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Se já podemos tirar alguma lição das grandes ma-
nifestações de junho, é a de que os brasileiros exigem 
que os seus direitos sejam respeitados. “Queremos 
escolas (ou hospitais e outros serviços públicos) padrão 
Fifa” – sintetizavam faixas, cartazes e palavras de ordem 
ouvidas durante as manifestações. Como a própria 
presidente Dilma Rousseff  foi levada a reconhecer, cabe 
aos governantes ouvir as “vozes das ruas”. O governo 
federal, em resposta, comprometeu-se a dedicar 100% 
dos royalties do petróleo para a educação (75%) e saúde 
(25%). Mas as modifi cações da proposta aprovadas pelo 
Senado, em 2 de julho, anulam, na prática, os seus efei-
tos positivos. A proposta ainda tramita no Congresso.

A situação da educação nacional é mais do que 
crítica. O Plano Nacional de Educação 2011 – 2020 
(PNE), aprovado pela Câmara dos Deputados em 
outubro de 2012, determina o aumento gradual dos 
investimentos dedicados ao setor, até atingir 10% do 
PIB, no fi nal do decênio. A proposta, que está longe de 
responder à demanda histórica das entidades e movi-
mentos que atuam no setor (investimentos imediatos 
de 10% do PIB), foi bastante piorada pelo Senado, cuja 
versão fi nal, aprovada em 28  de maio, abre as portas 
para que investimentos públicos sejam dedicados a 
instituições privadas de ensino. Assim, as “vozes das 
ruas” recolocam o debate sobre a questão da educação 
pública no Brasil.

Mesmo antes de as manifestações eclodirem em 
todo o país, nós lançamos na Unifesp a proposta de 
realização de audiências públicas em todos os campi, 
justamente com o objetivo de ouvir as reivindicações da 
comunidade universitária. Queremos implementar um 
modelo diferente de governar a universidade, com uma 
proposta de gestão mais transparente e democrática. 
Incentivamos a formulação de críticas e a elaboração 
de propostas capazes de resolver os grandes problemas 
que afetam a nossa universidade – ou de, pelo menos, 
apontar os caminhos no sentido de sua resolução. 
Todos, sem exceção, são convidados a participar: 
docentes, técnicos administrativos e estudantes, tanto 
na qualidade de indivíduos quanto como categoria, 
representados por suas respectivas entidades.

Realizamos, inicialmente, duas audiências públicas: 
uma no Hospital São Paulo / Hospital Universitário (25 
de junho), outra no Campus Diadema (27 de junho), 
esta com o total apoio da Reitoria, mas organizada pe-
las entidades representativas da comunidade. As duas 
contaram com participação muito expressiva. Como 
já antecipávamos, não faltaram problemas, alguns de 
grande urgência e importância. 

No HSP/HU, abordamos a reivindicação histórica 
da jornada de 30 horas – um direito do servidor técnico 
administrativo, consagrado pelo Decreto nº 4.836, de 
2003, mas ainda não implantado na Unifesp; avança-
mos também no sentido de elaborar propostas para 
aprofundar as características públicas do HSP como 
hospital universitário, incluindo uma nova composição 
do Conselho Gestor, que passará a ter uma maioria 
de representantes da Unifesp. No Campus Diadema, 
discutimos, centralmente, os gravíssimos problemas 
decorrentes de uma infraestrutura completamente 
inadequada. 

Estamos certos de que as audiências que serão rea- 
lizadas nos demais campi, ao longo de julho e agosto, 
acrescentarão novos desafi os.

A Reitoria pode e deve resolver parte das reivin-
dicações apresentadas, contando para isso com a 
cooperação dos órgãos gestores da Unifesp, incluindo 
o Conselho Universitário e as Congregações. Mas há  
reivindicações que escapam às nossas possibilidades, 
especialmente aquelas cuja resolução depende da 
dotação de verbas significativas, em particular, as 
concernentes a obras de infraestrutura e contratação 
de pessoal. O endereço correto de tais reivindicações é 
Brasília – como, de resto, foi claramente expresso pelo 
movimento grevista de 2012.

Exatamente por isso – dada a enormidade de al-
guns impasses já explicitados -, as audiências públicas 
constituem um passo vital. Elas permitem à Reitoria 
produzir um inventário das necessidades mais pre-
mentes da Unifesp, e nessa medida fornecem um res-
paldo incontestável a uma ação reivindicatória junto 
ao MEC. Possibilitam à Reitoria agir como porta-voz 
da comunidade universitária, ancorada num processo 
democrático e transparente.

A Reitoria assume assim as suas responsabilidades, 
em total sintonia com o “espírito do tempo”. Queremos, 
com o povo brasileiro, uma vida com mais democracia 
e menos catracas, e uma universidade pública com 
mais recursos para o ensino, para a pesquisa e para 
a extensão, em que a qualidade do ensino e da vida 
universitária fale mais alto do que as estatísticas suge-
ridas pelo processo de expansão das federais. Ou, para 
usar a expressão das ruas: queremos uma Unifesp com 
padrão Fifa.

Soraya Smaili
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Unifesp começa a conhecer a sua história 

A Unifesp realizou, no dia 1º de julho, o ato de 
lançamento de sua  Comissão da Verdade (CV), 
que leva o nome do professor Marcos Lindenberg,  
reitor que marcou a história da Escola Paulista de 
Medicina (EPM) e que foi exonerado do cargo 
compulsoriamente pela ditadura.

A CV Marcos Lindenberg investigará as ações 
da ditadura militar contra professores, alunos e 
funcionários da EPM, unidade universitária que 
hoje integra a estrutura da Unifesp. Ao abrir a 
solenidade,  a reitora Soraya Smaili reiterou o 
compromisso de sua gestão de apurar e contar a 
verdadeira história da Unifesp. “A EPM deu origem 
à  nossa universidade,  cuja história ainda é, em 
grande parte, desconhecida. A construção de nossa 
identidade passa pelo conhecimento e compreensão 
daqueles que aqui estiveram, que foram esquecidos, 
daqueles cuja memória demanda reparos históricos 
importantes”, concluiu a reitora.

O caráter político do ato de lançamento da CV 
foi dado, sobretudo, pela participação de Estela 
de Carlotto, presidenta da organização Abuelas de 
Plaza de Mayo, símbolo maior da resistência à san-
grenta ditadura argentina. Também participaram os 
representantes da CV Nacional (Anivaldo Padilha), 
Estadual (deputado Adriano Diogo) e Municipal 
(vereador Gilberto Natalini), o professor Marcos 
Lindenberg Neto e o estudante de História Elson 
Luiz da Silva, integrante da CV Marcos Lindenberg.

A psiquiatra ajudava militantes perseguidos a fugir do país

O primeiro dia de aula de Regina Solitrenick:  
31 de março de 1964

Erika Sena
“Era um dia cinza, chuvoso e encoberto. Eu pegava 

dois ônibus pra ir à faculdade. Morava em um aparta-
mento na Casa Verde. Caía chuva de papel dos prédios e 
eu fui pra Escola Paulista de Medicina (EPM). A ordem 
do Partidão (como também era conhecido o Partido 
Comunista Brasileiro, o PCB) era não discutir. Entro 
na EPM e a primeira frase que ouço no departamento 
feminino é da voz de uma mulher que estava no quarto 
ano da faculdade, berrando: ‘Agora nós vamos comer 
o fígado desses comunistas’. ” É assim que Regina Elza 
Solitrenick, ex-estudante de Medicina e ex-presa polí-
tica, descreve o dia 31 de março de 1964, seu primeiro 
dia de aula na EPM. O dia do golpe militar.

“Quando entrei na faculdade, eu já tinha as indica-
ções de quem era da base. A ordem do partidão era não 
se comprometer”, explica Regina, hoje com 70 anos e 
memória afi ada. Ela foi militante do PCB e, depois, da 
Ação Libertadora Nacional (ALN, organização a que 
era afi liado, entre outros, Carlos Marighella).

A jovem estudante de 21 anos à época, natural de 
Santos e fi lha de pai judeu e mãe católica, teve uma 
educação liberal. Apesar da veia direitista dos pais, 
que eram da União Democrática Nacional (UDN), ela 
conta que todos os assuntos eram democraticamente 
debatidos em casa, sem nenhuma censura, o que lhe 
deu discernimento e bagagem para que se interessasse 
por política desde cedo. “Para mim nada nunca foi 
proibido. Eu nunca tive censura em casa. Nós podía-  
amos fazer qualquer coisa. Comunismo pra mim é 
uma questão teórica, porque eu nunca ouvi que não 
podia fazer alguma coisa por ser mulher. Eu sempre 
ouvi dos meus pais que tem coisas que seres humanos 
dignos não fazem com outras pessoas, não importa se 
é homem ou se é mulher”, relata.

Regina, que sonhava ser bailarina e até foi convi-
dada para estudar no Rio de Janeiro, mudou de ideia. 
Ela conta que sempre foi um grande mistério entender 
como funciona a mente e o pensamento das pessoas. 
“Como é que as pessoas pensam diferente?”, pergun-
tava ela. E era isso o que ela queria descobrir. Por isso 

foi estudar Medicina e se formou psiquiatra em 1969, 
pela EPM.

A médica conta que foi diretora do Departamen-
to Cultural do Centro Acadêmico Pereira Barretto 
(CAPB), da EPM, e promoveu uma série de exposições, 
peças teatrais e atividades culturais na Escola - era uma 
forma sutil de trabalhar a política no ambiente da facul-
dade. Ela também ganhou fama de comunista perante 
os colegas por usar calças compridas em vez de saias, e 
por gostar de ler. “Passei numa estante em casa e peguei 
O Muro, do Jean-Paul Sarte. E fui lendo no caminho 
da Escola. Quando entrei no pátio ouvi: ‘Gente, vem 
ver, tem uma comunista na Escola.’ Uma estudante de 
Medicina que lê Sarte só pode ser comunista e, assim, 
eu fi quei identifi cada como comunista”, satiriza.

Em 1968, Regina foi detida e fi chada pela primeira 
vez em São Bernardo do Campo, em um congresso. 
Depois, foi presa novamente no Congresso da União 
Nacional dos Estudantes (UNE), em Ibiúna. Ela se 
recorda que fi cou confi nada por aproximadamente 17 
dias. Já formada, Regina conta que namorou um dos 
militantes do Movimento de Libertação Popular (Mo-
lipo), Carlos Eduardo Pires Fleury, o Fleuryzinho, que 
não tem relação alguma com Sérgio Paranhos Fleury, 
delegado do Departamento de Ordem  Política e Social 
(Dops) e perseguidor dos opositores do regime militar.

Em 14 de dezembro de 1972, depois do assassinato 
de Fleuryzinho no Rio de Janeiro, Regina foi seques-

trada, em plena avenida 23 de Maio, em São Paulo. Foi 
levada ao Destacamento de Operações de Informações 
- Centro de Operações de Defesa Interna (Doi-Codi), 
localizado na rua Tutoia. “Levei choque elétrico na boca 
e tenho problemas até hoje”, relata a médica, que não 
se adequava ao estereótipo que os militares faziam da 
mulher que pertencia à luta armada. “Eu falava baixo, 
era educada, não falava palavrão”.

No Doi-Codi, Regina descobriu que foi localizada 
pelos agentes que decifraram uma caderneta de ano-
tações encontrada no aparelho (local de refúgio de 
militantes políticos clandestinos) de Fleuryzinho.“[Na 
caderneta havia] esse código: tinha meu nome, meu 
endereço, meu telefone e a descrição ‘pessoa da máxima 
confi ança’. Então, quando eles decifraram o código, co-
meçaram a me seguir”, explica. Na prisão, foi torturada 
e submetida a choques elétricos.

Segundo ela, só escapou da morte por conhecer 
parentes da família de Getúlio Vargas, que pediram 
ao II Exército que preservassem sua vida. Na EPM, foi 
discriminada pelos colegas de sala, inclusive pelos de 
esquerda, por sua atuação política. Seus amigos mili-
tantes eram médicos de outras escolas, como da Santa 
Casa, por exemplo. “[Na EPM] tinha até um grupinho, 
mas mais de simpatizantes. Não era ninguém ligado à 
luta armada.”

Regina afi rma que sua carreira médica e acadêmica 
foi prejudicada pela prisão. “Eu fi quei sem ninguém 
me indicar paciente, levou um tempo pra eu conseguir 
abrir consultório, afi nal de contas eu era ‘terrorista’. 
Então foi uma coisa muito ruim pra minha vida profi s-
sional, tanto que eu não fi z carreira universitária”, conta. 
E continua: “Por isso  acho que a Comissão da Verdade 
[Marcos Lindenberg] vai restabelecer a verdade dessas 
histórias, que fi caram na sombra”.

Em meados dos anos 2000, Regina pediu ao colega 
Marcos Pacheco, professor titular de Psiquiatria da  
EPM, para voltar à instituição como docente. O pedido 
foi negado por Pacheco, principalmente pelo fato de a 
médica não ter construído vínculos acadêmicos depois 
de ter-se formado.
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Os pobres já nascem presos
Preconceito, desinformação e sensacionalismo reforçam a ideia de que os jovens da 
periferia são responsáveis pelo aumento da criminalidade no país

A discussão ganhou novo ímpeto após o assassinato 
do estudante de 19 anos, Victor Hugo Deppman, em 
abril, por um menor. O assaltante estava a três dias de 
completar 18 anos, e por isso foi tratado como adoles-
cente. Ainda sob o impacto do bárbaro assassinato, o 
governador Geraldo Alckmin (PSDB) apresentou um 
projeto de lei que propõe punições mais rígidas para 
menores infratores no caso de crimes graves. 

O texto apresenta quatro mudanças principais na 
legislação atual: o aumento da penalidade máxima, de 
três para oito anos de internação; a criação do Regime 
Especial de Atendimento para que o jovem continue 
cumprindo a pena mesmo após completar 21 anos, 
idade na qual ele é obrigatoriamente solto; agravante 
para a pena de adultos que utilizarem menores na 
ocasião do crime; e a possibilidade de internação por 
tempo indeterminado, se comprovado que o menor 
sofre de doença mental.

Para Bruno Comparato, doutor em Ciência Polí-
tica e professor da Unifesp, Alckmin faz uso político 
dessa questão, explorada por uma mídia que, em geral, 
comporta-se de forma sensacionalista. “Os meios de 
comunicação repercutem à exaustão alguns crimes 
horrorosos protagonizados por menores de idade, o 
que gera uma grande comoção na sociedade no que 
se refere a essa questão. Trata-se de um verdadeiro 
crime, contudo, identifi car todos os menores a possíveis 
criminosos”, afi rma Comparato. Como resultado dessa 
prática, logo após o assassinato de Deppman, pesquisas 
feitas pelos próprios órgãos de imprensa indicavam que 

93% dos paulistanos concordavam com a diminuição 
da maioridade penal de 18 para 16 anos. “O governador 
percebeu tratar-se de uma proposta com grande apoio 
junto à população e resolveu fazer disso uma bandeira 
de campanha” afi rma o professor. 

O deputado federal Roberto de Lucena (PV) aco-
lheu um projeto de lei (PL) que reduz a maioridade 
penal para 16 anos, apresentado pelos pais de Victor 
Hugo Deppman. Além disso, tramita no Senado a 
PEC 33/2012, de Aloysio Nunes (PSDB), com o mes-
mo objetivo. Para o deputado Lucena, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente não protege mais os jovens. 
“Não podemos expedir um atestado legal de impuni-
dade para que o menor de 18 anos possa cometer um 
crime, consciente de que está acobertado pelo manto 
da inimputabilidade”.

Para Julio Lancelotti, a redução da maioridade penal 
é uma medida paliativa que esconde o cerne do pro-
blema: a omissão do Estado ante as políticas públicas 
com foco específi co na juventude. “Essa discussão é 
oportunista e imediatista, de uma sociedade que usa a 
punição como forma de educação”, afi rma.

Estatísticas da ONU mostram que o jovem não é o 
principal responsável pela criminalidade no país. Do 
total de delitos praticados no Brasil, 90% são cometi-
dos por adultos e 10% por crianças ou adolescentes, 
índice este inferior à média mundial (11,6%). Dos 60 
milhões de crianças e adolescentes, 60 mil (0,1%) estão 
cumprindo alguma medida socioeducativa 

De acordo com dados da Fundação Casa, relativos 
a abril de 2013, 41,8% dos internos foram detidos por 
tráfi co de drogas, 39% por roubo qualifi cado, 5,1% por 
roubo simples, 19% por furto, 0,6% por homicídio e 
0,9% por latrocínio (se somados, os crimes hediondos 
chegam à cifra de 4%). Não é verdadeira, portanto, a 
avaliação de que os crimes como latrocínio, homicídio 
e estupro sejam os mais marcantes no sistema socioe-
ducativo de internação.

Para Edson Passetti, professor do Departamento 
de Política da PUC-SP e coordenador do Núcleo de 
Sociabilidade Libertária (Nu-Sol), a discussão do 
rebaixamento da idade penal só tem sentido para dar 
mais força à seletividade penal. “Em nosso sistema, a 
seletividade cai em cima de pobres, miseráveis, pretos... 
esses são os alvos preferenciais. Veja a Fundação Casa 
e as prisões: o sujeito que esteve na fundação também 
vai estar na prisão”. 

Isabel Harari

Dezessete rapazes são barrados nas portas da As-
sembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) no dia 27 de 
junho. “Quem tá com a droga?”, perguntam os seguran-
ças durante a revista. Após alguns minutos, os jovens, 
acompanhados de técnicos do Centro Comunitário 
Castelinho, serviço que atua na defesa dos direitos de 
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social, são autorizados a entrar no Auditório Franco 
Montoro, onde ocorre o Seminário sobre a Redução 
da Maioridade Penal.

“Vou botar o meu boné em solidariedade aos jovens 
que se sentaram nas últimas fi leiras e foram revistados 
na entrada. É um dano irreparável vir a uma casa de leis 
e, por serem jovens e estarem vestidos como tal, terem 
sido revistados e tratados de maneira discriminatória 
e preconceituosa”, protesta o padre Julio Lancelotti, 
membro da Pastoral do Menor. Escancarada na ação 
dos seguranças, está uma concepção que traça um 
sinal de equivalência entre jovens pobres e criminosos.

A criminalização da juventude, especialmente a que 
habita a periferia das grandes cidades, é alimentada 
pelo governo estadual paulista, cujos representantes 
preconizam a redução da maioridade penal como for-
ma de combater os índices cada vez mais alarmantes 
de violência e criminalidade: no Estado de São Paulo, 
até maio de 2013, o número de latrocínios cresceu 13% 
em relação ao mesmo período de 2012 e o de casos de 
estupros, 7%.

Padre Lancelotti
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Segundo Comparato, a escravidão é a marca de 
nascença do sistema judicial brasileiro, que por três 
séculos distinguiu na sociedade dois grupos distintos: 
os escravos e os cidadãos livres. “Não temos mais a 
escravidão, mas a divisão persiste entre os torturáveis 
e os não torturáveis. A marca de nascença do nosso sis-
tema judicial, ao qual pertencem a polícia, o Ministério 
Público, os tribunais de justiça e o sistema prisional, 
explica as profundas desigualdades no que diz respeito 
ao acesso à justiça e à sua aplicabilidade”.

De acordo com os resultados de uma pesquisa 
realizada por Sérgio Adorno, coordenador do Núcleo 
de Estudos da Violência da USP (NEV-USP), sobre as 
causas do acesso diferenciado de brancos e negros ao 
sistema de justiça criminal no Brasil, se o crime não 
é privilégio da população negra, a punição parece ser. 
Comparato complementa: “A conclusão é que a cor 
representa um poderoso instrumento de discrimina-
ção na distribuição da justiça. Trata-se de uma justiça 
baseada no dedo, no olho e na suspeita”.

O Mapa da Violência de 2012, publicado pelo 
Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, in-
forma que o número de homicídios de brancos, entre 
2001 e 2010, diminuiu 27,5% (de 18.852 para 13.668), 
enquanto a morte de negros aumentou em 23,4% (de 
26.952 para 33.264) no mesmo período. Ainda segundo 
esse levantamento, em 2010 morreram cerca de 139% 
mais negros do que brancos na faixa de 15 a 24 anos 
no país. E o Brasil é o quarto país onde se matam mais 
crianças e adolescentes: em um grupo de 100 jovens, 
13 são assassinados. 

“O pobre já nasce prisioneiro, lutamos para soltar 
essas amarras. Esse clamor pela redução da maiori-
dade penal é um clamor fascista. Porque esse jovem é 
resultado da ausência do Estado em políticas sociais”, 
denuncia Débora Silva Maria, coordenadora do Mo-
vimento Mães de Maio. 

“O ECA nasceu ameaçado de morte, como qualquer 
criança pobre da periferia da cidade”, declara Clinton 
Guimarães, promotor de Justiça, durante o seminário 
na Alesp. 

“O ECA não é aplicado. Todas as crianças têm 
direito à escola. Quantas crianças temos na escola? 
Todo adolescente tem direito à capacitação profissional. 
Quantos adolescentes têm capacitação profissional?”, 
questiona um psicólogo da Fundação Casa, que prefere 
não se identificar.

Muda o nome, fica a crise
O conjunto de normas jurídicas que tem como 

objetivo a proteção integral dos menores de idade 
constitui o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), previsto pela Constituição de 1988 e ins-
tituído pela Lei n.o 8.069, de 13 de julho de 1990. 
Esta lei prevê que menores de 18 anos não podem 
ser imputados penalmente; crianças até 12 anos são 
inimputáveis; de 12 a 17, os adolescentes são julgados 
na Vara da Infância e da Juventude, prevendo-se 
penalidades socioeducativas que vão da advertência 
à internação na Fundação Casa (Centro de Aten-
dimento Socioeducativo ao Adolescente), até 2005 
chamada Febem (Fundação Estadual do Bem-Estar 
do Menor). 

O estabelecimento de limites legais para que o 
adolescente responda criminalmente não é arbitrá-
rio. Deve-se ao entendimento de que o ser humano 
demanda certo tempo para completar o seu desen-
volvimento cerebral, social e afetivo, tornando-o 
apto a assumir decisões e responsabilidades por 
conta própria. A avaliação sobre o tempo mínimo 
necessário varia de país para país. 

O ECA estabelece punições de acordo com o ato 
infracional cometido pelo jovem. Não é verdadeiro, 
portanto, o argumento segundo o qual os adoles-
centes infratores saem impunes. O Sinase (Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo), instituí- 
do em 2012, regulamenta as execuções de medidas 
aplicadas diretamente pelos Estados e municípios. 

O critério da pena depende de uma avaliação feita 
pelo juiz, não raro à revelia dos laudos e relatórios 
produzidos por assistentes sociais e técnicos.

Justiça perversa 
“O menino, muitas vezes, nem vê a cara do juiz”, 

denuncia o padre Julio. “Os jovens continuam lá, 
sendo tratados com crueldade, com perversidade, 
com maldade, desacreditando que possa existir um 
Estado democrático de direito. O devido processo 
legal não chegou ao Estado de São Paulo”, argumenta.

Em 2005, o governo paulista determinou a mu-
dança da antiga Febem (cenário de inúmeras cenas 
de violência extrema) para a atual Fundação Casa. 
“Além da construção de novas unidades, a fundação 
mudou o paradigma, a maneira e a metodologia de 
atendimento, dando ênfase à questão pedagógica am-
pla. As medidas socioeducativas são concebidas mais 
como atos pedagógicos do que penais”, diz Berenice 
Giannella, presidente da instituição. 

Mas Edson Passetti tem outra opinião: “A Fun-
dação Casa está desenvolvendo um saber sobre a 
população que está lá dentro, diretamente associado 
à construção de um indivíduo ‘psiquiatrizado’. Há um 
investimento da neurociência pra mostrar através 
do córtex pré-frontal que o indivíduo tem um pro-
blema moral intrínseco a ele”. Segundo Passetti, essa 
caracterização orienta os programas de atendimento 
social e psicológico. “Você classifica o cara como um 
portador de desvio psiquiátrico, você o mantém lá, 
como em um manicômio”, completa. 

Segundo a Fundação Casa, o atendimento aos 
adolescentes se dá em quatro eixos: área escolar 
formal, educação profissionalizante, educação física 
e, por último, arte e cultura. Mas relatos de maus 
tratos são frequentes.

“Se eu pudesse resumir lá em uma palavra ia ser 

‘surra’ ”, diz T.M, 17 anos, que ficou dez dias inter-
nado. Ele não podia falar alto nem levantar a cabeça. 
Quando o fez, levou um soco do funcionário de plan-
tão. “Nós acordávamos às seis da manhã pra ficar o 
dia todo na sala de aula sem fazer nada. A única hora 
boa era a hora de dormir, pro dia passar mais rápido”, 
continua. “Lá é muito revoltante, não ajuda a pessoa 
a pensar no que ela fez de errado. Todo mundo sai 
de lá com raiva”, afirma C.S, de 16 anos, que passou 
42 dias na fundação. Contou que frequentemente os 
funcionários deixavam os jovens sem comer, porque 
estavam “aprontando”. 

“Eu já fiquei um mês na ‘tranca’ [punição proibida 
pelo ECA, na qual os adolescentes ficam trancados], 
mas já vi moleque ficar até três meses”, denuncia D.S, 
de 17 anos, nove meses internado. “Sei que quem 
aprontou tem que pagar, mas não desse jeito. Eu li o 
ECA, sabia uns negócios. Quando eles [os funcioná-
rios] vinham pra cima de mim, eu já falava que a gente 
não podia ficar de ‘tranca’, que eles não podiam deixar 
a gente lá sem descer pra almoçar, sem tomar sol”.

Segundo Berenice, as ocorrências que chegam 
até a diretoria são apuradas pela Corregedoria, órgão 
independente da Casa: “Não é orientação nossa, mas 
essas agressões infelizmente acontecem. A nossa 
sociedade é violenta, temos policiais violentos, fun-
cionários da fundação violentos, jovens violentos”, 
justifica.

“A gente tava assistindo filme, e tinha uma parte 
engraçada. A gente começou a dar risada. Meu amigo 
olhou pra trás e o funcionário viu. Nós fomos pro 
banheiro e o funcionário foi atrás. ‘Por que você tava 
dando risada de mim?’ – o funcionário perguntou. 
‘Não, senhor. Tava dando risada do filme’. Ele me 
mandou embora do banheiro e dali a pouco veio 
o meu amigo com a maior cara de choro. Ele falou 
que tomou madeirada nas costas e tapas na cara. O 
funcionário disse: ‘Pode reclamar na Corregedoria 
que não vai acontecer nada’. Tem uma mulher lá que 
disse pra gente falar com ela se acontecesse alguma 
coisa, mas a gente fala e não adianta nada”, conta 
T.M. “Eu só vi uma funcionária ir embora porque os 
psicólogos denunciaram. Demitiram os psicólogos e 
colocaram outros que nem davam atenção pra nós”, 
complementa D.S.

A Fundação Casa, que já trabalha com a capacida-
de limite, não teria condições estruturais para abrigar 
um contingente maior de detentos, o que ocorreria 
com a redução da maioridade penal. Atualmente, o 
jovem fica em média um ano internado. Se a pena 
aumentar para até oito anos, estima-se que em três 
anos a população triplique. 

O crescimento do número de internos na funda-
ção acompanha a população carcerária brasileira, a 
quarta maior do mundo (550 mil detentos, com um 
déficit de 240 mil vagas, segundo dados de julho de 
2012 do Departamento Penitenciário Nacional). 

A efetivação de políticas públicas asseguradas 
pelo ECA, de forma a integrar as ações dos diversos 
setores da sociedade, é de suma importância para a 
garantia dos direitos das crianças e adolescentes, o 
que se daria pela inversão da lógica punitiva para a 
preventiva. “A violência cometida não é do jovem, 
mas sim do Estado democrático, que abandonou 
essa juventude. A penalização desses jovens deveria 
ser com educação e cultura”, finaliza Débora da Silva.
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Luiza Rossi

No Brasil, o debate sobre os direitos humanos 
fundamentais – que inclui a questão do aborto, do ca-
samento entre pessoas do mesmo sexo e outras - passa, 
cada vez mais, pelo crivo da religião, à semelhança do 
que acontece nos Estados Unidos e em países euro-
peus. No Congresso, cresce a influência da bancada 
de parlamentares vinculados, entre outros grupos, à 
Igreja Católica e aos setores evangélicos, estes já com 
força suficiente para impor a nomeação do deputado 
Marco Feliciano (PSC-SP), conhecido por suas po-
sições religiosas fundamentalistas, à presidência da 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara 
dos Deputados. O pano de fundo desse debate não 
poderia ser mais grave: trata-se de saber se o Brasil é 
ou não um Estado laico.

Essa discussão foi colocada com força pela Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) formulada, em 2011, 
pelo deputado João Campos (PSDB-GO), conceden-
do a organizações religiosas o direito de propor ação 
direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de 
constitucionalidade contra leis e atos normativos ao 
Supremo Tribunal Federal (STF). Trocando em miúdos, 
organizações religiosas poderão contestar a legitimida-
de de leis aprovadas pelo Congresso. A PEC, de nº 99, 
foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJC) em 27 de março, o que cons-
titui mais um duro golpe contra o “muro” que separa 
religião e Estado no Brasil, assegurado pelo artigo 5º 
da Constituição de 1988.

Apesar de formalmente reconhecida, a laicidade 
do Estado brasileiro enfrenta um ataque contínuo, por 
parte dos setores mais conservadores da sociedade. 
Vários feriados nacionais, por exemplo, celebram datas 
religiosas (como as festas de Páscoa, Corpus Christi, 
Nossa Senhora Aparecida e Natal). A fórmula “Deus 
seja louvado” foi incluída nas cédulas do papel-moeda 
nacional, em 1986, pelo então presidente José Sarney, 
e nunca mais foi excluída. Em novembro de 2012, o 
Ministério Público Federal pediu à Justiça Federal que 
a frase fosse retirada das notas, por ferir a liberdade de 
escolha religiosa e os princípios da laicidade do Esta-
do. No entanto, um mês depois, a juíza federal Diana 
Brunstein, da 7.ª Vara Federal Cível de São Paulo, re-
cusou o pedido, alegando que a frase não representa a 
imposição de uma crença aos indivíduos. Como reação 
à iniciativa do MPF, em fevereiro deste ano, o deputado 
Eduardo da Fonte (PP-PE) propôs um projeto de lei 
que torna a frase obrigatória nas cédulas. A proposta 
está em andamento na Câmara.

Mais significativo ainda, em 2008, o então pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um acordo 
bilateral com Bento XVI, durante seu pontificado, 
que garante o ensino da religião católica no sistema 
educacional público brasileiro. A atual Constituição 
não prevê a obrigatoriedade do ensino da religião 
nas escolas públicas, e o acordo manteve facultativa 
a disciplina. E mais: o governo brasileiro cedeu cerca 

Grupos religiosos aumentam influência no país

de 118 milhões de reais dos cofres públicos, segundo 
contabilidade feita pelo jornal O Globo, para bancar a 
vinda do papa Francisco ao Rio de Janeiro durante a 13ª 
Jornada Mundial da Juventude, de realização prevista 
para os dias 23 a 28 de julho.

Outra medida de “assalto religioso” ao erário: a 
ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, au-
torizou o financiamento, com o dinheiro público, do 
tratamento de dependentes químicos realizado pela 
Igreja Católica. Seria de esperar, de um Estado laico, 
que o governo investisse na melhoria dos serviços 
oferecidos pelo SUS e em programas de auxílio a esses 
dependentes, em vez de liberar verbas para que uma 
entidade religiosa o fizesse. No documento intitulado 
Carta ao Povo Cristão, de setembro de 2010, a ministra 
explicita: “Muitas vidas já foram retiradas do álcool, das 
drogas, da violência e reaproximadas a Deus.(…) Por 
isso penso que as igrejas podem e devem ser parceiras 
efetivas do poder público nos projetos sociais.”

Dado esse quadro, a PEC 99/11, do deputado 
João Campos, sinaliza uma inflexão perigosa contra 
a República e a democracia. Frei David Santos, dire-

tor executivo da Educafro, acredita que o direito de 
contestação cedido somente a entidades religiosas é 
um equívoco e que esse direito deveria estender-se a 
outros setores. “Preocupou-me que essa abordagem 
venha a partir do interesse fechado, só pra grupos 
religiosos. Para mim, esse projeto tem que sofrer uma 
emenda urgente para que qualquer movimento social 
e grupo organizado com tal perfil possa entrar com 
uma contestação. Não só entidades religiosas.” Para a 
professora Beatriz Abramides, da Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo (PUC-SP), “o fato de ser 
um deputado e ser religioso ou ter uma religião não 
pode fazer com que você leve para a esfera pública a 
sua religião. Quando falamos de Estado laico, nós de 
fato temos que preservá-lo como laico.”

Já o sociólogo de religiões Edin Sued Abumanssur 
pondera: “O Estado brasileiro é um dos mais laicos 
que a gente pode pensar. A questão é que a sociedade 
brasileira não é laica. A sociedade brasileira é profun-
damente religiosa. E, portanto, existe uma grande ne-
cessidade de fazer um arranjo entre essas duas grandes 
instituições: o Estado e a Igreja.”

Nomeação do deputado Marco Feliciano para a 
Comissão de Direitos Humanos da Câmara é só a 
ponta do iceberg de um movimento contra o 
Estado laico, garantido pela Carta de 1988
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Brasil “democrático” reproduz ações de extermínio da ditadura
Documento elaborado em 1967 e encontrado em abril de 2013 relata massacres contra indígenas e denuncia práticas ainda em uso no país

cumentadas de um massacre que foi e ainda é brutal. 
“Ouvi uma indígena dizer certa vez que temos que ver 
os mapas das construções das estradas, porque é ali que 
estão os massacres contra os indígenas. O relatório é 
um grande achado para revelar o que o Brasil faz com 
os povos indígenas há 513 anos”, afirma Kenarik. 

De maneira geral, todos os problemas que en-
volvem a questão indígena encontram empecilho no 
próprio Estado. “As questões de demarcação de terra 
emperram no Judiciário e essa não decisão acaba acar-
retando um ciclo de violência muito maior nas regiões 
indígenas. Fora isso, o Executivo teria que garantir as 
demarcações. O Legislativo, por sua vez, quer produzir 
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“O povo Guarani-Kaiowá grita”
A situação do povo Guarani-Kaiowá, no Mato 

Grosso do Sul, reflete esse quadro de agressão e 
omissão estatal. Vários indígenas têm sido extermi-
nados por conta do embate direto com fazendeiros 
da região, fruto das divergências ante a demarcação 
das terras. 

Em junho, Ládio Veron, cacique da aldeia 
Takuara - Guarani-Kaiowá, esteve em São Paulo 
para uma série de atividades em busca de apoio 
à causa indígena. Em debates promovidos pelo 
Tribunal Popular (grupos que criticam a violência 
estatal), a liderança denunciou o massacre indíge-
na em todos os cantos do país, reafirmando que 
existem semelhanças entre a violência vivida hoje 
e a cometida pelos agentes do Estado na ditadura. 
“O governo levava nosso povo, tirava do nosso 
território, levava pra outra região e ali os índios 
eram açoitados todo dia de manhã. Torturados. 
Eles judiavam dos índios. O capitão do quartel 
fazia uma negociação com esse órgão do governo, 
o SPI. Ele vendia, prendia e levava o indígena pra 
outro lugar, dentro de um avião que dava uma 
volta, subia e ia embora. Aí os índios sumiam”, diz 
a liderança Guarani-Kaiowá. “O povo que tá lá hoje 
no poder não tá pra lutar pelos menos favorecidos, 
eles estão pra se enriquecer nas nossas costas. Eu 
clamo. O povo Guarani-Kaiowá grita. Meu povo 
está sofrendo!”, declara Ládio.

uma série de normas inaceitáveis com projetos que 
permitem a exploração de terras indígenas para mi-
neração”, comenta a desembargadora, ressaltando que 
a Constituição de 1988 fixou um prazo de no máximo 
cinco anos para demarcação de terras indígenas, o que 
não aconteceu.

Segundo dados presentes no Relatório Figueiredo 
e em publicação do Conselho Indigenista Missionário 
(CIMI), os setores privados e públicos foram responsá-
veis pelo Massacre do Paralelo 11 (vasta região que, no 
Brasil, abrange parte dos Estados do Acre, Rondônia, 
Mato Grosso, Tocantins, Bahia e Sergipe), ocorrido em 
1960. O relato de um dos pistoleiros, Atayde Pereira dos 
Santos, aponta que cerca de 3.500 índios Cinta Larga 
morreram vítimas de envenenamento por arsênico e 
por ataques de empresários e fazendeiros movidos pelo 
agronegócio, com a cobertura do SPI. 

A criação da Funai sobre os escombros do SPI 
não mudou, substancialmente, a política do Estado 
brasileiro para com as nações originárias, de acordo 
com a avaliação Zelic. Houve apenas uma mudança 
de nome, mas não de prática. “Temos uma questão em 
que se muda a nomenclatura pra esconder da sociedade 
a verdadeira prática de genocídio que ocorreu nesse 
período”, comenta. Os porta-vozes da Funai discordam. 
Afirmam que desde a promulgação da Constituição de 
1988 mudou-se a concepção e também a conduta indi-
genista oficial, que visa proteger e promover os direitos 
desses povos, além de divulgar, para a população não 
indígena, a riqueza do seu patrimônio sociocultural, re-
conhecendo também o valor das informações contidas 
no Relatório Figueiredo para que sejam esclarecidos os 
crimes e violências cometidos contra os povos indíge-
nas durante a ditadura.

Mas a relação do Estado com as populações indí-
genas, hoje, segue a mesma linha traçada no contexto 
dos “anos de chumbo”. Em novembro de 2012, apenas 
para citar um de muitos exemplos, agentes do Estado 
– dessa vez, a Força Nacional de Segurança Pública 
e a Polícia Federal – destruíram a aldeia Teles Pires, 
no sul do Pará, por meio de um ataque aéreo com a 
utilização de bombas e metralhadoras, ocasionando o 
assassinato do índio Adenilson Munduruku. Na região 
de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, foi assassinado 
Oziel Gabriel Terena, da tribo Terena, durante processo 
de reintegração de posse efetuado pela Polícia Federal. 

Lu Sudré 

Crimes contra a pessoa e a propriedade do índio, 
assassinatos e chacinas, prostituição de mulheres, 
trabalho escravo, dilapidação do patrimônio, espan-
camento, tortura, apropriação e desvios de recursos, 
além de omissões dolosas, incúria administrativa e 
adulteração de documentos oficiais: o inacreditável 
compêndio de atrocidades é narrado e rigorosamente 
documentado pelo promotor Jader Figueiredo, ao 
longo de mais de 7 mil páginas de textos e imagens, em 
relatório elaborado em 1967. Este descreve o processo 
sistemático de ataques aos povos originários, promo-
vido deliberadamente pela ditadura militar brasileira e 
seus agentes. Mas, se a ditadura pertence ao passado, os 
ataques e a política de extermínio ainda hoje persistem.

O relatório, encontrado no Museu do Índio (RJ) 
no começo de 2013, foi resultado de uma expedição 
chefiada por Figueiredo, que percorreu mais de 15 mil 
quilômetros com o objetivo de apurar irregularidades 
no Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Criado em 
1910 com a finalidade de prestar auxílio à população 
indígena, esse órgão público abrangia cerca de 130 
postos de assistência disseminados entre 18 unidades 
da federação.

Marcelo Zelic, vice-presidente do Grupo Tortura 
Nunca Mais de São Paulo, identificou o arquivo com 
ajuda de funcionários do Museu do Índio. Até então, 
acreditava-se que o relatório havia sido perdido em 
razão de um incêndio no Ministério da Agricultura em 
1977 e após sua localização, foi direcionado à Comissão 
Nacional da Verdade (comissão brasileira que visa 
investigar violações de direitos humanos ocorridas na 
ditadura). De acordo com Zelic, o Relatório Figueiredo 
não ficou desaparecido 45 anos por acaso. À época, 
a entrega do relatório culminou na extinção do SPI, 
na criação da Fundação Nacional do Índio (Funai) e 
também na instituição de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) para apurar as denúncias, além de 
processos movidos contra servidores públicos do SPI. 
Porém, com o Ato Institucional nº5, a CPI foi encer-
rada, assim como os processos, deixando os agentes 
impunes.

Para a desembargadora do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, Kenarik Boujikian Felippe, militante da 
causa indígena e cofundadora da Associação Juízes 
para a  Democracia, a redescoberta desse relatório é 
fundamental, pois existem poucas informações do-

Roda de conversa com lideranças Guarani-Kaiowá na Universidade de São Paulo
(da esquerda para a direita: caciques Ládio Veron, Chatalin Benites e Argemero Arce)
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Maria Paula Angelelli

O lojista Samuel Guimarães Diamantino, 54 anos, 
sofreu de dores de cabeça e na região do pescoço por 
20 dias. Passou três vezes por um hospital público que 
não forneceu a assistência correta. Os médicos recei-
tavam remédios que aliviavam momentaneamente o 
quadro, mas não faziam exames. Em outro hospital, 
foi informado que seu caso era grave. Procurou, fi nal-
mente, o Hospital São Paulo, onde foi diagnosticado 
um aneurisma cerebral. Horas antes de ser operado, 
Diamantino explica a Entrementes a razão que o levou 
a procurar um hospital de referência: “Nesses hospitais 
há profi ssionais mais capacitados. No outro, o médico 
nem olhou direito na minha cara. Tenho toda a assis-
tência que preciso aqui”.

Os hospitais de referência de São Paulo (correspon-
dentes aos padrões de “estado da arte” estabelecidos 
pelo Sistema Único de Saúde), que atendem a casos 
mais complexos, enfrentam uma grande demanda de 
pacientes por contarem com profi ssionais qualifi cados 
e equipamentos capazes de dar um diagnóstico seguro. 
Muitos recorrem a eles pela confi ança no tratamento. 
Por isso, falta infraestrutura para oferecer a atenção 
necessária a essa quantidade crescente da população.

A situação da saúde pública, como amplamente 
divulgado por todos os meios de comunicação, é grave 
no Brasil. A fi la de espera é demasiadamente longa 
para quem está com problemas. Muitos aguardam o 
atendimento em macas nos corredores e  outros, em 
cadeiras desconfortáveis, por horas ou dias. Faltam lei-
tos. O quadro do paciente se agrava, caso não receba o 
atendimento adequado. E a própria atuação profi ssional 
fi ca prejudicada, por estar submetida a forte pressão, 
nesse panorama que ultrapassa a capacidade máxima 
de operação do hospital.

“A qualidade da Medicina brasileira e dos hospitais 
de São Paulo é muito boa. O grande problema é o aces-
so. Parte da população não o tem porque a demanda é 
grande”, diz Florisval Meinão, presidente da Associação 
Paulista de Medicina (APM). Muitos fi cam sem o aten-
dimento adequado pela falta de infraestrutura. Outros 
recorrem a unidades diferentes para agilizar o processo. 
O problema é que essa questão é generalizada.

Uma fi scalização realizada pelo Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) aponta 
essa desordem. Sete em cada dez emergências dos 
hospitais públicos de São Paulo têm problemas sérios 
para o atendimento dos pacientes. Foram avaliados 
71 prontos-socorros de hospitais públicos - munici-
pais, estaduais e de outras entidades - entre fevereiro 
e abril deste ano, que apresentaram problemas como 
equipe incompleta (58%) e macas nos corredores 
(58%). A vistoria também apontou a falta de material 
em 59% deles, a falta de uma chefi a de plantão e de 
um médico diarista em 46% e a inadequação das salas 
de emergência em 28%. Outro dado relevante é que 
6% deles não apresentavam Unidades de Tratamento 
Intensivo (UTIs).

A situação, não raro, é de descaso, falta de higiene e 

Saúde pública enfrenta crise crônica

res no corpo desde novembro de 2012.  Passou por sete 
hospitais, e os médicos se limitaram a receitar remédios 
para aliviar o quadro. Os exames para o diagnóstico 
foram encaminhados em janeiro deste ano.  Costa fi cou 
aguardando, mas “ninguém deu resposta”, disse. “Falta 
de boa vontade, de profi ssionalismo e equipamento. 
Ninguém soube explicar o meu problema”, declarou, 
criticando as instituições. A dor piorou, e a médica do 
hospital de sua cidade o indicou para o Hospital São 
Paulo. Após o encaminhamento, Costa conseguiu a 
internação e foi operado três dias depois da entrevista.

A situação é desgastante tanto para o paciente 
como para o médico. Muitos profi ssionais nos prontos-
-socorros fi cam cansados, adoecem e faltam. A remu-
neração deles no Estado de São Paulo é baixa, quando 
comparada à recebida em instituições privadas. Qual é 
o médico que se sente atraído pelo trabalho em hospi-
tais públicos, onde deverá cumprir plantão, irá ganhar 
pouco e sofrer pressões? A falta de profi ssionais tam-
bém é um dado alarmante. O Brasil possui apenas 1,8 
médico para cada mil habitantes. Número abaixo dos 
da Venezuela, Estados Unidos, Argentina e Espanha. 
Alguns lugares apresentam índices maiores como São 
Paulo (2,49), Rio de Janeiro (3,44) e Distrito Federal 
(3,46). Em outros, o número é preocupante, como no 
Pará (0,77), Amapá (0,76) e Maranhão (0,58).

A pesquisa Monitoramento da Demanda por Es-
pecialidades e Residências Médicas no Brasil em 2011, 
realizada pela Estação de Pesquisa e Sinais de Mercado 
(EPSM), ligada ao Núcleo de Educação em Saúde 
Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), mostra que seria 
necessário um aumento de 168 mil médicos para que 
cada grupo de mil habitantes tivesse à disposição 2,7 
médicos – meta do Ministério da Saúde e média obtida 
pelo Reino Unido. Com base na situação atual das esco-

do mínimo necessário para um atendimento adequado. 
Os pacientes são internados em condições precárias, 
em locais improvisados, esperam em demasia pelo 
atendimento e, diversas vezes, os diagnósticos são 
imprecisos. Quando o doente está em uma maca, por 
mais esforço que a instituição faça para manter a qua-
lidade do tratamento, há um limite para isso - humano 
e técnico.

A precariedade do SUS ganhou ainda maior re-
levância com as grandes manifestações de junho, em 
todo o país, que exigiam “saúde padrão Fifa”, em alusão 
aos bilhões gastos pelo governo com a construção 
de estádios de futebol que sediarão a Copa de 2014. 
Enquanto promessas não são cumpridas, a sociedade 
continua a receber um tratamento improvisado. O 
congestionamento de pessoas nos prontos-socorros e 
fi las imensas de espera por cirurgias prolongam-se na 
realidade da saúde pública brasileira.

Urgência... que não acontece
Os hospitais funcionam segundo dois sistemas: o 

eletivo e o de urgência. Os ambulatórios diagnosti-
cam as cirurgias, que são marcadas dentro do sistema 
eletivo, ou seja, os pacientes aguardam até que sejam 
chamados para o procedimento. O sistema de urgência 
é vinculado à porta do pronto-socorro. Sua demanda 
aumenta a cada dia e, com isso, os leitos são, em geral, 
ocupados quase em sua totalidade. Essa situação acaba 
refl etindo-se no sistema eletivo, que se ressente da falta 
de leitos.

Esse é o caminho formal: eletivo e de urgência. Mas 
existe também o informal, que é paralelo ao primeiro - 
quando se conseguem vagas por meio de contatos, ou 
por meio da ação de médicos que identifi cam situações 
graves e buscam acelerar as providências. Lindomar 
Papa Costa, 28 anos, mora em Diadema. Ele sentia do-

Pacientes aguardam o atendimento (improvisado) em macas nos corredores

Mesmo os hospitais de referência sentem o impacto da falta de médicos, leitos e instrumentos 
adequados no sistema público; medidas de emergência, como a anunciada “importação” de 
médicos, causam polêmica e provocam ceticismo
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O programa Mais Médicos, instituído por meio 
de medida provisória assinada pela presidente Dilma 
Rousseff , no dia 8 de julho, e regulamentado por 
portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Edu-
cação, prevê aumentar o número de médicos atuan-
tes na rede pública de saúde em regiões carentes. O 
objetivo do programa é permitir a eventual contra-
tação de profi ssionais estrangeiros ou de brasileiros 
formados no exterior, que, em princípio, não terão 
a necessidade de se submeter ao Revalida, exame 
nacional que é requisito para o reconhecimento de 
diplomas estrangeiros de Medicina. A determinação 
causa forte polêmica.

Segundo informa o ministro da Saúde, Alexan-
dre Padilha, a remuneração prometida pelo governo 
federal é de R$ 10 mil mensais, havendo prioridade 
aos profi ssionais brasileiros ou estrangeiros com 
o diploma já validado no país. Os prefeitos, e os 
próprios médicos interessados, devem efetuar a 
inscrição no programa. As eventuais vagas deixadas 
pela falta de profi ssionais serão preenchidas pelos 
médicos formados no exterior, com maior foco 
naqueles oriundos da Espanha e de Portugal. O 
Ministério da Saúde prevê que o início das atividades 
seja a partir de 18 de setembro.

Contra essa medida e a favor de outras reivin-
dicações, a Associação Médica Brasileira (AMB) e 
entidades ligadas à categoria organizaram manifesta-
ções em nível nacional no dia 3 de julho. Os críticos 

levantam o fantasma da eventual incompetência 
de médicos estrangeiros contratados às pressas. 
Temem o “relaxamento” dos critérios adotados 
pelo Revalida ou até mesmo a possibilidade de não 
aplicá-lo, como proposto. 

“Pensar que contratar médico, seja de onde for, 
irá resolver o problema, é um grande erro, pois ele 
sozinho não resolve”, afi rma o professor Marcos 
Bosi Ferraz, da Escola Paulista de Medicina (EPM), 
e diretor do Centro Paulista de Economia da Saúde. 
Ainda segundo os críticos do programa, mais da 
metade dos profi ssionais que aceitam trabalhar em 
regiões carentes acabam desistindo pela carência 
de recursos. Falta o essencial, como luvas, fi os de 
sutura, antibióticos, sondas e roupas cirúrgicas, 
além de equipamentos capazes de fornecer um 
diagnóstico seguro. 

No interior do país, a situação se agrava. Atual- 
mente, os prefeitos chegam a oferecer salários 
de R$ 25 mil a R$ 30 mil, mas mesmo assim não 
encontram médicos que se disponham a trabalhar 
em seus municípios. Em geral, o motivo alegado é 
que não há condições mínimas para o exercício da 
profi ssão, além de inexistir garantia de que o contra-
to será de fato cumprido pelas prefeituras. Florisval 
Meinão também não acredita que “importar” seja 
a solução: “Os próprios médicos brasileiros iriam 
trabalhar no interior, se os hospitais oferecessem 
condições adequadas.” 

“Importar” ou não, eis a questão

Setor privado também enfrenta problemas

Prontos-socorros lotados, atendimento ruim e 
demora na marcação de exames e no agendamento 
de consultas não são mais características exclusivas 
da rede pública. Quem tem plano de saúde também 
encara essa situação. 

Pesquisa encomendada pela Associação Paulista de 
Medicina (APM), em agosto de 2012, revelou que 77% 
dos usuários de serviços de convênio no Estado de São 
Paulo relataram que não haviam sido adequadamente 
atendidos nos últimos dois anos. A pesquisa, feita pelo 
Datafolha, contou com 804 participantes, que em sua 
maioria tiveram problemas com consultas (64%) e 
com o atendimento em prontos-socorros (72%). As 
principais queixas incidiram na demora da prestação 

assistencial e na falta de opções de especialistas. A pes-
quisa também mostrou que 15% tiveram que recorrer 
ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

Uma das razões para o descontentamento com os 
planos privados é um fator à primeira vista contradi-
tório: a aquisição de planos de saúde por um número 
crescente de brasileiros acabou inviabilizando o fun-
cionamento de várias empresas seguradoras, que não se 
mostraram aptas a atender à demanda. Como resultado, 
houve um processo de desorganização do setor, com 
fechamento de hospitais particulares em todo o país. 
Entre março de 2010 e março de 2012, só na Grande São 
Paulo, 18 unidades fecharam as portas, o que aumentou 
ainda mais a difi culdade dos pacientes conveniados.

las de Medicina do Brasil, esse número só será atingido 
em 2030. O país conta hoje com 388 mil profi ssionais 
registrados no Conselho Regional de Medicina. 

Na tentativa de resolver o problema, o governo 
federal anunciou um plano, em caráter de urgência, 
de contratação de médicos estrangeiros que causa 
grande polêmica em todo o país (veja a reportagem 
nesta página).

Como (não) funciona o sistema
Os hospitais e postos de atendimento que servem 

ao Sistema Único de Saúde (SUS) são hierarquizados 
em três níveis de complexidade: baixa (unidades básicas 
de saúde), média (hospitais secundários e ambulatórios 
de especialidades) e alta (hospitais terciários). Caso 
o paciente, embora em situação grave, escolha locais 
de baixa e média complexidade, é encaminhado para 
hospitais terciários (esse movimento é chamado de 
referência). Depois de passar pelo atendimento neces-
sário, é reencaminhado para uma unidade de menor 
complexidade (movimento de contrarreferência) para 
dar continuidade ao tratamento.

Essa é a lógica, mas nem sempre é o que acontece. 
Muitos pacientes são direcionados para unidades de 
alta complexidade e continuam no local mesmo após 
encerrada a etapa emergencial. Assim, ocupam vagas 
que poderiam ser usadas para o atendimento de outros. 
“O problema é que os hospitais que encaminham tais 
pacientes possuem uma infraestrutura pobre, sem 
condições de dar-lhes o tratamento adequado”, diz 
Florisval Meinão. “O próprio paciente pressiona para 
ir a um hospital de referência.”

“A contrarreferência não funciona por não ter 
profi ssional ou leito disponível”, afi rma o médico José 
Roberto Ferraro, superintendente do Hospital São 
Paulo (HSP). Ele dá um exemplo: o paciente faz uma 
neurocirurgia em hospital de referência, mas ao retor-
nar para uma instituição menos complexa enfrentará 
o problema da falta de um neurocirurgião capaz de 
garantir a supervisão necessária.

A consequência, segundo Ferraro, traduz-se no fato 
de ser comum a ocupação de leitos dos hospitais de 
referência por um, dois e até dez anos. O HSP cuida de 
cerca de 50 pacientes nessas condições. “Eles não con-
seguem vagas em nenhum outro lugar”, conclui Ferraro.
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Entrada do Pronto-Socorro: os pacientes chegam a todo instante 
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prévia, chamada de Expansão I, que compreendeu o 
período de 2003 a 2007 e teve como principal meta a 
interiorização das universidades federais, com a criação 
de novos campi em cidades do interior. Em 2012, o pro-
grama foi concluído. Foram criadas 14 universidades e 
126 novos campi. Além disso, o número de municípios 
atendidos por universidades federais saltou de 114 para 
272. Mas as reclamações permanecem.

Na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o 
intenso processo de expansão, que levou a instituição 
a ampliar o número de campi de um para seis entre 
2005 e 2011, deixou algumas marcas, principalmente 
no que diz respeito a problemas estruturais. Os campi 
de Diadema, Baixada Santista e Guarulhos aguardam 
a construção de novas edifi cações para suportar o au-
mento constante de alunos que ingressam anualmente.

Soraya Smaili, reitora da Unifesp, explica que o 
Reuni trouxe benefícios às federais, mas critica a falta 
de planejamento. “A parte positiva é o fato de estarmos 
expandindo o sistema público federal de ensino supe-
rior. No entanto, o outro aspecto é que foi uma fase 

apressada. Em um espaço de tempo curto houve uma 
expansão muito grande e isso trouxe consequências, 
principalmente no que diz respeito à falta de planeja-
mento”, argumenta.

A Unifesp, que nasceu da Escola Paulista de Medici-
na (EPM), passou a atuar nas áreas de Letras, Filosofi a, 
História, Economia, Relações Internacionais e Enge-
nharia Química, dentre outras. O número de alunos 
matriculados saltou de 1.300, em 2005, para 10.500, 
em 2013, somente na graduação. “O quadro docente 
duplicou e o de técnicos administrativos se manteve 
mais ou menos estável. E essa é uma das grandes limi-
tações que nós temos para a universidade como um 
todo”, explica Soraya.

Mas há também quem só atribua elogios ao pro-
grama. A professora Maria Lúcia Cavalli, reitora da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e 
representante da Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), 
afi rma que não há problema nenhum no Reuni. “Para 
mim o Reuni foi uma excepcional oportunidade para 
as universidades. Ele foi tão bom que nós queremos 
outro”, disse. Segundo a reitora, durante o período de 
expansão, a UFMT criou 28 novos cursos, abriu 1.000 
novas vagas e deu andamento a mais de 60 obras, dentre 
elas um hospital universitário, 20 unidades para salas 
de aula e laboratórios.

Maria Lúcia acredita que os maiores críticos do 
Reuni são os alunos do movimento estudantil, que 
não querem a expansão. “Eles querem que a univer-
sidade seja para poucos e nós queremos para muitos”, 
completa. Explica ainda que, por uma decisão política 
da UFMT, a assistência estudantil foi colocada como 
prioridade, de forma que, além do orçamento destinado 
à assistência, a universidade repassa recursos de custeio 
para essa fi nalidade. “Quando entrei, investíamos apro-
ximadamente R$ 2 milhões em assistência estudantil. 
Hoje, são R$18 milhões.”

Marinalva Oliveira, presidente do Sindicato Nacio-
nal dos Docentes das Instituições de Ensino Superior 
(Andes) e professora da Universidade Federal do Ama-
pá, não é tão otimista. Ela pondera que o Reuni agravou 
os problemas vividos pelas federais. “As universidades 
já estavam passando por um processo de falta de pro-
fessores e problemas de infraestrutura. Com o Reuni, 
na verdade, todo esse processo se aprofundou”, explica.

Devido à insufi ciência no número de docentes e 
a sobrecarga dos professores, Marinalva acredita que 
as universidades federais enfraqueceram o sentido de 
unidade que deveria existir entre ensino, pesquisa e 
extensão, atuando com mais intensidade no primeiro. 
“O Reuni só conta para abrir mais cursos e para co-
locar mais alunos dentro das universidades, mas não 
se preocupa com ter laboratórios, dar condições para 
os professores desenvolverem pesquisa, orientarem 
projetos de iniciação científi ca”, afi rma.

Procurado pela reportagem para falar sobre o tema, 
o Ministério da Educação (MEC) considera que “pode 
estar havendo problemas de distribuição interna dos 
docentes, o que é resolvido dentro da autonomia uni-
versitária” e que “ não houve prejuízo para a produção 
de pesquisa nas instituições. Segundo o MEC, em 2001, 
o Brasil publicou 13.846 trabalhos científi cos, número 
que saltou para 49.664 em 2011. Os dados enviados 
pelo MEC não tratam da qualidade desses trabalhos.

De acordo com Marinalva, o movimento estudantil 
e a pressão dos técnicos administrativos impediram, 
por exemplo, que a Reitoria da Universidade Federal 
do Amapá abrisse mais cursos. “O reitor estava abrindo 
cursos a toque de caixa e não tinha sala de aula”, diz.

Em nota, o MEC afi rma que, “apesar dos atrasos 
na execução das obras por problemas de aquecimento 
da construção civil no país, a avaliação do programa 
é positiva”.

Erika Sena

Prédios inacabados, falta de professores, salas de 
aula improvisadas, transportes, restaurantes e moradias 
universitárias defi citários. Permanecem sem solução os 
problemas que serviram de estopim para a última greve 
encabeçada pelo Sindicato Nacional dos Docentes das 
Instituições de Ensino Superior (Andes), no ano passa-
do. A greve durou cerca de quatro meses e contou com 
a adesão de 57 das 59 universidades federais.

O cenário de abandono e falta de investimentos vem 
arrastando-se há pelo menos duas décadas. Em 2007, o 
governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou 
o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (Reuni), com o 
objetivo de recuperar esse passivo. Estavam previstos 
ampliação do número de vagas, aumento da mobilidade 
estudantil, contratação de professores, diversifi cação de 
modalidades de graduação, ampliação da assistência 
estudantil e construção/ reforma de edifícios.

Antes de 2007, o programa passou por uma fase 

Expansão amplia a crise das federais
MEC multiplica construção de novas universidades e abre vagas para milhares de alunos, mas faltam 
verbas e infraestrutura para garantir o funcionamento adequado do ensino, pesquisa e extensão

Congresso atrasa aprovação do PNE

O Plano Nacional de Educação (PNE) tramita 
há mais de dois anos e meio no Congresso Nacional. 
A proposta fi xa diretrizes, aumento progressivo de 
investimentos e metas a serem cumpridas no setor 
da educação, como a erradicação do analfabetismo, a 
ampliação da oferta de educação e a fi xação de prazos 
máximos para alfabetização de crianças.

O senador Cyro Miranda (PSDB-GO), presidente 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do 
Senado, diz que pretende agilizar a tramitação do 
texto para que este entre em vigor já a partir de 1º 
de janeiro de 2014 e passe a valer para os dez anos 
seguintes. “Nós precisamos de, no mínimo, 60 dias. 
Tenho que terminar de qualquer jeito em outubro, 
para que em 1º de janeiro de 2014 ele entre em vi-
gência”, explica.

O senador critica a demora na tramitação da pro-
posta e afi rma que o relator do PNE, José Pimentel 
(PT-CE), segurou o plano na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado (CAES) durante dois meses. 
Agora Miranda aguarda o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), que deve avaliar a juri-
cidade e a constitucionalidade da proposta. “Já tem 
senadores do governo pedindo pra fazer audiência 
conjunta. A CCJ não tem que ouvir ninguém. Ela só 
avalia a constitucionalidade [da proposta]. O mérito 
é examinado na nossa comissão, é terminativo na 
nossa comissão”, explica o senador.

Apontando críticas ao PNE, Marinalva Oliveira, 
presidente do Andes, diz que o governo fi xou metas 
para esse novo plano, que deve entrar em vigor em 
2014, sem avaliar os resultados do PNE 2001-2010. 
“O governo não fez um diagnóstico do PNE [ante-
rior] para saber o que foi cumprido e o que preci-
samos cumprir. Não há esse diagnóstico”, critica.

2002

2010

45

59

148

274

114

272

109.184

218.530

investimento no programa de 2005 a 2012: R$ 6.890.802.640

universidades federais
existentes

  campi        municípios         vagas
atendidos
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Silvia Simões

A partir de 2014, o Instituto de Ciência e Tecnologia 
(ICT) da Unifesp, em São José dos Campos, iniciará 
as seguintes turmas de formação específi ca: bachare-
lado em Matemática Computacional e em Ciência da 
Computação e Engenharias de Materiais e Biomédica. 
Esses cursos compõem a segunda etapa do bachare-
lado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (BCT) 
do Campus, criado em 2009 e que teve como modelo 
o ensino utilizado na Universidade Federal do ABC.  

Segundo dados da Secretaria de Educação Superior 
do Ministério da Educação (MEC), em 2012 havia 
10.834 vagas para bacharelados interdisciplinares (BI) 
nas universidades federais no Brasil, ou seja, apenas 
4,7% das 231.753 vagas ofertadas. São 37 cursos em 
15 universidades. O modelo não é muito difundido, já 
que muitas universidades brasileiras formam alunos 
com alto grau de especialização.  

De acordo com o coordenador do BCT, Eudes Fileti, 
um curso generalista que incentiva a formação conti-
nuada e o trabalho em interfaces do conhecimento, 
como os BIs, favorece a adaptação do profi ssional ao 
mercado de trabalho. “A especialização continua a ter 
seu papel, mas espera-se que, mesmo um especialista, 
tenha condições de trabalhar em áreas fronteiriças”, 
comenta. 

Reforma pedagógica e os BIs 
Modelos interdisciplinares predominam na Europa 

desde 1999. No Brasil as reformas pedagógicas mais 
recentes iniciaram-se em 1968 e têm ocorrido periodi-
camente. Segundo a coordenadora de Avaliação da Pró-
-Reitoria de Graduação da Unifesp, Juliana Cespedes, 
no governo do presidente Lula foi retomado um certo 
nível de investimento nas universidades federais,  que 
possibilitou a expansão de vagas e a criação de novas 
instituições e campi pelo Programa Reuni - Programa 
de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais. 

Apesar de o país ter outras inovações pedagógicas, 
como o ensino a distância, o bacharelado interdisci-
plinar tem grande destaque. O secretário de Educação 
Superior do MEC, Paulo Speller, descreve os BIs como 
cursos superiores de natureza geral, organizados por 
grandes áreas do conhecimento e que conferem um di-
ploma de graduação. “Espera-se que os egressos sejam 
capazes de responder às novas demandas da sociedade, 
atuando em áreas de interface entre diferentes discipli-
nas e campos do saber, trabalhando em equipe e em 
redes e apresentando postura fl exível”, complementa.

Bacharelados interdisciplinares precisam 
crescer no Brasil

Uma nova opção: ProFIS – Unicamp
Desde 2011, a Unicamp implementou o Pro-

grama de Formação Interdisciplinar Superior 
(ProFIS), ou seja, um curso de formação geral 
que dura dois anos e é composto por pelo menos 
um aluno de cada escola pública de Campinas, 
selecionados pela nota do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem).

“Não é revisão de matérias. É conteúdo de 
ensino superior. Os alunos têm a possibilidade 
de discutir de maneira interdisciplinar assuntos 
contemporâneos”, salienta Marcelo Knobel, idea-
lizador do programa.  

Ao fi nal do curso, os estudantes recebem cer-
tifi cado e, com base em seu desempenho, podem 
escolher um curso tradicional da Unicamp, sem 
a necessidade de vestibular.

Apesar de graduar profi ssionais fl exíveis, em 2012 apenas 4,7% das 231.753 vagas das 
universidades federais brasileiras eram de cursos com esse modelo de formação

Superior do MEC, Paulo Speller, descreve os BIs como 
cursos superiores de natureza geral, organizados por 
grandes áreas do conhecimento e que conferem um di-
ploma de graduação. “Espera-se que os egressos sejam 
capazes de responder às novas demandas da sociedade, 
atuando em áreas de interface entre diferentes discipli-
nas e campos do saber, trabalhando em equipe e em 
redes e apresentando postura fl exível”, complementa.

Pós-graduação
Especialização

Mercado de trabalho

Todos os BIs são realizados em ciclos. O aluno 
realiza uma primeira etapa generalista, que dura em 
média três anos, e pode progredir para cursos de for-
mação específi ca e pós-graduação ou, ainda, ir para 
o mercado de trabalho. “As matrizes fl exíveis destes 
cursos permitem aos alunos uma escolha muito mais 
madura e embasada para o seu futuro ramo de atuação”, 
aponta Fileti. 

A diminuição da evasão escolar é um dos pontos 
fortes do modelo. “Após o primeiro ciclo, se o estudante 
optar por uma carreira específi ca, sua escolha será feita 
após ter concluído 2/3 do curso e conhecer melhor o 
eixo principal de sua carreira”, explica Juliana. Já Fileti 
salienta que esse tema é muito amplo. “A evasão envolve 
diversos fatores, como condições socioeconômicas, 
qualidade da universidade, perspectivas de emprega-
bilidade, entre outros”, complementa. 

Porém, alguns especialistas vislumbram nessa 
modalidade de formação alguns pontos sensíveis. O 
primeiro ciclo dos bacharelados pode apenas nivelar 
o conhecimento dos estudantes, já que o país possui 
uma educação básica defi ciente. De acordo com Rubens 
Rodrigues, primeiro vice-presidente da Regional Leste 
do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de 
Ensino Superior (Andes-SN), é preciso considerar se 
os cursos realmente realizam a interdisciplinaridade. 
“Me parece que são um amálgama de conteúdos dis-
ciplinares, desenvolvidos de maneira rebaixada, para 
suprir eventuais difi culdades do educando”, enfatiza.

Já Derval Rosa, presidente do Colégio de Pró-
-Reitores de Graduação das Instituições Federais de 
Ensino Superior (Cograd), não concorda com o nive-
lamento. Segundo ele, os BIs dão oportunidade para o 
aluno fazer a sua gestão acadêmica, proporcionando 
fl exibilidade curricular.

Além disso, a política de expansão do Reuni pode 
não ser garantia de profi ssionalização. “A sociedade 
busca uma capacitação superior adequada para enfren-
tar as condições de trabalho. Os bacharelados oferecem, 
inicialmente, diplomas genéricos, por exemplo, em  
Exatas e em Humanidades, sem profi ssionalizar. Isso 
não signifi ca que o educando irá prosseguir no curso”, 
salienta Rubens. 

BIs na Unifesp

O BCT-Unifesp é composto por disciplinas obri-
gatórias e eletivas, ou seja, o aluno tem a opção de 
escolher parte delas. Gilles Augusto, 28 anos, é aluno do 
terceiro ano do Campus São José dos Campos. Antes de 
ingressar na Unifesp, cursava Engenharia Mecânica em 
uma faculdade com modelo pedagógico tradicional. “A 
formação que eu tinha era mais aplicada ao mercado. 
Já essa interdisciplinar é mais crítica. A fl exibilidade 
de transitar entre as diversas áreas é importante para 
qualquer atividade profi ssional”, diz. 

Não escolher a carreira no momento do vestibular 
também é um ponto positivo para Gilles. “Eu quase 
não tinha conhecimento de Biologia. Meus interesses 
sempre foram Exatas, Física e Química. No primeiro 
semestre do BCT tive uma disciplina de Introdução à 
Biologia Molecular e Bioquímica. Foram assuntos que 
me fascinaram e resolvi entrar de cabeça na área”, explica. 

Já no Campus Baixada Santista, o bacharelado in-
terdisciplinar em Ciência do Mar (BICT-Mar) começou 
em 2012 e segue o modelo de São José dos Campos. A 
formação específi ca, que será oferecida a partir de 2015, 
engloba os cursos de Engenharia de Petróleo e Energias 
Renováveis e Engenharia Ambiental Portuária.

De acordo com Augusto César, coordenador do 
curso, o objetivo é formar alunos capazes de se encaixar 
no mercado, principalmente no cenário da Baixada 
Santista, que está em pleno desenvolvimento na área 
portuária, no polo de Cubatão e nas atividades do 
petróleo e do pré-sal. 

Marco Aurélio Patrocínio, 34 anos, é estudante do 
segundo ano do BICT-Mar e disse ter escolhido o curso 
por abranger diversas áreas, além da possibilidade de 
optar pelas engenharias depois do bacharelado. “O 
difícil vai ser entrar no mercado de trabalho, porque, 
como o curso é novo, pode ser que haja resistência das 
empresas. Mas com o nosso currículo e com o nome 
Unifesp, acho que portas serão abertas”, diz.
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Pedro Orlandi 

“Foi muito tenso no começo, até porque não tinha 
informação nenhuma. O pensamento que me ocorria 
era desistir. Acabei permanecendo porque a vontade 
de estudar era maior”. O relato do aluno de Filosofi a 
Fernando Ferreira expressa uma das maiores difi-
culdades enfrentadas por calouros que ingressam na 
Unifesp: a busca por uma residência nos municípios 
onde a universidade possui campi.

Na esteira da expansão das universidades federais, 
promovida pelo governo federal por meio do progra-
ma Reuni, problemas de infraestrutura interferem na 
vida de milhares de estudantes. No caso da Unifesp, 
que ainda não oferece moradias estudantis gratuitas, 
esses empecilhos ultrapassam os muros da instituição 
e também resultam em angústias vividas por alunos 
fora do espaço acadêmico. 

Ao deixar a cidade de Sorocaba para estudar no 
Campus Guarulhos, Fernando fi cou sem residência 
fi xa durante o primeiro mês no município. “Vim de um 
lugar diferente, me sentia muito solitário e receoso por 
estar aqui, eram muitas difi culdades. No começo, eu 
fazia só uma refeição por dia para poder economizar”, 
conta ele, que atualmente divide um apartamento de 
45 metros quadrados, no bairro Pimentas, com outros 
três estudantes. “Nossa casa é como coração de mãe, 
sempre cabe mais um, a gente tem que se ajudar”.

A colaboração entre alunos, propiciada pelas comis-
sões de moradia  e programas voltados ao tema, é uma 
das soluções para que sejam superados os problemas 
relatados pelos entrevistados do Entrementes. Paola 
Lemes, do quarto ano de Licenciatura em Biologia, do 
Campus Diadema, conta que somente com a ajuda de 
veteranos conseguiu encontrar pessoas para dividir 
o aluguel de um apartamento e obter informações 
básicas sobre o funcionamento da instituição, opções 
de transporte e alimentação.

“Antes de vir para cá, busquei o contato com pes-
soas nas comunidades do Orkut. Eu tive muita sorte, 
pois conheci um aluno de Farmácia que me ajudou 
bastante, me recebeu e mostrou as unidades. No dia 
que cheguei, conheci uma garota que queria montar 
uma república e fui morar com ela”, conta Paola, que 
deixou a cidade de Franca contra a vontade do pai e 
mora em Diadema há três anos. “Em todo esse tempo 
ele nunca veio me visitar”.

O atendimento aos calouros no momento da ma-
trícula é uma das difi culdades enfrentadas por aqueles 
que precisam de uma nova casa. Andressa Andreata, 
do primeiro ano do curso de Engenharia Química, 
percorreu centenas de quilômetros – de sua cidade 
natal no sul de Minas Gerais a Diadema – para fazer 
a matrícula. Mesmo assim, não obteve informações 
no Campus. “Quando cheguei à secretaria, não me 
informaram sobre a existência do Núcleo de Apoio ao 
Estudante (NAE), só fui descobrir tudo isso bem depois 
e, se não fosse a ajuda dos colegas, provavelmente ainda 
estaria perdida”, diz ela.

É no ambiente virtual, por meio de blogs e redes 

sociais como o Facebook, que o mutualismo ocorre da 
melhor forma. O Morar Unifesp, plataforma digital 
desenvolvida por alunos da Unicamp, é uma das op-
ções. No site, os próprios estudantes divulgam vagas 
em repúblicas para que outros as encontrem por um 
sistema de busca direcionada de acordo com o tipo de 
moradia desejada.

Segundo Pedro Marques, um dos integrantes do 
projeto, a plataforma passou a atender à Unifesp em 
2011, quando uma estudante da instituição conheceu 
o trabalho  desenvolvido pelo Morar Unicamp e Mo-
rar USP e reivindicou um serviço similar no Campus 

Alunos da Unifesp enfrentam difi culdades para encontrar moradia 

Guarulhos. “Percebemos que por trás de um grande 
problema existe sempre uma boa oportunidade”, diz 
Marques, apontando um crescimento da adesão ao 
projeto com o passar do tempo. “Já tivemos mais de 
10 mil visualizações e quase 300 vagas divulgadas. O 
campus da Unifesp que mais utiliza o site é o da Bai-
xada Santista”.

Em março de 2011, a Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis (Prae) publicou em seu site um documen-
to que previa a entrega de 480 vagas em moradias 
estudantis até o início de 2012 e mais 480 vagas em 
2014, envolvendo um orçamento que totalizava R$ 30 
milhões. Porém, muito pouco saiu do papel. A pró-
-reitora Andrea Rabinovici, que assumiu a pasta em 
2013, conta que as primeiras providências adotadas 
foram a destinação de terrenos em todos os campi para 
tal fi m, mas até o momento apenas três deles (São Paulo, 
Osasco e São José dos Campos) obtiveram os espaços 
com as documentações necessárias. Já os outros ainda 
continuam à procura de áreas adequadas.

Enquanto não ocorre a construção dos prédios 
defi nitivos, a Unifesp concede auxílios em valores 
monetários aos alunos em situação mais vulnerável. O 
Programa de Auxílio Permanência (Pape), coordenado 
pela Prae, funciona em fl uxo contínuo e está voltado a 
atender aos que possuem renda igual ou menor a um 
salário mínimo e meio por membro da família. “Deferi-
mos auxílios no valor de R$ 160,00 mensais a estudantes 
com baixa vulnerabilidade, e de R$ 746,00 àqueles em 
situação muito vulnerável, explica a pró-reitora.

Os repasses de verba contribuem para o pagamento 
das despesas dos alunos, mas ainda assim muitos afi r-
mam que isso não é o sufi ciente. “Juntando aluguel, co-

Preços altos e falta de opções são os 
maiores entraves; projetos da universidade 
demoram para sair do papel

mida e outros gastos com a casa, o valor que recebo da 
Unifesp ajuda e é melhor do que não receber nada, mas 
é preciso economizar bastante porque a quantia ainda 
não cobre tudo”, diz a aluna de Ciências Contábeis 
Rafaela Camargo, do Campus Osasco, que a cada mês 
recebe aproximadamente R$ 600,00 da universidade.

De acordo com a Prae, as principais difi culdades 
relatadas por alunos aos NAEs referem-se aos preços 
especulativos em torno dos campi e ao preconceito 
dos proprietários e imobiliárias com relação a alugar 
imóveis para estudantes, o que é confi rmado pelos 
entrevistados. “Existem, por exemplo, condomínios 

que não aceitam a formação de repúblicas por jovens”, 
conta o aluno Gustavo Rosolen, do curso de Ciências 
da Computação, do Campus São José dos Campos. Já 
Fernando Ferreira diz que o maior impacto das mora-
dias estudantis no bairro Pimentas, em Guarulhos, é o 
aumento do valor dos imóveis. “Aqui era uma região 
barata, que fi cou cara com a chegada da Unifesp. O 
valor do aluguel dobrou em quatro anos, e tivemos 
colegas que precisaram sair”, conta ele.

Em meio a difi culdades enfrentadas no dia a dia, os 
alunos ressaltam o lado positivo de morar em uma re-
pública. “Contribui para um melhor convívio em comu-
nidade e para o intercâmbio cultural entre estudantes”, 
afi rma Pedro Fongaro, do Campus Baixada Santista. Já 
para Priscila Ivanchuk, que cursa Fonoaudiologia no 
Campus São Paulo, a moradia estudantil proporciona 
o exercício de alguns deveres de cidadania, como a 
tolerância às diferenças, além de propiciar um espaço 
de construção de laços afetivos e de união.

Condomínio Mirante Bom Sucesso, em Guarulhos, abriga 
20 repúblicas de estudantes da Unifesp

Fernando Ferreira divide 
apartamento com outros três estudantes
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Novas regras da aposentadoria do serviço público beneficiam fundo privado

Daniel Patini 

Desde 4 de fevereiro deste ano, os servidores públi-
cos federais que ingressam no Poder Executivo já estão 
sob as regras do novo regime previdenciário do setor. 
Agora, a contribuição do servidor é calculada sobre o 
teto do benefício pago pelo Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS), atualmente fixado em R$ 4.159,00. 
Este valor corresponde ao limite máximo a ser recebido 
pelo trabalhador na aposentadoria.

Para se aposentar com ganhos maiores, o servidor 
terá de aderir à Fundação de Previdência Complemen-
tar do Servidor Público Federal do Poder Executivo 
(Funpresp-Exe), contribuindo mensalmente sobre o 
valor que exceder o teto, com contrapartida igual da 
União até o limite de 8,5%. Aqueles que recebem menos 
de R$ 4.159,00 poderão contribuir com a Funpresp-
-Exe, mas não receberão a contrapartida. A lei que 
instituiu a fundação prevê o prazo de 24 meses para os 
servidores antigos decidirem sobre sua adesão.

Essas mudanças no sistema previdenciário podem 
ser explicadas fundamentalmente por duas razões: o 
envelhecimento da população brasileira e o déficit da 
Previdência Social. Segundo informações da própria 
Funpresp-Exe, dentro de cinco anos, 40% dos servi-
dores públicos federais estarão em condições de se 
aposentar. De acordo com os dados mais recentes do 
Ministério da Previdência Social, o déficit do Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores 
públicos civis chegou a R$ 34,6 bilhões em 2011.

Diminuição dos gastos 
Para o professor Arthur Bragança, coordenador 

do curso de Ciências Atuariais, do Campus Osasco da 
Unifesp, as questões demográficas envolvendo baixa 
taxa de fecundidade e maior longevidade da população 
geram impactos no equilíbrio financeiro dos regimes 
previdenciários entre os países de forma geral. Ele 
lembra que nos Estados Unidos houve uma queda ex-
pressiva nos gastos com aposentadorias públicas após 
uma reforma em 1986, semelhante à realizada pelo 
governo brasileiro. “Lá os trabalhadores do setor pú-
blico federal passaram a fazer parte do Social Security, 
o que seria o nosso INSS, e tiveram a possibilidade de 
participar de planos previdenciários privados, assim 
como a Funpresp, para terem direito a aposentadorias 
mais elevadas”.

O professor prevê que as consequências deverão 
ser as mesmas aqui também. “Haverá uma diminuição 
nos gastos previdenciários no setor público, em médio 
e longo prazo, quando esses trabalhadores que ingres-
saram no sistema começarem a se aposentar”, explica 
Bragança. O Ministério da Previdência Social estima, 
por exemplo, que a Funpresp-Exe só conseguirá zerar 
o déficit daqui a 35 anos, em 2048. 

O primeiro número de participantes que já ade-
riram à Funpresp-Exe ainda não foi consolidado, 
de acordo com Ricardo Pena, diretor-presidente da 
fundação, que concedeu entrevista ao Entrementes. 
“A nossa perspectiva é a de que em um ano, ou seja, 
em fevereiro de 2014, alcancemos a marca de 10 mil 
participantes”, ele projeta.

Vantagens e riscos

Ricardo Pena também detalhou algumas vantagens 
da Funpresp-Exe para os novos servidores. Uma delas 
é a portabilidade dos recursos. “Se o participante in-
gressar em outro órgão público ou resolver trabalhar 
na iniciativa privada, poderá levar os recursos acu-
mulados do seu plano de benefícios para outro fundo 
de previdência complementar sem nenhum prejuízo”. 
Outra vantagem em aderir à fundação é a isenção de 
contribuição durante a aposentadoria. Hoje no regi-
me próprio o servidor continua contribuindo sobre 
o valor que excede o teto do INSS, mesmo depois de 
aposentado.

Assim como em qualquer entidade de previdência 
complementar, na Funpresp também existem riscos 
quanto ao retorno financeiro a seus participantes. “É 
uma administração de risco, com estruturas institucio-
nais e legais que reduzem essa possibilidade. Cabe ao 
governo criar os dispositivos que protejam de maneira 
cada vez mais eficiente o dinheiro dos participantes do 

Contribuição do setor será calculada sobre o teto do INSS; para se aposentar com ganhos acima desse valor, o servidor terá de aderir 
a um plano de previdência complementar

Funpresp”, explica o professor Bragança. “Nós vamos 
garantir o cumprimento do nosso dever fiduciário em 
relação aos participantes, assistidos e patrocinadores”, 
garante Pena.

Como exemplo bem-sucedido de gestão de fundos, 
o diretor-presidente da fundação ressaltou a experiên-
cia de outras categorias – dos funcionários do Banco 
do Brasil, com a Fundação Previ, e dos petroleiros, 
com a Fundação Petros (ambos os fundos têm 98% 
de adesão). “Acredito que um dia chegaremos a isso 
porque não há aplicação que dê a vantagem de um 
investimento paritário do empregador como acontece 
na Funpresp”, justifica seu diretor-presidente.

Mesmo com essas alterações no cálculo para a 
aposentadoria dos servidores e com os inerentes riscos 
aos fundos de pensão, segundo o professor Bragança, 
a estabilidade e os salários que o setor público oferece, 
relativamente mais elevados do que os da iniciativa 
privada, continuarão exercendo grande atratividade. 
“Prova disso é a extrema competitividade em concursos 
públicos em todo o Brasil”, conclui o professor.

Com a nova lei, o futuro servidor 
continuará contribuindo com 11% ,

e a União, com 22%, mas essa 
contribuição será sobre o teto 

do INSS (hoje R$ 4.159,00).

Para receber mais que o teto 
após a aposentadoria, o 

servidor terá de aderir ao plano 
da Funpresp e decidir o 

percentual de contribuição.

O governo bancará até o máximo de 
8,5% do valor do teto, e o restante 

será por conta do servidor.

Isenção de contribuição 
previdenciária na aposentadoria, em 

relação aos benefícios do fundo.

O servidor contribui com 11% 
sobre a remuneração total, e a 
União, com o dobro (22%).

Quem ingressou até 31 de 
dezembro de 2003 recebe os 
proventos integrais, baseados 
na última remuneração.

Para quem ingressou após 31 de 
dezembro de 2003, o benefício é 
baseado na média de 80% das 
maiores contribuições 
previdenciárias do servidor.

O servidor contribui sobre o valor 
que excede o teto do INSS, mesmo 
depois de aposentado.

Antes Agora

Informações
Para informar os servidores sobre detalhes da fundação, foi criada uma página na internet 
(www.funpresp-exe.com.br), na qual o servidor tem acesso ao regulamento dos planos 
e a outras informações. Nela também é possível tirar as dúvidas por meio do canal Fale 
Conosco. 
Outra ferramenta disponível no site é um simulador de ganhos para quem aderir aos 
planos de benefícios. Para ter acesso ao resultado é preciso digitar o CPF, o sexo, a data de 
nascimento e a remuneração. “É importante destacar que a ferramenta é de simulação, com 
o objetivo de proporcionar ao servidor uma projeção do seu futuro de contribuições e a 
expectativa de benefícios dentro da Funpresp-Exe”, diz o diretor-presidente da fundação.
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Colabore com o Entrementes:
Se você produz textos literários e quer vê-los publicados no Entrementes escreva para 
literaturajornalunifesp@gmail.com, anexando o arquivo e as formas de contato. Os textos passarão por 
processo de seleção coordenado por um comitê de estudantes de Letras. Não há limitações estéticas ou 
de tema, apenas pedimos que os textos tenham no máximo 5.000 caracteres.

Dias transbordantes
(Tamiris Maróstica – aluna de Letras)

Assina a lista e sai da aula. Corre contra 
o tempo – que fecha. O fluxo intensificando-
-se. Já sabe, é cotidiano. Transportes que 
carregam o corpo. A mente em outro lugar. 
Mais adiante. Os corpos contra um, a respi-
ração ofegante, o bafo quente da tarde que 
encerra seu ciclo. Os trilhos vazios esperan-
do pelo trem. Logo ele chega e os vagões são 
cheios, cheios. Alguns longos minutos e o 
trajeto cessa no fim da linha. Outros pas-
sageiros, animalescamente, tentam ganhar 
seu espaço naquele que já é curto. A força. 
Só o vão entre o trem e a plataforma impor-
ta. O pé toca o medo. Tropeço em outros 
pés. E enfim, depois mais alguns cansados 
minutos, chegar ao destino esperado: a sala 
escura. Pessoas que encenam outras histó-
rias. Nada bom.

Acorda cedo e sai. Mais um atraso. 
Chega à aula sentindo a ardência nos olhos 
da noite maldormida. Algumas horas de 
um suposto aprendizado que não é fixado 
imediatamente através das explicações. Há 
de se aprender melhor sozinha. Depois os 
caminhos do parque, os bancos dispostos 
sob as folhas das árvores altas e seculares. 
O sol queimando. Algumas assimilações da 
língua distinta. Correr. Chegar à casa que 
abriga. O tempo sem tempo. Correr, nova-
mente, ofegante, e enfiar o corpo vazio no 
transporte. Nuvens acumuladas e cinza no 
céu prenunciam chuvas torrenciais. Descer 
na estação: correr, correr, perguntar, parar, 
informação, interagir, tum tum, o tempo, 
o relógio denuncia o tempo, o tempo, es-
gotando, esgotando... Não estava esgotado. 
Transpiração e chuva no corpo. O banco. 
Sob a luz apagada outra história. Boa em se 
tratando do que é real. E do que é técnico.

Imperfeito
(Exupérry - pseudônimo de Edmar Silva, aluno de Farmácia)

E cansado de odiar seus ódios,

viu-se odiando a si mesmo,

adornando com perfeições macabras

seus pensamentos antes pacíficos;

odiou seu benevolente sorriso,

viu que já não era útil.

Aprendeu a odiar os falsos,

os que fingem ser,

os que não sorriem,

os que fazem doer a outros...

E depois, odiou-se por odiar,

odiou lamentar por quem não lamenta.

Lamentou odiar.

E odiou.

Testemunha
(Mariane Tavares – aluna de Letras)

Digo “oi”, mas não ouço resposta.

Olho em seus olhos e me dizem tudo.

Vejo-o morto, caminhando até mim.

Os humanos ainda me surpreendem.

Está enclausurado nas lembranças,

lembranças que outros esqueceram.

Quem pode falar: nega. Então leio.

Rememorar é não repetir o horror.

Cigarros apagados entre os dedos e a boca
(Rayssa Ramos Barja – aluna de Serviço Social)

Num ímpeto, se ergueu na cama e apagou o cigarro. Pegou a foto 
que estava no seu criado-mudo e olhou. Na força e revolta rasgou-a 
e jogou-a junto com as bitucas do último maço que havia fumado. 
Prometeu a si que era o último da sua vida, assim como o último 
gole que dava no seu whisky importado. Colocou a garrafa que estava 
pela metade (cheia, de acordo com seu espantoso otimismo) dentro 
de um pequeno embrulho que ela mesma confeccionou. Daria a um 
amigo que precisava mais do álcool do que ela. Sorrindo de todos 
os lados, ela foi andando até a varanda, cuja melhor vista da cidade 
lhe pertencia. Inspirou calmamente o ar gelado, sentindo o caminho 
percorrido durante o ato de respirar. E balbuciou pela primeira vez na 
vida: “Eu sou feliz.” É, ela é feliz. Apenas ela e o vento desfrutando 
da maior intimidade, intimidade vinda do coração. É, ela é feliz. E 
espera que seja assim para sempre. Sorrindo de dentro pra fora, ela 
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Falta de professores no Campus 
Diadema

Estamos enfrentando uma situação bastante complicada 
nesse semestre. Entre os clássicos problemas de infraestrutu-
ra, a falta de professores para oferecer as próximas disciplinas 
está deixando os alunos bastante assustados e decepcionados 
com a Unifesp. Principalmente nós do 7º termo, que, teorica-
mente, deveríamos terminar o curso no próximo semestre. 
Sabemos que alguns professores já foram aprovados em 
concurso e estão aguardando as nomeações - algumas até já 
aconteceram também. Mas a falta de informações é terrível. 
Disciplinas que foram oferecidas em módulo (em um período 
de 2 meses) já terminaram  e ninguém sabe o que acontecerá 
agora. Não sabemos quais professores foram nomeados. Não 
sabemos se outra disciplina será oferecida a seguir ou se 
fi caremos sem aulas. Não sabemos de nada. Faltam palavras 
para expressar o desânimo que isso tudo tem causado nos 
alunos, alguns chegando ao ponto de desistir da graduação. 
Não posso deixar de reconhecer o esforço dos nossos profes-
sores efetivos que fazem o que podem e o que não podem, 
muitas vezes ultrapassam suas cargas horárias de trabalho 
para tentar resolver os problemas e fazer com que os alunos 
sofram o menos possível. Mas sabemos que certas coisas não 
dependem da vontade e da dedicação deles para acontecer. 

Paola Lemes, aluna do 7º termo do curso de Licencia-
tura Plena em Ciências, Campus Diadema

Problemas do Campus Diadema 
ainda estão longe de terminar

Após a audiência pública realizada no Campus Diadema, 
no dia 27 de junho, entendemos que, após quase sete anos de 
existência, boa parte das medidas de melhorias do campus e 
seu Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêu-
ticas (ICAQF) ainda precisa sair do papel. Com dois prédios 
próprios e outros dois em situação de empréstimo e aluguel, 
o campus não consegue suprir a falta de salas de aulas, labo-
ratórios didáticos e de pesquisa, restaurantes universitários, 
moradia estudantil, creches e serviços de manutenção. 

Identifi camos uma mudança na gestão da universidade, 
que tenta equacionar o acúmulo de erros políticos e admi-
nistrativos do processo de expansão desordenada da Unifesp 
e tem maior predisposição de diálogo com a comunidade 
para transformar positivamente a instituição. Entretanto, 
a velocidade máxima das ações propostas estão aquém da 
demanda apresentada, e não se vislumbram a curto prazo 
soluções plausíveis à insustentabilidade do ICAQF. 

Diante do panorama apresentado e discutido, o Conselho 
de Entidade da Unifesp rejeitou as hipóteses de novos gastos 
públicos com espaços alugados e improvisados e advertiu que, 
se os problemas apurados não forem resolvidos, o ingresso 
de novos estudantes no campus será prejudicado, podendo 
até ser suspenso nos próximos dois anos.

O Conselho de Entidade sugeriu ainda uma nova audiên-
cia pública para os próximos 30 dias com a participação das 
partes interessadas, tendo o intuito de identifi car soluções aos 
problemas de funcionamento do ICAQF. Essa nova audiência 
deverá ser precedida por uma rediscussão do projeto peda-
gógico e administrativo do campus, que necessariamente terá 
que ser reconstruído pela congregação, com ampla consulta 
à comunidade. 

Associação dos Docentes da Unifesp – Seção Sindical 
do ANDES-SN

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 identifi cação.

Professor Marcos Lindenberg 

Parabéns pela reportagem sobre o professor Marcos 
Lindenberg. Foi absurda a perseguição a que foi submetido 
pelo regime militar. A capa da edição está primorosa e já diz 
tudo. Faça-se justiça ao seu bom nome! 

Dr. José Marcos Thalenberg, do Departamento de 
Cardiologia, Campus São Paulo

Reforma nos sistemas de 
informática

Há muito se constatou que os sistemas de informática 
da Unifesp já não atendem com efi ciência à nova demanda 
imposta pela expansão. Para que a Reforma Administrativa 
pretendida pela nova gestão venha a surtir os efeitos dese-
jados, é imprescindível que venha acompanhada de sérios 
investimentos em modernização dos sistemas de informática. 
Reconheça-se o árduo trabalho dos nossos profi ssionais de 
TI, que em número reduzido, desenvolveram e continuam a 
desenvolver os nossos atuais sistemas internos. Porém, pa-
rece que seguimos trabalhando “reinventando a roda”, uma 
vez que já há no mercado, sistemas muito mais adequados à 
nossa atual realidade. Um bom exemplo são os sistemas SIG 
(http://goo.gl/4MDN9), desenvolvidos pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte em rede de cooperação com 
várias outras universidades federais. Esperamos que a nova 
gestão retome as tratativas, iniciadas em meados de 2011, para 
adesão a essa rede de cooperação e consequente implantação 
das soluções do sistema SIG na nossa Universidade, ou ainda 
que busque outra solução no mercado.

Ygor Ventura, da Secretaria de Graduação, Campus 
Baixada Santista

Agosto/setembro

• Palestra com Harry Parekh

No dia 6 de agosto, às 9h, o professor 
australiano Harry Parekh apresentará a 
palestra New age cures for age old diseases 
– nanotechnological approaches, no audi-
tório do quinto andar da unidade José de 
Alencar, do Campus Diadema. O evento 
gratuito será uma oportunidade para a 
atualização e troca de conhecimentos na 
área de dendrímeros, destinando-se a 
alunos e docentes interessados. 

Data: 6/8/2013

Horário: 9h

Local: Auditório do quinto andar da uni-
dade José de Alencar (Campus Diadema) 
End.: Rua São Nicolau, 210 

• Audiências públicas

O Conselho de Entidades da Unifesp 
convida a comunidade para as audiên-
cias públicas que serão realizadas nos 
Campi Guarulhos, São José dos Campos 
e Osasco durante o mês de agosto (veja 
as datas*, horários e locais abaixo). Os 
eventos contarão com a presença da 
reitora Soraya Smaili e têm o objetivo 
de debater os principais problemas que 
afetam a universidade.

(*a confi rmar)

Guarulhos
Data: 8/8/2013

Horário: 18h

Local: Teatro Adamastor

São José dos Campos
Data: 15/8/2013
Horário: 14h
Local: Anfi teatro do Campus

Osasco
Data: 20/8/2013

Horário: 18h

Local: Anfi teatro do Campus
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Juliana Narimatsu

Ele se chama Roberto Geraldo Baruzzi. Cabelos 
de neve ajeitados para trás, olhos azuis faiscantes, sor-
riso tímido. Uma memória invejável, em que o roteiro 
de sua vida se encontra pronto para ser contado, sem 
rodeios. Às vezes, é necessário fazer uma pausa para 
refl etir, divagar com o olhar pela paisagem da janela do 
quarto andar do seu apartamento, procurando a infor-
mação num passado distante, um passado fascinante 
desse médico, professor e idealizador do Projeto Xingu.

São 84 anos de vida . Nasceu em 12 de abril de 1929 
na Maternidade de São Paulo, de um parto gemelar 
com Vitor. Mais tarde, a família ganhou o caçula Ar-
naldo. Como o pai trabalhava no ramo de hotelaria, a 
infância dos irmãos foi transitar de cidade em cidade. 
A interiorana Guaratinguetá é que lhe traz as melho-
res lembranças quando criança. Um menino normal, 
diga-se de passagem, nem muito sapeca, terrível ou 
enérgico. Também não foi um moleque bom de bola, 
mas gostava de fi car na rua e ver os carros de boi que 
passavam. “A gente pulava neles e andava. Adorava as 
carroças com mulas que traziam o leite das fazendas e 
paravam numa praça aberta enorme, que acabava no 
rio Paraíba do Sul. Lá foi o nosso principal campo de 
brincadeiras”.

Voltou para a capital ainda adolescente e já com 
a ideia de fazer Medicina, “sem razões especiais, uma 
coisa inexplicável, quase inata”. A partir daí, a rotina 
começou a ser a mesma: de dia, os estudos, à noite, 
o trabalho. Depois de passar no concurso da Caixa 
Econômica Federal, entrou em um cursinho com 
foco na Escola Paulista de Medicina. “Levei em conta 
a qualidade da instituição, mas o fator de ser perto de 
onde eu morava facilitou a escolha”. 

Apesar de não ter-se saído bem na primeira tentati-
va, Baruzzi não desistiu, passando no vestibular do ano 
seguinte, em 1952. Logo quando entrou na conhecida 
Escolinha, deu-se bem com todos. “A minha primeira 
impressão como calouro foi de estar em casa”. Durante 
o curso, não encontrou grandes difi culdades, era um 
aluno regular, apenas com uma letra ilegível que o 
segue até hoje. Seu interesse pela Clínica Médica come-
çou a afl orar ainda no terceiro semestre, participando 
de estágios e monitorias. Por fi m, a própria residência 
veio a ser nessa área. Na mesma época, surgiu a opor-
tunidade de ser contratado como professor-assistente 
após a ampliação do quadro de docentes, e, tempos 
depois, tornou-se titular da EPM.

O destino bate à porta 
Em 1962, o jornal A Gazeta publicou uma notícia 

sobre a caravana médica do doutor Oswaldo Monteiro, 
que estava de partida para a região do Araguaia com 
o objetivo de atender a população ribeirinha. Aquela 
matéria despertou a atenção de Baruzzi. Depois de 
algum tempo, por acaso ou sorte, conheceu Monteiro 
numa visita ao departamento médico da Caixa Econô-
mica, onde atuava desde 1957. “Falei que havia fi cado 
sabendo da expedição e, de imediato, ele me convidou 
para participar da próxima”.

No outro ano, já estava integrado à equipe da 
caravana. Os participantes dividiam-se em grupos 
que  eram transportados pelo avião da Força Aérea 
Brasileira (FAB) até determinados lugares, onde aten-
diam as tribos. Santa Terezinha, localizada em Mato 

Grosso, foi seu primeiro destino, prestando assistência 
aos índios Tapirapé. Entretanto, a viagem de 1964 foi 
a mais importante, quando assumiu a coordenação 
da expedição a pedido de Monteiro. Foi um momento 
também de novas ideias. Na volta para São Paulo, 
depois de fi car com os Caiapó e Carajá, a rota fez um 
pequeno desvio para deixar um piloto no posto de Leo- 
nardo Villas Bôas no Xingu. Enquanto esperavam em 
terras um desconhecido – que soube depois se tratar 
do próprio Leonardo – aproximou-se e perguntou se 
existia alguém para atender um enfermo. O próprio 

Baruzzi se prontifi cou a ajudar.
“Fiquei intrigado, queria conhecer mais o tra-

balho dos Villas Bôas”. Depois do episódio, várias 
tentativas foram feitas para encontrar os irmãos, 
mas sem sucesso.  No entanto, como se o destino 
o acompanhasse, Orlando Villas Bôas apareceu na 
EPM. O diretor do Parque Indígena do Xingu (PIX) 
se interessou pela participação da Escola no Araguaia. 
Propôs, assim, um convite: organizar uma equipe 
para avaliar as condições de saúde daquelas tribos 
indígenas. Nascia, então, o Projeto Xingu. O primeiro 
programa de extensão da Unifesp, pioneiro na linha de 
assistência médica, baseava-se em três pilares: plano 
de saúde contínuo, sistema de vacinação e abertura do 
HSP como retaguarda para casos extremos. No início, 
as caravanas eram realizadas quatro vezes ao ano, e a 
primeira delas se deu em 1965, com oito integrantes 
levados pela FAB. A situação encontrada pelos profi s-
sionais foi difícil. “Morria muita gente de malária na 

época. Estavam isolados. Andavam nus, pintados 
e com suas tradições. Ainda era um tempo em 
que Oswaldo dizia serem índios de cultura pura”.

Uma marca, uma vocação
Uma das propostas inovadoras do projeto foi 

a introdução da fi cha médica. Número de registro, 
foto, dados pessoais, dados clínicos e lista de vacinas 
foram necessários para um melhor atendimento. 
“Tínhamos um perfi l de cada aldeia. Chamávamos 
índio por índio para o exame e, quando não apareciam, 
íamos verifi car em suas casas. Às vezes, estavam do-
entes ou não queriam ser atendidos. Existiam também 
aqueles em reclusão pubertária”.

Cada contato com os povos era feito cuidado-
samente. Os pajés, fi guras lendárias, criaram uma 
sinergia com a equipe. “Nunca houve problemas. 
Não fomos competir com a medicina deles, e eles res-
peitavam a nossa. O índio tinha liberdade para ir ao 
médico ou pajé”. Um episódio mostra claramente esse 
relacionamento. Depois de comer uma bela peixada, 
Baruzzi começou a passar mal. Era gastroenterite, e ele 
repousou três dias na rede. “Eu ia para o mato de vez 
em quando, e as crianças falavam: ‘Ih, Baruzzi perdeu 
a barriga!’ Realmente fi quei bem magro”. Mais tarde, 
após várias tentativas com o chá de folha de goiabeira, 
uma pajelança foi feita. “O grande pajé fazia gestos, 
passava a mão na minha barriga, assoprava e cantava. 
Naquela noite, já estava bom”.

A partir das primeiras visitas, o programa só se foi 
fortifi cando, estreitando ainda mais seus laços com 
as aldeias. Foi um novo conceito médico-pedagógico 
formado, mostrando um outro sistema de vida, e a 
EPM incorporava, assim, a cultura xinguana. “A minha 
marca na Escola acabou sendo o Projeto Xingu”. O 
relacionamento com os irmãos Villas Bôas também se 
fortaleceu. O próprio Orlando participou, por vários 
anos, da aula inaugural do curso médico.

Hoje, Baruzzi está organizando seu passado. É 
quase meio século de um acervo que conta com fotos, 
materiais audiovisuais e peças artesanais que documen-
tam o trabalho do Projeto Xingu. É a reconstrução de 
uma vocação e de um sentimento de amizade desse 
médico e professor. “O que eu gosto de fazer atualmente 
é contar essa história para vocês”.

Uma história de quem 
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Ele se chama Roberto Geraldo Baruzzi. Cabelos 
de neve ajeitados para trás, olhos azuis faiscantes, sor-
riso tímido. Uma memória invejável, em que o roteiro 
de sua vida se encontra pronto para ser contado, sem 
rodeios. Às vezes, é necessário fazer uma pausa para 
refl etir, divagar com o olhar pela paisagem da janela do 
quarto andar do seu apartamento, procurando a infor-
mação num passado distante, um passado fascinante 
desse médico, professor e idealizador do Projeto Xingu.

São 84 anos de vida . Nasceu em 12 de abril de 1929 
na Maternidade de São Paulo, de um parto gemelar 
com Vitor. Mais tarde, a família ganhou o caçula Ar-
naldo. Como o pai trabalhava no ramo de hotelaria, a 
infância dos irmãos foi transitar de cidade em cidade. 
A interiorana Guaratinguetá é que lhe traz as melho-
res lembranças quando criança. Um menino normal, 
diga-se de passagem, nem muito sapeca, terrível ou 
enérgico. Também não foi um moleque bom de bola, 
mas gostava de fi car na rua e ver os carros de boi que 
passavam. “A gente pulava neles e andava. Adorava as 
carroças com mulas que traziam o leite das fazendas e 
paravam numa praça aberta enorme, que acabava no 
rio Paraíba do Sul. Lá foi o nosso principal campo de 

Voltou para a capital ainda adolescente e já com 
a ideia de fazer Medicina, “sem razões especiais, uma 
coisa inexplicável, quase inata”. A partir daí, a rotina 
começou a ser a mesma: de dia, os estudos, à noite, 
o trabalho. Depois de passar no concurso da Caixa 
Econômica Federal, entrou em um cursinho com 
foco na Escola Paulista de Medicina. “Levei em conta 
a qualidade da instituição, mas o fator de ser perto de 

Apesar de não ter-se saído bem na primeira tentati-
va, Baruzzi não desistiu, passando no vestibular do ano 
seguinte, em 1952. Logo quando entrou na conhecida 
Escolinha, deu-se bem com todos. “A minha primeira 
impressão como calouro foi de estar em casa”. Durante 
o curso, não encontrou grandes difi culdades, era um 
aluno regular, apenas com uma letra ilegível que o 
segue até hoje. Seu interesse pela Clínica Médica come-
çou a afl orar ainda no terceiro semestre, participando 
de estágios e monitorias. Por fi m, a própria residência 
veio a ser nessa área. Na mesma época, surgiu a opor-
tunidade de ser contratado como professor-assistente 
após a ampliação do quadro de docentes, e, tempos 

 publicou uma notícia 
sobre a caravana médica do doutor Oswaldo Monteiro, 
que estava de partida para a região do Araguaia com 
o objetivo de atender a população ribeirinha. Aquela 
matéria despertou a atenção de Baruzzi. Depois de 
algum tempo, por acaso ou sorte, conheceu Monteiro 
numa visita ao departamento médico da Caixa Econô-
mica, onde atuava desde 1957. “Falei que havia fi cado 
sabendo da expedição e, de imediato, ele me convidou 

No outro ano, já estava integrado à equipe da 
caravana. Os participantes dividiam-se em grupos 
que  eram transportados pelo avião da Força Aérea 
Brasileira (FAB) até determinados lugares, onde aten-
diam as tribos. Santa Terezinha, localizada em Mato 

Grosso, foi seu primeiro destino, prestando assistência 
aos índios Tapirapé. Entretanto, a viagem de 1964 foi 
a mais importante, quando assumiu a coordenação 
da expedição a pedido de Monteiro. Foi um momento 
também de novas ideias. Na volta para São Paulo, 
depois de fi car com os Caiapó e Carajá, a rota fez um 
pequeno desvio para deixar um piloto no posto de Leo- 
nardo Villas Bôas no Xingu. Enquanto esperavam em 
terras um desconhecido – que soube depois se tratar 
do próprio Leonardo – aproximou-se e perguntou se 
existia alguém para atender um enfermo. O próprio 

Baruzzi se prontifi cou a ajudar.
“Fiquei intrigado, queria conhecer mais o tra-

balho dos Villas Bôas”. Depois do episódio, várias 
tentativas foram feitas para encontrar os irmãos, 
mas sem sucesso.  No entanto, como se o destino 
o acompanhasse, Orlando Villas Bôas apareceu na 
EPM. O diretor do Parque Indígena do Xingu (PIX) 
se interessou pela participação da Escola no Araguaia. 
Propôs, assim, um convite: organizar uma equipe 
para avaliar as condições de saúde daquelas tribos 
indígenas. Nascia, então, o Projeto Xingu. O primeiro 
programa de extensão da Unifesp, pioneiro na linha de 
assistência médica, baseava-se em três pilares: plano 
de saúde contínuo, sistema de vacinação e abertura do 
HSP como retaguarda para casos extremos. No início, 
as caravanas eram realizadas quatro vezes ao ano, e a 
primeira delas se deu em 1965, com oito integrantes 
levados pela FAB. A situação encontrada pelos profi s-
sionais foi difícil. “Morria muita gente de malária na 

época. Estavam isolados. Andavam nus, pintados 
e com suas tradições. Ainda era um tempo em 
que Oswaldo dizia serem índios de cultura pura”.

Uma marca, uma vocação
Uma das propostas inovadoras do projeto foi 

a introdução da fi cha médica. Número de registro, 
foto, dados pessoais, dados clínicos e lista de vacinas 
foram necessários para um melhor atendimento. 
“Tínhamos um perfi l de cada aldeia. Chamávamos 
índio por índio para o exame e, quando não apareciam, 
íamos verifi car em suas casas. Às vezes, estavam do-
entes ou não queriam ser atendidos. Existiam também 
aqueles em reclusão pubertária”.

Cada contato com os povos era feito cuidado-
samente. Os pajés, fi guras lendárias, criaram uma 
sinergia com a equipe. “Nunca houve problemas. 
Não fomos competir com a medicina deles, e eles res-
peitavam a nossa. O índio tinha liberdade para ir ao 
médico ou pajé”. Um episódio mostra claramente esse 
relacionamento. Depois de comer uma bela peixada, 
Baruzzi começou a passar mal. Era gastroenterite, e ele 
repousou três dias na rede. “Eu ia para o mato de vez 
em quando, e as crianças falavam: ‘Ih, Baruzzi perdeu 
a barriga!’ Realmente fi quei bem magro”. Mais tarde, 
após várias tentativas com o chá de folha de goiabeira, 
uma pajelança foi feita. “O grande pajé fazia gestos, 
passava a mão na minha barriga, assoprava e cantava. 
Naquela noite, já estava bom”.

A partir das primeiras visitas, o programa só se foi 
fortifi cando, estreitando ainda mais seus laços com 
as aldeias. Foi um novo conceito médico-pedagógico 
formado, mostrando um outro sistema de vida, e a 
EPM incorporava, assim, a cultura xinguana. “A minha 
marca na Escola acabou sendo o Projeto Xingu”. O 
relacionamento com os irmãos Villas Bôas também se 
fortaleceu. O próprio Orlando participou, por vários 
anos, da aula inaugural do curso médico.

Hoje, Baruzzi está organizando seu passado. É 
quase meio século de um acervo que conta com fotos, 
materiais audiovisuais e peças artesanais que documen-
tam o trabalho do Projeto Xingu. É a reconstrução de 
uma vocação e de um sentimento de amizade desse 
médico e professor. “O que eu gosto de fazer atualmente 
é contar essa história para vocês”.Fo

to
: J

ul
ia

na
 N

ar
im

at
su

1 Baruzzi e Orlando 
Villas Bôas no início 
do Projeto Xingu em 
1965

2 Claudio Villas Bôas 
e Baruzzi em voo 
da FAB em 1971

3 Em 1984, ao 
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Mendonça e 
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1

2

3
4

Fo
to

s: 
A

ce
rv

o 
Pr

oj
et

o 
X

in
gu


