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O Brasil a descobre
Foi preciso que São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, fosse ameaçada 

pelo colapso no fornecimento de água para que o Brasil descobrisse que esse 
recurso vital precisa ser tratado adequadamente. A Amazônia, com a maior bacia 

hidrográfica, precisa aprender essa lição.

O BRASIL E O PETRÓLEOO REINO DE MR. LUDWIGHá OPOSIçãO nO PARá?
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O brasileiro descobriu a água pela pior li-
ção: a da sua falta. Foi preciso que as duas 
maiores cidades do país, São Paulo e Rio 

de Janeiro, ficassem sob a ameaça de colapso no 
fornecimento para que a grave realidade se impu-
sesse à negligência e incompetência do governo, e 
à insensibilidade da população.

Em ritmo de crise, como nunca antes, para 
lançar mão da frase célebre de Lula, o país toma 
conhecimento da extensão do problema e sua 
complexidade. Normalmente auto-suficiente, bei-
rando a arrogância, o paulistano passou a se in-
teressar pela Amazônia não mais como um tema 

exótico e distante, mas como um elo da cadeia das 
suas dificuldades e temores.

De forma cada vez mais constante, o boletim 
do tempo nas emissoras de televisão incorpora in-
formações sobre o fluxo de nuvens carregadas que 
saem da Amazônia na direção sul. 

Rios voadores passou a ser expressão do dia 
a dia dos moradores de São Paulo, literalmente 
despejados diante de uma circunstância única 
dentre as grandes cidades do mundo: o racio-
namento drástico de água. Essa conjuntura 
tem, como uma das suas principais causas, a 
rigorosa estiagem sobre as áreas dos reservató-
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rios da capital paulista, provocando 
uma seca recorde.

Mas a diminuição das chuvas não 
é um fenômeno recente. A tendência 
para a redução se apresentou em 1999, 
mantendo-se contínua a partir de en-
tão. Mas a vida continuou normal, 
indiferente a esse aviso da natureza. 
Por comodismo ou oportunismo, que 
se acentua em temporada de caça aos 
votos, as administrações públicas con-
fiaram numa providência divina alea-
tória. Sem ela, a corrida agora é contra 
o tempo para evitar que se consume a 
ameaça inédita de privar de água mi-
lhões de pessoas por dias seguidos. 

Nesse ponto, os paulistanos passa-
ram a se interessar por um fenômeno 
muito bem mostrado através de um 
documentário (Dança da Chuva), rea-
lizado pela Fapesp, a fundação de pes-
quisa de São Paulo. O filme explica um 
enigma: como é que uma área situada 
no centro-sul do continente, mesmo 
estando nessa faixa do planeta, não 
tem características semelhantes às dos 
grandes desertos, localizados na mes-
ma posição.

Nesse quadrilátero, que tem São 
Paulo como o seu centro, destinado na-
turalmente a ser uma área desértica, se 
concentra 70% do PIB da América do 
Sul, com a região sul-sudeste do Brasil 
e a Argentina. É onde se produz mais 
energia, estão as maiores indústrias e a 
principal agropecuária. A região é pul-
verizada de água abundante por nuvens 
trazidas pelos ventos da Amazônia. São 
os rios voadores, expressão que passou 
a figurar no cotidiano das áreas amea-
çadas pela falta de água.

São 17 bilhões de toneladas de ae-
rossóis atmosféricos desviados na dire-
ção sul, um volume de água comparável 
à do rio Amazonas, o maior de todos, 
com seus 20 bilhões de toneladas des-
pejados no Oceano Atlântico. Esse in-
crível deslocamento de massa de vapor 
em suspensão causa chuvas torrenciais 
e eventualmente tragédias, mas não 
tem conseguido estancar a progressiva 
estiagem em alguns pontos da região.

Seria o efeito do desmatamento na 
Amazônia. As grandes árvores amazô-
nicas são que retêm o vapor vindo dos 
oceanos, que são a maior fonte de chu-
vas na Terra, além de lançar água ao ar 
pela evapotranspiração, funcionando 
como bombas de captação e lançamen-

to através das suas copas e raízes. Sem 
as árvores, esse processo se desfaz.

A derrubada da floresta nativa da 
Amazônia já se aproxima de 800 mil 
quilômetros quadrados, o equivalente 
a três vezes a extensão de São Paulo. 
O tamanho dessa alteração teria que 
modificar os processos da natureza. Al-
guns fazem essa afirmativa de maneira 
categórica. Outros a suscitam ainda 
como hipótese, carente de uma plena 
confirmação científica., Outros negam 
a relação causal.

Ninguém pode negar o fenômeno, 
qualquer que seja a explicação para a 
interferência humana nele. Mônica 
Porto, gerente de água da Escola Po-
litécnica de São Paulo, uma das entre-
vistadas do documentário da Fapesp, 
argumenta que o desmatamento alterar 
o volume de água em circulação entre 
o verão e o inverno, mas em função da 
própria natureza, não da participação 
humana.

Ela diz que a água que escoa pe-
las raízes das árvores pode ser barrada 
quando as drenagens para as quais ela 
se dirige estão cheias, mas é liberada 
quando o nível dos cursos d’água baixa. 
Mas haverá sempre água circulando. A 
diferença estará no seu aparecimento 
superficial.

O esquema ignora que a supressão 
da cobertura vegetal acarreta o aque-
cimento do solo, que reduz a umidade 
e interrompe o ciclo da água, além de 
desencadear outros processos, como a 
compactação do solo e a erosão.

Ainda que o efeito dessa ação hu-
mana sobre a natureza não esteja cien-
tificamente demonstrado em todas as 
suas etapas, ele se evidencia na própria 
região. É perceptível empiricamente 
a mudança de microclimas e até além 
deles nas áreas que perderam a sua ve-
getação original.

À parte essas complexidades, ob-
servadas há muito mais tempo do que 
podem sugerir os estudiosos de hoje, di-
ferenciados dos mais antigos por sua pa-
rafernália tecnológica contra a percepção 
a olho nu (e inteligência ultra-aguçada), 
o conhecimento autoriza o pesquisador 
Antonio Nobre, do Inpe (Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais), de São 
Paulo, a dizer que a Amazônia é uma 
“usina de serviço ambiental”.

Não quer dizer que a região deva 
cobrar uma taxa por seus rios voadores, 

seguindo a cômoda prática dos gover-
nos estaduais de reduzir as questões à 
cobrança de tributos e derivados. Esse 
é um serviço prestado pela natureza. 

Mas há um ingrediente humano 
nessa história: é a destruição do bem 
mais nobre da região, e que a define 
como tal: a floresta.

Se é útil ao quadrilátero mais rico 
do continente que a água continue a 
seguir sua rota natural de norte para 
o sul, o pagamento pode ser feito pelo 
apoio às pesquisas capazes de esclare-
cer esse processo e por medidas que 
não só inibam o desmatamento como 
disseminem uma nova cultura em seu 
lugar, a do uso da floresta.

Por sua nobreza, esse bem deve ser 
destinado a mais do que madeira sólida 
ou ser substituído por plantios de soja 
e pastagem de gado. Deve ser o fun-
damento do precioso serviço ambiental 
que a Amazônia presta à parte mais 
rica do Brasil e da América do Sul. Se 
as águas circulam numa direção pelo ar, 
por terra pode e deve ser feita a con-
trapartida de recursos materiais para 
sustentar esse ciclo e reduzir as desi-
gualdades econômicas e sociais.

Para que esse enunciado não se tor-
ne uma utopia boba, as autoridades res-
ponsáveis pela questão devem utilizar 
sua competência e seu dever de ofício 
para conferir a autonomia que a ques-
tão da água merece e exige. Ou então a 
incrível crise hídrica que a região mais 
rica do país está vivendo (e sofrendo) 
não deixará as lições necessárias.

A água é um bem vital. Isso todos 
aprendem nos primeiros manuais es-
colares, mas poucos o transportam 
para suas vidas. Esse desligamento 
deixou de existir. Deve-se aproveitar o 
interesse, os sacrifícios e o sofrimen-
to de centenas de milhares de pessoas 
para dar um sentido prático a esse sa-
ber essencial.

Não se pode mais continuar a mal-
tratar a água no Brasil. Ela é a com-
panhia diária de todos, nas suas muitas 
serventias. A principal delas deriva da 
sua potabilidade. Captar, tratar e dis-
tribuir água devia ter a prioridade que 
não lhe é dada no Brasil. Um novaior-
quino abre a sua torneira e bebe uma 
das melhores águas do mundo.

Mas paga todos os anos para que 
os mananciais, em sua forma natural, 
sejam mantidos em condições de uso 
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a uma distância de até 200 quilôme-
tros da cidade. Por ser justo, é um pa-
gamento que atrai os donos das terras 
onde estão essas fontes hídricas. Em 
muitos casos, preservar a água se tor-
nou a principal fonte de faturamento 
desses proprietários rurais.

O suprimento de água potável no 
Brasil é uma calamidade pública. Tal-
vez o impacto atual, especialmente em 
São Paulo, consiga mudar esse pano-
rama. A conta do descalabro será co-
brada de qualquer maneira e agora os 
maus administradores públicos já não 
contarão com o alheamento (em alguns 
casos, ignorância) da sociedade.

Gestão de água deverá ser a nova 
qualificação profissional requerida pelo 
mercado. Não uma gestão fracionada, 
esgotada em cada especialidade. Uma 
gestão multidisciplinar. A sociedade 
precisa estar bem informada (e forma-
da) para não deixar mais que um assun-
to de tal gravidade seja conduzido ape-
nas pelo governo. O chamado controle 
social é indispensável. Na Amazônia, 
que abriga a maior bacia hidrográfica 
do planeta, essa deve ser uma função 
de Estado.

Não são apenas os rios voadores que 
migram do norte para o sul: é também 
a energia, extraída dos cursos d’água 
e conduzida por longas e caras linhas 
de transmissão. A Amazônia tem sido 
apenas a base física desse processo. As 
decisões sobre onde, como e para quem 
destinar essa energia são tomadas fora 
da região e ignorando-a. Aos nativos 
cabe apenas as rusgas da resistência, 
exercidas através de manifestações de 
protesto que paralisam ocasionalmente 
as obras e retardam o seu cronograma 
físico e financeiro. Mas não as invia-
bilizam. Nem, eventualmente, modifi-
cam o seu perfil.

A Amazônia é província colonial 
para todos os usos da água. Mas não 
inevitavelmente tem que ser assim. 
Essa função é uma exigência de en-
tidades mais poderosas, dentro e fora 
do país, que precisam de muita energia 
para sua produção. Tal premissa elide 
qualquer consideração que ameace essa 
demanda. Mas a posição amazônica 
podia estar melhor exercida se pudesse 
se consolidar com os conhecimentos e 
as informações adequadas.

A hidrelétrica de Belo Monte 
exemplifica essa tensão. Ela foi con-

cebida originalmente como uma ré-
plica de Tucuruí, projetada, construída 
e posta para funcionar no período do 
regime militar (sua inauguração ocor-
reu em 1984). Com a democracia, a 
hidrelétrica do Xingu foi submetida 
a questionamentos e contestações. O 
desenho original foi modificado para 
atender a principal crítica: a inundação 
de uma área extensa para a formação 
do reservatório.

O lago artificial foi reduzido a um 
terço da sua previsão inicial, que era de 
1,6 mil quilômetros quadrados. Dos 
503 km2 que restaram, 228 km2  corres-
pondem à própria calha do rio Amazo-
nas e seu transbordamento durante o 
período de cheias. Assim, a submersão 
de área nova será de 275 km2.

É água que dá apenas para acionar 
as seis turbinas bulbo que serão insta-
ladas no vertedouro principal e manter 
a vazão mínima do rio Xingu na Volta 
Grande, que fica abaixo (a jusante) do 
barramento, em 700 metros cúbicos 
de água por segundo, acima da mí-
nima normal, de 400 m3. Se mantido 
esse compromisso, poderá haver menos 
água na cheia nesse trecho, porém mais 
na seca. Ainda assim, as populações ri-
beirinhas de índios e caboclos temem 
prejuízos da nova situação do rio.

Apesar de aí, no sítio Pimental, es-
tar o principal vertedouro do comple-
xo hidrelétrico, sua estrutura abrigará 
apenas as turbinas de baixa potência, 
que funcionam com desnível de qua-
tro metros, produzindo 2% da energia 
total do sistema. Daí se dizer, com 
certa impropriedade, que se trata de 
usina a fio d’água, capaz de produzir 
com vazão corrente, sem precisar de 
retenção da água.

As 18 grandes turbinas, que serão 
responsáveis por 98% dos mais de 11 
mil megawatts de potência instalada, 
estarão a 140 quilômetros de distân-
cia. Sua grande vantagem (como do 
sítio escolhido pelos engenheiros para 
o aproveitamento energético) é o des-
nível de 90 metros nessa curta distân-
cia, que garante a velocidade da água, 
suficiente para acionar as imensas tur-
binas, que exigem quase 800 mil litros 
por segundo.

Parte substancial da vazão do Xin-
gu será desviada do seu curso normal 
por canais de derivação para um reser-
vatório complementar, que ficará fora 

da calha do rio. Esse lago, que apro-
veitará drenagens naturais e também 
áreas novas que serão inundadas, terá 
suas margens garantidas por diques de 
concreto. Eles terão múltiplas funções: 
reter água, manter a vazão controlada, 
drenar o excesso de água de volta ao rio 
e proteger os igarapés.

Ninguém jamais concebeu um es-
quema desses para uma hidrelétrica no 
Brasil (e, talvez, no mundo).

A movimentação de terra para a 
construção do canal de derivação, que 
terá 20 quilômetros de extensão, 200 
metros de largura e até 20 metros de 
profundidade, será bem maior do que 
a da construção do canal do Panamá 
(126 milhões e 95 milhões de metros 
cúbicos, respectivamente). Esses nú-
meros dão uma ideia da grandiosidade 
da obra. E também da sua complexi-
dade, sobretudo porque nada igual foi 
construído antes.

Tudo isso para eliminar o aspecto 
mais vulnerável de uma grande hi-
drelétrica na bacia de rios de baixa 
declividade natural e muita diferença 
entre o máximo e o mínimo de vazão 
durante o ano: o alagamento de ex-
tensas áreas, inclusive as cobertas por 
densa vegetação.

Mesmo com a compensação repre-
sentada pelo reservatório complemen-
tar e o canal de derivação, não haverá 
água suficiente para acionar todas as 
18 turbinas principais de Belo Monte 
durante três ou quatro meses do ano, 
quando a usina ficará parada. Por isso, 
sua potência efetiva o ano inteiro terá 
apenas 40% da capacidade nominal, de 
mais de 11 mil MW, que a coloca como 
a terceira maior hidrelétrica do mundo.

Vale a pena gastar tanto dinheiro 
e expor a natureza e a população local 
aos riscos dessa intensa intervenção 
humana para ter uma usina de geração 
firme tão inferior à da sua potência de 
projeto? Os engenheiros não hesitam 
em responder afirmativamente, mas 
seus cálculos não estão ao alcance da 
sociedade para avalizá-los agora. E es-
tavam ainda menos acessíveis quando 
a decisão de construir Belo Monte foi 
tomada. 

Espera-se que isso nunca mais se 
repita para que os custos da atual cri-
se hídrica do Brasil rico sirvam de li-
ção para todo o país. Em especial, sua 
maioria pobre.
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O Fundo Amazônia: para remediar ou transformar?
Seis anos depois do seu início, o 

Fundo Amazônia ultrapassou, em de-
zembro em 2014, o primeiro bilhão de 
reais de aplicações. O dinheiro, que é a 
fundo perdido, sem retorno, foi desti-
nado a 69 projetos de combate ao des-
matamento e uso sustentável de recur-
sos da floresta. O fundo é considerado 
“uma das iniciativas mais importantes 
no mundo atualmente para redução 
das emissões por desmatamento e de-
gradação florestal (da sigla em inglês 
REDD)”, segundo press release do BN-
DES, que é o seu agente financeiro.

Os dois principais setores benefi-
ciados pelo fundo foram sistemas de 
monitoramento e controle do desmata-
mento, com 495 milhões de reais (48% 
do total apoiado), e projetos de desen-
volvimento de atividades produtivas 
sustentáveis que valorizam a floresta em 
pé, destinatários de 26% do montante 
aprovado. Os demais recursos foram 
investidos em projetos de ordenamento 
territorial (12%) e de desenvolvimento 
tecnológico (14%).

Dos 69 projetos já aprovados, 31 
foram propostos pelo terceiro setor, 
21 pelos Estados amazônicos, sete por 
municípios, seis por universidades, três 
pelo governo federal e um, interna-
cional, apresentado pela Organização 
do Tratado de Cooperação Amazônia, 
abrangendo os países da Amazônia 
sul-americana. Quatro projetos dão 
apoio exclusivo a povos indígenas (R$ 
66 milhões). 

As principais ações “visam ao de-
senvolvimento de atividades pro-
dutivas sustentáveis e a proteção de 
povos indígenas contra grupos en-
volvidos em ações predatórias da flo-
resta”, diz o comunicado do BNDES.  
Outro destaque são os R$ 200 milhões 
para 13 projetos de implementação do 
Cadastro Ambiental Rural, “importan-
te instrumento de regularização am-
biental das propriedades”. 

A carteira do fundo é composta de 
94 projetos que somam R$ 1,7 bilhão, 
em fases distintas de análise. O valor 
equivale à quase totalidade dos recur-
sos já doados, atualmente em R$ 2 bi-
lhões; 97% de todo o dinheiro vem de 
contratos de doações assinados entre 
o BNDES e o governo da Noruega. 

O banco de desenvolvimento da Ale-
manha (KfW) e a Petrobras também 
fizeram doações. 

Fui uma das fontes entrevistadas por 
técnicos que participavam da criação do 
fundo. Disse-lhes que evitassem pulve-
rizar o dinheiro em projetos de dimen-
são restrita e alcance limitado. Deviam 
escolher um objetivo mais amplo para 
obter resultados de maior expressão do 
que simples efeitos atenuantes ou com-
pensadores dos muitos e graves estra-
gos que vêm sendo feitos na Amazônia. 
Apresentei-lhes então uma sugestão: o 
apoio ao kibutz amazônico, ideia que 
venho desenvolvendo há muito tempo 
e que nunca conseguiu apoio. Na ver-
dade, nem mesmo mereceu a atenção 
dos órgãos de decisão na administração 
pública voltados para a Amazônia.

Os técnicos se declararam impres-
sionados pela proposta e prometeram 
examiná-la, por considerá-la consisten-
te e interessante. Nunca deram retorno. 
E o Fundo Amazônia se tornou mais 
um exemplo de ações corretivas que, 
mesmo com efeitos positivos, não alte-
ram em substância o “modelo” predató-
rio de ocupação da Amazônia.

Confesso que acreditei na since-
ridade e competência dos técnicos do 
BNDES. Foi a motivação para lhes 
propor o projeto do kibutz amazônico 
(ou científico). Mas a macrocefalia do 
poder, que acaba impondo decisões to-
madas de cima para baixo e de fora para 
dentro, com isso confirmando o proces-
so fechado dessas iniciativas, frustrou 
minhas expectativas.

Aliás, minhas poucas experiências 
de contato direto com o BNDES sem-
pre confirmaram a suspeita de que o 
banco, como outras instâncias do po-
der central brasileiro, também padece 
de exotismo intelectual quando trata 
da Amazônia. No seu trato com a No-
ruega, origem da ideia do fundo, não se 
constituiu em interlocutor permeável às 
vozes da região, estabelecendo um diá-
logo fora do alcance dos representantes 
locais.

Há inspiração e propósitos humani-
tários por parte da Noruega, mas, talvez 
não exatamente por coincidência, ela se 
tornou a principal controladora do polo 
de alumínio do Pará, o maior do país, 

no lugar da antiga Companhia Vale do 
Rio Doce. Não é, portanto, participante 
desinteressada na saga amazônica. 

O balanço do Fundo Amazônia é 
respeitável, mas a boiada predadora 
deverá continuar a passar, mesmo que 
deixe alguns anéis para contornar as 
melhorias no acompanhamento e con-
trole das frentes econômicas.

E já que tratei do assunto, aproveito 
a oportunidade para reapresentar meu 
projeto, na esperança de que alguém se 
interesse por ele, ao menos para dizer 
que ele não serve, é irreal, inaplicável ou 
sem valor algum.

O kIBUtz aMazôNIcO 

O governo federal, como o princi-
pal agente no processo de ocupação da 
Amazônia, criou mecanismos de apoio 
a diversos atores no cenário dessa fron-
teira: grandes empreendimentos de mi-
neração, metalurgia e siderurgia, proje-
tos de infraestrutura, assentamentos de 
colonos, fazendas de gado, garimpos, 
cultivos agrícolas – ou seja, atividades 
produtivas convencionais e seu supor-
te. Além do incremento de indicadores 
quantitativos, o principal efeito dessa 
ofensiva de meio século foi a destruição 
dos recursos naturais da região, tradu-
zido, principalmente, pela derrubada de 
floresta numa escala jamais experimen-
tada até agora em qualquer outro país, 
em qualquer época.

Feito um balanço de todas as par-
cerias até agora experimentadas, resta 
uma, que não é inédita apenas em re-
lação à expansão da fronteira nacional 
na Amazônia, mas em todo mundo: o 
assentamento da ciência e dos cientis-
tas. O governo colocaria nos pontos de 
vanguarda do espaço amazônico núcle-
os de formação de mão de obra cientí-
fica e de experimentação da ciência, os 
“kibutz científicos”.

A definição dos locais obedeceria 
a diretrizes extraídas do zoneamento 
ecológico-econômico federal, em com-
binação com os zoneamentos estaduais. 
As atividades a serem desenvolvidas se 
compatibilizariam com as principais 
demandas de conhecimento nos diver-
sos locais nos quais a frente econômica 
toca nas áreas ainda não ocupadas, ou 
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onde os conflitos, produzidos tanto pela 
tensão entre os grupos sociais como 
pela incapacidade de utilizar os recursos 
adequados para a penetração nessas áre-
as, exigem a presença do poder público, 
como agente arbitrador e normatizador.

Vejamos um exemplo. A Terra do 
Meio, no vale do Xingu, no Pará, é, 
hoje, a principal zona de tensão entre 
a frente desmatadora oriunda do sul e 
a população nativa ainda em equilíbrio 
(mesmo que imperfeito) com a nature-
za. Seriam criados campi para abrigar 
um instituto de floresta, um centro de 
estudos agrários, um instituto de águas 
(tendo como referência a polêmica em 
torno da hidrelétrica de Belo Monte), 
um instituto de agricultura da terra fir-
me, um núcleo de antropologia e ou-
tras entidades a examinar.

Esses campi dariam cursos de gra-
duação e pós-graduação, recrutando 
tanto os candidatos à iniciação no en-
sino superior quanto os que já estão em 
condições de se dedicar a pesquisas. As 
vagas seriam limitadas, para possibili-
tar o melhor rendimento possível. Os 
alunos teriam aulas convencionais, 
mas, já na graduação, teriam que de-
senvolver teses que se desdobrariam 
para a pós-graduação.

Mas não apenas enquanto trabalhos 
acadêmicos. Um estudante de engenha-
ria florestal receberia, a partir do mo-
mento da aceitação da sua candidatura, 
por comodato, um talhão de mata nativa 
para nele realizar suas ideias. Além de 
uma bolsa de valor significativo, ele re-
ceberia um empréstimo para desenvol-
ver operacionalmente seu lote, emprés-
timo que se tornaria a fundo perdido 
com a aprovação da tese de doutorado, 
no final do curso integrado (no caso de 
não aprovação, o pagamento seria feito 
em forma de prestação de serviços na 
rede pública de ensino, computando-
se o valor subsidiado do empréstimo). 
Esse aluno receberia permanente assis-
tência e supervisão de técnicos de no-
tória qualificação, nacionais e estrangei-
ros, submetendo-se ainda a auditagens 
contábeis e financeiras.

Os campi, instalados nos pontos de 
tensão e transição da presença humana, 
seriam bases para a circulação e atuação 
prática dos graduandos, pós-graduando 
e cientistas, tanto pelos ambientes aca-
dêmicos como na interação com a popu-
lação local. O objetivo seria fazer a de-

monstração da ciência para os habitantes 
nativos, ao mesmo tempo em que absor-
ver seu conhecimento. Da mesma ma-
neira como os alunos e seus orientadores 
realizariam atividades junto à população, 
esta seria recebida em cursos nos campi.

Uma boa realização dessa diretriz 
acabaria com o velho e cruel ditado 
brasileiro, segundo o qual quem sabe, 
faz; quem não sabe, ensina. Também 
– e principalmente – faria a ciência 
ter participação direta e imediata no 
drama amazônico, ao invés de ser fer-
ramenta de retaguarda ou fonte de re-
ferência remissiva, sobretudo sobre os 
erros cometidos. Ela passaria à linha de 
frente dos acontecimentos, tornando-
se protagonista da história. Não uma 
ciência qualquer, mas a melhor que 
seria possível constituir com base nas 
qualificações nacionais e no intercâm-
bio internacional.

Para orientar os kibutzim seria ela-
borado um plano de desenvolvimento 
científico da Amazônia, com horizonte 
de 20 anos, tendo como principal su-
porte os zoneamentos e recursos sufi-
cientes para enfrentar um desafio que 
poucos empreendimentos científicos 
representam hoje no mundo. 

Evidentemente, os recursos nacio-
nais não serão suficientes. Acredito que 
todo um plano, como o que agora se 
quer iniciar, caso a proposta venha a ser 
considerada pelo menos como merece-
dora de apreciação, teria que ser dedica-
do integralmente a essa iniciativa, pelo 
menos para poder atrair outras fontes 
de financiamento.

O orçamento dos kibutzim cien-
tíficos será pesado. Terá que possibi-
litar construir campi confortáveis em 
locais distantes e isolados, dar-lhes o 
melhor que a ciência e a tecnologia 
pode oferecer em cada um dos ramos 
do saber utilizado, oferecer aos alunos 
e pesquisadores remuneração capaz de 
mantê-los nesses locais por pelo me-
nos oito anos e verba de investimento 
para seus projetos executivos ou pro-
dutivos. Tudo isso para colocar a ciên-
cia e os cientistas onde estão as fren-
tes pioneiras ou além delas, no esforço 
para impedir que cheguem até esses 
locais, se tal é necessário,m ou façam 
melhor do que já vinham fazendo. 
Conciliando a inteligência com a na-
tureza, enquanto há Amazônia para 
permitir essa utopia.

Os nomes
Das 21 candidatas neste ano 

a rainha do carnaval paraense, a 
maior promoção do grupo Libe-
ral, oito têm os nomes de Yna-
ra, Izabelly, Sirdlenne, Karyne, 
Kelen Valdelice, Karen, Dayane 
e Gesica. Já a segunda colocada 
no concurso de Miss Amazonas, 
que atacou a primeira colocada, 
chama-se Sheislane Hayalla.

Ao escolher nomes com le-
tras dobradas, y e k, ou fazer 
combinação insólita com outros 
nomes, seus pais provavelmen-
te buscaram distingui-las, nos 
dois sentidos: diferenciando-as 
das demais e dando-lhes distin-
ção, na presunção de que nomes 
complicados podem aparentar 
origem nobre.

Na verdade, além das com-
plicações com a grafia, que po-
dem acarretar problemas perma-
nentes, é a consagração do kitsch 
desde o nascimento.

crise
Em época de crise, funda-se 

um bar – escreveu o grande poe-
ta inglês W. H. Auden. No Bra-
sil, toma-se remédio. A indústria 
farmacêutica instalada no país 
cresceu 12% no ano passado 
comparativamente a 2013. E 
agradece à hipocondria nacional.

correção
O computador andou ende-

moniado na edição anterior. Tal-
vez por ter gostado muito do ar-
tigo “Uma vida perdida”, decidiu 
bisá-lo. Assim, nenhum leitor 
escaparia de, ao menos, passar 
uma vista d’olhos pelo texto.

Faminto, essa máquina in-
fernal também engoliu o tre-
cho final da homenagem que 
prestei ao sociólogo francês 
Maurice Duverger (“Dívida”), 
na qual escrevi: “na correria do 
dia a dia, deixei de assinalar 
minha gratidão por Duverger, 
que morreu no final do ano 
passado, aos 97 anos”.

Perdão, Duverger. Perdão, 
leitores.
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PENSata: BELÉM/400 aNOS

Um roteiro de destruição
Decidi transformar em artigo a carta que Mauricio Sombra 
me enviou, pela relevância dos temas que tratou. E, com o 

artigo, abrir uma seção para os leitores se manifestarem sobre 
Belém, dando maior densidade à caminhada da cidade 

rumo aos 400 anos, em 2016. Um espaço para observações, 
críticas, sugestões e reivindicações em torno das principais 

questões da capital paraense e sua área de influência.

Pequeno Príncipe e que também já sofria 
a ação das picaretas e marretas. Conve-
nientemente, o prédio menor teve sua 
parte dianteira poupada e “restaurada”, 
ao mesmo tempo em que se erguia uma 
“torre” atrás. O Palacete ficou lá esperan-
do a restauração da sua dignidade, que 
jamais ocorreu e jamais ocorrerá.

Tem certas coisas engraçadas em 
Belém: parece que o prédio não mexia 
com ninguém, ninguém se importa-
va com ele, ou melhor, parece que não 
existia mais Escrevi mais de uma vez 
para os jornais da cidade, o Elias Pin-
to publicou na coluna dele uma dessas 
cartas, não me lembro de comentários 
posteriores repercutindo o fato, mandei 
mais de uma vez e –mails para a Secult 
e nunca tive resposta, postei uma foto 
com um pequeno texto no Facebook e 
nada, até para a Revista de História da 
Biblioteca Nacional, seção Patrimônio 
Histórico em Perigo, mandei a mesma 
foto e um pedido de socorro e nada, 
nem publicaram.

Quando o Teatro São Cristovão, 
bem próximo, veio abaixo, motivado 
pelo abandono, muita gente levantou-
se. Quando vândalos, canalhas, destru-
íram os soberbos azulejos do Palacete 
Dr. Vitor Silva, na Praça Ferro de En-
gomar, deu polícia, processo, projeto de 
restauração – que não sei se andou – e 
outras coisas mais. Lembra o caso dos 
galpões do cais do porto de Belém que 
a CDP queria desmontar? Poucas ve-
zes vi tamanha indignação; a muralha 
histórica do Forte do Castelo, mandada 
construir por D. Pedro II, se não me en-
gano, em 1869, despertou algumas dis-
cussões, mas o Sr. Secretário de Cultura 
não estava nem aí e pôs abaixo e ficou 
por isso mesmo. Ou seja, talvez em fun-
ção da ação da imprensa, da repercus-

são que ela dá aos eventos, a resposta 
da sociedade vai da indignação à apatia, 
como ocorre agora.

Ninguém destrói mais o patrimô-
nio histórico do que o poder público 
em Belém, por obras próprias ou pelas 
que de uma forma ou de outra autori-
za. Basta olhar a desgraça que fizeram 
nos casarões da Ângelo Custódio, na 
Cidade Velha, nos prédios que demoli-
ram ou modificaram no mesmo bairro, 
nas reformas malucas feitas no centro 
da cidade, como o próprio Projeto Fe-
liz Lusitânia, ficou aquela coisa super-
ficial, bem acabada, mas não restaurada 
de fato, dos quais o melhor exemplo 
é a igreja de Santo Alexandre, que foi 
transformada exclusivamente em casa 
de recepções matrimoniais e perdeu a 
originalidade.

Na administração do Sr. Duciomar 
Costa não só houve um completo des-
calabro nessa questão, como também 
uma destruição sistemática de Patri-
mônio Histórico Tombado: é o caso, 
por exemplo, das calçadas de “cantarias 
de lioz, das ruas, praças e demais logra-
douros públicos de Belém”. Está dessa 
forma na publicação da Secretaria Exe-
cutiva de Cultura, Departamento de 
Patrimônio Histórico, Tombamento 
Lei Estadual nº 5629 – Série Informar 
para Preservar 2.  Ora, as calçadas fo-
ram arrancadas em muitos lugares do 
centro da cidade pela própria prefeitura, 
substituídas por lajotas vagabundas de 
cimento, feitas sabe-se lá por quem e 
porque preço.

Na “restauração” do Mercado Fran-
cisco Bolonha, no seu entorno ainda 
estavam as pedras de lioz, elas foram 
trocadas por lajotas. Em vários trechos 
foram retiradas, cimentadas, tudo de 
acordo com as conveniências do mo-
mento e vontade dos proprietários onde 
ainda existem essas calçadas. Fiscaliza-
ção e punição não existem. Cadê aquela 
lei municipal que proíbe placas de pro-
paganda cobrindo a fachada dos pré-
dios?  Me faz lembrar de  uma música 
do Billy Blanco: “ O que dá pra rir dá 
pra chorar”. É de rir da estupidez desses 
administradores , mas é de chorar com 

Um misto de tristeza e raiva é o que 
sinto neste momento: já fazia al-

guns dias que não passava pela avenida 
Magalhães Barata. Ontem [domingo, 
25 de janeiro], resolvi passar por lá e 
como faço sempre tentei evitar olhar 
para o Palacete Dr. Corrêa, ali em frente 
ao Parque da Residência. Não consegui 
e tomei um susto: ele está sendo demo-
lido. Já não tem mais o telhado e várias 
outras partes foram retiradas e o tapu-
me que lá está há tantos anos impede 
que se veja melhor, mas não há erro, in-
felizmente. Como não tenho lido com 
assiduidade os “maravilhosos” jornais 
locais, pode ser que eu tenha perdido 
alguma notícia sobre a sua demolição.

É claro que isso era previsível por 
todos os antecedentes que temos nas 
questões de patrimônio histórico-ar-
quitetônico, onde as perdas são tantas 
que perderia tempo enumerando o que 
já se foi. O Palacete Dr. Correa, exem-
plar único em seu estilo, pertence à fase 
mais rica da história da Amazônia, lo-
calizada entre os anos finais do sec. XIX 
e iniciais do sec. XX: a  época da borra-
cha ou a Belle Époque amazônica. Sua 
grandiosidade era representativa da sua 
época e não tive, infelizmente, o prazer 
de conhecê-lo internamente, mas, alguns 
ex-alunos funcionários da  Secult que lá 
estiveram avaliando suas condições, anos 
atrás, me deram informações precisas 
sobre sua riqueza interna e beleza. Tam-
bém me informaram sobre o processo 
de  demolição que já estava sendo feita 
quando a Secretaria de Cultura, através 
do Departamento de Patrimônio Histó-
rico, conseguiu sustá-la. Havia um proje-
to de tombamento em curso.

Na mesma ocasião, o embargo à de-
molição atingiu o prédio vizinho, no qual 
funcionou durante muitos anos a Escola 
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as consequências. A última piada de 
mau gosto pode ter sido a esperança que 
muitos tiveram quando houve a susta-
ção da demolição do palacete em ques-
tão, mas ela não é pior do que o tomba-
mento do Chalé de Ferro da Imprensa 
Oficial, lembra dele? O que existe de 
restos dele, se é que ainda existem, é um 
amontoado de ferro enferrujado guar-
dado pela UFPA que nada pode fazer 
depois que foi desenterrado do Bosque 
Rodrigues Alves. Quem enterrou? Não 
sei, mas não é difícil descobrir o nome 
do autor.

E já que estamos falando de crimes 
contra a história, vou lembrar um que 
passou despercebido de quase toda a 
população: anos atrás o Colégio Ide-
al comprou uma casa contígua ao seu 
terreno na Mundurucus. Era uma casa 
simples e antiga, muito antiga, e para 
provar isso estava lá a data da sua cons-
trução, cravada no portão 1822, isso 
mesmo, início do século XIX, ano da 
Independência do Brasil. E o que fize-
ram os diretores, todos professores de 
vasta experiência e cabedal? Primeiro 
retiraram da grade a data e depois a 
demoliram. Colocaram abaixo talvez a 
mais antiga casa do bairro de Batista 
Campos, exemplar único da arquitetura 
daquela época. Para que? Para fazer um 
estacionamento que está lá para provar 
a imbecilidade desses “educadores”.   

Além de administradores sérios, ho-
nestos e competentes, falta uma política 
séria de Patrimônio Histórico que resol-
va de vez uma questão, entre tantas ou-
tras: qual ou quais são os critérios para 
tombamento? O que justificou a “salva-
ção” do Palacete Faciola  (que um dia 
ainda vai cair) ou do sítio Bem Bom, da 
mesma família, na Almirante Barroso? 
Por que aquelas ruínas na esquina  da 
28 de setembro com Assis de Vasconce-
los estão amarradas? Vão restaurar? Se 
vão, porque não aplicaram os mesmos 
critérios para evitar a demolição do Pa-
lacete Dr. Correa, que estava em muito 
melhor estado para restauração?

Que fique claro que não sou con-
trário ao tombamento e restauração 
de nenhum desses prédios.  Creio que 
a resposta, a ser dada por quem autori-
zou essa calamidade, passa pelo poder, 
influência e grana do seu proprietário. 
E pensar que no ano que vem a cidade 
completará 400 anos de vida, com essa 
mesma espécie de gente no poder.  

A nova era do petróleo
e a posição do Brasil

O Brasil “é um agente poderoso 
no mercado do petróleo”, reconhe-
ce o americano Daniel Yergin, um 
dos mais respeitados especialistas 
no assunto no mundo, em entrevista 
à Veja. Mas ele alerta que essa posi-
ção privilegiada, inimaginável poucos 
anos atrás, não é definitiva: “Achar 
que tudo pode continuar como está 
será suicídio”.

O país tem boas reservas de pe-
tróleo e a vantagem de que “80% de 
sua energia é de fonte hídrica, en-
quanto a média mundial é de 16%”. 
Isso significa que, para o Brasil, “ter 
água é imprescindível. Mas também 
é preciso planejamento e diversifica-
ção das fontes de recursos para que o 
país não fique no escuro. Não pode 
faltar energia num país que precisa 
crescer tanto quanto o Brasil”.

Além disso, o país precisaria ado-
tar como imperativo produzir petró-
leo a custo cada vez menor para ter 
competitividade, sem o que ficará em 
posição inferiorizada na “nova era” do 
petróleo, de custo abaixo de 50 dóla-
res o barril”. Para ingressar bem nessa 
nova etapa o Brasil precisa reduzir o 

custo de produção de petróleo, “que é 
muito alto”, prejudicando a compe-
titividade internacional, e rever suas 
regras fiscais e sua política “de conte-
údo nacional”.

Para o Brasil, há um outro proble-
ma: se tornou o país mais dependente 
da China, cujo crescimento do con-
sumo acarretou grande elevação na 
demanda por petróleo (e outras ma-
térias primas), enquanto ocorria um 
fato paralelo desafiador: o incremen-
to na extração de xisto nos Estados 
Unidos, que assumiu, assim, o papel 
de principal influenciador nos preços 
internacionais, antes desempenhado 
pelos países da Opep. Yergin acha 
que o superciclo de crescimento da 
China se encerrou dois anos atrás e 
não voltará a ser o mesmo. “Ninguém 
sabe melhor que o Brasil o poder de 
tração do mercado chinês”, observa 
ele – e com razão.

O grande desafio, portanto, é 
como, em meio a crise política e 
moral, o Brasil se reposicionar num 
mundo sob essa grande e rápida mu-
dança.

Álbum da memória
A seleção dos dois 
primeiros livros 

da série Memória 
do Cotidiano (a 
seção preferida 
dos leitores do 

Jornal Pessoal), 
já no 8º volume.

O Pará do Século XX
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caBaNaGEM/180 aNOS

Uma história ainda obscura precisa ser mais bem contada
Benedito Carvalho Filho

A data dos 180 anos passou, 
mas podemos aproveitar ainda 
todo este 2015 para manter vivo 
o interesse pela cabanagem. É 

o que pretendo fazer aqui. Com 
mais artigos meus e contribuições 

de outras pessoas, como este 
ensaio escrito por Benedito 

Carvalho, sociólogo paraense 
radicado em Manaus,  professor 
na Universidade do Amazonas. 

Espero que o eco das boas causas 
não tenha sido extinto no Pará.

Em primeiro lugar quero parabenizar a 
iniciativa de publicar um Dossiê sobre 

a Cabanagem (1835-1840) e os aconteci-
mentos pouco conhecidos que ocorreram 
na Amazônia na época da falência do pro-
jeto colonial português, quando “a profun-
didade do ódio pessoal entre as duas fac-
ções de elite, ambas escravocratas, ambas 
privilegiadas economicamente, e ambas de-
monstrando uma absoluta falta de astúcia e 
de vontade de negociar, provocaram uma 
conflagração que era (e é) sem precedentes 
na história do Brasil”, como sintetizou o 
professor e pesquisador David Claeary, na 
entrevista surpreendente e elucidativa que 
o jornalista fez com ele. Pofessor visitante 
do Departamento de História da Univer-
sidade de Havard, Cleary pesquisou docu-
mentos inéditos que revelam as tentativas 
do regente Diogo Antônio Feijó, em 1835, 
de negociar com a Inglaterra uma invasão 
no Pará, que contaria com a aprovação de 
tropas portuguesas e francesas.   

Lúcio Flávio Pinto tem razão em afir-
mar que a Cabanagem é um fato históri-
co ainda pouco estudado e compreendido, 
por razões talvez fáceis de explicar, uma 
delas o isolamento cultural da Amazônia 
e a impossibilidade de nossos pesquisado-
res terem a chance de (e se interessarem 
por) buscar novas fontes de informações e 
serem incentivados pelas instituições cul-
turais que hoje, no Amazonas e no Pará, 
vivem num sono letárgico.

Os acadêmicos estão mais preocupados 
com seus papers do que mergulhar com 
paixão na busca de conhecimento, o que 
é lamentável e que, talvez, seja responsá-
vel por essa anorexia intelectual, geradora 
de tanto silencio, e, não poucas vezes, letal 

para a cultura, ou para aquilo que o escri-
tor amazonense chama de leseira baré, para 
ele um sinal de resistência – para mim, de 
impotência. 

Para alguns conservadores, a revolta 
dos cabanos foi como uma “anarquia das 
massas incultas”. Há, portanto, uma espécie 
de disputa de narrativas, todas com a in-
tenção de se tornar a única Verdade, (com 
“V” maiúsculo).  

Uma delas que, com afirma o jornalis-
ta, tem uma “versão heroica, que pode ser 
simpática e útil como símbolo de contex-
tualizações atuais”, mas bastante simplista, 
“reduzindo à luta de classes, como se hou-
vesse um fundamento político e ideológico 
que lhe daria expressão de uma verdadeira 
revolução (40 anos antes da Comuna de 
Paris)” (citado no artigo A Cabanagem no 
palco, p. 27).

 Isso me faz lembrar a leitura do li-
vro dos historiadores Erich Hobsbawm e 
Terence Ranger, chamado A Invenção das 
Tradições (Editora Saraiva), que mostram 
como algumas narrativas acabam se natu-
ralizando na forma de interpretar e conce-
ber a realidade Mas eu me pergunto: será 
que nos dias de hoje não fazemos a mesma 
redução, quando, por exemplo, ainda ide-
alizamos a guerrilha do Araguaia e tantas 
outras lutas populares, como marcos das 
lutas de classe que vão desembocar numa 
imaginária revolução, sem analisar o con-
texto e a correlação de forças ali travadas? 

É evidente que naquele contexto de 
vanguardismo havia fatos que indicavam 
a possibilidade de lutas vitoriosa, como a 
revolução cubana, o mito de Guevara, as 
lutas anticoloniais etc. e mal sabíamos que 
nos bastidores se organizava uma violenta 
repressão sob o comando da CIA e outros 
órgãos de repressão. Falta de informação, 
certamente, mas uma grande dose de vo-
luntarismo esquerdista infantil, não deixa 
de faltar em todas as revoltas. Talvez isso 
seja parte de um componente humano, que, 
como dizia o personagem Don Quixote, é 
preciso sonhar um sonho impossível, mas 
que pode ser tornar um delírio, que custa 
muitas vidas humanas e, também, um pe-
sadelo, ou uma miragem.    

Mas, ao ler e meditar sobre o Dossiê, 
um dado me chamou a atenção na página 
5, na primeira matéria chamada Cabana-
gem: a revolta de um povo maltratado. 
Lá o jornalista, sem revelar a fonte, afir-

ma que “dos 12.417 habitantes de Belém 
5.643 eram brancos e 5.719 eram escra-
vos.” Ou seja, tínhamos uma população 
constituída de 46,05% de escravos. O 
Pará, portanto, era uma capitania escra-
vista (até Batista Campo possuía escra-
vos). O que isso significava? 

Existem documentações que relatam 
as condições de vida desses escravos? Os 
índios também eram escravizados? Qual 
era sua procedência? Pergunto isso por-
que nas narrativas dessa rebelião só apa-
recem as interpretações dos personagens 
principais e fica na obscuridade o que os 
cabanos (negros e índios) que vivenciaram 
aquele conflito. O que terá significado 
para eles aquilo? Segundo informações do 
escritor Márcio Souza, “os índios mawé, 
tomaram de assalto a Missão de Maués e 
mataram todos os brancos, queimaram a 
Missão e, a partir de então, organizaram 
na região do baixo Amazonas uns focos 
de resistência rebelde durante todo o mo-
vimento da Cabanagem”.

Existem fontes que indicam que em 
1831, sob pressão inglesa, o Brasil aprovou 
lei para proibir o tráfico negreiro, que, no 
entanto, ainda vicejou por décadas no país. 
No Brasil, em Cuba, nos Estados Unidos e 
no Haiti, o comércio de escravos prosperou 
simbolizado pelo navio negreiro, misto de 
feitoria e prisão. 

Na véspera da independência, em 1820, 
dois terços da população eram constituídos 
de escravos. Em termos econômicos, eles 
representavam dois terços de todas as im-
portações brasileiras. Existe pouca docu-
mentação sobre as revoltas desses escravos, 
que, junto com a população indígena, do 
Brasil e da Amazônia, resistiram, lutaram, 
mas não aparecem na história do Pará nem 
do país. Por quê? 

Os documentos citados pelo Dossiê 
afirmam que os “navios de guerra do Co-
mando das Forças Navais de Sua Majes-
tade nas Índias Ocidentais, fundeados na 
Jamaica e em Barbados, foram deslocados 
para o Pará”. Estavam preocupados em in-
vestigar “se naquele lugar estratégico po-
deria estar se repetindo um motim seme-
lhante ao de Santo Domingo”, que tinha 
uma longa tradição de luta, desde 22 para 
23 de agosto de 1791, quando eclode uma 
violenta insurreição contra os franceses. 
Escravos negros e alforriados exigem liber-
dade e igualdade de direitos com os cida-
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dãos brancos. Era o começo de uma longa e 
sangrenta guerra que levaria à independên-
cia da ilha: a maior das revoltas de escravos 
da história e a única que foi vitoriosa. 

Teriam os ingleses, imaginado que An-
gelim seria um novo Toussaint, “libertador 
de São Domingos”, numa colônia que con-
tava com cerca de 600 mil habitantes, dos 
quais 40 mil alforriados e 500 mil escravos 
negros regidos pelo Código Negro? 

Uma pergunta não se pode deixar de 
ser feita: por que o embaixador tinha re-
ceio de que o sucesso de uma insurreição 
como a Cabanagem teria “consequências 
terríveis”?  Porque “são menos avançados 
em relação à civilização do que os negros 
de São Domingues”? Por que uma provável 
vitória dos cabanos poderia ser considera-
da “perdida para o mundo civilizado”, afir-
mando que “os cafuzos estão entre as mais 
inúteis variedades das espécies humanas”, 
segundo o embaixador Fox? 

As “consequências terríveis” não dei-
xaram de acontecer. No Dossiê, na página 
13, citando Arthur Cezar Ferreira Reis, 
o jornalista nos mostra que, nos cálculos 
dele, 20% dos 150 mil habitantes da Ama-
zônia naquela época foram mortos pelos 
rebeldes ou – principalmente – pelas tro-
pas imperiais, no período de “pacificação”. 
Nos cálculos do jornalista, “se isso tivesse 
ocorrido atualmente, nas mesmas propor-
ções, a cabanagem teria produzido dois 
milhões de mortos em cinco anos.” Isso 
significaria a atual população de Manaus, 
aproximadamente. Um verdadeiro morti-
cínio, portanto. 

Os ingleses eram prudentes, experien-
tes e sabiam avaliar e tirar lições das suas 
práticas colonizadoras. Eram hábeis, pa-
cientes e pragmáticos. Afinal, tinham colo-
nizado continentes inteiros, e, como Lúcio 
Flávio afirma na página 11, eles “percebe-
ram que era melhor atuar na região através 
de um governo títere (fantoche, diria), mas 
nacional, do que enredar-se nos trópicos 
amazônicos, tendo tantas dificuldades do 
outro lado tropical do mundo”. 

Não foi por acaso que eles, mais tarde, 
“eram donos da economia mais avançada 
da região, fundada na exploração da borra-
cha”, quando começou, em 1870, o extrati-
vismo da borracha, e já em 1910 ocupava 
um quarto das exportações brasileiras. Os 
produtores do látex não perderam a opor-
tunidade de lucrar com o produto enquanto 
durou, pois foi um dos ciclos mais efêmeros 
ocorridos no Brasil. É a época da expansão 
do sistema capitalista em escala mundial 
sob o comando da Inglaterra e, assim, criar 
um novo sistema de escravidão. Cerca de 

meio milhão de nordestinos vieram para a 
Amazônia, tangidos por uma seca que se 
prolongou entre 1877 e 1880, 42 anos de-
pois da Cabanagem, para se embrenharem 
na selva num regime de semiescravidão.

É interessante observar as ideias que 
predominavam na Europa sobre a escra-
vidão. Eles achavam que ela existia desde 
a Antiguidade e não era condenada pela 
Bíblia; que eles tinham que converter os 
cativos ao cristianismo, pois a escravidão 
da América era melhor do que a vida na 
África; os negros seriam mais adaptados 
ao trabalho no clima dos trópicos e outras 
ideias bizarras. 

O ministro Bernardo Pereira de Vas-
concelos (1795-1850) argumentou em 
1843 que “os africanos têm contribuído 
para o aumento ou tem feito a riqueza da 
América” e que “a riqueza é sinônimo de 
civilização a América”. Para ele, “a dimi-
nuição dos números de escravos levaria os 
brasileiros à barbárie” (diz Parron, no livro 
citado abaixo)

Quatro livros publicados no Brasil em 
2011, de historiadores brasileiros e norte
-americanos, mostram as ações o que esse 
“mundo civilizado” fez com essas “inúteis 
variedades das espécies humanas”. Um 
desses historiadores chamava-se Marcos 
Rediker, que escreveu Uma história Huma-
na, Editado pela Cia das Letras, traduzida 
por Luciano Machado, (464 páginas). O 
segundo mostra que o destino mais lucrati-
vo para os negreiros era o Brasil, escrito por 
um estudioso do tráfico, chamado Gerald 
Horne, que mostra que o lucro com o trá-
fico de escravos variava de 600% a 1.200%. 
Seu livro é O Sul Mais Distante, o Brasil e o 
tráfico de Escravos Africanos, editado, tam-
bém, pela Cia das Letras, (488 páginas).

Horne revela ainda que de 1500 a 
1800, chegaram às Américas mais africa-
nos do que europeus. De 1600 a 1850 (a 
revolta dos cabanos ocorreu em 1835), 4,5 
milhões de escravos desembarcaram no 
Brasil, dez vezes a quantidade levada para 
a América do Norte. Ele enfatiza, ainda, 
que a maior parte da riqueza dos grandes 
países da Europa e da América do Norte 
foi acumulada graças à escravidão: a fase 
mais intensa e lucrativa do tráfico foi fi-
nanciada por capitais dos Estados Unidos, 
em navios norte-americanos, com tripula-
ção e bandeira ianques.

Outro livro, mais antigo – um dos que 
primeiros que li – chamado Capitalismo 
e Escravidão, publicado em 1964 e repu-
blicado em 2012 pela Cia das Letras, de 
Eric Williams (1911-1981), nascido em 
Trindad e Tobago, um dos mais influentes 

historiadores da escravidão moderna e do 
tráfico atlântico, mostra as razões da po-
tência escravista (a Inglaterra) ter se torna-
do abolicionista. 

Quem aprofunda mais essa ideia é um 
autor chamado Tâmis Parron, que escreveu 
A Política da Escravidão no Império do Bra-
sil – 1826-1865, editado pela Civilização 
Brasileira. Mestre em história social pela 
USP mostra como a expansão do cativeiro 
foi simultânea à formação do Estado na-
cional. O dinheiro do tráfico e dos senho-
res de escravos nutria o orçamento estatal e 
formatava a política. Foi com esse suporte 
que Pedro II, por exemplo, conseguiu aba-
far as revoltas regionais que eclodiram no 
século 19 (Farroupilha, Sabinada, Balaiada, 
Cabanagem).

Avalia que, de inicio, a norma de 1831 
(“para inglês ver”), que tentou proibir 
o tráfico – atividade que chegou a estar 
concentrada em 29 famílias –, não foi tão 
inócua como se imagina: muitos a aban-
donaram para investir em imóvel no Rio 
– diz ele. Afirma que o Estado incorpo-
rou a defesa dos interesses dos senhores 
de escravos, especialmente os do eixo Rio 
de Janeiro-Vale do Paraíba-Minas Gerais, 
que entre 1831 e 1850 concentrou 78% do 
contrabando negreiro.  

Eu concordo que a pesquisa sobre as 
fontes primárias poderá “desfazer as bru-
mas da mitologia da compreensão da caba-
nagem.” Não só da cabanagem, diria, mas 
de todos os movimentos insurrecionais 
ocorridos ao longo da história do Brasil e 
nos outros países colonizados. Os arquivos 
guardados nas “bem organizadas” fontes 
de informação dos países da Europa e dos 
Estados Unidos devem ser estudados e se 
tornarem acessíveis aos pesquisadores bra-
sileiros, o que não parece impossível nos 
dias de hoje.

Mas é preciso estabelecer conexões en-
tre as informações oficiais e os trabalhos de 
vários estudiosos, historiadores, antropó-
logos, sociólogos (como Cleary) para que 
a realidade venha à tona, como suas “múl-
tiplas determinações”, como fazia o velho 
pensador alemão. Se isso não ocorrer não 
será possível nos aproximarmos da realida-
de que temos diante de nós.  

Acho, também, que a Cabanagem não 
se encaixa em qualquer modelo teórico. 
Debruçar-se sobre ela exige, como disse 
Lúcio no seu Dossiê, paciência e humilda-
de, e um esforço imenso. O trabalho pode 
ser semelhante ao trabalho da Prefeitura 
do Rio de Janeiro, quando descobriu vá-
rios monumentos arqueológicos escavados 
do Cais do Valongo (o nome refere-se aos • • •
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escravos da região africana de Valongos), 
onde desembarcavam os negros sobrevi-
ventes das longas viagens. 

Em 1808, com a chegada da corte por-
tuguesa, quiseram retirar os horrores dos 
navios negreiros que chegavam da África 
para o Brasil, com o típico exemplo do 
o que os olhos não veem o coração não 
sente. Algumas fontes nos informam que 
quase um milhão que por ai chegaram 
trouxeram a sua cultura, religião e princi-
palmente sua dor. Quantos negros, cabo-
clos, índios e negros não morrem nesses 
motins na Amazônia? 

O escritor amazonense Márcio Souza, 
no seu livro História da Amazônia, (Editora 
Valer), afirma que “para os que se preocu-
param com os condicionamentos históricos 
que montariam as diversas cenas políticas 

da região, debruçar-se sobre a Cabanagem 
é fundamental. Porque – segundo ele – não 
bastam as explicações contingenciais que 
enfatizam a impotência generalizada das 
forças políticas locais a sucumbirem peran-
te os poderes avassaladores vindos de fora, 
tanto nacionais como internacionais. Os 
efeitos da repressão à Cabanagem e a con-
sequente rarefação populacional estão na 
origem de tudo, até do fisiologismo político 
das lideranças da Amazônia. A destruição 
da iniciativa política da sociedade cabocla 
gerou uma impotência que é a matéria-pri-
ma e ao mesmo tempo o produto de uma 
época de horrores e frustrações. A tragédia 
da Cabanagem – conclui – e o seu esma-
gamento por forças de ocupação vinda de 
fora explicam a suposta passividade política 
regional dos dias atuais”.

Ainda, para ele, “não foi apenas isso. 
O silêncio imposto pela desilusão e pela 
repressão matou no nascedouro a cultura 
solidária, meio portuguesa e meio indíge-
na, que era a civilização cabocla, e permitiu 
o surgimento de uma cultura pragmática e 
alienada sobre o qual os políticos formaram 
suas bases, sobre a qual se elegem e podem 
estabelecer seus contatos com os eleitores 
e lhe dar satisfação em suas aspirações e 
necessidades. Por outro lado, como uma 
política representativa tem um aspecto de-
mográfico, a despopulação da Cabanagem 
contribuiu para reduzir a densidade demo-
gráfica eleitoral da Amazônia, resultando 
no relacionamento desvantajoso da região 
com o núcleo do poder do país.” (p.219). 
Mas isso é uma mera hipótese que precisa 
ser comprovada. 

Relação entre desmatamento e grilagem na Amazônia 
Publico a seguir a parte final da apresentação de Rosa Elizabeth Acevedo Marin ao meu 

último livro, O Fim da Amazônia, desmatamento e grilagem, (UEA Edições, 170 páginas, 

Manaus, 2014). Tive que cortar grande parte do texto, por sua extensão, que não caberia 

neste jornal. Os interessados podem lê-lo na íntegra no próprio livro, que foi obra de Rosa, 

Alfredo Wagner Berno de Almeida, Ruthane Saraiva, Daiana Brito dos Santos e Stefany 

Coelho. O livro integra o projeto “mapeamento social como instrumento de gestão territorial 

contra o desmatamento e a devastação: processos da capacitação de povos e comunidades 

tradicionais”. O acervo dessa empreitada é estupendamente extenso e ‘de alta qualidade, 

graças a esses pesquisadores. Uma realização inédita e significativa no cenário amazônico.

Lúcio Flávio Pinto discorre em vários argumentos sobre o 
desmatamento como uma economia “irracional” e destaca a 

necessidade de romper com o colossal etnocentrismo que em-
pareda os caminhos de acesso à Amazônia.   Desde uma pers-
pectiva econômica, escreve: “O mais trágico, no entanto, é que o 
desmatamento significa simplesmente a queima de floresta, sem 
qualquer relação com um processo produtivo em bases racionais”, 
portanto, associado verticalmente ao modelo de desenvolvimento 
estão o desmatamento, a especulação, a grilagem, a ilegalidade e 
a violência.

Os empreendimentos da soja, dendê, arroz irrigado, acácias, 
eucalipto, de exploração do carvão e madeira na Amazônia têm 
um rastro de destruição recursos e formas de existência de povos e 
comunidades tradicionais.   Na contra mão são  produzidas  as ale-
gorias do “arco do desenvolvimento sustentável” que aparenta ser 
uma luta de posição com os desenvolvimentistas de turno.  Dessas 
reflexões  marca o sociólogo o que observava visível  no horizonte,  
o fim da floresta.

As relações entre desmatamento e grilagem são da ordem das 
formas e mecanismos de apropriação dos recursos naturais e da 
posição dos agentes sociais, econômicos e políticos envolvidos.  O 
Plano de ação para a Prevenção e controle do Desmatamento na 
Amazônia Legal (2004) destacava a força dessa relação:

“Desmatamento e grilagem de terras públicas: Em muitos 
casos, o desmatamento recente tem se relacionado a práticas 
de grilagem de terras públicas. Este fenômeno reflete uma série 
de fatores, como: i) a falta de supervisão adequada do Poder 
Público sobre cartórios de títulos e notas, que frequentemen-

te reconhecem transações fundiárias ilegítimas, ii) fragilidades 
nos processos discriminatórios e outras ações de averiguação 
da legitimidade de títulos, e iii) interesses políticos-eleitorais, 
tipicamente com apoio de funcionários de órgãos fundiários, 
em que ocupações por posseiros são incentivadas com promes-
sas da concessão futura de lotes. Frequentemente, a grilagem de 
terras se relaciona a outros atos ilícitos, como o porte ilegal de 
armas, trabalho escravo e outras violações dos direitos trabalhis-
tas, evasão de impostos, garimpagem ilegal de madeira, lavagem 
de dinheiro do narcotráfico, etc.

6. O papel da indústria madeireira: A abertura de estradas clan-
destinas por madeireiros em lugares isolados da Amazônia tem fa-
cilitado a entrada de grileiros e posseiros, que praticam derrubadas 
para estabelecer a posse da terra. Em muitos casos, a exploração 
madeireira é realizada de forma intensiva sem práticas de manejo, 
gerando um expressivo aumento de biomassa seca que torna a flo-
resta altamente vulnerável à invasão do fogo, oriundo de pastagens 
e roçados em áreas vizinhas. Estima-se que a exploração madei-
reira não-sustentável chega até 90% de toda madeira extraída da 
floresta amazônica”.

Nesta observação dos agentes sociais envolvidos Lúcio Flavio 
Pinto relata o encontro com o senhor José de Ribamar de Sou-
za, maranhense, de quem ouviu o “relato dos seus sofrimentos, 
em anos de migração compulsória, Amazônia adentro”.  O artigo 
tem o título “Os deserdados da terra: a fronteira como tragédia”. 
Em 1976, ocorreu em Xapuri, Acre o encontro de ambos, no úl-
timo PIC - Projeto Integrado de Colonização, de tal forma que 
“se avançasse mais, passaria para o lado da Bolívia, como muitos 

• • •
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brasileiros já haviam feito e fariam ainda mais nos anos seguintes”. 
A narrativa continua: “Mal se instalava, porém, e alguma 

causa de expulsão também se estabelecia. Na maioria das vezes, 
na forma de um jagunço que chegava para lhe dizer que aquelas 
terras já tinham dono”.  E quando ele “exigiu a apresentação do 
papel que comprovasse a propriedade. O jagunço lhe mostrava 
como resposta um ‘três oitão’ engatilhado”.  A descrição é arguta 
sobre a violência, frequente das expulsões de terra praticadas pe-
los grileiros. O Senhor Souza havia conseguido terra em um lote 
e estava na iminência de vender a um fazendeiro.  Como outros, 
trabalhou em uma área de terra com floresta derrubada.

O jornalista acompanhou em diferentes direções da Amazônia 
o desmatamento e a grilagem. Neste livro lê-se uma frase que é 
insurgente: por que os ladrões de terras e de madeiras são bem 
sucedidos?  Eles contratam bons e espertos advogados, a justiça 
tem sido imponente para bloquear lhes o caminho, a lei é omissa, 
a indiferença e a conivência dos magistrados. Aponta, em seguida, 
que “Os madeireiros realizam outras manobras para consumar seus 
propósitos especulativos”.   

O processo de expropriação apoiado na grilagem está enraizado 
na Amazônia. Diferente de uma ação sem sujeito, Lucio Flávio 
Pinto observa, acompanha os casos e indica explicitamente os no-
mes envolvidos na forma de uma cadeia intrincada e complexa, de 
dispositivos e chama atenção do Estado, pois a grilagem é no seu 
entendimento uma ação sem vigilância, processo e ação obnubila-
do, produzida entre redes de reconhecidos e protegidos. Com essa 
segurança indica a definição formalizada:

“A apropriação ilegal de terras públicas, fenômeno a que se dá a 
qualificação de grilagem, é simples, embora de aparência complexa 
para os não iniciados nos seus meandros. Ainda mais porque len-
das são criadas em torno da artimanha dos espertos e passam a ser 
representadas como verdade”.

Lúcio Flávio Pinto dirá que a expressão grilagem é de origem 
romana, caracteriza a terra usurpada que serve à especulação imo-
biliária e à formação de latifúndios improdutivos... torna-se pasto 
para grilos.  Uma maneira de estigmatizar de forma popularizada 
o roubo de terras públicas, que tantos danos causa à nação. 

Em 2002, foi realizada a CPI Federal sobre Grilagem e no 
mesmo ano divulgou-se o “Livro Branco da Grilagem de Terras” 
no Brasil, pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário.  Segundo 
o relatório o Brasil possui um total de 93.620.587 hectares griladas.  
No Pará são 422 imóveis que somam 20. 817.483 hectares.   

A grilagem possui uma série de definições, publicações, instru-
mentos de contagem.  O estudo A Grilagem de Terras Publicas 
na Amazônia Brasileira (Ipam, 2006, p. 11, 12) define como sen-
do “A apropriação privada irregular ou ilegal de terras públicas”, 
detendo-se na discussão sobre o caráter “irregular” ou “ilegal” que 
além de estruturar os mecanismos de apropriação privada dos bens 
públicos e a violência agrária e ambiental.   

Em diversas oportunidades a decisão foi o cancelamento do 
cadastro das propriedades.  A Comissão Parlamentar de Inquéri-
to para investigar a Grilagem no Brasil deslocou-se de Brasília a 
Belém em junho de 2000 e, segundo Lucio Flávio Pinto, ocorre-
ram ações quase simultâneas: a) a frente que investia ilicitamente 
sobre o patrimônio fundiário brasileiro estava muito ativa e agora 
lançava-se no crescente mercado de uso da terra para fins ecoló-
gicos; b) o relatório oficial dos trabalhos da CPI não foi aceita 
por parte dos seus integrantes que decidiram apresentar outro. 
c) O presidente Fernando Henrique Cardoso anunciou que es-
tava cancelando 4511 imóveis rurais irregularmente constituídos 
e anunciou novas medidas de repressão à grilagem. d)  a fazenda 
da Incenxil - e a operação de grilagem realizada por Cecílio Rego 
de Almeida e Roberto Beltrão de Almeida continuava intocada 
pois o imóvel jamais foi cadastrado junto ao Incra.  e) no governo 
seguinte foi editada a Portaria Conjunta Incra/MDA no 10, de 

1   Existe discrepância de informações entre os dados de Lucio Flávio 
Pinto e o estudo realizado pelo IPAM, que informa que o MDA, por meio do 
INCRA confirmou o cancelamento do cadastro de 1.899 grandes propriedades 
rurais com área equivalente a 62,7 milhões de hectares.

1º de dezembro de 2004 determinando que os proprietários com 
mais de 400 hectares de terra, na Amazônia Legal tinham até o 
dia 30 de janeiro de 2005 para o recadastramento do imóvel com 
os documentos probatórios da posse da terra. Ate 31 de marco, 
ficou estabelecido o prazo para os que tinham área de 100 até 400 
hectares. O grupo com área inferior a 100 hectares estava livre 
desta norma. 

De acordo com essas anotações existem dispositivos legais 
para “combater a grilagem”, conforme atesta a visão oficial.  O 
Ipam em suas recomendações e formulação de critérios para re-
gularização fundiária em terras públicas, de ocupações com até 
500 hectares retoma a questão da utilização da ação discrimi-
natória; igualmente menciona critérios para utilização da Ação 
Discriminatória no Processo de Regularização Fundiário, justi-
ficando que esse instrumento jurídico pode ajudar na resolução 
dos conflitos fundiários e agilizar o processo de regularização. É 
a Ação Discriminatória prevista na Lei n° 6.383, de 07 de de-
zembro de 1976.   

Na esteira de acelerar a regularização de ocupações informais 
em terras públicas federais na Amazônia Legal foi primeiro pro-
mulgada a Lei 11.952/2009 e em seguida o Programa Terra Le-
gal para implementar essa lei e beneficiar até 300 mil posseiros. O 
objetivo inicial do programa era emitir títulos de terra em até 60 
dias por meio de cinco fases principais: cadastramento de posses, 
georreferenciamento, vistoria, titulação e monitoramento pós-ti-
tulação. As criticas ao Programa por parte do MPF relaciona-se à 
prioridade das titulações de terras indígenas e territórios quilom-
bolas, além da critica à dispensa de vistoria de áreas inferiores a 4 
módulos fiscais. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) 
à Lei 11.952/20091 depende ainda de julgamento.

 A questão que se distingue neste livro é como o Estado está 
estruturado para produzir a proteção do sujeito da ação de gri-
lagem.   Lúcio Flávio Pinto descreve o caso da Fazenda Incenxil 
(inicialmente matriculada como terras da Fazenda Curuá). De 
acordo com os procuradores, a operação fraudulenta teve três 
etapas: a primeira de “falsidade ideológica” praticada em 1984, 
no Cartório Moreira de Altamira; a segunda, “outra falsidade da 
mesma natureza e no mesmo cartório, que data de 1993, “que ul-
timou a grilagem”, e a terceira, “em negocio que encerrou a falsi-
dade ideológica” ocorrido em 1995. Não havia novidade nos “car-
tórios como centrais da grilagem”,  que nesta operação facilitou 
superpor 2,7 milhões de hectares do Estado do Pará, 2,5 milhões 
de hectares do Incra, 2,7 milhões do Estado Maior das Forças 
Armadas (EMFA) e 200 mil hectares da Fundação Nacional do 
Índio. Aponta igualmente que realizaram um dos maiores roubos 
de madeira no Pará (7.200 toras de mogno, com 18 metros cúbi-
cos de madeira).

O “processo” de grilagem arquitetado se desenrola grotesca-
mente em 1996, quando o juiz, a pedido do Iterpa, mandou a 
escrivã do cartório de Altamira averbar uma advertência à mar-
gem do registro imobiliário da fazenda Curuá.  A nova ação, 
deferida por um desembargador, suspende em 1999 a decisão do 
juiz. No total estão citados pelo autor deste livro 19 autoridades 
do judiciário estadual, mais quatro procuradores e uma lista de 
advogados, os mais caros do Estado do Pará e de Brasília, e a 
dona do cartório.  Lúcio Flávio Pinto escreve sobre o caso de 
grilagem de Cecílio Rego de Almeida, que urdiu uma trama 
contra o jornalista.

 O “processo” tem outra questão particular. Lúcio Flávio Pinto 
foi denunciado pelo desembargador João Alberto Castelo Branco 
de Paiva com base na Lei de Imprensa (5.260 de 1967) e conde-
nado.  Ainda, o desembargador entrou com uma ação ordinária 
de indenização por danos morais perante o foro cível, por ofensa. 

Como produzir a leitura da ação do Estado para a Amazô-
nia?  Parece que o ponto de partida é compreender a intrincada 
rede de sentidos da ação, os atos da burocracia, dos agentes, das 
tramas de poder, dos dispositivos e os atos de resistência, de um 
jornalista, de povos e comunidades tradicional.
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Memória d

PROPaGaNDa

Sonho de rainha
A “rainha do lar” sonhava com um fogão a gás Bu-

tano, com o qual a comida seria preparada “com mais 
higiene e fica pronta mais depressa”. Com esses atrati-
vos. O ambicionado fogão permitia maior economia e 
podia ser adquirido, em 1962, com “inéditas facilidades 
de pagamento”. Para melhores informações, “pergunte a 
quem tem um”.

POLícIa
Durante vários anos um 

dos espaços mais lidos na 
Folha do Norte era a coluna 
Na Polícia e nas Ruas. Uma 
das suas seções dava os no-
mes das pessoas que eram 
colocadas em liberdade na 
Central da Polícia, que fi-
cava no centro da cidade, 
e aquelas que, em sentido 
contrário, eram recolhidas 
ao xadrez. Em certo dia de 
1952 foram liberadas sete e 
trancafiadas, quatro – todos 
“indivíduos”.

caPaS
A iniciativa foi conside-

rada “um acontecimento na 
vida intelectual da cidade”, 
em 1952. Tratava-se de ex-

posição das capas de livros 
especializados, distribuídos 
por 24 seções, em inglês, 
francês e espanhol. Organi-
zado pelas Livrarias Edito-
ras Reunidas (Ler), do Rio 
de Janeiro, era “esforço sem 
paralelo na história cultu-
ral do país”. A exposição já 
passara por outras capitais 
e, em Belém, foi montada 
na Livraria Martins, na rua 
Campos Sales. Com base no 
mostruário de capas, o re-
presentante da editora aten-
deria os pedidos. Coisas de 
um Brasil grande e isolado.

NORDEStINOS
Foi formado em Belém 

um Comitê de Assistên-
cia aos Nordestinos, para 

dar assistência aos “flage-
lados” da grande cheia do 
rio Amazonas de 1953 e de 
mais uma seca no Nordes-
te. O presidente do comitê, 
Lopo Alvarez de Castro, 
publicou nota para convi-
dar “todas as pessoas que 
ainda possuem  em seu 
poder listas angariadoras 
de fundos” a devolvê-las ao 
tesoureiro da instituição, 
Custódio de Araújo Cos-
ta, “a fim de que se possam 
recolher ao Banco as últi-
mas contribuições e serem 
aplicados ditos recursos 
no plano de assistência aos 
necessitados”.

aDVOcacIa
O escritório Mendon-

ça-Bitar era, em 1954, 
um dos mais poderosos 
de Belém, comandado 
por Orlando Bitar, Otá-
vio Mendonça, Orlando 
Costa e Abel Guimarães. 
Dispunha de todo um de-
cálogo de “carteiras espe-
cializadas”: cível, cobrança, 
comércio, constitucional, 
consultas, criminal, imobi-
liária, legalizações, recursos 
e trabalhista. Ou seja: um 
curso completo de direito. 
A sede era no início da rua 
13 de Maio.

SOcIaIS
A coluna social oficial 

– diga-se assim –da Fo-
lha do Norte eram as No-
tas Mundanas, que saíam 
na terceira página. Eram 
ecléticas e democráticas, 
além de rebarbativas. Aos 
amigos da casa, todos os 
adjetivos. Aos demais, o 
registro. Alguns exemplos 
de 1955:

* Aniversariam hoje os 
garotos Joaquim Inácio e 
Maria das Graças, diletos 

filhos do Sr. Mendezil de 
Oliveira Pessoa, segundo 
comissário do vapor So-
bralense, da filma Jari Ltda. 
e de sua digna esposa, se-
nhora Jacira de Sá Pessoa.

* Decorre hoje o ani-
versário natalício da gra-
ciosa senhorinha Mariza 
Almeida, filha do Sr. Solon 
Almeida, piloto, e de sua 
esposa, d. Benedita Bar-
ros Almeida. Inteligente e 
meiga, a nataliciante, que 
é uma das risonhas espe-
ranças do lar, enchendo de 
alegria os corações de seus 
pais, viverá hoje horas fes-
tivas em meio às homena-
gens de sua avozinha, tios 
e demais parentes, que lhe 
irão apresentar votos de 
felicidades.

* Está aniversariando, 
hoje, sendo isso motivo 
de alegria para quantos 
privam de sua amizade, a 
nossa prezada companhei-
ra de redação, senhorinha 
Helena Messias Cardoso, 
que com sua personalidade 
inconfundível aliada à bri-
lhante inteligência encan-
ta os que aqui trabalham. 
Seu lar estará, por isso, em 
festas, de que participarão 
seus admiradores e colegas, 
numa homenagem afetuo-
sa e profundamente since-
ra. [Helena foi pioneira no 
jornalismo paraense.]

* A data de hoje registra 
o aniversário natalício do 
deputado Elias Pinto, líder 
trabalhista, possuidor de 
prestígio no município de 
Santarém, que representa, 
na Assembleia Legislativa.

* Na data de amanhã 
aniversaria o Sr. Mano-
el Carneiro, auxiliar do 
Snapp Bar e pessoa bem 
relacionada no comércio da 
capital.
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Cotidianoo FOtOGRaFIa

Mobilização 
estudantil

Em julho de 1968 os 
alunos da Faculdade de 
Filosof ia deram início 
ao ciclo de manifestações 
de protesto no “ano que 
não terminou” (porque o 
AI-5 o fulminou pre-
maturamente). Foi com 
uma palestra do padre 
Silvério Maia sobre 
o tema “Participação 
do estudante na vida 
nacional”, seguida de 
assembleia geral para 
decidir sobre as atitudes 
seguintes, inclusive pas-
seata, “para a derrubada 
deste governo ditatorial 
que se impôs no Brasil ”.

Estudantes univer-
sitários e secundaristas 
compareceram, junto 
com professores, freiras 
e padres, “da ala jovem 
avançada da Igreja no 
Pará”, atendendo ao 
convite da presidente do 
diretório acadêmico de 
f ilosof ia, Laíse Salles, 
que aparece na mesa 
dirigente da reunião, 
na sede da faculdade, 
dirigida pelo professor 
Orlando Sampaio.

Para formar um 
fundo, os estudan-
tes cobraram pedágio 
durante duas horas na 
avenida Generalíssimo 
Deodoro. Esse dinheiro 
seria usado no período 
de ocupação das facul-
dades pelos estudantes, 
que viria em seguida. 
Antes de o ano ter-
minar com o AI-5.

REcEPÇÃO
Nelson e Jorge voltaram 

de uma viagem à Euro-
pa, em 1960, e o pai deles, 
o muito conhecido Jorge 
Age, patrocinou “categórica 
recepção” na sua residência, 
que ficava (e a casa ainda 
lá permanece) na avenida 
Nazaré. O colunista social 
Wilkens, da Folha Vesper-
tina, anotou a presença de 
um grupo de “graciosas jo-
vens”, formado por Lena 
Vânia Ribeiro, Nilma Age, 
Maria do Carmo Silva e 
Maria da Graça Dantas 
Ribeiro. Também estavam 
os casais Edgar Proença, 
Carlos Costa, Deusdedith 
Moura Ribeiro, José Carva-
lho, Ubiratan Aguiar, Elias 
Age e Miguel Age, além de 
Moacir Cordeiro, Sérgio 
Bernardes, Paulo Guilher-
me Moura Ribeiro, Rober-
to Jares, Luis Fernando Pi-
nheiro e Mário Leite.

aNÚNcIOS
Alguns dos Pequenos Anúncios da Folha do Norte de 

1962:
VENDE-SE – Uma carroça nova para burro e outra 

para boi, à rua Jerônimo Pimentel, 54, canto com a Doca 
Sousa Franco.

VENDE-SE – Ou troca-se por carro Kaiser modelo 50. 
Tratar com o Sr. Raimundo, na Garagem São Braz.

VENDE-SE – Por Cr$ 60.000,00 uma casa de tá-
buas, com uma armação ligada à mesma, faltando pouco 
para terminar, na Visconde de Inhaúma, 70, entre Vileta 
e Humaitá. Terreno da Prefeitura [só a benfeitoria era 
particular].

VENDE-SE – ônibus Chevrolet, modelo 1951, chapa 
9696, em prefeito estado de conservação, lotado na linha 
Santa Isabel-Castelo. Tratar na Barão de Igarapé-Miri, 51.

VENDE-SE – Uma sorveteria e pensão, localizada à rua 
Dr. Malcher, 104. Tratar na mesma.

VENDE-SE – Uma casa estilo funcional, completa-
mente nova, sita à rua 14 de Março, 202, próximo à Bernal 
do Couto. Tratar na mesma.

VENDE-SE – Um casal de porcos da raça alemã branca. 
Tratar à rua do Fio, 43, entre passagem São Pedro e passa-
gem Brotinho.

VENDE-SE OU TROCA-SE – Um bangalô por um 
automóvel ou mercearia. Facilito o pagamento. Faço qual-
quer negócio. Travessa Numa Pinto, 41, entre 25 de Setem-
bro e Duque.
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BaLaIO DO REPÓRtER

no reino de Mr. Ludwig
Duas empresas anunciaram na re-

vista Veja a realização de uma faça-
nha: transportaram, da Espanha para 
o Brasil por uma distância de oito mil 
quilômetros no Oceano Atlântico, 11 
caixões de concreto armado que insta-
laram no quebra-mar do porto de Açu, 
em construção no Rio de Janeiro, “um 
dos maiores portos do mundo”. Cada 
caixão tem 1.682 metros quadrados, 
com altura equivalente a um prédio de 
10 andares.

Lembrei-me de uma façanha ainda 
maior, a que o milionário Daniel Lu-
dwig realizou em 1978. Trouxe do Ja-
pão, por uma distância quase três vezes 
maior, pelo mar, uma fábrica de celulo-
se e uma usina termelétrica, construí-
das no Japão sobre plataformas flutu-
antes. A fábrica tinha capacidade para 
produzir 220 mil toneladas de pasta de 
celulose e a usina podia gerar 55 me-
gawatts de energia elétrica, além do 
vapor necessário ao processo industrial.

As duas enormes estruturas, pe-
sando 30 mil toneladas, podiam muito 
bem ser fabricadas no Brasil mesmo. 
Mas precisariam de mais tempo do 
que Ludwig estava disposto a lhes con-
ceder. Ele tinha muita pressa. Tornara-
se dono de uma área de 1,6 milhão de 
hectares na foz do rio Amazonas, entre 
o Pará e o Amapá, que fora do famoso 
coronel (de barranco) José Júlio de An-
drade, que a constituíra com o seu po-
der econômico e político. Dela preten-
dia extrair celulose e arroz, convencido 
de que nos anos 1980 o mundo teria 
fome de fibras e grãos, sem encontrar 
produção suficiente.

Em 1967, ao adquirir a antiga pro-
priedade, já sob o controle de um gru-
po comercial local, Ludwig tinha 70 
anos de idade. Não veria a maturação 
dos plantios florestais nem da estrutura 
industrial se não se apressasse. Conse-
guiu a aprovação do governo brasileiro, 
na época do regime militar (de resto, 

sempre seu parceiro), e foi buscar a res-
posta à sua urgência nos estaleiros da 
Ishkawajima, em Kure, no Japão.

Ludwig foi dono dessa instalação 
quando o general MacArthur, inter-
ventor militar dos Estados Unidos no 
pós-guerra, lhe concedeu os estaleiros. 
Com a devolução do poder ao derrota-
do Japão, Ludwig restituiu o controle 
acionário à IHI, mas manteve parte das 
ações. Ao encomendar as duas plata-
formas flutuantes para que navegassem 
pelo alto-mar com as duas estruturas 
industriais nos costados, impulsiona-
das por quatro poderosos rebocadores 
cada uma delas, era cliente e ao mesmo 
tempo beneficiário.

Durante 80 dias, as duas inusita-
das embarcações atravessaram o mar 
da China, os oceanos Pacífico, Índico 
e Atlântico, subiram o rio Amazonas 
até a sua confluência com o Jari, e, por 
fim, penetraram no Jari até a localidade 
de Munguba, onde foram assentadas 
sobre 3.600 estacas de maçaranduba, 
a madeira resistente da Amazônia, que 
formou sua base dentro de um lago ar-
tificial, que, em seguida, foi drenado e 
aterrado.

Em 1979, em tempo recorde, a fá-
brica e a usina entraram em funciona-
mento, mas os planos grandiosos de 
Ludwig começaram a degringolar. Er-
ros primários de projeto foram come-
tidos, também por causa da pressa, os 
juros subiram, a crise do petróleo en-
careceu o custo da energia e ele acabou 
ameaçado de perder sua fortuna.

Preferiu passar em frente os empre-
endimentos do seu império na jungle 
amazônica. Em 1982, o Jari foi nacio-
nalizado a toque de caixa, sob o co-
mando do ministro Delfim Neto. Era 
a saída para a alternativa ruim: a estati-
zação do projeto. Afinal, o empréstimo 
internacional, de 260 milhões de dóla-
res (valor da época), para a implantação 
da fábrica e da usina, foi avalizado pelo 

tesouro nacional. Como Ludwig se re-
cusou a pagar as prestações, sob a ale-
gação de que não estava conseguindo 
ser atendido, o governo teria que pagar 
a prestação vencida e executar o seu 
parceiro modelar.

A solução de então, como a de hoje, 
em tempos de Petrobrás corrompi-
da, é a mesma: o Banco do Brasil e o 
BNDES pagaram e as empreiteiras, 
dependentes do governo, no qual tam-
bém tinham sua principal fonte de re-
ceita, se tornaram as donas da empresa. 
Socialização do prejuízo e privatização 
do eventual lucro. Mesmo que sem ele, 
sem o vexame da estatização por um 
governo pró-capitalista.

Acompanhei de perto toda a tra-
jetória de Ludwig no Jari. Quando as 
duas fábricas entraram no rio, rumo 
ao distrito industrial de Munguba, as 
acompanhei de teco-teco. No momen-
to em que as plataformas chegaram ao 
dique, pedi para o piloto circular em 
torno do local. O avião estava sem os 
bancos e sem as portas, e eu era o único 
passageiro. Comecei então a fotografar. 
Fiquei entusiasmado pela cena.

Esqueci que não estava preso a 
nada. Perdi a noção do espaço por es-
tar fotografando com uma lente zoom. 
Só senti o impacto da mão do piloto 
me puxando pela gola da camisa e me 
atirando para o fundo do avião. Ele 
pressentiu que, naquela posição, diante 
do espaço aberto, eu podia cair e agiu 
rápido. Só então me dei conta da teme-
ridade da minha situação.

Nessa época meu ingresso no pro-
jeto estava proibido por ordem de Lu-
dwig. Tentei entrar aproveitando uma 
viagem do então ministro de minas e 
energia, Shigeaki Ueki. Acertei com 
ele, em Brasília, acompanhá-lo. Sua se-
cretária me avisou na véspera para eu 
estar no aeroporto militar, onde ele tro-
caria o jatinho da FAB pelo DC-3 da 
Jari. Quando desceu do avião o abor-
dei. Meio constrangido, disse que o 
milionário vetara a minha participação 
na excursão.

Lembrei Ueki da sua condição de 
ministro do governo brasileiro em terri-
tório nacional. Desconversando, ele res-
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íngremes, numa foto que fiz no meu 
retorno.

Para assinalar a data, houve um 
jantar na Jariloca, o clube do staff do 
projeto, não acessível aos peões, que 
tinham seu próprio círculo (com uma 
categoria intermediária entre os dois 
níveis). Quem sentou ao meu lado foi 
Elmer Hahn, a pessoa mais próxima 
de Ludwig, seu homem de confiança.

Nossa conversa foi interrompida 
para a exibição de um documentário 
recente feito pela BBC de Londres, 
ainda inédito no Brasil. Quando as 
cenas começaram, pressenti o pro-
blema. Logo apareci numa entrevista 

MaLáRIa
No Jornal Pessoal número 

577, segunda quinzena de janeiro, 
página 8, na matéria “Amazônia: 
uma história escrita com garran-
chos”, você informa sobre ida a 
Muaná em 1966, primeira viagem 
de trabalho na Amazônia. Fala em 
epidemias frequentes de malária e 
diz  que quem for hoje a Muaná vai 
encontrar a malária como aconteci-
mento constante. “Menas verdade”, 
como você pode constatar nas infor-
mações em anexo. Em 2014, só três 
casos de malária foram notificados 
no município, que também não tem 
só 14.000 habitantes e sim 37.314, 
conforme estimativa do IBGE. Se 
continuarmos o mesmo trabalho no 
enfrentamento da malária iniciado 
em 2011, no final de 2016 teremos 
no estado mais colunistas sociais 
nos jornais do Para do que casos de 
malária. Eu até acho que o carapanã 
e os plasmódios causadores da ma-
lária até defendem a Amazônia de 
predadores mais do que algumas 
políticas empreendidas por aqui!!! 
Quanto ao número de pescadores...

Hélio Franco
(Depois dessa mensagem, veio 

uma nova, que também reproduzo:
A questão da malária na Ama-

zônia sempre será de controle. Não 
há possibilidade de eliminá-la, a não 
ser com vacina, o que é muito pou-
co provável, ou alteração genética 
no transmissor. O que temos que 

fazer, sempre, será diminuir prolife-
ração do anofelino e fazer diagnósti-
co precoce e tratamento rápido. Há 
sempre o trabalho em convencer o 
doente para a adesão ao tratamen-
to completo. Hoje, o município com 
maior incidência é Itaituba e muito 
por conta dos garimpos em especial 
os clandestinos.)

MINHA RESPOSTA
Acolho os dados e a contradita 

do médico Hélio Franco, que, infeliz-
mente, não pôde prosseguir à frente 
da Secretaria de Saúde do Estado. 
Espero realmente que o trabalho 
iniciado prossiga e o resultado seja 
alcançado, sem repetir alguns esfor-
ços anteriores, comprometidos pela 
descontinuidade. A malária acabou 
voltando – e isso, algumas vezes.

Minha palestra foi dada em 
2012 e essa era minha expectativa 
então.

Os dados da população de 
Muaná são de 1966.

Espero voltar ao tema.

caBaNaGEM (1)
Obrigado por sua dedicação e 

jornalismo de combate! Obrigado por 
sua incessante fonte de pesquisa e de 
indignação, que servem de elixir para 
nosso povo amazônida e paraense, 
historicamente explorados, e de ma-
neira moderna, escravizados. 

Seu trabalho inspira e incentiva 
a que busquemos sempre nos livrar 

dos grilhões que fazem do Pará, 
como você sempre diz: um Estado 
“grandemente” rico, mas de povo 
extremamente pobre (eufemismo 
para miserável)!

O seu Dossiê 9 precisa ser lido, 
conhecido, não só pelos ditos eru-
ditos ou “intelectualidade”. Ele car-
rega preciosas informações sobre 
o quebra-cabeça de nossa história. 
E como historiador em acabamento, 
fico perplexo em saber que muito 
pouco a gente sabe dessas novas 
fontes, fundamentais documentos 
sobre a Revolução Cabana (1835-
1840) e as espúrias medidas do Re-
gência Imperial.

Saiba que sua obra reverbera 
mais do que nunca! 

Estamos juntos!
Marcus Benedito

caBaNaGEM (2)
Perambulando pelo Boulevard 

Shopping, foi uma grata surpresa 
encontrar, na revistaria “A guerra de 
um povo”, de sua autoria. Só havia 
dois exemplares. Comprei-os. Um 
seria – como o foi, de fato – para 
minha filha Brígida (eu leio marcan-
do, anotando, e ela não gosta de li-
vro marcado e anotado). Depois da 
leitura – que me foi agradabilíssima 
e altamente proveitosa – decidi ad-
quirir mais alguns exemplares, para 
presentear alguns amigos. Foi uma 
bela e oportuna iniciativa a sua. Os 
textos da antologia de artigos estão 

objetivos e profundamente informa-
tivos. Ótimos os questionamentos. 
Deveria ter pelo menos um exem-
plar em cada estabelecimento de 
ensino de Belém.

Nossa História – tão menospre-
zada e ignorada - deveria ser mais 
bem difundida e estudada. E teu tra-
balho, sem dúvida contribuirá (as-
sim o espero) para difundi-la, torná
-la mais conhecida e estudada, pois 
é rica e digna da maior atenção... 
que, até hoje, lamentavelmente, 
ainda não teve na medida exata de 
seu merecimento, pois que nós, os 
paraenses, ainda não aprendemos 
a valorizá-la e não nos conscienti-
zamos de sua importância. Elogio 
sua iniciativa, esperando seja ela 
coroada de êxito e que não venhas 
a ser, à semelhança do Batista, nas 
margens do Jordão, a voz que cla-
ma no deserto.

Ah, sim, foi um agradável im-
pacto deparar-me com “Que fize-
ram os cabanos? Álvaro Martins 
responde”. Fico muito grato por 
este gesto que é, sem dúvida, fruto 
de tua cortês gentileza.

Transmite, por favor, ao Luiz 
meus cumprimentos pela bela 
participação dele nos trabalhos de 
diagramação e ilustração. Digna de 
encômios

Parabéns e que tenhas uma 
vida sempre abençoada.

Álvaro Martins

caRt@S

pondeu que era apenas 
convidado. O anfitrião 
era Ludwig. Eu devia 
conversar com ele, mas 
a resposta foi a mesma: 
eu não podia embar-
car no velho aparelho 
da Segunda Guerra 
Mundial, que era o 
mais constante meio de 
transporte ao Jari. 

Acabei ficando. 
Mas logo depois de-
nunciei o abuso ao ser 
convocado para depor 
na CPI das terras da Câmara Fede-
ral, em Brasília, a convite do deputado 
Jorge Arbage. Apesar de apoiar o ca-
pital estrangeiro e o próprio Ludwig, 
O Estado de S. Paulo publicou com 
destaque a matéria que escrevi.

Não sei se ela influiu para a minha 
liberação no reino de Mr., Luwig, mas 
já estava em curso no projeto uma 
mobilização de técnicos para que eu 
pudesse voltar. Um dos líderes do mo-
vimento era o americano David Car-
michael. Ele aparece aqui num tanque 
da Segunda Guerra, transformado em 
trator para arrastar madeiras por solos 

desancando o Jari. Quando as luzes 
foram acesas de novo, todos os olhares 
se dirigiam para mim, surpresos, in-
crédulos ou indignados. Hahn, porém, 
nada disse, fleumático ou contido.

Passei vários dias circulando por 
todas as áreas do projeto, mas sem-
pre havia uma pessoa da empresa por 
perto para saber o que eu fazia. Era 
discreta. A partir daí, não houve mais 
veto. O audacioso empreendimento 
de Daniel Keith Ludwig já estava no 
plano declinante. Em 1982 ele se reti-
rou definitivamente do Brasil. Morreu 
uma década depois, aos 95 anos. Suas 
ligações o Jari estavam todas desfeitas.



David 
carvalho: 
mestre da 
economia

David Ferreira Carvalho construiu um 
monumento intelectual, talvez a maior rea-
lização de um profissional da economia na 
história do Pará e, quem sabe, do Brasil re-
cente. Macroeconomia monetária e financeira 
da produção capitalista, lançado no ano passa-
do pelo Instituto de Ciências Sociais Apli-
cadas da Universidade Federal do Pará, se 
estende por quatro volumes e 2.663 páginas. 

Do ponto de vista estritamente físico, 
ninguém há de duvidar que se trata de uma 
obra de peso. É um aspecto menor, mas não 
pode ser negligenciado. Para produzir essa 
quantidade de páginas, o autor não recorreu 
ao já célebre processo do corta-e-cola, que 
virou praga no mundo acadêmico graças 
aos recursos da informática. David pensou 
e escreveu cada parte dessa sua magna opera.

Não deixou nenhum tema econômico 
de fora. Abordou cada item levando em 
conta o que aprendeu de Keynes, seu mes-
tre, e dos seus seguidores ou interpretadores 
do grande economista inglês, cujos ensina-

mentos balizaram o mundo depois da gran-
de crise financeira de 1929.

A alta densidade teórica dos quatro vo-
lumes não permaneceu confinada ao ques-
tionamento em profundidade de cada ques-
tão econômica. À tese de doutoramento, que 
constitui um dos núcleos da coleção, David 
juntou análises conjunturais do mundo, res-
soando no Brasil, aplicando teorias à expli-
cação dos fenômenos. Abre assim janelas 
para a compreensão de problemas que são 
complexos e densos, mas não indecifráveis 
nem acidentais.

Há um fio condutor consistente na vas-
tidão de abordagens de David, como nota 
o autor do prefácio, Fernando Nogueira da 
Costa, da Universidade de Campinas, de 
quem o autor foi aluno no doutorado. Ele 
sintetiza em cinco as “hipóteses pós-keyne-
sianas que dão suporte ao monumental en-
sinamento de David Carvalho:

1. A da moeda não-neutra e endógena; 
2. A do ambiente de riscos e incerteza; 3. 
A do investimento como sendo a variável 
mais instável da economia; 4. A da insta-
bilidade imanente do sistema capitalista; 
5. E, finalmente, a hipótese da fragilidade 
financeira causada pelo crédito em excesso”.

O apresentador conclui: “Dinheiro far-
to e barato é bom. Mas leva a vício, descon-
trole e falência”.

Essa observação já é suficiente para esti-
mular o leitor, e particularmente o economis-
ta, a se interessar pelos raciocínios e lições que 

David acumulou em 20 anos de estudo, que 
desembocaram nessa tetralogia, uma com-
binação de análise sistemática, de ensaios de 
ocasião e anotações para aulas. Ele demonstra 
como, a partir do máximo de abstração teó-
rica, pode-se estar mais bem preparado para 
abordar os temas mais imediatos, ainda na 
forma embrionária de crises, que constituem 
o elemento constante no capitalismo, a cujo 
entendimento ele se dedicou.

Dedicação que parecia fora de cogita-
ção durante os cinco anos em que ele foi, 
sucessivamente, diretor do estratégico e po-
lêmico Departamento de Incentivos Fiscais 
e diretor geral dos Setores Produtivos da 
Sudam, sob a gestão de Hugo de Almeida.

Foi o quinquênio do PDA, o Plano de 
Desenvolvimento da Amazônia, que abriu a 
região ao mundo, integrando-a numa condi-
ção colonial. A Superintendência do Desen-
volvimento da Amazônia era o instrumento 
dessa estratégia, mas, ao mesmo tempo, per-
mitia o debate interno e a crítica técnica. Gra-
ças a essa tolerância, David deixou a função 
executiva e se lançou na aventura acadêmica.

Tão bem sucedida que conquistou o 
primeiro lugar, na categoria livro de eco-
nomia, do 20º Prêmio Brasil de Economia 
do Conselho Federal de Economia do ano 
passado. O reconhecimento às qualidades 
de David e à possibilidade de haver vida in-
teligente – e do mais elevado níuvel – fora 
do centro dominador da cultura (e não só 
da cultura) no Brasil.

Um poder teórico
A Assembleia Legislativa iniciou, no dia 3, sua 18ª legislatura. 

Em 126 anos de vida republicana, o parlamento estadual fun-
cionou por 72 anos. Não é uma boa marca. Revela a fraqueza da 
democracia no país e em cada uma das suas unidades federativas, 
no mesmo tom ou com alguma modulação para mais ou para 
menos. No Pará, certamente para menos.

Os 41 deputados que tomaram posse exercerão o mandato 
até 2019. Nesse período serão realizadas duas eleições: a do pró-
ximo ano, municipal, e a de 2018, geral. Como a renovação das 
cadeiras na AL foi de 56% (só 18 deputados mantiveram os seus 
lugares), seria de se esperar mudanças e alimentar esperanças. 
Mas é melhor não apostar nessa renovação. Ela troca seis por 
meia dúzia. E revela paradoxos desanimadores.

O PMDB, que é oposição, possui a maior bancada, com 
oito deputados. Mas a oposição, que ele lidera, terá apenas 13 
dos 41 parlamentares. O partido do governador, o PSDB, fi-
cou com a segunda bancada, de seis deputados, mas Simão Ja-
tene contará com a maioria folgada de 28 aliados, a maior base 
situacionista desde o fim do regime militar, quando a maioria 
era estabelecida à força.

Talvez nunca tenha havido uma reeleição tão tranquila quan-
to a do presidente Márcio Miranda. Ele recebeu 40 votos a favor 
e nenhum contra; só não arrastou para si um voto, dado em bran-
co. Houve chapa única para a formação da mesa diretora. Dos 
sete cargos, quatro foram ocupados por deputados que já faziam 
parte da cúpula da assembleia. PMDB e PT ficaram com seus 
lugares na direção da casa.

Nada menos do que 18 partidos têm representantes no le-
gislativo. É a maior dispersão de bancadas da história. Sete des-

ses partidos contam com um único deputado, que será líder de si 
mesmo, com direito, entretanto, a todas as mordomias do cargo. 
Há apenas quatro mulheres e todas fazem parte do PSDB, onde 
só há dois homens. Todos os demais partidos são integralmente 
masculinos.

Desses dados é fácil deduzir que a polarização e radicalização 
marcantes na eleição do ano passado, especialmente na disputa 
entre o tucano Simão Jatene e o peemedebista Helder Barbalho 
(que, como prêmio de consolação, virou ministro da pesca de Dil-
ma Rousseff ), não se refletirá no parlamento.

A pulverização partidária e a renovação, com mais áreas do 
interior representadas, indicam que o governo terá ampla maioria 
e poderá, quando quiser, esmagar a oposição e impor a sua vonta-
de. Mesmo se a oposição venha a ser aguerrida – como apregoa o 
PT, reduzido a três deputados, mesmo número dos situacionistas 
PSD e Solidariedade – será impotente numericamente.

Com um detalhe importante: no quadro de fisiologismo ainda 
maior, que deverá caracterizar a nova legislatura, para usufruir des-
sa vantagem quantitativa recorde, talvez o governador tenha que 
pagar – e caro – para não perdê-la. Pagar, talvez menos, porém a 
mais gente. Negociar com as bancadas de um sozinho, como a do 
médico Luiz Sefer, que conseguiu retornar ao legislativo depois de 
ser afastado, sob a acusação – na justiça – de pedofilia. 

O que esse varejo de política rasteira significa de substan-
cial para o Estado do Pará? Absolutamente nada. Não há a 
menor perspectiva de novidade e de mudança no horizonte. 
O Pará vai continuar como está: desconectado da sua história, 
correndo atrás do trem do futuro, que passa célere e devastador 
pelo seu território.


