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Edmilson dá partida
Causou surpresa a visita de Edmilson Rodrigues, deputado federal 

eleito pelo PSOL, ao governador Simão Jatene, do PSDB. A iniciativa 
pode não dar resultados em benefício de uma união pelo Pará. 

Mas pode ser o lançamento da candidatura de Edmilson.

JARI: VIDA OU MORTEVALE SANGRA MAISDORROTHY: 10 ANOS
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O deputado federal Edmilson Rodrigues, do 
PSOL, pode ter dado o primeiro passo da 
corrida eleitoral de 2016. Nesse contexto 

é que se entende sua surpreendente iniciativa de 
atender à convocação feita pelo governador Simão 
Jatene, do PSDB, para uma ampla união política 
em torno dos mais urgentes temas do interesse do 
Pará. Só o ex-prefeito de Belém, isoladamente, se 
apresentou como interessado na matéria. Ao sair 
da conversa, como de seu estilo, não esperou pela 
avaliação alheia: definiu seu ato como “importante”.

Certamente para ele e Jatene, ainda que não 
haja qualquer desdobramento desse encontro. O 

deputado não tentou agrupar a oposição nem sub-
meteu a sua iniciativa a qualquer entendimento. 
Foi por iniciativa completamente pessoal, para 
marcar uma posição: a de provável candidato, pela 
terceira vez, à prefeitura de Belém, antecipando-se 
até mesmo ao prefeito tucano Zenaldo Coutinho, 
aspirante à reeleição. É pouco provável que Jatene 
troque seu correligionário por Edmilson, salama-
leques protocolares à parte.

A presença de Edmilson, o único deputado 
federal do PSOL, evitou o esvaziamento da pro-
posta do governador para uma frente suprapar-
tidária. Ninguém mais, do PMDB ou do PT, os 
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dois maiores partidos da oposição, se 
incorporou ao bloco do eu sozinho do 
parlamentar.

Nem foi essa a intenção de Edmil-
son. Provavelmente pelo seu cálculo, 
a companhia dos dois partidos pode 
não ser recomendável. O PT vive a 
sua pior crise e dela sobra desgaste 
para o PMDB. Se a conjuntura não 
mudar, deverá aumentar o repúdio 
popular às duas siglas. O PSOL é um 
partido de fraca estrutura, mas num 
colégio eleitoral mais restrito, embo-
ra denso, como o de Belém, pode ser 
viável vencer sozinho a disputa, apro-
veitando a popularidade do seu can-
didato na periferia.

Essa possibilidade também colocará 
em xeque a posição do senador Jader 
Barbalho como a segunda força polí-
tica e a única que se mantém mesmo 
fora do poder. Seu apoio pendular tem 
sido decisivo para as vitórias em eleições 
majoritárias. Mas se conseguir voltar 
pela terceira vez à prefeitura da capital 
contando apenas com o PSOL e outras 
siglas de esquerda, Edmilson Rodrigues 
poderá estar em condições de ocupar 
esse lugar. E, nele, projetar até uma nova 
e mais alta candidatura, ao governo do 
Estado, já em 2018 ou quatro anos de-
pois. Talvez assim até consiga atrair, se 
não o PT como um todo, algumas de 
suas alas, que pretendem romper a alian-
ça de duas eleições com o PMDB.

A expressiva votação que o ex-pre-
feito alcançou garante sua força elei-
toral na capital. Esse acervo pode ser 
multiplicada pelo rendimento negati-
vo do correligionário de Jatene, o pre-
feito Zenaldo Coutinho. O que não 
anula a possibilidade de que a iniciati-
va de Edmilson tenha sido precipitada 
por sua presunção de grandeza.

Mesmo que sua aposta dê certo, 
ela significará uma mudança de fato 
e, finalmente, a quebra da polarida-
de de PSDB e PMDB no poder no 
Pará? Não significou quando o então 
petista chegou ao segundo principal 
cargo político do Estado. À margem 
do populismo e do assistencialismo, 
ele repetiu os procedimentos dos seus 
antecessores. Não conseguiu fazer o 
sucessor, voltando a ser uma força in-
dividual na política. Conseguirá rees-
crever essa história mal sucedida de 
outro modo?

É a questão.

Vale produz ainda mais
contra a crise siderúrgica 

Em 2014 a antiga Companhia Vale 
do Rio Doce definiu de vez a sua es-
tratégia para enfrentar a crise do setor 
siderúrgico mundial, a maior deste sé-
culo: vai incrementar a sua produção 
para evitar queda significativa no seu 
faturamento e afastar da disputa con-
correntes que não podem partilhar essa 
estratégia. 

Agindo assim, a empresa vai au-
mentar os seus riscos imediatos, com 
repercussões sobre a cotação das suas 
ações na bolsa de valores. Alguns dos 
indicadores do seu desempenho sofre-
rão abalos, mas a mineradora aposta 
num fator que lhe dão maior possibili-
dade de ultrapassar essa conjuntura di-
fícil: ela tem a melhor jazida de miné-
rio de ferro do planeta e uma logística 
sem paralelo em qualquer outro lugar.

O filé-mignon mineral está em 
Carajás, no Pará, o diferencial da Vale 
em relação aos competidores. Por isso 
a empresa está executando ali o mais 
caro empreendimento da história da 
mineração em todos os tempos, no va-
lor de 22 bilhões de dólares, para que, 
a partir do segundo semestre do pró-
ximo ano, 90 milhões de toneladas se-
jam adicionados aos 130 milhões atuais 
que são escoados, especialmente para a 
China, maior cliente, e Japão, na Ásia. 

Com o mais alto teor de hematita 
contido na rocha e uma ferrovia dupli-
cada, pela qual trafega o maior trem de 
cargas do mundo, que chega 12 vezes 
por dia a um dos portos com maior ca-
pacidade de exportação do mundo, em 
São Luiz do Maranhão, Carajás tirará 
do mercado muitas empresas que, se 
aproveitando dos elevados preços das 
commodities até três anos atrás, enche-
ram o mercado de matéria prima. Esse 
horizonte livraria do universo da Vale 
as nuvens carregadas de hoje.

O preço atual do minério de fer-
ro é o menor desde 2009 e neste ano, 
na China, principal consumidora, caiu 
pela metade. Além disso, há excedente 
acumulado ao redor do mundo. Mes-
mo assim, a Vale decidiu não parar de 
bater recordes de produção. Em 2014 
produziu quase 320 milhões de tone-

ladas, 6,5% a mais do que em 2013, 
ultrapassando a sua meta de extração, 
que era de 4%. Para este ano sua pre-
visão é de crescer para 340 milhões de 
toneladas de minério de ferro.

A diferença, de 20 milhões de tone-
ladas a mais, quase equivale ao que de-
via ser o máximo de produção do pro-
jeto Carajás. Só que de 25 milhões de 
toneladas, a produção da jazida situada 
no Pará já chega a 130 milhões e de-
verá atingir 230 milhões em 2018, na 
escala mastodôntica da antiga Compa-
nhia Vale do Rio Doce.

Assim que a Vale divulgou os seus 
dados de produção, um analista do 
Citi Bank declarou à imprensa que a 
agência mantinha o rating de venda 
para a Vale, “com preocupações sobre 
os preços do minério de ferro e o fluxo 
de caixa”, Podia falar também sobre o 
preocupante endividamento da em-
presa e o que a sua busca por recursos 
através do incremento desmesurado da 
produção pode representar para o país 
e o Pará.

Prosseguindo na embalada, a em-
presa, a maior produtora global de mi-
nério de ferro, agora é também a maior 
produtora mundial de níquel, apesar de 
recente no ramo. A produção foi de 275 
mil toneladas do produto, que é utiliza-
do para a fabricação de aço inoxidável. 
Com esse resultado, que não chegou a 
alcançar a meta, de 289 mil toneladas, 
a Vale superou a russa Norilsk Nickel.

No meio desse níquel todo, segue 
também o de Carajás. Cada vez mais, 
como de regra no prospecto da empresa.

CONTRA A PRIVATIZAÇÃO

Embora a opinião pública se man-
tenha indiferente a essa situação, há 
aqueles que continuam a perseguir a 
sua modificação. Nove anos depois de 
subirem para Brasília, por exemplo, 
as ações populares contra a privatiza-
ção da Companhia Vale do Rio Doce, 
realizada em 1997, poderão voltar à 
apreciação da justiça federal em Belém. 
Em julgamento realizado no dia 3, a 
2a turma do Supremo Tribunal  Fede-
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ral,  apreciou o último recurso da Vale, 
que impedia o cumprimento da decisão 
da quinta turma do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, publicada em ou-
tubro de 2005.

Ao negar o recurso, os ministros 
determinaram que as ações contrá-
rias à privatização fossem remetidas a 
Belém, para novo julgamento, que irá 
analisar as nulidades apontadas no edi-
tal de venda e proceder a uma perícia 
sobre a realidade do patrimônio leilo-
ado. Os autores da ação esperam assim 
definir o verdadeiro valor do acervo da 
CVRD, que havia sido fixado em 3,34 
bilhões de reais, em 1997, no leilão 
de venda.   Se for confirmado que 
houve sonegação e subavaliação de 
bens, “as decisões pela nulidade da 
venda de 1997 será coisa certa”, 
acredita a advogada e ex-deputa-
da federal, Clair da Flora Martins, 
autora de uma das ações,

 O acórdão de 2005 da 5ª tur-
ma, elaborado pela desembargado-
ra federal Selene Maria de Almei-
da, do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, admite a procedên-
cia das ações, mas não permite 
prever que o ato será desfeito. A 
decisão se restringe a questionar o 
valor justo da desapropriação, que 
não teria sido o preço de venda do 
controle acionário da então em-
presa estatal.

Diz o acórdão: “em que pesem 
todos os alegados benefícios para o 
país com a desestatização da Com-
panhia Vale do Rio Doce, e apesar 
de a privatização estar consolida-
da, não se pode permitir que a mesma 
possa ter sido feita ao arrepio da lei, 
com a possível subvalorização de seu 
patrimônio a fim de facilitar a venda. 
Há irregularidades que, se existentes, 
repita-se, não serão atingidas pela pas-
sagem do tempo, ou consolidadas pela 
transferência da empresa ao domínio 
privado, enquanto não ocorrente a res-
pectiva prescrição. Os fins não podem 
justificar os meios”.

A privatização, realizada em 1997, 
é questionada em dezenas de ações 
populares que abordam vários aspec-
tos jurídicos, argumenta a advoga-
da Clair Martins, em nota à opinião 
pública, “entre eles a inserção da Vale 
no Programa Nacional de Desestati-
zação (que visava a redução da dívida 

pública), a subestimação dos reais va-
lores pelas quais foi leiloada (R$3,34 
bilhões), tendo em vista as enormes 
reservas de ouro de Carajás, então re-
cém-descobertas”.

Outro fator para o qual ela chama 
a atenção “é que em maio de 1995 a 
Vale informou à Securities and Ex-
change Comission, entidade que fisca-
liza o mercado acionário dos Estados 
Unidos, que suas reversas de minério 
de ferro em Minas Gerais eram de 
7.918 bilhões de toneladas. No edital 
de privatização, apenas dois anos de-
pois, a companhia disse ter somen-

te 1,4 bilhão de toneladas. O mesmo 
ocorre com as minas de ferro no Pará, 
que em 1995 somavam 4,97 bilhões 
de toneladas e foram apresentadas no 
edital como sendo apenas 1,8 bilhão 
de toneladas”.

Acrescenta Clair Martins outro 
ponto polêmico, “o envolvimento da 
corretora Merrill Lynch, contratada 
para avaliar o patrimônio da empresa e 
calcular o preço de venda. Acusada de 
repassar informações estratégicas aos 
compradores meses antes do leilão, ela 
também participou indiretamente da 
concorrência por meio do grupo An-
glo Americano, o que comprometeu a 
imparcialidade da venda”.

Entre os réus das ações estão a 
União, o BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e So-
cial) e o ex-presidente Fernando Hen-
rique Cardoso. Eles são acusados de 
subvalorizar a companhia na época de 
sua venda. A dívida interna, entretan-
to, não diminuiu: entre 1995 e 2002 
ela cresceu de R$108 bilhões para R$ 
654 bilhões, lembra a advogada.

Mas há quem considere que essas 
ações populares ainda não serão devol-
vidas à apreciação da justiça federal de 
Belém, onde elas foram apresentadas 
originalmente. Em esclarecimento à 
nota distribuída pela ex-deputada fe-
deral e advogada Clair Martins, que 

garantia já ser possível a devolução 
dos autos à justiça de 1º grau, o ad-
vogado Eloá dos Santos Cruz, au-
tor de outra das dezenas de ações, 
esclareceu – em outra nota – que a 
decisão tomada no dia 3 deste mês 
pela 2ª turma do Supremo Tribu-
nal Federal no processo principal 
“ainda está sujeita a recurso e de-
pende também do julgamento de 
outra ação”.

Esta é uma ação cautelar que, 
apesar de ser acessória do recurso 
principal, ainda não foi apresenta-
da em mesa pelo relator, ministro 
Gilmar Mendes, para o necessário 
exame dos demais julgadores da 
turma.   Justamente nessa caute-
lar é que, em 2010, foi proferida 
a ordem liminar de 15/09/2010 
para suspender o andamento de 70 
ações populares,  que ainda es-
tavam retidas no âmbito do Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região.

O tribunal, instância recursal do 
juízo singular, examinava a admissibi-
lidade de recursos especiais e extraor-
dinários protelatórios dos atuais con-
troladores da CVRD, que venceram o 
leilão de privatização de 1997.

Eloá lembra que no dia 13 enca-
minhou petições ao presidente da 2ª 
turma do STF, ministro Teori Albino 
Zavascki, na forma de reclamação por 
erro de ata, “a fim de que alguma pro-
vidência seja adotada e o ministro Gil-
mar Mendes interrompa o injustificável 
retardamento, apresentando em mesa a 
acessória ação cautelar para julgamento 
imediato de uns embargos declaratórios 
do BNDES e um agravo regimental em 
nome da própria CVRD sob nova di-
reção, a fim de que possam de fato ser 
devolvidas as ações populares à Justiça 
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Federal em Belém e realizados em 
primeira instância os julgamentos 
de mérito das ações populares, ante-
cedidos da perícia de reavaliação do 
acervo da CVRD”.

Dezoito anos depois da venda do 
controle acionário da Vale, o ques-
tionamento judicial do ato ainda está 
muito longe de um desfecho, mas os 
autores das ações não desistiram. 
Esta ainda não é uma página virada 
da história contemporânea do Brasil.

DOCUMENTAÇÃO PERDIDA

Os principais documentos da 
história da antiga Companhia Vale 
do Rio Doce, de 1942, quando a es-
tatal foi fundada, até outubro do ano 
passado, foram destruídos. O enor-
me material pegou fogo num galpão 
em Contagem, na área metropolita-
na de Belo Horizonte. O galpão era 
de uma empresa “responsável pela 
guarda terceirizada do acervo” de 
todas as empresas da Vale, incluindo 
a Salobo Metais e a Vale Mina do 
Azul, de Carajás, no Pará.

O incêndio provocou a destrui-
ção “de grande parte dos documen-
tos das áreas de Tributos, Recursos 
Humanos, Contabilidade, Jurídico, 
Suprimentos, Medicina, Segurança, 
Administração, Comunicação, En-
genharia, Engenharia, Patrimônio, 
Meio Ambiente, Infraestrutura”.

A Vale disse que apresentou 
uma notícia crime às autoridades 
e foi instaurado inquérito policial 
para apurar o incêndio. Prometeu 
apresentar informações “logo que 
for possível”.

A nota sobre o acidente foi pu-
blicada no jornal Estado de Minas. 
É extremamente discreta e sumá-
ria. Não tem qualquer logo marca 
ou sinal de autenticação, o que é 
muito estranho porque a Vale sem-
pre assinala os seus comunicados 
com a sua marca. Parece mais um 
documento apócrifo. E é de uma 
pobreza inversamente proporcional 
à sua extrema gravidade.

Por que a imprensa, inclusive o 
jornal que abrigou a estranha nota, 
não apurou os fatos? Afinal, é uma 
das bases documentais mais im-
portantes da história econômica 
do Brasil.

O desafio no Jari:
renovação ou morte

O chamado Projeto Jari, um dos 
empreendimentos econômicos mais 
polêmicos da Amazônia, está à beira 
de mais uma etapa do seu longo pro-
cesso de quase 130 anos. Desde o fi-
nal do século XIX, o vale do rio Jari, 
entre o Pará e o Amapá, passou pelo 
domínio do “coronel” (de barranco) 
José Júlio de Andrade, de comercian-
tes portugueses estabelecidos em Be-
lém, do milionário americano Daniel 
Ludwig e de um consórcio de grandes 
empresas nacionais, lideradas por Au-
gusto Trajano de Azevedo Antunes, 
do grupo Caemi/Icomi.

Desde 2000 o Jari tem um único 
dono, o empresário paulista Sérgio 
Amoroso, dono do grupo Orsa, de São 
Paulo, até então restrito à fabricação 
de embalagens. O BNDES, principal 
credor do antigo império de Ludwig, 
lhe repassou o controle da empresa 
pela quantia simbólica de um real, 
desde que ele se comprometesse a pa-
gar o banco, principal credor de 415 
milhões de dólares aportados também 
por outros agentes, incluindo o Banco 
do Brasil.

Esse era o valor remanescente do 
que o banco investiu no projeto a partir 
de 1982. Foi quando Ludwig se recu-
sou a pagar os empréstimos japoneses 
contraídos para a construção da fábri-
ca de celulose, seu principal negócio 
na região, e uma termelétrica. Como 
o tesouro nacional era o avalista da 
transação e o BNDES o seu agente, foi 
preciso honrar a prestação que vencera.

Para não estatizar o Jari, o gover-
no recrutou empresários que não lhe 
poderiam dizer não (principalmente 
empreiteiros de obras públicas), for-
mou um consórcio e colocou-o como 
sucessor do exótico milionário. Mas o 
BNDES foi quem continuou a colo-
car dinheiro na empresa, depois com 
a suplementação do Banco do Brasil. 
Como o Jari não dava lucro, os bancos 
nada recebiam.

Em dezembro de 2010 Amoroso 
quitou a dívida, mas viu-se diante de 
um problema: a queda do preço da 
celulose de fibra curta, a especialida-

de da fábrica. Além disso, sua produ-
ção, mesmo sendo elevada de 250 mil 
para 450 mil toneladas, ficara aquém 
do ponto de equilíbrio, calculado em 
um milhão de toneladas, para viabili-
zá-la na conjuntura que se transfor-
mava no mercado internacional, des-
tino da sua celulose.

Depois de encomendar estudo a 
uma consultoria especializada, Amoro-
so decidiu mudar o processo produtivo: 
ao invés da celulose para papel, con-
verteu a fábrica para celulose solúvel. 
Depois de sofrer duas paralisações por 
acidentes industriais, a indústria dei-
xou de funcionar para se transformar.

No ano passado, após mais de um 
ano e meio inativa, ela voltou a operar, 
com capacidade para produzir 250 mil 
toneladas anuais desse novo tipo de ce-
lulose, destinada principalmente para a 
indústria têxtil. Ao invés de papel, a ce-
lulose é transformada em tecidos. Foi 
investimento de 600 milhões de reais, 
sendo R$ 350 milhões financiados pelo 
BNDES, que, assim, continuou a dar 
crédito à empresa.

É uma área nova no Brasil, que con-
ta com um único produtor dessa maté-
ria-prima, a Bahia Specialty Cellulose, 
com capacidade para quase o dobro da 
Jari, 485 mil toneladas por ano, mas 
em poder da asiática Sateri Holdings. 
A Ásia é justamente o mercado mais 
promissor, no qual a Jari vai começar a 
competir – e, ao que tudo indica, com 
disposição. Amoroso abandonou o tí-
tulo antigo da sua empresa, Orsa, pelo 
Jari, e se desfez integralmente do seu 
negócio de embalagens, transferindo-o 
para a americana International Paper.

É um grande desafio. Os preços, 
que chegaram a atingir 3 mil dólares a 
tonelada em 2011, entraram em queda 
com a superoferta a partir da conver-
são de várias outras fábricas espalha-
das pelo mundo para a celulose solúvel. 
A China, principal mercado, passou a 
aplicar tarifa antidumping sobre o pro-
duto originado nos Estados Unidos, 
Canadá e Brasil.

Ainda assim, estudos encomenda-
dos pela Jari apontaram para um maior 
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potencial a médio e longo prazo para 
a celulose solúvel e seus derivados, que 
poderiam atrair investimentos em tor-
no de US$ 2,2 bilhões no Brasil du-
rante os próximos 15 anos. Até que a 
fase mais rentável chegue, a empresa 
se manterá através da exploração de 
floresta nativa, um item que não fez 
parte da era Ludwig. Nesse período, 
a diretriz era de colocar a mata nativa 
abaixo e substituí-la pela floresta in-
dustrial, que ocuparia apenas uma par-
cela do todo.

Mais recentemente, esse acervo de 
madeira nobre preservada tem sido o 
grande alvo de novos personagens na 
região. Extratores de madeira têm se 
valido da população antiga e de novos 
imigrantes para penetrar nas áreas de 
propriedade da Jari ou de terras devo-
lutas com o propósito de obter madei-
ra pelo menor preço.

Algumas vezes as causas esgrimi-
das são aparentemente nobres, mas 
por trás delas há interesses comerciais 
predatórios, sobretudo de madeireiros 

que se deslocaram de Paragominas, 
montando negócios combinados com 
grupos estabelecidos em Mato Grosso, 
que já não dispõem de estoques locais 
em função do intenso desmatamento 
no Estado para o plantio de soja e a 
pecuária.

Depois de terem praticado uma 
política de terra arrasada, que chegou 
ao seu auge quando o município era 
o que mais serrarias possuía no mun-
do (quase 400), alguns dos principais 
agentes desse processo trataram de 
mudar a fisionomia de Pagominas. 
Recorreram a artifícios para dar maior 
dimensão a alguns exemplos limitados 
de recuperação de áreas degradadas, 
apresentados na propaganda como 
demonstrativos da nova mentalidade 
ecológica.

A bandeira desse grupo é o pro-
grama Municípios Verdes, que conta 
com a cobertura jornalística (paga, 
naturalmente) de Romulo Maiorana 
Júnior, do grupo Liberal, que fatu-
ra a verba através da RM Graph, e o 

peso político de Sidney Rosa e Ad-
nam Demarchki, dentro do governo 
de Simão Jatene. São quase invisíveis 
os elos desse grupo com as frentes 
madeireiras no Jari, mas eles existem 
e atuam eficientemente.

A empresa pode se contrapor a 
esses desmatadores com seu método 
supostamente racional e sustentável 
de exploração florestal, que, por es-
tar certificado, se sujeita a controle 
externo, além do acompanhamento 
pelos órgãos do governo estadual. 
Já os simples extratores de madeira 
não têm mediação alguma. Agem 
conforme velhos métodos de derru-
bada e escoamento de toras, sempre 
danoso.

A contraposição dos interesses 
da empresa ao da população nativa 
é um dado histórico, mas não é in-
superável. Pelo contrário, depois de 
meses de atuação em campo, o Iterpa 
esteve bem próximo de resolver esse 
conflito. Todos os moradores foram 
cadastrados e já estava em curso 
sua titulação quando surgiram mais 
ofensivas de ocupação, com o apoio 
em organização comunitária e na re-
presentação do Ministério Público 
do Estado que participa da situação.

Se a empresa frauda os planos de 
manejo ou pratica irregularidades na 
comercialização da madeira, essas 
questões podem ser apuradas e ataca-
das pela administração pública. É algo 
muito mais ao alcance do aparato ofi-
cial do que a ação subterrânea de gru-
pos já identificados, que fazem o ve-
lho jogo dos madeireiros, agora tendo 
como alvo a área de maior potencial 
na margem esquerda do Amazonas, 
em território paraense.

Uma intervenção firme, decidida 
e esclarecida, dela expurgadas as ma-
nobras comerciais e políticas, poderá 
estimular a consolidação da atividade 
produtiva no antigo reino de Mr. Lu-
dwig, num momento em que a prin-
cipal unidade econômica, a fábrica 
de celulose, se transforma e assume 
a posição de projeto exclusivo do seu 
controlador, numa aposta com o futu-
ro, na busca por maior valor agregado 
à produção. Ou então o processo vai 
continuar a se desorganizar e sairá do 
controle, provocando algo que a Ama-
zônia bem conhece: a incerteza que 
precede o fim.
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Uma década sem Dorothy Stang
Dez anos depois de cometido, o assassinato 
da missionária americana Dorothy Stang 
ainda impressiona pela brutalidade. Ela 

estava desarmada e sozinha no meio da mata. 
Ao perceber a ameaça representada pelo 

pistoleiro, puxou da sua Bíblica e começou a 
lê-la. Estava assim quando recebeu seis tiros, 

dados à queima-roupa. Apesar de vigorosa, era 
uma mulher com seus 73 anos. Por que tanta 

violência, usada de uma forma fria, quase 
displicente, como se o pistoleiro Rayfran das 

Neves Sales estivesse praticando um ato banal?
Permanece viva na memória dos que 

acompanharam essa morte a sensação de 
indignação, combinada perversamente com 

a impotência. Muitas providências foram 
tomadas em relação ao crime, exclusivamente 

em virtude da sua grande repercussão, inclusive 
internacional. Mas a mesma violência que 
fulminou Dorothy continua a ser praticada 
nos ermos do Pará e da Amazônia. Não só 

em lugares distantes: nas cidades e na capital 
do Estado. Há uma cultura militante contra 

as lideranças alternativas ao modo imperioso 
e categórico de ocupar a Amazônia, que 
mantém acesa a chama dessa violência, 

como mostra o artigo escrito pela socióloga 
Marly Silva, publicado a seguir. Marly é 

professora e ativista católica , membro da 
congregação Notre Dam e, a mesma Dorothy.

O assassinato da ativista católica 
Dorothy Stang em 12 de feve-
reiro de 2005 inscreve-se num 

tipo de crime definido como crime 
político, uma modalidade de atentado 
contra a pessoa e a democracia porque 
os algozes escolhem suas vítimas e pla-
nejam suas execuções por motivação de 
natureza política, ou seja, por materiali-
zarem decisões de grupos da direita re-
acionária. Ela não tolera o lugar estra-
tégico que certas lideranças ocupam na 
luta de resistência à opressão, à explo-
ração e à dominação que vigora no ca-
pitalismo, e, portanto, constituem  uma 
força positiva na sociedade pelo fim da 
desigualdade social.

Esta tese foi defendida entre nós 
como uma espécie de crime seletivo 
por advogados de camponeses pobres, 
índios e líderes católicos na luta pela 
terra, por ocasião do Tribunal da Terra, 
realizado em 1986, no salão do Tribu-
nal de Justiça de Belém.

Até hoje só participei de dois en-
contros públicos onde pude conhecer, 
pelo depoimento de testemunhas vivas 
ou de vítimas que sobreviveram a per-
seguições e atentados, os horrores pra-
ticados pelo braço armado do Estado 
ou pelo latifundiário contra cidadãos 
brasileiros. Um deles foi o Tribunal da 
Terra, onde camponeses, homens, mu-
lheres e crianças, padres e sindicalistas 
relataram em detalhes como viram ou 
descobriram, em tocaias, covas rasas ou 
boiando no rio, parentes e amigos mor-
tos, e de que forma eram perseguidos 
por capangas de fazendeiros criadores 

de capim e, posteriormente de boi, ávi-
dos por roubar terras públicas ocupadas 
por posseiros, índios, pescadores, ribei-
rinhos, quilombolas e retirantes  pobres 
já expulsos de outras plagas em busca 
de um pedaço de chão  para  matar a 
sede e a fome.

O advogado dizia naquele Tribunal 
da Terra que julgava e condenava sim-
bolicamente os crimes do latifúndio e a 
omissão do poder judiciário, que uma 
liderança camponesa ou sindical leva 
anos e anos para se formar e se quali-
ficar na prática da luta por direitos hu-
manos. Portanto, a morte de cada uma 
dessas lideranças significava um baque 
profundo na luta camponesa pelo di-
reito à terra de trabalho e morada, per-
manecendo uma espécie de vácuo nessa 
trincheira política, pois até que uma 
nova liderança viesse a se formar leva-
va sempre muito tempo de maturação. 
Produzir este vácuo, esvaziar o campo 
do movimento camponês e seus supor-
tes institucionais, era a meta dos lati-
fundiários e fazendeiros-mandantes, 
para que eles pudessem agir livremente, 
violando direitos humanos.

A eliminação sistemática de várias 
lideranças pertencentes a diferentes ca-
tegorias sociais (índios, posseiros, sin-
dicalistas, missionários, advogados mi-
litantes) de um mesmo corpo político, 
sem dúvida teve profundas implicações 
na configuração que assumiu no Pará e 
na Amazônia a luta pela reforma agrá-
ria e a luta dos povos da floresta, fra-
gilizando-a na sua correlação de forças 
com o latifúndio e a moderna empresa 

capitalista que invadiu o mundo rural.
Vejo aí neste fenômeno dos crimes 

políticos seletivos uma das principais 
razões que levaram ao revigoramento 
do latifúndio e à privatização das terras 
na fronteira, fazendo avançar a terra de 
negócio e do agronegócio contra a re-
forma agrária e o direito à terra de tra-
balho e moradia. Chico Mendes, Pau-
lo Fonteles, Padre Josimo, o deputado 
estadual João Carlos Batista, irmãos 
Canuto, irmã Dorothy e, mais recen-
temente, em julho de 2014, Teodoro 
Lalor de Lima, liderança quilombola, 
presidente da Associação Quilombola 
do Rio Gurupá.

Conheci padre Josimo no Tribunal, 
onde denunciou as ameaças de morte 
vinha sofrendo. Foi a primeira e última 
vez, para nunca mais vê-lo, assassinado 
que foi dois anos depois, em 1988, um 
ano após o assassinato de Paulo Fonte-
les. Teodoro integra uma nova frente de 
luta, a luta pela terra de negros rema-
nescentes dos quilombos que ainda não 
estava constituída como tal à época do 
Tribunal da Terra. Pouco antes de seu 
assassinato ele havia denunciado a per-
seguição sofrida por fazendeiros do rio 
Arari, no Marajó, e chegou a ficar preso 
por dois meses sem acusação formal, a 
mando de fazendeiros que não toleram 
a demarcação de terras quilombolas. 
Ele também havia questionado preju-
ízos sofridos pelas famílias quilombo-
las devido à expansão de arrozeiros na 
região.

Esta informação circulou nas redes 
sociais por ocasião do ocorrido.  E o 
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que se apurou deste crime que atinge 
toda uma comunidade de trabalhadores 
e famílias que luta por direitos ances-
trais, direitos legais e legítimos à terra 
de negros descendentes de escravos tra-
zidos da África para trabalhar no Ma-
rajó, em Belém e outros sítios. Sendo 
um crime político, merecia uma ime-
diata manifestação pública do governa-
dor  do Estado e a tomada imediata de 
providências  que levassem à captura e 
prisão dos acusados de serem os man-
dantes e assassinos de Teodoro . O que 
fez o governador do Estado do Pará?

Para não me alongar, encerro lem-
brando um fato singelo, mas não me-
nos importante no registro midiático 
da morte de Dorothy, sobretudo por-
que foi amplamente repetido na nar-
rativa jornalística do acontecimento: 
é que ela lutava pela preservação de 
um “PDS”.  A primeira notícia que 
tive de sua morte, pelo rádio, dizia 
exatamente assim: “a missionária nor-
te-americana Dorothy Stang foi as-
sassinada num assentamento do PDS 
no município de Anapu”.

A sigla soou estranha aos meus 
ouvidos, porque ainda não tinha as-
similado de todo o conteúdo novo da 
velha sigla. Pensei que fosse engano 
do radialista, pois seria impossível 
uma missionária recriando o partido 
da ditadura militar num assentamen-
to de posseiros (ou seja, o Partido 
Democrático Social–PDS, ex- Are-
na, Aliança Renovadora Nacional) 
que, aliás, teve como desdobramento 
o DEM, criado pelo fazendeiro Ro-
naldo Caiado, primeiro presidente da 
União Democrática Ruralista-UDR, 
cuja missão dispensa comentários no 
quesito conflitos fundiários e violên-
cia no campo.

Isso nos mostra o quanto o PT foi 
displicente nas escolhas simbólicas do 
que ele definia como uma nova políti-
ca. Como se as palavras, e, no caso, as 
siglas, fossem ocas, portadoras de sig-
nificado nenhum no modo pré-PT de 
governar, ou seja, como se ele tivesse 
passado uma borracha na história das 

lutas ideológicas do passado entre di-
reita, a ditadura, e a esquerda...

Se a teoria que sustenta o chamado 
desenvolvimento sustentável sugere ou 
induz a este estranho apagamento da 
história, então, o diagnóstico da doença 
que nos afeta é muito pior do que pos-
samos imaginar. Já num outro sentido, 
literal mesmo, o jornalismo também 
descuida muito das siglas, como se as 
pessoas tivessem a obrigação de saber 
qual foi o mais recente programa eco-
nômico ou assistencial lançado pelo 
governo ou de decorar as siglas dos 
partidos recém-nascidos no frenesi dos 
registros para a última eleição.

______________
Todas as mulheres que lutaram na  

firme esperança de que um dia frutos 
seriam colhidos das sementes lançadas  
na luta pela terra liberta , morreram um 
pouco na morte de Dorothy. Neste sen-
tido, sua morte foi um assassinato co-
letivo . Ver o seu corpo forte e saudável 
tombado na terra crua como a grande 
sumaumeira abatida a golpes duros da 
máquina, é um dos registros mais do-
loridos que guardo dentro de mim. E 

eu nem tive a oportunidade de conhe-
cê-la, mas, ao sabê-la, senti a força de 
seu amor  por seus amigos lavradores 
que em situação de profundo desampa-
ro  no campo, alimentam a capacidade  
de sonhar  e vibrar na luta pela vida . 
Velemos por Dorothy em algum lugar 
de nós.

Um poema para os que resistem 
num chão chamado  Esperança  de 
Anapú.

O tempo chegará 
da palavra invisível 
transformada em pássaro 
e que acorde lembranças  
há muito esquecidas 
no coração sepulto.
O tempo afinal virá, 
o tempo sem limites 
em que os enforcados
mortos e vivos.
e uma lua romântica 
das noites da infância 
voltem a dançar 
no ar da manhã. 

(Canção Azul, Paulo Plínio Abreu)

Álbum da memória
O Pará do Século XX A seleção dos dois primeiros livros 

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

Jornal Pessoal), já no 8º volume.
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CABANAGEM/180 ANOS

A revolta nos manuais
e numa melhor história

A data dos 180 anos da cabanagem 
podia ter servido de motivação para 
uma tarefa que ainda não foi comple-
tada: inserir a revolta popular desen-
cadeada em 7 de janeiro de 1835 na 
história nacional. É inacreditável que 
um fato dessa grandeza seja ignorado, 
minimizado ou deturpado gravemente 
pela historiografia brasileira, sem falar 
nos usos e abusos de vários dos que 
tratam localmente desse fato com um 
sentido utilitário, para se apossar do 
acontecimento.

Foi o caso de Jader Barbalho no 
exercício do seu primeiro mandato 
como governador do Estado. A cabana-
gem foi reduzida a concreto num mo-
numento que Oscar Niemeyer apenas 
esboçou, sem lhe dar a forma final, para 
atender a uma encomenda compulsó-
ria. Mal posicionado no espaço do en-
troncamento da cidade, o monumento 
subsiste à míngua. 

Foi o caso também de Edmilson 
Rodrigues, que levantou a Aldeia Ca-
bana para carnavalizar de vez a cabana-
gem numa rota interpretação marxista, 
que situou um fato da primeira metade 
do século XIX como se tivesse ocorrido 
na segunda metade do século XX. Sem 
compreender a sublevação popular em 
sua época, a transposição para um con-
texto muito posterior serve a um pro-
pósito ideológico, mas desvia o leitor 
fascinado da verdade.

Iniciei esta série imaginando poder 
atrair outras e melhores iniciativas para 
criar um debate mais amplo, capaz de 
repercutir junto à opinião pública na-
cional. Mal consegui algumas (embora 
excelentes) respostas de leitores. Assim 
jamais se conseguirá interessar pelo 
tema a intelectualidade dominante. 
Nem mesmo pela revelação das infor-
mações contundentes dos documen-
tos ingleses, que foram o elemento de 
maior relevância do dossiê que publi-
quei sobre a cabanagem.

Ainda com a esperança de manter 
vivo o interesse, continuarei com esta 

seção pelas próximas edições dedicando 
atenção ao que dizem sobre a cabana-
gem os livros didáticos e alguns traba-
lhos de maior profundidade. Sem uma 
sequência cronológica nem hierarquia 
temática. A abordagem será feita à me-
dida que for encontrando as fontes da 
pesquisa numa biblioteca caótica. Ao 
final, talvez se possa formar uma anto-
logia cabana.

EM 1929

A primeira delas é Compêndio de 
História do Brasil, de Mário Vasconce-
los da Veiga Cabral, que era professor 
da Escola Normal no Rio de Janeiro 
quando a 6ª edição do seu livro (de 366 
páginas) foi publicada, em 1929, por 
Jacinto Ribeiro dos Santos – Editor. 
Nessa época, o engenheiro agrônomo 
doublé de historiador já escrevera 18 
obras. O seu compêndio é típico dos 
manuais então usados, o dele adotado 
no Colégio Pedro II, nos colégios mi-
litares, escolas normais “e em muitos 
outros estabelecimentos de ensino se-
cundário”. Por isso, formava opinião.

É este o trecho dedicado à caba-
nagem:

“No Pará, as tropas já corroídas pelo 
cancro da indisciplina, sublevaram-se 
em 14 de Abril de 1833, durante essa 
revolta, conhecida pelo nome de Caba-
nada, três anos e pouco.

Os revoltosos assassinaram o gover-
nador Bernardo Lobo de Souza e o co-
mandante das armas, major Silva San-
tiago, cujos corpos foram sepultados na 
mesma cova, em 7 de Janeiro de 1835.

Para substituí-los, foram nomea-
dos, respectivamente, o tenente-coro-
nel Félix Antonio Clemente Malcher 
e Francisco Pedro Vinagre. Dentro de 
poucos dias, em 19, desavieram-se, po-
rém, os dois, e o resultado foi a luta 
entre os partidários de ambos, sendo 
Malcher batido e obrigado a se refu-
giar no arsenal de guerra, de onde se 
passou para bordo de uma embarcação 

brasileira, cujo comandante, o primei-
ro tenente José Eduardo Wandenkolk, 
o entregou aos partidários de Vinagre, 
que o assassinaram e arrastaram pelas 
ruas da cidade.

Estava assim Vinagre senhor da 
situação, quando ao Pará chegou, em 
Julho, o marechal Manoel Jorge Ro-
drigues, encarregado de pacificar a 
província.

Fingiu Vinagre a princípio estar 
disposto à submissão, mas, em breve, 
recomeçou a luta.

No dia 14 de Agosto de 1835, 2.987 
cabanos iniciaram, nas ruas de Belém, 
renhidos combates, que se prolongaram 
até a madrugada do dia 23.

Em Abril de 1836, já então durante 
a regência de Diogo Feijó, sendo no-
meado governador e comandante das 
armas o brigadeiro Francisco José de 
Souza Soares de Andréa, a este passou 
Rodrigues o comando, retirando-se 
para o Rio”.

É a típica história episódica, de fa-
tos isolados, sem conexão, entre datas 
e personagens. Não há preocupação em 
buscar a especificidade de cada aconte-
cimento, daí a cabanagem virar caba-
nada, de um ano antes, no Nordeste. A 
narrativa não tem coerência nem sequ-
ência lógica: o autor parte dos conflitos 
de 1833 diretamente para a segunda 
etapa da cabanagem, sem citar sequer o 
movimento da eclosão, em 7 de janeiro.

EM 2008

Oitenta anos depois, há mais in-
formações e alguns compêndios abrem 
espaço um pouco maior para a caba-
nagem, em parte devido à orientação 
marxista de parte dos historiadores. 
Invariavelmente, citam como fonte de 
inspiração o paulista Caio Prado Júnior, 
autor de uma abordagem mais sólida, 
sem, no entanto, demonstrar conheci-
mento específico dos fatos. A análise 
marxista ortodoxa tende a impor con-
ceitos mais gerais e categóricos, como 
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se eles fossem perfeitamente aplicados 
à realidade da Amazônia.

O trecho deste exemplo é de Histó-
ria, volume único, de Gislane Campos 
Azevedo e Reinaldo Seriacopi, publi-
cado em 2009 pela Editora Ática (em 
552 páginas). Os autores reconhecem 
a importância da cabanagem, com seus 
“cerca de 30 mil mortos”, numa popu-
lação de 150 mil habitantes, sem sair 
do tratamento amorfo. E cometem um 
grande “chute”: atribuir a Angelim a 
proclamação da república antecipada.

Segue-se o trecho do livro:
“A província do Grão Pará viveu, 

na primeira metade do século XIX, 
grandes conturbações internas. Em 
1822, sua Junta Governativa se levan-
tou contra a Independência. Nos anos 
sucessivos, a província tornou-se palco 
de constantes disputas pelo poder en-
tre o governo imperial e as elites regio-
nais. Em 1832 a tensão era tão grande 
que o presidente da província, nomea-
do pela Regência, não conseguiu assu-
mir o cargo.

No ano seguinte, a Regência no-
meou Bernardo Lobo de Souza para a 
província do Grão Pará, mas um grupo 
de fazendeiros e pequenos proprietá-
rios passou a hostilizá-lo. Em novem-
bro de 1834, Lobo de Souza mandou 
prender diversos opositores. Um deles, 
o pequeno proprietário rural Manuel 
Vinagre, foi assassinado pelas tropas 
governamentais. Era o que faltava para 
a província entrar em convulsão.

Em janeiro de 1835 o irmão de 
Manuel, Francisco Pedro Vinagre, 

à frente de um grupo de sertanejos, 
negros e indígenas armados, invadiu 
Belém, a capital da província. Como 
grande parte dessas pessoas era pobre 
e morava em cabanas, na beira de rios 
e igarapés, o movimento ficou conhe-
cido como Cabanagem, e seus inte-
grantes como cabanos.

Os cabanos instalaram um novo go-
verno tenho o senhor de engenho Félix 
Malcher como presidente e Francisco 
Vinagre como comandante de armas. 
Entretanto, como Malcher se recusava 
a romper com o governo regencial, os 
cabanos o depuseram em fevereiro de 
1835 e colocaram Vinagre em seu lugar.

Francisco Vinagre também procu-
rou manter uma política conciliatória 
com o governo central. Mais uma vez, 
os cabanos se rebelaram. Seis meses de-
pois de empossado, Vinagre foi depos-

to e substituído por outro líder rebelde, 
Eduardo Angelim. Em agosto de 1835, 
Angelim declarou o Pará independente 
do Brasil na forma de República.

Em maio de 1836, o regente Dio-
go Feijó enviou a Belém uma esquadra 
com o objetivo de retomar o poder lo-
cal e reintegrar o Pará ao Império. Os 
revoltos retiraram-se da capital, mas 
continuaram controlando boa parte do 
interior por quase três anos. Somente 
em meados de 1940 é que foram domi-
nados e a província foi reintegrada ao 
Império. Cerca de 30 mil pessoas mor-
reram durante o conflito.

Para o historiador Caio Prado Jú-
nior, a Cabanagem é uma das revoltas 
mais importantes de nossa história, 
pois foi a primeira em que a população 
pobre conseguiu, de fato, ocupar o po-
der em uma província”.

Onde começa o mau exemplo?
O sinal acabara de ficar vermelho, mas o motorista nem 

reduziu a velocidade: avançou assim mesmo, ignorando a 
proibição. No carro iam algumas pessoas, dentre elas prova-
velmente seus filhos. O que eles aprenderão desse exemplo, 
que se tornou rotineiro na vida da cidade? Que a lei não 
merece respeito?

Um dia é avançar o sinal de trânsito. O que pode vir 
em seguida? Pode se materializar em algo como o que fez 
o ex-diretor de abastecimento das Petrobrás, Paulo Rober-
to Costa, um dos principais personagens no escândalo do 
pagamento de propinas e desvio de recursos da estatal na 
Operação Lava-Jato.

Ele instruiu sua filha, Arianna, a preparar contratos fic-
tícios e a emitir notas frias para esquentar o dinheiro ilícito 
em empresas fictícias no exterior. Essa operação deu destino 

clandestino a mais de 8,8 milhões de reais que o pai rou-
bou da Petrobrás, depositados em 19 contas abertas em nove 
bancos suíços.

Sabe-se agora que outros brasileiros como Pedro Paulo 
depositaram numa agência suíça do HSBC mais de 7 bilhões 
de dólares somente entre 2006 e 2007, em 5.549 contas se-
cretas desse banco. O nome do diretor corrupto da Petrobrás 
já é conhecido, mas e os outros cinco mil e tantos? E os de-
mais ladrões espalhados pela América Latina, cujos depósi-
tos na mesma agência passam de US$ 31 bilhões?

A criminalidade pode começar com um prosaico mau 
exemplo de um pai que não pensa na boa educação dos seus 
filhos. Pode terminar onde? Onde o Brasil está se acabando, 
por falta de princípios éticos e morais? Ao violar a lei, por 
mais elementar que ela seja, pense nisso.
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O poder e o jornalismo, jornalismo contra o poder?
Benedito Carvalho Filho

                                       
Neste começo de ano surgiram duas 

publicações abordando a relação da im-
prensa com o poder. Primeiro, o livro do 
jornalismo Bernardo Kucinski, Cartas 
a Lula (o jornal particular do presidente e 
sua influência no governo do Brasil), Edi-
ção de Janeiro. O outro livro, do jornalista 
paraense, Lúcio Flávio Pinto, Uma arma 
letal – a imprensa do Pará, publicado em 
janeiro deste ano.   

Conheci Bernardo Kucinski primei-
ramente numa palestra promovida nos 
anos 70 em Belém do Pará, quando foi 
convidado pelo Sindicato dos Jornalistas. 
Posteriormente, o revi no jornal Em Tem-
po, no bairro de Pinheiros, São Paulo. Era 
um dos melhores quadros atuando na-
quele jornal, no meio de uma diversidade 
de jornalistas e outros intelectuais que lu-
tavam contra a ditadura militar. Tempos 
difíceis aqueles.

No anexo do seu livro, Bernardo Ku-
cinski publicou num editorial a última 
Carta Crítica escrita na sexta-feira, 30 de 
junho de 2006, onde cita o Jornal Pessoal,  
editado por Lúcio. Na verdade, o JP con-
tinua vivinho da silva, pois já chegou na 
578ª edição. 

Como analisar essas duas publica-
ções? No que elas se diferenciam? 

A leitura do livro de Kucinski, nos 
mostra como o poder, seja de direita ou de 
esquerda, é intolerante e resistente a qual-
quer observação crítica que se faça às suas 
decisões políticas. Nas páginas do livro, em 
vários momentos. Kucinski revela as irri-
tações do presidente Lula quando lhe en-
viava algumas “cartas ácidas”, como dizia. 

Percebe-se ao ler o livro do jornalista, 
que, mesmo quando se tem alguma afi-
nidade com o poder, é difícil desenvolver 
um jornalismo crítico dentro do poder, 
porque, por mais liberal que seja o gover-
nante, ele tem muita resistência em acei-
tar pontos de vista diferentes, principal-
mente quando as críticas são feitas com 
fundamento por um jornalista compe-
tente, como é o caso de Kucinski. Ele tra-
balhou muitos anos no que se chama de 
“imprensa alternativa”, que, por ser “alter-
nativa”, significa dizer que é crítica com 
relação às informações oficiais vindas das 
diversas esferas do poder.  Afinal, o poder 
– como já observava Maquiavel, que foi 

assessor de um rei – não tolera quando 
se diz coisas que não quer ouvir, mesmo 
quando a sua sabedoria ensina que, não 
poucas vezes, o pior amigo é o bajulador, 
o amigo mais próximo.  

Isso aparece com frequência nas nar-
rativas de Bernardo Kucinski, sempre en-
frentando, como ele diz na última Carta, 
“as borrascas e suas fúrias”.

O livro do jornalista Lúcio Flávio 
Pinto nos mostra um percurso diverso. 
Ao ler as 130 páginas do seu livro, per-
cebe-se que sua perspectiva é muito di-
ferente, porque ele vê o jornalismo e a 
imprensa como guardiãs da sociedade, 
contra o poder e mais perto do cidadão. 
Sua tarefa não é atuar como conselheiro 
do rei, mas manter sob vigilância as ações 
dos governantes (uma espécie de “ouvi-
dor do povo”, como ele costuma dizer), 
que, naturalmente, tende ocultar as suas 
decisões, principalmente nos regimes 
autoritários, como ocorreu na história re-
cente do país e ocorre agora, como pode-
mos ver. Por isso, prefere atuar como um 
outsider, que caminha no sentido inverso 
do jornalismo dominante.  

Isso não deixa de ser uma tarefa peno-
sa e difícil de levar a cabo, pois as borras-
cas e suas fúrias, apontadas por Bernardo, 
são grandes demais. É só ler os 44 artigos 
que compõem o livro do jornalista para-
ense para perceber os seus embates com 
a venal imprensa paraense, que, da boca 
para fora, se diz neutra, mas, na verdade, 
mantêm relações promíscuas com o po-
der judiciário e o executivo. 

Percebe-se logo, ao ler o livro, que o 
jornalismo praticado na imprensa para-
ense há muito tempo deixou de ser jorna-
lismo para se tornar mercadoria de verbas 
publicitárias, tanto do Estado, como das 
empresas instaladas na região, misturan-
do o público e o privado. O que logo se 
percebe no Pará é uma imprensa subser-
viente, cujo interesse não é informar o 
cidadão, possibilitar uma visão crítica e 
abrangente dos fatos, como deveria ser o 
seu papel numa sociedade moderna em 
pleno século 21. O que temos é o contrá-
rio, como afirma o jornalista, “uma arma 
letal”, usada, muitas vezes, como meio de 
pressão quando vê seus interesses priva-
dos contrariados. 

Essa “arma letal” não tem escrúpulos e 
chega a usar o poder judiciário como alia-
do para conseguir seus objetivos, como fica 
muito claro no livro. É incrível o que se lê 
nesse sentido. Juízes, advogados, promo-
tores parciais nos julgamentos, as diversas 
tentativas de calar o jornalista, os julga-
mentos suspeitos de parcialidade e tantas 
outras coisas que imaginávamos não exis-
tir nos tempos de hoje. Parece até que as-
sistimos os horrores narrados pelo escritor 
Franz Kafka no “O Processo”, onde se vê, 
com toda nudez, a estupidez, a degradação 
e a imundice travestida de “justiça”, como a 
violência da qual o próprio jornalista foi (e 
está sendo) vítima porque ousou enfrentar 
os poderosos da terra, sempre prontos a re-
petirem as carraspanas dos sobas provinciais 
em cima de jornalistas incômodos, sejam eles 
homens ou mulheres, e tantas coisas mais. 

Ser jornalista neste país, onde os sobas 
provinciais exercem seu poder com uma 
violência inaudita, não é fácil e nem é para 
qualquer um. No Brasil se mata jornalista 
como se mata mosquito, porque quando 
ele exerce com abnegação e competência 
a sua profissão se torna um ser incômo-
do para as elites do lugar. Basta uma de-
núncia, uma matéria bem apurada, mos-
trando a trama dos poderosos, para logo 
a vida do jornalista entrar numa zona de 
perigo, o que pode significar a sua morte 
e, também (se sobreviver), a impossibili-
dade de exercer seu ofício, como acontece 
com o Lúcio, cujo nome está proibido de 
ser citado no jornal dos Maioranas. 

Mas, na outra ponta, enquanto al-
guns jornalistas resistem heroicamente 
e fazem seu infatigável trabalho de in-
vestigação, tem havido, como mostram 
algumas análises, uma progressiva des-
caraterização da categoria. 

Como afirma o jornalista Leandro 
Fortes, no seu livro Jornalismo Investi-
gativo, (Editora Contexto), “a profusão 
de assessores de imprensa e, atualmente, 
de dublês de jornalistas-consultores ter-
ceirizados a peso de ouro por políticos e 
grandes empresários, criou um ambiente, 
de fato, exageradamente profissionaliza-
do de condução da pauta, apuração e, em 
alguns casos, de edição do material jorna-
lístico.” É só observar o que está aconte-
cendo no país nesse momento. 
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Lúcio Flavio Pinto na página 29 de 
seu livro mostra o outro lado do problema, 
quando revela, por exemplo, o encalhe dos 
jornais num domingo em Belém. “Hoje se 
lê muito menos jornal do que muitos anos 
atrás”. Cita o caso do New York Times e a 
sua reduzida tiragem e afirma que “a im-
prensa escrita terá que se acostumar a um 
público mais restrito mais seleto e mais 
exigente. Para mantê-lo – diz ele – “terá 
que oferecer algo que ele não encontrará 
em veículos mais apressados e superficiais: 
a explicação sem sentido dos fatos”. Pro-
dutos que só profissionais mais qualifica-
dos podem criar.” Será?

Quando leio o texto do jornalista Le-
andro Fortes, que cita Noam Chomsky, 
percebo que a formação de jornalistas 
“mais qualificados” nos tempos de hoje 
não é tão simples assim. Esse analista, 
por exemplo, fez um levantamento sobre 
a relação da mídia americana e o poder 
nos Estados Unidos e chegou a um nú-
mero aterrador. “Os dados, publicados no 
livro A manipulação do público revelaram a 
existência de mais de 20 mil agentes de 
relações públicas e assessores de impren-
sa trabalhando em território americano 
com o único objetivo de distorcer notícias 
ainda no nascedouro para beneficiar seus 
patrões e financiadores”. 

Afirma em seguida: 
“Desconheço pesquisa semelhante 

que tenha sido feita no Brasil, mas bas-
ta trabalhar seis meses em uma redação 
brasileira – qualquer uma – para perceber 
que esse modus operandi é universal. Há 
sempre um assessor de imprensa tentan-
do interferir nas reportagens investigati-
vas, sobretudo as de conteúdo bombás-
tico, de modo a proteger seus chefes ou 
simplesmente, manipular as informações 
de maneira a deixa-las mais brandas. Isso 
vale para políticos e magistrados e repre-
sentantes de grandes corporações”.

Se essa pesquisa fosse feita no Pará, 
não encontraríamos todo esse pelotão de 
agentes, como nos Estados Unidos, mas 
veríamos como é forte essa manipulação 
do público pelas duas maiores empresas 
jornalística no Pará.  Distorcer notícias, 
beneficiar patrões e financiadores “é o 
que se vê por aqui”, parafraseando o bor-
dão da onipotente TV Globo, que possuí 
os seus tentáculos em todos os estados 
brasileiros, como no Pará, onde o grupo 
Maiorana é sua retransmissora.   

Na apresentação do livro, o historia-
dor paraense Vicente Salles, nega que 

Lúcio Flavio Pinto seja crítico destruti-
vo, como muitos afirmam. Na província, 
quem ousa fazer qualquer crítica logo 
é visto como destrutivo. “Construtivo”, 
para muitos, são os que querem negar a 
realidade, os bajuladores, que arrotam um 
“iluminismo retardado – e anticultural – 
típico de quem raciocina por espasmos e 
impulsos volitivos de caprichos e veleida-
des”, observa o jornalista. 

Lúcio Flávio Pinto, como afirma Vi-
cente Salles, “vai deixar um material para 
a história futura do Pará, e os futuros 
vão saber avaliar melhor do que eu. Ele 
está construindo uma obra, não só seu 
cotidiano de jornalista, como também 
de analista, com livros publicados. Ele é 
mais conhecido pelo Jornal Pessoal, mas 
há outra literatura dele, mesmo reunindo 
material do Jornal Pessoal, altamente in-
terpretativa dos problemas que estamos 
enfrentando, principalmente os econô-
micos, dos grandes projetos”.

Talvez, o jornalista e sociólogo Lúcio 
Flávio Pinto esteja mais perto do que o 
velho Marx chamou de “destruição cria-
tiva”, lutando com seus próprios recur-
sos e talentos contra uma elite atrasada 
e pouco interessada com o futuro de sua 
região e do país. 

Raymundo Faoro, com aquele seu 
jeito irônico, ao se referir a essa elite, se 
perguntava: 

Quem é a elite? “Então é um homem 
marginal que representa uma elite mar-
ginal? (...) é um universitário que não se 
realiza com a universidade; um empre-
sário que acaba sendo não mais que um 
subconcessionário. É um homem que 
dança em Canapi e sonha jantar na Casa 
Branca. Então, ele está diante de dois es-
pelhos que transmitem duas imagens que 
não são a imagem dele. Ou é a imagem 
depressiva do homem que se frustrou, 
caracterizando a “Casa Branca””. (Ver 
Raymundo Faoro, in Democracia Traída, 
Editora Globo, p. 181)

É compreensível que Lúcio seja visto 
como destrutivo, frente a uma sociedade 
marcada pela herança portuguesa patri-
monialista, que reforçou os mecanismos 
de dominação e repressão, criando um 
Estado centralizado e privatizado. É esse 
Estado que vai estabelecer a dominação 
de classe, tendo como base a escravidão, 
presente no Brasil por mais de três séculos. 

O que foi a Cabanagem senão uma 
revolta contra essa dominação em pleno 
período Regencial? 

É uma sociedade em que a ideia de ci-
dadania e participação sempre esteve au-
sente, prevalecendo, na maioria das vezes, 
o interesse particular, em que a classe do-
minante reproduziu o seu poder através 
das eternas alianças familiares, formando 
redes não apenas compostas por paren-
tes de sangue, mas padrinhos e afilhados, 
protegidos e amigos, não existindo pa-
drões de conduta baseados na impesso-
alidade  e respeito à lei, mas em critérios 
de lealdade. 

“Destrutivo” é quem tenta quebrar esse 
pacto de dominação. O jornalismo do Lú-
cio deve ser visto pela elite como “destruti-
vo” porque revela o que a elite tupiniquim 
não quer e não pode ver: a sua brutalidade, 
a soberba e a incapacidade de compreen-
der os efeitos de sua dominação. Por isso se 
cala, agride, cerceia a liberdade e faz guerra 
com quem pensa diferente. 

Os jornais, afirma o jornalista no artigo 
da página 20 – A verdade, um produto em 
falta no Liberal –, “não têm o menor pudor 
de violentar a integridade dos fatos con-
forme sua vontade e conveniência. Privam 
a opinião pública de saber o que realmen-
te acontece. Fornece-lhe a mais nefanda 
das informações: a informação truncada, 
manipulada, a meia verdade, que distorce 
mais do que a mentira assumida, aberta e 
escancarada”. 

Isso é uma violência, na maioria das 
vezes não percebida por diversas camadas 
da população local. Muito porque não 
leem jornais e estão mais preocupadas 
com sua sobrevivência física, pois vivem 
da “mão para a boca”, como se diz. Outros, 
mais aquinhoados, ignoram e preferem 
acreditar ufanisticamente que o jornal O 
Liberal é “o maior do norte e nordeste”, 
como martelam seus donos nos seus so-
nhos bovarianos, sem olharem mais de 
perto a sua própria realidade. Enquanto 
isso o “povão” goza com as “exibições es-
cancaradas das matérias policiais”, que, 
como afirma o jornalista, “vulgarizam 
e banalizam a violência, anestesiando a 
consciência e amolecendo as vontades”.

É o que a filósofa alemã, Hannah 
Arendt chamou a “banalização do mal”, 
a insensibilidade que permeia a socieda-
de em que vivemos, onde os psicopatas e 
abutres comandam os circos dos horrores, 
manipulados pela sociedade do espetácu-
lo, como dizia Guy Debord. Anormal e 
destrutivo é quem denuncia essa tragédia, 
onde, queiramos ou não, todos nós esta-
mos envolvidos na mesma trama.
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Memória dEM 1957

PROFESSORA
Quem conheceu a professora Mariana da Sil-

va Chuva sabia da sua valentia e determinação. 
Deu exemplo em 1957, quando lhe foi apresen-
tada portaria assinada pelo governador Maga-
lhães Barata, que a tirava da chefia do Instituto 
Lauro Sodré (cuja sede passou para o domínio 
do Tribunal de Justiça do Estado) e a colocou à 
disposição da Secretaria de Estado de Educação 
e Cultura.

A portaria era de 9 de janeiro, mas a professo-
ra só a assinou no dia 23. Além disso, “portou-se 
de modo desrespeitoso e com manifesta indis-
ciplina”. Ao dar o seu ciente, “o fez de maneira 
provocadora e desrespeitosa, acentuando dessa 
maneira seus propósitos de desacato e de indis-
ciplina à determinação da autoridade superior”.

Em consequência, foi suspensa por oito dias, 
“com perda total dos seus vencimentos, deven-
do esse ato constar nos assentamentos da mesma 
serventuária”. Só não foi dito uma coisa: o que a 
professora Mariana Chuva escreveu na portaria 
para merecer a punição. 

TÍTULOS
As autoridades se sentem melindradas pela 

menor crítica que recebem de jornalistas, mesmo 
quando devidamente fundamentadas? Pois leiam 
o que escreveu (sem sua assinatura, mas identifi-
cado pelo estilo inconfundível) o jornalista Paulo 
Maranhão na coluna Vozes da Rua da Folha Ves-
pertina, que diz muito sobre o seu desafeto, mas, 
independentemente disso, sobre os vícios do pro-
cesso eleitoral no Pará de então (e só de então?):

“O desermbargador Sílvio Pélico, apesar de 
aposentado, rompendo as tradições peculiares 
à preguiça real, como lhe chamam, continua a 
prestar a sua colaboração imoral ao P. S. D.. Síl-
vio Pélico mora, atualmente, em Peixe-Boi, e na 
sua Cápua bragantina continua a fornecer títulos 
em branco àquele Partido datados do ano em que 
foi juiz eleitoral. A tinta da assinatura é reconhe-
cidamente fresca como flores orvalhadas.

Essa circunstância serviu de alerta no T. [Tri-
bunal] Eleitoral, onde se buscou identificar os 
títulos com os canhotos, verificando-se a mis-
tificação. Flagrado o embuste, os títulos ficaram 
ali retidos para ulteriores providências. Os títulos 
em branco assinados pela mão criminosa daquele 
magistrado ascendem a milhares. Recordamo-
nos de ter visto nas mãos de um deputado traba-
lhista cerca de 700.

Como estamos vendo, trasladou a sua indús-
tria para Peixe-Boi”.

PROPAGANDA

Na companhia de livros
Em 1957 a volta às aulas ainda era risonha e franca. Uma das grandes 

editoras da época aproveitava a data para fazer um anúncio, distribuído 
por todo país, da série de livros tendo como personagem principal Pedrinho, 
“o melhor amigo da professora e dos alunos”. Escrito por um importante pe-
dagogo, o professor Lourenço Filho, era tal sucesso que a Melhoramentos se 
dispunha a enviar imediatamente os volumes aos professores que quisessem 
examiná-los e, se aprovassem, adotá-los como “leitura graduada”. Pickerell 
Representantes era representante em Belém da Melhoramentos.

CONTRABANDO
Milton Ponciano da Silva foi quem arrematou 196 garrafas de 

uísque da marca Amabassador que a Alfândega colocou à venda 
num dos seus constantes leilões. Pagou 82 mil cruzeiros e mais 6% 
sobre o preço da arrematação e o imposto de consumo, à razão de 
Cr$ 52,80 por garrafa. Compensava, é claro. Os maiores leilões de 
fevereiro foram dos automóveis Chevrolet Belair, modelo 1951, ar-
rematado por João Castanho Braga (por 230 mil cruzeiros, uma ver-
dadeira barbada comparado aos uísques), e modelo 1956, por João 
Queiroz de Figueiredo (por Cr$ 521 mil). 



JORNAL PESSOAL Nº 580 • MARÇO DE 2015 • 1ª quinzena - 13

Cotidianoo

AUTOMÓVEL
O que Belém tinha “de 

mais representativo em sua 
elite social e no seu mun-
do oficial” compareceu ao 
coquetel de inauguração, 
em fevereiro, das “novas, 
luxuosas e modernas insta-
lações da sucursal paraense 
do Automóvel Clube do 
Brasil, no último andar do 
recém-inaugurado edifício 
Palácio do Rádio, na ave-
nida Presidente Vargas.Na-
quele ponto privilegiado da 
cidade, houve de tudo, prin-
cipalmente festas dançantes 
e recepções, mas provavel-
mente nenhuma tratativa 
automobilística.

Nem por isso o governa-
dor Magalhães Barata, num 
discurso que destoou do tom 
festivo dos oradores que o 
antecederam, deixou de tra-
tar de política. Ele pediu a 
colaboração do Automóvel 
Clube “para a solução do 
problema de uniformiza-
ção dos motoristas de praça, 
os quais se vêm obstinan-
do contra o cumprimento 
de instruções emanadas do 

Executivo, levados por influ-
ências políticas”.

O registro do aconteci-
mento não se referiu a qual-
quer resposta. O governador 
queria porque queria que  
os “condutores de veículos 
de passageiros de aluguel 
ou frete” fossem obrigados 
a usar uniforme conforme 
modelo que a Delegacia de 
Trânsito estabeleceria. O 
Sindicato dos Condutores 
de Veículos Rodoviários de 
Belém não concordou e re-
correu à justiça.

LEILÃO
O que continha a resi-

dência de uma pessoa de 
posses de Belém desse ano? 
Uma ideia do conteúdo dos 
lares mais bem servidos era 
dada pelos leilões, como o 
realizado no “majestoso e 
confortável prédio”, na tra-
vessa D. Pedro I esquina da 
Municipalidade, onde mora-
va Fara Sadala Filho, “que se 
retira para o Sul do país”.

Entre os bens postos à 
venda estava uma guarni-
ção para sala de jantar estilo 

colonial mexicano em im-
buia maciça, outra em esti-
lo Chipendale, harmonioso 
piano Pcceyer, atracação de 
aço, eletrola Garrard, com 
rádio de 9 válvulas e 6 faixas 
adaptada em lindo móvel, 
faqueiro de prata portugue-
sa, refrigerador Frigidaire, 
máquinas de costura Elgin 
de gabinete e bobina cen-
tral, aparelho para chá e café 
em porcelana polonesa com 
41 peças, serviços para bolos 
e saladas de cristal tcheco e 
porcelana, abajur de opalina, 
pratos de parede em faiança 
e porcelana pintados à mão 
e muitos outros “objetos de 
serventia”, que “a conceitua-
da agência” de Lopes Perei-
ra apregoou.

APARTAMENTOS
“Os prejudicados” paga-

ram uma nota na imprensa 
pedindo aos moradores do 
edifício Palácio do Rádio 
“que se portem com o mí-
nimo de educação necessá-
ria à moradia em prédio de 
apartamentos. Atualmente 
há alguns pavimentos onde 

a residência é insuportável 
porque há apartamentos que 
permanecem o dia inteiro 
com a porta aberta, crianças 
correndo e gritando pelos 
corredores, numa algazarra 
que dá ao prédio o ambiente 
de uma estalagem. É preci-
so que os moradores saibam 
que o que lhes pertence no 
edifício é apenas o interior 
de seus apartamentos e não 
os corredores”.

Prédios residenciais ain-
da eram uma novidade na 
cidade. Os problemas é que 
continuam, embora de ou-
tros tipos.

APROVADOS
Dentre os candidatos 

com maiores notas apro-
vados nos exames de ad-
missão, em 2ª época, do 
Colégio Moderno, estavam 
Paulo Roberto Fernandes, 
média 8,6; Otávio Au-
gusto Chaves, 8,1; Adélia 
Salomão, Aloísio Chaves, 
Antonio Maria Cavalcante 
e Carlos Alberto da Silva, 
7,8; Clóvis Miranda e Ma-
ria Lúcia Calumby, 7,7.

FOROGRAFIA

Carnaval de antes

Era mixuruca o carnaval de 
1957? Pelo aspecto quanti-
tativo, sem dúvida. Mas não 
qualitativamente. Um típico 
bloco de sujo caminha em di-
reção ao local de concentração 
dessas legiões de pequenos e 
animados grupos de foliões, a 
praça da República. Bastava 
meia dúzia de integrantes 
capazes de tocar para reunir 
gente efetivamente carnava-
lesca, que queria se divertir 
da melhor maneira possível. 
Aparência era o que menos 
importava para os sujos, ex-
ceto para os mascarados fo-
bós, que assustavam mesmo a 
criançada – que, aliás, circu-
lava livremente e sem receio 
pela turba.
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A agonia das horas por Carlos Coimbra
Remonta a dom Antonio de Ma-

cedo Costa, um dos mais importantes 
bispos da história eclesiástica do Pará, 
a tradição segundo a qual todos os anos 
um sacerdote faz a pregação da sexta-
feira santa na capela do Colégio Santo 
Antonio, em Belém. O sermão que o 
padre Carlos Coimbra pregou nas três 
horas da agonia, em 1965, provocou 
grande interesse, “tão humana e do-
lorosa foi essa voz do Senhor falando 
por seu ministro a homens dolorosos e 
humanos, que seus ouvintes pediram e 
alcançaram a edição do sermão”, obser-
vou o cônego Ápio Campos, na orelha 
da publicação.

Agonia nas Horas, invertendo o títu-
lo do sermão para atrair a reflexão cria-
tiva, foi publicado exatamente há meio 
século. É um livro esbelto, com 81 pá-
ginas, impresso pela Gráfica Falango-
la Editora, de Giorgio Falangola. Tem 
uma bela capa, tapeçaria criada por 
Eduardo Falesi, que obteve o 2º prêmio 
em desenho no 2º Salão de Artes Plás-
ticas da Amazônia, realizado pela Uni-
versidade Federal do Pará. É a figura 
de Cristo estilizado em vitrais, técnica 
característica do artista.

Eduardo morreu cedo. Mortos estão 
todos os personagens envolvidos no li-
vro, o mais recente deles o autor. Mas a 
obra está viva e atual. Talvez contenha 
o mais profundo de todos os sermões já 
pronunciados na linda capela. Pela data 
redonda dos 50 anos, merecia ser ree-
ditado. Os leitores de hoje certamente 
iriam se impressionar pela erudição 
e a vivacidade das reflexões de Carlos 
Coimbra.

O próprio arcebispo de Belém, dom 
Alberto Ramos, que algumas vezes di-
vergiu da ação pastoral de Carlos Coim-
bra, admitiu na abertura do livro: “Se 
considerável foi o efeito destas palavras 
vivas, do alto do púlpito, na ambiência 
da Sexta-Feira Santa, acreditamos que 
bem maior poderá ser o seu proveito, 

numa leitura tranquila e meditada”. E 
recomendava, indo além da autorização 
formal do superior: “Imprimam-se, di-
fundam-se”.

Na introdução, Carlos informa que 
decidiu dar forma escrita às suas notas 
a pedido de “ouvintes e não ouvintes”. 
Na revisão e ordenação das notas, teve 
o cuidado “de conservar rigorosamente 
o sabor verbal e a estrutura original”. 
O resultado é sua mensagem “a todo 
este povo anônimo que escuta, procu-
ra, situado na paixão da vida, a vida da 
paixão e, procurando, age na agonia 
das horas, construindo, juntos, o que 
falta para completar as horas de agonia 
da Paixão e da Ressurreição do Cristo 
Total”.

É preciso considerar o momento em 
que estas palavras foram escritas, 22 de 
fevereiro de 1965, a menos de um ano 
do golpe de Estado de 1964. O sacer-
dote não se reprime nem se exime de 
fazer análises que se confrontam com 
o ato de força que mudou os rumos do 
país, sustentando-se em pensamentos 
profundos e na cultura popular. Em 
certo trecho chega a citar o “poeta e 
diplomata Vinícius de Morais, através 
da voz de Nara Leão, interpretando o 
‘tudo consumado’ que o povo sente na 
quarta-feira de cinzas, vivendo o Mis-
tério da morte e da Ressurreição do 
Corpo Místico de Cristo, e intuindo 
a alegria imensa da última Páscoa, que 
é antecipada sacramentalmente na Fé, 
Esperança e Caridade pelas Páscoas 
históricas da história do povo”. E re-
produz trecho da letra da música de 
Vinícius e Carlos Lyra, uma das mais 
bonitas marchas de carnaval:

“a tristeza que a gente tem,
qualquer dia vai se acabar
todos vão sorrir
voltou a Esperança
é o povo que dança
contente da vida feliz a cantar
seu canto de paz”.

Para ser vir de convite a quem se 
disponha a reeditar o livro, especial-
mente nesta fase apropriada do ano, 
transcrevo parte dos comentários que 
Carlos Coimbra fez à primeira das sete 
palavras pronunciadas por Jesus na sua 
agonia. Sua vasta cultura lhe permi-
te transitar com lucidez pelo mundo 
da literatura, do teatro, da música e da 
conjuntura para tratar de questões teo-
lógicas, recorrendo até a um autor ateu, 
como Jean-Paul Sartre. Na reprodução, 
suprimi as citações e atualizei o texto, 
que se segue:

TRECHO

“Quais são as palavras e as atitudes 
que encontramos na Igreja Martiriza-
da? E quando, no meio da turba en-
furecida, levantaram-se clamores e as 
pedras da lapidação, o jovem Estevão 
clamava em voz alta: ‘Senhor, não lhe 
imputeis este pecado’ e orava dizendo: 
‘Senhor Jesus, recebe o meu espírito’.

No meio da pompa pagã, do luxo, 
das disputas, dos ódios, da sensualidade 
brilhante e erudita da Renascença que 
se anunciava no declínio da Idade Mé-
dia, anotai a oração de um outro Cristo, 
estigmatizado, livre e amante: ‘Senhor, 
faze de mim um instrumento de rua 
paz. Onde há ódio, faze que eu leve o 
Amor; Onde há ofensa, que eu leve o 
Perdão. Onde há discórdia, que eu leve 
a União; Onde há dúvidas, que eu leve a 
Fé; Onde há erros, que eu leve a verda-
de; Onde há tristeza, que eu leve a Ale-
gria; Onde há trevas, que eu leve a Luz! 
Ó Mestre! Faze que eu procure menos 
ser consolado, do que consolar; Ser 
compreendido, do que compreender; 
Ser amado, do que amar... Porquanto é 
dando, que se recebe; É perdoando que 
se é perdoado; É morrendo que se vive 
para a Vida Eterna’.

Observai, hoje, a atitude do Concí-
lio [Ecumênico Vaticano II], quando as-
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sistindo espantados talvez ao degelo da 
liturgia das instituições canônicas, dos 
atos e costumes clericais fossilizados e 
confeitados por aquilo que João XXIII 
chamou a ‘poeira do império’, e pres-
sentimos e construímos ao sopro vitali-
zante do Espírito Santo o que nas atas 
do Concílio foi denominado de ‘nova 
primavera’ ou em linguagem teológica 
o que chamamos no início, o primado 
da vida e da caridade, que são funda-
mentalmente pastorais, pastorais por-
que alicerçados no ‘ide’ e no ‘perdoai’ de 
Cristo morrendo e ressuscitante.

Daí abrirem-se as fronteiras em 
nossos tempos, quando mais de cons-
cientiza a Primeira Palavra de Cristo 
na Cruz, para o respeito e a liberdade 
religiosa de cada homem e de todos os 
homens.

Daí porque depois de um período 
de antissemitismo agudo, espalhado 
em inúmeras regiões sob uma for-
ma de violência e crueldade extrema 
(quem não se lembra de Auschwitz 
e Dachau sob a inspiração do Nacio-
nal Socialismo – Uma das antíteses 
da primeira palavra?), a preparação do 
esquema do decreto ‘ sobre os judeus’, 
onde o Concílio, reeditando a epístola 
aos Romanos de S. Paulo, sistematizada 
nas palavras do Cardeal Bea, presiden-
te do Secretariado para a unidade dos 
cristãos, relembra a grandeza e a digni-
dade do povo judeu, de quem a Igreja 
de Cristo recebeu não só os ‘oráculos de 
Deus’ como também a ‘glória, a Alian-
ça, a lei, o culto e as promessas, e o pró-
prio Cristo segundo a carne’. 

Neste sentido, nós somos também 
israelitas, não segundo a carne, mas se-
gundo as promessas, e uma ofensa ao 
povo judeu é uma ofensa à família dos 
Profetas, dos Patriarcas, da Virgem, do 
Messias, uma ofensa aos ancestrais da 
Igreja, aos nossos ancestrais. Por que 
atribuir a condenação a um povo intei-
ro, quando apenas a minoria, os chefes 
do povo, os ‘maiores’, agindo por igno-
rância, como atestam Pedro e Paulo, 
repetindo as palavras de Cristo, foram 
os responsáveis da morte do Salvador?

Não estais lembrados que os chefes 
do povo não quiseram que Cristo cru-
cificado num dia de festas, a fim de não 
sublevar o povo? Então não se pode em 
justiça condenar todos os judeus de Je-
rusalém, nem menos ainda todos os da 
Palestina, nem a fortiori os judeus dis-

persos na diáspora pelo 
Império Romano, e mui-
to menos os judeus de 
hoje dispersos por todo o 
mundo.

A questão judaica, 
como modernamente 
vemos refletida no co-
movente ‘Diário de Anne 
Frank’, representada no 
Teatro Oficina através do 
‘Andorra1, de Max Fris-
ch, iluminada no écran 
através do inesquecível 
‘Romeu e Julieta nas Tre-
vas’, e discutida porque 
dubiamente colocada no 
‘Vigário’, de Rolf Hu-
chhuth, ou da discussão 
recente em torno do ser-
mão quaresmal de Paulo 
VI, na análise profunda 
de Sartre – é um proble-
ma mal colocado e um 
pseudo-problema, ‘por-
que se o judeu não exis-
tisse o antissemita inventá
-lo-ia. O antissemita é um 
homem que tem medo. Não 
dos judeus, certamente de si próprio, 
de sua liberdade, de seus instintos, de 
suas responsabilidades, da solidão, da 
modificação da sociedade e do mundo; 
de tudo, salvo dos judeus. É um covar-
de que não quer confessar sua covardia; 
um assassino que recalca e censura sua 
tendência ao homicídio sem poder re-
freá-la, no entanto, só ousa matar em 
efígie ou no anonimato de uma multi-
dão. O judeu não é, no caso, senão um 
pretexto: em outra parte será utilizado 
o negro, em outra o amarelo (e acres-
centaríamos nós em outra o vermelho). 
O antissemitismo é em suma o medo 
diante da condição humana. O antisse-
mitismo é o homem que deseja ser ro-
chedo implacável, torrente furiosa, aio 
devastador – tudo menos homem’.

Convergentemente, do outro lado 
do Atlântico, Richard Wright, o escri-
tor negro, dizia Há pouco tempo: ‘Não 
há problema negro nos EE UU, há ape-
nas o problema branco’.

Não vos parece que na nossa Amé-
rica Latina, e muito em particular em 
nosso Brasil tão brasileiro, o problema 
do anticomunismo é também, como o 
antissemitismo e como o racismo, um 
pseudo-problema? Pois em última aná-

lise não existe um problema comunista. 
Existe sim o nosso problema, o proble-
ma do nosso egoísmo, de nosso como-
dismo, e tantos ‘ismos’ mais estrutura-
dos em mentalidades e situações.

O problema de uma sociedade que 
se fecha no radicalismo estreito de po-
sições extremadas, no medo e na in-
segurança que gera apenas atitudes de 
defesa e de condenação, em vez de pro-
nunciamentos construtivos, palavras e 
gestos cristãos que se antecipem ao de-
sespero das massas”.

BIOGRAFIA

No dia 17 a morte de Carlos Car-
doso da Cunha Coimbra completou 
um mês. Ele morreu em Belém, aos 83 
anos. Quem for saber dele consultan-
do o Google terá apenas uma tela de 
material. Deduzirá que o biografado 
pouco fez e errará quadradamente. Não 
por culpa própria: pelo silêncio que 
costuma se abater na província sobre 
personagens que mereciam muito mais 
atenção.

Carlos era um deles. Foi um pa-
dre atuante na paróquia da Trindade, 
dividindo seu tempo entre seu ofício 

Carlos Coimbra dando entrevista em 
1966, um ano depois do sermão

• • •



religioso e múltiplas atividades pa-
ralelas, incluindo serviço social. Ao 
abandonar a batina já possuía uma 
longa carreira como professor, pensa-
dor e escritor de rara erudição entre 
nós, além de animador e organiza-
dor da cultura. Participou da criação 
da Universidade do Estado do Pará. 
Seus últimos anos foram de reclusão 
por causa da doença que o abateu e 
acabaria por matá-lo.

Em sua homenagem, reproduzo 
a biografia publicada no livro, certa-
mente escrita por ele. Era o que que-
ria que fosse registrado até essa época, 
com suas informações e ao seu estilo:

“O Padre Carlos Cardoso da 
Cunha Coimbra nasceu, em Belém 
do Pará, a 6 de Dezembro de 1928. 
Terminados em 1946 seus estu-
dos Gerais e Científicos no Colégio 
Nazaré, ingressou na Faculdade de 
Direito do Pará em 1947, tendo re-

cebido o grau de bacharel em 1951. 
Logo depois viajou por vários países 
da América do Sul, e foi no regresso 
dessa viagem que, vencendo uma série 
de considerações de ordem puramen-
te humana, abandonou seu emprego 
e as boas perspectivas temporais de 
uma carreira em início, para ingres-
sar no Seminário Metropolitano de 
Nossa Senhora da Conceição [onde 
está hoje o Museu de Arte Sacra, no 
Largo da Sé], à época sob a reitoria 
do Monsenhor Milton Pereira, hoje 
bispo-auxiliar.

Aqui em Belém, fez seus estudos 
de filosofia, transferindo-se, a seguir, 
para São Paulo, onde cursou a Facul-
dade de Teologia Nossa Senhora da 
Assunção, tendo obtido a licença em 
Teologia na Pontifício Universidade 
de S. Paulo.

Ordenou-se sacerdote no dia 19 
de outubro de 1958, e viajou no mes-

mo ano para Roma, tendo feito o 
curso de doutoramento em Teologia, 
na Faculdade Gregoriana. A tese que 
defendeu para obter o grau de dou-
tor ‘cum laude’, subordina-se ao títu-
lo: ‘A Transfiguração do Senhor, nos 
comentários e na Pregação da Igreja 
Patrística’.

Após voltar a Belém, dedicou-se 
ao trabalho entre a juventude, tendo 
sido reitor do Seminário Metropo-
litano Nossa Senhora da Conceição, 
capelão do Colégio Santa Maria, 
assistente de equipes de casais e de 
setores diversos da Ação Católica. 
Ingressou, posteriormente, no corpo 
docente da Faculdade de Filosofia da 
Universidade Federal do Pará, onde 
leciona a disciplina História e Filofia 
da Educação.

Desempenha, atualmente, as fun-
ções de vigário-cooperador da Paró-
quia da Santíssima Trindade”.

Gente que se vai, mundo que acaba
Francisco Paulo do Nascimento 

Mendes, mestre de várias gerações, não 
teve filhos. Bastava, porém, que atraves-
se a comunicação entre a sua casa e a 
casa geminada do vizinho para encon-
trar 11 filhos. As criaturas de Inocêncio 
e Celina Machado Coelho foram ado-
tadas por Chico, também tratado por 
Ratinho, pelos mais íntimos, por seus 
traços fisionômicos finos, inquisitivos e, 
às vezes, inquisitoriais. Mas, sobretudo, 
Célia, talvez a que mais identidade ti-
vesse com o professor de literatura, es-
tética, filosofia e tudo mais.

Célia morreu na semana passada, 
aos 74 anos, deixando inconsolável o 
marido e companheiro de tantos anos 
de um casamento completo, afinado na 
diversidade do par. O marido é o físico 
José Maria Filardo Bassalo, que se en-
caixa harmoniosamente no mundo em 
que trafegaram Chico Mendes, Ma-
chado Coelho e todos os satélites dessa 
constelação fulgurante, como Célia, da 
geração seguinte.

Um universo que cultivava o es-
pírito, expressão que incorpora uma 
amplitude sem fim de interesses, con-
vergentes e divergentes na busca pelo 
conhecimento e o saber, o prazer e a 
dedicação, o em si e os outros, a feli-
cidade pessoal e a causa coletiva. Tudo 

isso com sede em algumas das casas 
que funcionavam, antes do surgimento 
da universidade e mesmo depois dela, 
com maior eficiência, como centros de 
cultura, academias da formação inte-
lectual, fórum de debates a despeito das 
tormentas externas eventuais ou das 
calmarias de pasmaceira.

Circulei pelos dois casarões da ave-
nida São Jerônimo (agora, Governador 
José Malcher) e, antes mesmo, pela casa 
de Machado Coelho na Assis de Vasco-
nelos, antes da união imobiliária ombro 
a ombro dos compadres. Quando papai 
se elegeu prefeito de Santarém, apadri-
nhei o projeto de criação de uma Fa-
culdade de Filosofia, para a qual propus 
a incorporação da esplêndida biblioteca 
de Machado Coelho, que seria man-
tida na íntegra, deslocando um pouco 
do saber da capital para o interior. Os 
entendimentos foram iniciados, mas a 
permanência de Elias Pinto no cargo 
não foi além de um semestre. Afasta-
ram-no da prefeitura e o cassaram.

Teria sido uma boa providência le-
var os livros para Santarém? Agora du-
vido. Célia assumiu a fusão da bibliote-
ca do “tio Chico”, como o tratavam os 
Machado Coelho, à do pai, formando 
um acervo como poucos há na cidade, 
ao qual deviam ter acesso os interessa-

dos, aproveitando o patrimônio forma-
do pelos dois amigos, de envergadura 
rara. Já não acompanhei mais essa fase. 
Como muita coisa de que o jornalis-
mo me privou, a distância de amigos 
de longa data e muito querer é das que 
mais lamento.

Espero que alguém, algum dia, in-
ventarie e descreva as residências que 
foram fontes de fomento intelectual (e 
da boa fofoca) em Belém, como as de 
Machado e Chico, Benedito Nunes, 
Edwaldo Martins, João Fernandes ou 
Maurício Coelho de Souza, esta, de 
todas, a mais tonitruante. Quando se 
aproximava o 31 de março (o sempre 
destacado lado positivo da data infe-
liz), a filha, Maria Alice, intimava os 
convivas a se apresentarem no horário 
certo para a tertúlia com o anfitrião e 
aniversariante.

E, lá, ele nos mantinha entretidos 
(ou assustados) por longo tempo, dan-
do-nos a oportunidade de jogarmos 
conversa fora sem perder conversa al-
guma. Porque conversar com Bassalo 
e Célia, dois dos convidados sempre 
presentes, foi um privilégio, uma oca-
sião de tal valia que aumenta a sensação 
da perda e o sentimento de melancolia 
pelo progressivo fim de uma era que foi 
nossa – e já não é.
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