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Skin Food
Seu cuidado natural para toda hora

Nutrição intensa e proteção 
para áreas ressecadas

Amor-perfeito

Ação reparadora, 
emoliante e calmante

Calêndula

Ação refrescante, 
calmante e emoliente

Camomila

Revitaliza e 
tonifica a pele

Rosmarinus

Ação calmante 
e emoliente

Disponíveis na farmácia da CAASP
Local: CAASP sede, Rua Benjamin Constant, 55 – Centro

SAC - 0800 55 3266
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Indicado no tratamento auxiliar da 

INSÔNIA, ANSIEDADE e 
IRRITABILIDADE.1

ANSIODORON

Insônia? Irritação? Estresse?

Indicado no tratamento auxiliar da 

ANGÚSTIA, ANSIEDADE e 
IRRITAÇÃO.1

BRYOPHYLLUM 
ARGENTO CULTUM Indicado no tratamento auxiliar do 

ESTRESSE.1

STRESSDORON

Stressdoron: Kalium phosphoricum D6, Aurum metallicum D10, Ferrum sulfuratum D3 e Silicea D3. Registro 80 comp. M.S 1.0061.0024.004-1. Registro 220 comp. 
M.S 1.0061.0024.003-1. Ansiodoron: Avena sativa D1, Passiflora alata D1, Valeriana officinalis D1. Registro 80 comp. M.S 1.0061.0092.001-7. Registro 220 comp. 

M.S 1.0061.0092.002-5. Bryophyllum Argento cultum - Bryophyllum calycinum Argento cultum D2. Solução Oral de 50 mL - MS 1.0061.0085.002-7
STRESSDORON, ANSIODORON E BRYOPHYLLUM ARGENTO CULTUM SÃO MEDICAMENTOS. SEUS USOS PODEM TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO 

E FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
Contraindicações: Estes produtos são contraindicados para pessoas com hipersensibilidade aos componentes das fórmulas.

1. Bula
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Caro leitor,
O Brasil está mergulhado em uma crise política que agrava o sério, recessivo quadro econômico. 

Não é a primeira crise do gênero, longe disso, mas esta soma-se a muitas outras e vai demolindo, 

dia a dia, a rarefeita confiança da população naqueles que exercem o Poder. Cevada pela Operação 

Lava Jato e pelo fisiologismo escancarado, a indignação explode. Os brasileiros não acreditam mais 

em governantes e parlamentares, querem livrar-se deles. Em tal cenário floresce a antipolítica, para 

nós compreendida como uma onda positiva de repúdio ao modus operandi da política, e não como 

rejeição ao Estado Democrático.

A reportagem de capa desta edição trata disso e adverte: o justificadíssimo repúdio à política do 

patrimonialismo e da corrupção não pode justificar ações lesivas à democracia. O risco existe.

Mário Sérgio Cortella está em Entrevista. O filósofo, professor e escritor exibe em nossas páginas a 

somatória de clareza e profundidade que o caracteriza e o faz admirado pelo grande público da TV 

e do rádio. Cortella confirma-se como um mordaz pensador do nosso tempo, daqueles que sabem 

escolher o termo preciso para cada situação – mesmo que tenha de criá-lo.

A seção Saúde aborda um tema urgente e dramático: a dura realidade dos pacientes que sofrem 

de doenças raras, os quais são mais de 13 milhões no Brasil. Problemas burocráticos decorrentes 

de não-catalogação e tratamentos caríssimos levam essas pessoas a um verdadeiro calvário. Já na 

vinheta Dicas, o tema é saboroso: opções de qualidade e em conta para comer fora de casa.

Toda a arte de Clarice Lispector está descrita em Cultura, no espaço literário. Nosso colaborador 

decifra os enigmas dessa escritora genial, para quem “viver não é vivível”. Na sequência, nas páginas 

dedicadas ao cinema, o leitor poderá saber tudo sobre o maior clássico do expressionismo alemão 

nas telas: “M, o vampiro de Dusseldorf”, do mestre Fritz Lang.

Boa leitura.

CARTA DO EDITOR
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\\PALAVRA DO PRESIDENTE

Torçamos para que o filósofo Mário Sérgio 
Cortella esteja certo nas palavras ditas 
na entrevista desta edição. Lembrando 
Churchill, diz ele acreditar que o Brasil 
esteja no “fim do começo”, ou seja, a 
enorme crise pela qual passamos marcaria 
a transição de um país patrimonialista 
e corrupto para outro mais justo e 
politicamente íntegro. Alguém afirmou 
que o pessimista é um chato, enquanto 
o otimista é um tolo. Queremos crer que 
o professor Cortella seja um realista. De 
qualquer modo, o exercício da futurologia 
é sempre arriscado.

A verdade factual é que não se vencem crises utilizando-se os mesmos métodos que as motivaram. 
Se a crise é estrutural e decorre de práticas deletérias históricas, como superá-la ampliando o 
alcance do fisiologismo, por exemplo? É assim que o Governo Federal tenta aplacar os ânimos pró-
impeachment.

O fisiologismo e os rotineiros casos de corrupção compõem o cotidiano da política brasileira, e o 
povo passa a enxergar os políticos como a encarnação do mal, pois, mesmo com toda a criatividade 
fisiológica, reforma ministerial e avanço da Operação Lava Jato, nada melhora na vida do brasileiro.

Os dados econômicos divulgados em setembro são desalentadores. O desemprego aumentou de 
8,3% para 8,6% no segundo trimestre – em um ano, 1,8 milhão de brasileiros perderam o emprego. 
Na comparação entre agosto de 2014 e agosto de 2015, a produção industrial brasileira recuou 9% 
- maior tombo em 12 anos. O número de inadimplentes na praça aumentou 4,86% em agosto. A 
inflação encontra-se em 9,46% ao ano e projeta-se uma contração de 2,8% do PIB em 2015.

O BECO PODE

TER SAÍDA
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Aos olhos da população, nada importam as contingências internacionais quanto à economia ou as 

alegações de que a corrupção estaria enfim sendo combatida. Os cidadãos querem ver o retorno dos 

impostos que pagam e, enquanto isso não acontecer de modo satisfatório, o sentimento antipolítica 

não arrefecerá. É disso que trata a reportagem de capa desta edição.

O absoluto descrédito de governantes, parlamentares e partidos, nítido no dia a dia e confirmado 

por pesquisas de opinião, tem raízes históricas profundas. Na verdade, a classe política brasileira 

nunca esteve a serviço do povo – salvo raras exceções –, mas sempre foi eficiente na defesa do seu 

próprio interesse e no de seus grupos financiadores. Em tal cenário, analistas veem a antipolítica 

como um movimento crescente de indignação e também de proposição, na busca de novas práticas 

de gestão pública, de quadros inovadores, da prevalência do mérito sobre o fisiologismo.

A antipolítica, portanto, é bem-vinda no sentido acima descrito. O momento, porém, exige atenção 

e discernimento. Campo de jogo dos espertalhões, a tradicional política brasileira se apercebe do 

sentimento popular e tenta dele tirar proveito. Em abraços de urso, figuras de passado sombrio 

influenciam jovens desavisados e lhes inculcam noções desvirtuadas de democracia. O perigo reside 

na possibilidade de antipolítica e antidemocracia confundirem-se.

Estejamos em alerta. A advocacia, como reconhece a História, segue a contribuir para o 

aperfeiçoamento da democracia brasileira e a solução desta e de todas as crises que surjam no 

horizonte. Quanto à atual, vale o exemplo da OAB-SP, que realizou o amplo seminário “Saídas para a 

Crise”, em parceria com a TV Cultura, que se somou à campanha “Corrupção, Não!”.  Juristas, jornalistas, 

cientistas políticos, sociólogos, empresários e economistas debateram a difícil jornada que o Brasil 

enfrenta. Ouvi-los deu-nos a sensação de que temos, sim, meios de superar esta quadra complicada. 

Talvez o professor Cortella tenha razão.

Fábio Romeu Canton Filho
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\\ENTREVISTA

“Estamos no fim do começo”
A fala de Mário Sérgio Cortella, em tom professoral mas sem 

arrogância, instiga a reflexão. O filósofo é figura frequente em 
programas de entrevistas e debates em rádio e TV, a abordar 

com a mesma desenvoltura temas ligados a comportamento, 
sociedade, política, educação – sempre, como ele próprio diz, 
com o anteparo filosófico. Seus 27 livros são obras filosóficas 
acessíveis e nem por isso superficiais. O escritor vai na ferida, 

pode-se dizer. Seria Cortella um autor de autoajuda? “A 
filosofia, na origem, é autoajuda”, sentencia.

Professor titular do Departamento de Teologia da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, onde leciona há mais 

de 35 anos, Mário Sérgio Cortella foi monge conventual da 
Ordem Carmelita Descalça no início dos anos 70. Ele vê como 

um benefício da democracia a possibilidade de as pessoas 
fundarem suas próprias religiões, e o mau emprego do nome 

de Deus não estaria sozinho no rol dos nossos pecados 
cotidianos: “A patifaria não é exclusividade do campo 

religioso”.

Na entrevista a seguir, concedida ao editor da Revista da 
CAASP, Paulo Henrique Arantes, Cortella fala sobre o 

conceito de “miojização” do mundo, o comportamento das 
pessoas nas redes sociais, os “democracidas”, o drama dos 

refugiados na Europa e a xenofobia do brasileiro, o modelo 
de educação de que o Brasil necessita (ele foi secretário 

municipal de Educação de São Paulo, durante a gestão da 
prefeita Luiza Erundina) e o momento político por que passa o 
país. “Nós estamos levantando os mecanismos de punição do 

furto de dinheiro público depois que ele já está nas mãos da 
autoridade pública. O próximo passo é começarmos a retirar 

de cena o furto do dinheiro público antes que ele chegue ao 
cofre público – isto é, a sonegação”, avalia, lembrando que a 

palavra “crise”, em sânscrito, significa “purificação”.

Revista da CAASP – O senhor costuma citar Benjamin Disraeli, primeiro-ministro do Reino 
Unido no Século XIX, para quem a vida seria muito curta para ser pequena. O que é uma vida 
pequena?

Mário Sérgio Cortella  - Uma vida pequena é uma vida banal, superficial, fútil e inútil, uma vida que 
negue a vibração da própria existência. Uma vida pequena é uma vida desperdiçada, uma vida que 
mesmo em tese tendo existido não foi suficientemente fértil para que merecesse existir. De fato, a 
vida tem, concretamente, uma extensão que a gente cada vez mais considera reduzida, mas há um 
problema mais sério – como diria o mineiro, o importante não é o comprimento, mas a largura. Nesse 
sentido, uma vida se apequena quando se torna banal, superficial, quando é marcada pela idiotia, ou 
seja, pelo ensimesmamento.

Qual a relação entre o consumismo e a banalização da vida?

O consumismo é uma forma de tolice em que a pessoa não consegue ter valores que sejam mais 
elevados, e ela se ancora naquilo que é mera novidade. Portanto, ela não se apega àquilo que 
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realmente revoluciona e persiste no tempo, mas sim àquilo que é passageiro, que é apenas aparência.
O consumo é necessário, nós somos animais que não só produzem, mas também consomem. Porém, 
o consumismo é um desvio de inteligência. Como dizia Agostinho, um filósofo nascido na África que 
viveu na Europa no Século V, não sacia a fome quem lambe pão pintado, ou seja, você não matará a 
fome lambendo o desenho de um pão. E o consumismo, em grande medida, é apenas a aparência, 
um simulacro, uma representação, por isso ele nunca satisfaz. O consumismo vive exatamente da 
ausência de solução: ele captura as pessoas para algo que elas não conseguirão ter.

Mas há algumas forças que nos levam para o consumismo, não?

Sim, mas nós não somos tão vulneráveis a ponto de não podermos resistir a elas. Nós não somos 
infantis – você sabe que a palavra “infante” significa “aquele que não consegue falar”, aquele que não 
pode dizer nem dizer-se. A infância, sim, sem dúvida, é dominada por tais forças enquanto a gente 
não obtém autonomia, mas uma pessoa que não esteja mais na infância e que se suponha dominada 
por forças externas a ela – ou por forças terríveis, como diria Jânio Quadros – será duplamente tola: 
primeiro por fazer o que não precisa, segundo por acreditar que o faça sem querer.

O que vem a ser a miojização do mundo, termo criado pelo senhor?

Nós substituímos um pouco as relações mais densas de convivência por um apressamento dessas 
relações. As ideias do fast food e do lava-rápido, tudo aquilo que dá pressa e não necessariamente 
velocidade, porque velocidade é sinônimo de qualidade, enquanto pressa é ausência de planejamento. 
Eu quero uma Justiça que seja veloz, mas eu não a quero apressada, por exemplo.

A mesma coisa vale para uma refeição: eu quero velocidade na hora de sentar para comer, mas não 
quero ter de comer apressadamente. Eu quero velocidade para ser atendido por um médico, mas eu 
não quero pressa na consulta. Desse ponto de vista, a capacidade de miojização do mundo é supor 
que um alimento feito em três minutos possa ser considerado algo elaborado.

Há uma miojização das relações, isto é, um apressamento. Nós, inclusive, passamos a banalizar até 
a expressão “amigo” ou “amiga”. Aquele que deveria ser só “conhecido”, “colega”, alguém com quem 
tivemos um contato, ganha ares de amizade. E amizade, dizia Aristóteles, são dois corpos com uma 
única alma.

Uma parcela das pessoas que se dizem amigas tem tanta profundidade de relacionamento quanto a 
gente tem com a moça que nos atende no pedágio.

As redes sociais não contribuem para miojização do mundo?

Como a rede social vive da instantaneidade, ela se assemelha um pouco a uma fumaça que passa 
por nós com certa pressa. É claro que as redes sociais, em si, não são nenhuma coisa descartável, 
ao contrário, no entanto elas têm, sim, um nível de superficialidade que leva a pessoa a apreciar 
menos o que ela está fazendo e muito mais que as pessoas saibam o que ela está fazendo. Muitas 
vezes a pessoa perde mais tempo na exposição do prato que está degustando do que na própria 
degustação do prato.

Uma paisagem, em vez de ser apreciada em sua intensidade maior, ela só será de fato satisfatória se 
puder ser exibida. Portanto, essa exposição exagerada leva a uma superficialidade.
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Então, as redes sociais têm o seu lugar, mas esse 
hiperdimensionamento do instantâneo tira nossa 
percepção de história e nos aproxima de autômatos.

Nas redes sociais as pessoas ficam também um 
pouco mais mal educadas, me parece.

Guy de Maupassant tem uma frase absolutamente 
canalha, porém com fundo de verdade para os tempos 
atuais. De maneira preconceituosa, ele dizia: “Você 
alfabetiza o povo e a tolice se liberta”. Essa frase, que 
é de uma elite francesa muito marcada pela recusa à 
disseminação da escola naquele tempo (Século XIX), se 
aplicaria hoje de outro modo. Como disse Umberto Eco, 
quando abre as redes sociais você dá vazão a qualquer 
tipo de imbecilidade. Isso é inerente à democratização 
do espalhamento da informação, por isso eu prefiro que 
assim seja em vez de não termos essa condição que a rede social coloca.

O desvio na rede social, para mim, é assimilável tanto quanto são assimiláveis os desvios de uma 
democracia. Eu prefiro uma democracia com desvios à ausência de democracia.

O senhor foi monge conventual, e foi professor de Teologia por 30 anos. Não acha que se 
fundam religiões com muita facilidade hoje em dia?

Eu acho que um dos benefícios que a democracia e a igualdade social trouxeram foi a possibilidade 
de as pessoas poderem fundar suas orientações religiosas. Embora isso marque um certo exagero, a 
centralização exclusiva que o Império brasileiro trouxe, depois a própria Primeira República, precisou 
que nós tivéssemos um presidente ditatorial como Getúlio Vargas, que não tinha uma marca de 
religiosidade expressa no cotidiano, para que pudéssemos ter liberdade de culto. Liberdade de culto 
com a impossibilidade de fundar um grupo religioso é estranho.

É claro que poderíamos dizer que existe uma reação exagerada disso, mas isso é inerente a uma 
sociedade que abre esse espaço. Alguns se espelham tanto na sociedade norte-americana, que o 
façam também nisso. Os Estados Unidos nunca tiveram uma igreja centralizada, cada cidade podia 
ter sua igreja, cada comunidade podia ter seu modo de prática religiosa. Acho que isso é um sintoma 
de liberdade.

Não é preciso impedir oportunismos políticos e econômicos em nome de religiões?

Mas isso não tem a ver com religião. São escolas, hospitais, entidades de classe... a patifaria não é 
exclusividade do campo religioso. As pessoas falam muito que é fácil abrir igrejas, mas também é 
fácil abrir escolas, sindicatos, associações. O patife se expressa onde estiver. 

Como a religião lida com aquilo que é mais forte na nossa existência, que é o próprio sentido da 
vida, é mais fácil ludibriar alguém no campo religioso, mas eu posso fazê-lo também nos campos da 
ciência, da prestação de serviços, da mídia. A patifaria é exercida de muitos modos, a religião é só um 
campo em que ela ganha um ar maior porque alguns patifes religiosos se aliaram a outros patifes de 

ENTREVISTA \\ENTREVISTA

Citando Maupassant: “você alfabetiza o povo e a 
tolice se liberta”

 Fotos Ricardo Bastos
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outros campos de atividade – da mídia, da política, do negócio.

A história da humanidade é feita de grandes tragédias, de grandes perseguições, de grandes 
injustiças. O senhor acha que o que acontece atualmente com os refugiados na Europa pode 
ser classificado como uma das grandes tragédias da humanidade?

Já é uma catástrofe histórica, e resulta de ações anteriores cujas consequências agora vêm à tona. Nós 
estamos vivendo apenas a primeira leva desse movimento migratório - haverá uma segunda mais 
adiante, quando não tivermos mais a utilização do combustível fóssil, afinal de contas as grandes 
massas que vivem no mundo árabe, especialmente, são produtoras de petrodólares e não têm 
estrutura de agricultura, de produção econômica, de produção industrial, porque elas vivem com 
o recurso do petróleo mantido por monarquias. Essas massas ficarão sem meio de subsistência no 
futuro, e eu não tenho dúvida de que elas tentarão subir em direção à Europa, onde há condição de 
vida, especialmente passando pela Turquia. Não é casual que o mundo turco hoje esteja tão atento. 
Seja por Istambul, seja por Constantinopla, seja por Bizâncio, a passagem sempre foi por ali. 

Esse tipo de catástrofe é quase criminosa. A catástrofe produzida pela natureza é uma intempérie, 
mas esta é algo que tem como dimensão o humano que abandona.

E o brasileiro, ele é xenófobo?

O Brasil foi um país de imigrantes, hoje não é mais. Boa parte daqueles que hoje aqui estão esqueceu 
que seus antecessores eram imigrantes. Hoje nós temos dificuldade em lidar com a imigração, nós 
acabamos fazendo o que fazia o antigo trapezista do circo: alguém segurava para ele uma escada, 
ele subia, e quando chegava no trapézio ele chutava a escada e ninguém subia mais.

Em 1990, alguns vereadores paulistanos apresentaram projetos que vedavam a vinda de nordestinos 
e, o que é pior, que aqueles que aqui estivessem só pudessem ter acesso ao serviço público municipal 
se tivessem mais de cinco anos de residência aqui, como se houvesse dois tipos de brasileiros: os 
carimbados com a paulistanidade e os “intrusos” dentro da própria Nação.

A gente captura essa ideia lembrando que uma das coisas mais difíceis de assimilar são os hinos 
nacionais. A ideia de humanidade é muito fraturada pelos hinos nacionais. Embora tenhamos 
nos hinos alguma beleza, boa parte deles é homicida, fala que o irmão de outro lugar precisa ser 
degolado, ser vazado por uma lança. A ideia dos hinos nacionais é sempre de luta, de combate. O 
nosso hino brasileiro é um pouco mais sutil ao dizer “que o filho teu não foge à luta” se necessário.

Quando os europeus capturaram pessoas nascidas na África negra e as trouxeram para a América de 
modo a explorá-las, isso era chamado de expansão do mercado de produção. Quando esses mesmos 
grupos, como é o caso de haitianos, procuram voluntariamente deslocar-se para outro território, isso 
é considerado uma invasão. Nos livros didáticos, chama-se o avanço de Roma sobre outros povos de 
“expansão do Império”. Quando esses outros povos vão tomando de volta o que era deles, chama-se 
de “invasões bárbaras”. A diferença entre expansão e invasão está numa frase antiga: aprecia-se mais 
o chicote quando se está com o cabo na mão.

A questão da imigração é humanitária e urgente, porque as pessoas não estão indo para outros 
lugares por divertimento. Elas o fazem impulsionadas pela necessidade óbvia de sobrevivência.
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O que esperar dos governos europeus em relação 
aos imigrantes?

A Alemanha está tendo a grande chance de recuperar 
no Século XXI a má fama que construiu no Século XX. 
Ela está conseguindo isso pela abertura de fronteiras 
movida por necessidade de imigração, mas também 
pela necessidade de acolher. 

Outro modo de a Alemanha demonstrar esse 
sentimento ficou evidente no jogo contra o Brasil 
na Copa do Mundo, em que pela primeira vez uma 
seleção de futebol expressou no ato o conceito de 
piedade, quando já vencedora por larga escala, cinco 
a zero no primeiro tempo, decidiu refrear o massacre e nem sequer comemorou os outros dois gols, 
em respeito ao povo brasileiro que ali estava. Piedade é algo que a Alemanha não demonstrou no 
Século XX, e que teve a chance de demonstrar no dia 8 de julho de 2014.

Retomando, é claro que a xenofobia é inerente à convivência humana. Nossa espécie, homo sapiens 
sapiens, venceu porque as outras espécies hominídeas foram por nós descartadas. Esse tipo de 
combate no processo evolutivo da História, hoje, em tese, seria desnecessário, mas em princípio a 
noção de etnia é avessa à noção de humanidade. 

Dizem que o Brasil vive uma crise antes de tudo moral. O senhor concorda?

O juiz Louis Brandeis, da Suprema Corte Americana, um dia disse a frase definitiva sobre isso: “O sol 
é o melhor detergente”. O Brasil vive um momento que me dá alegria cívica, isto é, a denúncia, a 
apuração de fatos, o aperfeiçoamento das instituições no campo do Direito e no campo da produção, 
a capacidade de uma convivência da cidadania mais sólida – e há um custo para isso. Esse custo é o 
aclaramento de tudo que apodrece a nossa convivência.

Nós temos uma crise nacional – ela não é uma crise moral. Nós temos uma crise no campo da 
economia, no campo das instituições sociais, uma crise com relação à validade daqueles princípios 
de convivência que nos deixa a honestidade como referência. E eu tenho uma alegria por agora 
termos iniciado o processo de limpeza. A sujeira estava entranhada de maneira insidiosa, pérfida e 
quieta no submundo dos negócios nas áreas pública e privada.

Desde quando?

Desde 1500, mas de modo mais exaltado nos últimos 50 anos. 

Eu tenho uma esperança. No momento nós estamos levantando os mecanismos de punição do 
furto de dinheiro público depois que ele já está nas mãos da autoridade pública. O próximo passo 
é começarmos a retirar de cena o furto do dinheiro público antes que ele chegue ao cofre público 
– isto é, a sonegação. Que cada cidade tenha juntos um Impostômetro e um Sonegômetro, pois 
não basta supor que há evasão apenas daquilo que foi colocado no cofre, mas também quando se 
impede que valores cheguem ao cofre.

“A xenofobia é inerente ao ser humano”
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A Receita Federal calcula que em 2012 foram sonegados R$ 400 bilhões. A evasão fiscal, no Direito, 
recebe o nome de elisão, que é um nome sutil, suave, para dizer que há mecanismos legais para 
você não precisar ser tributado. Eu não estou falando da elisão fiscal, admitindo até haver alguns 
privilégios nessa área, mas da evasão mesmo, porque ela constitui um crime de lesa-pátria.

Eu costumo dizer, de maneira exagerada – dificilmente um juiz concordaria comigo -, que toda 
pessoa que sonega, e que portanto favorece a ausência de saúde pública de referência, de moradia, 
de transporte, de escolaridade, que essa pessoa no ponto de partida seja processada por tentativa 
de homicídio. Quem retira condições de vida pratica tentativa de homicídio.

Mas você sabe que a palavra crise, em sânscrito, significa purificação. Esta crise por que passamos 
será altamente benéfica se conseguirmos sair dela com a cabeça erguida e sem que haja uma 
contaminação de valores que são hoje negativos. Acho que temos hoje um momento como o 
de Churchill, que disse o seguinte quando a Inglaterra estava sendo atacada pelas bombas V2 na 
Segunda Guerra: “Coragem! Estamos no fim do começo, não no começo do fim”.

O senhor enxergou a diversidade social brasileira nas recentes manifestações de rua contra o 
governo?

Uma parcela dela. 

Nas manifestações de junho de 2013, aqueles grupos que pediam tarifa zero estavam conectados 
com partidos da antiga esquerda, portanto era um movimento estruturado. No segundo momento 
em que foram às ruas, eles receberam a adesão de pessoas insatisfeitas com alguns rumos que o 
Poder Público, de maneira geral, tomava. Na sequência, no mesmo mês de junho, os democracidas 
entraram em cena, e esses democracidas trouxeram uma exacerbação tamanha da destruição e da 
violência que levou a que tivéssemos algo absolutamente negativo. No momento em que eu deixo 
de levar meu filho a uma passeata, a uma reivindicação, e passo a ficar aterrorizado pelo democracídio, 
por aqueles que querem destruição, que querem a reação mais exacerbada da força de segurança, 
isso leva a uma negatividade dessa expressão.

Em 2014, isso passou por certo abafamento, por conta 
do período eleitoral, e o protesto se transferiu para o 
debate político.

Em 2015, tivemos um enfrentamento que levou a 
autoridade pública, no caso a estrutura de repressão e 
de controle como a Polícia, a aprender a lidar com algo 
que outras democracias aprenderam nos últimos 200 
anos. Portanto, foi um espaço pedagógico muito forte. 
Mas essas, em 2015, não foram manifestações de massa 
como se qualificariam nas democracias mais antigas 
– foram muito localizadas, não podendo se dizer que 
houve uma representação do conjunto das classes 
sociais. Também não foi um movimento só de elite 
– foi um movimento que teve endereços específicos, 
mas sempre com o risco representado pelos democracidas, que, de maneira absolutamente ofensiva, 
se declararam anarquistas. Isso é uma ofensa à ideologia anarquista. 

“Crise, do sânscrito, significa purificação”
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Proudhon, Bakunin e Malatesta levantariam dos túmulos irados ao saberem que alguém pôde se 
apropriar tão indevidamente de um termo tão belo quanto a palavra “anarquia”, no sentido político 
original. Lembremos que anarquismo não é ausência de ordem, mas sim ausência de opressão.

O que seria exercer o poder com altivez? Seria apenas não se corromper?

Não cabe ao gestor público mostrar que ele é eticamente comprometido quando apenas não é 
corrupto: a competência no exercício do cargo faz parte da ética. A competência é um elemento 
ético, saber fazer, não só fazer com honestidade. Eu não quero do advogado que me presta serviço 
que ele apenas não seja corrupto – eu quero que ele tenha competência para fazer o trabalho. Não 
basta para mim que ele apenas não receba qualquer tipo de propina, eu quero que saiba fazer o que 
lhe cabe.

Eu quero ser um professor - e eu o sou há 41 anos – que, além de não ser corruptível no sentido de 
receber prebendas ou aquilo que é ilegal, saiba fazer bem meu trabalho. 

Estelionato independe de corrupção. Alguém que é um mau governante, um mau jornalista, um 
mau advogado, um mau médico, pratica estelionato quando cobra pelo serviço e não o faz como 
deveria. E se ele não cobra e pratica do mesmo modo, tem-se o exercício ilegal da profissão.

No seu entender a presidente Dilma Rousseff cometeu estelionato eleitoral?

Ela deveria ter sido muito mais cautelosa em relação àquilo que estava anunciando. Ao fazer o que 
dissera que não faria, ela se aproximou do estelionato. Eu não acho que ela praticou de maneira 
voluntária – se existisse a expressão, seria um estelionato culposo, e não doloso, mas ainda assim ela 
deu essa marca, e tem que assumir. 

Como a gente diz no interior, quem tem dó de angu não cria cachorro.

E quanto ao argumento de que as campanhas eleitorais são todas mentirosas?

Eu acho que esse argumento não seria dela, diretamente. Independentemente das minhas antipatias 
e simpatias, acho que ela acaba aderindo a essa possibilidade, mas não como convicção.

Há pessoas que não querem a presença dela como governante. Essa é uma questão que a nossa 
democracia resolve. Mas, se você observa essa ideia de algo que não deveria ser feito e foi anunciado, 
dizer que a eleição produz esse momento é um argumento absolutamente frágil. Espero que, se ela 
disse isso um dia – eu não a vi dizê-lo -, que tenha sido um momento de irracionalidade política, de 
desvio de reflexão.

A presidente disse que percebeu a gravidade da situação econômica em novembro, depois da 
eleição.

Ela percebeu a gravidade, sabia como gestora que teria de tomar providências e deveria ter tido mais 
clareza. Há situações em que vencer não é o suficiente, é preciso vencer bem. 

Darcy Ribeiro sempre foi claro quanto a essas questões. Ele dizia: “Fracassei em tudo que tentei, mas 
meus fracassos são minhas vitórias. Detestaria estar no lugar de quem me venceu”.



Outubro 2015 / Revista da CAASP // 15

Já que o senhor citou o antropólogo Darcy Ribeiro, idealizador dos Cieps concretizados por 
Leonel Brizola, vamos falar sobre educação. Quem educa pior a criança hoje no Brasil, as 
famílias ou as escolas?

A escola não é responsável pela educação das crianças, mas pela escolarização. Há pessoas que 
confundem isso de maneira deliberada. A responsabilidade pela educação da nova geração é da 
família de modo primário e do Estado de modo subsidiário. Não se entenda que escola faz educação 
– ela faz um pedacinho da educação, quatro horas por dia, com 35 pessoas em sala, oferecendo 
merenda e proteção para que a criança não se mate, e ao mesmo tempo tendo que ensinar educação 
sexual, educação para o trânsito, educação ecológica, educação para o trabalho e educação contra a 
droga, além de português, história, geografia e matemática, com um professor ganhando 2.300 reais 
por mês.

Supor que a escola faça educação é não entender que a escola tem um limite absolutamente evidente 
em relação ao seu território. Escola faz escolarização.

Quem faz pior e educação no Brasil? O Brasil, a leniência de uma parte das autoridades, a cumplicidade 
de classes médias acovardadas, as elites predatórias que só anunciam a educação como prioridade 
no campo do discurso e, claro, a nossa incompetência no ramo da escola. 

A escola é pedaço de um drama que alguns querem chamar de tragédia, para dizer que não tem 
autor. É preciso lembrar que a educação não é um crime perfeito em que só haja a vítima.

O que o senhor acha do modelo educacional federalizado proposto pelo senador Cristóvam 
Buarque?

Eu acho que o modelo proposto pelo senador Cristóvam, dentro de uma Nação como a nossa, 
ofereceria uma ausência de democratização das instâncias locais e regionais. Esse modelo que ele traz 
à tona é o modelo francês, que se chama de napoleônico, que no Brasil foi trazido pela universidade. 
A universidade no Brasil nasceu de cima para baixo. Trata-se de um modelo napoleônico stricto sensu 
do Século XVIII e do início do XIX.

Acho que o professor Cristóvam está correto na 
intenção, isto é, oferecer uma condição idêntica, 
isonômica, de equidade, mas isso pode ser feito com 
os mecanismos de financiamento que se anunciam 
hoje, com a possibilidade de se chagar a até 10% do 
PIB e ao mesmo tempo com um reforço, que o atual 
ministro (Renato Janine Ribeiro, que seria substituído 
por Aloizio Mercadante dias depois desta entrevista) 
vem procurando fazer, em relação à formação docente. 
Enquanto nós não tivermos patamares de formação 
docente mais adequados, nós não conseguiremos 
dar esse passo, por isso a federalização stricto sensu 
não cumprirá essa tarefa, porque de nada adianta 
descentralizar a execução sem desconcentrar a decisão.

Nesse sentido, há uma aspiração positiva nas ideias do senador e professor Cristóvam Buarque, mas 
essa condição eu não a entendo como exequível dentro de uma realidade tão complexa quanto é a 
desta quinta Nação mais populosa do planeta. Nenhuma Nação, exceto o Estado Soviético, fez isso. 
A China procurou fazê-lo na Revolução Cultural e o desastre foi evidente.

“A escola não é responsável pela educação, mas pela 
escolarização”
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A mídia, especialmente a televisão, poderia contribuir muito mais com a educação, não?

Em alguns momentos ela o faz. A questão é que nenhum dos meios de comunicação é uma ferramenta 
de natureza pública, embora muitos sejam concessão pública. Isso é muito mais um termo sutil do 
que de fato uma prática. Se nós observamos, boa parte da mídia brasileira está concentrada nas 
mãos de algumas famílias.

Há algo que não acontece hoje, mas acontecia nos anos de 1960 no Nordeste, principalmente. Quem 
conta isso é o deputado federal Vicentinho: quando você, de uma família pobre, comprava um rádio, 
o aparelho já vinha com o dial parafusado na estação que você podia ouvir, e essa estação era aquela 
que as elites locais admitiam como sendo difusora da sua comunicação. Hoje não há mais esse 
parafuso do ponto de vista físico, mas ele continua existindo do ponto de vista ideológico e mental. 
Então, é altamente provável que a mídia tivesse um papel muito mais elevatório da nossa condição 
de educação, mas ainda não tem, na medida em que ela não tem uma natureza pública. A mídia 
brasileira ainda é uma extensão de parte do setor privado da sociedade.

Quando se fala em democratização da mídia essas empresas familiares apelam para a liberdade 
de expressão.

São dois movimentos diversos. De fato, essa concentração não é benéfica. Uma democracia pressupõe 
a possibilidade de grupos diversos em seus modos de ação social. Por outro lado, essa concentração 
que vem por benefícios, e quase sempre ligada a parlamentares ou pessoas que tiveram conexão 
com o Legislativo, é um desvio da nossa formação republicana. Ou seja, é muito pouco republicano 
o tipo de mídia que nós temos.

Por que a sociedade, inclusive a mídia, confunde o advogado com seu cliente?

A suposição de uma neutralidade na atuação dos operadores do Direito não faz sentido. O que eu 
posso dizer é que é inerente à profissão que um advogado lance mão de todos os mecanismos de 
que dispõe no exercício da defesa, mas eu supor que haja uma inocência nessa prática, supor que 
haja uma neutralidade nessa prática, não faz sentido. Eu posso até supor que esse é o papel do 
advogado, mas isso não significa que eu vá entendê-lo como correto.

Eu sou pai de uma advogada criminalista e avô dos filhos dela. Em nenhum momento eu imaginei 
que minha filha, como advogada, admitisse defender todo e qualquer tipo de circunstância. Eu acho 
que, diferentemente do campo médico, em que se argumenta ser necessário salvar a vida humana a 
qualquer custo, no campo da operação do Direito isso tem os seus limites.

Embora o advogado esteja numa missão constitucional no campo do trabalho, penso ser muito 
fraco, no campo da filosofia, o argumento de que “eu estou apenas cumprindo a minha tarefa”, como 
se houvesse a possibilidade de fazer isso sem envolvimento.

Não há dúvida de que o direito de defesa é algo a ser colocado num patamar de referência, mas há 
uma expressão que não deve prevalecer em nenhum campo, inclusive no do Direito, que é: “Fazemos 
qualquer negócio”.
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Podemos afirmar que seus livros pretendem tornar a filosofia acessível à maioria das pessoas?

Eu tenho 27 livros publicados - nem todos de filosofia, mas todos têm a filosofia como anteparo. Eu 
me coloquei uma tarefa: ser um didata. Isto é, traduzir aquilo que parece exotérico no campo da 
reflexão filosófica para que uma parte das pessoas consiga ter acesso àquela reflexão. Resguardada 
a absurda distância, procuro fazer aquilo que Sócrates fazia – não me comparando a Sócrates e muito 
menos desejando a mim o mesmo destino que ele teve -, que era colocar-se em praça pública para 
dialogar com as pessoas. Por isso eu escolhi não só a universidade, a atividade acadêmica para minha 
ação, mas especialmente a mídia, porque a mídia é um grande pedagogo.

Seus livros podem ser considerados obras de autoajuda?

A filosofia, na origem, é autoajuda. O que mudou na História não foi o conceito de filosofia, foi o 
conceito de autoajuda. Essa classificação pode ser feita, ela não me incomoda de maneira alguma.

Eu fiz carreira durante 35 anos numa universidade com prestígio no Brasil (PUC-SP), dela sou professor 
titular, fiz doutorado, passei por todos os rituais. Eu poderia até ludibriar as pessoas, sendo um mero 
produtor de autoajuda, mas isso seria desmerecer quem me aprovou em todos os títulos.

Parque das Fontes - Rio Quente Resorts

No Rio Quente Resorts, Advogados  
tem até 28% de desconto para o Natal e Réveillon!*

*Promoção 28% de desconto valida para: Reservas em Outubro e Novembro, sendo 20% de desconto promocionais + 8% para pagamentos a vista. 
**Demais meses, aplica-se a politica acima: À vista: 8% de desconto (dinheiro, cheque, boleto bancário, cartões de crédito) de 2 a 10 vezes sem juros, nos cartões Mastercard, Visa, Diners, Amex (sem desconto).

37% de desconto nos ingressos para o Hot Park
10% no Marulhos Resorts em Porto de Galinhas
10% de desconto para hospedagem em hotéis 
de Caldas Novas conveniados a Valetur

Benefícios adicionais e exclusivos:

www.rioquenteresorts.com.br/convenio
#FeriasOAnoTodo

*Promoção: 28% de desconto : O desconto é composto da seguinte maneira:
20% promocional e 8% para pagamento a vista. Promoção limitada sujeito a disponibilidade e alteração sem aviso prévio.

LOJA VALETUR SANTO ANDRÉ  - SHOPPING ABC - AV. PEREIRA BARRETO, 42, LOJA 81 - PISO PB – SANTO ANDRÉ.

Fone.: (011) 4433-0950



 18 // Revista da CAASP / Outubro 2015

\\ESPECIAL

Reportagem de Paulo Henrique Arantes  

Último presidente da antiga Checoslováquia e primeiro mandatário da atual República Checa, 
Vaclav Havel foi um intransigente defensor da resistência não-violenta, além de escritor 
e dramaturgo. Líder da Revolução de Veludo, Havel é um ícone da “política da antipolítica”, 

tendo atuado contra o monopólio ideológico da vida pública, na qual, entendia, deveria prevalecer 
o pluralismo.

Também simbolizam a antipolítica em seu melhor sentido 
nomes como o de Gandhi, que esteve à frente do movimento 
de descolonização no período Pós-Guerra, e o de Martin Luther 
King, líder antissegregacionista americano dos anos 1960. Ambos 
conduziram verdadeiras rebeliões de massa de forma pacífica.

Não é tarefa simples definir a antipolítica, algo maior do que o 
mero repúdio aos políticos em geral. Assim a conceituou o ensaísta 
húngaro Gyorgy Konrad, dissidente durante a dominação soviética 
em seu país: “A antipolítica é a atividade política daqueles que não 
querem ser políticos e que recusam sua cota de poder. A antipolítica não apoia nem se opõe a 
governos – é diferente. Seus adeptos vigiam o poder político, exercem pressão com base apenas no 
seu estatuto cultural e moral. A antipolítica é a rejeição ao monopólio do poder pela classe política. 
Se a oposição política ganhar o poder, a antipolítica mantém-se à mesma distância e mostra a mesma 
independência em relação ao novo governo”.

Corrupção, fisiologismo, patrimonialismo, caciquismo, mandonismo e nepotismo, somados a uma 
notável incompetência na gestão pública, têm caracterizado a política brasileira desde sempre, salvo 
breves espasmos de correção e acerto. Não é de surpreender o surgimento de um forte sentimento 

A justa e perigosa
antipolítica
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O Congresso Nacional, palco do histórico fisiologismo que caracteriza a política no Brasil

Havel, ícone da “política antípolitica”
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antipolítico no seio da população, o qual ganha 
corpo a cada dia embalado pela Operação Lava Jato 
e a recessão econômica. Onda positiva, mas que não 
pode descambar para a antidemocracia.

O risco existe: recente pesquisa Ibope mostra 
que 66% dos brasileiros não nutrem simpatia por 
qualquer partido político. Conforme outra sondagem, 
do Datafolha, 82% têm uma visão negativa do 
Congresso Nacional. Já a Presidência da República e 
os Ministérios contam com a desconfiança de 78% da 
população.

“A antipolítica é crescente no Brasil e no mundo. As representações políticas estão desatualizadas: a 
sociedade correu muito mais rapidamente nos seus arranjos, transformou-se muito mais rapidamente. 
O sistema político não percebeu isso”, avalia Fátima Pacheco Jordão, socióloga e especialista em 
pesquisas de opinião. “A roupa política está com a numeração menor que a da sociedade”, sentencia.

Externada de várias formas, organizadas ou não, talvez a antipolítica à moda brasileira não seja bem 
exemplificada pelas manifestações de rua de 2015 – estas deflagradas especificamente contra o 
governo de turno e abraçadas por políticos tradicionais da oposição –, mas sim pelas estrondosas 
mobilizações de junho de 2013, que entre outras coisas cobravam serviços públicos de qualidade. 
“Enquanto o andar superior da sociedade vê o fiscalismo como ajuste de caixa, a população o vê 
no sentido de troca: ela paga impostos e não vê retorno. E essa falta de retorno é explicada por 
deficiência de ordem política”, nota Fátima.

 “Junho de 2013 foi consequência de uma sociedade que avançou. Foi quando se percebeu a 
contradição entre o que era prometido e o que era entregue”, assinala o advogado e cientista político 
Oscar Vilhena Vieira. “Junho de 2013 derrubou os partidos”, corrobora o também cientista político 
Rubens Figueiredo. “Grande parte dos manifestantes repudiou a participação de partidos ou rejeitou 
o seu papel de representação. Isso não foi suficiente, contudo, para levar os líderes partidários a 
enfrentar a situação”, verifica José Álvaro Moisés, diretor do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas 
da Universidade de São Paulo.

Em artigo publicado em agosto último, intitulado 
“Os partidos estão colapsando?”, Moisés salienta 
que, na Itália, a Operação Mãos Limpas desacreditou 
a Democracia Cristã, o Partido Socialista Italiano e o 
Partido Liberal ao “lançar luz sobre a gigantesca rede de 
corrupção que dominava a vida política e econômica 
daquele país”, e diz que o sistema partidário brasileiro 
pode tomar o mesmo rumo como consequência da 
Operação Lava Jato. Assim escreveu o professor da 
USP: “Os partidos vivem seu pior momento desde o 
fim do processo de democratização. Após mobilizar corações e mentes para o resgate da dignidade 
da política, o PT traiu seus princípios, aceitou a cultura dos malfeitos e, sem conseguir se explicar, 
perde a confiança de eleitores e militantes. Opondo-se a parte das políticas de ajuste do seu próprio 
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Junho de 2013: povo nas ruas contra políticos e partidos 
em geral
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aliado, mas sofre sucessivas derrotas no Congresso Nacional sem que o PMDB abra mão de cargos 
no governo. A síndrome afeta toda a base aliada, que, sem coerência programática e de costas para 
a sociedade, busca benefícios sem dar contrapartida. A oposição tampouco está melhor. PSDB, PPS 
e DEM, sem definirem rumos claros, oscilam entre o impeachment de Dilma, eleições fora de regras 
constitucionais e apoio a aumentos de gastos públicos que contrariam suas posições programáticas”.

Oportunismo conservador

Para Fátima Pacheco Jordão, a hora brasileira é de transição, portanto salutar. Contudo, o período 
é também fértil para reações oportunistas. “Os políticos conservadores são os mais ativos neste 
momento – não no sentido da mudança, mas para impedir a mudança”, constata a socióloga, 
destacando o fato de que hoje, pelo menos, a direita se manifesta: “No passado, era como se não 
existisse direita no Brasil. Hoje, há setores abertamente de direita, e Eduardo Cunha (deputado federal, 
presidente da Câmara) é a grande expressão disso. Não adianta esconder o crescimento das igrejas 
evangélicas, que se deu em silêncio, mas apoiado por governos. Agora, os evangélicos, por meio de 
Cunha, se expressam com poder e pela direita. Não há nada de antipolítico nisso – isso é transvazar 
a política”.

Outro perigo do sentimento antipolítico é o florescimento de 
candidaturas, digamos, exóticas. Não se trata de questionar 
a legitimidade deste ou daquele candidato – a Constituição 
preserva o direito de concorrer a cargos eletivos a todos os 
cidadãos de ficha-limpa. O problema reside naqueles que, 
donos de carreiras de sucesso alheias ao mundo político, 
acabam sendo nada mais que peças a serviço da política em sua 
mais nefasta tradição. As preferências vão de apresentadores 
de televisão a humoristas de gosto duvidoso, passando por 
policiais de ímpetos justiceiros e pseudocelebridades.

“Não há dúvida de que o crescimento dessas candidaturas é um sintoma da antipolítica, e isso já é 
um pouco mais antigo. Os eleitos dessa linha já na década de 1980 levavam, em geral, uma palavra 
conservadora para a população – por exemplo, com a onda de ‘bandido bom é bandido morto’”, 
recorda Fátima Pacheco Jordão. “Acho que, hoje, tais figuras continuam em exercício por causa de 
um novo componente, que é a falta de equação do sistema eleitoral, sobretudo do financiamento 
do sistema eleitoral. É evidente que esses candidatos serão mais prestigiados pelos partidos que 
têm falta de dinheiro”, prevê, observando que nem todos os candidatos “exóticos” servem ao jogo 
de interesses da velha política: “O Romário (senador pelo Rio de Janeiro, ex-jogador de futebol), por 
exemplo, revelou-se um político bastante interessante, bastante provocador”.

No entender de Rubens Figueiredo, “é muito difícil realizar algo construtivo com voto de protesto”. 
Ele lembra que a candidatura do comediante e hoje deputado Tiririca, considerado um fenômeno 
eleitoral, foi uma “invenção” de Valdemar Costa Neto, político de longa carreira condenado no 
processo do “mensalão”.

De qualquer modo, o Brasil não se descola do Primeiro Mundo nesse quesito. Na Itália, o cenário 
político tem cada vez mais como protagonista o comediante Beppe Grillo. Nos Estados Unidos, o 
Partido Republicano deverá escolher, em suas prévias às eleições presidenciais, entre o bilionário 
Donald Trump, que ficou famoso por apresentar um reality show, e o neurocirurgião Ben Carson, 

Lula Marques - Agência PT (Fotos Públicas)

Eduardo Cunha: o poder em mãos conservadoras
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celebrado por ser o primeiro médico a separar com êxito gêmeos siameses unidos pelo cérebro. 
Nenhum dos dois tem qualquer credencial no campo da gestão pública.

O que se espera, no Brasil e no mundo, é que a antipolítica não seja dúbia, mas que sirva aos interesses 
reais da população. E que pela população seja protagonizada. O desejo final dos eleitores é que as 
más práticas no exercício do poder político sejam extirpadas, não camufladas, e que não sirvam 
a anseios antidemocráticos, como bem descreveu o jornalista Gaudêncio Torquato, que integra o 
Conselho Editorial da Revista da CAASP: “A antipolítica é um movimento que se expande pela rede 
de entidades sociais, animando grupos, incentivando categorias profissionais, abrindo um intenso 
debate sobre os rumos do país. O foco dessa movimentação é o amortecimento da velha política, 
significando inovação de prática e costumes, busca de novos quadros e perfis, meritocracia no lugar 
de indicações políticas para cargos, qualificação de priorização de programas e ações públicas, entre 
outros aspectos”. Professor titular da Escola de Comunicações e Artes da USP, Torquato escreve há 
mais de 10 anos sobre o avanço  da antipolítica no Brasil. 

 

// Com a palavra, eles

O sentimento antipolítico é global”, afirma 
categoricamente o senador Roberto Requião 
(PMDB-PR), notório por não ter papas na língua 

desde que era governador do Paraná. Sua postura costuma 
contradizer frontalmente o comportamento majoritário da 
sigla que integra. O discurso de Requião, em síntese, pode 
ser classificado como de esquerda clássica. “Depois do 
nazismo, surgiram o estado social, a democracia, os direitos 
humanos. O capital reage com a precarização do trabalho 
dos parlamentos, os partidos ideológicos são substituídos 
por propostas do poder econômico”, contextualiza, assim, 
a situação brasileira, procurando explicar as razões do 
descrédito em que dormita classe política.

Requião não poupa seus pares. “Há uma evidente corrupção dos parlamentares, que 
representam os interesses seus e de seus financiadores. A desmoralização da política 
é programada pelo interesse do capital, que se sobrepõe aos interesses das pessoas”. E o 
senador paranaense vai além: “A insatisfação popular, que é justa, está sendo manipulada 
pelo capital. Veja o grande repúdio da mídia à CPMF e o quase nulo repúdio aos juros altos 
e à sonegação. O interesse do capital influencia a opinião pública por falta de partidos 
organizados, orgânicos e propositivos”.

Líder do PT no Senado, Humberto Costa, de Pernambuco, 
afirma que o Brasil vive “uma crise de representatividade em 
razão de um sistema político caduco, que não representa 
mais os anseios dos brasileiros”. Diante da constatação, faz 
um alerta: “Os movimentos de junho de 2013 ilustraram 
muito bem esse descontentamento, mas não podemos 
deixar que alguns se aproveitem desse contexto para querer 
destruir algo inerente a todas as sociedades democráticas, 
que é a política”. 

Costa defende uma reforma política “que mude profundamente 
o atual sistema”. O senador pernambucano explica que tal 

“
Moreira Moriz - Agência Senado (Fotos Públicas)

Fábio Pozzebom - Agência Brasil (Fotos Públicas)

Requião, do PMDB: “o capital manda na 
política”

Costa, líder do PT no Senado: “sistema 
político está caduco”
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 remodelação passaria pela criação de mecanismos de democracia direta. “Os governos do PT, 
quando gozavam de popularidade, perderam essa oportunidade. Recentemente, o Congresso 
fingiu fazer uma reforma política, a qual não passou de perfumaria, não mexeu em nada de 
grave que está aí e, em algumas situações, fez pior, como quando promoveu a ocultação 
de doações de empresas a campanhas políticas e tentou institucionalizar essa imoralidade. 
Felizmente, o Supremo Tribunal Federal decidiu em contrário”.

Já o líder do PSDB no Senado, Cássio Cunha Lima, 
da Paraíba, atribui o sentimento antipolítico do 
brasileiro aos governos do PT. “A população está 
cansada de assistir aos desmandos perpetrados pelo 
Governo Federal e por alguns políticos envolvidos 
em escândalos de corrupção. Todas as promessas 
de campanha foram desfeitas nos primeiros dias 
do governo. Os escândalos de corrupção nas altas 
esferas são diários. Tudo isso gera um sentimento de 
abandono e, consequentemente, cria um sentimento 

antipolítico”, argumenta.

Para Cunha Lima, a maneira mais adequada de o povo manifestar sua indignação com a política 
é por meio do voto, “da escolha consciente dos seus representantes políticos”. “A democracia 
amadurecida com uma população consciente é o melhor caminho para a ocorrência efetiva de 
mudanças positivas para o país”, diz acreditar.

Liderança do PSDB no Senado

Cunha Lima, do PSDB: “a população está cansada 
do Governo Federal”
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A edição de número 18 da Revista da CAASP caracterizou uma série de crimes praticada na 
internet e mostrou muitos internautas desavisados têm sido levados à Justiça por compartilhar 
manifestações de ódio e preconceito, calúnias e difamações, entre outras condutas. No âmbito 

da OAB-SP, a Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia tem avançado no tema. “Não 
precisamos de mais leis para reprimir os crimes cibernéticos, mas de um aumento das penas para 
os crimes contra a honra. Por isso temos investido em campanhas e cartilhas de conscientização, 
alertando a população a não compartilhar boatos e a checar sempre uma informação”, declara o 
presidente da Comissão, Coriolano Camargo Santos.

A cartilha “Uso Seguro da Internet para toda a Família” é um desses investimentos feitos pela 
Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia. “Em 11 tópicos (Liberdade de Expressão, 
Crimes de Preconceito, Cyberbullying, Responsabilidade Civil, Denúncia, Privacidade, Crimes na 
Internet, Direito Autoral, Pornografia Infantil, Dicas para Usar sem Medo e Conclusão), com texto 
didático, esclarecemos as principais dúvidas sobre como utilizar de forma segura a rede mundial de 
computadores”, explica Santos. A cartilha pode ser acessada em migre.me/rFO4C.

Em outubro, os advogados e estagiários dos departamentos jurídicos de 
empresas contarão com um guia de referência sobre os riscos do mau uso 
da internet no ambiente corporativo, que será disponibilizado on-line, no 
site da OAB-SP. 

“O objetivo da Comissão é justamente tornar o advogado capaz de 
projetar, implementar e gerenciar a infraestrutura de tecnologia de 
informação, envolvendo computadores, comunicação e dados em 
sistemas organizacionais em seu escritório, e compreender as ameaças 
dos espaço cibernético, sabendo como tratar incidentes de seus clientes”, 
salienta Santos.

Dê olho no futuro - A velocidade, a intensidade e a variedade com que se colocam novos produtos 
no mercado é um fato, sejam eles no meio digital ou físico. Para ficar de olho nas novas tendências 
que surgem constantemente, a OAB-SP mantém há 12 anos a Comissão de Ciência e Tecnologia. O 
atual presidente é Vitor Hugo Freitas. “As inovações tecnológicas, obrigatoriamente, implicam em 
novas demandas jurídicas. O objetivo da Comissão, portanto, é o de preparar um campo para que o 
advogado possa trabalhar diante desse futuro tecnológico”, diz Freitas.

Diante de um mercado dinâmico e competitivo, a Comissão de Ciência e Tecnologia realiza um 
trabalho abrangente: detectar as tecnologias que vão se espalhar pelo planeta, enxergar seus 
impactos e propor ferramentas de regulamentação dos produtos. “Estudos sugerem que há uma 

Internet, ciência e tecnologia 
no foco da OAB-SP

Coriolano Santos, presidente da 
Comissão de Direito Eletrônico 

Arquivo OAB- SP
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dependência do ser humano em relação às novas tecnologias, 
principalmente as de comunicação e informação. Resta saber se 
é um nível de dependência psicológica ou comportamental. E, 
a depender do que for comprovado, teremos uma revolução na 
legislação”, prevê.
 
Em 2014 a Comissão de Ciência e Tecnologia realizou, com 
apoio da CAASP, o Circuito Digital. O evento reuniu no auditório 
da Caixa de Assistência alguns dos maiores especialistas do País 
nos seguintes temas: “Marco Civil da Internet”, “Propriedade 
Intelectual na Internet”, “Limites das Redes Sociais na Relação de 
Emprego”, “Ciberterrorismo”, “Direitos Fundamentais na Internet 
– Liberdade de Expressão”, “Direito do Consumidor nos Meios de 
Comunicação” e “Ciberativismo”.

Atualmente, segundo Vitor Hugo Freitas, as discussões que movimentam a pasta estão relacionadas a 
biotecnologia, energia nuclear e, mais assiduamente, utilização de drones. A preocupação da Comissão 
de Ciência e Tecnologia tem base no crescimento a passos largos do mercado de drones no Brasil e 
na falta de legislação desses veículos aéreos não-tripulados. “A preocupação jurídica em relação aos 
drones caminha por duas vertentes: a primeira, diz respeito a espionagem e invasão de privacidade. A 
segunda, diz respeito à responsabilidade civil. A quem devemos responsabilizar em caso de acidente, 
já que muitos drones são inidentificáveis?”, indaga. 

Vitor Hugo Freitas, presidente da Comissão 
de Ciência e Tecnologia

Arquivo OAB- SP
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera como doença rara aquelas enfermidades que 
afetam no máximo 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Atualmente, há um universo de 
oito mil doenças raras catalogadas. Elas afetam, sobretudo, crianças de até cinco anos.

Entre as doenças raras estão males como a esclerose lateral amiotrófica (ELA), mal degenerativo dos 
neurônios motores, da qual sofre o físico britânico Stephen Hawking.  Portadores menos ilustres 
de doenças raras penam na busca por diagnóstico, seja pelos sintomas, que muitas vezes são 
confundidos com outras patologias, seja pela carência de informação ou mesmo pelo despreparo 
dos médicos.

“O diagnóstico tardio é um sério problema quando a gente fala de doenças raras, pois estas são 
progressivas, debilitantes e até mesmo incapacitantes”, diz o geneticista João Gabriel Daher, médico 
colaborador em Doenças Raras da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

A dificuldade de diagnóstico foi enfrentada por Raquel Martins Oliveira. 
Ela nasceu com angiodema hereditário (AEH), uma doença genética 
pouco conhecida, hereditária, caracterizada por episódios recorrentes 
de inchaços (edemas) subcutâneos das mãos, dos pés, da face, dos 
órgãos genitais, bem como das mucosas do trato gastrintestinal, da 
laringe e de outros órgãos internos, como o intestino. 

Desde muito nova Raquel dava 
entrada em hospitais com fortes dores 
abdominais. Os médicos sempre lhe 

receitavam remédio para verminose. 
Quando a manifestação era por meio de edemas nas mãos e no rosto, 
era diagnosticada com quadro alérgico. Em dois momentos, quando 
as manifestações internas foram mais intensas, ela foi levada à mesa 
de cirurgia. Nesses episódios de diagnósticos equivocados, teve as 
amigdalas e o apêndice retirados desnecessariamente.

 “Foram quase 30 anos em busca de um diagnóstico”, conta Raquel, que 
só em 1973, aos 28 anos, ao sofrer com uma crise aguda de inchaço 
nas mãos e ser encaminhada ao Hospital das Clínicas de São Paulo, 

Reportagem de Karol Pinheiro

400 milhões de pessoas no mundo sofrem de alguma doença rara. Dessas, 13 milhões são 
brasileiras, e para fazer parte das estatísticas enfrentam uma odisseia: falta de conhecimento 
médico (o que provoca diagnóstico tardio), burocracia para acesso a tratamentos caríssimos 

(quando existem) e desrespeito da população.

Vítimas do desconhecido 
e da burocracia

Daher: “o diagnóstico tardio é 
um sério problema”

Raquel: 30 anos a espera de uma 
solução

Arquivo  J. G. B.

Ricardo Bastos
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descobriu o que de fato o que tinha. “Muitos portadores de angioedema hereditário têm relatos como 
o meu, com histórico de procedimentos cirúrgicos desnecessários por dificuldades no diagnóstico”, 
denuncia.

Dedicado às questões relativas a doenças raras há mais de uma década, João Gabriel Daher diz que 
pesquisas realizadas em todo o mundo constataram que o diagnóstico de uma doença rara leva, 
no mínimo, cinco anos para ocorrer. “Pacientes chegam a procurar até 10 médicos antes de ter um 
diagnóstico preciso”, afirma.

A demora deve-se, entre outros fatores, à escassez de geneticistas e à concentração dos centros de 
referência no Sul e Sudeste. No Brasil, existem apenas 156 geneticistas, o equivalente a um por um 
milhão de brasileiros. A Organização Mundial da Saúde recomenda que haja um geneticista para 
cada 100 mil habitantes. O déficit agrava o problema do diagnóstico, porque 80% das doenças raras 
decorrem de fatores genéticos. Os outros 20% estão distribuídos entre causas ambientais, infecciosas 
e imunológicas.

Para tentar aliviar esse gargalo, Daher defende a ampliação da 
triagem neonatal na rede pública. Rápido, o famoso teste do 
pezinho é feito nas maternidades após 48 horas de vida do bebê, 
mas detecta apenas quatro patologias (hipotireoidismo congênito, 
fenilcetonúria, anemia falciforme e fibrose cística). Apenas no Estado 
de São Paulo, desde novembro de 2014, a cobertura na rede pública 
pulou de quatro para seis doenças com a adição da hiperplasia 
adrenal congênita e da deficiência de biotinidase.

 “Nos Estados Unidos, o teste mais simples do recém-nascido detecta 
55 patologias, dentre as quais encontram-se várias doenças raras. 
Então, a falta de uma triagem neonatal ampliada faz com que muitos pacientes tenham sua saúde 
comprometida ao longo dos anos por não ter tido o diagnóstico precoce”, compara Daher. “Nesse 
cenário de déficit, o que observo é que o trabalho feito pelas associações, muitas vezes criadas por 
portadores de doença raros e seus familiares, é o grande responsável pela difusão de informações 
sobre as doenças, tanto para os médicos quando para a população em geral”, salienta.

Ação voluntária
Em 2010, Raquel Martins Oliveira decidiu ajudar as pessoas que sofriam do mesmo mal que ela. 
Depois de toda sua peregrinação atrás de um diagnóstico, ela fundou ao lado da filha mais velha, 
Renata, que também é portadora de AEH, a organização não-governamental Associação Brasileira de 
Portadores de Angioedema Hereditário (Abranghe), que orienta pacientes na busca por diagnóstico, 
acompanhamento médico e na obtenção de medicamentos gratuitos. Em cinco anos, a Abranghe 
identificou 1.200 portadores de AEH em todo o Brasil. O número, para elas, no entanto, não condiz 
com a realidade.

“No Amazonas nós temos dois únicos pacientes registrados como portadores de AEH. Esse 
número não é real para um estado daquele tamanho. Se não fosse a falta de médico especialista 
e de conhecimento da população sobre a doença, o número de portadores de AEH  registrado 
no Brasil seria bem maior. Segundo as nossas estimativas, alcançaria a faixa de três mil pessoas”, 
acredita Renata. Ela garante que a dificuldade no diagnóstico não é particularidade brasileira: “Nossa 
associação participa de conferências internacionais e nesses espaços há relatos de dificuldade de 
diagnósticos em doenças raras em todo o mundo”.

O teste do pezinho  ainda é pouco

WEB
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“O diagnóstico é uma barreira muito alta a ser transpassada. 
Mas é por ele que a gente dará o primeiro passo para oferecer 
aos pacientes com doenças raras um tratamento digno”, 
acredita o advogado curitibano Bruno Hatschbach, fundador 
da Associação Nacional de Doenças Raras e Crônicas (Andora).

Em 2009, a prima de Hatschbach, Bruna, de 16 anos, foi 
diagnosticada portadora de hemoglobinúria paroxística noturna 
(HPN), doença das células-tronco que ocasiona a produção de 
plaquetas defeituosas, que podem formar coágulos no sangue, 
e glóbulos vermelhos que se quebram com facilidade. 

A terapia capaz de controlar a doença, já que o transplante 
de medula óssea muitas vezes não é indicado, não era oferecido pelo SUS. Hatschbach intercedeu 
pela prima e recorreu à Justiça para conseguir a medicação de alto custo. Depois de sair-se vitorioso 
no processo, ele decidiu fundar a Associação Nacional de Doenças Raras e Crônicas (Andora), 
organização não-governamental cujo objetivo é prestar assistência gratuita a pessoas que sofrem 
de males pouco conhecidos. Hoje, a entidade atende 400 pacientes em todo o Brasil.

 “Por se tratar de condições raras, há maior dificuldade de acesso à informação e aos tratamentos 
disponíveis. Eu percebi que podia proporcionar a outras tantas pessoas o que proporcionei a minha 
prima - um suporte”, afirma Hatschbach.

 

// As drogas órfãs e a judicialização da saúde

A maioria dos remédios que combatem a evolução de doenças raras – isto quando existem – é de 
finalidade específica, de alto custo e sem similar. São as chamadas drogas órfãs, e despertam pouco 
interesse da indústria farmacêutica em virtude do pequeno número de pacientes afetados, mas que 

fazem diferença na qualidade de vida desses doentes. A maioria dos protocolos do SUS não incorpora os 
medicamentos órfãos, apenas drogas convencionais. A solução para boa parte dos portadores de doenças 
raras é a ação judicial.

Entrar com processo na Justiça é trabalhoso, muitas vezes as decisões são temporárias. O tratamento é 
garantido por alguns meses e, depois, é preciso reabrir o processo. “A dificuldade é convencer a Justiça 
da necessidade dos medicamentos. No ano passado, fizemos uma solicitação para que o Firazyr (solução 
injetável que impede o agravamento dos sintomas de um episódio de crise de angiodema hereditário) 
entrasse na lista do SUS. O perito avaliou o processo e concluiu que esse medicamento não impedia a 
hospitalização do paciente, apenas aliviava a dor, e por isso não devia ser incluído”, conta, indignada, Renata 
Martins Oliveira, referida na primeira parte desta reportagem. Ela completa: “Quem tem uma doença rara 
carrega consigo um sentimento de solidão. Além das interferências físicas que essas doenças muitas vezes 
provocam, temos que lidar com os fatores emocionais, muitas vezes provocados por incompreensão, já 
que ninguém conhece a doença”.

“A judicialização tem, infelizmente, sido a ferramenta pela qual o cidadão recorre a seu direito constitucional 
ao tratamento de saúde. Sabendo disso, o Judiciário deveria se preparar melhor, verificar quais são os 
tratamentos mais demandados, quais são os protocolos disponíveis pelo Ministério da Saúde. Ainda hoje, 
muitos magistrados não entendem a necessidade das medicações a que os pacientes recorrem”, observa o 
advogado curitibano Bruno Hatschbach, presidente da Associação Nacional de Doenças Raras e Crônicas 
(Andora). ]

Entre as variáveis analisadas pelo Ministério da Saúde para incluir novas drogas no SUS está o custo-
efetividade. O parâmetro, no entanto, não tem levado o governo a arcar com os gastos, dos quais busca 
se eximir. As despesas da pasta geradas por ações judiciais saltou de R$ 367 milhões em 2012 para R$ 844 
milhões em 2014 - um aumento de 129%. O acumulado do período é de R$ 1,76 bilhão.

Renata e Raquel: sofrimento motivou ação 
voluntária

Ricardo Bastos
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Segundo levantamento feito pela Associação das Indústrias Farmacêutica 
de Pesquisa (Interfarma), o Ministério da Saúde barrou mais da metade 
dos pedidos de incorporação de novos medicamentos ao SUS. Entre 
2012 e 2015, dos 168 remédios avaliados, 55,4% foram rejeitados e 44,6% 
incluídos na rede pública, entre os quais drogas para tratar tumores e 
doenças infecciosas. A maior parte dos pedidos negados (77,4%) foi feita 
por associações de pacientes e a indústria farmacêutica. Quanto aos 
fármacos que tratam doenças raras, 14 drogas já aprovadas pela Anvisa 
até agora não foram incorporadas à rede pública.

No último dia 26 de agosto, a Comissão de Finanças e Tributação da 
Câmara dos Deputados aprovou projeto que cria a Política Nacional 
para Doenças Raras no âmbito do SUS. A proposta é do ex-deputado 
Marçal Filho (Projeto de Lei 1.606/11), que tem apensado o Projeto de 
Lei 2.669/2011, do deputado Jean Wyllys (PSOL/RJ). O objetivo é garantir 
acesso pelo SUS aos medicamentos órfãos, obrigando o Ministério da Saúde a analisar os remédios sob o 
aspecto da relevância clínica, e não do custo-efetividade. 

Pelo projeto, essa política deverá ser implantada em até três anos, tanto na esfera nacional como na 
estadual e na municipal, com o objetivo de estabelecer uma Rede Nacional de Cuidados ao Paciente 
com Doença Rara. A proposta estabelece as competências de cada um dos entes federativos (municípios, 
estados e União) na execução da política. O projeto, que tramita em caráter conclusivo, será analisado 
ainda pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara. 

Em 2014 o Ministério da Saúde criou uma Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças 
Raras, após pedidos de organizações não-governamentais e instituições de pesquisas, que discutiam o 
assunto com o governo desde 2012. Com isso, o SUS vai incorporar 15 novos exames para diagnosticar 
doenças raras e credenciar hospitais e instituições para atendimento de pacientes portadores dessas 
enfermidades. Com a nova norma, instituições poderão se credenciar ao SUS para receber verbas 
destinadas aos exames e às equipes que trabalham no tratamento dos pacientes.

Hatschbach: “a judicialização tem 
sido uma ferramenta do cidadão”

Arquivo B. H.
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Um homem, aparentemente cinquentão, divide a mesa do restaurante com outro mais jovem. 
São 14h de uma quinta-feira, os dois estão de gravata e o restaurante fica no primeiro andar 
de um prédio na Praça da República. A dona do estabelecimento, Alva Ramos Grigio, conta 

que grande parte de sua clientela é de advogados. “Os advogados estão entre os meus melhores 
clientes”, afirma. Paulo Sérgio Bartholomeu, o cinquentão, está com seu filho Bruno. Ambos são 
advogados. Paulo Sérgio voltou a frequentar restaurantes na hora do almoço depois que o filho 
concluiu a faculdade, deixou o estágio em outro escritório e aceitou trabalhar com o pai. 

“Fiquei quase 30 anos sem comer na hora do almoço. Eu saía de casa cedo, com um café bem 
reforçado, vinha para o centro de São Paulo e só voltava a comer no jantar. Com a idade e o filho por 
perto, há uns três anos voltei a almoçar, e descobri que existem boas opções, como este restaurante 
aqui”, afirma.

O restaurante tem uma vista privilegiada, com um terraço 
defronte à Praça da República, com vasos entre as mesas de 
onde brotam cebolinha, manjericão, louro, pimenta, romã, 
jabuticaba, uma flora com cheiro de interior e atrativa para 
pássaros coloridos que desafiam a incredulidade dos clientes.

“Eu não sabia que existiam pássaros tão bonitos voando pelo 
centro da cidade”, conta uma cliente. Com a refeição a cerca 
de R$ 45,00 o quilo – advogados têm desconto de 10% –, o 
restaurante ocupa um andar inteiro, onde, no passado, existia 
um cassino clandestino, em um prédio projetado em 1953 

pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com colaboração do arquiteto 
Carlos Lemos, numa fase em que o criador dos palácios de Brasília ainda não era reconhecido por 
suas linhas curvas. A proprietária reconhece a importância histórica do prédio, mas seu foco é outro: 
a qualidade do alimento que serve para 500 pessoas todos os dias. 

É dia de massa, e o buffet com travessas de cerâmica aquecidas oferece conquilha aos quatro queijos 
e espaguete à bolonhesa, além filé de frango com pão italiano, frango à caçadora, polenta, contrafilé 
grelhado, pimentão recheado, sardinha frita, omelete grelhado de legumes com queijo, grão de bico 
e risoto verde. A mesa de saladas é extensa. Para o cliente, tão ou mais interessante é o que está 
afixado num mural na entrada, em papéis que chamam pouco a atenção. São os laudos mensais de 
dois laboratórios contratados para aferir a qualidade dos alimentos e a higiene no preparo. 

Ninguém sabe ao certo quem primeiro colocou a balança ao lado do fogão em São Paulo, mas 
ninguém duvida de que o restaurante Aroma e Sabor, do seu José e da dona Odete, foi um dos 

Comer fora: boas 
opções na crise

Reportagem de Joaquim de Carvalho
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pioneiros. Em 1988, a casa servia mais de 500 refeições todos 
os dias num pequeno estabelecimento do Viaduto 9 de Julho, 
no centro, ainda hoje em funcionamento, mas sob direção 
de outra pessoa, o psicólogo Kleber Kaplar, que aproveita o 
pioneirismo para atrair clientes.

Foi com dona Odete que Alva, do restaurante da Praça da 
República, aprendeu os segredos do mercado de refeição fora 
de casa. O negócio deu tão certo que Alva logo abriu a segunda 
casa e chamou sua irmã, Alba, para administrar. Para o cliente, 
difícil saber quem é uma e quem é outra.

As duas são gêmeas univitelinas e há mais de 50 anos 
aprenderam a dividir tudo. Alva se casou com o irmão do 
marido de Alba e ela conta que, quando a irmã estava grávida, um dia sentiu um aperto no coração e 
imaginou que Alba precisava de ajuda. Ela saiu de casa sem telefonar e foi chorando para a casa da irmã.

Chegando lá, Alba a esperava, na sala, com a mala pronta. Era chegada a hora do parto. “Foi tudo por 
intuição, um a coisa de louco”, diz Alva, ao lado da irmã, que recorda outra situação curiosa. “Quando 
éramos crianças, quando uma viajava a outra ficava doente”, diz. Hoje, as duas se complementam no 
restaurante. Alba é gerente e gosta de supervisionar a cozinha. Alva é a proprietária e a satisfação dela é 
administrar.

Oportunidade - Formado em Direito pela FMU, Rodrigo de César Rosa descobriu sua vocação 
há mais de dez anos, quando assumiu a área cível do escritório do advogado Ivan Carlos de Araújo. Mais 
tarde, aceitou o convite do pai, o experiente Djair Rosa, que já estava com a carreira consolidada, para 
dividir com ele o escritório na Vila Olímpia.

Hoje, quando não está estudando jurisprudência ou preparando a defesa de seus clientes, pode ser visto 
em um restaurante na Vila Madalena, comandando o movimento da casa. Apesar da crise, Rodrigo viu na 
gastronomia uma oportunidade de negócio, e a não deixou passar.

Num momento em que as pessoas reveem investimentos e existe a percepção de que se está gastando 
menos, ele tomou o caminho inverso. Só o tempo dirá se a decisão foi correta, mas, no que depender dos 
estudos do Instituto Food Service Brasil, Rodrigo colherá os frutos da ousadia.

“Projetamos 5% no crescimento nominal de vendas no conceito ‘mesmas lojas’, e consideramos 3,8% 
de crescimento do setor influenciado, principalmente, pela 
contribuição de vendas de novas lojas abertas no período deste 
ano, além da alta do dólar, que faz com que as pessoas gastem 
mais no próprio pais”, afirma Ingrid Devisate, diretora executiva 
do instituto.

Segundo o presidente da seção paulista da Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes, Percival Maricato, houve 
uma queda das vendas do primeiro semestre, principalmente 
nos restaurantes com tíquete médio entre R$ 40,00 e R$ 60,00. 
Mas ele tem esperança de que a expectativa do Instituto Food 
Service Brasil se confirme.

Alva e Alba: irmãs que tocam um negócio de sucesso

Arquivo A. R. G.
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O Food Service Brasil reúne as grandes cadeias de fast food, que, ao contrário dos empreendimentos 
individuais, muitos de perfil familiar, cresceram. “As redes têm feito muitas promoções e segurado os 
preços, além de ser um atrativo maior de lazer para as famílias, em razão da própria marca”, explica 
Ingrid. Ela conta que duas novas redes internacionais, a Dunkin Donut’s e a Cheese Cake Factory, 
desembarcam no Brasil este ano, de olho no mercado atual e na perspectiva de crescimento num 
prazo maior.

Hoje, cerca de 30% dos brasileiros têm o hábito de comer fora 
ou de pedir comida pronta - o delivery. Nos Estados Unidos, 
essa taxa é superior a 50%. “Com a mulher no mercado de 
trabalho, a dificuldade cada vez maior de contratação de 
empregada doméstica e a comodidade do food service, essa 
taxa só tende a aumentar no Brasil”, comenta Ingrid.

“O brasileiro faz uma refeição fora, quando muito. Na Europa 
ou nos Estados Unidos, o consumidor vai mais de uma vez 
por dia na lanchonete ou restaurante”, diz. As padarias têm 
cada vez mais incorporado esse perfil e estão preparadas 
para atender ao cliente que usa cada vez menos o fogão.

O preço influi na escolha do cliente. Em agosto, pela primeira vez o IPCA acumulado dos últimos 
doze meses mostrou uma inflação menor nas refeições fora de casa em relação ao preço da comida 
preparada no domicílio: 10,8% contra 10,2%. Até os pequenos estabelecimentos descobriram que 
o caminho para segurar ou trazer de volta o cliente é manter os preços. Kleber Kaplar conta que, em 
maio, o número de refeições servida em seu restaurante, o pioneiro em comida por quilo na cidade, 
caiu pela metade.

“Estávamos quebrando”, afirma. Para sobreviver, ele trouxe de volta o conceito de prato feito (ou 
marmitex) a R$ 10,00. Colocou um cartaz na porta, e o cliente de menor poder aquisitivo voltou.

Na loja de uma grande rede no shopping Eldorado, 
onde um adesivo do Clube de Serviços da CAASP indica 
convênio em benefício dos advogados (10% de desconto), 
o movimento nunca caiu, apesar da crise. O segredo é 
que os preços foram mantidos. “Nos restaurantes para as 
classes A e B não houve queda no movimento”, confirma 
Percival Maricato. Nos pequenos, a crise chegou. 

“O medo é maior que a crise. É difícil resistir ao bombardeio 
de notícias negativas nos jornais, TV e rádio”, conclui Kleber 
Kaplar. No seu restaurante, que tem tíquete médio de R$ 25,00, o monitor de TV só mostra DVD de 
música. Numa sexta-feira de setembro, tocava James Taylor, às vésperas do Rock in Rio. 

O advogado Rodrigo de César Rosa segue na mesma linha, embora seu público seja bem diferente. 
De segunda a sexta, serve quem quer aproveitar a noite na Vila Madalena depois de um dia de 
trabalho. O cliente se diverte no karaokê, assiste ao jogo de futebol ou participa de workshops de 

Ingrid destaca a comodidade do fast food

Maricato: esperança mesmo com a queda nas 
vendas

Arquivo I. D.
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bilhar, enquanto come e bebe a preços muito 
competitivos.  Uma degustação de sushi, com seis 
peças preparadas pelo nissei Leandro Yukio, com 
três anos de experiência em restaurantes no Japão, 
sai por R$ 20,00. O sanduíche com hambúrguer 
de salmão custa R$ 26,00, preço semelhante ao 
hambúrguer de carne bovina, acompanhado de 
muita batata.

O conceito é o de restobar, um neologismo que 
define a casa que presta serviço de bar e restaurante 
ao mesmo tempo. A ideia tem dado certo. Tanto 
que o restaurante (ou bar, dependendo do ponto 
de vista) tem lotado de segunda a segunda, com clientes que marcam presença diária.

“Esta é uma crise diferente. Os restaurantes continuam lotados, e é nisso que eu decidi apostar”, 
conta o advogado. “Eu sei que, ao investir num momento desses, a tendência é subir, não descer”, diz. 
Para ele, o segredo para seguir ladeira acima é tratar o cliente com carinho, o inclui desconto e preço 
competitivo, e não descuidar da qualidade.

Mais de 50 restaurantes, na Capital e no Interior, integram o Clube de Serviços da CAASP, todos 
oferecendo descontos especiais aos advogados. Consulte em www.caasp.org.br.

Restobar, conceito que cresce no gosto do público

Divulgação
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A gente imagina que as coisas só acontecem com 
o outro, o vizinho, nunca com a gente. Mas elas 
acontecem”.  A observação acima é da estagiária 

de Direito Adriana Marcelo dos Santos, de 42 anos. Em 
dezembro de 2014 ela participou de uma ação de saúde 
preventiva promovida pela CAASP e foi pega de surpresa: 
descobriu-se portadora do câncer de colo do útero, a 
terceira neoplasia maligna mais comum entre as mulheres 
no Brasil.

“Havia uns dois ou três anos que eu não realizava esse 
tipo de exame. Quando o resultado saiu, tive a infeliz ideia 
de abrir sozinha e verificar na internet do que se tratava 
aqueles termos médicos estranhos, entre eles ‘carcinoma’”, conta. Carcinoma é o tipo histológico 
mais comum de câncer do colo do útero, representando cerca de 90% dos casos registrados hoje no 
país. Sua incidência começa a partir dos 30 anos e aumenta conforme a idade.

“Eu fiquei desesperada”, lembra Adriana. Na época, ela programava a agenda do ano de 2015 que 
contaria com eventos importantes para seu crescimento profissional, como a realização da segunda 
fase do Exame de Ordem e a produção de seu trabalho de conclusão de curso na universidade. “Entrei 
numa fase de negação. Senti raiva do mundo, questionava o porquê disso e daquilo. Os amigos me 
pediam para repetir o exame, na certeza de que o laboratório havia errado o diagnóstico, já que eu 
me mostrava uma pessoa aparentemente saudável”, relata.

“Então, eu pensei nas minhas filhas, Beatriz, de 20 anos, e Ana Julia, de 13, e percebi que tinha dois 
caminhos: ou eu perdia tempo negando a doença, refazendo o exame de cujo resultado eu não 
duvidava, ou buscava o tratamento para solucionar o problema o mais rápido possível”.

Foi então que Adriana levou o resultado a um médico da rede referenciada da CAASP, que confirmou 
o diagnóstico. Adriana foi encaminhada em situação de urgência para o Hospital Pérola Byington, 
na Capital, instituição de excelência em saúde da mulher. “Ao chegar ao hospital tive contato com 
pessoas nos mais diversos estágios de câncer, passando por tratamentos longos e dolorosos. Isso me 
assustou, pois eu me via na pele daquelas pessoas”, relata. 

No Pérola Byington ela passou por uma nova bateria de exames para acurar a grau de evolução da 
doença. Foi com alívio que recebeu a mensagem de que o tumor estava em estágio inicial, o que 
justificava a falta de sintomas e sinalizava alto potencial de cura. O tratamento escolhido para o 
seu caso foi uma histerectomia total (cirurgia de retirada do útero) e sessões de radioterapia após a 
cirurgia. “O que me preocupava não era a cirurgia, mas a possível queda de cabelo que a radioterapia 
podia causar. Acredito que toda paciente diagnosticada com câncer tem essa preocupação com a 
vaidade”, salienta. 

Da dura surpresa ao
renascimento
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A cirurgia aconteceu no dia 2 de fevereiro de 2015 com tamanho êxito que Adriana não precisou 
passar pelas temidas seções de radioterapia. “A cirurgia me deixou uma cicatriz imensa, mas encaro-a 
como uma marca do meu renascimento”, diz. Quarenta dias depois da cirurgia, ela prestou a segunda 
fase do Exame de Ordem – e passou. Em seguida, voltou às aulas na universidade. 

O susto fez Adriana dar mais atenção a saúde. “Hoje, sei que eu estou curada, mas quando se fala de 
câncer há muitas incertezas. O fantasma da doença permanece. Qualquer coisa que me aconteça, 
interpreto-a como sinal de retorno da doença. Meu médico diz que sou cismada, mas quem passa 
por um susto desses fica alerta a tudo o que corpo diz”, afirma. 

Pelos próximos cinco anos, ela terá que fazer visitas trimestrais ao médico para certificar-se de que 
sua saúde está em dia. “Se eu pudesse pedir uma coisa a cada família brasileira, eu pediria para 
ajudar as mulheres que integram seus lares a se prevenir. Que insistam para que elas tenham o 
acompanhamento ginecológico necessário, que realizem os exames anualmente. Tem muita mulher 
que hoje está na situação em que eu estava em 2014, deixando a prevenção para amanhã”, finaliza, 
Adriana, emocionada. 

O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) estima para este ano 15 mil novos 
casos de câncer do colo do útero. Por não se prevenirem, 5.430 mulheres morrer em decorrência das 
complicações do tumor. O câncer de colo do útero tem elevada chance de cura, se diagnosticado 
precocemente. O teste de Papanicolaou é a principal estratégia de programas de rastreamento do 
câncer do colo do útero no mundo.
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Os enigmas de Clarice 
Lispector Por Luiz Barros*

No final do ano passado, a BBC sugeriu numa lista 
dos 10 melhores livros para serem lidos em 2015 
uma coletânea de contos de Clarice Lispector: 

Clarice Lispector – The Complete Stories. Inúmeros de seus 
contos já haviam sido traduzidos ao inglês e publicados 
em jornais e revistas americanos, mas esta é a primeira 
coletânea de textos da escritora em língua inglesa, com 86 
histórias. Os tradutores, entre eles um de seus biógrafos, 
comparam sua obra às de Virgínia Woolf e Kafka. É uma 
consagração a mais para Clarice, já amplamente celebrada 
no Brasil e no mundo.

Formada em Direito pela Universidade do Brasil, hoje 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, a bela, fascinante 
e enigmática Clarice Lispector (1920-1977) escreveu 
romances, crônicas e contos, tendo sido também jornalista e inclusive assinado, sob pseudônimo, 
colunas femininas na imprensa, quando, depois de divorciada, necessitava do dinheiro para viver. 

A seu tempo, arregimentou levas de admiradores entre os principais escritores e intelectuais 
brasileiros. Consciente do efeito que causava aos outros, certa vez afirmou: “Escrevi livros que 
fizeram muitas pessoas me amar de longe”. Na última década, por conta de seus biógrafos, críticos 
e tradutores contemporâneos, o prestígio literário de Clarice não para de crescer. A internet tem 
contribuído para isto também. Em blogs de admiradores e sites de citações e frases, ela é presença 
constante; talvez seja atualmente uma das pessoas mais citadas na web, mas é necessário cuidado: 
como no caso de outras pessoas, muitas frases que se atribuem a ela talvez não apenas não sejam 
dela como não combinam com sua personalidade e seus escritos.

Iniciou-se jovem na literatura. Em entrevistas ao jornalista Leo Gibson Ribeiro e ao escritor Affonso 
Romano de Sant’Anna, Clarice indica que já escrevia pequenos contos desde menina e que ao entrar 
em contato com a grande literatura de Hermann Hesse, pela leitura de O Lobo da Estepe, aos 13 anos 
de idade, decidiu-se pela carreira de escritora, fascinada pela viagem interior.

A partir da idade de 22 anos, tendo-se casado com um homem que conheceu na faculdade de 
Direito, e que viria a ser embaixador brasileiro no exterior, aparentemente a escrita e a literatura 
crescentemente também adquiriram para ela o sentido de um refúgio para distrair-se do cotidiano. 

Talvez se entediasse com a vida formal de jantares e recepções e as formalidades impostas a uma 
embaixatriz. Transpondo o tema, em seus contos, para donas de casa cariocas de classe média, Clarice 
retratou mulheres felizes em suas vidas de esposas e mães que repentinamente descobrem-se presas 
na felicidade que desejaram, e para quem, então, aquela harmonia passa a não fazer mais sentido.

A escritora, para uns modernista, para outros 
impressionista
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Dona de uma escrita leve e fluente no estilo, seus contos são surpreendentes, pelas figuras de 
linguagem de que se vale e pela frequência e naturalidade com que usa adjetivos quase que 
deslocados. Suas histórias se desenrolam de forma não linear, por vezes em reviravoltas sucessivas 
e inesperadas, ao sabor de repentinas mudanças do estado de espírito dos personagens. Os traços 
autobiográficos da autora projetados a seus personagens são marca registrada. Também é frequente 
ela retratar figuras do inconsciente, criando climas e cenários oníricos e labirínticos.

Considerada escritora modernista, da geração de 45, sua literatura também é associada ao 
impressionismo. A maior contribuição de Clarice à literatura brasileira foi inaugurar, em belo estilo, 
uma forma introspectiva de escrever, que mescla poesia à prosa e traz à tona o inconsciente, com isto 
criando histórias em que a vida interior dos personagens é o ponto central da narrativa.

Suas personagens femininas buscam a liberdade 
de viver, a autenticidade da vida. Mas nem 
sempre conseguem escapar das armadilhas em 
que o pequeno destino as acorrentou, da fantasia 
retornando à segurança sem sabor do cotidiano.  
A expressão que a escritora dá a essa angústia 
feminina sufocante pela rotina e a mesmice da 
vida de mulher casada, mãe de família e dona de 
casa, a partir dos anos 40 e daí em diante, faz dela 
uma pioneira que mostra ao mundo um novo 
modelo de mulher em conformação.

No entanto, seria simplista considerar a jornada de Clarice como exclusivamente originária da 
angústia existencial da mulher em transformação na metade do século passado. A vida da escritora, 
e sua história pessoal intransferível, revela pistas de muito maior profundidade para a tentativa, 
sempre vã, de entendê-la. Uma daquelas pessoas que ao lerem seus livros por ela se apaixonaram 
é Benjamin Moser, colaborador do New York Times, que conheceu seus escritos quando cursava 
literatura brasileira na universidade. Moser é um de seus principais tradutores atualmente, devendo-
se a ele creditar parte do renascimento de Clarice junto ao público brasileiro contemporâneo, e o 
desvendar de mistérios sobre a vida da escritora, a partir de substancioso estudo biográfico que 
publicou sobre a autora com o título Clarice, uma biografia: Editora Cosac Naify, 2009. Na contracapa 
desse livro, breves trechos da apresentação assinada por Yudith Rosenbaum oferecem, já ali, uma 
visão um pouco mais abrangente do universo existencial da escritora:

“´Viver não é vivível´, escreve Clarice Lispector. [...] Seria possível contar a história de alguém que 
lutou radicalmente para descobrir o ´jeito de ser gente´? Mas assim como Clarice não se rendeu à 
dificuldade de expressar um real sempre rebelde às suas palavras, seu biógrafo americano não desistiu 
de compreender a indevassável vida dessa ucraniana, brasileira, nordestina e carioca, estrangeira em 
toda parte. Ao reconstituir o mundo perdido das raízes russo-judaicas de Clarice, Moser reconstitui o 
périplo da família de refugiados da Ucrânia até sua chegada à Maceió de 1922, trazendo o retrato de 
uma época de miséria, fome e violência. A revelação inédita de episódios brutais vividos pela família 
antes de chegar ao Brasil, bem como a missão falhada da escritora - ´salvar a mãe´ da invalidez e da 
morte fundamentam a tese do livro [...] e a famosa frase de Clarice: ´Eu escrevo como se fosse para 
salvar a vida de alguém. Provavelmente a minha própria´.”

Pois assim foi: Clarice Lispector nasceu numa pequena cidade da Ucrânia e veio com a família para o 
Brasil quando tinha um ano de idade . Foi criada em Maceió e em Recife e, na adolescência, a família 

Hermann Hesse: Clarice leu “O Lobo da Estepe” aos 13 anos

W
EB

WEB



 38 // Revista da CAASP / Outubro 2015

\\
mudou-se para o Rio de Janeiro, após a morte da mãe. Sua mãe morreu em Recife, quando ela tinha 
nove anos, de uma doença incurável à época: segundo o biógrafo seria uma sífilis, ao que supõe 
contraída em 1919, ao ser violentada por soldados russos nos pogroms que se sucediam ao meio 
da guerra civil no território ucraniano. Clarice teria, bem ao final de sua vida, confidenciado tal fato 
à amiga mais íntima. Num manuscrito inédito, ela registrou: “Tem uma coisa que eu queria contar 
mas não posso. Vai ser muito difícil escrever minha biografia, se escreverem”; Moser cogita que essa 
coisa poderia ser a violência sofrida pela mãe e que deve ser entendida como um dos fatos centrais 
da vida da escritora.

Em 1968, em sua única alusão direta a esses eventos, Clarice escreveu: “Fui preparada para dar à luz 
de um modo tão bonito. Minha mãe já estava doente, e, por uma superstição bastante espalhada, 
acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de uma doença. Então fui deliberadamente criada: 
com amor e esperança. Só que não curei minha mãe. E sinto até hoje essa carga de culpa: fizeram-
me para uma missão determinada e eu falhei. Como se contassem comigo nas trincheiras de uma 
guerra e eu tivesse desertado. Sei que meus pais me perdoaram eu ter nascido em vão e tê-los traído 
na grande esperança. Mas eu, eu não me perdoo. Quereria que simplesmente se tivesse feito um 
milagre: eu nascer e curar minha mãe”.

Outra biografia recente e importante sobre a escritora e sua obra é Clarice - uma vida que se conta, 
que consiste na tese de livre-docência da professora de literatura Nádia Battella Gotlib, publicada em 
livro pela EDUSP (6ª edição em 2010). A pesquisadora publicou outros livros sobre Clarice, inclusive 
uma fotobiografia.

Ucraniana de nascimento, Clarice é brasileira 
desde a mais tenra idade. Brasileira naturalizada, 
ressentia-se quando considerada estrangeira. 
Mas sua figura era a de uma estrangeira. Sua 
beleza exótica tinha os traços das mulheres 
do leste europeu, seu falar carregava sotaque, 
seu silêncio enigmático no trato social trazia 
suspeições. Em torno de sua figura misteriosa 
criaram-se lendas. Sua vida e sua obra alçaram-
na à dimensão de um mito. Quanto à sua 
naturalidade, considerava-se pernambucana. 
Mas dela Antonio Callado disse ser estrangeira na 
Terra: não pertencia a este mundo. A escritora vivia permanentemente a sensação do desterro, talvez, 
sentimento comum aos judeus e outros imigrantes a quem as raízes da terra natal foram subtraídas. 

Sua linguagem igualmente remetia ao estrangeiro. O poeta Ledo Ivo comenta: “Não haverá, decerto, 
uma explicação tangível e aceitável para o mistério da linguagem e do estilo de Clarice Lispector. A 
estrangeiridade em sua prosa é uma das evidências mais contundentes de nossa história literária e, 
ainda, da história de nossa língua. Essa prosa fronteiriça, emigratória e imigratória, não nos remete a 
nenhum dos nossos antecessores preclaros [...] Dir-se-ia que ela, brasileira naturalizada, naturalizou 
uma língua.”

Antonio Callado sobre ela: “não pertence a este mundo”
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M, o vampiro
de Dusseldorf

Escritora premiada em vida, entre outras distinções foi agraciada com o Prêmio Jabuti por Laços de 
Família (1960), um de seus mais aclamados livros de contos. Sua obra permanece viva em diversas 
republicações disponíveis nas livrarias e tem sido inúmeras vezes adaptada para o cinema. Como no 
longa metragem A Hora da Estrela (1985), baseado no último romance de Clarice e dirigido por Suzana 
Amaral, e em curta-metragens como Clandestina Felicidade, do diretor pernambucano Marcelo Gomes, 
que fez um apanhado de vários contos do livro Felicidade Clandestina ou O Ovo no curta de Nicole 
Algranti, sobrinha da escritora, adaptando o conto O ovo e a galinha do livro Laços de Família.

Recentemente, com amplo sucesso de público, a atriz Beth Goulart encenou o monólogo 
Simplesmente Eu, Clarice Lispector, com adaptação para o teatro de textos da escritora.

O tempo prova que Clarice Lispector, essa mulher ucraniana, brasileira, nordestina e carioca, 
estrangeira em toda parte, é muito amada pelos brasileiros – pode-se dizer que cada vez mais amada. 
A simples leitura de alguns de seus contos ambientados no Rio de Janeiro é prova de sua brasilidade: 
ela é brasileiríssima.

Luiz Barros é escritor e jornalista.

M, o vampiro de Dusseldorf (1931) é um filme lendário. 
É o primeiro filme falado do também lendário diretor 
austríaco Fritz Lang e um dos primeiros filmes falados 

do cinema alemão. A película expressionista celebrizou o ator 
húngaro Peter Lorre no papel de um serial killer de crianças que 
é julgado por um tribunal de criminosos, revolucionando as 
técnicas de fotografia e filmagem. 

Obra-prima maior do expressionismo alemão no cinema, o filme retrata e critica a sociedade alemã à 
época da ascensão do nazismo e pode ser entendido, ao menos, de duas maneiras. 

Na leitura de sua narrativa linear e explícita, é uma história policial de suspense e um drama de 
tribunal. Esse tribunal, peculiar, é formado por uma organização criminosa, que decide encarregar-se 
de capturar, julgar e matar o assassino, pois o clima de terror e a histeria que se espalhara na cidade 
pelos sucessivos infanticídios, o frenesi da imprensa e a caça policial ao assassino atrapalhavam os 
“negócios” da organização criminosa. 

Cartaz do mais importante filme do 
expressionismo alemão
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O sindicato dos criminosos organiza a sua caçada mobilizando 
os mendigos da cidade. Um cego é quem localiza o assassino, 
identificando-o por seu assobio. É uma fina ironia: até um cego vê o 
que a polícia não vê.  

O expressionismo foi um movimento de vanguarda com raízes no Século 
XIX e que no início do Século XX ganha força e influencia a literatura, a 
pintura, a arquitetura e o cinema, sendo marcante nesse movimento 
o que se denominou “expressionismo alemão”. Os expressionistas 
privilegiavam a “expressão” da realidade utilizando-se de distorções 
que acentuavam os traços marcantes de sua visão do mundo. 

Essa definição genérica do movimento presta-se exemplarmente para a 
compreensão da forma como Fritz Lang conduziu a narrativa e orientou a fotografia em branco e preto de 
Fritz Arno Wagner, aqui se destacando o uso de perspectivas e ângulos de câmera até hoje diferenciados 
e à época totalmente originais; a projeção de sombras; o contraponto entre cenas que se passam em 
silêncio total e o fundo musical nos momentos em que o assassino, de pacato cidadão ao entrar em transe 
transforma-se em infanticida, entre outros.

E a moldura expressionista também nos guia para a segunda 
leitura de sua obra-prima, de ordem simbólica e inteiramente 
narrada nas entrelinhas da história. Embora o diretor, como 
outros expressionistas, se interessasse por dar vida ao sombrio 
e embora conste ter havido um psicopata de carne e osso, Peter 
Kürten, cuja história, modificada, teria inspirado a narrativa linear 
do filme (Fritz Lang teria assistido pessoalmente ao julgamento 
desse assassino), M – O Vampiro de Dusseldorf, em seu sentido 
mais profundo é uma crítica impiedosa aos nazistas.

Vejamos neste ponto as palavras do professor Orivaldo Leme 
Biagi, doutor em História pela UNICAMP: “... o filme tornou-se 

um dos libelos políticos mais importantes do Século XX. Nele, Lang mostrou o pesadíssimo clima social 
e político da Alemanha da década de 20 e início da década de 30, denunciando a histeria e o cinismo 
como novas formas de imposição do poder. Além da presença de grupos paramilitares nazistas (Hitler 
ascenderia ao poder 1933, mas o Partido Nazista já era uma força política poderosa no momento), que 
criavam tribunais particulares, além de organizar atentados e sabotagens.”

Desvendam-se, assim, outros simbolismos: o psicopata que inspirou Fritz Lang não era um assassino 
de crianças; ao representá-lo como infanticida é lícito que interpretemos politicamente o que diretor 
pretenderia dizer com isto? Em caso positivo, o significado seria o de que o nazismo estaria matando o futuro 
da Alemanha. Da mesma forma podemos considerar política a longa discussão sobre inimputabilidade 
que surge ao meio do julgamento do assassino no tribunal dos criminosos. Para este júri, o infanticida 
não deveria ser entregue à polícia, pois, se fosse levado a julgamento pelas autoridades competentes, 
seria considerado doente e não responsável por seus crimes, ficaria algum tempo em tratamento para 
logo ser considerado curado, voltar às ruas e continuar a matar. A única solução seria condená-lo à morte 
e matá-lo ali mesmo, lógica prevalecente nos “julgamentos” de tribunais paralelos e marginais, de que 
hoje ainda temos exemplo aqui mesmo em São Paulo, em chacinas que ora se atribuem a bandidos ora 
a forças policiais. 

O patrulhamento nazista fez com que Lang alterasse duas vezes o título do filme que, originalmente, era 
Die Mörder Sind Bei Uns – Os Assassinos Estão Entre Nós; ameaçado por um representante do partido nazista, 
o diretor mudou para Eine Stadt Sucht Einen Mörder – Uma Cidade Procura um Assassino, o que ainda não 
foi suficiente, levando-o a finalmente dar ao filme o título M. letra inicial da palavra mörder, assassino em 
alemão. Nunca houve qualquer “vampiro” nem na história, nem no filme, nem no título, salvo na sempre 
criativa e tantas vezes distorcida imaginação dos tradutores de títulos de filmes estrangeiros no Brasil.

Peter Lorre, aterrorizante e trágico

Criminoso julgado por criminosos
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Após o lançamento de M., o filme foi condenado por nazistas de altas 
patentes, mas Hitler teria atuado em defesa de Lang por ser seu fã, em 
especial por sua visão futurista expressa no filme Metrópolis, de 1927. 
De fato, em 1933, o todo poderoso ministro da Propaganda de Adolf 
Hitler, Joseph Goebbles, chama a seu gabinete o cineasta para, a um 
só tempo, censurar um de seus filmes, o recém-lançado O Testamento 
do Dr. Mabuse, e convidá-lo, por ordem de Hitler, a assumir o comando 
geral da produção cinematográfica do Terceiro Reich, o que o levou a 
abandonar a Alemanha no mesmo dia, segundo relatou o cineasta em 
várias entrevistas, acrescentando o fato de que ao partir deixou para 
trás a mulher, que se tornara nazista.

Grande cineasta, seguiu sua carreira em Hollywood, lugar propício a se 
cultivarem mitos e lendas: com isto sua obra, engrandecida por sua biografia, transformaram-no nesta figura 
mitológica e lendária em que se tornou. Há sobre ele inúmeras biografias, livros de entrevistas e estudos 
cinematográficos. Encontram-se na internet muitos vídeos com entrevistas por ele concedidas. A história de 
seu encontro com Goebbles é relatada em pormenores, muitas vezes. 

Diz-se que alguns biógrafos colocam em dúvida certos aspectos de sua versão desse encontro; mas isto não 
vem ao caso, se compreendermos que a dimensão heróica, mítica e lendária do cineasta e sua obra em nada 
se altera com esse fato. Afora seu insuperável talento, sua grandeza advém de um raro paradoxo, eis que a 
força do cinema deste homem que Hitler e Goebbels tentaram cooptar para a propaganda do Terceiro Reich 
havia sido construída pela crítica ao nazismo desde a origem. (Luiz Barros)

O lendário diretor Fritz Lang
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CAASP chega a marca de 39 sedes regionais

Com as inaugurações, em agosto e setembro, de Barueri, Pinheiros 
e Campinas (foto), a Caixa de Assistência dos Advogados de 
São Paulo alcançou a marca de 39 sedes regionais, distribuídas 

por todo o Estado. As regionais da CAASP têm como característica 
possuírem farmácia, livraria, consultório odontológico e acesso a 
todos os demais serviços da entidade. No caso de Campinas, há duas 
regionais da Caixa na cidade, tendo sido a segunda delas inaugurada 
no dia 17 de setembro, na mesma cerimônia em que abriu as portas 
a nova Casa da Advocacia e da Cidadania local – um imóvel ao lado da Cidade Judiciária com 2.500 
metros quadrados de área construída. A inauguração da Regional Barueri da CAASP, aconteceu no 
dia 27 de agosto. Já a Regional Pinheiros foi entregue ao público em 16 de setembro.

A CAASP dispõe de sede regional em Araçatuba, Araraquara, Assis, Barueri, Bauru, Bragança Paulista, 
Butantã, Campinas (duas), Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Itapetininga, Jabaquara, Jundiaí, Lapa, 
Marília, Mogi das Cruzes, Mogi-Guaçu, Osasco, Penha, Pinheiros, Piracicaba, Presidente Prudente, 
Registro, Ribeirão Preto, Santana, Santo Amaro, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São 
Caetano do Sul, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, 
Sorocaba, Tatuapé e Taubaté.

Outubro Rosa, ação solidária contra o cancêr de mama

A CAASP engajou-se no movimento Outubro Rosa, ação 
popular mundial voltada à luta contra o câncer de mama 
e que conta com a participação de instituições de diversas 

naturezas. O movimento caracteriza-se, entre outras iniciativas, 
pela iluminação de monumentos com feixes de luz rosa, cor 
do laço que simboliza o combate à doença. “Estamos utilizando 
nossos veículos de comunicação para divulgar a importância do 
diagnóstico precoce do câncer de mama”, afirma o presidente da 
Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, Fábio Romeu 
Canton Filho. 

Na foto ao lado, a sede da CAASP, no centro de São Paulo, 
iluminada em comemoração ao Outubro Rosa.

“As mulheres precisam atentar para a importância do autoexame 
e do acompanhamento médico”, salienta Gisele Fleury Charmillot 
Germano de Lemos, diretora da Caixa de Assistência “Toda iniciativa 
no sentido de mostrar às mulheres as formas de prevenção e 
tratamento do câncer de mama merece ser abraçada”, acrescenta.

“A Caixa solidariza-se com a mulher brasileira colocando-se ao lado de diversas outras entidades 
importantes, que reconhecem a necessidade de conscientizá-la da necessidade de prevenção e 
diagnóstico precoce do câncer de mama”, assinala a diretora da CAASP Maria Célia do Amaral Alves.

Fique atento ao site da CAASP (www.caasp.org.br) para o início da Campanha de Saúde da 
Advogada 2015

A
rq

ui
vo

 C
A

A
SP

A
rq

ui
vo

 C
A

A
SP



Outubro 2015 / Revista da CAASP // 43

Circuito Saúde realiza 17 mil procedimentos em 10 dias
De 10 a 21 de agosto, o Circuito Saúde instalado na sede da 
CAASP foi responsável pela realização de 17.001 procedimentos, 
entre exames oftalmológicos, de colesterol, glicemia, pressão 
arterial e hepatite C, além de sessões de massagem expressa 
e orientação nutricional. O serviço, que há anos compõe as 
atividades comemorativas do Mês do Advogado, levou milhares 
de pessoas à sede da Caixa de Assistência.

“É gratificante ver que os colegas participam cada vez mais das 
ações de medicina preventiva”, afirma o presidente da CAASP, 
Fábio Romeu Canton Filho. “Trata-se de uma área prioritária para a Caixa, por entendermos que a 
realização periódica desses procedimentos é a maneira mais eficaz e barata de cuidar da saúde”, 
observa o vice-presidente da entidade, Arnor Gomes da Silva Júnior. 

Livraria: promoções no Mês do Advogado e no Mês da 
Criança

Masp agora faz parte do Clube de Serviços

A promoção do Mês do Advogado nas 
livrarias da CAASP, em que todas as obras 
são vendidas com desconto de 50% sobre 
o preço de capa, resultou na compra de 
76.857 volumes por 19.020 advogados, 
entre os dias 10 a 21 de agosto. O total 
economizado pela advocacia foi de R$ 4,6 
milhões.

Já entre os dias 1º e 9 de outubro, o mesmo 
abatimento foi concedido sobre um 
amplo rol de títulos infantis. A iniciativa 
comemorou o Dia da Criança e, como nos anos anteriores, visou a estimular os advogados a despertar 
o interesse literário em seus filhos. Ambas as promoções valeram nas 43 livrarias da Caixa de Assistência 
dos Advogados de São Paulo, distribuídas por todo o Estado, e na loja virtual CAASP Shop.

O mais importante acervo artístico do Hemisfério Sul pertence 
ao Museu de Arte de São Paulo, que agora integra o Clube 
de Serviços da CAASP. Convênio entre o Masp e a Caixa de 
Assistência foi formalizado no último dia 2 de setembro, 
garantindo aos advogados desconto de 10% para que se tornem 
Amigos Masp e apreciem em condições muito especiais obras 
de Renoir, Cézanne, Degas, Tomie Ohtake, Volpi, Portinari e 
outros gênios das artes plásticas. Também estão contemplados 
exposições e outros eventos culturais. Segundo o presidente 

da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho, trata-se de “uma parceria inédita, voltada para a arte e a cultura, 
composta de programas de benefícios muito especiais para a advocacia e abrangendo o que existe 
de melhor no mundo no campo artístico”.
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Mais três torneios de tênis ainda neste ano

O ingresso do Masp no Clube de Serviços da CAASP decorreu de uma iniciativa do secretário-geral 
adjunto da entidade, Jorge Eluf Neto, que, em contato com o colega advogado Jackson Schneider, 
diretor estatutário do Museu de Arte de São Paulo, tomou conhecimento da oportunidade aberta 
com programa Amigo Masp. “O Masp está passando por uma grande transformação, no sentido de 
se aproximar mais da população. A OAB-SP e a Caixa de Assistência certamente vão agregar muita 
gente ao público do museu, pois os advogados são muito ligados às artes e à cultura”, destaca Eluf.

Uma vez Amigo Masp, o advogado terá garantida sua entrada no museu livre de filas. Além disso, os 
Amigos Masp têm direito a 20% das vagas do auditório em todos os eventos realizados no museu, 
como as exibições da orquestra Osesp Masp. 

As próximas edições do Torneio Aberto de Tênis OAB-
CAASP estão marcadas para São José dos Campos (17 
e 18 de outubro), Santos (7 e 8 de novembro) e Serra 

Negra (28 e 29 de novembro). “Para nós é um prazer levar este 
torneio às mais diversas cidades. A competição tem sido muito 
prestigiada por onde passa, tanto pelos participantes quanto 
pelas lideranças da advocacia”, declarou o diretor responsável 
pelo Departamento de Esportes e Lazer da CAASP, Célio Luiz 
Bitencourt.

A organização dos torneios de tênis da advocacia é 
compartilhada entre o Departamento de Esportes e Lazer da 

CAASP e a LM Sports. Desde 2014, os eventos ganharam um novo impulso, quando a loja virtual 

Posto da Jucesp na regional de Santo Amaro
A Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo 
inaugurou no dia 2 de setembro a unidade de atendimento 
da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) na 
Regional de Santo Amaro. O posto de serviço, semelhante 
ao que funciona na sede da CAASP, foi montado para 
atender a um público de cerca de 6.200 advogados inscritos 
na Subseção de Santo Amaro da OAB-SP, além daqueles 
pertencentes a outras subseções que circulam pela região. 

Os advogados que precisarem registrar contratos, alterar contratos sociais, abrir ou encerrar 
empresas, obter certidões de breve relato ou de inteiro teor, buscar fichas cadastrais, relatos e nomes 
de empresas, emitir certidões simplificadas e específicas e cópia autenticada de registros ou ainda 
resolver pendências de registros junto à Jucesp, para si ou para seus clientes, poderão fazê-lo no 
local com conforto e rapidez. O endereço é o mesmo da Casa da Advocacia e da Cidadania de Santo 
Amaro: Rua Alexandre Dumas, 224.
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Torneio de xadrez encerra o Mês do Advogado
O 11º Torneio de Xadrez dos Advogados reuniu na sede 
da CAASP, dia 29 de agosto, 60 praticantes do jogo do 
intelecto. Foi o último dos eventos comemorativos 
do Mês do Advogado 2015 promovidos pela Caixa de 
Assistência, e congregou operadores do Direito de 
todas as idades. O campeão foi Danilo Rosa, e os 10 
primeiros colocados foram premiados.

Componente sempre relevante da vida de seus 
adeptos, pelo estudo e o raciocínio que exige, o xadrez 
tornou-se tradicional entre os advogados, a consagrar 
uma iniciativa da CAASP de 2011. Entre os participantes 
dos torneios da advocacia, há enxadristas de alto nível, 
alguns até integrantes do ranking da Federação Internacional de Xadrez. 

“Compra Certa”, que integra o Clube de Serviços da Caixa de Assistência, passou a patrociná-los, 
possibilitando a realização dos certames em maior número de cidades e acesso a uma estrutura que 
acolhe ainda mais participantes. A próxima edição do Torneio Aberto de Tênis OAB-CAASP será em 
Assis, nos dias 3 e 4 de outubro.

A partir desta temporada o ranking dos advogados tenistas conta com um site personalizado - 
www.tenniscup.com.br -, gerenciado pela LM Sports. O site reúne informações como regulamento, 
classificação geral, ficha técnica dos tenistas com gráfico de desempenho e a programação dos jogos. 
Basta o advogado acessar o portal e selecionar o item CAASP na listagem de empresas conveniadas.

Vêm ai as finais dos campeonatos de futebol
A final do 16ª Campeonato Estadual de Futebol OAB-
CAASP será realizada no dia 24 de outubro. Quando do 
fechamento desta edição, as semifinais em disputa eram 
Jundiaí x Piracicaba e Campinas x Jaú. As demais competições 
futebolísticas da advocacia (33ª Copa Principal, 20ª Copa 
Master e 4º Campeonato Veteraníssimo) encontram-se em 
fases intermediárias.
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\\NOTÍCIAS DA CAASP

Fotos Cristóvão Bernardo

Magister, no Feminino, e Vmasc, no Masculino, são os 
campeões de vôlei em 2015

A Magister conquistou no último dia 26 de setembro o seu 
sexto título no Torneio OAB-CAASP de Vôlei Feminino, o quinto 
consecutivo. O título veio após o time vencer a equipe de 
Guarulhos por 3 sets a 0, em partida disputada no ginásio do 
tradicional Clube Atlético Juventus, no bairro da Mooca, na 
Capital.

Já no Torneio OAB-CAASP 
de Vôlei Masculino, o 
título ficou pela primeira 

vez com o VMasc, depois do vice-campeonato em 2013. 
A equipe vice-campeã foi a Dínamo Lex. O primeiro set foi 
melhor para o VMasc, que venceu por 25 a 14. Já no segundo 
set Dínamo Lex reagiu, vencendo por 25 a 22. O terceiro e o 
quarto sets foram bastante equilibrados. O VMasc teve que 
suar a camisa para vencer por 25 a 23 e 25 a 19.
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\\\\OPINIÃO

O homem que veio de 
Marte e a volta da CPMF

Ao tomar posse, o novo ministro da Saúde anunciou seu apoio 
à volta do tributo conhecido como “Contribuição Provisória 
sobre Movimentações Financeiras - CPMF”, e declarou que o 
ideal seria ele recair sobre os dois lados de uma conta, tanto 
sobre o lado credor quanto sobre lado devedor. Cobrar-se-ia de 
quem transferisse um valor e de quem recebesse esse valor.

Para burocratas e políticos esse tributo irá sanar o perigoso 
déficit do orçamento brasileiro.  

Mas, a população suportaria mais esse aumento da carga 
tributária?  Aceitaria ela a volta de um tributo que, a despeito da 
facilidade de arrecadação e do volume de recursos fornecido, 
sempre foi muito contestado e objeto de ampla rejeição pela sociedade ao ponto de, a despeito das 
virtudes arrecadatórias, ser suprimido após vários anos de vigência ?

Inegavelmente a CPMF é fácil de arrecadar, inegavelmente o volume de recursos capturados é alto 
-  a pretensão do governo é obter  cerca de  R$ 32 bilhões por ano.  

À primeira vista parece uma boa ideia obter tudo isso com uma alíquota de apenas 0,20 %.   Onde 
estaria o problema, então?

Não é um, mas são vários os problemas.  O primeiro é uma crise de legitimidade.  

A Nação vive uma crise moral sem precedentes na história atual. Os escândalos de corrupção 
atingiram um nível nunca imaginado, alcançando as mais altas autoridades e as maiores empresas.  
As investigações e os processos criminais estimam ter recuperado cerca de R$ 1 bilhão oriundo 
da corrupção, mas os desvios devem alcançar a casa de dezenas ou mais de bilhões de reais. A 
economia mergulha em recessão profunda, a inflação avança e a moeda brasileira desvalorizou-se 
acentuadamente, empobrecendo a população. Não há sinais de recuperação econômica a curto 
prazo.  O governo não consegue apontar a solução. A sociedade vive uma crise econômica, moral 
e política, que, para muitos, corre o risco de virar institucional. Centenas de milhares de pessoas 
pelo Brasil afora, volta e meia, saem às ruas pedindo a queda do governo, frustrados e acusando a 
governante eleita de ter mentido sobre a real situação econômica do país e as amargas medidas a 
serem tomadas.  

O governo poderia optar por cortar despesas, mas não tem nem intenção nem força política para 
isso. Ou seja, é, obviamente, um péssimo momento para aumentar tributos.

Mas, além do momento, por que a CPMF é tão rejeitada ?

A CPMF é um mecanismo perverso. Ela é uma espécie de pedágio sobre o grande oxigênio da 
economia que é o dinheiro. A CPMF não incide sobre a riqueza que o dinheiro produz, seja ela 
oriunda do trabalho, seja proveniente dos frutos da aplicação do capital. A CPMF é como um vírus 
que se inocula no dinheiro e vai carcomendo um pedaço cada vez que ele circula, depreciando o seu 
poder gerador de riqueza. É o pior tipo de tributo possível, é o tributo parasitário por excelência.

Por Jarbas Andrade Machioni*

Arquivo OAB-SP
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Além disso, incide em cascata, onerando todas as operações financeiras e monetárias que passem em 
bancos ou instituições semelhantes. Por seu viés de cobrança cumulativa, chega-se ao alto valor pretendido 
pelo governo. Mas, para um país que volta e meia tem os juros mais caros do mundo, é um contrassenso 
onerar mais ainda empréstimos, operações de desconto, cobrança de títulos. Para as empresas o custo do 
capital será encarecido, para o consumidor isso implicará em aumento de preços generalizado.

Criada como “provisória”, a população viu sua vigência ser prorrogada mais de uma vez, e viu a 
alíquota dela subir de 0,20% para 0,38%. Viu ser prometido à Saúde todo recurso oriundo dela e ser 
esvaziada essa promessa. O contribuinte foi enganado não uma, mas diversas vezes.  

O último fator é a crise econômica em si. 

Com a queda do preço das commodities, a economia brasileira perdeu os excedentes da balança de 
pagamentos que permitiu manter a moeda valorizada e dar ampla vazão a programas sociais inéditos 
e que deram poder aquisitivo a milhões de pessoas. Como decorrência disso, a crise econômica 
atingiu em cheio o país. O governo teve de desvalorizar a moeda, empobrecendo a população e os 
agentes econômicos, no afã de reverter a queda do saldo da balança de pagamentos. 

Como resultado visível da crise, o desemprego é crescente, há um grande fechamento de empresas 
e, nas que permanecem, há queda no faturamento.  A inflação está na casa de quase 10% ao ano, 
mas, alguns dizem, no bolso da classe média e baixa, ela chega a 20% ou mais. A realidade é chocante 
para o povo.

E aí está a grande questão: como aumentar tributos na crise?  Não há espaço para as famílias recolherem 
mais R$ 2 mil , R$ 3 mil por ano em tributos , nem para aqueles da chamada classe alta que, estatisticamente, 
são os 1% mais ricos da população, ganhando, como renda familiar,  R$ 12.988,00 por mês .  

A quase totalidade das empresas luta em face de uma inadimplência monstruosa e contra a escassez 
de empréstimos, aliada à alta de juros.  Não há espaço para aumentar tributos na atividade empresarial.

Nesse quadro gravíssimo, o novo ministro quer não só reinstituir a CPMF como “duplicar seus efeitos”, 
cobrando das duas pontas da operação.  De onde iria o cidadão retirar a verba para esse novo tributo  
reclamado pelo governo, do dinheiro da condução, da comida, do transporte escolar dos filhos?   
Será que o ministro desconhece a situação do país ?

Às vezes as autoridades parecem não viver neste chão, não frequenta as vilas, as cidades. Talvez 
venham mesmo de outro planeta.

Jarbas Andrade Machioni, advogado, é conselheiro secional e presidente da Comissão de Direito 
Tributário da OAB-SP
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\\
ENTREVISTA COM LUÍZA TRAJANO

Parabéns à CAASP e à senhora Luíza Trajano. Se existe crise, não adianta reclamar e se acomodar: 
vamos trabalhar mais! 

José Ricardo Guimarães Filho

ELOGIO

Parabéns! A revista eletrônica está sensacional.

Karl A. Neumann

ARTIGO DE LUIZ FLÁVIO BORGES D’URSO

Artigos como este demonstram nossa importância e nossa coragem para reverter o clima de 
desrespeito que vivemos. Havemos de nos unir para que o inocente sofra menos. Parabéns, Doutor 
D’Urso, pela atitude e a coragem de expor a verdade.
 

Waldiner Alves da Silva

\\PALAVRA DO LEITOR
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Condições Gerais: Os valores são por pessoa em apartamento duplo, calculado em Reais em 17/09/2015. Passagens aéreas são em classe econômica, com saída de São Paulo ou Viracopos. A passagem aérea do destino Bonito anunciada é via Campo 
Grande. Os valores são válidos para saída até 20/06/2016, exceto períodos de: Feriados Prolongados, Férias de Janeiro, Eventos ou Congressos nas cidades. Os Lugares são limitados. Reservas sujeitas à disponibilidade do produto anunciado. Para consultar 
outras datas de saída, destinos e informações, entre em contato com seu agente de viagem e confi ra o menor preço disponível para sua localidade. Parcelamento: Entrada a vista e o saldo em 09 vezes iguais sem acréscimo, no cartão de crédito e cheques 
pré-datados. Consulte nossas políticas de pagamentos e fi nanciamento. Validade da oferta: 30/11/2015.

As melhores ofertas de norte a sul do país!
VAMOS INVADIR O BRASILCOMPAROU, VIAJOU

AGAXTUR

FORTALEZA | 04 noites

A partir de R$ 1.237 ou entrada de R$ 310 
+ 09x R$

 103
Inclui: Aéreo, hospedagem e traslados

ARACAJÚ | 04 noites

A partir de R$ 1.033 ou entrada de R$ 259 
+ 09x R$

 86
Inclui: Aéreo, hospedagem e traslados

A partir de R$ 1.223 ou entrada de R$ 305 
+ 09x

NATAL | 04 noites

R$
 102

Inclui: Aéreo, hospedagem e traslados

BONITO | 04 noites

A partir de R$ 1.453 ou entrada de R$ 364 
+ 09x R$

 121
Inclui: Aéreo, hospedagem e traslados

MACEIÓ | 04 noites

A partir de R$ 1.105 ou entrada de R$ 277 
+ 09x R$

 92
Inclui: Aéreo, hospedagem e traslados

FOZ DO IGUAÇU | 04 noites

A partir de R$ 807 ou entrada de R$ 204 
+ 09x R$

 67
Inclui: Aéreo, hospedagem e traslados

JOÃO PESSOA | 04 noites

A partir de R$ 1.206 ou entrada de R$ 306 
+ 09x R$

 100
Inclui: Aéreo, hospedagem e traslados

BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 04 noites

A partir de R$ 1.079 ou entrada de R$ 269 
+ 09x R$

 90
Inclui: Aéreo, hospedagem e traslados

 Inclui ingresso e traslados para 02 Dias no 
Parque Temático Beto Carrero World.

agaxturviagens.com.br
11 3067-0900SP: Av. Europa | Av. Paulista | Shop. Cidade Jardim | Shop. Center Norte | Shop. Eldorado

DESCONTO DE

EXCLUSIVO PARA
ADVOGADOS*

7%

EXCLUSIVO PARA ADVOGADOS*
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