preço médio:

R$ 22,00



12 | JORNAL DA UNIVERSIDADE | MARÇO DE 2007

CULTURA

Resenhas

Por Caroline da Silva

* Preços promocionais disponíveis nas Livrarias da

UFRGS. Acesse: www.livraria.ufrgs.br.

Professor = lutador

* Jornalista formado pela Fabico e

mestrando em Literatura Brasileira

A América do diálogo

Ao contrário do que se

poderia pensar, as

personagens deste

livro não são seus

autores, mas  os

conhecimentos

trazidos pela narrativa

da trajetória profissio-

nal de dez professores

da educação básica

com diferentes

formações, diferentes

atuações e diferentes

naturalidades. O texto

acadêmico, ágil e

objetivo, é mais uma

contribuição sócio-

política do que uma

lição de educação. A

conjuntura é encarada

aqui como determi-

nante, seja o contexto econômico do país ou a

formação familiar; as dificuldades pelas quais

esses professores têm de passar  fazem deles

heróis. No título, agonia foi escolhida pela

etimologia da palavra, que em grego significa

“luta”. Popularmente, diz-se que a profissão

mais importante é a do magistério e que, no

entanto, é desvalorizada. Os autores-pesquisa-

dores afirmam categoricamente que apesar

de todas as batalhas jamais encontraram uma

nota de desalento, frustração ou amargura por

parte de seus entrevistados. Essa é a “palavra

de esperança” dada ao final da obra: agir com

ternura, amor, resolução, inteligência, sacrifí-

cio, dedicação, responsabilidade e grandeza

humana; para além das histórias pessoais,

dos castigos, dos salários, da globalização,

dos meios de comunicação, dos organismos

internacionais...

Essa obra já é uma

referência na área,

constituindo rico

material para pesqui-

sadores nas diferentes

disciplinas pertencen-

tes às Ciências

Sociais. Enfocando

cinco exemplos

paradigmáticos de

institucionalização do

campo, na Argentina,

Brasil, Chile, México e

Uruguai, a obra aborda

comparativamente

suas fundações e

processos. No livro,

cada capítulo é

destinado a um país,

com a minuciosa

elaboração de um

cientista político nativo, expoente em sua

pátria. Na última parte, os autores expõem

suas análises comparadas histórica, numérica

e culturalmente. A professora da USP Maria

Arminda do Nascimento Arruda assegura que,

através da publicação, pode-se “perceber

como as ciências sociais nesses cinco países

mantêm diálogos permanentes e como essas

interlocuções desenvolveram-se na esteira

das assimilações das teorias forâneas”. Outro

ponto bastante peculiar para as pesquisas,

além da criação das primeiras faculdades ou

centros de estudo, são os períodos políticos

que acabaram por obstruir o estudo da área

nessas nações, como as ditaduras que passa-

ram. A pesquisa em Ciências Sociais desenvol-

ve-se nacionalmente, mas o estudo é inter-

nacional e as contribuições também. Hélgio

Trindade chama atenção para a evolução da

matéria, que hoje apresenta diversos pontos

de vista teóricos e metodológicos: “O

‘profetismo’ do passado cedeu lugar a uma

ciência pluridisciplinar, empírica, eclética”.
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Marcelo Spalding*

Quando, há 235 anos, os primei-

ros casais de açorianos desembar-

caram no que viria a ser Porto Ale-

gre, talvez não imaginassem estar

ajudando a construir uma das mais

importantes e belas cidades do Bra-

sil. Não é à toa que hoje o maior

programa para revitalização e pre-

servação de prédios históricos no

Brasil esteja ligado ao Ministério da

Cultura, e não surpreende que, das

26 cidades beneficiadas pela inicia-

tiva, Porto Alegre esteja entre as três

com maior investimento.

O programa, chamado Monu-

menta, foi gestado em 1995 em par-

ceria com o Banco Interamericano

de Desenvolvimento (BID) e obje-

tiva preservar o patrimônio cultu-

ral. Seu início efetivo se deu em 2000,

e, no ano seguinte, Porto Alegre foi

selecionada entre 101 conjuntos

arquitetônicos que concorreram ao

ingresso no programa. Hoje, a ca-

pital gaúcha toca um dos três pro-

jetos com mais recursos no país,

com financiamento de R$ 16,8 mi-

lhões, atrás apenas das cidades

baianas de Cachoeira e Salvador.

Dóris Maria Saraiva de Olivei-

ra, arquiteta do Programa Monu-

menta em Porto Alegre, lembra

que a Capital não tinha um sítio

histórico tombado, e muitos pré-

dios – o Museu de Arte do Rio

Grande do Sul Ado Malagoli

(Margs), a Biblioteca Pública, o

Theatro São Pedro, o Palácio Pira-

tini – eram tombados pelo Estado,

mas não em nível federal. “Houve

a necessidade de fazer um tomba-

mento da área toda, que vai do

portão do cais, dos armazéns A e

B, passa pela avenida Sepúlveda,

pela praça da Alfândega, sobe pela

rua General Câmara e chega à pra-

ça da Matriz”, afirma Dóris.

Está prevista para a semana de

aniversário da cidade a apresenta-

ção da maquete do projeto com as

intervenções assinaladas. Ainda

que o Programa apresente algumas

conquistas, como a já concluída

recuperação do pórtico central e

dos armazéns A e B do Cais do Por-

to, e a revitalização do Margs e do

Memorial – além da promoção de

cursos de qualificação profissional

e da responsabilidade pelas bada-

ladas escavações arqueológicas na

praça da Alfândega –, este ano é de-

cisivo para o cumprimento das me-

tas, pois o prazo para a conclusão

vai até dezembro e não deve ser

prorrogado outra vez.

O coordenador nacional adjun-

to do programa, Robson Antonio

de Almeida, diz que ainda não há

definição quanto a uma prorroga-

ção ou mesmo quanto à assinatura

de um novo acordo, pois o Monu-

menta foi criado com base em um

contrato com o BID, que termina

em dezembro deste ano. Entretan-

to, lembra que os trabalhos que es-

tiverem em andamento deverão ser

finalizados e que o Monumenta

não envolve apenas a restauração

do patrimônio, mas, numa escala

mais ampla, a melhoria da quali-

dade de vida nas 26 cidades brasi-

leiras contempladas.

Outro aspecto destacado por

Robson é a permanência do fundo

de financiamento de imóveis pri-

vados, cujos proprietários têm aces-

so a um financiamento com juro

zero por um prazo de até 20 anos.

Em outubro de 2006, foi assinado

um contrato de financiamento

para restauração de quatro imó-

veis privados, entre eles o Clube do

Comércio, que receberá R$ 700

mil. Este fundo só pode ser utiliza-

do para recuperação de fachada e

cobertura de imóveis que estejam

dentro do chamado sítio histórico

e façam parte do inventário dos

imóveis a serem preservados.

Mudar a consciência – Uma das

preocupações da equipe do Progra-

ma Monumenta de Porto Alegre é

com a manutenção dos imóveis res-

taurados. Segundo Dóris de Olivei-

ra, “é preciso haver manutenção per-

manente, senão, em menos de cinco

anos, já tem que se fazer tudo de

novo”. Ela cita o exemplo do terraço

do Margs, onde ao mesmo tempo em

que era terminada a obra numa par-

te, já crescia vegetação em outra.

Para evitar essa rápida deprecia-

ção, o Programa aposta na susten-

tabilidade dos imóveis e na reeduca-

ção da população e dos entes públi-

cos. “O Monumenta prevê sempre

que cada prédio desses tenha condi-

ção de sustentabilidade. Todos os

projetos têm um bar, uma livraria,

uma cafeteria que geram recursos

para a manutenção dos prédios.

Também estamos fazendo para cada

imóvel uma espécie de manual de

conservação”, lembra a arquiteta.

Quanto à mudança de consciên-

cia, Dóris cita o exemplo de uma

professora da UFRGS, que irá mi-

nistrar uma cadeira na área de edu-

cação sobre a preservação de prédi-

os históricos e comemora a boa

visitação da Exposição Itinerante

realizada em Porto Alegre neste ve-

rão. Mais do que mostrar para a

população o resultado do tra-

balho do Monumenta, os 48

painéis lembraram a cada her-

deiro desta história coletiva a

importância de preservá-la, seja

visitando os prédios ou cobran-

do dos governos a sua manuten-

ção. Só assim se pode evitar que

daqui a uma ou duas gerações

seja preciso recorrer novamen-

te a um organismo internacio-

nal para financiar a recupera-

ção da nossa memória.

Patrimônio 2007

é o limite para

encaminhar obras

do Programa

Ano decisivo para o

Monumenta

O tombamento – fundamental para a

inserção de um imóvel no

Monumenta – é uma espécie de selo

de garantia de preservação que pode

ser feito por municípios, estados ou

pela federação através do Instituto

de Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional (Iphan), autarquia vinculada

ao Ministério da Cultura. Ele pode ser

aplicado aos bens móveis e imóveis

de interesse cultural ou ambiental,

como fotografias, livros, mobiliários,

utensílios, obras de arte, edifícios,

ruas, praças, cidades, regiões,

florestas, cascatas etc. Somente é

Selo de preservação

aplicado aos bens

materiais de interesse

para a preservação da

memória coletiva. O

pedido de abertura do

processo pode ser feito

por qualquer cidadão

ou instituição pública.

Depois de passar por

todos os trâmites, o

bem é inscrito no Livro do Tombo e

os proprietários recebem a comuni-

cação formal de que o bem agora se

encontra sob proteção legal. (Fonte:

Wikipedia e site do IPHAN)

O nome

tombamento

advém da

Torre do Tom-

bo, o arquivo

público

português

onde eram

guardados e

conservados

documentos

importantes.

Não se chama

de tombamen-

to a inscrição

na Lista do

Patrimônio

Mundial da

Unesco, pois

se trata ape-

nas do reco-

nhecimento do

valor excepcio-

nal de um

determinado

sítio, e não

uma medida

legal de prote-

ção (no Rio

Grande do Sul,

apenas as

Missões

Jesuíticas

Guaranis, em

São Miguel das

Missões, são

consideradas

patrimônio

mundial).

Tombo

Igreja Nossa

Senhora das

Dores é uma

das construções

beneficiadas

pelo programa

Novo prédio da

Torre do Tombo,

em Lisboa,

Portugal

AS CIÊNCIAS SOCIAIS

NA AMÉRICA LATINA

EM PERSPECTIVA

COMPARADA (1930-

2005)

Ed. UFRGS, 2006, 413

págs., R$ 42,25*,

organizado por Hélgio

Trindade

A AGONIA DO(A)

EDUCADOR(A) SUL-

RIO-GRANDENSE:

HISTÓRIAS DE VIDA

Ed. UFRGS, 2006,

143 págs., R$ 14,30*,

de Augusto Triviños,

Magda Colao, Miguel

Orth e Sandra Simonetti
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Ânia Chala

Preservar a memória de um ar-

tista é mais do que simplesmente

reunir sua obra e expô-la num

museu. É também manter viva a

chama que o moveu, os temas que

o motivaram e suas reflexões sobre

o que produziu. Foi a partir dessa

idéia que os catálogos raisonnés

começaram a ser elaborados no

mundo inteiro. Um catálogo

raisonné reúne todas as obras da

produção de um artista, ou de uma

categoria, mas é organizado por

meio de uma concepção. Por isso,

não é apenas uma lista seqüencial

de obras, já que tem uma idéia cen-

tral que o estrutura.

Em 2006, a Fundação Iberê

Camargo lançou, pela editora

CosacNaify, a publicação Iberê

Camargo, Catálogo Raisonné, Vo-

lume 1 | Gravura, que recebeu o prê-

mio Açorianos na categoria Especi-

al. O catálogo, produzido por equi-

pe coordenada pela professora Mô-

nica Zielinsky, do Instituto de Artes

da UFRGS, apresenta um apanha-

do completo das gravuras produzi-

das pelo artista. Além de textos da

pesquisadora e do museólogo Car-

los Martins, a obra

traz um depoimento

do coordenador do

Ateliê de Gravura da

Fundação, Eduardo

Haesbaert, que du-

rante quatro anos

foi gravador de Iberê Camargo.

Mônica, integrante do grupo de

pesquisa “Dimensões artísticas e

documentais da obra de arte”, do

Programa de Pós-graduação em

Artes Visuais da UFRGS, conta

que a paixão pela obra do artista

gaúcho teve início em 1999, quan-

do foi convidada pela Fundação

Iberê Camargo para fazer a

curadoria de uma exposição. “Ao

término daquela mostra, veio o

convite para a elaboração do catá-

logo através de um convênio com

a Universidade. Aceitei, achando

que seria algo simples, mas o tra-

balho foi imenso, porque exigiu o

entrecruzamento de dados docu-

mentais com dados das obras, com

questões técnicas e tudo teve que

ser entrelaçado.”

Segundo a pesquisadora, o catá-

logo apresenta as gravuras do artis-

ta organizadas cronologicamente,

de forma interligada com a pintura

e com o desenho e, sempre que pos-

sível, com uma gravura remetendo

a outra. A obra também procura

desvendar a relação que Iberê teve

com a própria produção.

Produção cuidadosa – A professo-

ra conta que a produção do catálo-

go custou quatro anos de trabalho

e que quase não existem publicações

desse tipo no Brasil. Por isso, ela e

sua equipe, formada por três bol-

sistas de iniciação científica, entre-

vistaram pessoas, visitaram centros

de documentação, leram manuais

de catalogação nacionais e interna-

cionais e buscaram contato com

profissionais especializados.

Apesar de vários especialistas

terem recomendado que evitasse

o uso de notas, Mônica diz que sua

equipe preocupou-se em fazer com

que o leitor comum pudesse com-

preender cada gravura do artista,

como ele usou cada técnica e de

que modo isso aparece no resulta-

do que se vê.

“Usamos e abusamos de notas,

Para Alexandre Bastos

Demétrio e Elisa Lutz Malcon,

fazer parte da equipe que

produziu o catálogo de gravuras

de Iberê Camargo foi uma

oportunidade de ouro. Formado

em Biblioteconomia pela

Fabico, Alexandre interessou-se

por arte já na graduação,

quando integrou um projeto de

pesquisa interdisciplinar do

Programa de Pós-graduação em

Artes Visuais da UFRGS.

Para o bibliotecário, a maior

dificuldade na pesquisa para a

confecção do catálogo foi

adequar as ferramentas que

conheceu no curso de

Biblioteconomia a um mundo

completamente diferente do

abordado pelos sistemas de

informação tradicionais. “Trata-

se de um conteúdo subjetivo,

para o qual não há uma estru-

tura consolidada, por isso

tivemos que criar uma fórmula

nova a partir do que a universi-

dade nos deu”, diz Alexandre,

para quem o respaldo da

UFRGS foi e continua sendo

muito importante, pois sempre

pôde recorrer aos ex-professo-

res quando teve dúvidas.

Alexandre considera que o

grande dilema na área da

ciência da informação é

identificar o perfil do profissio-

nal na atualidade. “Aceitar o

desafio de trabalhar com um

tipo de informação que é

muito mais difícil de captar do

que a informação científica,

desenvolvendo novos proces-

sos de organização da informa-

ção, me obrigou a trilhar outros

caminhos.”

Elisa Lutz Malcon é formada

em Artes Plásticas pela UFRGS

e, desde o terceiro semestre do

curso, ingressou num grupo de

pesquisa no qual atuou por três

anos. Nesse período, participou

de três salões de iniciação

científica e trabalhou no acervo

da Pinacoteca Barão de Santo

Ângelo do Instituto de Artes.

Ingressou no mestrado em Artes

Visuais e passou a integrar a

equipe da professora Mônica

Zielinsky na finalização do

catálogo, colaborando na

revisão. Atualmente, trabalha no

setor de catalogação e pesquisa

da Fundação Iberê Camargo.

Ela diz que seu projeto

sempre foi dar aulas, mas, no

momento em que teve contato

com um grupo de pesquisa,

essa perspectiva mudou.

“Descobri que havia a possibili-

dade de trabalhar com pesqui-

sa em arte, uma coisa

apaixonante. O convite da

Fundação veio coroar os três

anos de pesquisa desenvolvi-

dos no Instituto.”

Uma das finalidades de seu

trabalho, segundo Elisa, é

justamente abrir o caminho da

informação para outras pesso-

as. “A publicação de artigos, de

livros e todo o trabalho do

Projeto Escola desenvolvido

pela Fundação, procura facilitar

a informação sobre arte para

aqueles não têm um conheci-

mento aprofundado.” Ela

acredita que para as pessoas

que têm interesse em arte o

mais importante é o contato

direto com a obra: ir a museus,

exposições, galerias, olhar e

também ler sobre arte, já que a

leitura permite o

aprofundamento da compreen-

são da obra de cada artista.

A experiência da

pesquisa em arte

porque nelas é explicado o processo

que ele desenvolveu, o caráter expe-

rimental de cada obra, de cada téc-

nica. O catálogo tem um papel di-

dático, com os dados históricos e

um texto que permite aos leitores

se situarem na história da arte bra-

sileira. É como um curso completo

sobre a gravura de Iberê Camargo.”

Numa avaliação do trabalho

realizado até agora, a professora

ressalta a importância da colabo-

ração da viúva do artista, Maria

Coussirat Camargo, e do gravador

Eduardo Haesbert. “Aos 91 anos,

ela tem uma memória privilegiada

e nos ajuda constantemente. En-

quanto Iberê teve o cuidado de

guardar tudo de forma muito or-

ganizada, registrando em um ca-

derno todas as gravuras que pro-

duziu desde 1952, dona Maria

manteve outro caderno em que

anotou todos os óleos criados a

partir de 1958.” Também foi fun-

damental a colaboração dos bol-

sistas Alexandre Bastos Demetrio,

Elisa Lutz Malcon, Gilmar Carnei-

ro, Lisiane Carneiro, Luciano

Zanetti e Marcelo Gobatto.

Para a pesquisadora, o reconhe-

cimento público da qualidade do

catálogo prova que o trabalho uni-

versitário tem sentido quando

acontece extra-muros e mostra a

importância da Universidade e da

formação que ela propicia na apli-

cação de serviços à comunidade.

“Os bolsistas foram e são até hoje

fundamentais no projeto. Pude

observar o amadurecimento de al-

guns deles, que nunca tinham ou-

vido falar em arte, pois eram de ou-

tras áreas. É muito bonito ver como

o trabalho de uma fundação pri-

vada aproveita de maneira saudá-

vel a produção universitária.”

Ela acredita que esses alunos saem

com um outro olhar sobre a sua pró-

pria formação, sobre a importância

do conhecimento e sua aplicação.

“Eles passam a valorizar muito mais

o trabalho universitário do que va-

lorizariam se fosse feito só interna-

mente, em discussões de sala de

aula”, completa a professora.

Um artista de visão histórica –

Mônica afirma que as dificuldades

para a produção do catálogo de

gravuras se concentraram nas

obras que não foram registradas

nos cadernos de notas do artista e

na ausência de datação de determi-

nados trabalhos.

Quanto ao estado de conserva-

ção das obras, ela diz que quase tudo

estava em perfeito estado. “Ele guar-

dou as matrizes todas enroladas,

com o nome em cima, às vezes, com

um bilhete: ‘esta não está boa’. Ou,

então, ‘esta eu destruí’, significan-

do que o artista riscou a matriz para

não ser reproduzida, porque não

havia gostado do resultado.” Esta

preocupação com a conservação de

suas obras, conforme a professora,

revela o sentido que Iberê tinha da

permanência de sua produção.

Na opinião da pesquisadora, o

público conhece pouco da obra do

artista, e o catálogo de gravuras

servirá para valorizar os trabalhos

produzidos nesta técnica. “Embo-

ra Iberê seja mais conhecido por

sua pintura, produziu desenhos,

guaches, tapeçarias e cerâmicas

belíssimos, que ainda precisam ser

catalogados para serem descober-

tos pelo público.”

Enquanto prossegue no trabalho

de pesquisa das obras do artista,

Mônica solicita àqueles que tiverem

quaisquer documentos, fotos ou tra-

balhos de Iberê que entrem em con-

tato, pois nesta etapa qualquer in-

formação é valiosíssima. Os telefo-

nes da Fundação Iberê Camargo são

3247-2666 e 3247-2940. E-mail

catalogacao@iberecamargo.org. No

site www.iberecamargo.org.br, den-

tro do link catalogação, há também

um formulário de levantamento

preliminar de dados para a catalo-

gação da obra completa do artista.

Artes visuais Mônica Zielinsky,

coordenadora da série de catálogos

do artista, diz que o trabalho fortalece

a pesquisa universitária

Catalogando

Iberê

IBERÊ CAMARGO — CATÁLOGO

RAISONNÉ: VOLUME 1/ GRAVURAS

Fundação Iberê Camargo/Cosac Naify,

504 páginas (ilustrado)

Preço médio: R$ 159,00

Abaixo,

Figura 1,

gravura

produzida

pelo artista

em 1973

O catálogo de gravuras de

Iberê Camargo (à esquerda,

pintando retrato do escultor

Vasco Prado), coordenado

pela professora Mônica,

recebeu um prêmio Açorianos
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AGENDA

Destaque

De 19 a 23 de março, o Núcleo

de Estudos em Subjetividade,

Tecnologia e Arte (Nesta) do

Programa de Pós-graduação em

Informática na Educação da

UFRGS realizará o festival Cinema

e Migrações, na Sala Redenção,

em parceria com a Universidade

de Buenos Aires e com o Centro

para os Direitos Humanos e

Justiça Internacional do Boston

College (EUA).

O Centro mantém o projeto

Ruby Slippers, cujo propósito é

aconselhar, oferecer apoio e

representar judicialmente aqueles

que tenham sido deportados dos

Estados Unidos, bem como as

Mostra divulgará

projeto americano

universitário de apoio

aos deportados

e exibirá cinco filmes

na Sala Redenção

Festival de cinema discute

migrações e direitos humanos

(Brasil, 2006, 58min),

Realização da Cooperativa Catarse –

Coletivo de Comunicação

Reportagem cinematográfica sobre o

mito guarani de Sepé Tiaraju, o líder que

representa o sentimento de força do

índio. A produção acompanhou a

realização da Assembléia Continental

dos Povos Indígenas, em fevereiro de

2006, na cidade de São Gabriel, que

reuniu mais de 10 mil pessoas, entre

índios guaranis (do Brasil, Paraguai e

Argentina) e kaingangs e agricultores

sem-terra, no mesmo local onde Sepé

morreu, em 1756. Após a sessão do dia

13, debate com a presença de lideranças

indígenas. No dia 14, bate-papo sobre

produção cinematográfica.

Data: 13 e 14 de março, terça e quarta

Local e horário: Sala Redenção, às 19h

Entrada franca

Kuaray do Sul

famílias que eles são forçados a

deixar para trás.

De acordo com estimativas

otimistas, cerca de 10 milhões

de pessoas vivem em situação

ilegal nos Estados Unidos,

estando potencialmente sujeitas

a deportação. Embora existam

várias organizações que atuam

na defesa desses imigrantes

durante o processo de deporta-

ção, nenhuma delas desenvolveu

uma estrutura de apoio que

estude as estratégias legais para

facilitar um possível retorno ao

território norte-americano.

O festival integra um projeto de

extensão coordenado pela

professora Maria Cristina Biazus,

da Faculdade de Educação, e

prevê a realização de

videoconferências e palestras

com professores e pesquisadores

do Boston College e da Universi-

dade de Buenos Aires, além da

exibição de quatro filmes em DVD,

com entrada franca.

19/03 – segunda-feira

16h – Apresentação do projeto Ruby

Slippers de direitos humanos de pós-

deportação, do Centro para os Direitos

Humanos e Justiça Internacional do

Boston College (EUA), seguida de leitura

de documento preparado pelos

pesquisadores Daniel Kanstroom, David

Hollenbach, Brinton Lykes e Qingwen

Xu. Exibição de cena de “O mágico de

Oz” (Victor Fleming, 1939). Em inglês

com tradução simultânea.

16h30min – A migração, a deporta-

ção, o exílio e o refúgio vistos através

do cinema. Comentário introdutório

de Juan Jorge Michel Fariña, da

Universidade de Buenos Aires.

Exibição de “O imigrante” (Charles

Chaplin, 1917). Em espanhol, com

tradução simultânea.

17h – Sigmund Freud e emigração,

por Daniel Zimmerman. Em espanhol,

com tradução simultânea.

18h – Exibição de duas cenas de “O

terminal” (Steven Spielberg, 2004),

com comentários de Romina Galiussi

e Carlos Gutiérrez. Em espanhol, com

tradução simultânea.

18h45min – Exibição de duas cenas

de “Antes da Chuva” (Milcho

Manchevski, 1994), seguida de

comentário de Eduardo Laso. Em

espanhol, com tradução simultânea.

20/03 – terça-feira

MARIA CHEIA DE GRAÇA (Maria full of

grace, EUA, 2004, 101min), de Joshua

Marston.

Jovem moradora de uma pequena

localidade ao norte de Bogotá, na

Colômbia, trabalha numa grande

plantação de rosas. Suas únicas

diversões são o namoro e as festas na

praça do lugarejo. Certo dia, pouco

depois de descobrir que está grávida,

ela se envolve numa discussão e é

demitida. Decidida a melhorar de vida

e tentar a sorte na cidade grande,

aceita a oferta de um conhecido:

transportar heroína para Nova York

em seu próprio estômago. Após a

sessão, debate por videoconferência

com integrantes do Centro para os

Direitos Humanos e Justiça Internacio-

nal do Boston College e da Universi-

dade de Buenos Aires.

Horário: 16h30min

Entrada franca

21/03 – quarta-feira

COISAS BELAS E SUJAS (Dirty pretty

things, Inglaterra, 2002, 107min), de

Stephen Frears.

Na Londres contemporânea, um retrato

dos imigrantes ilegais, vivendo entre o

subemprego e o submundo do crime.

Médico nigeriano, que trabalha de dia

como chofer de táxi e de noite como

recepcionista de hotel, descobre um

esquema de tráfico de órgãos. O filme

mostra um quadro social em que os

imigrantes já estabelecidos exploram

sem piedade os recém-chegados, numa

selvagem luta de classes. Com Audrey

Tautou e Chiwetel Ejifor. Após a proje-

ção, debate por videoconferência com

convidados do Centro para os Direitos

Humanos e Justiça Internacional do

Boston College e da Universidade de

Buenos Aires.

Horário: 16h30min

Entrada franca

22/03 – quinta-feira

EN LA PUTA VIDA (Uruguai, 2001,

97minutos), de Beatriz Flores Silva.

O desejo de montar um salão de beleza

numa área nobre de Montevidéu leva

uma jovem mãe à prostituição. Ao

apaixonar-se por um cafetão, decide

tentar a sorte em Barcelona, onde

espera ganhar muito dinheiro. O sonho

vira pesadelo, quando ela se transforma

em  escrava branca numa terra desco-

nhecida. Com Mariana Santángelo e

Andréa Fantoni. Após a sessão, debate

com Jaqueline da Silva Oliveira.

Horário: 16h30min

Entrada franca

23/03 – sexta-feira

NARRADORES DE JAVÉ (Brasil, 2002,

100min), de Eliane Caffe.

Somente uma ameaça à própria

existência pode mudar a rotina dos

habitantes do pequeno vilarejo de Javé.

É aí que eles se deparam com o anúncio

de que Javé pode desaparecer sob as

águas de uma enorme represa. Em

resposta à notícia devastadora, a

comunidade adota uma ousada estraté-

gia: vão preparar um documento

contando todos os grandes acontecimen-

tos heróicos de sua história, para que o

vilarejo possa escapar da destruição.

Como a maioria dos moradores é

analfabeta, a primeira tarefa é encon-

trar alguém que possa escrever as

histórias. Após a exibição, debate com

convidados.

Horário: 16h30min

Entrada franca

Programação

De março a dezembro, o projeto

Copesul Cultural estará promovendo

o seminário internacional “Frontei-

ras do Pensamento”, em parceria

com a UFRGS, a Universidade

Estadual do Rio Grande do Sul

(UERGS), a Universidade do Vale do

Rio dos Sinos (Unisinos) e a

Pontifícia Universidade Católica do

Rio Grande do Sul (PUCRS).

O evento, cujas inscrições estão

encerradas, será realizado nos

salões de atos da UFRGS e da

PUCRS, das 19h30min às 22h. Os

participantes que obtiverem fre-

qüência mínima de 75% receberão

o certificado da UFRGS de curso de

extensão universitária.

A programação deste mês, que

será desenvolvida no Salão de Atos

da UFRGS, inicia no dia 20 com as

conferências do filósofo

francês Luc Ferry e do ex-

ministro da Educação

Paulo Renato Souza. Ferry

foi ministro da Educação

do governo francês de

2002 até 2004, período

em que foi responsável

pela proibição de símbo-

los religiosos visíveis nas

escolas francesas. Entre

suas obras publicadas no

Brasil estão: O que é uma

vida bem-sucedida, A

sabedoria dos modernos

e A nova ordem ecológi-

ca. Paulo Renato Souza é

professor do Instituto de

Economia da Universida-

de Estadual de Campi-

nas, instituição da qual

foi reitor. Foi vice-presi-

dente do Banco Interamericano de

Desenvolvimento (BID). Especialista

das Nações Unidas em questões de

empregos e salários, escreveu A

revolução gerenciada e vários

artigos na área de educa-

ção e economia do

desenvolvimento.

No dia 27, Robert

Darnton fará a conferência

intitulada Voltaire,

Rousseau e nós. Historia-

dor da cultura graduado

em Harvard e Ph.D. pela

Universidade de Oxford,

trabalhou como repórter

para o jornal The New York

Times na década de 60. É

professor de História

Européia na Universidade

de Princeton e um dos

pioneiros na área de

pesquisa sobre a história

do livro. Entre suas obras

traduzidas para o portugu-

ês destacam-se: O grande

massacre dos gatos,

Edição e sedução e Boemia literária

e revolução.

Mais informações pelo telefone

3333-6475 ou através do site

www.fronteirasdopensamento.com.br.

Ampliando os limites do pensamento

Seminário trará

a Porto Alegre

conferencistas de

renome internacional

Na semana do Dia Internacional da

Mulher, a coordenação de Formação

Política da Assufrgs promoverá um ciclo

de filmes sobre a exploração e opressão

da mulher e os diferentes universos

femininos. As sessões serão seguidas de

debates sobre temas como aborto,

prostituição e drogas. Durante a

realização do ciclo, serão sorteadas

entre as mulheres presentes camisetas

com o lema: “Mulheres boas vão para o

céu. Mulheres más vão à luta!”

ANJOS DO SOL

(Brasil, 2006, 102 min), de Rudi

Lagemann.

Resultado de nove anos de pesquisa

sobre a prostituição infantil no Brasil, a

produção narra a trajetória de Maria,

uma menina de 12 anos, vendida pelos

pais e obrigada a se prostituir. Recebeu

os prêmios de melhor filme pelo júri

popular no Festival Internacional de

Cinema de Miami e no 34º. Festival de

Gramado em 2006. Com Antônio Calloni

e Otávio Augusto.

Data: 5 de março, segunda-feira

Local e horário: Sala Redenção, 19h

Entrada franca

A CIDADE ESTÁ TRANQÜILA

(La Ville est Tranquille, França, 2000,

92min), de Robert Gédiguian.

A aparente tranqüilidade da cidade

portuária de Marselha, no sul da França,

é perturbada pelas histórias de vários

personagens: uma operária no mercado

de peixes que tenta desesperadamente

salvar a filha das drogas; um rapaz da

periferia que luta para subir na vida;

militantes racistas de extrema-direita; o

misterioso patrão de um bar; um

motorista de táxi que procura amor em

vão; um jovem pianista superdotado e

um casal de aposentados. Com Ariane

Ascaride e Gerard Meylan.

Data: 6 de março, terça-feira

Local e horário: Sala Redenção, às 19h

Entrada franca

DOMÉSTICAS, O FILME

(Brasil, 2001, 90 min), de Fernando

Meirelles e Nando Olival.

O cotidiano, os anseios e as expectativas

de cinco “profissionais do lar” na grande

São Paulo. O filme é uma adaptação da

peça teatral homônima para a qual a

autora, Renata Melo, entrevistou

centenas de empregadas. Com Claudia

Missura e Graziella Moretto.

Data: 7 de março, quarta-feira

Local e horário: Sala Redenção, às 19h

Entrada franca

O PREÇO DE UMA ESCOLHA

(If These Walls Could Talk, EUA, 1996,

97min), de Cher e Nancy Savoca.

Três mulheres de diferentes épocas

vivem o mesmo dilema: fazer ou não um

aborto. Claire é uma jovem enfermeira

que perdeu o marido muito cedo;

Barbara tem um casamento feliz e

(Brasil, 2006, 15min), De Marcelo

Gobatto e Juliano Ambrosini.

Documentário que apresenta a diversida-

de e a multiplicidade com que é possível

convivermos em uma cidade, procurando

mostrar como ela é vista e vivenciada a

partir de pontos de vista periféricos e

diferentes. Estes olhares têm dono: são

olhares singulares, de personagens que

habitam ou habitaram a cidade ou

mesmo no caso de um deles, que vê

alguns lugares da cidade pela primeira

vez. São seis personagens: uma morado-

ra da Cohab Rubem Berta, na zona norte

da cidade; um morador de rua, do centro

de Porto Alegre; uma moradora das

ilhas; uma pessoa que mora no interior

do Rio Grande do Sul, entre a serra e o

mar e passa um dia em Porto Alegre; um

senhor que viveu em Porto Alegre nos

anos 30 e 40 e por fim um músico,

deficiente visual, que nos mostra uma

outra maneira de olhar a cidade.

Data: 29 de março, quinta-feira

Local e horário: Sala Redenção, às 19h

Entrada franca

EXPOSIÇÃO�

Mostra realizada a partir de parceria

entre o Museu da UFRGS e a Copesul,

integrando o projeto Copesul Cultural. A

exposição permite ao visitante a

descoberta do ambiente, através da

percepção da arte e da ciência.

Agendamento de visitas guiadas para

escolas ou grupos pelos telefones 3308-

3034 e 3308-4022.

Visitação: até abril, de segunda a sexta

Local e horário: Museu da UFRGS, das 9h

às 18h

Entrada franca

Homem-natureza: cultura,

biodiversidade e sustentabilidade

quatro filhos; Christine é estudante e

teve um romance com um de seus

professores. Com Demi Moore e Sissy

Spacek. Após a sessão haverá debate

sobre o aborto.

Data: 8 de março, quinta-feira

Local e horário: Sala Redenção, às 19h

Entrada franca

ENCANTADORA DE BALEIAS

(Whale Rider, Nova Zelândia/Alemanha,

2003, 105min), de Niki Caro.

Os maori, da Nova Zelânida, acreditam

ser descendentes de Paikea, pescador

que escapou da morte agarrando-se ao

dorso de uma baleia e cavalgando-a até

encontrar um local seguro. Segundo a

lenda, o primeiro filho homem de cada

chefe da tribo é considerado líder

espiritual de seu povo e deve fazer o

mesmo que Paikea. Quando uma garota

é nomeada chefe, precisa seguir a

tradição, mesmo contra a vontade do

avô. Com Keisha Castle-Hughes e Rawiri

Paratene.

Data: 9 de março, sexta-feira

Local e horário: Sala Redenção, às 19h

Entrada franca

CINEMA/DVD�

Semana da Mulher Assufrgs

Luc Ferry (acima)

e Robert Darnton

(abaixo) estarão

na UFRGS

Extensão em música eletrônica

Comunidade

enfrenta

destruição em

Narradores

de Javé

Olhares da cidade:

outros olhares, muitas cidades

O Centro de Música Eletrônica (CME) do

Instituto de Artes da UFRGS oferece,

durante todo o ano, cursos individuais de

introdução à computação musical,

síntese sonora e prática de

sintetizadores, entre outros. Inscrições

no CME, de segunda a quinta-feira, das

9h às 12 e das 14h às 18h

Informações: 3308-4329 ou através do

site www.ufrgs.br/musicaeletronica

CURSO�

Salão de Atos da UFRGS

Av. Paulo Gama, 110

Museu da UFRGS

Av. Osvaldo Aranha, 277

Salão de Atos da PUCRS

Av. Ipiranga, 6.681

Sala Redenção

Av. Paulo Gama, s/nº

Instituto do Artes da UFRGS

Rua Senhor dos Passos, 248
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P ERF I L

Com dois filhos pequenos,

Carmem voltou a trabalhar, agora,

como assessora de educação da

presidência da Fundação Estadual

do Bem-estar do Menor (atual

Fase), o que incluía a estruturação

das escolas da entidade. Em 1983,

quando mudou o governo estadual,

foi confirmada no cargo, recebeu

elogios do novo presidente e pouco

depois foi demitida sem nenhuma

razão. Comentava-se, a boca

pequena, que ela era comunista.  

Em seguida, foi convidada a

trabalhar no Juizado de Menores,

coordenando uma equipe de

pronto atendimento a adolescen-

tes recolhidos. Ficou aí até 1985,

quando recebeu convite para

coordenar um programa nacional

de pesquisas sobre crianças e

adolescentes marginalizados, no

Começando do zero outra vez

Carmem Maria Craidy foi criada

para ser uma guria bem comporta-

da e uma boa dona-de-casa. Mas, ao

chegar à adolescência, no conturba-

do período anterior ao golpe mili-

tar de 1964, ela subverteu as expec-

tativas. Nascida numa família de

classe média (a 19 de fevereiro de

1942),  integrou-se ao movimento es-

tudantil, tendo coordenado regio-

nalmente a Juventude Estudantil Ca-

tólica (JEC) e a Juventude Universi-

tária Católica (JUC). Vivia discutin-

do no rádio, nos sindicatos, no meio

rural, promovia apresentações tea-

trais sobre carrocerias de caminhão.

Em pouco tempo, não tinha mais

condições de permanecer em Ijuí,

havia até uma ordem de prisão con-

tra ela. Quando decidiu sair da cida-

de natal, o pai respirou aliviado.

Depois de se formar em Pedago-

gia pela Fidene, hoje Unijuí, no fi-

nal de 1964, Carmem foi para o Rio

de Janeiro, integrar a coordenação

nacional da JUC. Nessa função, via-

jou pelo Brasil, visitando universi-

dades. Em 1966, mudou-se para São

Paulo. Foi fazer um curso de especi-

alização em orientação educacional

e lecionar no Instituto Sedes Sa-

pientiae, que abandonou em segui-

da para ser coordenadora pedagó-

gica numa escola vocacional. Por

sua atuação nessa escola, fechada

pouco depois, Carmem sofreu seu

primeiro processo. Também por

Ministério da Previdência e Assis-

tência Social (MTPS).  

Uma semana antes de se

mudar para Brasília, prestou

concurso para auxiliar de ensino

na UFRGS. Tirou o primeiro lugar. A

nomeação saiu no ano seguinte,

mas, a pedido do ministro, ela

ficou afastada sem rendimentos.

Como o programa do MTPS não

chegou a ser implantado, Carmem

foi designada para assessorar a

Assembléia Nacional Constituinte,

na Comissão da Família, da

Criança, do Adolescente e do

Idoso, tendo trabalhado também

na assessoria da Lei de Diretrizes e

Bases da Educação. 

Em 1990, resolveu assumir seu

cargo na UFRGS. Queria retomar a

carreira de professora universitá-

ria, interrompida havia mais de

vinte anos, e fazer um doutorado

que ainda não havia na UnB. Além

disso, os filhos nunca tinham se

adaptado a Brasília, e ela detesta-

va a presença de Fernando Collor

na presidência da República.  

Na UFRGS, teve que se contentar

em ser professora assistente 1,

pois nenhum dos títulos conquista-

dos no exterior foi reconhecido.

Além de dar aulas e fazer doutora-

do, passou a trabalhar por fora,

fazendo consultorias, tendo

coordenado

uma grande

pesquisa sobre

a infância no

Rio Grande do

Sul. Foi trabalho demais, mas valeu

a pena, pois ela agregou experiên-

cia no campo da educação infantil,

o que lhe permitiu fazer concurso,

passando a professora titular. 

Algum tempo depois, foi chama-

da a colaborar na implantação do

Programa de Prestação de Serviços

à Comunidade da UFRGS. Em dez

anos, o programa já acompanhou

mais de 900 adolescentes infrato-

res no cumprimento de penas

alternativas, lançando as bases de

uma pedagogia de atendimento.

Hoje, Carmem luta para conservar o

programa, que depende de verbas,

mas está satisfeita: “A universidade

aprendeu muito com isso, adoles-

cente infrator não é nenhum

monstro, é só saber tratá-lo”.  

Carmem tem dois livros publica-

dos – Meninos de Rua e Alfabetiza-

ção (Artes Médicas) e Da Repres-

são à Educação, em parceria com

uma orientanda – mas seu forte

são as palestras que faz pelo país,

sobre educação infantil, adoles-

centes marginalizados ou infrato-

res e políticas educacio-

nais. Depois de tantas mudanças

radicais, ela encontrou na UFRGS o

que desejava: ser professora e

pesquisadora. Tanto que prefere

não se aposentar ainda. Assim que

estiver recuperada da cirurgia a

que se submeteu recentemente

para retirar um nódulo do seio, vai

continuar dando aulas, orientando

alunos de pós-graduação e fazen-

do palestras Brasil a fora.

razões políticas, foi demitida da Fa-

culdade Católica de Campinas,

onde começara a lecionar.

Em dois anos, tinha perdido três

empregos e respondido processo

em liberdade. Foi trabalhar como

documentarista na Editora Abril.

Aí ampliou sua participação polí-

tica, vinculando-se ao movimento

clandestino e oferecendo ajuda a

perseguidos pelo regime que preci-

savam sair do país. Até que ela pró-

pria teve que se exilar.

Carmem chegou à França, em

1971. Em Paris fez mestrado e conhe-

ceu o fotógrafo baiano Daniel de

Andrade, com quem viveu vários

anos e teve dois filhos. Em 1977, três

meses depois do nascimento de José

Daniel, a família trocou a França por

Moçambique, país do sudeste da

África que recém tinha conquistado

a independência. Carmem foi traba-

lhar na Direção Nacional da Educa-

ção e na Universidade, enquanto

Daniel trabalhava no Setor de Im-

prensa, formando fotógrafos.

Em janeiro de 1979, grávida de

oito meses, ela se viu obrigada a

retornar ao Brasil, em busca de tra-

tamento especializado para o filho,

com problemas respiratórios. O

marido ficou. A 19 de fevereiro, em

Porto Alegre, nasceu Ana. Alguns

dias depois, a polícia foi buscar

Carmem na casa da mãe e a sub-

meteu a um interrogatório que

durou o dia inteiro. Quem a livrou

foi Mariano Beck, na época, presi-

dente da OAB, alegando que ela

não estava sendo acusada de nada,

que tinha sido absolvida no pro-

cesso político que respondera à re-

velia, e que, além do mais, estava

amamentando. Em agosto, saiu a

Anistia, e o marido retornou ao

Brasil. Ficaram juntos por mais um

ano, depois se separaram.

Mais militante que intelectual

Vida agitada

Estudo, militância,

fuga, exílio,

maternidade,

docência, pesquisa

Ademar Vargas de Freitas

mais nada. Não sou uma pessoa

descrente, acho que a vida humana

tem um sentido, que deve haver

alguma transcendência, mas

considero que as religiões foram

invenção dos homens para explicar

mistérios para os quais não temos

respostas. Para escândalo da

minha família, meus filhos não são

batizados.” 

A HISTÓRIA SE FAZ

“A fragmentação da esquerda

brasileira dos anos 60 se deveu

mais ao arbítrio e à brutalidade da

ditadura militar do que à ameaça

que pudesse representar. Embora

tivesse grandes bandeiras e

grandes ideais, não tinha estratégi-

as claras nem consciência do limite

que a realidade impunha. Daí a

generosidade e a entrega total que

levou muita gente à morte e à auto-

destruição. Hoje, o amadurecimen-

to nos faz ver que não existem

certezas absolutas e que a história

se faz com a participação de todos,

mas seu sentido só é percebido a

posteriori.” 

NÃO SOMOS MERCADORIA

“O capitalismo está tão naturaliza-

do que somos levados a pensar

que a lei de mercado é igual à lei

da gravidade, não pode ser muda-

da. A partir de discussões de

pequenos grupos e de novas

construções culturais – nas quais a

mídia tem um papel importantíssi-

mo – é preciso entender que não

somos mercadoria, que somos

capazes de pensar, de

resistir, de construir

alternativas. Nada é

inexorável, e o poder do

império não é absoluto.”

METRALHADORA

NA NUCA

“Participei do seminá-

rio da JUC numa casa

de retiro em Petrópolis

(RJ), em 1965. Tinha chegado do

Nordeste, estava cansada e acabei

cochilando durante uma reunião.

Acordei com um cano de metralha-

dora encostado na nuca. Fui presa

junto com mais 30 pessoas, mas

os bispos conseguiram nos libertar.

Não havia razão maior para nos

deterem, foi apenas uma forma de

exercer pressão sobre o movimen-

to, de fazer um certo terrorismo.”

FUGINDO DA REPRESSÃO 

“Em 1971 fui retirada furtivamente

da Editora Abril, num fusca em

disparada, quando a polícia já

estava dentro do prédio. A cada

esquina que se dobrava, trocáva-

mos de carro. Fiquei escondida no

centro de São Paulo até que minha

irmã e um primo me levaram a

Santos. De lá, viajando em ônibus

intermunicipais, chegamos a Porto

Alegre. Dias depois, fui aconselha-

da a deixar o país. Saí de casa às

dez da manhã, e a polícia chegou

ao meio-dia. Quarenta dias depois

de começar a fuga, atravessei a

fronteira do Uruguai junto com meu

cunhado, usando documentos de

minha irmã. De lá passei à Argenti-

na, de onde segui para a França,

usando meu próprio passaporte.” 

FORA DA IGREJA

“Não sou mais católica. Vivi inten-

samente a vida da Igreja, estudei

os teólogos da época, fui pratican-

te, mas, aos poucos, isso foi

desaparecendo até que sumiu da

minha vida e hoje não significa

“

”
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“A maternidade

foi a experiência

mais radical da

minha vida”

Carmem Craidy “Foi um privilégio

ter sido jovem na

década de 60,

quando começou

a grande

transformação

que está em

curso no Brasil”
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O ato e o êxtase
FOTOS DE SIMONE PASIN

O artista plástico Arthur Omar, que

produziu um livro de fotografias com

retratos de carnaval chamado Antropo-

logia da Face Gloriosa, definiu o ato de

fotografar esta festa como “uma

aventura, um risco: é o meu rosto que

está amplificado, sensibilizado, percor-

rendo aquela coisa, recebendo tudo de

volta. Estou mascarado, estou fantasia-

do de fotógrafo”.

Paradoxalmente, no país do carnaval,

aqui em Porto Alegre, esta parece uma

festa pouco vista, quase escondida,

relegada aos desfiles distantes. Entre-

tanto, nas quadras, escolas, muambas,

ensaios e avenidas, milhares de pesso-

as vivem o carnaval com a vertigem e o

êxtase da mais intensa das festas.

As fotografias desta página, feitas

por Simone Pasin, tentam dar um pouco

de visibilidade e mostrar uma parte

dessa festa e da intensidade com que

ela é vivida. São imagens de um ensaio

da escola Imperadores do Samba, feitas

durante os preparativos para carnaval de

2006. Segundo Omar, fotografar o

êxtase no carnaval “não é exatamente

fazer um esforço para sair à rua e

surpreender o indivíduo num determina-

do momento original, porque o momen-

to do êxtase não é percebido com os

olhos, não dá pra ver, não dá pra notar,

ele não é visual”.

“No mandarinato, domina o mandarim.

No sultanato, domina o sultão.

No mascarato, domina a máscara.

Esse é o regime do meu rosto.

Meu rosto é o mundo, logo tudo é máscara.”

Friedrich Nietzsche

Flávio Dutra
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