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Caro leitor,

A reportagem de capa desta edição da Revista da CAASP pretende mostrar que o Brasil precisa 

mudar seu foco econômico, mas sem paixões e livre de análises com finalidade visivelmente 

eleitoral. Alavancados e assegurados em bom nível emprego e renda, a partir de agora o 

país precisa investir em infraestrutura para crescer de verdade, e não aos 2,5% previstos para 2013. 

Para tanto, o governo tem de conquistar a confiança da iniciativa privada e garantir sucesso aos 

leilões de concessão previstos para este fim de ano. Para tratar desses temas, nossa reportagem 

ouviu os economistas Luiz Gonzaga Belluzzo e Yoshiaki Nakano, o advogado Ary Oswaldo Mattos 

Filho e o empresário Jorge Gerdau.

O primeiro nome que surge na cabeça dos brasileiros – ao menos dos politizados – quando se 

fala em educação é o do senador Cristovam Buarque. Na entrevista que nos concedeu para esta 

edição, o ex-governador conta, entre outras coisas, como sua proposta de federalização do ensino 

foi solenemente ignorada pela presidente Dilma Rousseff. Tema premente, a educação também é 

abordada pelo presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho, em seu artigo.

Na seção “Saúde”, reportagem de Karol Pinheiro mostra que as doenças sexualmente transmissíveis 

só serão vencidas definitivamente por meio... da educação! E em “Parceria”, Joaquim de Carvalho 

exibe números e argumentos que tornam inconteste o avanço do comércio via internet, o qual 

cresce muito mais que o varejo tradicional.

Luiz Barros, em “Cultura”, apresenta uma leitura da obra de Franz Kafka que certamente nos fará 

repensar o escritor tcheco e suas metamorfoses; e relata detalhes de bastidores do filme “Anatomia 

de um Crime”, de Otto Preminger, que tornam a clássica película ainda mais interessante.

A seção “Opinião” brinda os leitores com artigo de uma das mais importantes personalidades 

brasileiras quando o assunto são Direitos Humanos: o advogado Hédio Silva Júnior, ex-secretário de 

Justiça do Estado de São Paulo.

Boa leitura.

CARTA DO EDITOR
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\\PALAVRA DO PRESIDENTE

A notícia é desoladora. Divulgada no último dia 

27 de setembro, a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios – o Pnad 2012 – mostra que a 

taxa de analfabetismo no Brasil, que vinha em 

queda desde 2004, elevou-se de 8,6% para 8,7% 

de 2011 para 2012, considerada a população 

com mais de 15 anos de idade. A presidente 

do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), Wasmália Bivar, correu a informar 

que a variação de 0,1 ponto percentual significa 

estabilidade estatística. No nosso entender, a 

simples estabilização já configura uma flagrante 

derrota em se tratando de uma área de notória 

deficiência no Brasil, talvez o mais apertado dos nossos gargalos.

Não é por acaso que esta edição da Revista da CAASP traz entrevista com o senador Cristovam 

Buarque, cujo nome tem relação natural com o tema educação. O ex-governador do Distrito Federal 

e ex-reitor da Universidade de Brasília foi ouvido antes da divulgação do Pnad, mas podemos 

imaginar sua reação ao resultado. Algumas das mazelas dos governantes brasileiros nessa área são 

bem descritas por ele, como a priorização do ensino superior pelos governos FHC, Lula e Dilma, e a 

quase total inação dos três em relação à educação de base.

Em nossa opinião, o que se faz pela educação das crianças brasileiras aproxima-se de zero em termos 

qualitativos. É emblemático que o IDHM 2013 (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) 

mostre sensíveis avanços sociais no Brasil nos últimos 20 anos, mas a educação seja dona do pior 

indicador entre todos os itens mensurados. Atentemos para os seguintes dados de 2010: 91,1% das 

crianças de 5 e 6 anos frequentaram a escola; 84,9% das crianças de 11 a 13 anos cursaram os anos 

finais do ensino fundamental; e apenas 57,2% dos adolescentes de 15 a 17 anos completaram o ciclo. 

Do descaso 
à crueldade
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Quando se analisa o ensino médio, a realidade é ainda mais sombria: apenas 41% dos jovens se 

formaram em 2010.

O que dizem esses percentuais? A leitura é simples: nossas escolas não despertam interesse crescente 

nos jovens, e o abandono em algum momento é inevitável. Sintoma dessa triste realidade é que 

apenas um em cada quatro brasileiros domina plenamente as habilidades de leitura e escrita, bem 

como os fundamentos matemáticos, segundo o último Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf 

2011). Somos um país de analfabetos funcionais.

Se formos além da frieza estatística, que não deixa de ser reveladora, encontraremos situações 

que nos envergonham como Nação. As causas da baixa qualidade educacional no Brasil vão dos 

vexatórios salários pagos aos professores às aberrações pedagógicas como a aprovação automática.

Não será exagero se falarmos em crueldade. Criadas para ampliar a rede municipal de ensino de São 

Paulo, as escolas de lata foram adotadas também na rede estadual, a partir de 1998. Inicialmente 

instaladas em contêineres metálicos ou construídas em aço galvanizado, potencializavam ao 

extremo as sensações de calor e frio e não têm qualquer isolamento acústico. É verdade que, na 

rede estadual, as escolas de lata ganharam contornos mais humanos, digamos, quando passaram 

a ser construídas mediante o chamado “padrão Nakamura” (estruturas metálicas, telhado de zinco, 

paredes de madeira compensada e painéis de chapa de aço). Ainda assim, entendemos que nossas 

crianças, que são nada menos que o futuro do país, mereçam algo mais digno. Como disse um 

político do nosso passado recente, “cara é a ignorância, jamais a educação”.

O Brasil é um dos países que mais evolui no mundo em termos de desenvolvimento humano, revelou 

de fato o IDHM, e há quem diga que a educação é o carro-chefe dessa melhora. Uma análise superficial 

do estudo favorece tal visão enganosa. A leitura cuidadosa, contudo, mostra que, se avanço houve, 

foi quantitativo, graças à maior abertura das portas de entrada. Crescer em qualidade é algo bem 

mais difícil e, ao que parece, ainda distante.

Fábio Romeu Canton Filho
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\\ENTREVISTA

“Nem FHC, nem Lula, nem Dilma foram 
ambiciosos em relação à educação”

A educação tem nome na política brasileira: Cristovam Buarque. 

O senador carrega essa bandeira desde sempre, de modo 

incansável. Ex-reitor da Universidade de Brasília e ex-governador 

do Distrito Federal, ele não cansa de alertar seus pares no 

Parlamento e os sucessivos chefes do Executivo sobre o futuro 

sombrio que está reservado às nações que não priorizam a 

educação. Nesta entrevista do editor da Revista da CAASP, 

Paulo Henrique Arantes, Cristovam Buarque conta como seu 

projeto de federalização do ensino foi solenemente ignorado 

pela presidente Dilma Rousseff e apresenta suas sugestões para 

transformar a educação no país, reunidas em um modelo que 

consumiria 6,4% do PIB – menos que os 10% definidos pelo 

atual Plano Nacional de Educação. Nas linhas a seguir, o senador 

também comenta a destinação de recursos do pré-sal para a 

educação e ainda dá um sinal sobre seu futuro político. 

Revista da CAASP - Recente estudo da ONU (Organização das Nações Unidas) e do Ipea 

(Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas) mostrou avanços significativos nos indicadores 

sociais brasileiros nos últimos 20 anos. A educação foi o setor que mais evoluiu, mas é o único 

que ainda permanece em nível insatisfatório. A que isso se deve?

Cristovam Buarque  -  É muito simples: é a carreira de uma tartaruga contra uma lebre. A tartaruga 

avança, mas vai ficando para trás. Mesmo que o Brasil esteja melhorando, mantendo quase todas 

as crianças na escola, a qualidade dessa educação é tão ruim que nós estamos ficando para trás na 

comparação com outros países.

A exigência da educação hoje é muito maior do que era há 20 anos. Até certo tempo atrás, uma 

pessoa poderia ser cozinheira de um restaurante antes de saber ler. É inadmissível hoje que essa 

pessoa não saiba um pouco de inglês ou francês.

Eu conversei com dois empresários que iam investir num certo negócio e desistiram porque não havia 
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mão de obra qualificada. O ramo deles é criação de cavalos. E eu perguntei: qual é a especialização 

do vaqueiro de vocês? E eles disseram que tem de ser veterinário e ler a bula do remédio em inglês. 

Eles conseguiram um, e precisavam de 10.

O que os governos FHC, Lula e Dilma fizeram pela educação?

O Fernando Henrique fez o Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e de Valorização do Magistério), que transfere um pouco de dinheiro do governo federal para o 

ensino fundamental. O Lula jogou isso para o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), que abriga também o ensino médio. 

O Programa do Livro Didático é um bom programa, que já vem de antes deles. A merenda escolar, 

que vem dos militares, é um bom programa. O piso salarial foi estabelecido. Mas são umas coisinhas 

pequeninas. O piso é um projeto meu, é uma lei minha, o pessoal chama até de Lei Buarque.

 

Mas nenhum deles fez nada para dar um salto. Eles fizeram pequenas ações para melhorar, mas não 

para dar um salto. Nenhum deles foi ambicioso em relação à educação.

Essa falta de ambição também se dá com relação ao ensino superior?

Não, no ensino superior eles fizeram coisas importantes. Foi feito o programa de criação dos centros 

universitários, o incentivo às universidades particulares, que transformou 1,3 milhão de alunos em 

6 milhões – isso foi um salto considerável. E o Lula fez o Prouni (Programa Universidade para Todos), 

pelo qual mesmo quem não tem dinheiro consegue estudar no ensino superior.

Não está fácil demais abrir uma faculdade no Brasil? Não é muito grande o número de 

faculdades de má qualidade?

A culpa pela formação de maus profissionais não é por se abrirem muitas faculdades. A culpa é do 

ensino básico ruim. Se a educação de base for boa, não existe universidade ruim, porque os alunos 

bons não deixam as universidades ruins continuarem - ou elas ficam boas ou acabam.

Em vez de a gente lutar para não criar novas faculdades, por que a gente não luta para ter mais 

meninos terminando o ensino médio com mais qualidade? Porque o pensamento brasileiro – do 

Lula, do Fernando Henrique, de nós todos – é muito prisioneiro da universidade. Nós não levamos 

em conta o fundamental, que é o ensino básico. O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) foi um 
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instrumento criado para avaliar o ensino médio, como 

o próprio nome diz. Ninguém dava importância a ele. 

Quando ele passou a ser vestibular para faculdade, 

todo mundo descobriu o Enem.

O Lula se orgulha de ter criado 10 universidades 

estatais, mas o número de analfabetos não 

diminuiu no governo dele substancialmente, ficou 

praticamente no mesmo. Diminuiu a porcentagem, 

porque aumentou o número de pessoas.

Soubemos que, em 2011, o senhor mandou uma 
carta/ofício para a presidente Dilma Rousseff. O 
que dizia essa carta? O senhor obteve retorno?

Eu fiz uma carta propondo um salto na educação. Para 

esse salto ser possível, só com a União cuidando da educação de base, pois os municípios não têm 

dinheiro nem gente. Qual é a minha proposta? Eu quero uma educação com a qualidade da Coreia 

do Sul, da Finlândia. Como eu faço? Primeiro, preciso de um professor da mais alta qualidade, da mais 

alta dedicação. Como chegar a isso? Pagando 9.500 reais por mês ao professor – com menos que 

isso não se atrai os melhores quadros. Segundo, crio um sistema de avaliação de professores muito 

rigoroso e cuidadoso – é preciso verificar se o sujeito quer ser professor só pelo salário ou também 

por vocação. É por isso que eu não sou tão favorável a creches estatais, porque se for para pagar mal, 

vamos maltratar os meninos; e se pagarmos muito bem, até Herodes se candidata para ser diretor.

Além disso, a escola tem que se situar num prédio bonito, confortável, os equipamentos têm de ser 

da mais alta modernidade. Hoje, nossas crianças são torturadas. Assistir a uma aula no quadro negro 

é uma tortura. Eu costumo dizer que o quadro negro é um pau de arara para a mente. O menino se 

acostuma com computador, com celular, com iPad, com televisão. Tem de ser uma lousa inteligente.

Então, professor, ambiente inteligente e horário integral – é essa a escola que a gente quer. Como 

fazer isso? Com uma carreira nacional do Magistério, como acontece no Banco do Brasil, na Caixa 

Econômica Federal, no Ministério Público. E também um programa nacional de construção e 

equipamento de escolas. 

Minha proposta é que sejam escolhidas as cidades onde todas as escolas serão adequadas ao novo 

modelo. O Governo Federal “adotaria” cidades. Então, essas cidades iriam se espalhando pelo país 

ENTREVISTA \\ENTREVISTA
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“ O atual sistema não tem como alcançar a qualidade”
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processo de 20 anos. Eu, inclusive, sugiro começar pelas pequenas e por aquelas onde há um mínimo 
de tradição educacional, começar por aquelas onde os vereadores, o bispo, o pastor, os comerciantes 
façam um acordo de investirem na educação, seja na rua, na praça, no teatro, na biblioteca. O que 

temo é que muitas não queiram.

Isso envolveria a extinção das escolas públicas estaduais e municipais?

Envolveria a longo prazo. Na verdade, esse projeto guarda uma premissa importante. O atual sistema 
não tem como alcançar a qualidade que a gente precisa. É até possível melhorar as 197 mil escolas, 
mas um grande salto de qualidade é impossível. Então, a minha ideia: vamos criar um novo sistema, 
numa transição de 20 anos. Eu acho que nas pequenas cidades a transição durará dois anos; nas 
grandes levará mais tempo. 

É um sistema novo, e é isso que eu disse na carta à presidente Dilma, e até botei um nome: Novo 
Sistema Educacional Brasileiro. Essa carta foi entregue em julho de 2011. 

E qual foi o retorno da presidente Dilma?

Nunca obtive nem o recibo. Eu entreguei nas mãos da ministra Gleisi (Gleisi Hoffman, ministra-chefe 

da Casa Civil) e esqueci de pedir o protocolo.

Eu soube por um amigo meu, que circula muito no Palácio do Planalto, que o pessoal está rindo de 

mim por propor salário de 9.500 reais para o professor. Eles acharam que isso era motivo de riso, era 

uma piada. Como seu eu tivesse a ideia maluca de aumentar o salário de todos os professores de 

uma só vez. A minha proposta é que isso seja aumentado progressivamente, enquanto o sistema vai 

se transformando.

E quanto custaria a implantação desse novo sistema educacional público, federalizado?

Vinte anos depois de iniciada a transição, vai custar 6,4% do PIB, supondo um crescimento de 3% do 

PIB, que é a média de longo prazo.

Quanto custa o sistema educacional hoje?

Hoje custa 5% do PIB, mas incluindo as universidades. Agora, o PNE (Plano Nacional de Educação) já 

disse que a educação vai consumir 10% do PIB, e eu sei que preciso só de 6,4% para a educação de 
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base, por isso nunca briguei pelos 10%. Eu tenho 

medo de que esses 10%, sendo dados hoje para o 

sistema educacional, seja dinheiro jogado fora. Se 

não me disserem como esse dinheiro chega até a 

cabeça dos meninos, eu não luto por isso. Se você 

jogar dinheiro no quintal da escola, na primeira 

chuva vira lama. Eu temo que comece a chover 

dinheiro no quintal das escolas.

O que precisa para seu projeto ser abraçado?

Só se eu for presidente. Ministro não consegue 

nada, a não ser que o presidente queira.

E as escolas particulares? Por que se permite que as escolas privadas cobrem tão caro? Os 

grandes grupos escolares exercem um lobby muito poderoso, não?

Eu acho que hoje não existe tanto lobby, porque a concorrência é muito grande, e a prova disso é que 

existem escolas particulares baratíssimas, só que de péssima qualidade. Eu insisto na pergunta: por 

que não se luta para que a escola pública seja tão boa para que nossos filhos estudem nela?

Essa é a grande luta, não?

Não tem sido. Pouca gente luta para que a escola pública fique boa. As pessoas lutam para que a 

escola particular fique mais barata, e para isso só tem um jeito: baixar o salário do professor, baixar o 

lucro ou conseguir que o governo pague. 

Eu, pessoalmente, sou a favor de um “Proesb”, que seria um Prouni da educação de base, mas só onde 

não houver uma escola pública de qualidade.

Em que momento as escolas públicas, que eram as melhores há 40 anos, começaram a se 

deteriorar?

Exatamente na década de 1970, quando os pobres vieram para as cidades onde estavam as escolas 

públicas. Enquanto a escola pública era para poucos, era boa.

“Pouca gente luta por uma boa escola pública”
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Eu tenho um projeto que diz que todo parlamentar fere seu decoro se botar o filho numa escola 
particular. O pessoal diz que é demagogia.

As escolas particulares praticam reajustes muito acima de índices como o IPCA, por exemplo.

Tem que olhar se o reajuste dado aos professores é igual, caso contrário o pai do aluno estará 
perdendo dinheiro. Nesse caso, deve-se fortalecer os pais. Se a Associação de Pais e Mestres tem 
força e o colégio aumenta a mensalidade mais do que deveria, é só dizer: nós todos vamos tirar 
nossos filhos daqui, vamos fazer uma escola nossa, fazer uma cooperativa. Mas, além de fazer isso, 
deve-se lutar para que a escola pública seja tão boa quanto a particular. É inadmissível, mesmo para 
o rico, pagar pela educação do seu filho. 

Há um grande empresário aqui em Brasília que disse, durante um debate, ter vergonha por ser muito 
rico e manter o filho estudando de graça na UNB (Universidade de Brasília), porque ele podia pagar uma 
boa faculdade particular. Eu lhe disse: você não deveria ter vergonha por seu filho estudar de graça, 
principalmente se ele quiser descobrir a cura do câncer, se ele quiser ser um grande engenheiro e 
construir as maiores pontes do Brasil. E eu também disse: se você está tão preocupado e encabulado, 
por que não dá uma bolsa de estudo para os filhos dos pobres? E ele, na hora, disse: traga a proposta. 
Eu saí da palestra, fui para o meu gabinete de reitor da UNB, preparei a proposta, deixei na mesa da 
secretária dele. E ele passou a dar bolsa para mais de 100 alunos de engenharia da UNB.

Quem é esse empresário?
Luiz Estevão.

A realidade das escolas públicas de nível superior é exatamente o inverso das do ensino 
fundamental e médio. É isso?

Sim, mas elas são para poucos. Aí é que está: a minha proposta de federalização, na verdade, é pegar 
as 490 escolas federais de ensino fundamental e médio que existem hoje e transformá-las em 197 
mil, absorvendo as estaduais e municipais. 

Hoje nós temos 490 federais. Se você pegar a avaliação das escolas feita pelo Ideb  (Índice de 
Desenvolvimento da Educação de Base), a pior média é das estaduais, a segunda pior é das municipais, 
depois vêm as particulares, mas lá em cima estão as federais, as melhores. É claro, as 10 melhores do 
Brasil são particulares, mas tem algumas muito ruins também. Mas as federais são todas boas – é o 
Colégio Pedro II, são os Institutos de Aplicação, as escolas técnicas e os colégios militares. Isso dá 250 
mil alunos – por que a gente não faz isso para 50 milhões? Inclusive, esses 250 mil privilegiados são 
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privilegiados educacionalmente, mas ocorre também o privilégio social, porque, como tem poucas 

vagas, para entrar precisa de concurso. E quem entra? Quem teve livro em casa, quem teve professor 

particular. Além disso, são tão poucos que alguns têm até carro.

Como fazer esse projeto da federalização ser mais debatido, ou debatido seriamente?

Falando para a Revista da CAASP!

Eu falo sobre isso todos os dias com quem me procura, dou os livros, faço discursos sobre isso. Hoje 
se trata da federalização como alguma coisa que todos sabem o que é – e alguns são contra. Já não 
é uma novidade total.

Alguém entre seus pares no Senado têm a educação como pauta prioritária?

Eu acho que alguns até podem ter, mas os eleitores não têm. É difícil se eleger com o discurso da 
educação. Eu me elegi senador com o discurso da educação porque já havia sido governador, já era 
um nome, caso contrário acho que não me elegeria. Educação não é a principal prioridade, ainda, 
mas será. As pessoas estão começando a perceber que não há futuro sem educação.

Algum personagem da política brasileira teve alguma iniciativa de real impacto educacional?

Só o Brizola (ex-governador Leonel Brizola), no Rio de Janeiro, e o Collor (ex-presidente da República 
Fernando Collor de Mello), quando adotou os Cieps (Centros Integrados de Educação Pública), criação 
do Brizola, com o nome de Ciacs (Centros Integrados de Atendimento à Criança), depois rebatizado 
Caics (Centros de Atenção Integral à Criança) pelo Itamar (ex-presidente da República Itamar Franco). 

Aí acabou.

Qual sua opinião sobre a destinação dos recursos do pré-sal para a educação?

Eu fui o primeiro a apresentar isso, e propus 100%. Naquela época era uma aberração. O projeto foi 
arquivado pela base do governo aqui no Senado. Depois eu apresentei outro projeto nesse sentido 
junto com o Tasso Jereissati - foi arquivado também. Então apresentei mais um, junto com o senador 
Aloysio Nunes. Aí o governo fez o seu e apresentou. 

Se eu fui o primeiro, é claro que sou favorável, mas hoje eu tenho medo. Estão vendendo como 

solução para a educação os royalties do petróleo. Isso é uma aberração. Primeiro porque, se tudo der 

certo, vai ter 88 bilhões de reais daqui a 20 anos, e a gente precisa de 450 bilhões. Então, não é muito. 
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Além disso, esse dinheiro é uma hipótese. Quem 

tem certeza de que esse dinheiro existe? Se for a 

parte do Eike Batista...

Além do mais, quem tem certeza de que haverá 

solução técnica para extrair? E quem sabe qual será 

o preço do petróleo? Achar que o pré-sal resolve é 

o que me assusta.

Qual sua opinião sobre a política de cotas nas 

faculdades?

É um paliativo, que eu entendo necessário. Mas 

não tem nada a ver com educação. Cota tem a ver 

com a questão racial. Acho que algumas pessoas 

acham que as cotas explicitam o problema racial e 

que isso não seria bom para o Brasil porque devemos dizer que somos todos iguais. Eu acho que 

a maioria, na verdade, não quer perder a vaga de branco para colocar um negro. É a defesa de um 

direito que se adquiriu. 

Agora, àqueles que dizem que vai explicitar o problema racial eu digo: ótimo, está na hora de 

explicitar o problema. Nós poderíamos continuar colocando para debaixo do tapete o problema 

racial, e a gente sabe que o preconceito existe porque os negros são pobres – na verdade, não é 

porque são negros, pois o dinheiro “embranquece”. E o diploma “embranquece”.

Eu sou de uma região de muitos negros, o Nordeste. Minha família nunca teve preconceito racial. Mas 

a primeira vez que eu me consultei com um médico negro eu tinha 60 anos e estava em Angola. Tem 

que quebrar isso. Qual o jeito de se quebrar isso? Aumentar o número de universitários negros como 

caminho para mestiçar a cara da elite brasileira. A elite brasileira tem uma cara branca, num país que 

não é branco. A gente tem que colorir a cara da elite brasileira dando diploma. E está provado que 

não cai a qualidade, porque só entra com a cota quem passar no vestibular. A cota não dá direito 

de entrar, ela dá uma classificação melhor para quem passou embaixo e é negro. Depois que você 

passou no vestibular, não tem diferença entre quem passou em primeiro e último. Em lugares como 

a UNB, os cotistas têm média melhor que os outros.

“ Achar que o pré-sal resolve é o que me assusta”
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Agora, é paliativo. A solução completa virá quando os meninos negros estudarem nas mesmas 

escolas que os meninos brancos. E a maneira de alcançar isso é fazer com que a escola dos pobres 

seja igual à escola dos ricos. As pessoas acham que isso é demagogia, mas a maioria dos países 

medianamente desenvolvidos já fez isso. O príncipe herdeiro da Dinamarca vai a uma escola pública, 

até porque eu acho que nos países escandinavos só existem escolas públicas.

Que país é seu modelo de educação?

Veja bem, não se trata de modelo pedagógico – a federalização tem de dar liberdade pedagógica. 

Mas eu cito Finlândia, Coreia do Sul, Cingapura, Taiwan como os melhores, ao lado de Suécia e 

Dinamarca; depois vêm Alemanha, França, até os Estados Unidos e o Canadá. Em quase todos esses 

países a educação é federal, ou foi federal e depois se municipalizou. A escola particular existe em 

muitos deles, mas muitos não a tem por ser desnecessária, e em outros é proibida. Na Coreia do Sul, 

professor é carreira federal. Na Finlândia é diferente: o professor é contratado pela escola, não pelo 

Estado, mas o Estado define o salário.

Quais as diferenças – e semelhanças - entre o Bolsa Escola, lançado pelo senhor quando 

governador do Distrito Federal, e o atual Bolsa Família?

Três diferenças. Na verdade, o Bolsa Escola é meu, mas o Bolsa Escola que o Lula mudou e passou a 

chamar de Bolsa Família era o do Fernando Henrique, que por sua vez era a mesma coisa que o meu. 

Então, o Bolsa Família é uma modificação do Bolsa Escola.

Houve três erros do Lula. Primeiro, mudar o nome. Sabe por quê? Quando uma mãe recebe uma 

Bolsa Escola ela diz “preciso desse dinheiro para meu filho ir para a escola”. Quando ela recebe um 

Bolsa Família, ela diz “preciso desse dinheiro porque minha família é pobre”. Os próprios linguistas 

explicam isso. Perdeu-se o compromisso educacional. Segundo, Lula tirou a gestão do Ministério 

da Educação e colocou no Ministério da Assistência Social, que se chama Desenvolvimento Social, 

mas é de assistência. E, terceiro, ele misturou o programa educacional Bolsa Escola com os outros 

programas de transferência de renda que o Fernando Henrique tinha criado – vale-alimentação, 

vale-gás etc. Quando misturou, descaracterizou o lado educacional.

Eu considero o Bolsa Família um programa assistencial necessário para o Brasil, mas não é um 

programa educacional.
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Após as manifestações populares que tomaram as ruas do país, em junho último, o senhor 

chegou sugerir o fim dos partidos...

O fim dos partidos atuais.

Perfeito. Qual sua leitura dessas manifestações e das ações que delas decorreram? De que 

reformas o Brasil necessita?

Há cerca de dois anos eu publiquei um texto sobre a reforma política brasileira, e o último item era 

“uma moratória partidária”. Durante seis meses não existiriam partidos. Que todos se reorganizem 

politicamente! Provavelmente voltariam os mesmos partidos, mas já com outras pessoas, já com 

outras ideias, e já com duas coisas fundamentais: unidade ideológica e unidade moral. Foi nesse 

sentido que eu fiz a provocação.

Por que isso? Porque nós não estamos preparados para os novos tempos da política, que eu chamo 

o da guerrilha cibernética. Hoje, cada menino é uma trincheira, não precisa de partido para fazer 

uma manifestação. Eles estão tomando as Câmaras Municipais, e vão tomar muitas outras ainda. O 

mais chocante para mim não foi uma passeata de 100 mil pessoas, foram os vereadores tendo de 

pedir permissão aos manifestantes para se reunirem no plenário da Câmara Municipal. O que é que 

está acontecendo? Caiu a ficha daqueles que fizeram curso universitário e não vão ter emprego, que 

compraram carro e ficam três horas no trânsito e ainda têm de gastar 30% da renda para pagar a 

prestação. 

Os policiais estão despreparados para essa guerrilha cibernética. Nós, políticos, estamos 

despreparados, não sabemos como fazer para incorporar essa nova realidade. 

Os seus pares no parlamento estão sensíveis a isso tudo?

Não. E além de não estarem sensíveis ainda estão fazendo um pouco de marketing com o que 

chamam de agenda positiva, que na realidade não muda nada.

O seu partido, o PDT, é ou não da base do governo? 

Meu partido é da base do governo. Eu não falo pelo partido – quem fala são os líderes. Eu sou 
independente, faço meu discurso, minhas críticas, apoio. Eu comprei uma briga imensa com os 
médicos porque eu apoio o programa Mais Médicos, apoio totalmente. Aí o pessoal diz: mas você 



 18 // Revista da CAASP / Outubro 2013

\\ENTREVISTA \\ENTREVISTA

vai ao médico sem equipamento? Eu digo: prefiro médico sem equipamento que equipamento sem 

médico. O erro desse programa é só mandar um médico – tinha que mandar dois.

O senhor foi lançado candidato a presidente da República por um correligionário. É sua 

intenção candidatar-se?

Eu não fui lançado, mas tem gente falando nisso.

O senhor aceitaria a indicação?

Hoje, até aceitaria, se não demorar muito. Para lançar em cima da eleição, eu não quero.

E vice do Eduardo Campos (governador de Pernambuco, provável candidato a presidente da 

República pelo PSB), não seria uma possibilidade?

Eu sou pernambucano, eu e Eduardo torcemos pelo mesmo time. Precisamos ver se ele será candidato 

ou não.

É bem capaz que sim, mas não sei se tenho o perfil. O vice dele deve ser de Rio, São Paulo, Minas 

ou Rio Grande do Sul, do setor empresarial e mulher. Mas não tem um nome que caiba nesse perfil 

(risos).

Agora, eu não estou buscando ser candidato a presidente. Eu já fui, deixei minha mensagem, tive 

só 2,5% dos votos, mas deixei uma imagem boa. Se eu for candidato de novo, vou chegar a 7% ou 

8%, não vou passar disso. E corro o risco de deixar a imagem de alguém que está perseguindo a 

presidência aos 70 anos. Eu não vou atrás, não.

Entre os candidatos já postos, qual tem condições de revolucionar a educação?

Não vejo nenhum deles falar disso. Agora, um dia alguém falará, não sei se nesta eleição, ou em 2022 

ou 2026. O Brasil exige.
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Precisamos não só dos recursos, mas da gestão do setor privado, que é mais eficiente, mais ágil 
e de menor custo”. A fala não é de um liberal tentando demonstrar que o PT no governo pratica 
uma gestão estatizante. A afirmativa é da presidente Dilma Rousseff, certamente contrariando 

alas do PT, e foi proferida em um discurso para investidores durante o seminário “Oportunidades em 
Infraestrutura no Brasil”, em Nova York, promovido pelo banco de investimentos Goldman Sachs, em 
meados de setembro.

Ao reconhecer a incapacidade de o Estado executar obras de infraestrutura de grande porte, por ser 
lento e burocrático, Dilma dá o primeiro passo para vencer o principal gargalo da economia brasileira. 
O segundo ocorrerá quando as condições oferecidas nos leilões de concessão dessas obras fizerem 
despertar o chamado “espírito animal” dos empresários. 

O pacote inicial de concessões de rodovias deste ano frustrou em parte a expectativa do governo: 
oito consórcios entregaram propostas para duplicação da rodovia BR-050, entre Goiás e Minas Gerais, 
mas ninguém se apresentou para assumir a BR-262, entre Espírito Santo e Minas Gerais. A justificativa 
empresarial pelo desinteresse foi a participação do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes) na obra. É a iniciativa privada ainda desconfiando do Estado, mas não só isso.

Além do receio de quebras contratuais por parte do governo – risco negado por Dilma Rousseff com 
veemência, em Nova York -, os investidores querem lucrar, o que parece óbvio e legítimo. Em leilões 
anteriores o governo estabeleceu uma taxa de retorno de 6% aos consórcios vencedores. Ou seja, 
tabelou o lucro dos empresários e, por conseguinte, afugentou-os. Desde então, o governo vem 

PESSIMISMO INJUSTIFICÁVEL
X

OTIMISMO EXACERBADO
Exaltado por tirar milhões de pessoas da pobreza e manter-se em situação de pleno 
emprego, o Brasil precisa dar um novo salto, agora na área de infraestrutura, caso 
contrário terá seu crescimento limitado – e o governo parece ter acordado para o 
obstáculo que o intervencionismo exagerado significa. A análise desapaixonada e 
apartidária dos indicadores econômicos (inflação, PIB, juros, câmbio) recomenda 
cautela e contextualização mundial. Tanto as previsões catastróficas quanto as 
eufóricas têm se mostrado irreais, até mesmo irracionais. 

Reportagem de Paulo Henrique Arantes 

“
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reestudando o modelo de concessões e 

aposta que a partir de agora, afrouxado 

o limite de lucro, as concessões vão 

deslanchar.

“O governo merece confiança. Agora, para 

que os empresários confiem no governo, 

deve haver um diálogo maior”, avalia o 

economista Yoshiaki Nakano, diretor da 

EESP (Escola de Economia de São Paulo), 

da Fundação Getúlio Vargas. “O governo 

tem que respeitar o lucro que o empresário 

deseja, sem permitir um lucro absurdo. Tentou-se empurrar uma taxa de retorno muito baixa, 

privilegiando o usuário com a menor tarifa possível. Não ia dar certo, por isso o governo recuou”, 

diz Nakano, que foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo durante o governo Mário Covas. 

Detalhe: hoje, Nakano é um dos consultores informais da presidente Dilma Rousseff e do ministro da 

Fazenda, Guido Mantega.

Para Luiz Gonzaga Belluzzo, professor de economia da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), 

a fixação de taxas de retorno muito baixas foi um erro que ficou para trás. “Houve uma discussão 

nacional sobre isso, todo mundo deu palpite, mas o governo corrigiu isso. Hoje, eu considero que o 

retorno implícito nos projetos é satisfatório”, acredita Belluzzo, outro dos interlocutores do governo 

em assuntos econômicos e há décadas uma das vozes mais proeminentes do keynesianismo no 

Brasil. “Temos um horizonte de projetos e investimentos muito rico, não só na infraestrutura, mas 

também no que diz respeito a óleo e gás. É preciso que a Petrobras retome os investimentos e 

comece a explorar. Isso nos colocará numa posição muito favorável do ponto de vista do balanço de 

pagamentos”, orienta.

Na verdade, o empresariado reagiu muito mal à substituição de Nelson Barbosa por Arno Augustin 

no cargo de secretário-executivo do Ministério da Fazenda, no início do ano. Ao contrário de Barbosa, 

Augustin afina-se com os setores mais à esquerda do PT, dogmaticamente avessos a concessões, 

privatizações e congêneres. “Eu acho que o governo colocou para negociar com o setor privado 

pessoas que, ideologicamente, são contra a iniciativa privada. Obviamente, há uma dificuldade 

natural, pois essas pessoas entendem isso como usurpação do papel do Estado”, constata o advogado 

Ary Oswaldo Mattos Filho, professor da Faculdade de Direito GV, da Fundação Getúlio Vargas. Ex-

presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), Mattos Filho vê nos prazos afixados – 20 a 30 

Ricardo Bastos

Nakano: governo precisa aprender a dialogar com a iniciativa privada
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anos – outro obstáculo ao sucesso das 
concessões de infraestrutura, além de 
uma suposta dificuldade de se obter 
financiamento externo: “As obras 
exigem financiamento. As chances de 
financiamento, na medida em que o 
governo ficou discutindo durante tanto 
tempo qual a lucratividade que daria aos 
empresários, diminuíram muito aqui por 
causa da melhoria do sistema financeiro 
americano”.

No tocante à Petrobras e ao pré-sal, Mattos Filho destaca como aspecto negativo a participação 
acionária obrigatória de 30% da estatal em todos os lotes licitados. “Só que a Petrobras não tem 
dinheiro. Então, qual é a solução? Alterar essa lei, pois se trata de um posicionamento político, o qual 
não leva em consideração que a realidade econômica muda com o tempo”, acredita o advogado.

De qualquer modo, o ministro Guido Mantega assumiu pessoalmente a condução dos leilões de 
concessão. Arno Augustin encontra-se numa espécie de geladeira. No caso dos campos rodoviário, 
ferroviário, portuário e aeroportuário, o governo está oferecendo via BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social) condições de financiamento em termos quase paternais, o 
que indiretamente aumenta a taxa de retorno, esta também flexibilizada. As próximas licitações 
importantes são referentes à ferrovia entre Açailândia (MA) e Barcarena (PA), de 457 quilômetros, 
que exige investimento de R$ 3,25 bilhões; aos aeroportos de Galeão (RJ) e Confins (MG), cujos 
investimentos necessários alcançam, respectivamente, R$ 5,7 bilhões e R$ 3,5 bilhões; e a 11 terminais 
no porto de Santos (SP) e cinco portos no Pará, a custos respectivos de R$ 1,4 bilhão e R$ 1,6 bilhão.
Paralelamente, o leilão do campo petrolífero de Libra, o primeiro do pré-sal a ser licitado, ficou sem 
a participação das quatro maiores petroleiras do mundo: ExxonMobil, Chevron, British Petroleum 
e BG Group.  A desistência, suspeita-se, deveu-se à presença obrigatória da Petrobras no consórcio 
vencedor.

“Uma economia como a brasileira se desenvolve em grandes ciclos de expansão, e o nosso próximo 
ciclo de expansão depende da superação dos gargalos 
de infraestrutura”, salienta Yoshiaki Nakano. Estima-se 
que o estoque de capital para infraestrutura represente 
70% do PIB em países como Coreia do Sul e China. No 
Brasil, é 16% do PIB. “Para se elevar de 16% para 70% 
nosso capital em infraestrutura, talvez precisemos 
investir US$ 1 trilhão em 20 ou 30 anos”, calcula o 
professor da FGV.

Ricardo Bastos

Mattos Filho: participação de 30% obrigatória da Petrobras é danosa

Porto de Santos, no pacote de modernização da infraestrutura
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Um Fla x Flu indesejável
A alta do PIB no segundo trimestre de 2013, de 1,5% em relação ao trimestre anterior, reacendeu o 
clima de Fla x Flu que tem marcado o debate econômico no Brasil. O resultado é positivo, certamente, 
mas não tanto para justificar queima de fogos por parte do governo. Em contrapartida, foi grande a 
correria para demonstrar que aqueles números alvissareiros não se sustentariam. 

O fato é que o crescimento no segundo trimestre merece destaque por sua característica disseminada. 
Todos os setores avançaram: agropecuária (3,9%), indústria (2%), serviços (0,8%), investimentos 
(3,6%), consumo das famílias (0,3%), consumo do governo (0,5%), exportação de bens e serviços 
(6,9%) e importação de bens e serviços (0,6%). 

O banho de água fria viria no primeiro mês do quarto trimestre, quando a produção industrial caiu 
2%. De outra parte, o recuo de 0,33% do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) em 
julho foi visto como positivo por analistas do mercado, que anteviam uma queda de 1%. Em meio a 
altas e baixas, todos apostam que o crescimento do PIB em 2013 ficará em torno de 2,5% - bem maior 
que o 0,9% de 2012.

“Para o Brasil crescer 2,5% no ano, basta a economia não cair no segundo semestre. Como temos 
enormes vantagens em algumas áreas de recursos naturais, agricultura forte, deveríamos estar 
crescendo a uma taxa de 7% ao ano. Isso significaria que a cada 10 anos dobraríamos nossa renda 
per capita”, observa Yoshiaki Nakano. Na opinião do economista da FGV, o salto de 1,5% no segundo 
trimestre de 2013 foi puxado pela agricultura e por setores favorecidos pelos juros baixos do BNDES, 
como os de bens de capital, automóveis e, principalmente, caminhões. “Agora, se você compra um 
caminhão hoje, não compra outro amanhã, a não ser que a economia esteja crescendo muito – e não 
está. O normal será uma esfriada”, prevê.

Também para Luiz Gonzaga Belluzo o segundo trimestre de 2013 foi atípico: “Esse crescimento não 
pode ser projetado para frente, foi um fenômeno pontual. Na verdade, recuperamos um pouco 
a exportação de minério de ferro e de petróleo, que estava praticamente paralisada. Também 
aumentamos a exportação de manufaturados, já por conta da desvalorização cambial”.

Apesar das oscilações, nada aponta para uma crise econômica. O que está em jogo é a forma como 
o governo vai comportar-se diante dessas pequenas variações. A inflação, por exemplo – depois da 
histeria em torno da alta no preço do tomate –, mostra-se contida um pouco abaixo de 6% anuais, 
mas persistente. É nesse item tão influente na vida da população que o clima de Fla x Flu torna-se mais 
evidente: uns querem derrubar a inflação a qualquer custo, outros acham que medidas extremas só 
se justificariam caso houvesse no país um alto grau de descontrole inflacionário.

Porto de Santos, no pacote de modernização da infraestrutura
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E quais seriam essas medidas? Bem, após o Banco Central elevar a taxa básica de juros de 7,5% para 
9% (em quatro aumentos sucessivos), alguns sugerem que se force o aumento do desemprego como 
forma de esfriar o consumo e baixar a inflação. “Se quiser baixar a inflação, não pode manter esse nível 
de emprego. Para nossos padrões, estamos em regime de pleno emprego, o que, aliado ao aumento 
dos salários, força a inflação. É uma constatação dolorosa, mas a realidade não é necessariamente 
rosa”, entende Ary Oswaldo Mattos Filho. 

“Se o governo tivesse, por exemplo, permitido o reajuste dos combustíveis, a inflação seria maior. 
Infelizmente, de vez em quando temos que dar uma parada para arrumar a casa e poder crescer mais 
posteriormente”, corrobora Nakano.

O desemprego no Brasil, apontado em setembro, é de 5,3%, após queda frente aos 5,6% registrados 
de julho. Difícil acreditar que esse baixíssimo percentual de desempregados possa ser prejudicial à 
economia. Em recente seminário realizado pela Bolsa Mercantil e de Futuros, Jim O’Neill, economista 
britânico criador do termo Bric para designar os emergentes Brasil, Rússia, Índia e China, indignou-
se: “Em nenhum outro lugar eu ouviria economistas reclamando de que o desemprego está baixo 
demais. Esse é o tipo de problema que qualquer ministro de Finanças europeu reza para ter”.

De fato, a Europa não consegue sair da crise eclodida em 2008. Com mínima recuperação econômica, 
ainda insuficiente para aliviar os danos da recessão, as populações europeias, exceto em alguns 
países, como Alemanha e Noruega, sofrem com a austeridade imposta pelo FMI (Fundo Monetário 
Internacional) e pela Comunidade Econômica Europeia, cujos empréstimos são condicionados 

A
FP
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a desumanos cortes nos gastos sociais – assalariados em geral e aposentados costumam pagar o 

pato. Espanha e Grécia têm índices de desemprego de 26% e 27%, respectivamente, e mais de 50% 

dos jovens de até 24 anos não têm trabalho nesses países. Portugal segue na mesma toada, com 

desemprego de 16,5%. Os Estados Unidos também têm desemprego maior que o Brasil, em torno 

de 7%.

Belluzzo é um dos que ironizam aqueles que defendem o aumento do desemprego para conter a 

inflação brasileira. “Isso é coisa do Milton Friedman, a chamada taxa natural de desemprego. Ninguém 

mais leva essa gente a sério”, diz, referindo-se ao economista americano já falecido, professor da 

Escola de Chicago, idolatrado por quem enxerga o mercado como uma entidade suprema. “O manejo 

da taxa de juros por conta da inflação tem de ser responsável. O que se propagou foi uma disparada 

brutal da inflação, que não aconteceu nem vai acontecer. Eu vi uma economista na televisão agitando 

os braços, gritando ‘a inflação voltou’. Eu, como trabalhei no governo Sarney, sei como é se deparar 

com uma crise hiperinflacionária”, recorda Belluzzo. O economista da Unicamp foi secretário de 

Política Econômica do Ministério da Fazenda entre 1985 e 1987. No último ano do governo de José 

Sarney (1985-1990) a inflação foi de 1.764,86%.

Para ser vencida sem milagres, a inflação precisa ter suas reais causas detectadas – isso é unânime. 

“Em grande parte, a inflação atual é oriunda da apreciação do câmbio. Quando se apreciou o câmbio, 

privilegiou-se os importados e se destruiu boa parte da indústria brasileira. O setor de serviços 

aumentou os salários muito acima da produtividade, e isso repercutiu nos demais setores: se você 

aumenta os salários e não aumenta a produtividade, está aumentando os custos, e os setores tinham 

de repassá-los de alguma forma”, explica Nakano. 

Câmbio - Em agosto, o anúncio - também em tonalidade catastrófica - de que o Fed (Federal Reserve, o 

Banco Central americano) encerraria a fase de incentivos à economia americana, pela qual despejava 

US$ 85 bilhões por mês na praça, levou à alta do dólar no mundo inteiro. No Brasil, o câmbio chegou 

a ultrapassar os R$ 2,50. O Banco Central atuou, mantendo a liquidez no mercado de câmbio e 

segurando a alta da moeda americana. Ocorre que, para tranquilidade geral, o que o Fed anunciou 

foi a continuidade por mais algum tempo da sua política de incentivos. Os mercados contiveram, 

então, o açodamento, e o câmbio voltou à sua flutuação normal, ao menos por enquanto.

 

“Quando nós tínhamos a invasão de dólares no país – a chamada guerra cambial – todos acharam que 

aquilo ia ser perene. Agora, com a melhora do sistema financeiro americano, estamos simplesmente 

retornando ao status quo, e vamos ter de achar uma taxa de câmbio que, com o encarecimento 

do produto importado, faça o produtor do similar nacional se animar a produzir”, recomenda Ary 

Oswaldo Mattos Filho. 
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“A flutuação do câmbio vai ficar em torno de 2,5%. O que não se aceita é uma flutuação muito acentuada 

– não se pode sair de 2,5% para 2%, porque isso desorganiza completamente a expectativa dos 

empresários”, diz Belluzzo. O câmbio ao sabor do vento logicamente não está entre as preferências 

do economista: “O câmbio determina para cada país qual é sua posição no comércio internacional, 

se esse país é mais exportador ou importador. Não se pode deixar um preço como esse à solta sob a 

suposição de que o mercado lhe vai encontrar o lugar correto. Acreditar nisso é pior do que acreditar 

no ET de Varginha”.

Meta fiscal - O Brasil apresenta uma baixa relação dívida / PIB, em torno de 67%. Nos Estados Unidos, 

essa relação é de aproximadamente 97% e, na Zona Euro, 120%. Ponto para o Brasil, mas as metas 

de superávit primário (reserva para pagamento dos juros da dívida pública) vêm sendo reduzidas 

por aqui, e o último resultado apurado, referente ao mês agosto, apontou uma economia de R$ 87 

milhões para pagamento da dívida, pior resultado para agosto desde 1997. A meta de superávit 

primário para 2013 é de R$ 108,09 bilhões, afixada em 2,15% do PIB.

“Acho difícil o governo alcançar a meta. Além disso, outro favor machucou a credibilidade do governo: 

foi quando eles começaram a fazer químicas contábeis. Só que o mercado também é composto por 

gente esperta, gente que sabe ler balanço, que vê contas públicas, gente que saiu do governo e 

agora está na iniciativa privada”, salienta Ary Oswaldo Mattos Filho.

Yoshiaki Nakano, por outro lado, considera natural que o mercado financeiro revele descontentamento 

com o governo. A queda da taxa básica de juros no governo Dilma – de 12,5% para 7,5%, agora 

retornando a 9% – desencoraja as aplicações em papéis do governo. “Este governo resolveu fazer 

algumas coisas contra o mercado financeiro, como baixar a taxa de juros, e isso, é lógico, criou grande 

oposição por parte do setor financeiro. O problema é que o governo não conseguiu, simultaneamente, 

conquistar a confiança do empresariado industrial, apesar de ter ajudado muito a indústria por meio 

de desonerações e crédito via BNDES”, avalia Nakano.

“Se os empresários se convencerem de que a situação fiscal é ruim, é claro que eles vão tomar uma 

atitude de retração, mas isso faz parte do debate econômico e político”, crê Luiz Gonzaga Belluzzo. “É 

preciso que o governo mostre que, em relação ao resto do mundo, o Brasil está muito bem do ponto 

de vista fiscal. Não há nenhum desastre, nenhuma catástrofe. Toda vez que este debate começa 

parece até que estamos na mesma situação da Espanha ou da Grécia”, argumenta. Na Espanha, a 

dívida pública alcança 157% do PIB. Na Grécia, 165%.

ESPECIAL
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Receitas de crescimento

Todos concordam que a conduta do governo 
Lula quando da eclosão da crise financeira em 
2008, estimulando o consumo e facilitando o 
crédito, foi acertada naquele momento, pois 
impediu uma recessão profunda e acabou 
por provocar um crescimento de 7,5% do PIB 
no ano seguinte. Todos concordam também 
que o modelo de crescimento baseado no 
consumo interno não pode prosseguir sem 
o avanço concomitante da produção. A hora, 
portanto, seria de inflexão.

O professor Yoshiaki Nakano não enxerga possibilidade de crescimento acelerado no Brasil a partir 
de agora sem política fiscal contida e câmbio depreciado – este segundo fator como forma de 
estimular a indústria nacional. “A indústria deve ser o setor mais eficiente da economia, é aquele que 
está inserido no contexto global e que compete com as melhores empresas no exterior. Nós fizemos 
exatamente o contrário do que deveríamos ter feito: mantivemos o juro alto, desestimulamos o 
investimento - nossa taxa de investimento é a mais baixa entre os países emergentes – e apreciamos 
o câmbio, permitindo que as importações se tornassem muito baratas e destruíssem parte da nossa 
indústria”, explica. E prossegue: “Com uma indústria responsável por apenas 13% do PIB e o setor de 
serviços por mais de 60%, a economia não cresce”.

Para Ary Oswaldo Mattos Filho, a mudança de rumo dos incentivos governamentais – do consumo 
para o investimento – deveria ter ocorrido ainda no governo Lula, “logo que se percebeu que o setor 
produtivo não estava produzindo bens suficientes para aquele grau de consumo”. 

“Aumento de consumo sem aumento de produção é receita de inflação”, sentencia Mattos Filho.

Ninguém questiona a necessidade de se alavancar a indústria nacional – esse tema está fora do Fla 
x Flu econômico. Luiz Gonzaga Belluzzo não foge à regra mas, sob um dos aspectos envolvidos, 
a adoção de medidas protecionistas, tem posição que faz arrepiar os mercadistas. “No caso dos 
investimentos em infraestrutura e no pré-sal, a presidente Dilma está certa quando obriga que uma 
parte da demanda seja dirigida à indústria brasileira. É assim que acontece na maioria dos países. Foi 
assim na industrialização alemã, foi assim nos Estados Unidos, é assim na China – todo o programa 
chinês de infraestrutura respeita a uma obrigatoriedade de demanda para a indústria nacional. 
Aqui, o pessoal diz que é protecionismo – e tem de ser assim, pois o comércio mundial é feito de 
protecionismo e livre-mercado ao mesmo tempo”, provoca. 

Ricardo Bastos

Belluzzo: “Comércio mundial é feito de protecionismo e livre-mercado
ao mesmo tempo”
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O IX Congresso da Sociedade Brasileira de DST e o V Congresso Brasileiro de Aids, realizados 
em agosto último, atestaram que a sífilis congênita e o HPV são as prioridades atuais no 
campo das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). Apesar da queda de 33% nas 

contaminações por HIV no mundo, conforme divulgado pela ONU (Organização das Nações), a OMS 
(Organização Mundial de Saúde) estima que no Brasil ocorram por ano 937 mil novos casos de sífilis 
e 685 mil contaminações por HPV na população sexualmente ativa. Além disso, cerca de 255 mil 
brasileiros estão infectados pelo HIV e não sabem. 

 “Temos evoluído na quantidade e na qualidade do diagnóstico e do tratamento das doenças 
sexualmente transmissíveis, incluindo a Aids, mas ainda erramos na prevenção dessas doenças”, afirma 
Jean Gorinchteyn, médico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, de São Paulo. “O adolescente 
descobre o sexo e a sexualidade sozinho ou em conversas com amigos, sem embasamento científico 
quanto às mudanças que ocorrem com ele e os cuidados que precisa tomar - tudo por conta de 
um pudor estabelecido na sociedade em relação às questões sexuais. Ora, se não levantamos a luz 
para discutir as questões sexuais, que dirá para discutir a prevenção de doenças causadas por essas 
relações sexuais”, nota o infectologista. “A maioria dos jovens em fase de iniciação sexual nem sabe 
como vestir um preservativo. Há ainda aqueles que usam até duas camisinhas, achando que assim 
estarão mais protegidos, quando na verdade somente aumentam as chances de fissura. Além disso, 
esquecem que sexo oral também é sexo.”

Receita para vencer as DSTs: 
educação sexual e prevenção

Reportagem de Karol Pinheiro
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“A grande preocupação médica, hoje, são os jovens, 
principalmente os homossexuais masculinos, 
porque esse público apresenta maior número de 
parceiros casuais e realiza mais sexo desprotegido”, 
observa Gorinchteyn. O Boletim Epidemiológico 
2013, elaborado pelo Ministério da Saúde, mostrou 
que 70,8% do público homossexual de 15 a 24 anos 
usaram preservativo na última relação. Entretanto, 
quando se avaliou o uso do preservativo em todas as 
relações sexuais nos últimos 12 meses com parceiro 
casual, esse percentual caiu para 54,3%.

Prevenção começa na escola

“Hoje, o jovem tem acesso a um enorme volume de informações sobre sexo e sexualidade, mas que 
lhe chegam sem nenhum tipo de filtro. O jovem ouve ou lê aquilo que lhe é apresentado e não tem 
oportunidade de debater seu conteúdo, de questionar, de refletir com profissionais capacitados e 
preparados”, afirma Paulo Rennes, livre-docente em Sexologia e Educação Sexual da Universidade 
Estadual de São Paulo (Unesp). Entusiasta da abordagem de questões sexuais na escola, ele coordena 
o primeiro curso de mestrado em educação sexual instalado no Brasil. “A escola é o espaço propício 
para dar ao jovem uma formação embasada no conhecimento, na reflexão e no questionamento, 
possibilitando ou estimulando mudança de atitudes, concepções e valores”, acredita. 

As estatísticas sobre o crescimento do número de jovens com DST são argumento irrefutável em 
defesa da educação sexual na escola. Assunto complexo, exige, contudo, ser trabalhado de forma 
planejada e sistematizada, o que não acontece no país.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, em vigor desde 1997, deixam claro que a educação sexual, 
chamada “orientação sexual” pelo Ministério da Educação, deve ser considerada “tema transversal” 
nas escolas, ou seja, abordada no âmbito de diversas disciplinas. Geralmente, os professores de 
ciências e biologia acabam ficando responsáveis pelos temas ligados à sexualidade. O documento 
sobre orientação sexual disponibilizado pelo MEC sugere três vertentes de abordagem para o 
professor: “O corpo como matriz da sexualidade, as relações de gênero e a prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis/Aids”. 

Ocorre que boa parte dos professores não está preparada para lidar com esses temas. Cursos de 
pedagogia e licenciaturas não abrangem disciplinas sobre educação sexual, e não há sinalização de 
que, no curto prazo, isto venha a ocorrer. O Ministério da Educação tem procurado sensibilizar os 
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Gorinchteyn: ”A maioria dos jovens não sabe nem 
vestir um preservativo”
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professores para as temáticas sexuais por meio 
de projetos de formação continuada, como o 
GDE – Gênero e Diversidade na Escola. Mas são 
projetos pontuais, com duração de três meses e 
que dizem respeito apenas à discriminação de 
gênero e homofobia.

“Uma boa educação sexual precisa ter 
objetivos previamente estabelecidos, exige 
temporalidade, metodologia e didática”, 
salienta Rennes. Para o professor, a educação 
sexual deveria ter espaço próprio na grade 
escolar. A disciplina seria oferecida a partir do 

quinto ano do Ensino Fundamental e se estenderia até o terceiro ano do Ensino Médio. Em duas 
horas-aula, o professor faria dinâmicas de grupo, exibiria filmes e documentários, promoveria 
trabalhos em grupo e debates. O número de alunos por sala não deve ultrapassar 20, e os grupos 
devem ser mistos, observando-se a faixa etária. “Não seriam os ‘títulos’ dos temas que iriam variar de 
acordo com a idade, mas a didática, o aprofundamento e a maneira de serem apresentados”, explica. 

Implementar projeto desse tipo não é tarefa fácil. A discussão veio sendo excluída da sociedade 
brasileira ao longo do tempo, e só recentemente houve avanços. “Esse preconceito social é gerado 
muitas vezes pelo desconhecimento, ou pelo próprio preconceito já existente em relação aos temas 
sexuais. Muitos pais e professores têm medo que a implantação da educação sexual antecipe a vida 
sexual da criança ou que estimule práticas sexuais pelos adolescentes. Ignoram a ação preventiva da 
educação sexual”, verifica Rennes.

Enquanto dúvidas e insegurança continuarem presentes entre nossos adolescentes, o risco da 
gravidez nessa faixa etária continuará elevado, bem como o de contaminação por DSTs. A educação 
sexual na escola também contribuiria para o fim do preconceito de gênero. “Não que eu considere 
a educação sexual algo mágico ou a solução para todos os problemas ligados à sexualidade. Mas, 
com certeza, o espaço para dialogar, aprender, refletir sobre sexo é importante para provocar 
transformações, aperfeiçoar as relações humanas, valorizar o outro e respeitar direitos”, afirma Paulo 
Rennes.

HPV: vacinação pelo SUS é ampliada

O Ministério da Saúde está ampliando a faixa etária de vacinação contra o vírus do papiloma humano 
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Rennes: “Muitos pais e professores têm medo que a 
educação sexual estimule as práticas sexuais”
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usada na prevenção de câncer de colo do útero. Já em 2014, meninas de 11 a 13 anos receberão 

as duas primeiras doses necessárias à imunização, a dose inicial e a segunda seis meses depois. A 

terceira dose deverá ser aplicada cinco anos após a primeira.

Com a adoção do esquema estendido, como é chamado, será possível ampliar a oferta da vacina, a 

partir de 2015, para as pré-adolescentes entre 9 e 11 anos de idade, sem custo adicional. 

O contágio por HPV pode levar ao câncer de colo do útero, o segundo mais frequente nas mulheres 

brasileiras. O Instituto Nacional do Câncer estima que 17.540 novos casos desse tipo de câncer surjam 

em 2013.

A vacina a ser oferecida pelo SUS é fabricada pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório 

internacional Merck Sharp & Dohme, e é usada na prevenção contra os tipos 6, 11, 16 e 18 de HPV, 

sendo dois relacionados ao câncer e dois a verrugas genitais. Os laboratórios testam a ampliação da 

medicação para proteger contra nove subtipos do vírus, que têm mais de 100 diferenciações.

O governo aplicará a vacina em escolas (públicas e privadas) e postos de saúde. A vacina contra o 

HPV complementa as ações preventivas do câncer de colo do útero, que incluem também exame 

papanicolau e o uso de preservativo em todas as relações sexuais. 
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// Principais doenças sexualmente transmissíveis
Aids - leva à perda progressiva da imunidade. Na maioria dos casos, os sintomas iniciais são 

leves, atribuídos a um mal estar passageiro. Quando manifestam mais intensidade, são os 

mesmos de várias outras viroses, variando de acordo com a resposta imunológica de cada 

indivíduo. Nas fases mais avançadas, é comum o aparecimento de doenças oportunistas como 

tuberculose, pneumonia, meningite, toxoplasmose, candidíase etc. Apesar de a medicina 

possuir tratamentos avançados, a cura total ainda não é possível.

Cancro mole - o nome mais popular dessa doença é “cavalo”. Trata-se de pequenas e 

dolorosas feridas com pus nos órgãos genitais, que aumentam progressivamente de tamanho 

e profundidade. Nos homens, as feridas aparecem na cabeça do pênis. Na mulher, ficam na 

vagina e/ou no ânus. Nem sempre a ferida é visível, mas provoca dor na relação sexual e ao 

evacuar. Existe tratamento e cura total.

Gonorreia - infecção genital masculina e feminina, que pode afetar o pênis, o colo do útero, 

o reto, a garganta e os olhos. Quando não tratada, pode causar infertilidade, dor durante as 

relações sexuais e ao urinar, aumento de corrimento e gravidez nas trompas, entre outros 

danos à saúde. É comum estar doente e não ter sintoma algum. É curável.

Condiloma acuminado (HPV) - existem mais de 100 tipos de HPV. Alguns deles podem causar 

câncer, principalmente no colo do útero e no ânus. Não se conhece o tempo durante o qual o 

HPV pode permanecer sem sintomas e quais são os fatores responsáveis pelo desenvolvimento 

de lesões. Com tratamento, a cura é total.

Doença Inflamatória Pélvica (DIP) - atinge os órgãos sexuais internos da mulher, como útero, 

trompas e ovários, causando inflamações. A maioria dos casos ocorre em mulheres que têm 

outra DST, principalmente gonorreia e clamídia não tratadas. Essa infecção tem cura.

Donovanose - doença que afeta a pele e mucosas das regiões da genitália, da virilha e do 

ânus. Causa úlceras e destrói a pele infectada. Os sintomas incluem caroços, feridas vermelhas 

e sangramento fácil. Após a infecção, surge uma lesão nos órgãos genitais que lentamente se 

transforma em úlcera ou caroço vermelho. Essa ferida pode atingir grandes áreas, danificar a 

pele em volta e facilitar a infecção por outras bactérias. Existe tratamento e cura.
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Hepatites virais - hepatite é inflamação do fígado. Existem vários tipos de hepatite e a causa 

difere conforme o tipo.  No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as causadas pelos vírus 

A, B e C. A Hepatite A nunca se torna crônica, evoluindo geralmente, sem maior gravidade, 

para a cura espontânea. Já a Hepatite B pode cronificar-se em 2% a 6% das pessoas acima 

de cinco anos, em 30% das crianças entre um a cinco anos e em até 90% dos lactentes. Já a 

Hepatite C evolui com infecção crônica em 55% a 85% das pessoas infectadas.

Herpes - geralmente caracteriza-se por pequenas bolhas agrupadas que se rompem e se 

transformam em feridas. Depois que a pessoa teve contato com o vírus, os sintomas podem 

reaparecer desencadeados por estresse, cansaço, esforço exagerado, febre, exposição ao sol, 

traumatismo, uso prolongado de antibióticos e menstruação. Em homens e mulheres, os 

sintomas geralmente aparecem na região genital. É tratável, mas não tem cura definitiva.

Infecção pelo Vírus T-linfotrópico humano (HTLV) - a maioria dos indivíduos contaminados 

não apresenta sintomas, mas um pequeno grupo pode apresentar manifestações clínicas 

graves, como alguns tipos de câncer, além de problemas musculares, nas articulações, nos 

pulmões, na pele, na região ocular, além da síndrome de Sjögren, doença autoimune que 

destrói as glândulas que produzem lágrima e saliva.  Apesar de não ter cura definitiva, é 

controlável com tratamento.

Sífilis - pequenas feridas nos órgãos sexuais e caroços nas virilhas. A ferida e as ínguas não 

doem, não coçam, não ardem e não apresentam pus. Mesmo sem tratamento, essas feridas 

podem desaparecer sem deixar cicatriz. Mas a pessoa continua doente e a doença evolui, 

podendo ficar estacionada por meses ou anos até o momento em que surgem complicações 

graves como cegueira, paralisia, doença cerebral e problemas cardíacos. A sífilis pode levar à 

morte, mas, tratada adequadamente, pode ser vencida.

Tricomoníase - nas mulheres, ataca o colo do útero, a vagina e a uretra. Nos homens, o pênis. 

Os sintomas mais comuns são dor durante a relação sexual, ardência e dificuldade para 

urinar e coceira nos órgãos sexuais, porém a maioria dos infectados não sente alterações no 

organismo. Existe tratamento e cura.
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Para quem já sobrevoou de helicóptero a rua 25 de Março, em São Paulo, em horário 

de comércio intenso, as imagens são de grande impacto. Pode ser vista como um mar 

multicolorido. Um mar de gente. Ou um formigueiro. Filas de homens, mulheres e crianças 

carregando pacotes. A região, que atrai clientes de todos os Estados e até de fora do país, 

fatura cerca de R$ 17 bilhões por ano, quase um quinto do faturamento de todas as lojas de shopping 

centers do Brasil.

Existe um polo comercial que se tornou economicamente mais poderoso que a 25 de Março, só que 

não o enxergamos. Suas transações trafegam pela via invisível de bits e bytes, com a confirmação 

de negócio em arquivos instalados nas nuvens, sem congestionamentos. É o comércio eletrônico. O 

principal motivo que atrai consumidores tanto para a 25 de Março quanto para a compra na internet 

é o preço competitivo.

“Os números do comércio eletrônico no Brasil não param de crescer e devem continuar em 

ascensão”, diz Pedro Guasti, vice-presidente de Marketing e Inteligência do Buscapé Company, maior 

plataforma de e-commerce da América Latina, responsável pelo site Buscapé, maior ferramenta de 

comparação de preços do Brasil. Em 2008, as vendas anuais somavam R$ 8,2 bilhões. Em 2012, esse 

número saltou para R$ 22,5 bilhões e deve fechar 2013 com faturamento de R$ 28 bilhões, informa o 

relatório, assinado por Guasti e pela diretoria de negócios da E-bit, empresa que faz certificações no 

comércio eletrônico e tem convênio com mais de 9 mil lojas virtuais.

Chama-se WebShoppers – e é produzido pela E-bit - o maior e mais completo levantamento de 

vendas na internet, divulgado semestralmente. Em contraste com os números desse estudo, o 

Da calçada 
para o computador 
Da calçada 
para o computador 
Mais de 40 milhões de brasileiros 
já fazem compras pela internet. 
Comércio eletrônico deve faturar R$ 
28 bi em 2013

Reportagem de Joaquim de Carvalho
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comércio físico, do qual a 25 de Março é um símbolo, 
permanece estável ou cresce pouco, na mesma 
velocidade do PIB. Já o comércio via internet é como 
um carro de motor potente que trafega numa pista 
expressa, sem semáforo.

Em 2008, havia 13,2 milhões de pessoas que faziam 
pelo menos uma compra por ano via rede mundial de 
computadores. No ano passado, foram 42,2 milhões, 
com 10,3 milhões de consumidores fazendo a sua 
estreia no comércio eletrônico. “É um crescimento 
expressivo, impulsionado principalmente pela 
entrada das classes C e D”, observa Guasti. “Nos 
últimos anos, com políticas de transferência de renda, 
graças à elevação do salário mínimo e a programas 
sociais, essas classes aumentaram o seu poder de 
compra e foram para a internet”, afirma.

Seis em cada dez consumidores recém-chegados à internet têm renda familiar entre R$ 1 mil e R$ 3 
mil. Isso explica a razão do aumento expressivo do uso de cartões de débito – e não de crédito – nas 
transações eletrônicas. Segundo estudo da Visa, o número de adultos que possuem cartão de débito 
no Brasil passou de 63% em 2010 para 72% em 2011. No ano passado, entre estreantes no comércio 
eletrônico, 47% optaram por pagar suas compras com o débito. 

Mas o total de vendas com essa modalidade de pagamento ainda é pequeno, se comparado a outras 
formas de pagamento: 73% usam o cartão de crédito, 18% pagam com boleto bancário e apenas 1% 
utiliza o débito. “O número poderia ser maior, mas ainda é relativamente pequeno o número de lojas 
que aceitam o cartão de débito na compra pela internet”, informa Pedro Guasti.

“Os números mostram que há um espaço muito grande para o crescimento de vendas pela internet. 
O mais importante existe: compradores em condições de efetuar a compra”, acrescenta. Esses novos 
compradores, das classes C e D, têm o mesmo perfil daqueles que costumam ir a centros de comércio 
popular, como a 25 de março. Nesses locais, as vendas não crescem na mesma proporção.

“As pessoas estão se dando conta de que comprar na internet é tão seguro quanto ir à loja, tocar no 
produto, passar pelo caixa e levar para casa. A confiança no comércio eletrônico está aumentando”, 
diz o vice-presidente de Marketing e Inteligência do Buscapé Company.  De acordo com dados 
levantados pela E-bit, com apoio do Movimento Internet Segura (MIS), da Câmara Brasileira de 

Guasti: “Os números do comércio eletrônico não param
de crescer”
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\\PARCERIA

Comércio Eletrônico, 86,1% dos consumidores 
brasileiros ficaram satisfeitos com o comércio virtual.

O WebShoppers apurou também que houve 
crescimento das vendas sem cobrança de frete. 
Em 2012, 54% dos produtos foram entregues aos 
consumidores sem cobrança de frete. “É mais uma 
vantagem ao consumidor. O preço na internet em 
geral já é mais barato, mas alguns ainda receiam 
comprar porque acham que haverá taxa de entrega. 
A não cobrança do frete é um estímulo para a 
compra”, diz Pedro Guasti.

Segundo o levantamento, apenas 31% dos compradores dizem que recorreram às lojas virtuais em 
razão do preço, 19% foram atrás do menor preço e 45% disseram que “talvez” a oferta tenha levado 
à compra. A facilidade é que determina o uso da rede. Nesse sentido, cresce o número de consultas 
e compras feitas por smartphones e tablets.

Em janeiro de 2010, o mobile commerce não existia no Brasil. Em janeiro de 2011, o total de compras 
por meio de aplicativos para celulares e tablets representava 0,1%. Em janeiro deste ano, do total 
de compras na internet, 2,5% já foram feitas por meio de aplicativos. “É uma curva ascendente e vai 
trazer mais gente para o comércio eletrônico”, afirma Guasti.

Mesmo quem não compra pela internet acaba se beneficiando das lojas virtuais. É que o consumidor 
pesquisa na rede antes de ir à loja física e lá apresenta o preço como referência. Em média, o produto 
vendido pela internet custa 10% menos. Esse preço acaba influenciando na política de descontos do 
comércio físico.

Mais barato para os advogados - O avanço do comércio eletrônico também 
chegou ao universo dos advogados. O site da CAASP disponibiliza links para compras online diretas 
de produtos que vão de artigos esportivos, roupas e revistas a computadores e eletrodomésticos. Os 
preços têm desconto especial exclusivo para a advocacia, pois as empresas fazem parte do Clube de 
Serviços da CAASP. 

No site da Caixa de Assistência (www.caasp.org.br) os advogados têm acesso às lojas virtuais 
Centauro, Compra Certa, Electrolux, Dell, Fast Shop, Gradiente, Netscan, Netshoes, Panini Turma 
da Mônica, Positivo, Semp Toshiba, Sony, Spira Footwear, Walmart, Zoc Print, Editora Abril, Outlet 

72% dos adultos brasileiros possuem cartão de débito
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das Meias e Laeder Shop. Além disso, a CAASP tem sua própria loja virtual, a CAASP Shop (www.

caasp.shop.com), em que são vendidas livros jurídicos e da literatura em geral, além de cosméticos 

e medicamentos que não exijam receita médica.

A tendência é aumentar esse rol, não apenas porque este é o caminho apontado pelo comércio, mas 

porque, no caso específico dos advogados, a informática se tornou parte da rotina. Se até processos 

são feitos com segurança por computadores, sem necessidade de ir ao fórum, por que um advogado 

sairia de casa ou do escritório só para comprar bens e serviços? Adaptando um antigo ditado, a 

internet pode não trazer felicidade, mas torna a vida do consumidor bem mais fácil.

 

// Mais veloz que a economia
No primeiro semestre deste ano, o comércio eletrônico voltou a crescer. Dados consolidados pelo 
WebShoppers mostram que o faturamento superou a marca de R$ 12,7 bilhões, o que representa um 
aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. O número de pedidos também cresceu. 
Foram mais de 34,5 milhões, volume 20% superior ao do primeiro semestre do ano passado. O mais 
surpreendente é que o crescimento se deu num período de desaceleração da economia. “Os números 
positivos contrastam com o atual cenário econômico: crise internacional, baixo PIB, desaceleração da 
economia e, consequentemente, menor expectativa de consumo”, diz Pedro Guasti.

Segundo ele, a incerteza faz o consumidor pesquisar mais antes de comprar. “É possível notar 
os consumidores mais críticos e conscientes, a fim de fazer bons negócios. Ao considerar todas as 
vantagens oferecidas pelo comércio eletrônico, como preços mais competitivos, comodidade e 
facilidade de pagamento, a opção por esse meio se torna natural”, afirma. O valor médio por compra 
aumentou 4%. O tíquete médio foi de R$ 354,49. A novidade é que o item “Modas e Acessórios” passou 
o de “Eletrodomésticos” e agora ocupa o primeiro lugar no ranking de compras.

Do total de transações efetuadas, 13,7 foram de modas acessórios, 12,3% de eletrodomésticos, 12,2% 
de cosméticos e perfumarias, 9% de informática e 8,9% de livros e assinaturas de jornais e revistas. 
O estudo aponta as redes sociais como fator que impulsiona as vendas. “De acordo com o Ibope, em 
janeiro de 2013, 46 milhões de internautas brasileiros eram usuários de redes sociais, número que faz 
desses canais importantes meios de propagação de tendências e motivadores de compras.  Categorias 
como “Moda e Acessórios” e “Casa e Decoração” ganham destaque nesse cenário”, diz o relatório.

O WebShoppers do primeiro semestre de 2012 revelava que 3,44% chegavam às lojas virtuais via 
Facebook. No relatório mais recente, esse número passou para 5,63%. Os setores que mais se destacam 
no comércio motivado pelas redes sociais são os de “Modas e Acessórios” e “Casa e Decoração”. Também 
manteve crescimento o uso de aplicativos de tablets e celulares para a compra. Passou de 2,5% e janeiro 
de 2013 para 3,6% em junho de 2012.

“O ano de 2013 deve terminar com resultados positivos para o comércio eletrônico brasileiro. A previsão 
é que o setor atinja um faturamento de R$ 28 bilhões, o que representa um crescimento nominal de 
25% em relação a  2012, quando os ganhos chegaram a R$ 22,5 bilhões”, conclui o WebShoppers do 
primeiro semestre de 2013.
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Amor e apego 
incondicional à vida

Em 1954, aos 29 anos, o pernambucano Luiz 

Augusto da Silva fez como muitos de seus 

conterrâneos: deixou Altinho, sua cidade natal, 

para trás e embarcou para São Paulo em busca de 

melhores condições de vida. Na metrópole tornou-se 

metalúrgico e como metalúrgico trabalhou durante 30 

anos. As vésperas de se aposentar, aos 54 anos, decidiu 

voltar a estudar. “Eu queria crescer na indústria, não 

queria estacionar. Escolhi o Direito”, recorda Luiz Augusto. 

Dividindo-se entre o trabalho na metalúrgica, o estudo do Direito e a família, conseguiu formar-se 

pelas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), conquistando a Carteira de OAB em 1984. Advogou 

em sociedades de advogados até que montou seu próprio escritório, em casa, no município de São 

Caetano do Sul. “Não escolhi uma área específica do Direito para atuar. Trabalhava com todas as 

causas que chegavam a mim”, diz. 

Por quase 20 anos, o Direito proporcionaria a Luiz Augusto muitas conquistas, até que em 2003 ele 

sofreria um golpe avassalador. Com dificuldade para enxergar, procurou o oftalmologista. Achou 

que era hora de começar a usar óculos, mas foi diagnosticado com glaucoma, doença que leva à 

perda progressiva da visão. Depois de três anos, ele teve de parar de advogar. “Eu mal conseguia 

ler os processos que tinha em mãos. Tive de parar”, salienta. Os processos em andamento foram 

divididos entre colegas advogados. 

Com o chefe da casa impossibilitado de trabalhar, a esposa Luzinete começou a passar roupas para 

vizinhos como forma de ajudar nas despesas. Mas o avanço da doença do marido o deixava cada 

vez mais dependente para as atividades mais simples, como vestir uma roupa ou colocar a comida 

no prato. Luzinete praticamente não podia mais sair de perto do marido. Os parcos recursos da 

aposentadoria pelo INSS não supriam as despesas da casa nem os custos dos inúmeros remédios 

que Luiz Augusto era obrigado a tomar. 

\\PERFIL

Cristóvão Bernardo

Luiz Augusto,  superação de todas as dificuldades
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Foi nessa época conturbada que a CAASP, que ele já conhecia, passou a ter papel fundamental na 

vida da família – Luiz Augusto, Luzinete e a filha Luci. Recebido pelo setor de Benefícios da entidade, 

teve suas solicitações atendidas depois de análise do seu caso pelas assistentes sociais da Caixa.   Há 

oito anos ele recebe da entidade auxílio mensal em dinheiro, medicamentos e cartão-alimentação. 

“Não consigo mensurar o quão importante é a ajuda da CAASP. Sem ela, talvez eu estivesse pedindo 

esmola”, registra.

Aos 88 anos e com a capacidade de visão limitada a vultos, Luiz Augusto procura manter-se ativo. 

Vive com a aposentadoria do INSS, o auxílio da CAASP e alguma ajuda da filha, hoje casada. Dia 

sim, dia não, ele caminha pelo quarteirão onde mora, sempre acompanhado da esposa. “Preciso me 

movimentar, se não os músculos atrofiam e terei mais um problema”, previne-se. “No fundo, eu tenho 

que dar graças a Deus por ter a idade que tenho e ainda poder me locomover”.

11 3436.7121
conpej.sp@conpej.org.br

www.sp.conpej.org.brCONSELHO NACIONAL DE PERITOS JUDICIAIS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASILCONSELHO NACIONAL DE PERITOS JUDICIAIS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Curso de Hacker Ético - SP
Objetivos 
Este curso permite compreender as vulnerabilidades tecnológicas e humanas dos ativos de uma organização através de uma metodologia de testes
conhecida como Hacker Ético. 
Vantagens do Curso
1.    Apostila e Caderno de Exercício em Português - Grátis 
2.    CD com ferramentas na área de segurança utilizadas nos laboratórios - Grátis
Professor
Marcos Gavilan
Eng de Telecom, Pós-graduação em Redes-PUC-Rio, Pós-graduação em Segurança-Estácio, Mestrado Segurança-UNIRIO.Especialista em Telecom,
Projetos, Networks e Segurança a mais de 20 anos.
Certi�cações: Cisco e Alcatel-Lucent.
Local, data e horário
Av. Liberdade, 21 - Conj. 1008 - Liberdade - São Paulo / SP
Data: 25, 26 e 27 de outubro. Horário: Das 09:00 às 18:00hs
Carga horária: 32 horas / Duração de 03 (três) dias/aula
Investimento
4x de R$ 700,00 sem juros no cheque pré datado
ou R$ 2500,00 para pagamento à vista.

15% de desconto aos advogados associados da CAASP
válido para qualquer forma de pagamento
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Kafka, absurdo e realidade
Por Luiz Barros*

O Processo e Na Colônia Penal são escritos de Franz 

Kafka diretamente relacionados com o campo 

jurídico. No início do Século XX, quando publicados, 

eram atuais e proféticos; hoje o autor integra a galeria dos 

grandes mestres da literatura universal.

Nessas obras, Kafka, que era formado em Direito, tece críticas 

à justiça, aos tribunais e a todos os agentes da lei, desde 

os funcionários burocráticos subalternos aos juízes e aos 

advogados, denunciando os procedimentos e a ética judiciária 

a tal nível de crueza que não cabe aqui reproduzir. 

O escritor judeu de nacionalidade tcheca e que escrevia em 

alemão é fundamental à boa formação humanista, sem a 

qual o sentido da justiça parece vago. Mais do que no caso de outros autores, compreendê-lo exige 

considerar seu universo psicológico e social, em que se destacam, de um lado, a relação com a figura 

dominadora e opressiva de seu pai e, de outro, a herança histórica e cultural da comunidade judaica em 

Praga no início dos anos 1900. 

Em O Processo, o personagem K. é detido – porém não é preso, para que siga cumprindo suas obrigações 

profissionais – e contra ele instaura-se um processo do qual não consegue se desvencilhar, pelo contrário: 

a cada ação ou atitude que toma, o processo se agrava por absurdos e labirínticos desvãos. K. não sabe 

de que é acusado, porém a primeira frase do livro revela sua inocência: “Alguém devia ter caluniado 

a Joseph K., pois sem que ele tivesse feito qualquer mal foi detido certa manhã”. Progressivamente K. 

incorpora a acusação à sua própria identidade. Independentemente da pena que se prevê, o processo 

é o próprio castigo. 

Na Colônia Penal, com crueza ainda maior, a lógica do processo encontra a melhor síntese: “A culpa é 

sempre indubitável”. Trata-se de uma exata inversão de princípios universais do Direito? Sem dúvida. 

Resta saber se também corresponde ou não a uma perfeita inversão da prática do Direito. Em Na Colônia 

Penal a pena inexorável é a morte, e o delito somente será conhecido pelo acusado durante a execução 
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que é levada a cabo por uma máquina, de forma automática, brutal e pretensamente asséptica. 
(Para um debate atual sobre a obra, assista ao vídeo acessível por este link: http://www.conjur.com.
br/2013-jul-12/direito-literatura-colonia-penal-escritor-tcheco-franz-kafka.)

Para além da crítica ao Direito, aqui a serviço da denúncia política e social – o escritor anteviu os 
horrores do nazismo e de todos os regimes totalitários modernos – nesses trabalhos e no conjunto de 
sua obra Kafka retrata o isolamento e a solidão do homem, seu desespero e angústia frente a forças 
do destino que desconhece e não controla. Ele trata da natureza humana e sua miséria, trazendo à luz 
a culpa universal que todos carregamos, alguns sequer sabendo 
disto e amiúde projetando a própria culpa sobre terceiros.

A literatura de Kafka remete à ideia de metáforas.  Porém o escritor, 
que muito meditou sobre sua própria escrita, deplorava metáforas.  
Para ele, “as metáforas são uma das coisas que me fazem desesperar 
da literatura” (Diário de 1921, apud Deleuse e Gattari).

Não sendo metáforas da realidade, suas obras seriam 
metamorfoses? Eis uma chave para tentar entendê-lo. Para Kafka 
todos os elementos de suas criações são antes metamorfoses da 
realidade do que metáforas que buscassem retratá-la. Assim é o 
seu uso peculiar do idioma alemão – o alemão de Praga no início 
do Século XX, impregnado pelo tcheco e pelo iídiche –, assim é o 
universo deformado de suas histórias, absurdas nos personagens, 
ambientes e narrativas. 

“A metamorfose é o contrário da metáfora”, afirmam Deleuse e Gattari ao discorrerem sobre o estilo de 
Kafka. Não se trata de representar a realidade mediante símbolos. Trata-se de calcar sobre a realidade 
deformações que realçam a intensidade daquilo que se busca retratar. Em suma, metamorfoseando-
se a realidade, ainda assim ela não deixa de ser real.

Essa vertente permite identificações de Kafka com o expressionismo, 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, o cinema. Os expressionistas privilegiavam a “expressão” da realidade a partir de suas 
percepções internas, subjetivas, utilizando-se de distorções que acentuavam os traços marcantes de 
sua visão do mundo.

Ao ver a morte aproximar-se, Kafka escreveu A Metamorfose, sua fantástica novela obituária, em 
que o personagem Gregor Samsa um belo dia acorda e percebe-se transformado num gigantesco 
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inseto. A Metamorfose foi escrita quando Kafka percebeu os primeiros sintomas da tuberculose que 
o mataria. O grande artista não retratou a morte por meio de uma alegoria, uma metáfora. Para 
ele, morrer foi a metamorfose suprema e horripilante de uma vida dominada pelo absurdo do 
incognoscível. 

Kafka é assim: por mais absurdo e fantástico, no fundo ele é inteiramente realista. Por isto, até, 
qualificamos de kafkiano nunca algo que seja irreal, pelo contrário, mas algo que embora contradiga 
nossa vã expectativa de racionalidade é brutalmente real, de forma contundente, intensa e irredutível. 

*Luiz Barros é escritor e jornalista.

Uma causa kafkiana

Manuscritos originais de Kafka são alvo de litígio judicial entre a 
Biblioteca Nacional de Israel e o Arquivo de Literatura Alemã, segundo 
Judith Butler, professora da Universidade de Berkeley. Alguns 
argumentos desse processo foram discutidos por ela no Museu 
Britânico em fevereiro de 2011, na conferência intitulada Who Owns 
Kafka? – Quem é dono de Kafka? (http://www.lrb.co.uk/v33/n05/
judith-butler/who-owns-kafka).

O processo originou-se com a morte de Esther Hoffe, aos 101 anos 
de idade, em 2007. Esther guardava em cofre certa quantidade 
de manuscritos do escritor que passaram a ser considerados bens 
culturais, instalando-se a disputa quanto ao pertencimento judaico 

(israelense) ou alemão de tais bens, em mal disfarçado espetáculo de descabido nacionalismo 
mesclado a interesses puramente comerciais. 

Kafka, que morreu em 1924, legou a Max Brod, o melhor amigo, seus livros e escritos originais, com 
a instrução de que fossem destruídos após sua morte. Brod não honrou a vontade final do escritor. 
Publicou parte das obras inéditas, entre elas O Processo, O Castelo e Amerika, nos anos subsequentes. 
E não destruiu os originais – nem esses nem outros, quiçá ainda inéditos.

Em 1939, durante a Segunda Guerra, Brod fugiu para a Palestina e parte dos manuscritos foram parar 
na Biblioteca Bodleian, em Oxford. Porém outros ele conservou até a morte, em 1968, quando o 
legado passou a Esther Hoffe, sua secretária e amante. 

Vinte anos depois, em 1988, Esther vendeu em leilão por 2 milhões de dólares os originais de O 
Processo. E, como Brod, conservou os demais até sua morte, ocorrida, como já vimos, em 2007, aos 

Franz Kafka:  originais sub judice
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101 anos de idade, a partir do que se instalou esse processo verdadeiramente kafkiano para disputar 
o legado de K., hoje um cidadão do mundo.

Duas filhas de Esther Hoffe, Eva e Ruth, são também parte no processo, litigando com as bibliotecas. 
Elas alegam não ser preciso inventariar tais documentos, cujo valor pode ser simplesmente 
determinado pelo peso. 

Representando Eva e Ruth, um dos advogados do espólio de Hoffe esclarece: “Se chegarmos a um 
acordo, o material será oferecido à venda como uma única peça, num pacote. E será vendido pelo 
peso. Há um quilo de papéis aqui. Quem fizer a melhor oferta poderá aproximar-se e examinar o 
material”. 

Para caracterizar-se como totalmente kafkiana, falta a esta causa apenas jamais terminar, pois o 
infindável é um dos atributos que hoje associamos ao adjetivo kafkiano. Esse processo, onde se 
disputa propriedade, naturalmente é diferente daquele do livro O Processo, onde se trata de uma 
culpa indefinida. No entanto, em essência, aqui vemos novamente K. esmagado pela lógica do 
absurdo, de um lado por instituições de longos tentáculos, de outro lado pela onipresente ambição 
humana.

Quase 100 anos após sua morte, a vontade final de Kafka não foi cumprida. Afinal, qual a culpa de 
K.? – pois seu castigo segue o curso de mais esse processo. (Luiz Barros)

Anatomia de um crime

Baseado em fatos ocorridos numa pequena 
cidade do centro-oeste americano, o 
filme mostra o julgamento de um caso de 

assassinato, em que o réu, um tenente do exército, 
confessa o crime, porém alega tê-lo cometido sob 
um “impulso irresistível”, insano, afirmando que a 
vítima, o dono de uma hospedaria, havia estuprado 
sua mulher, uma jovem insinuante e vulgar. O 
promotor, de outro lado, acusa-o de homicídio 
premeditado, motivado por ciúme, rejeitando a 
alegação de estupro.  

Com esse eixo narrativo bastante simples, cabe entender por que Anatomia de um Crime, de 1959, 
é considerado um dos maiores filmes de tribunal de todos os tempos e também um dos grandes 
clássicos da história do cinema. 

No filme de Preminger, duelo ácido entre defesa e acusação
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Do ponto de vista exclusivamente cinematográfico, o sucesso de Anatomia de um Crime já se 
explicaria pela grande projeção, à época do seu lançamento, do diretor Otto Preminger e a excelência 
do elenco, que contou com o já consagrado James Stewart além de outros astros em ascensão, entre 
eles George C. Scott. 

A trilha sonora jazzística de Duke Ellington é inovadora 
e instigante, encaixando-se perfeitamente no roteiro. 
Também fizeram sucesso, marcando época, os 
recursos gráficos da abertura do filme e dos cartazes 
de divulgação, produzidos por Saul Bass, o mesmo 
designer revolucionário dos efeitos de Vertigo (Um 
corpo que cai), filme de Alfred Hitchcok de 1958. 

Afora os aspectos relacionados a Hollywood, no 
entanto, fatos e personalidades do mundo jurídico são 
fundamentais para compreender as singularidades 
desse filme. 

O roteiro é baseado num best seller de 1957, escrito por Robert Traver, pseudônimo de John D. 
Voelker, juiz da Suprema Corte de Michigan, inspirado num caso de 1952 em que Voelker atuou 
como advogado. Convenhamos que a situação não é corriqueira, mais ainda porque o magistrado 
acompanhou a produção do filme ao lado de Preminger, inclusive contracenando com o diretor no 
trailer de divulgação, o que assegura que a obra ficcional é realista e verossímil em relação às práticas 
judiciais da época numa corte do interior de Michigan. Prova disto é a competente argumentação 
tanto do promotor quanto do advogado, bem como a forma marcante, porém calculada, com que 
esses personagens exageram suas próprias personalidades, teatralmente, para causar efeito sobre o 
júri, conforme já observaram críticos de cinema.

Outro detalhe extra-hollywoodiano é a presença de ninguém menos que Joseph Welsh no papel 
de juiz. Welsh, na vida real, foi o advogado que desmoralizou publicamente o senador Joseph 
McCarthy, pondo fim à tenebrosa caça às bruxas nos Estados Unidos dos anos 1950 (http://www.
senate.gov/artandhistory/history/minute/Have_you_no_sense_of_decency.htm). Em sua 
cruzada anticomunista, o poderoso e temido senador, em retaliação à recusa de favorecimento a 
um protegido político, acusara o exército de negligência à segurança nacional devido a infiltrações 
esquerdistas. O escritório de Welsh foi contratado pela corporação para defendê-la na investigação 
do Senado.

Na audiência decisiva, televisada em rede nacional pela ABC, em admirável exercício de retórica, 
Welsh leva McCarthy a perder o senso do limite e a compostura, vingativamente acusando um 
jovem advogado de Harvard, do escritório de Welsh, de pertencer a uma organização comunista.  

Abertura genial de Saul Bass é uma das marcas do filme
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Com poucas palavras Welsh fulminou publicamente o 
senador, interrompendo-o, não deixando que voltasse à carga, 
recusando-se a continuar discutindo o assunto e conduzindo 
o presidente da audiência a seguir para o próximo ponto da 
pauta. Foram essas as solenes e decisivas palavras de Welsh, 
que passaram à história dos Estados Unidos e decretaram o 
fim do macarthismo em 1954: “Until this moment, Senator, I 
think I never really gauged your cruelty or your recklessness. [...] 
Have you no sense of decency, sir? At long last, have you left no 
sense of decency?” (“Creio que até este momento eu ainda não 
havia realmente avaliado sua crueldade e leviandade, senador. 
[...] O senhor não tem nenhum senso de decência? Depois de 
tudo e tanto, não lhe sobrou nenhum senso de decência?”). Veja o vídeo em http://www.youtube.
com/watch?v=MO2iiovYq70.

Em Anatomia de um Crime, Joseph Welsh interpreta o papel de um juiz firme, porém sereno e 
bonacheirão. Perguntado por que aceitara atuar no cinema, consta que o velho advogado teria 
respondido: “Bem, era a única chance de um dia eu ser juiz...”. (Luiz Barros) 

Welsh: advogado na vida real. Na fita, juiz.
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CAASP realiza Campanha de Saúde da Mulher e
 convida advocacia a engajar-se no “Outubro Rosa”

Paralelamente à realização da Campanha de Saúde da Mulher 
2013, que se desenvolve em todo o Estado de São Paulo 
até 29 de novembro, a CAASP está mais uma vez engajada 

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. “A CAASP, como entidade assistencial voltada à advocacia mas atenta às 
questões de interesse social como um todo, faz questão de aderir a este movimento de altíssima 
relevância para o bem-estar da mulher e a saúde pública”, 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. 
“As mulheres precisam atentar para a importância do autoexame e do acompanhamento médico”, 
salienta Gisele Fleury Charmillot Germano de Lemos, também diretora da Caixa de Assistência, 
destacando que, por meio da Campanha CAASP de Saúde da Mulher, as advogadas que não têm 
plano de saúde podem realizar mamografia por preço quase simbólico. “Toda iniciativa no sentido de 
mostrar às mulheres as formas de prevenção e tratamento do câncer de mama merece ser abraçada”, 
acrescenta.

Campanha em curso - Desde o dia 1º de outubro a Caixa de Assistência dos Advogados de São 
Paulo realiza a Campanha CAASP de Saúde da Mulher 2013, ação preventiva que alcança todo o 
Estado. O pacote de procedimentos destinado às advogadas e às esposas de advogados – estas, 
desde que cadastradas na Caixa de Assistência - segue as recomendações da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) com base em estatísticas sobre incidência de doenças na população feminina, e 
contempla consulta ginecológica e exames de papanicolau e colposcopia como procedimentos 
regulares. Caso o médico julgue imprescindível, a paciente poderá se submeter ainda a exames 
complementares, como mamografia, densitometria óssea, vulvoscopia, ultrassonografia pélvica 
transvaginal e ginecológica, biópsia de colo uterino e outros. A campanha vai até 29 de novembro. 
Os preços são quase totalmente subsidiados pela CAASP. 
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Caixa firma convênio com a Santa Casa 
de São Paulo

A Caixa de Assistência dos Advogados de São 
Paulo (CAASP) firmou convênio com a Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo. Agora, 

os profissionais inscritos na OAB-SP, bem como seus 
dependentes diretos, poderão passar por consulta 
médica em qualquer especialidade e realizar exames 
no Hospital Santa Isabel, pertencente à Santa Casa, 
por preços muito menores que os normalmente 
praticados na rede privada de saúde. O atendimento será feito mediante apresentação de guia 
emitida pela Caixa em sua sede, Regionais e Espaços CAASP. O Centro Médico do Hospital Santa Isabel 
fica na rua Jaguaribe, 144, no bairro de Santa Cecília, região central de São Paulo. O agendamento 
dos serviços pode ser feito pelo telefone (11) 2821-5222.

“A Santa Casa é uma instituição filantrópica centenária, de excelência reconhecida tanto em 
atendimento hospitalar quanto no campo acadêmico, pois abriga uma das melhores faculdades de 
medicina do país. Com este convênio, prestaremos um auxílio inestimável aos colegas que ficam 
emparedados entre as filas do SUS e os altos preços dos planos de saúde”, afirmou o presidente da 
CAASP, Fábio Romeu Canton Filho, após assinar o termo formalizando a parceria, em cerimônia na 
sede da Caixa de Assistência, dia 26 de agosto. “A Santa Casa tem cumprido um papel fundamental 
em prol da saúde da população de São Paulo, principalmente de sua parcela mais carente. Este é 
mais um passo que a Caixa dá no sentido de beneficiar os colegas que se encontrem numa situação 
menos favorecida”, salientou o presidente da OAB-SP, Marcos da Costa.

 Ricardo Bastos

Da esquerda para a direita: Arnor, Abdalla, Marcos e Canton

Para participar é necessário retirar guia na sede da Caixa de Assistência (Rua Benjamin Constant, 75, 
Centro, Capital) ou em qualquer sede regional da entidade, Espaço CAASP ou subseção da OAB-SP, 
as quais se distribuem por todo o Estado de São Paulo. 

 “A idéia que nos leva a realizar campanhas como a da saúde da mulher tem como pano de fundo 
a medicina preventiva, muito menos custosa e bem mais eficaz do que a curativa, particularmente 
para as mulheres, pois se sabe que qualquer descuido pode comprometer a qualidade de vida e 
até levar à morte”, afirma o vice-presidente da entidade, Arnor Gomes da Silva Júnior, diretor que 
responde pela área de atendimento à saúde da entidade.

A relação de clínicas, laboratórios e consultórios credenciados na Capital e no interior está em 
www.caasp.org.br. 
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Advogado militante há 50 anos, o provedor da Santa Casa de São Paulo, Kalil Rocha Abdalla, externou 
sua alegria com a parceria. “Sei que há um grande número de colegas que acabam deixando de 
pagar seus planos de saúde por causa dos preços exagerados. Os advogados serão atendidos no 
Hospital Santa Isabel por preços módicos. É uma satisfação poder ajudar os colegas de profissão”, 
observou. Vice-presidente da CAASP e responsável pela área de saúde da entidade, Arnor Gomes 
da Silva Júnior manifestou-se na mesma linha: “Este convênio é um grande feito, pois a maioria dos 
advogados não tem plano de saúde. A Santa Casa é uma instituição excepcional e o Santa Isabel é um 
hospital de primeira linha, onde os colegas vão pagar por consultas e exames valores muito baixos”.

O Hospital Santa Isabel integra o complexo da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. É onde os 
médicos atendem a planos de saúde e particulares, já que no histórico prédio da instituição só se 
realizam procedimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde). “O nosso centro médico possui corpo 
clínico oriundo da Faculdade de Medicina da Santa Casa, formadora de médicos a partir de programas 
de residência em todas as especialidades. É um centro de referência em ensino médico do país”, 
destaca Frederico Carbone Filho, diretor médico e assistencial do Hospital Santa Isabel, ressalvando 
que o convênio com a CAASP vale para consultas em todas as especialidades e para todos os exames 
subsidiários, como radiografia, ultrassonografia, tomografia, eletrocardiograma, análises clínicas e 
outros. A parceria não cobre atendimento de urgência e emergência (pronto-socorro), internações 
e cirurgias.

Alguns valores a serem pagos pelos advogados dão a dimensão do benefício oferecido à classe. A 
consulta – que em caráter particular não sai por menos de R$300,00, podendo chegar a R$800,00 – 
custará para os inscritos na OAB-SP apenas R$ 80,00. Um raio X de tórax, por exemplo, costuma ser 
cotado a R$ 150,00, no mínimo, nos estabelecimentos particulares, mas o advogado pagará algo em 
torno de R$ 4o,00 no Hospital Santa Isabel. Já para fazer um hemograma, ele arcará com cerca de R$ 
16,00, apenas.

Livrarias vendem 113 mil livros durante o Mês 
do Advogado

A promoção especial de agosto, 
Mês do Advogado, nas livrarias da 
CAASP alcançou um resultado a ser 

comemorado. Nas 37 lojas da entidade, e 
também na CAASP Shop (www.caaspshop.
com.br), foram vendidos 112.984 livros, entre 
obras jurídicas e títulos da literatura em geral. 
Nos 20 dias em que foi praticado desconto de 
50%, nada menos que 34.245 advogados foram 
atendidos, contra 26.169 no ano passado.

 Arquivo CAASP

34.245 advogados foram as livrárias da CAASP em agosto.
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“Os números do Mês do Advogado confirmam uma tendência que temos notado em todos os setores 
de atuação da Caixa de Assistência nos últimos anos: o crescimento contínuo da busca pelos serviços 
oferecidos. Com respeito à promoção nas livrarias, o resultado prova nosso acerto ao investir na 
ferramenta mais importante – e talvez a única indispensável - para o sucesso profissional: o livro de 
Direito”, afirma o presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho. 

“Antes de nos preocuparmos com o volume de vendas, nós sempre procuramos, em primeiro lugar, 
aumentar a presença do advogado dentro desta instituição, que é dele. Mais importante que os 
números é ver o colega presente na CAASP”, salienta Sergei Cobra Arbex, secretário-geral da Caixa 
de Assistência e responsável pelas livrarias. Ele acrescenta: “Quanto mais o advogado aproximar-se 
da Caixa, mais condições a entidade terá de lhe fornecer serviços e benefícios durante o ano todo”.

O acervo literário da Caixa de Assistência abarca mais de 60 mil títulos das mais diversas áreas do 
Direito, além dos mais vendidos da literatura em geral. Nos últimos três anos, algumas iniciativas 
modernizaram o setor livreiro da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo: na seção 
Livraria Infantil, os advogados encontram obras infanto-juvenis para seus filhos, as quais podem ser 
adquiridas com os mesmos descontos aplicados aos livros jurídicos; além disso, a entidade passou a 
providenciar livros escolares mediante encomenda, de modo a facilitar a compra de material escolar 
no início do ano letivo. A seção de Novos Mercados de Trabalho, inaugurada em 2011, disponibiliza 
títulos de áreas emergentes do Direito, para além das frentes clássicas do universo jurídico.

Conchas, Hortolândia e Mogi Mirim ganham 
novas instalações do Espaço CAASP

A CAASP aprimora sua estrutura pelo 

interior do Estado. Lideranças da 

advocacia paulista compareceram 

à inauguração da nova Casa do Advogado 

e do novo Espaço CAASP de Conchas, em 

cerimônia realizada no último dia 6 de 

setembro. No dia 11 de setembro, foi a vez 

da nova Casa da Advocacia de Hortolândia, 

dotada de Espaço CAASP, onde se tem 

acesso a todos os serviços e benefícios 

oferecidos pela Caixa de Assistência dos 

Advogados de São Paulo. E, no dia 19 de setembro, foram inauguradas as novas instalações da Casa 

da Advocacia de Mogi Mirim, também dotada de Espaço CAASP, este contando com consultório 

odontológico e onde também se tem acesso a todos os serviços e benefícios da Caixa.

 Ricardo Bastos

Da esquerda para a direita, Sergei Cobra, Célio Bitencourt, André 
Aparecido Barbosa e Fábio Canton, na inauguração de Mogi Mirim.
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Voleisprudência e Magister são as campeãs 
do Vôlei 2013

Aconteceu no último dia 28 de setembro, no ginásio poliesportivo esportivo do Club Homs, 

equipe Voleisprudência venceu a VMasc por 3 sets a 2 e conquistou seu segundo título na 

os jogadores até o último ponto. 

No mesmo dia, a 13ª edição do Torneio OAB-CAASP de Vôlei Feminino consagrou a Magister, que na 

quinto título da Magister, a quarta consecutiva no campeonato de vôlei das advogadas. 

 “A advocacia adotou para si este esporte, que, depois do futebol, é o mais popular do país”, registrou 
o diretor de Esportes e Lazer da CAASP, Célio Luiz Bitencourt. 

9º Torneio Aberto de Tênis Electrolux OAB/
CAASP será em novembro, em Ribeirão Preto

Estão abertas as inscrições para o 9º Torneio 

Aberto de Tênis Electrolux OAB/CAASP. 

A cidade de Ribeirão Preto abrigará a 

competição, que acontece nos dias 23 e 24 de 

novembro nas as quadras da Sociedade Recreativa 

e de Esportes (Rodovia Anhaguera, quilômetro 320). 

As inscrições podem ser feitas no site de esportes 

da CAASP (www.caasp.org.br/Esportes). O valor 

é R$30,00 para os atletas de até 59 anos, e R$15,00 

para aqueles com mais de 60 anos.

Fotos Ricardo Bastos

Campeões do vôlei em 2013: Magister, no feminino, e Voleisprudência, no masculino.

Deco Graciano



Outubro 2013 / Revista da CAASP // 55

No primeiro semestre de 2013, Campinas, São Paulo, São Joaquim da Barra e Laranjal Paulista 

abrigaram edições do campeonato. Mais informações, no Departamento de Esportes e Lazer da 

CAASP, pelo telefone (11) 3292-4573 ou 3292-4574.

Big Band Jovem de Atibaia agita a terceira 
Quinta Nobre CAASP

A terceira edição da Quinta Nobre, 

realizada no dia 26 de setembro, trouxe 

ao auditório da Caixa de Assistência dos 

Advogados de São Paulo, na Capital, a Big 

Band Jovem de Atibaia. Composta por 

naipe de metais com cinco saxofones, 

cinco trompetes e quatro trombones, 

além de guitarra, baixo e bateria, a banda 

de músicos atibaienses encantou o 

público com o melhor do jazz standart, 

do fusion e do soul, executando temas de 

Duke Ellington, Glenn Miller, Henry Mancini, Ray Charles, Herbie Hancock e Steve Wonder, além de 

clássicos da nossa Bossa Nova, Tom Jobim e Vinícius de Moraes à frente.

Criada em 2009, a Big Band Jovem de Atibaia é fruto do projeto “Educando com Música e Cidadania” 

e conta com a regência do trompetista Victor Más, músico formado no projeto. 

O trio Choro das Cordas é a atração da próxima Quinta Nobre CAASP. A apresentação, gratuita para 

os advogados, será no dia 31 de outubro, às 12h, na sede da Caixa de Assistência dos Advogados de 

São Paulo (Rua Benjamin Constant, 75, Centro, Capital). Formado por João Nilton Camargo (cavaco e 

bandolim), Rafael Thomaz (violão) e Guilherme Lamas (violão de sete cordas), o “Choro das Cordas” 

traz no repertório composições dos maiores “chorões” da nossa música, como Waldir Azevedo, 

Jacob do Bandolim e Pixinguinha.  Inspirado nos regionais de choro, o grupo mescla tradição e 

modernidade, tratando os arranjos musicais com refinamento e energia.

Na quarta edição, em 31 de outubro, será a vez do trio Choro 
das Cordas 

Fotos Ricardo Bastos

Deco Graciano

Vinícius Cintra

Jovens músicos de Atibáia deram um show na terceira Quinta Nobre
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Maioridade penal, 
modernidade e racismo

Dentre os argumentos dos defensores da diminuição 
da maioridade penal, um se destaca pelo grau de 
falsidade ou desinformação: a falácia segundo a 

qual no Brasil contemporâneo os adolescentes já teriam 
desenvolvido suficiente autonomia moral e capacidade 
de discernimento, porquanto estariam plenamente 
preparados para a responsabilização criminal.
 
A suposta “modernização” da lei seria mera consequência 
da “modernização” da sociedade. A tese da adaptação da lei 
a necessidades modernas não resiste, entretanto, à mais desatenta observação da história do Direito 
Penal brasileiro. O Direito Penal lança raízes no Brasil em 1603, com o Livro V das Ordenações Filipinas, 
cujo Título 135 fixava a idade de 17 anos para a imputabilidade penal. Proclamada a Independência 
e promulgada a primeira Constituição brasileira, entra em vigor o Código Criminal do Império, em 
1830, que reduziu o limite de idade para 14 anos.

Já o Código Penal republicano, de 1890, adotado dois anos depois da abolição do escravismo e um 
ano antes da primeira Constituição da República, autorizava a responsabilização criminal a partir dos 
9 anos: “art. 27. Não são criminosos: § 1º. Os menores de 9 annos completos; § 2º. Os maiores de 9 e 
menores de 14, que obrarem sem discernimento”.
  
Assim é que durante quatro décadas vigeu no Brasil a regra da imputabilidade penal aos 9 anos, 
revogada apenas com a aprovação da Consolidação das Leis Penais, em 1932, que elevou o limite 
mínimo para 14 anos. Com a reforma penal empreendida pelo Estado Novo, foi aprovado o Código 
de 1940, em vigor, fixando a capacidade penal aos 18 anos, norma esta alçada ao nível constitucional, 
conforme disposto no art. 228 da Constituição de 1988.

Temos assim que redução da idade penal nada tem de novidade, constituindo, na essência, um velho 
critério de política criminal que mal disfarça a incúria do Estado em face dos problemas estruturais 
de educação e integração social e econômica da juventude brasileira. Ademais, admitindo-se 
o duvidoso raciocínio da constante “evolução da sociedade”, não tardará o dia em que, em nome 
do combate à criminalidade, o Congresso Nacional termine aprovando uma lei determinando a 

por Hédio Silva Júnior*
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esterilização compulsória das mulheres negras e pobres, cujos filhos, como se sabe, são tratados com 

especial atenção por setores dos órgãos de segurança pública e do sistema penal. 

Aqui está, a propósito, um exemplo sinistro de ação afirmativa de inclusão racial promovida pelo 

Estado – a inclusão penal. Não fosse o bastante, há pelo menos uma proposta em tramitação no 

Congresso que prevê que a imputabilidade será definida de acordo com aspectos psicossociais do 

acusado, aferidos em laudo emitido por junta de saúde, ou seja, o critério etário, legal, objetivo, dará 

lugar a um critério subjetivo: uma junta de saúde dirá se tal ou qual indivíduo agiu tendo ou não 

discernimento da ilicitude de seu ato.

O problema, como todos sabemos, é que a diplomação em psicologia, medicina, serviço social 

ou direito não isenta os diplomados dos efeitos dos estereótipos e dos preconceitos construídos, 

reproduzidos e disseminados socialmente, como demonstram pesquisas científicas e mesmo 

expressões do cotidiano aparentemente inofensivas, tais como “não tinha cara de bandido”, “os 

bandidos estavam bem vestidos” etc.

 

Dúvida não pode haver, portanto, de que diminuição da maioridade penal não apenas deixa intactos 

os problemas centrais da política de segurança pública, como também permite a legitimação da 

velha e sempre presente noção lombrosiana de criminoso nato, introduzida no Brasil pelo chamado 

fundador da Medicina Legal, Raymundo Nina Rodrigues: 

           “O nosso Código Penal vigente (...) trouxe-nos portanto um progresso reduzindo a menoridade 

de quatorze para nove annos (...) no Brazil, por causa das suas raças selvagens e bárbaras, o limite de 

quatorze annos ainda era pequeno! (...) as raças inferiores chegam à puberdade mais cedo do que as 

superiores (...) quanto mais baixa fôr a idade em que a acção da Justiça, ou melhor do Estado se puder 

exercer sobre os menores, maiores probabilidades de êxito terá ella, visto como poderá chegar ainda a 

tempo de impedir a influencia deletéria de um meio pernicioso sobre um caracter em via de formação, em 

época em que a acção delles ainda possa ser dotada de efficacia”. (Raymundo Nina Rodrigues. As raças 

humanas e a responsabilidade penal no Brasil. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara, 1894, p. 109).

A despeito de ser autor de pérolas como essa, Nina Rodrigues ainda hoje dá nome ao Instituto 

Médico Legal da Bahia. Coisa do passado? 

           *Advogado, mestre e doutor em Direito pela PUC-SP, professor do curso de Direito da 

Universidade Zumbi dos Palmares, representante da OAB-SP no Conselho da TV Aberta (TV 

Comunitária de São Paulo).
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\\\\PALAVRA DO LEITOR \\
CULTURA

Em relação à seção Cultura (edição número 6), gostei muito dos dois textos – inteligentes, interessantes, 
bem escritos –, sobretudo do primeiro, que me fala mais ao coração.

O segundo propõe de início uma discussão que me parece puramente acadêmica, a noção de gênero 
no cinema, tornada arbitrária e inteiramente adulterada de seu(s) sentido(s) original(is) pelo uso 
corrente e indiscriminado em cartazes de filmes, anúncios de jornal,  vídeo-locadoras e congêneres. A 
começar pelo fato de que o que se indica como diferentes “gêneros” não são categorias mutuamente 
exclusivas. Veja-se como exemplo o site do Netflix, de que eu sou assídua frequentadora (ao lado de 
uma enxurrada de porcarias, vira e mexe encontro coisas muito boas); dentre os diferentes “gêneros” 
especificados encontram-se “dramas”, “documentários”, “suspense”, “comédias”, “filmes estrangeiros” e 
“filmes brasileiros”, como se não existissem comédias dramáticas, ou se uma comédia ou um drama 
pudessem deixar de ser necessariamente de produção nacional e/ou estrangeira, sendo que os filmes 
“estrangeiros” são quaisquer outros que não os americanos e estes últimos são o arroz-com-feijão do 
site, onde entram sem especificação de procedência ou categoria. Os grandes gêneros lógicos usados 
pelos especialistas (por exemplo, os catalogadores das cinematecas), tipo “ficção”/”não-ficção”, estão 
inteiramente fora do linguajar corrente.

Assim – voltando ao texto –, na qualidade de ex-estudiosa de cinema (que já não sou há muito tempo), 
a única observação que eu faria – não é uma correção, só observação mesmo – seria um acréscimo: 
rigorosamente falando, em vez de gênero, eu diria que os filmes de tribunais são um subgênero; mas 
como o contexto é uma revista de cultura e não uma ficha catalográfica, está perfeito como está.

Maria Rita Galvão
Ex-Professora de Cinema da Escola de Comunicações e Artes / USP

Ex- Diretora da Cinemateca Brasileira

COPA DO MUNDO 1

Não concordo com a matéria sobre a Copa do Mundo (edição número 6 – Especial). Enquanto uma 
boa parte dos brasileiros não “pensar grande”, como pensam todos os povos que já realizaram esse 
evento e muitos outros que ainda estão “brigando” para realiza-lo, não teremos um bom futuro.

José Salomão Fernandes
Advogado
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COPA DO MUNDO 2

Parabéns pelas matérias, em especial para “A Copa é da Fifa, e ponto final” (Especial, edição número 6).
Benedita de Fátima Ribeiro

Advogada

PERFIL DE ALFREDO BORBA

Quero parabenizar toda a equipe pela belíssima reportagem sobre o advogado Alfredo Borba (edição 
número 6, seção Perfil). Me emocionei. Além disso, toda a edição está excelente.

Cláudia Lipovetsky Vivas de Resende
Advogada
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