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Educação exige 
10 % do PIB
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A criação do Programa Mais Médicos, por meio da 
Medida Provisória nº 621, constitui uma das respostas 
do governo federal às vozes das ruas, que se fizeram 
ouvir durante as “jornadas de junho”. A contratação 
de médicos para a rede de atenção básica ou primária 
significa a inserção desses profissionais em localida-
des de grande vulnerabilidade social e sanitária, em 
municípios longínquos e pequenos ou nas periferias 
de grandes cidades.

Pretende-se, com isso, assegurar a ampliação do 
direito de acesso a unidades básicas de saúde com capa-
cidade de resolver os problemas mais frequentemente 
sentidos pela maioria dos brasileiros que dependem 
do sistema público de atendimento. 

Nesse sentido, a contratação de médicos estran-
geiros para trabalharem nos locais não atendidos por 
brasileiros está em sintonia com as metas do governo. 
Em contrapartida, a recepção de vários setores da 
sociedade aos médicos cubanos, em particular, foi 
– infelizmente – marcada por ataques e críticas que 
colocaram em primeiro plano a ideologia e posições 
políticas que nada têm a ver com o problema específico 
da saúde pública. Não faltaram sequer manifestações 
raivosas de xenofobia.

Mas, para além das respostas emergenciais ofere-
cidas pelo Programa Mais Médicos, estão em questão 
a política governamental de investimentos no sistema 
de saúde pública em geral e a formação médica nas 
universidades, vinculada às suas relações com a atenção 
básica, em particular.

Em relação à primeira questão, os países com sis-
temas realmente públicos e universais de saúde têm, 
em média, 80% dos gastos no setor financiados pelo 
Estado, ao passo que no Brasil o SUS representa apenas 
42% do gasto total. Isso significa que o setor privado 
brasileiro movimenta quase 60% dos investimentos na 
área (incluindo a renúncia fiscal).

O Brasil ainda está muito aquém dos países desen-
volvidos, em termos dos investimentos públicos em 
saúde (cerca de 4% do PIB). Paradoxalmente, devido 
à péssima distribuição de renda, um contingente muito 
maior da população realmente precisa desse serviço. 
A falta de investimento público condiciona também 
uma distribuição de médicos profundamente desigual. 

Nesse sentido, a superação do subfinanciamento do 
SUS é uma das raízes do problema.

No que concerne à segunda questão – a formação 
médica e suas implicações com o problema aqui tra-
tado –, entendemos que as universidades públicas, em 
especial a Unifesp, têm papel fundamental no debate. 
Dois pontos se destacam: o eventual aumento das 
vagas nos cursos de Medicina e a prática da residência 
médica. Na EPM/Unifesp, atingimos o limite físico de 
infraestrutura e de custeio hospitalar para o número de 
vagas, tanto no curso médico quanto na residência. A 
EPM sofre, ainda, com a necessidade de mais pessoal 
para ampliar o ensino e a assistência aos usuários. 

Nosso currículo pode e deve ser objeto de discussão 
e aprimoramento, considerando-se inclusive a necessi-
dade de o país formar médicos para a atenção primária 
em saúde. Avaliamos positivamente a possibilidade de 
que o Estado amplie sua participação no financiamento 
e garanta mais vagas na graduação e em programas de 
residência médica a 100% dos formandos dos cursos 
de Medicina. Contudo, o governo deve regular as vagas 
nas especialidades necessárias ao sistema, de acordo 
com a diversidade regional do país. 

Ampliar as vagas de residência médica para atender 
também às necessidades do SUS seria uma enorme con-
tribuição das universidades, talvez até maior do que a 
simples adesão ao programa inicialmente citado. Neste 
momento, essa discussão é fundamental. O Ministério 
da Saúde afirma haver a necessidade de 21 programas 
de residência médica para a estruturação do SUS, o 
Conselho Federal de Medicina reconhece 54 e a EPM 
desenvolve 95 programas credenciados pela Comissão 
Nacional de Residência Médica (CNRM). 

Após mais de 20 anos da história de construção do 
SUS, é urgente superar o subfinanciamento da saúde 
oferecida pelo Estado e garantir às universidades públi-
cas o protagonismo nesse debate. Trata-se de assegurar 
que a ampliação, o fortalecimento e a regulamentação 
da relação entre as universidades públicas e o SUS, nos 
distintos níveis de atenção à saúde, tenha como resul-
tado a formação profissional que responda de forma 
mais adequada às demandas da população brasileira.

Soraya Smaili
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Tratamento bom 
pra cachorro
Conheça o trabalho de Joe e Bruce, os cães 
voluntários que visitam pacientes internados

José Luíz Guerra e Luiza Rossi
Um carro estaciona do lado de fora da Asso-

ciação Cruz Verde e dele descem dois simpáticos 
peludos. São Joe e Bruce, dois cães da raça Golden 
Retriever que foram visitar os pacientes interna-
dos, como acontece todas as tardes de terça-feira 
na instituição. Os pacientes, todos com algum 
grau de paralisia cerebral, ficam radiantes ao 
encontrar os cães e esperam (im)pacientemente por 
esse dia a semana toda.

O projeto Amicão começou há oito anos, por 
iniciativa de duas irmãs, Angela Borges e Luci Lafusa, 
donas dos cães. Durante toda a semana, Joe e seu filho, 
Bruce, levam alegria e descontração aos pacientes de 
diversas instituições de saúde em São Paulo, entre 
elas o Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com 
Câncer (GRAACC), a Associação de Apoio a Criança 
com Deficiência (AACD), a Associação Cruz Verde 
e o Hospital São Paulo (HSP), hospital universitário 
da Unifesp.

“Um dia, assistindo ao Milagre dos Animais, docu-
mentário exibido no canal a cabo Animal Planet, nos 
inspiramos, começamos a pesquisar e criamos o projeto 
Amicão. Saímos batalhando locais que aceitassem 
nossas visitas. Começamos em asilos e em uma escola 
com crianças com paralisia cerebral”, explica Angela. 
No Brasil, o método foi introduzido no ano de 1997 
pela veterinária e psicóloga Hannelore Zucks, mas já 
era usado há várias décadas nos Estados Unidos.

Para visitar pacientes internados, os cães devem ser 
dóceis e treinados para obedecer às ordens, a fim de não 
reagirem a situações inesperadas, tais como puxões nas 
orelhas e no rabo. Além disso, tomam banho e escovam 
os dentes toda semana e precisam manter a vacinação 
atualizada. As raças preferencialmente utilizadas neste 
tipo de trabalho são Labrador e Golden Retriever, mas 
qualquer cão pode ser terapeuta, desde que se enquadre 
nos pré-requisitos básicos.

Apesar das visitas serem voltada ao apoio à recu-
peração psicológica do paciente, os acompanhantes 
também esperam ansiosos por Joe e Bruce. “É uma ini-

ciativa boa, que estimula 
a atenção não só das crianças como dos pais 
também. Temos em casa um animal e não podemos 
trazer. Então eu acho que um animal que entra aqui já 
ajuda bastante. Se pudesse trazer meu para o hospital 
eu traria, com certeza”, disse Luzitonia Lima dos Santos, 
mãe de Jéssica, internada na ala pediátrica do HSP.

No Hospital São Paulo, as visitas ocorrem todas as 
quartas-feiras às 14h30, há sete anos, e foram idealiza-
das por uma enfermeira encarregada da Pediatria. Hoje 
o Amicão é um dos programas de Humanização do 
hospital. Para a diretora de enfermagem do HSP, Maria 
Isabel Carmagnani, as visitas deveriam ser estendidas. 
“Esse contato com os animais é muito interessante para 
doentes crônicos e poderia ser mais pontual, como duas 
vezes por semana, pelo menos”.

Diversos estudos apontam que conviver com ani-
mais domésticos diminui a pressão arterial, os riscos de 
ansiedade e reduz o estresse e a tensão, muito comuns 
em ambientes hospitalares. Isso acontece porque quan-
do o paciente tem contato com animais, o organismo 
é estimulado a produzir endorfina, um hormônio 
responsável pelo bem estar e relaxamento. Alguns 
hospitais permitem ainda que pacientes recebam a 
visita de seus próprios animais de estimação durante 
sua internação, como é o caso do Albert Einstein.

De acordo com a psicóloga do Núcleo de Geren-
ciamento de Stress e Qualidade de Vida da Unifesp, 
Camila Gomes, a interação entre o ser humano e o cão 

traz benefício mútuo. “Sabemos que 
animais são figuras representativas 
de afetividade e podem agir como 
poderosos catalisadores psicosso-
ciais e, em um hospital, os animais 
transformam o clima angustiante em 
um ambiente humanizado, familiar, 
alegre e aconchegante, diminuindo o 
impacto e estresse gerado pela doença 
e pela hospitalização”, diz ela. “A simples 
presença do animal estimula processos 
cognitivos, que auxiliam o paciente a 
relembrar fatos do passado, fortalecendo 
recursos internos de enfrentamento aos 
tratamentos dolorosos e desconfortáveis 
no período do adoecimento e hospitali-
zação”, completa Camila.

Alguns pacientes, que estão em tra-
tamento por um período maior sentem 

uma certa segurança e familiaridade com a presença 
dos cães. “Há anos minha filha faz tratamento, então 
ajudou muito. Na época que ela conheceu, foi um 
ótimo incentivo para ela e uma participação muito 
boa do Joe”, explicou Tereza Rodrigues cuja filha, Ana 
Julia, acompanhou de perto a implantação do projeto. 
Dayane Pequeno completa “O Joe é o amigo mais velho 
da minha filha Paola, um ano juntos já”.

Os profissionais de saúde, diretamente envolvidos 
no tratamento dos pacientes, também são favoráveis 
a essas visitas, como é o caso da médica residente em 
Pediatria do Hospital São Paulo, Marilia Cruz. “É uma 
boa, principalmente para crianças, pois é uma forma de 
tentar distraí-las. Elas estão fechadas num local onde 
têm pouca mobilidade, sem distração suficiente para 
elas e, no caso, o cachorro preenche essa falta”.

Porém, nem todos os pacientes comemoram a visita 
dos cães. Segundo o enfermeiro-chefe da Cruz Verde, 
Antônio Rosendo Segalla, dois pacientes morrem de 
medo dos animais e querem manter distância. “Nós 
temos dois perfis aqui: o perfil daquele paciente que 
quando vê o cachorro fica feliz e temos também dois 
pacientes que mostram o lado contrário. Quando eles 
vêm os cachorros eles ficam com medo e até pedem 
para levarmos eles pra um lugar mais isolado. Eles 
não querem nem que os cachorros passem perto”. 
Apesar disso, a equipe está trabalhando para levar a 
convivência a esses pacientes. “Aos poucos nós esta-
mos tentando quebrar o medo deles, mas não é uma 
coisa fácil, você não pode simplesmente forçar que eles 
aceitem”, explicou Segalla.
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Pedro Orlandi

A adesão ao Programa de Apoio a Planos de Re-
estruturação e Expansão das Universidades Federais 
(Reuni) intensificou o ritmo da entrada de estudantes 
que demandam assistência estudantil nessas institui-
ções de ensino superior. Simultaneamente ao cresci-
mento da diversificação do perfil dos alunos que hoje 
têm acesso à universidade, aumenta o desafio para 
implementação de políticas de permanência capazes 
de atender diversas necessidades. Medidas tomadas 
pelo Ministério da Educação (MEC), que compõem a 
Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), 
mostram-se insuficientes.

Em maio deste ano, o MEC lançou o Programa 
Nacional de Bolsa Permanência (PBP), que gerou 
questionamentos por parte das universidade federais 
e discentes. Seus críticos afirmam que o PBP adota 
critérios de seleção que vão além da situação socioe-
conômica dos alunos, destinando-se apenas aos que 
cumprem carga horária de cinco horas por dia em 
sala de aula - a minoria na Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp) e outras universidades federais.

O PBP é um programa para concessão de auxílio 
financeiro de R$ 400 mensais para alunos matricula-
dos no ensino superior federal que se encontram em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, e de R$ 
900 para indígenas e quilombolas. Segundo o MEC, a 
intenção é garantir a permanência destes estudantes 
durante o curso e minimizar desigualdades sociais. 
O pagamento é feito diretamente ao beneficiário, por 
meio de um cartão do Banco do Brasil. 

Além do critério das cinco horas diárias em sala 
de aula, o programa exige que o aluno tenha renda 

per capita mensal inferior a 1,5 salário mínimo, ter 
cursado os últimos três anos em escola pública e não 
ultrapassar dois semestres do tempo regulamentar do 
curso de graduação no qual está matriculado. Indígenas 
e quilombolas poderão receber o auxílio independen-
temente da carga horária que cumprem.

“Consideramos que o PBP não contempla direta-
mente os estudantes que estão em situação de maior 
vulnerabilidade socioeconômica, uma vez que ele é 
destinado apenas aos matriculados em cursos integrais, 
com carga horária diária de cinco horas em sala de aula. 
Inicialmente, serão poucos os alunos das universidades 
federais que serão contemplados, pois a grande maioria 
dos cursos no país é de tempo parcial, com no máximo 
quatro horas diárias”, explica a pró-reitora de Assuntos 
Estudantis da Unifesp, professora Andrea Rabinovici. 

Ainda de acordo com a pró-reitora, tal critério 
quebra a equidade entre os estudantes, pois haverá 
aqueles que receberão mais do que outros sem neces-
sariamente terem uma vulnerabilidade socioeconômica 
maior. Mesmo assim, Andrea ressalta ao menos um 
fator importante do PBP: “O ponto positivo desse 
programa consiste em propor uma política de ação 
afirmativa para estudantes indígenas e quilombolas, 
pois é aí que temos um avanço no reconhecimento de 
como estas populações estão marginalizadas no acesso 
ao ensino superior”.

Em nota enviada por meio de sua assessoria de 
imprensa, o secretário de Educação Superior do Minis-
tério da Educação, Paulo Speller, expõe os fundamentos 
do programa adotado: “O critério de carga horária foi 
estabelecido em razão do fato de que os estudantes de 

Reuni e políticas de permanência não 
garantem vida universitária plena
Programas lançados pelo MEC geram críticas da comunidade
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NAE do Campus São Paulo já adequa seu sistema para a avaliação socioeconômica dos alunos

Dos 54 cursos da Unifesp,apenas 
12 são aptos a aderir ao 
Programa de Bolsa Permanência*

Baixada Santista
Educação Física

Fisioterapia

Nutrição

Psicologia

Diadema
Ciências ambientais

Ciências biológicas

Farmácia e Bioquímica

São Paulo
Ciências biológicas          
(modalidade médica)

Enfermagem

Fonoaudiologia

Medicina

* Fonte: Informativo Plural - N.o 4 - da Prae/Unifesp
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“As políticas do governo federal são muito ques-
tionáveis no que diz respeito aos seus métodos e prio-
ridades. Há uma insistência em investir um montante 
enorme de dinheiro no ensino privado, enquanto a 
verba para o ensino público continua uma lástima”, 
protesta João Militão, membro da coordenadoria de 
comunicação do Diretório Central do Estudantes da 
Unifesp (DCE-Unifesp). Para ele, o governo guia-se 
por prioridades duvidosas na realização da prometida 
expansão universitária. “Eles veem a educação como 
direito ou como mercadoria?”. 

Militão lembra que o PBP vem gerando críticas 
inclusive por ter sido implantado de maneira “au-
toritária, sem participação ou consulta”, além de ir 
na contramão dos princípios de seleção socioeco-
nômicos e ser insuficiente para quitar as despesas 
de um estudante. “Os alunos com vulnerabilidade 
socioeconômica, não somente na Unifesp, têm que 
trabalhar ou se virar de alguma forma para completar 
o valor da bolsa repassada. O valor é muito baixo”. 

Henrique Iglecio, um dos responsáveis pela 
formulçação de propostas de políticas educacionais 
do grupo Rompendo Amarras, que atua no âmbito 
da União Nacional dos Estudantes (UNE), também 
se posiciona de forma crítica ao PBP e alerta para o 
risco da evasão de alunos. “É só investindo na perma-
nência que se garante o pleno acesso à universidade. 
Isso fica mais evidente em instituições que oferecem 

Pró-Reitores reagem 
ao programa de bolsas

O descontentamento com o PBP é anterior à sua 
efetivação. Durante encontro com a Associação Na-
cional de Dirigentes de Ensino Superior (Andifes), em 
dezembro de 2012, o Ministro da Educação Aloizio 
Mercadante já havia anunciado a intenção de criá-
-lo. Movidos pelos problemas detectados no escopo 
e abrangência do programa, reitores e pró-reitores 
presentes no evento levantaram uma série de questio-
namentos, principalmente em relação aos critérios de 
seleção dos beneficiários.

No dia 1º de julho deste ano, uma reunião ex-
traordinária do Fórum Nacional de Pró-reitores de 
Assuntos Comunitários e Estudantis (Fonaprace), 
realizada em Brasília, elaborou um documento com 
uma série de críticas ao PBP, imediatamente encami-
nhado ao secretário Paulo Speller. O documento pedia 
a continuidade do aumento de recursos destinados ao 
PNAES e a consolidação de uma política nacional de 
assistência estudantil. 

“Nós aderimos ao PBP, sim, mas de forma crítica 
e com a expectativa de que este programa tenha seus 
critérios revistos e modificados para atender mais 
estudantes, especialmente os que mais necessitam. O 
critério de carga horária não tem esta correspondência. 
Ao contrário: nos cursos que adotam 5 ou mais horas 
diárias, há menos alunos em situação de vulnerabili-
dade socioeconômica”, ressalta Andrea.

O documento elaborado pelos pró-reitores tam-
bém defendeu a disponibilização de R$ 2 bilhões para 
suprir as diversas demandas das ações de assistência 
estudantil incorporadas pelo PNAES e que não estão 

contempladas pelo PBP. Além disso, a comissão pediu 
autorização para que as instituições possam usufruir 
da possibilidade de acúmulo entre as bolsas e auxílios, 
e reforçou a intenção do Fonaprace para que o critério 
socioeconômico seja o eixo norteador do programa.

Assistência x assistencialismo
Para surtirem efeito além do assistencialismo, as 

políticas de assistência estudantil devem compor um 
conjunto amplo de ações culturais, esportivas, pedagó-
gicas e psicológicas, entre outras que não se restringem 
apenas à transferência financeira. 

“A vulnerabilidade socioeconômica é muito mais 
complexa, é preciso uma análise aprofundada das con-
dições do estudante. Depositar mensalmente R$ 400 
sem saber quais as reais necessidades do aluno, com 
base apenas no fato de que ele está em um curso de 5 
horas e dentro do limite de renda, pode gerar situações 
de desigualdade”, alerta a professora Marian Dias da 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Unifesp. 

No seminário sobre políticas de permanência 
organizado pela Prae em junho, algumas experiências 
apresentadas por representantes de outras universida-
des chamaram a atenção por envolverem uma concep-

cursos com alta carga horária terem maior dificuldade 
de desenvolvimento em atividade remuneratórias, 
como estágios, empregos ou mesmo projetos de pes-
quisa e extensão”. 

O quadro na Unifesp
Na Unifesp, os estudantes que possuem o perfil 

contemplado pelo PBP são poucos: 220 de 12 cursos 
oferecidos em apenas três campi (veja a tabela). Segun-
do a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae), os que 
não atendem aos pré-requisitos do PBP continuarão 
recebendo os pagamentos do Programa de Auxílio 
Permanência da Unifesp (Pape). O auxílio do PBP de 
R$ 400 também será complementado com recursos já 
oferecidos por meio do Pape.

De acordo com a Prae, em 2013, a Unifesp gastará 
cerca de R$ 6,3 milhões com assistência estudantil. Já 
em 2012, o valor gasto para esse fim foi de aproxima-
damente R$ 4,9 milhões. Além dos recursos repassados 
diretamente aos alunos, a Pró-Reitoria trabalha com 
outras propostas relacionadas à permanência que 
envolvem custos, ao oferecer subsídio aos estudantes 
da graduação para que eles possam se alimentar nos 
restaurantes universitários pagando apenas R$ 2,50, 
auxílio creche, auxílio transporte e auxílio moradia, 
entre outras ações ligadas à permanência, como aten-
dimento de problemas relacionados à saúde dos alunos, 
por exemplo.

Segundo a Pró-Reitoria, para o próximo ano o MEC 
já sinalizou que irá destinar R$ 7,3 milhões do PNAES 
para a universidade. Porém, cálculos preliminares feitos 
pela Prae indicam que, somente para os auxílios, seriam 
necessários no mínimo R$ 8,8 milhões. Se incluídos os 
gastos para subsidiar restaurantes e outras ações que 
contribuem com a permanência dos estudantes, este 
total subiria para R$ 12,1 milhões.

ção de assistência estudantil mais ampla. Todas essas 
atividades são apenas uma amostra das possibilidades 
de ações capazes de auxiliar a permanência dos alunos 
nas universidades com mais eficácia, buscando garantir 
que estes possam exercer seus estudos com qualidade.

Na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMS), 
os professores desenvolveram programas individuali-
zados de tutoria para alunos cotista. Na Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), estudantes benefi-
ciados pelos programas de auxílio participam de está-
gios em órgãos administrativos da universidade como 
contrapartida ao auxílio recebido. Já na Universidade 
Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (Unesp), 
assim como na Unifesp, projetos promovem a troca 
de saberes entre a comunidade acadêmica e as culturas 
populares, permitindo aos alunos oriundos das cama-
das geralmente menos favorecidas o protagonismo em 
ações universitárias.

Por fim, na Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ), diversos programas voltados especi-
ficamente aos estudantes cotistas são aplicados, deno-
minados “Conexões dos Saberes”, com objetivos como 
propor o diálogo entre alunos de realidades diferentes 
e a formação de professores quilombolas, por exemplo.

Estudantes criticam ”autoritarismo” do MEC
cotas raciais e sociais. Se não houver uma política 
séria de assistência estudantil, esses [os cotistas] 
serão os que terão mais dificuldade para permanecer 
estudando”, diz ele.

Segundo Iglecio, debates organizados pela dire-
ção majoritária da UNE, formada pelo grupo União 
da Juventude Socialista (UJS), associado ao PC do 
B, se resumem a “exaltações acríticas” de qualquer 
programa do governo. “A divisão de posições é 
grande. Se do lado da majoritária a política é a 
defesa irredutível de qualquer programa educacio-
nal do governo, do lado da oposição de esquerda 
existe a defesa intransigente dos 10% do PIB para a 
educação pública, dos 2,5 bilhões para o PNAES e 
da autonomia da entidade em relação a governos”, 
afirma o estudante.

A presidente da UNE, Virgínia Barros, diz não 
concordar com essas críticas e afirma que a entidade 
se posiciona sempre valorizando a democratização 
da educação, independente de quem propõe as polí-
ticas públicas para a área. Para ela, o PBP é um passo 
“muito importante” que se soma às políticas de per-
manência já existentes e, por isso, é valorizado pela 
direção majoritária. Segundo Virgínia, a UNE segue 
na luta pela ampliação do PBP no sentido de fazer 
com que o programa contemple mais alunos. Ainda 
assim, a líder estudantil não apontou propostas ou 
medidas concretas para as mudanças desejadas.
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Assembleia na UNE é marcada pela contraposição de opiniões
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Maria Paula Angelelli

“Ei, Fifa, paga minha tarifa!”. Em junho, milhões 
de brasileiros tomaram as ruas para protestar, entre 
outras coisas, contra a “farra da Copa” - bilhões de reais, 
dinheiro público investido na construção e reforma de 
estádios farônicos. No país do futebol, a Fifa – quem 
diria – pode ser considerada um símbolo de tudo o 
que existe de pior nas relações entre o estado e a coisa 
pública.

Em Cuiabá, o velho estádio foi demolido e deu 
lugar a outro imenso, com o custo de R$ 500 milhões 
financiados pelo BNDES. A arena Pantanal sediará 
apenas quatro jogos da Copa e tem capacidade para 
44 mil pessoas, número grande para a capital do Mato 
Grosso, onde o campeonato regional tem média de 
público de 1.000 torcedores por partida. O estádio 
Mané Garrincha, construído em Brasília, pela bagatela 
de R$ 1,2 bilhão, é o segundo maior do Brasil. Com 
capacidade para 71 mil torcedores, só perde para o Ma-
racanã em número de assentos. Pode ser considerado 
uma aberração numa capital com pouca ou nenhuma 
tradição futebolística, onde o maior clássico de futebol 
distrital em final de campeonato não conseguiu reunir 
mais de 1.500 torcedores.

Enquanto isso, pessoas se espremem para conseguir 
um lugar no transporte coletivo, escolas públicas não 
possuem um ensino de qualidade e cidadãos aguardam 
por dias atendimento nos hospitais. Só com o dinheiro 
investido no Maracanã nos últimos seis anos – R$ 
1 bi – seria possível construir 30 hospitais com 150 
leitos cada.

As “jornadas de junho” pegaram o governo bra-
sileiro e a Fifa de surpresa. Todo o desenvolvimento 
da Copa das Confederações, aliás, foi marcado pela 
revolta – das vaias contra a presidente Dilma Rousseff, 
durante a sua abertura, no estádio Mané Garrincha, ao 
jogo final, em 30 de junho, quando o Brasil enfrentou a 
Espanha num Maracanã cercado por milhares de ma-
nifestantes que protestavam contra os gastos públicos e 
contra as remoções de moradores afetados pelas obras.

“Antes das manifestações de rua de junho, havia 
uma percepção, muito estimulada pela comunicação 
do governo, de que o Brasil estava no rumo certo, 
avançando econômica e socialmente com benefícios 
diretos na vida de grande parte da população. As ma-
nifestações esvaziaram esse discurso”, explica Sérgio 
Malbergier, consultor em comunicações e colunista 
da Folha de S. Paulo.

Malbergier acredita que, apesar de tudo, em 2014 
os torcedores saberão distinguir entre a Copa, como 
evento esportivo, e a má gestão do erário. “A vida me-
lhorou, mas continua muito difícil. Os serviços públicos 
seguem de baixa qualidade, principalmente os mais 
básicos, como saúde, educação e transportes. Nesse 
contexto, os gastos com a Copa e o famoso padrão 

As ruas rejeitam 
a Fifa

Fifa, que exige estádios e estrutura de alta qualidade, 
serviram de contraste com a má qualidade dos mesmos. 
A Copa do Mundo servirá de palco e motivo para os 
protestos”, conclui.

Estudo feito pela empresa Nielsen, especializada 
em consultoria e pesquisas de opinião, mostrou um 
aumento na rejeição das marcas relacionadas à Copa 
do Mundo após as manifestações. Registrou também 
uma mudança da opinião do brasileiro, que antes dos 
protestos era amplamente favorável ao evento.

Segundo as pesquisas, no ano de 2012, 71% dos 
consumidores aprovavam a realização da Copa do 
Mundo no Brasil. Os que achavam que ela implicava 
uma relação prejudicial de custo-benefício para o país 
somavam 33%. Com relação às marcas nacionais que 
patrocinavam o evento, 67% dos entrevistados apoia-
riam, sendo que 57% diziam que comprariam artigos 
da mesma. A rejeição somava apenas 3%.

Pesquisas realizadas logo após o término da Copa 
das Confederações mostraram a reviravolta dos núme-

Milhões de brasileiros contestam nas ruas uma 
orientação governamental que, por imposição 
da Fifa, destinou bilhões do erário à construção 
de estádios faraônicos, enquanto os serviços 
públicos essenciais sofrem com a falta de verbas
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Andifes pede “leis da Copa” para as universidades

mentos assegurados aos órgãos públicos envolvidos 
no processo de contratação de obras para a Copa de 
2014. A reivindicação parte de uma constatação sim-
ples: a extrema morosidade dos processos de licitação 
é um dos maiores entraves ao processo de expansão 
das universidades federais, iniciado em 2004.

Na última década, foram criadas 18 novas uni-
versidades federais no Brasil, o que fez disparar o 
número de estudantes matriculados. Mas faltam 
instalações e funcionários para atender à demanda, 
e nem sempre por falta de verba, mas pelas dificul-
dades impostas pela burocracia para a contratação 
de serviços e pessoas.

A inscrição das federais no RDC possibilitaria 
a resolução de uma parte dos problemas. Mas isso 
depende da vontade política do governo federal: ele 
teria que atribuir ao ensino público superior a mesma 
prioridade concedida ao futebol.

“Queremos trabalhar a flexibilização dessa lei, 
como aconteceu com as obras da Copa com a criação 
do regime diferenciado, mas defendemos o devido 
acompanhamento dos órgãos de controle do país. 
Só não dá mais para conviver com tanta burocracia”, 
afirma Jesualdo Pereira Farias, presidente da Associa-
ção Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 
de Ensino Superior (Andifes), eleito em agosto.

Farias referia-se ao Regime Diferenciado de Con-
tratação (RDC) – mecanismo alternativo às rígidas 
regras da Lei de Licitações, que permite uma maior 
rapidez nas contratações e licitações do setor público. 
O RDC foi criado somente para as obras da Copa do 
Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016, mas agora 
já vale para os projetos do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) e de infraestrutura.

Ele propõe, em resumo, que o governo estenda às 
63 universidades federais do país os mesmos procedi-

ros. Dos 1.420 entrevistados no estudo, nas seis cidades 
que sediaram a Copa das Confederações, além de São 
Paulo, o número dos que aprovavam o evento caiu para 
45%, e 61% viam a Copa de 2014 como portadora de 
uma má relação de custo- benefício. Quanto a parte do 
consumo, apenas 32% diziam apoiar os patrocinadores 
e 31% comprariam seus artigos. A rejeição aumentou 
em 22% do total de entrevistados.

“As pessoas começaram a perceber o que pode-
ria ser feito com o dinheiro que estava sendo gasto”, 
explica Humberto Luiz Peron, jornalista esportivo 
especializado na cobertura de futebol. Peron fala sobre 
a infraestrutura que o evento exige, como meios de 
transportes qualificados para a chegada e saída dos jo-
gos, funcionários bilíngues, hospedagem, entre outros. 
Modificações exigem gastos, mas no momento não 
há mais o que fazer: a Copa Mundial de 2014 será no 
Brasil. Ele também comenta essa irreversibilidade da 
situação, “se não acontecer aqui, o prejuízo – financeiro 
e moral – será maior”.
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Brasil testa limites 
da democracia
“Guerra ao terror” contradiz princípio 
da liberdade de expressão

Lu Sudré

mo tempo 
simbólico, pois 
ilustra o desprezo 
de autoridades pelos 
direitos dos cidadãos. “É um claro abuso de poder, de 
um autoritarismo sem precedentes. Nunca chegaram a 
um ato tão explícito, a ponto de violar uma garantia da 
Constituição. Esse é o estado que afugenta o cidadão a 
todo momento, o trata como um entrave”, pontua Mas-
sud, reafirmando que uma pessoa só pode ter seu sigilo 
devassado se autorizado por uma autoridade judiciária.

Mas as tentativas de impor restrições às liberdades 
fundamentais não se limitaram à criação da CEIAV. 
No início de setembro, o presidente da Assembleia Le-
gislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Paulo Melo, propôs 
um projeto de lei (PL) que proíbe aos manifestantes 
a prática de cobrir os rostos. Exige, além disso, que 
qualquer reunião pública ou ato deve ser previamente 
comunicado à polícia, contradizendo o texto da Cons-
tituição. Paralelamente, o  PL Antiterrorismo segue 
em análise por uma comissão no Congresso Nacional, 
defendido por seus proponentes como um passo neces-
sário para preparar o país para a Copa de 2014 e para os 
Jogos Olímpícos de 2016. Os críticos ao PL, incluindo 
Massud, alegam que há uma região indefinida, uma 
“área de sombra” em torno da tipificação dos crimes 
de terrorismo, que poderia dar margem para a crimi-
nalização e marginalização dos movimentos sociais. 
Segundo Massud, o PL abre uma avenida para quem 
quiser interpretar o direito com a finalidade de crimi-
nalizar e punir os movimentos sociais. “Há uma série 
de crimes que foram tipificados na época da Ditadura 
Vargas que permanecem na nossa legislação até hoje e 
são de duvidosa constitucionalidade, como o crime de 
desacato e de desobediência”.

O jurista Fabio Konder Comparato, professor da Fa-

As manifestações de 
junho, que levaram milhões 

de pessoas às ruas, colocaram em 
cheque a percepção de diversos setores da 

sociedade sobre mobilizações populares e ocu-
pação de espaços públicos como ferramenta política. 

Em sentido oposto, ações oriundas do próprio estado 
procuraram limitar a amplitude do debate democrático, 
incluindo, em particular, a criação de uma Comissão 
Especial de Investigação dos Atos de Vandalismo 
(CEIAV), no Rio de Janeiro, pelo governador Sérgio 
Cabral. O decreto que criou a comissão indicava, em 
um de seus artigos, que empresas operadoras de tele-
fonia e provedores de internet teriam prazo máximo 
de 24 horas para atendimento dos pedidos de infor-
mações, por parte de autoridades, sobre atividades dos 
usuários. O decreto, que não mencionava a necessidade 
de autorização judicial para a quebra de sigilo, foi 
interpretado pela OAB como restritivo à liberdade 
individual e inconstitucional.

O artigo número cinco da Constituição assegura a 
todos os indivíduos o direito a manifestação, atestando 
que podem se reunir em locais públicos, independen-
temente de autorização, e reafirma a legitimidade da 
livre manifestação de pensamento, além de declarar in-
violável o sigilo da correspondência, de comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 
salvo por ordem judicial. A pressão popular, as críticas 
da OAB e de outras entidades representativas da so-
ciedade civil e o destaque que a mídia deu ao assunto 
impuseram um recuo ao governador , cinco dias após a 
criação da CEIAV. Cabrou alterou o artigo sobre a que-
bra de sigilo, acentuando o respeito ao poder judicial.

Para a OAB, o novo texto proposto por Cabral ainda 
é marcado pelo “vício de inconstitucionalidade”, pois 
cria uma comissão com poderes investigatórios, o que 
somente pode ser feito por lei federal. Além disso, fere 
a Constituição, ao criar um órgão que terá prioridade 
sobre outros que já têm poderes de investigação. Para 
Leonardo Massud, advogado e professor de Direito 
Penal da PUC-SP, o decreto é um retrocesso e ao mes-

culdade de Direito 
da Universidade de São 

Paulo (USP), descreve um 
quadro ainda mais lúgubre. O pro-

fessor parte da constação de que no Brasil 
nunca houve uma democracia real e que até hoje a 
ordem jurídica preserva os interesses de oligarquias, 
em que uma minoria de ricos e poderosos comandam 
o próprio estado em defesa de seus interesses priva-
dos. Propondo uma discussão mais aprofundada, em 
entrevista à revista Caros Amigos, Comparato explica 
que nós não vivemos em um uma democracia porque 
essa significa soberania popular, em que o povo tem o 
poder supremo de designar os governantes, de fiscalizar 
sua atuação, responsabilizá-los e de fixar as grandes 
diretrizes da ação estatal, ressaltando que nem mesmo 
a Constituição, assim como suas emendas, foi aprovada 
legitimamente pela população.

Mas a democracia de fachada não é privilégio do 
Brasil. Logo após o atentado de 11 de setembro de 
2001, nos Estados Unidos, direitos civis anteriormente 
considerados invioláveis foram radicalmente restrin-
gidos, ato justificado pelo mesmo discurso da“guerra 
ao terror.” O então presidente dos Estados Unidos, 
George Bush, assinou o Ato Patriota, que atribuiu 
poderes praticamente ilimitados aos órgãos da polícia 
e agências de espionagem. Os recentes escândalos 
provocados pelas revelações de Edward Snowden, ex-
-funcionário da Agência Nacional de Segurança (NSA), 
e do ex-militar Bradley (Chelsea) Mainning são apenas 
desdobramentos da escalada de agressões por parte de 
agentes do estado aos fundamentos da democracia. Ba-
rack Obama, eleito pela primeira vez em 2008 graças às 
promessas de que no seu governo haveria “mudanças” 
no sentido da democracia, prosseguiu e aprofundou o 
percurso de seu antecessor.

Em todo o mundo, a “guerra ao terror” fornece 
aos estados os argumentos para impor restrições cada 
vez mais radicais aos direitos democráticos. O Brasil, 
nesse quesito, participa plenamente do mundo con-
temporâneo.
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Metas demandam 10% do PIB
Plano Nacional de Educação afirma o objetivo de promover um salto de qualidade no ensino
público do país, mas sem a dotação das verbas necessárias tudo se resumirá a uma 
declaração de intenções

Celina Brunieri

“Garantir educação pública de qualidade implica, 
entre outros fatores, boa formação dos professores, ges-
tão democrática da escola e do sistema, infraestrutura 
adequada e recursos financeiros suficientes para suprir 
os custos do setor”, afirma Márcia Jacomini, docente do 
curso de Pedagogia da EFLCH da Unifesp. Se conside-
rarmos que, em 2006, o gasto anual por aluno nos anos 
iniciais do ensino fundamental correspondia a cerca de 
um quinto do valor investido pela França e Espanha, 
além de ser bastante inferior ao aplicado pela Argen-
tina e México, não há como deixar de reivindicar um 
aumento vigoroso dos recursos destinados à educação. 

De acordo com o artigo 212 da Constituição, a 
União contribui com 18% dos recursos para a manu-
tenção e desenvolvimento do ensino, enquanto Estados 
e municípios reservam 25% das receitas para esse fim. 
Existe ainda uma fonte adicional de custeio, distribuída 
em quotas às três esferas de governo, que é proveniente 
do salário-educação recolhido pelas empresas. Acres-
cente-se, por fim, que o repasse de verbas à educação 
básica é feito, desde 2007, por meio do Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), 
que opera com o custo-aluno obtido em cada Estado e 
deve ser complementado pelo governo federal quando 
se situa abaixo do patamar mínimo fixado em nível 
nacional (em 2013 o valor do Fundeb é R$ 2.243,71). 

Esse é o mecanismo básico de captação e destinação 
das verbas educacionais, mas a União deve, ainda, cum-
prir um percentual de aplicação em relação ao produto 
interno bruto para atender à Emenda Constitucional 
n.º 59/2009. E esse percentual será definido no Plano 
Nacional de Educação, proposto em projeto de lei que 
tramita no Legislativo.

Embora incapaz de atender às necessidades edu-
cacionais do país, o Plano Nacional de Educação 
constitui um esforço para reduzir as desigualdades de 
acesso e permanência no ambiente escolar e de quali-
ficação profissional. Estruturado em vinte metas, com 
estratégias específicas, o plano propõe – entre outros 
temas – a alfabetização de todas as crianças até oito 
anos de idade, a oferta de educação integral em 50% 
das escolas públicas, a elevação do respectivo número 
de mestres e doutores para 40% e 35% nas instituições 
de nível superior, o aumento da taxa de matrícula para 
50% na educação superior e a garantia de formação (na 
graduação e pós-graduação) aos profissionais de edu-
cação. Todavia é a meta de n.º 20 que garante o custeio 
das demais ao estabelecer a ampliação do investimento 
público para 7% do PIB até o quinto ano da lei do PNE 
e o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. 

O projeto original do Executivo previa investimento 
de 7% do PIB, de acordo com a planilha de custos apre-
sentada pelo MEC. Prevaleceu, entretanto, o percen-
tual de 10%, aprovado nas comissões da Câmara e do 
Senado, que correspondia às projeções da Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação (veja texto na pág. 
9). Nesse âmbito, um dos pontos que têm travado a 
aprovação do PNE no Legislativo é o conteúdo das 
metas 11 e 12, nas quais há referência à expansão de 
vagas gratuitas, em vez de vagas públicas. Com isso, 
abre-se a possibilidade de inclusão de programas como 
Prouni, Pronatec e Fies, voltados a escolas privadas, no 
cálculo final dos 10% do PIB.  

A questão que sempre se coloca é, portanto, se ha-
verá recursos suficientes para universalizar a educação 
básica com qualidade e ampliar o atendimento público 
na educação superior. Entre as fontes alternativas de 
financiamento, especialistas apontam a vinculação de 
pequenos percentuais de tributos, descrita em estudo 
elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-
da (IPEA), que inclui o imposto sobre grandes fortunas, 
previsto na Constituição e ainda não regulamentado. 

A estimativa mínima de receita somaria, nesse caso, 
11,06% do PIB.  

Por outro lado, seria razoável supor que a aprova-
ção do projeto de lei que destina à educação 75% dos 
royalties oriundos da exploração do petróleo e mais 
¾ dos recursos que compõem 50% do Fundo Social 
do Pré-Sal garantiria os recursos para o cumprimento 
das metas do PNE. Mas, de acordo com Daniel Cara, 
coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação, o adicional dos royalties representará apenas 
o acréscimo de 1% a 1,5% do PIB em dez anos. Como 
o Brasil aplica atualmente 5,3% do PIB na educação 
pública, o total reservado ao setor chegaria a 6,8% 
do PIB. 

Reforçando a tese pró-financiamento, Márcia Jaco-
mini argumenta, por fim, que “a garantia de recursos é 
condição necessária para que o PNE não se transforme 
em um conjunto de intenções, tal como ocorreu com 
o PNE de 2001-2011. Este previa o ingresso no ensino 
superior de 30% dos jovens na faixa etária de 18 a 24 
anos, mas em 2012 esse percentual correspondia apenas 
a cerca de 14%”. 

Lentidão do Congresso 
dificulta negociações 

Com prazo de vigência de dez anos, o Plano 
Nacional de Educação (PNE) é um documento 
norteador da política educacional, que estabe-
lece as diretrizes e metas a serem cumpridas, 
de forma colaborativa, pela União, Estados e 
municípios no desenvolvimento do ensino. Pre-
visto no artigo 214 da Constituição, inclui entre 
seus objetivos a erradicação do analfabetismo, a 
universalização do atendimento escolar, a forma-
ção para o trabalho e a cidadania e a aplicação 
de recursos públicos em educação na forma de 
percentual do PIB. 

O projeto de lei n.° 8.035, que institui o 
novo PNE, iniciou sua tramitação na Câmara 
em 15/12/2010 e foi discutido em audiências 
internas e encontros regionais convocados por 
parlamentares. Mais de 2.900 emendas foram 
analisadas pelo relator Ângelo Vanhoni (PT-PR), 
que produziu texto substitutivo. Reconfigurado, 
o projeto seguiu para o Senado em 25/10/2012, 
denominando-se PLC 103/2012. Na Comissão 
de Assuntos Econômicos, o relator José Pimentel 
(PT-CE) acolheu novas emendas, introduzindo 
alterações significativas no texto. Em 29/5/2013, 
o projeto foi encaminhado à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, onde se encontra 
atualmente. 

Um breve retrospecto das iniciativas na área 
de planejamento educacional destaca a proposta 
do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 
de 1932, que não prosperou devido à instalação 
do Estado Novo; o plano previsto pela Lei de 
Diretrizes e Bases de 1961, com vigência entre 
1962 e 1970, que sofreu revisões no período 
ditatorial; e o PNE de 2001-2010, que expôs o 
diagnóstico do ensino e definiu metas que, em 
cerca de 70%, não foram realizadas, em razão 
do veto do então presidente Fernando Henrique 
Cardoso à elevação dos gastos em educação a 
7% do PIB.
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PNE quer país mais 
justo

Daniel Cara coordena a Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação, formada por mais de 
200 entidades; em entrevista a Entrementes, ele 
expõe as dimensões políticas do plano

Entrementes – Quem fiscalizará o cumprimento 
das metas do PNE e de que instrumentos a socie-
dade dispõe para induzir os gestores públicos à sua 
observância?
Daniel Cara – Boa parte do PNE anterior não foi cum-
prida porque o governo federal só tinha que emitir um 
relatório avaliativo em cinco anos. Para este PNE pedi-
mos que, a cada dois anos, o INEP produza relatórios 
com base nas pesquisas do IBGE – do Censo Escolar 
e do PNAD – e também com base nos dados obtidos 
por análises do próprio INEP. Além desse instrumento, 
algumas iniciativas da sociedade civil começam a se 
articular para constituir o observatório oficial do PNE. 

E – Por que muitas resoluções da Conferência Nacio-
nal de Educação (2010) não foram incluídas no PNE? 
Qual o prejuízo que esse fato teve para a educação 
brasileira?

DC – Não foram incluídas porque o governo federal 
não considera a esfera participativa como prioritária 
e definidora de políticas. No caso da Conae existia na 
gestão do ministro Haddad uma concepção de que 
cabia ao Poder Executivo a iniciativa das ideias e a 
realização de propostas, e à sociedade o apoio a estas. 
Após o envio do projeto, retomamos parte das delibera-
ções da Conae – por exemplo, o custo aluno-qualidade 
inicial – e transferimos essas referências de políticas 
públicas para o PNE. Fomos vitoriosos na tramitação da 
Câmara. O prejuízo para a educação brasileira de não 
ter incluído as resoluções da Conae no PNE é inclusive 
de ordem participativa e de construção de uma cultura 
democrática. Gastam-se milhões nos mecanismos de 
participação, que se fossem de fato incorporados à 
gestão pública seriam um investimento importantíssi-
mo no sentido de inverter a lógica de construção das 
políticas de educação. O grande desafio da Conae é a 
construção do sistema nacional de educação, citado no 
artigo 214 da Constituição. Não vejo outra saída para o 

país a não ser implementar a reforma federativa, e – no 
caso da educação – isto significa regulamentar o artigo 
23, parágrafo único, e o artigo 211.

E – Várias metas e estratégias do PNE não separam 
as responsabilidades entre União, Estados e muni-
cípios. Como definir corretamente as atribuições de 
cada ente federado?
DC – Eu diria que não existe separação da responsa-
bilidade entre União, Estados e municípios porque os 
governadores e o Poder Executivo não querem mais 
responsabilidades. O governo federal prefere gerir 
com base em programas de forte apelo popular como 
o Proinfância, prefere trabalhar no varejo, estabele-
cendo relação com cada prefeito e fortalecendo a base. 
Prefeitos da oposição ficam constrangidos de ir contra 
o governo federal, porque dependem de seu recurso. 
Resultado: como a União é a que mais arrecada e tem 
mais possibilidade de financiamento, tem um poder 
mandatório e coercitivo muito forte sobre os demais 
entes federados. 

E – O PNE corre o risco de se tornar apenas um 
documento formal, uma carta de intenções, se não 
houver por parte dos governos o compromisso com 
sua realização?
DC – Toda lei no Brasil corre o risco de ser uma lei 
meramente formal. O que vai dar força ao PNE é a 
capacidade da sociedade de torná-lo uma prioridade, 
de cobrar pela execução de suas metas.  É preciso que 
a imprensa se preocupe com o PNE, não nessa vertente 
míope de que é preciso mais recursos ou é preciso mais 
gestão, como se as duas coisas fossem separadas. Então, 
a qualidade do PNE vai ser dada pela forma como a 
sociedade perceber nesse plano um projeto estratégico 
de desenvolvimento. 

E – As modificações efetuadas no Senado na redação 
das metas 11 e 12 (substituição de vagas públicas por 
vagas gratuitas) refletem o embate entre o público 
e o privado no ensino. Como o senhor avalia essa 
questão?
DC – O Brasil sempre foi um país marcado pela disputa 
e distribuição do fundo público. O que me preocupa 
não é apenas a sanha do setor privado em capturar 
recursos públicos, mas o fato de que ofereça serviços de 
péssima qualidade. Quando se observa a forma como o 
governo federal trata essa questão, basicamente o que 
ele está dizendo é o seguinte: ‘Não vou expandir matrí-
cula no setor público no ensino superior’, que para ele é 
o mais preocupante. Com o Pronatec II, qualquer curso 
de baixa qualidade, de baixa carga horária, do ensino 
técnico profissionalizante de nível médio, serve como 

matrícula adicional. Então o governo desqualificou o 
caráter da expansão, que é um aspecto importantíssi-
mo para a juventude no sentido de [obter] espaço no 
mercado de trabalho.

E – Por que o PNE até hoje não foi aprovado?
DC – Quem está travando a aprovação do PNE é o 
governo federal. Porque os gestores do MEC acreditam 
que a melhor maneira de obter benefícios institucionais 
e eleitorais na política de educação é gerenciar através 
de programas em que governadores e prefeitos são 
constrangidos a seguir a política [oficial], tendo como 
contrapartida a distribuição de recursos. O PNE vai 
pela linha contrária, e todos os chefes do Executivo 
terão de cumprir as metas e estratégias para a consa-
gração do direito à educação. A questão central do PNE 
deve ser a valorização dos profissionais da educação, 
cujo salário daqui a dez anos equivalerá, no máximo, a 
R$ 2.600,00, que é baixíssimo para 90% da população 
brasileira. O PNE não foi aprovado porque quebra a 
lógica da gestão pública na área da educação. É um 
projeto de Estado, superior aos mandatos.

E – Há possibilidade de mudança no texto que foi 
aprovado no Senado, em relação aos pontos desfavo-
ráveis à educação pública? Cite um exemplo. 
DC – Eu acredito que conseguiremos reverter a posi-
ção do Senado. O exemplo que para nós é mais caro 
é o do custo aluno-qualidade inicial (CAQi), que foi 
desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito 
à Educação e calcula quanto a educação pública deve 
investir por aluno ao ano para garantia de um padrão 
mínimo de qualidade. Se o CAQi for implementado, o 
governo federal terá de complementar o Fundeb com 
recursos que [saltarão] de 10 bilhões para cerca de 50 
bilhões. O CAQi vai exigir 1% do PIB para alçar os 
40 milhões de matrículas públicas atuais da educação 
básica a um padrão mínimo de qualidade, estando fora 
desse cálculo os 14 milhões de analfabetos.

E – Quando os royalties começarão a ser canalizados 
para a educação? Representarão que incremento no 
percentual do PIB? 
DC – Os recursos dos royalties começarão a ser ar-
recadados a partir de 2014 e serão incorporados ao 
orçamento do MEC. Isso representará 2,8 bilhões. Da 
licitação à declaração de comercialidade [dos poços] 
gastam-se seis ou sete anos e, em tais casos, a explora-
ção do petróleo começaria no oitavo ano. Em relação 
ao Fundo Social do Pré-Sal, o dinheiro também ficará 
com a União. Nosso próximo desafio é desvincular os 
recursos do orçamento da União e transferi-los para 
Estados e municípios.

Daniel Cara mestre em Ciência Política pela USP
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O passaporte de trabalhador não teve serventia. 
Os tabloides do dia seguinte colocaram Ricardo na 
condição de criminoso. Afinal, o delito só poderia ser 
um acerto de contas do tráfico. Será? Seria apenas mais 
um caso de assassinato de jovens pobres das periferias 
brasileiras? Dados da Secretaria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo revelam que em Santos, de 
janeiro a junho de 2013, foram assassinados 116 anô-
nimos, como se fossem homens destinados a morrer, 
com vidas nuas, sem valor. Escondidos nas periferias 
dos grandes centros, no atual estágio do capitalismo, 
estes jovens se tornaram facilmente descartáveis, uma 
crescente massa de supérfluos como expressão da nova 
fisionomia adotada pela economia global.

Para o filósofo André Tosel, trata-se de uma barbárie 
interna às sociedades ditas “civilizadas” que, dentro da 
dinâmica de acumulação de capital, age sem qualquer 
interesse ético-político pelo bem comum e, portanto, 
descarta os indesejados. Hoje o mercado mundial está 
realizado e a burguesia não pode mais integrar massas 
imensas que se tornam cada vez mais supérfluas, des-
cartáveis. As classes subalternas não podem mais ser 
assimiladas, a barbárie não é mais momentânea, tende a 
se tornar regra. O estado de exceção se torna condição 
de sobrevivência neste que para muitos, como Ricardo 
Gama, se tornou um não mundo.

Os crimes de maio de 2006 confirmam a regra apli-

cada aos homens supérfluos. Na simbólica semana do 
dia das mães, a polícia do Estado de São Paulo, sob a 
alegação de punir os criminosos do Primeiro Comando 
da Capital (PCC), matou cerca de 600 jovens nos bair-
ros pobres da periferia. Como contrapartida de uma 
imensa concentração de riquezas no extremo oposto, 
as políticas sociais estão ausentes. São os PPPs (pretos 
e pobres das periferias) que mais sentem a violência na 
pele. O Mapa da violência de 2011 revela que, no Brasil, 
apesar das diferenças entre as Unidades Federadas, a 
tendência geral desde 2002 é de aumento no número 
absoluto de homicídios na população negra. Para os 
jovens entre 15 e 25 anos, os dados aumentam mais 
ainda: em 2002 morriam proporcionalmente 45,8% 
mais negros do que brancos; em 2008 o índice atinge 
127,6%.

O moço de uniforme simples e com cara de menino 
só não era preto, mas era pobre e, como na canção, 
“pobres são como pretos”. Este seria mais um caso de 
execução de pobres das periferias, não fosse o uniforme 
que identificava a relação do trabalhador com a uni-
versidade. Os estudantes começaram a gritar: “Quem 
matou Ricardo?” A universidade assistiria calada a este 
violento episódio? Para muitos membros da comuni-
dade acadêmica este crime teria ligação direta com a 
expansão das universidades públicas. 

A Unifesp cresceu muito nos últimos anos, ex-
pandiu os campi, aumentou o número de alunos sem 
que houvesse infraestrutura adequada; não houve 
crescimento da contratação de funcionários, docentes 
e técnicos. E pouco se discutiu sobre a inserção dos 
campi nas áreas de vulnerabilidade social. Qual o papel 
da universidade pública nestes locais? Como lidar com 
a violência que bate à porta?

Para alguns, a solução está em colocar cadeados, 
câmeras de vigilância, grades, mais policiamento etc. 
Ironia das ironias, esta tese deixa, no mínimo, algumas 
dúvidas, especialmente se considerarmos que, no caso 
do moço com cara de menino, os principais suspeitos 
do assassinato são os agentes de segurança pública que 
menos de 48 horas antes haviam espancado o traba-
lhador terceirizado. Outros buscam respostas no papel 
social da universidade.

Este princípio norteou a audiência pública “Refle-
xões sobre a violência na Baixada Santista”, ocorrida 
em agosto. A instituição universitária (reitoria, direção 
de campus, estudantes, docentes, técnicos administra-
tivos em educação e funcionários terceirizados), junto 
com movimentos sociais, como as Mães de Maio, e 
parlamentares, discutiram sobre este tema que nos 
bombardeia diariamente. Um belo jeito da universidade 
se distanciar do senso comum que insiste em tratar a 
questão social como um caso de polícia. 

“Nós queremos condições de integração de produ-
ção de conhecimento para que a sociedade não veja 
esta universidade como uma afronta, como algo que 
é avesso à sua própria sobrevivência. A universidade 
não é avessa à sobrevivência humana ou aos direitos 
humanos, ao contrário, é um alento que agrega e 
que permite esta discussão, que permite desenvolver 
instrumentos pra isso. Essa universidade quer fazer 
esse debate”, disse a reitora da Unifesp, Soraya Smaili, 
durante a abertura da audiência.

Durante o encontro, diversos alunos declamaram 
poesias e versos em homenagem a Ricardo e em repú-
dio à violência a qual ele foi submetido.

Renata Gonçalves

Quarta-feira, 31 de julho, por volta de 13h30. Três 
policiais militares chegaram a poucos metros da uni-
dade central da Unifesp - Campus Baixada Santista 
para averiguarem uma suposta ocorrência em uma 
casa. Ricardo Ferreira Gama, trabalhador com cara de 
menino, tragava um cigarro na calçada da universidade 
para encerrar seu horário de almoço e voltar ao traba-
lho – era funcionário da empresa que presta serviços de 
limpeza à Unifesp. Com uniforme, crachá no pescoço e 
pronto para a jornada, o curioso trabalhador quis saber 
o que se passava. A autoridade policial não gostou da 
indagação. Contrariado, desferiu uns palavrões, e tama-
nha petulância foi considerada desacato às autoridades 
que deveriam assegurar a população. 

Pouco depois, Ricardo, já com sangue escorrendo 
da boca e do olho, parecia ter perdido para sempre o 
jeito de menino. O uniforme de que tanto se orgu-
lhava, como se fosse seu passaporte para a cidadania, 
estava manchado de sangue. Calado, foi levado pelos 
mesmos homens fardados para registrar o Boletim de 
Ocorrência. Jamais houve este registro. Após a agressão, 
48 horas se passaram e o jovem trabalhador, depois de 
mais uma jornada na limpeza da nossa universidade, 
foi executado com oito tiros a duas quadras do campus. 
Perdeu-se para sempre Ricardo Gama, o moço que 
tinha jeito de menino.

O uniforme, a violência e a universidade

Renata Gonçalves é professora do curso de Serviço Social da 
Unifesp-BS. Integrante do Centro de Referência em Direitos 
Humanos da mesma instituição, hoje nomeado “CRDH Ricardo 
Ferreira Gama”.
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Erika Sena

Entrementes - Como foi, para você, estudar na EPM 
durante a ditadura?
Gilberto Natalini - A EPM era, no geral,  muito con-
servadora. Havia poucos alunos filhos de operários, de 
gente popular. Meu pai era balanceiro de usina de açú-
car. Estudávamos muito, mas queríamos  livrar o Brasil 
da ditadura. Criamos um grupo, no começo dos anos 
70, para atuar na faculdade. Junto com outras cinco 
escolas de Medicina, lançamos o jornal “Articulação”, 
que era pregado, de madrugada, em murais. Éramos 
muito procurados por grupos clandestinos, que pediam 
apoio, consulta médica, dinheiro para mandar alguém 
para fora do país. Aí veio a luta contra o ensino pago. 
O MEC aumentou a matrícula da EPM em 1.000% e 
dividiu em 12 vezes, ou seja, instituiu uma mensalidade. 
Fizemos um piquete na porta da secretaria, no pátio 
interno da escola. Não deixamos os estudantes fazerem 
as matrículas. Foi juntando aluno, e virou um ato contra 
a privatização. Barramos a matrícula e o MEC recuou.

E - Quando aconteceu a sua prisão?
GN - Em 1972. Cida, irmã de um colega, Paulo Horta, 
era do Movimento de Libertação Popular. O Paulo 
repassava os jornais da Molipo para nós. Entreguei um 
jornal para um estudante que era do PCB. Ele foi preso, 
torturado e entregou o meu nome. A repressão me 
seguiu por 30  dias. Fui preso à porta da casa da minha 
avó, no Bosque da Saúde, e levado ao DOI-CODI, para 
ser interrogado pelo coronel Carlos Alberto Brilhante 
Ustra. Eu disse ter encontrado os jornais no banheiro 
da faculdade: ‘Tenho todos esses jornais em casa, se o 
senhor me levar lá entrego tudo’. Ao chegar em casa, 
minha tia contou que cinco ou seis colegas meus tinham 
passado por lá e levado tudo para a casa do meu tio. 
Já saí dali apanhando dos agentes. Voltei para o DOI-
-CODI. Prenderam meus tios e 10 colegas da EPM. 
Invadiram nossos armários da Escola. No final de 
uma semana, eles soltaram oito e ficamos eu, o Paulo 
Horta e o Valter Nascimento. Queriam saber o nome 
de quem nos entregava o jornal. Bateram muito, pren-
deram a mulher grávida do Paulo, duas primas dele, a 
namorada do Valter. Mas não delatamos a Cida. Mais 
ou menos 50 dias depois, um guarda chegou na cela, 
de madrugada, e disse ao Paulo: “Teu pai mandou te 
avisar que você pode falar o nome da tua irmã porque 
ela já fugiu.” O guarda era de Guaratinguetá, e a família 
do Paulo também. O Paulo falou, mas a Cida já tinha 
escapado para o Chile. Eu fiquei surdo, por causa dos 
choques elétricos nos ouvidos. Depois de um tempo, 
mandaram a gente cumprir pena de 30 dias numa cela 
do Dops, no largo General Osório. Depois fomos soltos. 
Aí aconteceu a parte bonita. Passamos 90 dias fora da 
Escola, nós íamos perder o ano letivo. Os professores da 
Clínica Médica nos disseram que eles não concordavam 
com a gente, que a gente era muito radical, mas que, 
como liberais, eles defendiam o direito de a gente pensar 
e de se expressar. Pediram que estudássemos para fazer 
segunda época, em janeiro. Passaram a gente de ano. 
Foi um ato de generosidade.

E- Como você enxerga a criação de uma CV na 
Unifesp?
GN - Com uma alegria enorme. A Escola teve um 
caso emblemático, o do professor Marcos Lindenberg.  
Ficaria muito feliz se a Escola reintegrasse o professor,  
simbolicamente. 

E - Em que pé estão os trabalhos da CV da câmara 
municipal?
GN - A CV da Câmara foi iniciada em 2012. Este ano, 
propus recriar a CV com o mesmo prazo de funciona-
mento da CV Nacional (CVN). Já ouvimos as questões 
do caso Vladimir Herzog, do sepultamento clandestino 
de presos políticos, da morte de Juscelino Kubitschek e 
agora queremos apurar a participação de religiosos na 
resistência à ditadura. Vamos restituir simbolicamente 
o mandato dos 42 vereadores que foram cassados da 
Câmara (entre 1936-1969). Estamos também apurando 
a perseguição dos dirigentes sindicais paulistanos. Con-
vocamos o José Maria Marim, o delegado Aparecido 
Laerte Calandra e o Paulo Maluf. Delfim Neto já veio 
depor. O objetivo é verificar a participação civil no 
financiamento da repressão. 

E- Há algum caso em estágio avançado de investiga-
ção ou de autoria de crimes comprovada?
GN - Estamos conversando muito sobre a morte do 
Juscelino. Ele saiu de São Paulo, quando morreu num 
suposto acidente na via Dutra e estava articulando a 
sua nova candidatura à presidência da república. Aca-
bei de pedir uma  perícia no crânio do motorista do 
JK e no objeto metálico que foi encontrado dentro de 
sua cabeça, que, segundo informações de alguns, seria 
um projétil de arma de fogo e não um prego do caixão 
como foi dado na perícia oficial da época da ditadura. 
Ouvimos  também o fotógrafo do cadáver de Herzog, 
que comprova que ele já estava morto quando foi 
montada a cena para a fotografia. Ouvimos o Cláudio 
Guerra, um ex-delegado do Dops do Espírito Santo 
que atuava em São Paulo. 

E - O trabalho das CVs é suficiente para fazer justiça 
às vítimas da ditadura?
GN - Quem vai fazer justiça ou não é a própria justiça.  

A CV apura e denuncia fatos históricos, concretos 
e objetivos sobre prisão, tortura, desaparecimento e 
morte de pessoas no período da ditadura. O argumento 
de que a anistia foi para os dois lados é complicado. Os 
perseguidos pela ditadura foram presos, torturados, 
mortos. Já torturadores como o coronel Ustra e o de-
legado Calandra vivem como se nada tivessem feito. A 
anistia foi muito torta, capenga. Pessoalmente, defendo 
a punição dos torturadores, como feito na Argentina 
e em outros países, sem nenhum trauma. No Brasil, o 
delegado, assassino e torturador Sérgio Fleury, chefe do 
Dops em São Paulo, é nome de rua na capital paulistana. 
Isso tudo só foi possível porque a redemocratização no 
Brasil foi um processo de conciliação política, chefia-
do pelo Tancredo Neves, entre a oposição e o regime 
militar. Tancredo representava alas conservadoras que 
estavam se apartando do regime, mas com caráter con-
ciliatório, e aceitaram uma Lei de Anistia que encobriu 
os crimes da ditadura. Isso começou a mudar com a  
Constituição de 1988, que democratizou mais a política 
brasileira, e na década de 90, quando o governo FHC 
adotou uma série de medidas para começar a investigar 
o desaparecimento de presos políticos. 

E - Vivemos numa democracia?
GN - É uma democracia dúbia. A democracia social 
não chegou de jeito nenhum. Vivemos em um país 
com bolsões de miséria terríveis. Dentro da cidade 
de São Paulo, há 2 milhões de pessoas que vivem em 
uma situação muito abaixo do mínimo tolerável. Hoje, 
a Polícia Militar é agente de uma cultura de violência 
que a ditadura construiu. A PM entra na periferia, gira 
a metralhadora e mata todo mundo, o que estiver em 
volta. É uma atitude que serve de contenção ao levan-
te popular. Mas, a violência e o genocídio não estão 
presentes apenas na PM. Só no ano passado, houve 60 
mil assassinatos no Brasil, envolvendo a PM, milícias 
e gangues. Nesse período democrático, registramos o 
avanço do crime organizado. A CV vai acabar mos-
trando as consequências que a democratização frágil e 
defeituosa trouxe para o Brasil. Os brasileiros não têm 
mais sonhos. O máximo do sonho de um brasileiro é 
comprar um carro em 60 meses ou uma geladeira nova. 
A nossa juventude não sonha.

Gilberto Natalini
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“A juventude não 
sonha”
O vereador Gilberto Natalini fala sobre sua prisão 
e tortura quando estudava da EPM, em1972, e faz 
uma avaliação dos trabalhos da CV - SP, que preside
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Isabel Harari e Maria Paula Angelelli 

“O bom do Programa Mais Médicos é que antes 
dele não existia esse debate de forma tão agitada na 
sociedade”, afirma Nicanor Rodrigues da Silva Pinto, 
médico sanitarista na Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp-EPM), especializado em Administração 
de Serviços de Saúde do setor público. Nicanor lembra 
que muitos municípios - por serem pequenos ou po-
bres - não conseguem responder ao problema da falta 
de profissionais ou a desorganização do sistema. Os 
orçamentos dos municípios mais carentes sequer são 
suficientes para assegurar sua autonomia administra-
tiva, e isso, obviamente, produz conseqüências na área 
da saúde, observa. “O Programa Mais Médicos vem, no 
mínimo, problematizar isso.”

A iniciativa foi instituída por meio de medida 
provisória assinada pela presidente Dilma Rousseff, e 
regulamentada por portaria conjunta dos Ministérios 
da Saúde e da Educação. O PMM pretende ampliar o 
atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) no curto 

As catracas da saúde

prazo. É um projeto de caráter emergencial, anunciado 
após as manifestações de junho por todo o país, que 
permite a inscrição dos municípios que demandam 
médicos e recursos para garantir a atenção básica aos 
cidadãos.  

O PMM garante prioridade de contratação aos 
médicos brasileiros. As vagas remanescentes serão pre-
enchidas pelos estrangeiros ou brasileiros formados no 
exterior, que passarão por um período de treinamento 
e também avaliações durante três semanas. A duração 
do contrato é de três anos e pode ser renovada uma 
única vez.

O programa vem gerando fortes polêmicas em todo 
o país. Apesar disso, pesquisa realizada por encomenda 
da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) e 
divulgada no dia 10 de setembro desse ano, revelou que 
73,9% dos entrevistados são favoráveis à contratação 
dos médicos estrangeiros. Os dados mostram que 
49,6% dos 2.002 entrevistados acreditam que o pro-
grama solucionará alguns dos problemas mais graves 
de saúde pública no país. Ainda segundo a pesquisa, 
os índices de aprovação do PMM  ajudaram na recu-
peração da popularidade do governo Dilma Rousseff.

A primeira fase do programa contou com a ins-
crição de 1.096 profissionais que vão atuar em 454 
cidades. Ao todo, 3.511 municípios haviam solicitado 
15.450 profissionais. Os médicos formados no Brasil 
iniciaram seu trabalho na segunda-feira, 2 de setembro, 
e os estrangeiros no dia 16, após avaliados seus conheci-
mentos em saúde pública brasileira e língua portuguesa. 
A aprovação nesta etapa é essencial para que adquiram 
o registro profissional provisório e iniciem suas ativi-
dades nos municípios para os quais foram designados. 
Participam do programa 244 brasileiros formados no 
exterior, além de cerca de 400 cubanos que vieram ao 
país por um convênio com o governo de Cuba.

Demagogia?
“É uma medida demagoga porque não vai solucio-

nar o problema da saúde pública no Brasil e pode até 

Subfinanciamento do SUS, ensino voltado 
para o mercado e pressão de grandes 
empresas criam um quadro catastrófico da 
saúde pública no Brasil

mesmo piorar a situação”, diz Renato Azevedo, presi-
dente do Conselho Regional de Medicina do Estado de 
São Paulo (Cremesp). Azevedo acredita que médicos 
desqualificados podem ser contratados, colocando 
vidas em risco. “Não somos contra a vinda de médicos 
estrangeiros, mas achamos que eles precisam ter o di-
ploma validado no Brasil. Um médico sem o Revalida 
é mal formado”, disse.

Onze dos 26 médicos selecionados para trabalhar 
em Fortaleza desistiram de participar. Segundo a 
prefeitura da cidade, seis desistiram antes mesmo de 
deixarem os seus países e outros cinco após as primeiras 
aulas. A Secretaria da Saúde de Fortaleza aponta que a 
principal causa é a carga horária de 40 horas semanais 
e o local de trabalho. Com o abandono, somente 15 
profissionais vão trabalhar pelo PMM em Fortaleza. 

Outras secretarias municipais de saúde também 
relataram desistências. Além da contratação, a medida 
também instituiu a abertura de 11.447 vagas em facul-
dades de medicina até 2017 e o investimento de R$ 15 
bilhões na expansão e na melhoria da rede pública de 
saúde. Dessa soma, R$ 7,4 bilhões serão repassados para 
a construção de 818 hospitais, 601 Unidades de Pronto 
Atendimento e 16 mil Unidades Básicas de Saúde. 

Privatização agrava 
sucateamento da saúde

“Há um problema sério de formação do médico no 
Brasil. As escolas de Medicina são muito influenciadas 
pelo mercado de trabalho e isso faz com que o currí-
culo priorize as especializações”, diz Renato Azevedo. 
Ele acredita que o currículo dos cursos de Medicina 
é outro problema, pois existe no país uma política 
indiscriminada de abertura de faculdades que não têm 
condições de formar médicos de qualidade e voltados 
para as necessidades da população. 

“É um currículo muito fragmentado, que mostra 
todas as possibilidades de especialidades, mas não 

Fonte: EBC

NORTE

Nº Médicos Brasileiros: 169
Nº Médicos Estrangeiros: 29
Cidades Contempladas: 60

CENTRO-OESTE

Nº Médicos Brasileiros: 115
Nº Médicos Estrangeiros: 23
Cidades Contempladas: 31

NORDESTE

Nº Médicos Brasileiros: 433
Nº Médicos Estrangeiros:60
Cidades Contempladas:243

SUL

Nº Médicos Brasileiros: 128
Nº Médicos Estrangeiros: 85
Cidades Contempladas:89

SUDESTE
Nº Médicos Brasileiros: 251 
Nº Médicos Estrangeiros:85
Cidades Contempladas: 96

Queremos o SUS mantido pelo Estado?
Florianita C. Braga Campos

A disputa está colocada na sociedade brasilei-
ra e a Unifesp não está imune. Hoje, oferecemos 
duas formações em saúde distintas: uma mais 
tradicional - Escola Paulista de Medicina (EPM) 
e Escola Paulista de Enfermagem (EPE) - com 
foco centrado no hospital e reconhecida pela 
formação de profissionais especialistas disputados 
pelo mercado, tanto por quem procura formação 
(graduação e residências), como para quem busca 
ser atendido por excelentes profissionais. A outra 
(Instituto Saúde e Sociedade, localizado no campus 
Baixada Santista) busca atender às necessidade de 
trabalho em equipe e com a formação centrada 
no usuário. 

Além disto, a universidade elaborou o curso de 
Especialização para Equipe de Saúde da Família, 
da Universidade Aberta do SUS (UnASUS). Desde 
2010, formou quase 5mil profissionais (médicos, 
enfermeiros e dentistas). O Ministério da Saúde 
financia o curso (à distância) e a supervisão pre-
sencial, organizada através do Programa de Valo-
rização da Atenção Básica (Provab), desde 2011. 
A proposta tem objetivo de fixar os profissionais 
no município de pequeno porte ou em periferias 
de grandes cidades. 

O Mais-Médicos não surpreende, se enten-
dermos este histórico de disputa social a respeito 
de qual SUS é melhor para os brasileiros. O 
programa vem da certeza de que a implantação 
do SUS depende da Atenção Primária forte. Não 
desconsidero, porém, várias críticas possíveis ao 
Mais-Médicos, mas expõe uma querela antiga: o 
SUS precisa ser estatal.

Florianita C. Braga Campos é pró reitora de Extensão da 
Unifesp

Onde estão os médicos?
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* PP, PSB, PPS, PSC, PDT, PTB, PC do B, PR, PTC, PSL, PMN,     
  PRB, PSOL, PRP

Cadidatos a Presidente  Valor (R$) Plano de saúde/Doador

Dilma Rousseff (PT)   1.000.000,00 Qualicorp corretora de Seguros S/A

José Serra (PSDB)      500.000,00 Qualicorp corretora de Seguros S/A

Fonte: TSE, 2011

O incômodo 
cubano

Cerca de 400 médicos cubanos contratados 
pelo Programa Mais Médicos (PMM) desembar-
caram no Brasil,  em a 24 de agosto. Serão aloca-
dos nos 701 municípios rejeitados pelos médicos 
brasileiros e estrangeiros inscritos no programa. 
Estima-se que até o final do ano o governo cubano 
envie um total de quatro mil profissionais.

Críticos do PMM questionam a contratação 
emergencial dos médicos estrangeiros em geral, e 
a dos cubanos, em particular. A crítica decorre da 
suspensão da exigência de que os médicos contra-
tados pelo PMM se submetam ao Revalida (Exame 
Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos). 
Com isso, dizem os críticos, não será possível saber 
se estão aptos para exercer a profissão no país, seja 
por barreiras médicas - divergências curricula-
res – ou linguísticas. A crítica à contratação dos 
médicos cubanos é um pouco mais complicada, 
por envolver outras observações, de natureza 
ideológica e trabalhista. 

Ao desembarcarem no Brasil, os cubanos fo-
ram recebidos por jovens médicos brasileiros com 
manifestações explícitas de hostilidade, incluindo 
gritos que os caracterizavam como “escravos”.  A 
acusação deriva do fato de que, nos termos do 
acordo feito com  Havana, os salários serão pagos 
ao governo cubano, que repassará uma parte aos 
médicos.

Para Juan Carlos Raxach, médico cubano resi-
dente no Brasil e assessor de projetos da Associação 
Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), a atitu-
de hostil é permeada por uma questão ideológica. 
“São médicos vindos de Cuba, um país socialista. 
A partir disso, a corporação médica pega escudos 
para se defender . E isso se torna um obstáculo para 
a vinda do profissional que quer exercer a medicina 
no Brasil. É uma falta de ética profissional o jeito 
que isso está sendo abordado pela classe médica. 
É uma falta de respeito, é preconceito”.

Segundo Raxach, a vinda dos médicos cubanos 
traz à tona a questão do conflito de interesses entre 
o setor público e privado no Brasil. “Para além dos 
profissionais cubanos, temos que analisar o que 
realmente está acontecendo com a nossa saúde. 
Não deveria ser mais médicos, e sim “Mais Saúde”. 
O governo deveria investir recursos para melho-
rar a qualidade do serviço público. Falta vontade 
política”, finalizou. 

Entre as localidades destinadas aos médicos 
cubanos, 68% apresentam baixo IDH e 84% 
localizam-se nas regiões Norte e Nordeste. Frente 
à resistência das corporações médicas à chegada 
dos profissionais de Cuba, Nicanor, médico sani-
tarista, pondera: “Os médicos daqui de São Paulo 
e a corporação dizem que o governo é canalha ao 
colocar cubanos nesses municípios, mas eles [os 
médicos e a corporação] não estão sendo canalhas 
com os municípios ao negar ajuda e falar que não 
devia ir médico nenhum pra lá?”.

necessariamente os principais problemas de saúde da 
população e que um bom médico deveria estar respon-
dendo”, declarou Nicanor. 

No Brasil, há 53 especialidades médicas reconhe-
cidas pela Comissão Mista de Especialidades (CME). 
Dos 388.015 médicos em atividade no Brasil,  207.879 
(54%) são capacitados em uma ou mais especialidades. 
Os outros 180.136 profissionais (46%) são generalistas. 

Há vagas na Residência Médica para apenas a 
metade dos mais de 16.000 médicos que se formam 
anualmente. “São 88 mil médicos entre 30 e 60 anos 
de idade sem especialização. O fato é que pela deterio-
ração da graduação do ensino, era preciso que todos, 
ou pelo menos a maioria, tivesse essa oportunidade”, 
critica Mário Scheffer, professor do Departamento de 
Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP). 

Hoje, 39% dos profissionais titulados trabalham em 
especialidades gerais – ou áreas básicas; na Residência 
Médica, as vagas nessas áreas somam 46%. Embora a 
demanda pela atenção primária no país cresça expo-
nencialmente, o número de especialistas nessas áreas 
aumenta de forma lenta.

Mais para os bancos, menos para o SUS
Instituído pela Constituição Federal de 1988 (artigo 

nº 196), o SUS (Sistema Único de Saúde) estabelece 
a saúde como “direito de todos” e “dever do Estado” 
por meio dos preceitos da universalidade e gratuida-
de. Prestes a completar 25 anos, o SUS é o retrato do 
subfinanciamento e precarização.

Segundo levantamento realizado pelo CEBS (Cen-
tro Brasileiro de Estudos sobra a Saúde), se o governo 
mantivesse o mínimo de 30% do orçamento da Segu-
ridade Social para a saúde – percentual estabelecido 
em 1988 – o SUS contabilizaria um orçamento de 
aproximadamente R$ 195 bilhões de reais em 2013. A 
verba destinada pelo Ministério da Saúde, no entanto, 
é de R$ 84 bilhões para este ano. 

“O grande fator do subfinanciamento da saúde é 
que quase a metade do orçamento do país é compro-
metida por juros da dívida pública, isso retira muitos 
recursos dos direitos sociais para grande parte popula-
ção”, relatou Paulo Spina, militante do Fórum Popular 
de Saúde do Estado de São Paulo. Em 2012, o Brasil 
destinou 47,19% do Orçamento Geral da União para o 
pagamento de juros e amortização de dívidas, e apenas 
3,98% foi enviado para a saúde. 

Concomitante ao subfinanciamento, o crescimento 
exponencial dos planos de saúde contribui para a pre-
carização do sistema de saúde público. O mercado pri-
vado dos serviços de saúde contabilizou 47,9 milhões 
de usuários e movimentou 95 bilhões de reais em 2012. 
A adesão da população à esfera privada da saúde fica 
clara na pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos 
de Saúde Complementar (IESS): 96% dos brasileiros 
têm o plano de saúde entre seus desejos prioritários 
(atrás da casa própria e do automóvel). A qualidade 
do serviço, no entanto, é proporcional ao tamanho do 
bolso do usuário – as parcelas mensais variam de R$ 
100 reais a R$ 6.000. 

“Essa introdução crescente de planos de saúde sem 
uma regulação rigorosa e eficiente não tem solucio-
nado o impasse da saúde, ao contrário, percebemos 
que estamos diante de uma encruzilhada na saúde no 
Brasil. Esse ano o SUS completa 25 anos. E o que a 
Constituição estabeleceu foi uma saúde publica e uni-
versal que não deixaria ninguém sem atenção. A lógica 
do nosso sistema de saúde era a seguinte: ao mesmo 
tempo que o cidadão deveria financiar o sistema, por 
meio de impostos – de acordo com a sua capacidade de 
contribuir- , poderia acessá-lo conforme a sua necessi-
dade. Hoje,  temos uma inversão: a população acessa a 
saúde de acordo com a sua disponibilidade de pagar”, 
analisa Mário Scheffer. 

Planos de saúde: alvo é o 
consumidor

“Há dois projetos em disputa. Um que defende 
a saúde como um direito de cidadania e que prevê o 
acesso de acordo com as necessidades do indivíduo; 
e outro que coloca a saúde como mercadoria, em que 
as pessoas acessam de acordo com o tamanho do seu 
bolso”, analisou Mário Scheffer. 

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde (CNES), 215.640 médicos atuam no SUS, em 
serviços públicos municipais, estaduais e federais. Isso 
representa 55,5% do total de 388.015 médicos ativos 
registrados no Brasil. Para Scheffer, esse número é 
muito abaixo do esperado para um país cujo sistema de 
saúde se propõe universal. “Existe uma concentração 
a favor do setor privado. Os médicos estão cada vez 
mais concentrados nas estruturas privadas. Quem tem 
plano de saúde, em uma média geral, tem quatro vezes 
mais médicos a sua disposição do que quem depende 
exclusivamente do SUS”, disse. 

Os planos de saúde, no entanto, não cobrem certos 
procedimentos. As operações de alta complexidade são 
financiadas via SUS por terem um custo muito elevado. 
De acordo com o Sistema Nacional de Transplante, 
de cada 100 cirurgias do gênero, 92 são pagas pelo 
governo. “Os planos fazem todas as artimanhas para 
jogar o custeio disso para o sistema público de saúde. 
Eles consomem uma boa parte do dinheiro”, explicou 
Nicanor. 

A rede de influência das empresas de planos de 
saúde vai além do campo da medicina. Estudo realiza-
do por Scheffer e Lígia Bahia, professora do Instituto 
de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, mostra a participação do setor de serviços 
privados de saúde no financiamento de campanhas.

Em 2010, as empresas de planos de saúde des-
tinaram R$ 11.834.436,69 em doações oficiais para 
campanhas de 153 candidatos. O impacto dos gastos 
indiretos - não declarados – são desconhecidos, mas 
estima-se que a cifra seja elevada. O estudo sugere 
que o aumento das doações (em relação as eleições de 
2006 houve um acréscimo de 37,2%, já em compara-
ção ao pleito de 2002, houve um aumento de 746,5%) 
acompanhou o crescimento da “bancada da saúde” na 
cúpula governamental. Para Scheffer “o financiamento 
de campanhas e o lobby das empresas de planos de 
saúde excluem severamente muitos dos interesses 
públicos e coletivos”.

Candidatos a presidente apoiados por empresas de planos de saúde, segundo doadores e recursos 
recebidos, Brasil, 2010

PMDB   29.43%

PSDB       18,30%

PT   13,78%

PV   10,24%

DEM   7,69%

Outros *  20,48%

Total   100%

Destinação de recursos doados por empresas 
de planos de saúde, segundo partido político 
dos candidatos, Brasil, 2010
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O Nadador da Manhã

(Leonardo Martins Nietzsche – aluna da EPM)

Divinamente ela se deitou e adormeceu 
sem ao menos sorrir para o retrato sobre o 
móvel como de praxe. Não era necessário. 
Algo havia morrido e não era gente. Prefe-
rindo uma imagem dentro dela, começou 
a nascer pequena como uma cachorrinha 
presa e um destino de mãos ao alto. E de 
mãos debaixo do travesseiro se apaixonou 
pelo primeiro homem que lhe fez bem, 
um menino. Divinizou mais ainda e, para 
tanto, pariu um peixe. Não fez força, mas 
pelo que se viu, era moça. Nos primeiros 
três minutos não percebeu nada ao arco, 
era apenas um lugar, mas após, começou a 
se levantar, juntar as coisas, aprontando-se 

31

(Evellyn Freitas Bibiano, aluna de Letras)

Ela não gostava desse número. É como se 
fossem três e no final sobrasse um, como se 
fossem três contra um e um treze azarento ao 
contrário. Ela sentia asco, contudo ao mesmo 
tempo se familiarizava... Eram três pessoas na 
casa com ela, três timbres e o mezzo-soprano 
dela... Eram três histórias e a dela, três senti-
mentos, mas ela só conseguia sentir os dela 
e não conseguia entender o motivo de ser o 
resto... Aquela do qual se aproveita... A única 
que parecia estar ali, após ver os três. 
Ela notava que o três dava as costas e o um 
abaixava a cabeça sem questionar, ou sim-
plesmente não se movia à lugar nenhum. O 
três parecia estar na posição de ida e o um 
na posição de quem fica... Sozinho... Mas o 
três tinha um e mais dois acompanhados... O 
um estava na frente e o três atrás e ligando-os, 
cria a forma de um triangulo com três lados, 
em que o um desaparecia...
Ela tinha um ser sozinho, com três motivos 
para continuar... 31 anos... Três tristezas com 
um sonho.

Passatempo

(Daniel Mariano – aluno de Ciências Sociais)

Passa o vento
Passa o mato
Passa a ponte
Debaixo de onde um homem mora

Passa a vizinha
Passa o antigo namorado
Passa a raiva
De quem esperava receber o bem

Passa o trânsito
Passa a espera
Passa o motoqueiro
Desespera o caminhoneiro que matou a 
entrega

Passa o primeiro
Passa o segundo
Passa o terceiro
Deixa que o dinheiro o quarto paga

Passa a mão
Passa a gripe
Passa e amassa
Assim sem graça chega terceira jornada

Passa a mãe
Passa o filho
Passa o desespero
Sem o pai que seguiu outro caminho

Passa a passageira
Passa o casado
Passo do ponto
Só não sei se conto. O tempo que ficou lá 
dentro parado

O cisco no meu coração

(Patrícia Andrade – aluna de Terapia Ocupacionall)

O cisco no meu coração
Se eu for morrer
quero antes deixar um poema
fazer uma carta de amor
deixar um conto que falasse de dor
o poeta não finge
é que ninguém sabe fazer
ninguém sabe escrever
algo que se troque, uma lágrima
por uma palavra mal escrita
não inventaríamos filmes, drogas ou novelas
faríamos livros, músicas e rimas
Que bom seria trocar a dor
por uma palavra de amor
não uma palavra dita
uma palavra escrita
que ficasse
que rimasse
que fizesse sentido o rabisco
que fosse apenas um cisco
que a dor fosse só de fome
pro coração não molhar
o olho não doer
e eu enfim pudesse viver
ou apenas adormecer
e que pensar que melhor não fosse morrer.

até o amanhecer que era próximo. Era um dia 
dela. Só anoiteceria se os seus cabelos assim 
o quisessem, e de como eram lisos, todas as 
noites escorregavam, pelo seu lado esquerdo, 
sem que ela desse conta. Mas seus olhos acom-
panhavam, negros, perfeitamente todo sol que 
descia em lua até os ombros, movimentando-se 
vagarosamente, sobretudo aos finais de sema-
na. Peixe é de muito gesto para um corpo gentil 
de menina. Três momentos últimos em aconte-
cimentos distintos de momentos, ela pensou já 
ter vivido, desprezíveis. Certos acontecimentos 
anunciantes nos arrebentam tal qual as ondas, 
mesmo quando já se foi a temporada, já não 
se desce às espraiadas, são passadas, mas as 
ondas continuam lá, igualmente ou até mais 
fortes e arrebatadoras. Foi de susto que ela se 
decantou, mas consciente. É notável quando 

se vai perdendo o brilho, a si próprio.   
No dia em que se levantou do mesmo 

modo, mas esquecendo o peixe, no dia se-
guinte se apaixonou pela primeira menina 
boa que lhe traçou o arco. Ela não estava 
estragada, é que uma vez divinizada, menino 
ou menina quem diz é o peixe, filho dos no-
mes, escamoso e gigante, nascendo nos dias 
em que ela considerava os mais importantes 
de seus anos de natações, ou natanças. Pen-
sou em se unir com todos os que viviam, 
e para cada um era necessário se deitar só, 
mas eram apenas pensamentos, pois sabia 
que haveria de se deitar só por cada um que 
houvesse de querer na vida. Perdeu a noção 
de casa, ou a trocou, assim parece melhor. 
Nascera, crescia e chorava. E por que não 
chorar, onde é que se vivem os peixes?
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Projeto Xingu

Expresso meus agradecimentos pela reportagem publi-
cada, no último número do Entrementes, na qual destaca 
minha atuação no Projeto Xingu. 

Com meu abraço,
Roberto Baruzzi, professor do Campus São Paulo e um 

dos primeiros integrantes do Projeto Xingu

A relação entre Estado e Igreja: 
laicidade e laicismo

A igreja é parceira do Estado. No Brasil, a cultura carrega 
traços religiosos, marcados no nome de ruas e seus feriados. 
Várias obras tombadas como patrimônio histórico e cultural 
do povo brasileiro são ligados à religião católica (igrejas, pin-
turas sacras, obras de arte, músicas, poemas dentre outros). 
Com isso seu significado ganha um significado cultural, 
como o Cristo Redentor. O acordo do Brasil com o Estado 
do Vaticano reafirma a pluralidade do estado laico em seus 
artigos e reafirma o ensino de qualquer confissão religiosa. 

Um ponto para encerrar e perceber que o Estado e a reli-
gião podem trabalhar em conjunto, é analisamos o trabalho 
feito pelas famosas comunidades terapêuticas para tratamen-
to de dependentes químicos, dirigidas pelas instituições reli-
giosas (católicos, evangélicos e espiritas). Hoje somam mais 
de 3 mil comunidades e concentram quase 80% das vagas 
para tratamento de dependentes químicos. (...)  Já o químico 
Jorge Mario Bergoglio (atual papa Francisco) surpreendeu ao 
defender o Estado secular: “A coexistência pacífica entre as 
diferentes religiões fica beneficiada pelo estado secular, que, 
sem assumir como própria, nenhuma posição confessional, 
respeita e valoriza a presença do fator religioso na sociedade.”

Robson S. Urschei, Setor de Tecnologia da Informação 
da Pró Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae)

Quem matou o Ricardo? 
(Trechos de uma nota pública do DCE, que pode 
ser lida na íntegra no endereço: chapavezdavoz.
wordpress.com)

Na quarta feira, 31 de julho, Ricardo Ferreira Gama – 
funcionário terceirizado da Unifesp Baixada Santista – foi 
agredido pela polícia em frente da Unidade Central, na Rua 
Silva Jardim. Alguns estudantes agiram verbalmente em defe-
sa de Ricardo e foram ao 1º DP, aonde os policias afirmaram 
que levariam o funcionário. Ele não teria feito Boletim de 
Ocorrência, pois “admitiu” que não fora agredido.

Um dos estudantes quis, ele próprio, abrir um BO e, 
a partir disso, começou a ser intimidado pelos policiais. 
Chegando na Unifesp, os estudantes foram procurados pelo 
Ricardo que disse ter sido procurado em sua casa pelos poli-
ciais dizendo que se estudantes não parassem de ir à delegacia, 
eles “resolveriam de outro jeito”.

Na quinta-feira, 1º de agosto, à noite, viaturas com ho-
mens não fardados de cabeça pra fora rondavam a Unifesp. 
Mesmo com o passo atrás em relação ao BO e sem nenhum 
vídeo publicado, na madrugada de quinta para sexta-feira, 
dia 02 de agosto, quatro homens encapuzados mataram o 
Ricardo na frente de sua casa com oito tiros.

Na segunda-feira, dia 5 de agosto, houve uma roda de 
conversa no campus sobre o caso puxada pela Congregação. A 
direção teve momentos vergonhosos, dizendo, por exemplo, 
que “o caso aconteceu da porta pra fora”, ou ainda, sob risos, 

Fala comunidade: 
Este é um espaço reservado para a publicação de sugestões, 
críticas e elogios da comunidade Unifesp. Colabore, escrevendo 
para comunidade@unifesp.br com seus dados de identificação.

que “os terceirizados são tratados da mesma forma que os 
demais servidores”.

O DCE não se calará e se manterá em luta, junto da 
comunidade acadêmica e da classe trabalhadora contra a 
truculência e a violência policial contra a população pobre 
e trabalhadora.

Outubro/novembro

• I Congresso dos Estudantes da 
Unifesp

Nos dias 30 de novembro e 1º de de-
zembro, ocorrerá o I Congresso dos 
Estudantes da Unifesp, instância máxima 
de deliberação do movimento estudantil, 
seguido pelo DCE (Diretório Central dos 
Estudantes) e entidades representativas. 
Segundo o regimento, caberá ao Congres-
so deliberar quais são os posicionamentos 
do movimento estudantil sobre temas 
relevantes concernentes à Unifesp, à 
educação básica e superior no Brasil e à 
relação entre universidade e sociedade, 
definindo quais são suas pautas imediatas 
e suas bandeiras de luta. 

Mais informações no blog: unifespemlu-
ta.wordpress.com

Data: 30/11/2013 e 01/12/2013

Horário e local ainda não estão defi-
nidos

Entrementes – especial sobre 
drogas

Venho por meio deste parabenizá-los pelos temas que 
estão sendo discutidos no jornal Entrementes. Muito bom! 
Especialmente o que trouxe a discussão sobre drogas. As 
matérias ficaram ótimas.

Gostaria de saber a disponibilidade de eu conseguir 
exemplares para eu distribuir nos Centros de Atendimento 
Psicossocial (Caps) da cidade de São Paulo.

Muito obrigado.
Eroy Aparecida da Silva, psicobióloga do Campus São 

Paulo da Unifesp, membro da Unidade de Dependência de 
Drogas (Uded)/Unifesp

Críticas
Acabo de ter acesso ao Entrementes 2. Se no primeiro 

eu fui só elogios, nesse eu tenho muitas críticas. Não parece 
um jornal universitário. Faltou a academia, sobrou política. 
(...) Creio que não se trata de um problema dos jornalistas, 
mas sim, um problema de política editorial. Sugiro o estudo 
da adoção de um Conselho Editorial “acadêmico e plural” 
para o jornal.

Luiz Leduíno de Salles Neto, professor e diretor do 
Instituto da Ciência e Tecnologia da Unifesp

Resposta da redação: 
Caro mestre, estamos tentando acertar a mão para fazer 

um jornal que não é acadêmico, mas que se dirige à acade-
mia. Tentamos fazer a ponte entre a Unifesp e a sociedade 
brasileira, trazendo para dentro da universidade o debate 
sobre assuntos socialmente relevantes e, em contrapartida, 
expondo para a sociedade a vida da Unifesp, mas evitando 
o tom ufanista usualmente encontrado em publicações 
oficiais. Além do mais, estamos já em fase de produção de 
uma revista de divulgação científica (Entreteses), esta sim 
de caráter acadêmico.

Erramos
Na edição anterior do jornal Entrementes, na reportagem 

cujo título é “O primeiro dia de aula de Regina Solitrenick: 31 
de março de 1964”, no terceiro parágrafo onde se lê ‘comunis-
mo para mim é uma questão teórica’ o correto é ‘feminismo 
para mim é uma questão teórica’.

• Semana de Arte Paulista
“Queremos mostrar que médico não é só 
médico, mas eles podem ser outras coisas 
também”, diz Gabriel Toro, aluno do 2º 
ano da Escola Paulista de Medicina. O 
projeto artístico Semana de Arte Paulista 
foi concebido pelos alunos como forma 
de comemorar os 80 anos da EPM. O 
evento será realizado nos dias 18 a 22 de 
novembro, e tem como objetivo envolver 
os diferentes campi da universidade, além 
de integrar a comunidade com a escola.

A semana reunirá exposições de artes 
plásticas como pinturas e fotografia, pro-
duzida pelos alunos, funcionário e pro-
fessores da Unifesp. Exibirá também uma 
mostra dos melhores curtas metragens 
selecionados pelo Festival Internacional 
de Curtas promovido pelo Kinoforum, e 
promoverá uma feira de livros (para troca 
e venda), além de apresentações ao vivo 
de música, coral, teatro e dança.

O encerramento da programação - uma 
homenagem aos 80 aos da EPM - será 
feito em formato de sarau. “Nossa ex-
pectativa é transformar esse evento em 
atividade anual, pois o campus tem fama 
de ser muito científico e não ter essa pre-
ocupação cultural”, explica Gabriel. Todas 
as atividades serão gratuítas e acontece-
rão nos espaços do Campus São Paulo. 

Informações completas, incluindo a 
programação, podem ser encontradas no 
site: www.sap.unifesp.br/
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“Quando Frei Damião deu entrada aqui foi uma 
loucura. Ele chegou de ambulância, passando mal. 
Foi internado na ala particular do hospital, com um 
segurança na porta, devido à curiosidade das pessoas. 
Porém, todos os dias eu conseguia vê-lo. Além do 
enfisema pulmonar, o quadro foi-se complicando. Os 
rins foram afetados, por ficar muito tempo deitado, e 
ele foi ficando fraquinho. A gente conversava com ele, 
que nos encarava com aquele olhar... às vezes, saía uma 
lágrima. No início, apertava a nossa mão. Ficou uns 15 
dias no hospital”.

Quem conta essa história é Maria Catarina dos 
Santos Pereira, 63 anos, mais conhecida como Catarina. 
Pernambucana de Garanhuns, ela trabalha no Pronto-
-Socorro do Hospital São Paulo/Hospital Universitário 
desde o dia 2 de setembro de 1979. Sua função: anotar 
a placa do carro, a data, o horário e o nome de todo 
paciente que dá entrada por acidente. A impressão do 
primeiro dia de trabalho foi péssima, pois não estava 
acostumada com sangue. Ficou apavorada quando 
recebeu o primeiro acidentado, que acabou morrendo. 
“Tenho lembrança dessa sensação até hoje. Foi horrível. 
Pedi muita força a Deus para continuar”.

Na manhã da nossa conversa, atípica devido à 
tranquilidade do local, chegou um senhor de camisa 
vermelha e barba por fazer, estirado no banco de trás de 
uma viatura. “Acho que foi mal súbito”, disse Catarina, 
já com a caneta na mão, fazendo as anotações. Um ja-
ponês de cabelos grisalhos, que acompanhava a vítima, 
era interrogado pela enfermeira. “Eu não o conheço. 
Estava tomando café na padaria, quando começou 
a passar mal. Pediram apenas para eu acompanhar”, 
explicou o oriental. Quando o caso é muito grave, 
Catarina aciona a equipe médica por meio de uma 
campainha, instalada logo atrás da bancada onde fica. 
“O número de toques significa uma ala: enfermagem, 
clínica e trauma”, aponta.

A vida em Pernambuco
Catarina nasceu em uma família de cinco irmãos, 

sendo duas mulheres e três homens. Foi para o Recife, 
com a mãe e os irmãos, quando tinha somente um 
ano de idade. Passaram a morar em uma casa bem 
pequena, no bairro do Pina. “Eram dois quartos, 
sala, cozinha e um banheiro. A região era pobre, 
mas muito  boa para se morar”, relembra. O pai, 
Valdemar, era ferroviário, e a mãe, Maria Soa-
res, doméstica. “Apesar de separados, minha 
mãe sempre foi apaixonada por ele. Nunca 
mais se casou”.

Começou a trabalhar muito cedo, aos 
13 anos, como vendedora em uma loja de 
confecções. A rotina era puxada. “Tra-
balhava o dia todo e estudava à noite”. 
Com o salário, ajudava a família. Cheia de 
energia, adorava todas as atividades. Saía 
para dançar e divertir-se em um clube 
aos finais de semana. E disso ela gosta 
até hoje: “No salão, só dá eu!”, gaba-se. 
Dentre os estilos preferidos, cita o forró, 
o tango e o bolero.

Bastante vaidosa e elegante, está sem-
pre de salto alto. Possui cabelos caramelo, 
ajeitados até os ombros e enrolados nas 
pontas, e é dona de um sorriso largo. As 

marcas da idade ainda não chegaram para o seu rosto 
jovial. Comunicativa, gosta de ajudar e conversar com 
todo o mundo. A entrevista, aliás, foi interrompida 
várias vezes por pessoas que precisavam de alguma 
orientação. Foram prontamente atendidas, com muita 
atenção.

A vinda para São Paulo
Um momento feliz de sua vida foi a mudança para 

São Paulo, aos 29 anos. Sozinha, veio para “crescer e 
ficar rica” e em busca de um ex-namorado. Reencon-
trou-o, mas sofreu bastante. Apesar de terem tido um 
filho, Amauri, o relacionamento não deu certo. “Ele 
não gostava de trabalhar”. O pensamento dela era vir 
para cá, para comprar uma casa e um carro. “Queria 
voltar para o Recife ‘por cima de carne seca’, como 
dizem”, diz sorrindo.

A vida profissional de Catarina se entrelaça com a 
pessoal. No trabalho, conheceu seu atual marido, José 
Adeon, que trabalhava em uma padaria na mesma rua 
do hospital. Adeon ia jogar bola com os colegas de 
trabalho, que se machucavam e eram levados por ele 
até a emergência. Foi “paixão à primeira vista”. Porém, 
ela ainda morava com o pai de seu primeiro filho na-
quela época. Quando se separou, sentiu-se livre para 
conhecer um novo amor.

Foi tudo muito rápido. Em janeiro de 1982 come-
çaram a sair e, em março daquele mesmo ano, já esta-
vam morando juntos.  “Será que vai dar certo? Vamos 
tentar”. Casaram-se no civil no dia 25 de setembro de 
1982 e tiveram um filho, Adeon Pereira, que nasceu 
em outubro de 1983 no próprio hospital. “Dei entrada 

em um domingo, às 7 horas da 
manhã. Ele veio ao mundo às 

10 horas, de parto normal”. 
Catarina trabalhou até a 
sexta-feira anterior ao 
nascimento do filho. Há 
10 anos, mora perto do 
hospital, na rua Onze de 

“É um orgulho ser considerada ‘patrimônio’ do Hospital São Paulo”

Junho, de onde caminha todo dia por alguns minutos 
até o trabalho.

Histórias para contar
Da vivência no hospital, ela tem lembrança das 

festas juninas que aconteciam no estacionamento. 
Cada funcionário ficava responsável por uma barra-
ca. “A minha, chamada ‘Delícias da Catarina’, tinha 
pamonha, feita com milho doado, cachorro-quente, 
caldo de mocotó e bolo”. Todo o dinheiro ia para a 
diretoria do hospital.

Das amizades feitas no trabalho, ela conta o caso de 
um paciente conterrâneo, que conheceu há seis anos. 
Ele chegou com a esposa, com muita dor abdominal, 
“de rolar no chão”. Diagnosticado com uma doença 
rara, sem cura, ele faz atualmente acupuntura para 
aliviar a dor. “Até hoje, em dezembro, recebo cartão 
e presentes pelo correio”. Pelo reconhecimento à sua 
disposição para ajudar as pessoas, Catarina já ganhou 
vários prêmios do Corpo de Bombeiros, inclusive um 
jantar. “Este ano, recebi uma medalha e um troféu com 
a forma de um bombeiro”.

Faz cinco anos que ela doa cobertores para o 
Pronto-Socorro. Certa vez, chegou a doar 92 unidades, 
sempre com a ajuda das pessoas, que trazem o dinheiro 
ou compram em uma loja e depois apresentam a nota 
fiscal. São cobertores de casal, que cobrem toda a 
maca. “Fico muito feliz, me realizo. É um orgulho ser 
considerada patrimônio do Hospital São Paulo”. Hoje, 
só de “bater o olho” no paciente Catarina diz que já 
sabe o que ele tem. “Não sei se é algo meu ou se é a 
minha experiência”.

Sobre sua importância no trabalho, ela desconversa: 
“Quem deve responder isso é a chefia. Mas nunca recebi 
reclamação ou fui repreendida”. Já aposentada, só está à 
espera de que seu marido pare de trabalhar para fazer o 
mesmo. “A gente quer sair um pouco, passear... viver a 
vida”. Ela resume tudo o que viveu no hospital em uma 
só palavra: saudade. “Se pudesse voltar no tempo, faria 
tudo de novo. Acho que nasci para isso”.

Catarina doa cobertores para o Pronto-socorro há cinco anos


