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C
onforme estabelecido pela equipe de Bolso-
naro, o Ministério da Justiça deverá passar 
uma por uma fusão com recém-criado Minis-

tério da Segurança Pública. Caso isso se confirme, 
Moro também terá gerência sobre a Polícia Federal.

 Moro foi alçado ao patamar de símbolo nacional 
da luta por sua atuação na 13ª Vara Federal de Curitiba 
no âmbito da Lava Jato, a maior operação contra a 
corrupção da história do Brasil. A grande popularida-
de fez com que o próprio magistrado fosse cotado 
como um dos possíveis candidatos a presidente da 
República nas eleições 2018.

 No aniversário de quatro anos da operação Lava 
Jato, em março deste ano, as penas para réus dadas 
somente por Moro, somadas, ultrapassavam 1.860 
anos de prisão. No total da operação, de acordo com 
números do Ministério Público Federal, até outubro 
deste ano 140 pessoas foram condenadas pela Lava 
Jato no Paraná, com penas que somam mais de 2.036 
anos.

Biografia de Sérgio Moro
Sergio Moro nasceu em 1º de Agosto de 1972 na 

cidade de Maringá, no Norte do Paraná. Filho de pro-
fessores, formou-se em direito, no ano de 1995, pela 
Universidade Estadual de Maringá, a mesma onde o já 
falecido pai, Dalton, lecionava aulas de geografia. 
Odete Starki Moro, a mãe do futuro ministro da Justi-
ça é professora aposentada. Moro é casado com a 
advogada Rosângela Wolff, com quem tem dois 
filhos.

Em 2000, recebeu o título de mestre pela Universi-
dade Federal do Paraná (UFPR). Dois anos depois, 
tornou-se doutor pela mesma universidade. Ainda na 
UFPR passou a ministrar aulas de Direito Processual 
Penal a partir de 2007. Pediu licença do cargo em 
2016, para se dedicar à Lava Jato. 

Moro virou juiz federal em 1996, um ano depois se 
graduar. Atuou no Caso Banestado entre 2003 e 2007, 
quando julgou um escândalo de evasão de dezenas 
bilhões de reais do Banco do Estado do Paraná. O caso 

ocorreu década de 1990. 
Na ocasião, foi questionado por decretar prisões 

preventivas mesmo após decisão contrária de tribuna-
is de instância superior e por determinar à polícia o 
monitoramento de voos de advogados do investigado. 
O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou Moro 
pelos supostos excessos cometidos. A Corte encami-
nhou as contestações ao Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), mas o processo foi arquivado. 

O juiz se define como "especializada em crimes 
financeiros, de lavagem de dinheiro", em seu currícu-
lo lattes. Por conta desses atributos, foi convidado, em 
2012, pela ministra do STF Rosa Weber para auxiliá-
la no julgamento do mensalão. 

Foi em março de 2014 que Sergio Moro entrou de 
vez no cenário nacional. Inspirada na operação Mãos 
Limpas da Itália, a atuação do juiz na Lava Jato o 
alçou ao patamar de "herói nacional" para a opinião 
pública. A maneira com que conduz os processos, no 
entanto, não é unanimidade. Moro já foi, inclusive, 
alvo de ameaças pela internet, o que o obriga a andar 
de escolta armada desde 2016. 

Polêmicas na Lava Jato

Condução coercitiva de Lula
A atuação de Moro à frente da Lava Jato foi alvo de 

críticas e questionamentos em diversos momentos. 
Um deles foi a decisão que determinou a condução 
coercitiva do ex-presidente Lula em março de 2016.

 Na ocasião, o líder petista foi depor obrigatoria-
mente à Polícia Federal em uma sala no aeroporto de 
Congonhas. Em junho de 2018, em uma decisão por 
seis votos a cinco, o STF proibiu a condução coerciti-
va de investigados para interrogatório após pedido do 
PT e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

Grampo de Dilma
Outra polêmica gerada por Moro, também em 

2016, aconteceu quando o juiz decidiu tornar público 
o grampo de uma conversa entre a presidente cassada 

Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula sobre o docu-
mento de posse do petista na Casa Civil. Na época, a 
divulgação agravou ainda mais a crise vivida por Dil-
ma, que terminaria com o impeachment.  

Em ofício ao STF, Moro chegou a pedir desculpas 
pelo caso e negou que a decisão teve motivações polí-
ticas. Mais tarde, a escuta foi anulada por sentença do 
então ministro Teori Zavaschi, relator da Lava Jato no 
Supremo naquela oportunidade. 

Habeas corpus para Lula
Em 2018, Sérgio Moro também foi criticado depo-

is de não acatar decisão do desembargador Rogério 
Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª região, 
que determinou a soltura de Lula.

Em um domingo, Favreto - ex-filiado ao PT - aco-
lheu um pedido de habeas corpus durante plantão judi-
ciário, mas Moro entendeu que o desembargador, 
apesar de ser seu superior hierárquico, era "absoluta-
mente incompetente" para contrariar decisões colegi-
adas do STF e do TRF-4. Após uma sequência de deci-
sões inusitadas, Lula seguiu preso. 

Delação de Palocci
A mais recente controvérsia aconteceu durante o 

período de campanha eleitoral deste ano. Na semana 
que antecedeu o primeiro turno das eleições 2018, 
Moro tornou pública parte da delação premiada de 
Antônio Palocci na qual, entre outras coisas, o ex-
ministro incriminou Lula e Dilma Rousseff e falou 
sobre um suposto esquema de arrecadação de propi-
nas na construção de navios-sonda.

Após a divulgação dos áudios, o PT entrou com 
uma representação contra o juiz federal no Conselho 
Nacional de Justiça. O ministro Humberto Martins, 
corregedor nacional de Justiça, pediu explicações 
sobre a retirada do sigilo da delação. Em resposta, 
Moro disse que não "inventou" o depoimento de 
Palocci e que a decisão de tornar o conteúdo público 
não teve "qualquer intenção de influenciar as eleições 
gerais de 2018".

 JUSTIÇA DO GOVERNO BOLSONARO
Símbolo nacional anticorrup-
ção, juiz da Lava Jato aceitou 
convite do presidente eleito e 
deverá fazer parte do novo 
governo a partir de 1º de janei-
ro de 2019; conheça sua bio-
grafia
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 ex-ministro José Dirceu de Oliveira e Silva, 

Oou Zé Dirceu, admite que a esquerda precisa 
aprender com os protestos populares que depu-

seram Dilma Rousseff em 2016 se quiser voltar ao 
poder. De acordo com o petista, a resistência popular 
nas ruas se faz necessária agora. “Temos que apreender 
com os coxinhas. Organizar o povo e fazer o que eles 
fizeram, colocando nas ruas seis milhões de coxinhas 
ou de setores conservadores das classes médias que se 
opunham ao governo — o que é legítimo”. Para Dirceu, 
que lançou recentemente lançou suas “Memórias – 
volume I” (Geração Editorial), abarcando os anos de 
1968 a 2005, o Brasil precisa de uma repactuação. “Se 
eles não concordarem, vai acontecer o mesmo que acon-
teceu à ditadura militar: uma hora ela cai”. Ele avalia 
que o País de 1968 era muito conservador e autoritário e 
“mudou para melhor”. Mas estaria havendo, no seu 
entender, uma “perigosa regressão de direitos sociais, 
cultural, em razão do fundamentalismo religioso e do 
falso moralismo” personificado pelo presidente eleito, 
Jair Bolsonaro.

Você afirmou que assistir aos noticiários na tele-
visão dentro do presídio foi um “agravo de pena”. 
Qual, afinal, o papel da televisão junto aos presidiá-
rios?

Evidentemente que o preso quer lazer, quer distân-
cia. Mas o preso quer trabalhar e estudar também. De 
qualquer maneira, é muito importante o lazer da televi-
são para o preso: a maioria dos filmes é enlatado e não 
tem qualidade, mas tem novelas, os seriados, o “Globo 
Repórter”, tem muitas coisas boas na televisão, como 
“Domingo Espetacular” e parte do “Fantástico”, aos 
domingos. Há qualidade na televisão. O problema é que 
não há informação plural diversificada. Não há o con-
traditório, esse é o grande problema. Os programas 
diurnos sobre a questão policial e do crime instigam 
essa mentalidade que o Bolsonaro representa. Os pro-
gramas plantaram as sementes para o Bolsonaro ter 
essa votação.

Suas memórias se entrelaçam à história do Brasil 
dos últimos 50 anos. A imagem que você tinha do 
Brasil nos anos 1960 — oligárquico, escravagista, 
injusto — é a mesma que você tem do Brasil de hoje?

Nós não conhecíamos o Brasil. Quando eu saí depo-
is do sequestro do embaixador, pus na minha cabeça 
que eu tinha de estudar o Brasil. Tanto que em Cuba 
estudei muito o Brasil depois do treinamento militar, 
entre 1972 e 1974, quando eu estava para voltar de novo 
ao País. Estudei, fichei, fiz análise, de projetos do 
governo ditatorial, de conjuntura, li os clássicos da his-
tória do Brasil, estudei a infraestrutura e a agricultura. 
Quando eu voltei em 1975 e vivi clandestino seis 
meses, todo mês eu visitava uma região do Brasil para 
conhecer. No PT, conheci o Brasil profundamente 
como secretário geral e presidente. Quem vai governar 
o Brasil tem que conhecer o País. De gabinete não se 
governa. O País de 1968 era muito conservador e auto-
ritário. O Brasil mudou para melhor, até porque implan-
tamos uma democracia. Agora está havendo uma 
regressão de direitos sociais, cultural, porque Bolsona-
ro significa uma regressão cultural perigosa por causa 
do fundamentalismo religioso e do falso moralismo — 
porque é falso o moralismo dele. A sociedade avançou 
no século XXI, no direito da mulher, dos homossexua-
is, das etnias, no respeito às diferenças e à diversidade. 
Mas aconteceu também a desigualdade, a miséria, a 
pobreza, a concentração de renda. São problemas tão 
graves como aqueles e precisam ser enfrentados. Que-
rem regredir, querem desmontar a superestrutura cons-
titucional de direitos, educacional e cultural que garan-
te a diversidade e pluralismo. Daí essa história de esco-
la sem partido, que na verdade é escola sem pluralismo.

Uma das passagens mais importantes de suas 
memórias está na reflexão sobre a luta armada 
durante a ditadura. Por que você conclui que a luta 
armada foi justificável?

O que eu digo é que moralmente está justificado. 
Mas do ponto de vista de como combinamos as ações 
armadas com a luta política parlamentar e de massas, 

foi um equívoco. Mas são coisas diferentes. Eu posso 
analisar como engenheiro de obra feita, porque fui par-
tícipe disso. Mas temos que reconhecer que foi um erro.

Por que você não conta no livro que participou 
diretamente da luta armada nos anos 1970, apesar 
de ter recebido lições de guerrilha urbana com Car-
los Marighella e recebido treinamento militar em 
Cuba?

Voltei ao Brasil em 1970 e participei da luta do Moli-
po [Movimento de Libertação Popular, organização 
guerrilheira apoiada por Cuba, formado por estudantes] 
em São Paulo. Não vou falar o que eu fiz. Quando eu 
fizer 80 anos, eu falo. Não vou me vangloriar pelo que 
fiz ou deixar de fazer. Até porque não vejo heroísmo de 
ter participado da resistência armada à ditadura. Era a 
cabeça da nossa geração, acreditávamos naquilo. Eu 
participei, sim. Mas não vem ao caso quando, onde e 
como.

Hoje a luta armada seria justificável?
A luta armada não se justifica mais. O Brasil já sofre 

de muita violência para agora introduzirmos no Brasil 
as forças armadas ou a resistência armada popular. O 
que temos que fazer é fazer a resistência popular nas 
ruas. Temos que aprender com os coxinhas. Organizar o 
povo e fazer o que eles fizeram, colocando na rua seis 
milhões de coxinhas ou de setores conservadores das 
classes médias que se opunham ao governo — o que é 
legítimo. E derrubaram pelo parlamento e pelo Poder 
Judiciário. E, se houvesse resistência, teriam derrubado 
pela força, porque estavam determinados. O país preci-
sa do contrário da luta armada. O País precisa ser pacifi-
cado. O país precisa de uma repactuação. Se eles não 
concordarem, vai acontecer o mesmo que aconteceu à 
ditadura militar: uma hora ela cai. Se nós derrubamos a 
ditadura, por que não vamos derrubar a ditadura da 
toga, do parlamento, das elites e da mídia?

Continua..

ENTREVISTA
JOSÉ DIRCEU, EX-MINISTRO

Temos que aprender com os coxinhas
Por Luís Antônio Giron
Fonte: IstoÉ
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Sobre a coalizão com outras forças políticas — 
como o PMDB — que você coordenou para viabili-
zar o governo Lula, o que você faria diferente se 
pudesse voltar atrás?

Governo governa por ordem e comando do eleitor. 
O eleitor forma a Câmara e o Senado. Se você não tem 
maioria, em grande parte por causa do sistema eleito-
ral que temos, tem de fazer alianças. O problema é 
quem comanda a orientação do governo, o partido que 
elegeu o presidente ou os aliados. Nunca os aliados 
comandaram o governo do Lula, pelo menos enquanto 
eu estava lá. O erro não é fazer alianças, e sim não ter 
uma sustentação, mobilização e pressão popular cons-
tante e crescente sobre o parlamento, como a oposição 
fez com a presidente Dilma até derrubá-la.

A esquerda se uniu a forças conservadoras nes-
sas coalizões e não conseguiu penetrar de fato nos 
mecanismos burocráticos que fazem o Estado fun-
cionar. Minha impressão é que os governos de 
esquerda preferiram terceirizar a organização dos 
dispositivos burocráticos de poder a capacitar seus 
quadros para lidar mais intimamente com os meca-
nismos do poder. Houve um erro operacional nesse 
aspecto e foi isso que permitiu a corrupção?

A corrupção existe tão ou maior nas empresas pri-
vadas. Ela só existe por causa das empresas privadas. 
Não houve governo que criou mais leis e instrumentos 
para combater a corrupção que os de Lula e Dilma. O 
problema da burocracia estatal e das corporações são 
os concursos, são planos de cargo e carreira. O pensa-
mento de direita capturou esses órgãos, que passaram 
a fazer política partidária, quando eram órgãos que 
deveriam ser republicanos. Talvez essa tenha sido a 
grande ilusão nossa. Porque alianças, concursos 
públicos e reestruturação de carreiras, tudo isso tínha-
mos que fazer, senão o Estado não funciona. O proble-
ma é que essas pequenas carreiras na Polícia Federal, 
Ministério Público, AGU, CGU, Receita, TCU sem-
pre serviram aos poderosos. Elas se transformaram 
em superburocracias corporativistas, que querem auto-
nomia do executivo, do legislativo, que querem con-
trole. São pequenas corporações ditatoriais. Isso pre-
cisa ser resolvido no Brasil no futuro.

É possível construir uma agenda equilibrada e dura-
doura que mescle políticas sociais e liberalismo em 
um país tão desigual como o Brasil sem sobrecarregar 
os cofres públicos?

Os cofres públicos estão sobrecarregados por 
causa dos juros e das isenções fiscais dos Refis libera-
das por Michel Temer, num total de mais de R$ 100 
bilhões. O problema do Brasil não é combinar libera-

lismo com o social, mas fazer uma reforma tributária e 
bancária que crie um excedente social, que é o impos-
to, o suficiente para manter um estado de bem-estar 
social. Porque pensar no Brasil onde só o mercado vai 
cuidar do cidadão é jogar na miséria e na pobreza, 
como acontece em ciclos e ciclos, 30 ou 40% da popu-
lação. O País explode.

Você escreveu o primeiro volume das memórias 
em circunstâncias precárias. Apesar disso, foi a 
prisão que o inspirou a escrever. Você se impôs uma 
disciplina?

Tirando o almoço coletivo, eu escrevia todo sábado 
e domingo, que são dias de baixo-astral na prisão, 
quando a gente se lembra da família e dos amigos. 
Escrevi 700 páginas com o mesmo papel e a mesma 
caneta, sentado numa cama, com uma luz ruim ligada 
o tempo todo porque a luz em uma sala é uma luz que 
não se escolhe para escrever.

Na juventude, você estudou Marx, Lênin, Tróst-
ki etc. De que maneira esses pensadores o influenci-
aram?

Antes de ler Marx e Lênin, li Capistrano de Abreu, 
Pandiá Calógeras, Haddock Lobo, Celso Furtado, 
Fernando Henrique Cardoso. Tive acesso à literatura 
mundial muito jovem. Eu nunca fui marxista porque 
nunca transformei aquilo em religião ou ortodoxia. 
Mas li os principais livros de Marx, só que nunca estu-

dei “O Capital”. Lênin era um grande político. Isso 
não quer dizer que adotei o leninismo como concep-
ção de partido. Lênin foi um dos maiores líderes polí-
ticos do século XX. Li Isaac Deutsch. Nunca fui anti-
trotskista. As divergências internas do PT com o trots-
kismo não aconteceram porque eles eram trotskistas. 
Foi porque a política deles era equivocada. Nunca fui 
stalinista. Até porque rompi com o Partido Comunista 
Brasileiro por causa do espírito de em 1968, eu me 
opus à invasão da Tchecoslováquia pelas tropas do 
Pacto de Varsóvia, coordenadas pela União Soviética. 
Tenho influência forte de Cuba, do fidelismo e do 
Régis Debray. Nunca fui foquista. Sou socialista, de 
esquerda, mas não sou marxista-leninista. Tive 
influência de Max Weber e de Hermann Hesse, e de 
Gibran Kalil Gibran. Curzio Malaparte, que é um 
escritor fascista, escreveu duas obras primas — os 
romances “Kaputt” e “A Pele” — nas quais você toma 
um choque sobre o que era guerra e a vida. Nunca tive 
preconceito.

E os escritores de direita?
Considero Vargas Llosa e Nelson Rodrigues gran-

des escritores, apesar de serem de direita. Sempre com-
bati a ideia de você não ter acesso à literatura de 
homens de direita. Seria um escândalo.
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A
s eleições aos governos de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais traduziram o desejo do 
eleitor pelo novo. Agora, eles têm quatro anos 

para provar que a população não se enganou ao apo-
sentar as carcomidas estruturas partidárias do País

A eleição dos governadores dos três maiores Esta-
dos (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) foi a 
demonstração inequívoca de que a política brasileira 
respira novos ares. A nova política venceu a disputa 
contra representantes das velhas estruturas partidárias, 
confirmando a tendência de que o eleitor clamava pelo 
novo, desde métodos modernos de fazer campanha até 
propostas de gestão espelhadas na eficiência da inicia-
tiva privada. As vitórias de João Doria (PSDB), em 
São Paulo, Romeu Zema (Novo), em Minas Gerais, e 
Wilson Witzel (PSC), no Rio de Janeiro, poderão ser-
vir de parâmetro para dar início a uma reformulação 
partidária, em que os partidos tradicionais terão que 
ser refundados, com a adoção de recursos mais atuais 
de participação popular, principalmente pelo uso mais 
intensivo das redes sociais. A eleição de Doria, por 
exemplo, deverá deflagrar a reestruturação do PSDB, 
que sofreu uma de suas piores derrotas à nível nacional 
nos últimos 30 anos. Com sua vitória, deve ressurgir 
um PSDB mais à direita, mais contundente contra a 
esquerda lulopetista e menos indeciso quanto às posi-
ções políticas. “O PSDB vai descer do muro”, disse 
Doria em entrevista exclusiva à ISTOÉ, contrapondo-
se à atual direção nacional do partido, conhecida por 
posturas claudicantes.

Apoio ao governo Bolsonaro
Doria deixou claro que sua vitória irá mudar a cor-

relação de forças dentro do PSDB nacional. “Vamos 
liderar, a partir de São Paulo, as mudanças necessárias 
no PSDB”, disse o tucano no ato em que comemorou a 
vitória apertada sobre seu oponente, o socialista Már-
cio França, a quem derrotou por uma diferença de ape-
nas 750 mil votos (conquistou 10,9 milhões de votos, 
ou 51,75% do total), Com isso, o PSDB permanece no 
comando do governo de São Paulo por 28 anos conse-
cutivos. O tucano avalia que a campanha que o levou 
ao Palácio dos Bandeirantes foi “uma das mais sujas”, 
sobretudo nos últimos dias, em que seus adversários 
montaram filmes eróticos com sua suposta participa-
ção, o que peritos concluíram tratar-se de deslavada 
farsa.

A eleição de Doria guarda relação com a dos gover-
nadores de Minas Gerais e Rio de Janeiro pela postura 
adotada ainda no final do primeiro turno, quando 
percebeu que seu candidato a presidente, Geraldo 
Alckmin, não tinha respaldo popular. Foi quando lan-
çou o voto “Bolsodoria” – Bolsonaro para presidente e 
Doria governador, contrariando o PSDB nacional. O 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente 
de honra do partido, chegou a dizer que o ex-capitão do 
Exército representava tudo o que ele mais abominava. 
Estratégia vitoriosa, Doria confirmou à ISTOÉ que 
pretende liderar os tucanos para apoiar formalmente o 
governo Bolsonaro. Resta saber até quando , já que o 
tucano pode se transformar num dos nomes fortes para 
concorrer ao Planalto em 2022. “Agora não é hora de 
tratar da sucessão presidencial”, prega Doria.

A associação a Bolsonaro catapultou Doria ao 
governo de São Paulo, do mesmo modo que contribuiu 

para as vitórias de Romeu Zema e Witzel em Minas e 
no Rio

Um empresário no poder
Em Minas Gerais, o clima de mudanças foi até mai-

or. O empresário Romeu Zema (Novo) nunca havia 
disputado uma eleição. Dono de uma grande rede ata-
cadista de Minas Gerais, Zema derrotou o tucano Anto-
nio Anastásia por 71,8% (6,9 milhões de votos) a 
28,2% (2,7 milhões de votos), na espetacular vitória de 
um desconhecido contra um ex-governador e repre-

sentante da velha política mineira. “Só vou receber 
salários como governador quando o funcionalismo 
mineiro estiver recebendo salários em dia”, prometeu 
Zema. Em função da situação caótica do Estado, qua-
dro legado pelo governador petista Fernando Pimen-
tel, que fez uma péssima gestão, recheada por denúnci-
as de corrupção, Zema já sinalizou que vai precisar 
tomar “medidas impopulares”, cujo teor ainda não 

detalhou.
“Só vou receber salário de governador quando os 

funcionários estiverem recebendo em dia” Romeu 
Zema, governador eleito de Minas Gerais

No vizinho Estado do Rio de Janeiro, a situação não 
é menos dramática, com o Estado falido e sitiado por 
tropas das Forças Armadas, para impedir que a violên-
cia nas ruas inviabilize o bem estar social. O governa-
dor eleito Wilson Witzel (PSC), que recebeu 4,6 
milhões de votos (59,8%), já adiantou que vai pedir ao 
presidente eleito Jair Bolsonaro ajuda para a manuten-

ção da segurança no Estado com o uso de tropas fede-
rais. Como ex-juiz, Witzel disse que espera contar com 
o apoio de todos para tirar o Estado do atoleiro. Os 
novos governadores terão, portanto, quatro anos para 
provar que o eleitor não se enganou ao aposentar a 
velha política.

Por Germano Oliveira
Fonte:IstoÉ

 O novo governador mineiro admite adotar medidas
impopulares para conter a crise fiscal (Crédito:Luis Evo/Folhapress)

A vitória de João Doria em São Paulo o credencia para se tornar o 
maior líder nacional do PSDB (Crédito: Bruno Santos/ Folhapress)

A vitória da nova política

https://www.msf.org.br/doador-sem-fronteiras?gclid=EAIaIQobChMItqq6sOm13gIVjAaRCh1z_QxxEAAYASABEgJKPPD_BwE
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Governo Bolsonaro: General Mourão diz que não será um 'vice decorativo’
VÍDEOS

O general Hamilton Mourão, eleito na chapa de Jair Bolsonaro, afirmou à BBC News Brasil que não 
será um vice-presidente 'decorativo'. O militar afirmou que participará ativamente do novo governo. 
Clique na imagem para assistir o vídeo. ¯¯¯¯

Governo Bolsonaro: o Brasil que o presidente vai herdar
A BBC News Brasil fez um raio-X de cinco áreas e elencou, em cada uma delas quais, 
os principais desafios do novo presidente.

https://youtu.be/wgQ7IPpsUmM
https://youtu.be/660qsQ7rfWE
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M
arielle segue presente. No último domingo, 
o Rio de Janeiro elegeu para a Câmara dos 
Deputados e para a Assembleia Legislativa 

do Estado (ALERJ) quatro mulheres negras e oriun-
das da periferia que, além de novatas na linha de fren-
te da política institucional, eram próximas da verea-
dora executada em março deste ano —quase sete 
meses depois, ainda não se sabe por quem— no cen-
tro do Rio de Janeiro. Renata Souza, Mônica Francis-
co e Daniela Monteiro foram eleitas deputadas esta-
duais pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) 
—que terá uma bancada de cinco parlamentares no 
legislativo estadual—, mas antes foram assessoras de 
Marielle Franco e trabalharam com ela lado a lado. Já 
Talíria Petrone, também próxima à vereadora, teve 
sua estreia eleitoral em 2016, ao se eleger para a 
Câmara de Niterói. Em 2019 engrossará a bancada 
do partido na Câmara federal —que saltou de cinco 
para dez parlamentares.

Além de amigas e de pertencerem ao mesmo parti-
do, as quatro mulheres têm em comum o fato de que-
rerem levar adiante as pautas defendidas pela verea-
dora, uma árdua defensora dos direitos humanos que 
travava uma luta contra o racismo, o machismo, a 
LGBTfobia e um modelo de segurança baseado na 
guerra contra as drogas. A identificação com Marielle 
é óbvia, mas cada uma possui trajetória e brilho pró-
prios. "Por um lado, me sinto na responsabilidade de 
não deixar sua memória morrer, mas eu não sou a 
Marielle. Não só porque eu tenho a minha trajetória, 
a minha história, mas porque ela foi assassinada e não 
está mais aqui", argumenta Talíria Petrone, que ficou 
em nono lugar na disputa. "É natural que as pessoas 
façam essa transferência, é um orgulho que lembrem 
da Marielle quando me veem. Mas precisamos lem-

brar que ela foi executada: para pedir justiça por Mari-
elle e Anderson [o motorista que a levava e que tam-
bém acabou assassinado], e entender a urgência do 
momento, de levar as pautas dela adiante", acrescen-
ta.

Petrone, que tem 33 anos, é uma professora de 
História niteroiense do bairro de Fonseca, na zona 
norte da cidade, que é vizinha ao Rio. Dava aula num 
cursinho pré-vestibular e numa escola pública do 
Complexo de Favelas da Maré, onde Marielle nasceu 
e cresceu. Foram lá que se conheceram e passaram a 
militar juntas. Uma vez dentro do PSOL, a amizade 
se reforçou quando se lançaram candidatas a verea-
dora, em 2016. "Éramos as únicas mulheres do PSOL 
com perfis muito semelhantes com mandato. Decidi-
mos nossa candidatura no mesmo momento", recor-
da Petrone. Munida com 107.317 votos, quer levar 
para a Câmara dos Deputados não apenas a temática 
da educação —o principal eixo de sua militância— e 
da segurança pública. Diante do avanço ultraconser-
vador materializado no país pelo candidato a presi-
dente Jair Bolsonaro, pretende formar uma "frente 
antifascista" com os demais partidos, sejam eles de 
esquerda, de centro ou de centro-direita, "para derro-
tar o ódio e a violência e garantir a democracia". "Nos-
sa tarefa principal é fazer a maior articulação possí-
vel", explica.

Foi no Complexo da Maré, uma das maiores fave-
las do Rio e onde nasceu Marielle, que Renata Souza, 
de 36 anos, a conheceu. Também oriunda de lá, 
Souza estudou com a vereadora no cursinho pré-
vestibular da ONG Redes da Maré há 18 anos. Depo-
is, enquanto estudava jornalismo na PUC-Rio, uma 
universidade privada onde tinha bolsa de estudos, 
Marielle fazia Ciências Sociais na mesma institui-

ção. Pouco depois, em 2006, ambas ajudaram a fazer 
a campanha na Maré do deputado estadual Marcelo 
Freixo —o segundo mais votado para a Câmara dos 
Deputados neste ano, também pelo PSOL—. As duas 
acabaram então sendo escolhidas para trabalhar no 
gabinete do parlamentar e lá ficaram durante 10 anos.

"Eu fazia a assessoria de comunicação inteira, 
desde newsletter até os relatórios da Comissão de 
Direitos Humanos. Marielle coordenou a comissão, e 
eu acompanhava todos temas", explica. Durante a 
campanha da amiga para a Câmara de Vereadores, foi 
sua coordenadora de comunicação. Depois, ganhou o 
cargo de chefe de gabinete. "O trabalho era feito de 
forma muito horizontal com toda a equipe" explica. 
Sua candidatura surgiu depois da brutal execução de 
Marielle e de seu motorista, Anderson Gomes, no dia 
14 de março deste ano. "Não passava pela minha 
cabeça [me candidatar], ainda que não tenham falta-
do oportunidades nesse período de construção do 
partido, desde 2006. Meu trabalho era de bastidor, 
era fazer Marielle brilhar", conta. Com a perspectiva 
de que Freixo deixaria a ALERJ, Souza foi então 
apontada como sua sucessora. Pretende dar continui-
dade ao seu trabalho, sobretudo na Comissão de Dire-
itos Humanos. "Foi um trabalho que construímos 
juntos nesses 10 anos. É conhecer todos os trâmites, 
fazer com que a ALERJ seja menos burocrática no 
atendimento ao público. Foi um trabalho que eu aju-
dei a gestar", explica.

Continua...

As ‘outras’ Marielles que o Rio elegeu

Talíria Petrone, Renata Souza, Mônica Francisco e Dani Monteiro. FACEBOOK
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Ao longo da campanha, Souza foi apresentada 
como a candidata do Freixo. Mas a referência com 
Marielle, reconhece, é muito forte. "Não tem 
como apagar da minha história. De trabalho, de 
construção juntas. Fizemos o primeiro congresso 
do PSOL na Maré. Ir para a linha de frente agora é 
muita responsabilidade, mas é o amadurecimento 
de um trabalho que começou há 12 anos", explica 
ela, que conquistou 63.937 votos. "Mas costumo 
dizer que o legado da Marielle não é o legado de 
uma pessoa, seria injusto com a história dela. É 
universal, é para a humanidade".

Se a candidatura de Souza surgiu depois da exe-
cução de Marielle, a de Mônica Francisco já esta-
va sendo gestada pela própria vereadora, a quem 
conheceu durante seu trabalho com Freixo na 
Comissão de Direitos Humanos. "Ela entendia 
que minha candidatura era uma necessidade neste 
momento de construção do partido. E eu meio que 
dava uns perdidos, desconversava, porque estáva-
mos empenhadas em fortalecer e construir a Mari-
elle. A decisão mesmo veio depois de sua morte", 
explica.

Nascida no morro do Borel, na zona norte do 
Rio, Francisco, 48 anos, é também pastora evan-
gélica e cientista social. Há 30 anos é ativista dos 
direitos humanos e, uma vez que se juntou ao gabi-
nete da vereadora, fez parte da equipe de favelas e 
liderava os trabalhos da frente parlamentar da eco-
nomia solidária, uma de suas especialidades. Ago-
ra, após ter conquistado 40.631 votos, pretende 
levar suas pautas adiante, assim continuar aproxi-

mando o campo progressista do eleitorado evan-
gélico. "Existe uma frente de evangélicas pela lega-
lização do aborto, assim como uma frente cristã 
antifascista. A cristandade católica e evangélica 
não é homogênea. Precisamos ampliar o olhar e 
fazer a disputa dentro desse campo", argumenta. 
"A Bíblia não é antagônica com a justiça social. É 
organizar o povo, é fraternidade, solidariedade, 
justiça... A deturpação de sua mensagem é tenden-
ciosa e deliberada".

Diante de uma maioria ultraconservadora que 
também estará presente na ALERJ a partir do ano 
que vem, promete levar "a defesa incondicional 
dos processos democráticos" e fazer uma oposição 
responsável, tentando até o ultimo momento dia-
logar e "fazer pontes", ao mesmo tempo entenden-
do "as diferenças ideológicas muito grandes", 
explica. "Isso eu levo da minha experiência da 
vida, do papo reto. O papo reto na favela é sobrevi-
ver. É a capacidade de diálogo firme e muito coe-
rente".

A caçula da turma se chama Daniela —ou só 
Dani— Monteiro. Com apenas 27 anos, está muito 
vinculada ao movimento estudantil da Universi-
dade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), onde 
começou a estudar Ciências Sociais em 2010. "Foi 
quando comecei a militar, por causa da dificuldade 
de permanecer na universidade, que não contem-
pla o jovem negro que entra por cotas. Elas são 
importantes, mas a falta de assistência dificulta a 
permanência", explica ela, nascida e criada no 
Morro São Carlos, no centro do Rio. Foi por causa 

dessa dificuldade que teve que trancar o curso, a 
partir de 2011, para poder trabalhar. Voltou em 
2015 quando passou a ser permitido acumular a 
bolsa permanência com a bolsa de iniciação cientí-
fica, que somadas dão quase um salário mínimo. 
Nesse período fora, contudo, sua vida como ativis-
ta continuou. Coincidiu com as manifestações de 
junho de 2013, a Copa do Mundo de 2014 e as 
Olimpíadas de 2016 —e as desapropriações que 
ocorreram por causa dela. "Em 2012, com a cam-
panha do Freixo para a prefeitura, me aproximei 
das lutas do PSOL, me filiei e participei da cons-
trução dos núcleos de base, de território", conta.

Com a eleição de Marielle em 2016, passou a 
construir com ela políticas públicas para a juven-
tude, principalmente a negra e sem perspectiva, 
que visavam sobretudo a geração de renda e 
emprego. Foi também quando começou a pensar 
em voo próprio e se candidatar. Com seus 27.982 
votos, a partir do ano que vem levará essas mes-
mas temáticas da juventude para o debate estadu-
al. "Marielle sempre lidou com mães de vítimas de 
violência do Estado, que perderam seus filhos e ou 
viram serem encarcerados. E isso também cai 
nessa questão da juventude". Conciliará esta nova 
etapa com o término de seus estudos, previsto para 
o final de 2019. Por fazer parte, junto com seus 
irmãos, da primeira geração de sua família que 
teve acesso ao ensino superior, sua formatura é 
também de enorme importância.

Por Felipe Betim -El Pais
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O
 Monte Vesúvio entrou em erupção, cuspindo 
lavas e cinzas a até 20 quilômetros de suas 
encostas.

As populações próximas foram sepultadas sob um 
manto denso de rochas derretidas.

Poucos conseguiram escapar. Muitos que ainda esta-
vam acordados tentaram, em vão, procurar abrigo.

Cerca de 300 pessoas se esconderam em 12 câmaras 
à beira-mar perto da cidade de Herculano, mais próxima 
do vulcão que a vizinha Pompeia.

Mais de 1,5 mil anos depois, os restos mortais de 
dezenas de pessoas desse grupo foram analisados   por 
uma equipe de cientistas italianos, que determinaram 
pela primeira vez como foram seus últimos momentos 
ao amanhecer.

A pesquisa, publicada na revista PLOS One, revela 
que a avalanche de fluxos piroclásticos (nuvem de 
cinzas em altíssima temperatura e gases venenosos) que 
cobriu os moradores fez o sangue deles ferver e seus 
crânios explodirem.

As análises das ossadas indicam, de acordo com o 
estudo, "um padrão generalizado de hemorragia induzi-
da pelo calor, aumento da pressão intracraniana e ruptu-
ra do crânio".

Como chegaram a essa conclusão?
Ao analisar os restos mortais, a equipe de arqueólo-

gos da Universidade de Nápoles Federico II, na Itália, 
descobriu um detalhe que havia sido ignorado em pes-
quisas anteriores: uma poeira preta e avermelhada 
impregnada nos ossos.

Um estudo posterior do material, realizado por meio 
da espectroscopia de plasma (técnica de análise quími-
ca), mostrou que os resíduos eram compostos principal-
mente de óxido de ferro.

Mas foi constatado que os restos mortais das vítimas 
não estavam em contato com objetos de metal.

Uma nova análise determinou, então, que se tratava 
da "degradação térmica da hemoproteína das vítimas da 
erupção", ou seja, do sangue delas.

O estudo sugere, portanto, que as pessoas morreram 
devido à rápida evaporação de fluidos corporais e teci-
dos moles em decorrência da exposição ao calor extre-
mo.

"Essa descoberta extraordinária está ligada aos crâni-

os cheios de cinzas, o que indica que após a evaporação 
de líquidos orgânicos, o cérebro foi substituído por cin-
zas", indica o estudo.

"A presença dessa cinza em todas as vítimas, mesmo 
naquelas que apresentam menos efeitos do calor, forne-
ce indício de que a onda foi quente e fluida o suficiente 
para penetrar na cavidade intracraniana logo após o 
desaparecimento dos tecidos moles e dos fluidos orgâ-
nicos", acrescenta.

De acordo com os pesquisadores, esta é a primeira 
evidência experimental que mostra a rápida evaporação 
de fluidos corporais e tecidos moles após a erupção do 
Vesúvio.

E o que aconteceu em Pompeia?
Segundo o estudo, na fase inicial da erupção vulcâni-

ca, as primeiras mortes foram consequência do desaba-
mento de telhados e pavimentos devido ao acúmulo de 
pedras e cinzas.

Nas horas seguintes, os habitantes de Pompeia, Her-
culano e outras cidades próximas que não conseguiram 
sair a tempo foram soterrados por nuvens piroclásticas.

Mas, no caso de Pompeia, a morte foi "menos trági-
ca", segundo Pierpaolo Petrone, responsável pelo estu-
do.

"Em Pompeia, localizada a cerca de 10 quilômetros 
do vulcão, a temperatura era mais baixa, cerca de 250-
300 °C. Foi o suficiente para matar as pessoas instanta-
neamente, mas não o bastante para fazer evaporar a 
carne de seus corpos", explicou à revista Newsweek.

De acordo com o especialista, depois que as cinzas 
esfriaram, ao redor dos corpos intactos, o lento desapa-
recimento da carne deixou uma cavidade ao redor do 

esqueleto, o que permitiu que fossem preenchidas com 
gesso - foi assim que os corpos de algumas vítimas 
foram preservados em Pompeia.

Como morreram as vítimas da erupção do
 Vesúvio há 1900 anos, segundo a ciência

A pesquisa revelou como os habitantes da cidade de Herculano morreram

Os moradores de Herculano foram soterrados sob cerca de 20 metros de cinzas Os crânios das vítimas explodiram
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Por David Álvarez - El Pais

A
ntes de se sentar em sua cadeira na mesa 
redonda do World Football Summit e ser 
apresentado como "o novo presidente do 

Real Valladolid", Ronaldo foi interceptado no palco 
pelo mágico do Teatro Goya Madrid Jorge Blass. 
"Tudo em que Ronaldo toca se transforma em ouro", 
disse ele, ao mesmo tempo em que parecia pôr fogo 
em um pedaço de papel que, quando desdobrado, era 
uma nota de 50 euros (214 reais). "Incrível", disse 
Ronaldo, "vou precisar muito disso". Blass não 
tinha acabado. Ele dobrou a nota novamente: "Qu-
ando você quiser transformar isso em mais, só tem 
que dizer 'Valladolid' e estalar os dedos." Ao abrir, a 
nota era de 500 (2.140 reais). "Mãe do céu", disse o 
brasileiro, que estendeu a mão para pegá-la. Mas 
nem Blass lhe deu o dinheiro nem Ronaldo era ainda 
presidente do Conselho de Administração do Valla-
dolid. A nomeação ocorreu no dia 28 de setembro, 
três dias depois da palestra "Ronaldo Nazário e o 
projeto do Real Valladolid". No dia 25, Carlos Suá-
rez, se uniram no palco o presidente, que vende 51% 
das ações; Ronaldo, que as compra; e Julio Senn, 
assessor do brasileiro, sócio-diretor da Senn Ferrero 
Asociados, um escritório que trabalha com quem 
compra e com quem vende. Os atores de uma opera-
ção que desatou uma intensa intriga por parte de 
quem compra, e em que despontam nuvens judiciais 
para quem vende.

Em sua primeira intervenção, Senn atacou a prin-
cipal incógnita, a origem desconhecida do dinheiro, 
sem ser perguntado sobre isso: "Fala-se muito que 
Ronaldo veio para a compra com diferentes investi-
dores e posso garantir que o que ele está fazendo é 
apostar pessoalmente neste projeto. Um clube de 
futebol é um risco muito grande para uma pessoa 
física. Ele considera que pode levá-lo adiante", dis-
se.

Ronaldo já havia começado a prospectar o tama-
nho desse risco meses antes. Na primavera de 2017, 
o brasileiro e Suárez se encontraram em um almoço 
na vinícola Emilio Moro, organizado por seu presi-
dente, José Moro, mais tarde vice-presidente do Val-
ladolid e financiador de Suárez, e agora uma ameaça 
no tribunal. Segundo Suárez, naquele almoço, com a 
equipe na Segunda Divisão, o ex-jogador de futebol 
o sondou: "Ele me disse que estava pensando em 
comprar um clube. Eu disse: a situação é esta ... a 
dívida era elevada, e ele disse que ficaríamos espe-
rando para ver o que acontecia", lembra Suárez.

Até meados deste ano. A ascensão à Primeira 
Divisão aumentou o dinheiro da televisão, que per-
mitiu saldar quase toda a dívida com o Tesouro (de 
19 para 3 milhões de euros, de 82 milhões de reais 
para 13 milhões), e Ronaldo concordou em pagar 21 
milhões de euros a Suárez por 51,05% das ações. O 
brasileiro também quis falar sobre a origem desse 
montante: "É dinheiro meu", disse ele em 21 de 
setembro em uma entrevista ao El Norte de Castilla.

Operação no limite
Além da intriga, a iminência da operação desper-

tou outros apetites. Segundo uma fonte do entorno 
do brasileiro, vários investidores se aproximaram 
oferecendo financiamento. Entre eles, o Ben 
Oldman Partners, um fundo abutre com o qual o pes-
soal de Ronaldo mantinha conversas. Fundado em 
2009 pelo espanhol Isaac Benzaquen em Tel Aviv, o 
Ben Oldman está sediado em Luxemburgo e tem 
escritórios em Milão e Madri.

A mesma fonte garante que, apesar das conver-

sas, o brasileiro não recorreu ao fundo: "Eles ofere-
ceram financiamento, mas a operação foi feita com 
100% de recursos próprios. Nós não assinamos 
nenhum empréstimo", disse. Este jornal entrou em 
contato várias vezes com o Ben Oldman, que não 
quis fazer nenhum comentário.

Havia outro fundo, nesse caso chinês, que nos 
últimos dias se interessou pela operação, embora 
não para financiá-la, mas para comprar as ações de 
Suárez, que correspondem a 58,09% do clube. Mas 
o rumo já era outro. Contribuiu até o prefeito da cida-
de, Oscar Puente, do PSOE: "Dei a minha opinião ao 
presidente, que sempre me manteve informado. A 
opção dos chineses parecia menos conveniente para 
a cidade. Esta é uma operação não só de clube, mas 
de cidade", afirma Puente, que abriu as portas da 
prefeitura no dia 3 de setembro para apresentar o 
acordo Suárez-Ronaldo, ato em que também atuou 
como mestre de cerimônias.

Suárez, presidente desde maio de 2001, assumiu 
a maior parte das ações em julho de 2011. Foi uma 
jogada ousada: ele comprou 58,09% de três empre-
sas, embora não tivesse os 4,5 milhões de euros 
necessários. Acertou 15 pagamentos anuais e, no 
primeiro, recebeu a ajuda do sogro, Álvaro Urgoiti, 
conselheiro do Banco Gallego, que morreu em 
2012. Precisou de ajuda em outras ocasiões. Além 
do sogro, um conhecido deste, José Luis Losada, 
também ex-conselheiro do Banco Gallego, contri-
buiu, até mesmo para quitar a folha de pagamentos, 
como se lembra no clube. A compra levou Suárez ao 
limite. Afogado, em 2016 ele pediu ajuda a Losada 
para encontrar um comprador.

Em maio de 2017, semanas após a conversa com 
Ronaldo, e sem um comprador à vista, Suarez, que 
havia concluído cerca de metade dos pagamentos 
das ações, precisava de 1,5 milhão de euros para 
evitar o rebaixamento do clube.

Losada lhe empresta um milhão de euros. A outra 
parte é dada por José Moro, o organizador daquele 
almoço e velho amigo de Ronaldo, que ainda tem 
uma pequena participação em suas vinícolas Cepa 
21. O contrato de empréstimo inclui uma opção de 
compra (10% pelo milhão de Losada e 5 % pela 
parte de Moro) ou uma mais-valia em caso de venda.

O dono do Necaxa
Ao chegar 2018 tudo se acelera. Em fevereiro, 

outro fundo chinês apresenta uma oferta pelas ações 
de Suárez, mas a descarta. Em abril, aparece o 

empresário mexicano Ernesto Tinajero, dono da 
Necaxa, que assina com Suárez um acordo de exclu-
sividade com uma oferta firme, muito semelhante à 
do fundo chinês, e a promessa de investir mais recur-
sos para escorar o clube. O que Tinajero não contem-
pla é a permanência de Suárez como presidente. "E 
escolhe Ronaldo, que lhe permite ficar. Escolhe não 
o melhor para o clube, mas para ele", queixam-se no 
entorno do mexicano.

Apesar do acordo de exclusividade, com vigên-
cia até 31 de julho, o entorno de Tinajero diz que 
"Ronaldo estava indo e vindo o tempo todo". Senn e 
o brasileiro se dedicaram a definir o início de agosto 
como o início dos contatos. De qualquer forma, no 
entorno do brasileiro afirmam que o acordo com 
Tinajero era "etéreo" demais.

De qualquer forma, há nesse ponto uma fonte de 
preocupação para Suárez, já que o empresário mexi-
cano está estudando adotar medidas legais contra 
ele. E também Moro e Losada, segundo fontes pró-
ximas a eles. Com as negociações em curso com o 
mexicano, ele devolveu o 1,5 milhã de euros, embo-
ra pretendessem exercer sua opção de compra por 
15% do clube.

No meio desse emaranhado, Suárez esfriou a ope-
ração com Tinajero e optou por Ronaldo. "Não che-
gamos a um acordo. Não se tratou de dinheiro. Meus 
advogados me recomendaram descartá-lo", explica 
Suárez. Seus advogados pertencem ao mesmo escri-
tório que o de Ronaldo, que colocaram Javier Ferre-
ro, sócio-gerente, como secretário do Conselho de 
Administração do Valladolid. "A operação vai mais 
rápido por causa da confiança. Como estavam asses-
sorando e havia uma due diligence [a que Tinajero 
estabeleceu antes de comprar], já sabiam que a situa-
ção do clube era que estava tecnicamente saneado”, 
diz Suárez, que atribui a Senn a arquitetura de uma 
operação com incertezas para o vendedor.

O entornou brasileiro garante que não está preo-
cupado com o imbróglio legal que está despontando. 
"Isso é coisa do Suárez", dizem eles. Quando, em 
setembro do ano passado, Blass encontrou Ronaldo 
antes de sua mesa redonda, antes de encantá-lo com 
as notas, perguntou-lhe: "Você já viu mágica alguma 
vez?". O brasileiro, que cavalgou esse tigre enquan-
to ainda continua sendo embaixador do Real 
Madrid, respondeu: 

«Eu fiz um pouco". E a plateia riu. ̈ ¨¨

Ronaldo, em um vespeiro em Valladolid
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E
m 1931, Winston Churchill previu que um dia a 
raça humana "escaparia do absurdo de criar uma 
galinha inteira para comer o peito ou a asa, pro-

duzindo essas partes separadamente".
Oitenta e sete anos depois, esse dia chegou, como 

descobrimos na Just, empresa de alimentos em São Fran-
cisco, nos EUA, onde provamos nuggets de frango 
fabricados a partir das células de uma pena de galinha.

O frango - que tinha gosto de frango - ainda estava 
vivo, supostamente ciscando em uma fazenda não 
muito longe do laboratório.

Essa carne não deve ser confundida com os hambúr-
gueres vegetarianos à base de verduras e legumes e 
outros produtos substitutos de carne que estão ganhan-
do popularidade nos supermercados.

Não, trata-se de carne real fabricada a partir de célu-
las animais. Elas são chamadas de diversas formas: 
carne sintética, in vitro, cultivada em laboratório ou até 
mesmo "limpa".

São necessários cerca de dois dias para produzir um 
nugget de frango em um pequeno biorreator, usando 
uma proteína para estimular as células a se multiplica-
rem, algum tipo de suporte para dar estrutura ao produto 
e um meio de cultura - ou desenvolvimento - para ali-
mentar a carne conforme ela se desenvolve.

O resultado ainda não está disponível comercial-
mente em nenhum lugar do planeta, mas o presidente-
executivo da Just, Josh Tetrick, diz que estará no cardá-
pio em alguns restaurantes até o fim deste ano.

"Nós fazemos coisas como ovos, sorvete ou mantei-

ga de plantas e fazemos carne apenas a partir de carne. 
Você simplesmente não precisa matar o animal", expli-
ca Tetrick.

Nós provamos e os resultados foram impressionan-
tes. A pele era crocante e a carne, saborosa, embora a 
textura interna fosse um pouco mais macia do que a de 
um nugget do McDonald's ou do KFC, por exemplo.

Tetrick e outros empresários que trabalham com 
"carne celular" dizem que querem impedir o abate de 
animais e proteger o meio ambiente da degradação da 
pecuária intensiva industrial.

Eles afirmam estar resolvendo o problema de como 
alimentar a crescente população sem destruir o planeta, 
ressaltando que sua carne não é geneticamente modifi-
cada e não requer antibióticos para crescer.

A Organização das Nações Unidas (ONU) diz que a 
criação de animais para a alimentação humana é uma 
das principais causas do aquecimento global e da polui-
ção do ar e da água. Mesmo que a indústria pecuária 
convencional se esforce para se tornar mais eficiente e 
sustentável, muitos duvidam que será capaz de acompa-
nhar o crescente apetite global por proteína.

Abatemos 70 bilhões de animais por ano para ali-
mentar sete bilhões de pessoas, destaca Uma Valeti, 
cardiologista que fundou a Memphis Meats, empresa de 
carnes fabricadas a partir de células, na Califórnia.

Segundo ele, a demanda global por carne está 
dobrando, à medida que mais pessoas saem da pobreza. 
Nesse ritmo, acrescenta, a humanidade não conseguirá 
criar gado e frango suficientes para saciar o apetite de 

nove bilhões de pessoas até 2050.
"Assim, podemos literalmente cultivar carne verme-

lha, aves ou frutos do mar diretamente dessas células 
animais", diz Valeti.

Muitos americanos afirmam que estão comendo 
menos carne, mas dados do Departamento de Agricultu-
ra dos Estados Unidos sugerem que o consumidor 
médio ainda vai ingerir mais de 100 quilos de carne ver-
melha e frango neste ano - cerca de 20 quilos a mais do 
que consumiam nos anos 1970.

O cientista holandês Mark Post é um dos pioneiros 
da agricultura celular - seu primeiro hambúrguer produ-
zido em laboratório, em 2013, custou US$ 300 mil.

Nenhuma empresa ampliou ainda a produção para 
servir comercialmente um hambúrguer feito a partir de 
células, mas Post estima que, se começasse a produzir 
seus hambúrgueres em massa, poderia reduzir o custo 
de produção para cerca de US$ 10 cada.

"É claro que ainda é muito alto", avalia.
Se a Just conseguir fabricar nuggets de frango sufici-

entes para vender neste ano, é improvável que seja em 
um restaurante americano, pois o governo dos EUA 
ainda está decidindo como proceder.

A maioria dos alimentos no país é regulada pela 
Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na 
sigla em inglês). Mas alguns - principalmente a carne 
produzida convencionalmente - são controlados pelo 
Departamento de Agricultura (USDA, na sigla em 
inglês).

O FRIGORÍFICO QUE PRODUZ CARNE
DE FRANGO SEM MATAR UMA AVE

Bilhões de animais são abatidos anualmente para alimentar a população

continua...
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Então, se você compra uma pizza congelada nos 
EUA, o USDA é responsável pela de pepperoni e o 
FDA, pela de queijo.

"Há vários países na Ásia e na Europa com os quais 
estamos conversando", diz Tetrick.

Segundo ele, "há uma falta de clareza" em relação à 
regulamentação nos EUA, enquanto o USDA e o FDA 
realizam audiências públicas sobre o tema.

"Acho que os países querem assumir essa lideran-
ça. Seja pela escassez de alimentos, por questões de 
sustentabilidade ou apenas pelo desejo de construir 
uma economia inteiramente nova, eles querem assu-
mir essa liderança", disse Tetrick.

O objetivo final é levar a "carne celular" do labora-
tório para grandes fábricas.

Existem atualmente dezenas de empresas que 
atuam nessa área e estão atraindo investidores de capi-
tal de risco do Vale do Silício e de outras regiões. Bilio-
nários como Bill Gates e Richard Branson estão entre 
aqueles que investiram dinheiro na tecnologia.

O produto também conta com um benfeitor mais 
surpreendente: a Tyson Foods, que investiu uma quan-
tia não revelada na Memphis Meats.

A Tyson é a maior processadora de carnes dos EUA 
- são cerca de 424 mil suínos, 130 mil vacas e 35 
milhões de frangos processados por semana.

Então, por que a companhia estaria investindo em 
"carne celular"?

Ela decidiu "deixar de ser uma empresa de carne 
para ser uma empresa de proteína", diz Tom Mastrobu-
oni, diretor financeiro da Tyson Ventures, braço de 
capital de risco da Tyson.

"Tomamos a decisão consciente de que seremos a 
maior empresa de proteínas", acrescentou.

A tecnologia de ponta do Vale do Silício pode ser 
sinônimo de um espírito liberal e empreendedor, mas 
os EUA ainda são um país onde a tradição fala alto.

A Associação dos Pecuaristas tem um lobby forte e 
não há nenhum símbolo mais venerado ou romantiza-
do na história do país do que a figura do caubói.

E, assim, os fazendeiros do Meio-Oeste estão 
entrando no debate sobre como este novo produto será 
comercializado - como carne limpa, carne celular, 
carne livre de abate, proteína ética ou apenas carne?

Em seu rancho em Ozarks, região montanhosa que 
se estende do Missouri ao Arkansas, Kalena e Billy 
Bruce alimentam seu rebanho de gado Black Angus, 
com a ajuda da filha de quatro anos, Willa.

"Acho que precisa ser rotulado propriamente - 
como proteína produzida em laboratório", opina Billy 
Bruce.

"Quando penso em carne, penso no que está atrás de 

nós, um animal vivo que respira."
O estado do Missouri concorda. A pedido dos agri-

cultores, os legisladores determinaram que o rótulo de 
carne só pode ser aplicado ao produto do gado. É um 
indicio de que o rompimento com a agricultura tradici-
onal pode estar a caminho.

"Do ponto de vista da transparência para os consu-
midores, para que saibam o que estão comprando e 
dando para suas famílias comerem, achamos que pre-
cisa ser chamado de algo diferente", diz Kalena Bruce.

Lia Biondo, diretora de políticas de expansão da 
associação de pecuaristas dos EUA, com sede em Was-
hington, diz que espera que a lei do Missouri possa ser 
reproduzida em outros Estados.

"Vamos deixar que essas empresas decidam como 
chamar seus produtos, desde que não chamem de car-
ne", diz Biondo.

Mas, em todo caso, será que alguém vai realmente 
comer esses produtos?

Frequentadores do Lamberts, restaurante tradicio-
nal do Meio-Oeste em Ozark, no Missouri, terão que 
ser convencidos.

"A carne deve ser criada em uma fazenda, nos cam-
pos", declara Jerry Kimrey, trabalhador da construção 
civil de Lebanon, no Missouri.

A professora Ashley Pospisil, também de Lebanon, 

diz que prefere não comer carne à base de células.
"Eu gosto de saber de onde a carne veio, que é natu-

ral e não foi processada em laboratório", diz ela.
Linda Hilburn, que está comendo um bife antes de 

ir para casa em Guthrie, em Oklahoma, concorda:
"Tem algo na criação do homem que me assusta. Só 

causamos destruição aqui. Eu meio que gosto da ideia 
da criação de Deus."

Enquanto Hilburn está longe de ser a única a ter um 
pé atrás com a "comida Frankenstein", como os críti-
cos a rotularam, Josh Tetrick insiste que a carne feita a 
partir de células é totalmente livre das muitas doenças 
animais que afetam a produção tradicional de carne.

E ele está apostando na experiência humana a favor 
do progresso.

"No fim das contas, se você está falando do avanço 
do picador de gelo para a geladeira ou da matança de 
baleias para usar seu óleo em lamparinas até as lâmpa-
das incandescentes... mesmo que as pessoas associas-
sem as lâmpadas ao diabo... a humanidade conseguiu 
abraçar algo novo."

"Isso sempre acontece e, se eu tivesse que apostar, é 
o que vai acontecer em relação a isso também."

Por Regan Morris e James Cook
BBC News

A demanda por carne está crescendo em todo o mundo
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A
 integridade de dezenas de localidades costeiras 
do Mediterrâneo declaradas patrimônio cultural 
da humanidade está em perigo. Um estudo publi-

cado nesta terça-feira na Nature Communications mostra 
que esses locais, em sua maioria, estão ameaçados pelo 
aumento do nível do mar, uma das consequências do aque-
cimento global. A pesquisa avalia como a combinação 
desse fator com eventos meteorológicos extremos pode 
provocar um aumento da erosão e das inundações em 
áreas litorâneas. Ao todo, até 47 dos 49 locais analisados 
poderiam sofrer impactos negativos por um desses dois 
fenômenos (ou ambos), concluem os autores. Eles consi-
deram necessário que os Governos tomem medidas espe-
cíficas para cada lugar a fim de garantir sua preservação.

Alguns sítios históricos do Mediterrâneo declarados 
patrimônio da humanidade já sofrem os impactos decor-
rentes do aumento do nível do mar, relata Lena Reimann, 
pesquisadora da Universidade de Kiel (Alemanha) e auto-
ra principal do estudo. Um caso emblemático é a laguna 
de Veneza, sujeita periodicamente a inundações parciais. 
Nessa cidade italiana, há 15 anos está sendo construído 
um sistema de barreiras que permitiria reduzir o impacto 
das marés altas, explica a cientista.

As coisas no Mediterrâneo vão de mal a pior, como 
mostram as projeções de mudança climática na região. 
“A ameaça principal será representada pelas inundações 
costeiras”, diz Reimann. “Veremos níveis do mar mais 
extremos, com edifícios, igrejas, templos e estátuas cla-
ramente ameaçados”, detalha. “A erosão costeira avança 
mais lentamente, mas poderia afetar determinadas estru-
turas, bem como as características de paisagens culturais 
como o delta do Pó (Itália)”, acrescenta.

A pesquisa propõe para o ano 2100 quatro cenários 
possíveis de aumento de elevação do mar em combinação 
com eventos extremos. Para cada um dos locais analisa-
dos e para cada cenário, o estudo compara a situação no 
ano 2000 com a sua possível evolução um século depois. 
Os autores preveem que, no caso mais desfavorável, o 
nível do mar subiria até 1,46 metro em cem anos. Como 
consequência desse fenômeno, as inundações na área 
mediterrânea poderiam aumentar até 50%, e a erosão 
costeira até 13%. O resultado final do estudo é um índice 
de exposição à erosão ou às inundações em cada um dos 
lugares analisados.

“Com relação ao risco de inundações, algumas das 
condições mais extremas podem ser encontradas na parte 
norte do mar Adriático, que abriga muitos sítios declara-
dos patrimônio da humanidade”, afirma Reimann. “Essa 
zona inclui Veneza e sua laguna, Ferrara e o delta do Pó e 
a catedral de São Jacó em Sibenik (Croácia)”, explica. Os 
resultados referentes ao aumento das condições de erosão 
das costas, por sua vez, evidenciam que os três locais 

mais vulneráveis a esse fenômeno são as joias arqueoló-
gicas de Tiro (Líbano), Tarragona (Espanha) e Éfeso (Tur-
quia).

Os países que concentram o percentual mais elevado 
de patrimônio da humanidade ameaçado pela alta do 
nível do mar são Itália, Croácia, Grécia e Tunísia, segun-
do o estudo. Para a Espanha, além de Tarragona, foi estu-
dada a serra da Tramontana, na ilha de Mallorca. Nesse 
caso, a pesquisa aponta um índice especialmente elevado 
de exposição à erosão. Só a Medina de Túnis (o casco 
antigo da capital do país norte-africano) e as ruínas de 
Xantos-Letoon (Turquia) não correm risco de sofrer 
impactos por erosão ou inundação.

Como enfrentar a maré
Fontes da Unesco dizem que a mudança climática é 

“uma ameaça crescente” para os sítios declarados patri-
mônio da humanidade. “Os impactos são variados, e a 
elevação do nível do mar é só um deles”, acrescentam 
essas fontes. Em 2017, um estudo realizado pela União 
Internacional para a Conservação da Natureza destacou 
que o número de locais naturais impactados pela mudan-
ça climática duplicou em três anos. “A situação não é 
muito diferente para os sítios de caráter cultural”, compa-
ram as fontes citadas anteriormente.

Para fazer frente à situação, os autores do estudo 
publicado nesta terça-feira consideram necessárias medi-
das de proteção adaptadas às características de cada um 
dos lugares ameaçados. Por isso, argumentam sobre a 
necessidade de estudos individuais. “Pode-se imaginar 
uma classificação dos sítios onde possam ser aplicadas 
estratégias similares”, afirma Reimann. “Mas uma solu-
ção que valha para todos não parece plausível”, acrescen-
ta. Na sua opinião, é preciso haver “planejamento preco-
ce e uma adaptação proativa, que inclua soluções inova-
doras para os diferentes locais”

A Unesco, por sua vez, afirma que a questão de fundo 
continua sendo a necessidade de reduzir as emissões de 
CO  e limitar o aumento médio da temperatura global a 2

no máximo 1,5 grau, como ficou estabelecido no Acordo 
de Paris sobre a mudança climática. Se os Governos não 
obtiverem esses objetivos, “o futuro de muitos dos nos-
sos sítios declarados patrimônio mundial será sombrio”, 
alerta.

Riscos ampliados
Íñigo Losada, catedrático de Engenharia Hidráulica 

na Universidade da Cantábria (norte da Espanha), desta-
ca que o novo estudo não considera em sua análise as 
características específicas dos locais incluídos. Na opi-
nião desse especialista, isso é uma limitação, porque os 
resultados dos efeitos de inundações e erosão ilustrados 
para cada lugar poderiam ser superestimados. “Uma inun-
dação não afeta da mesma maneira uma catedral ou uma 
ruína arqueológica”, explica. O catedrático também sali-
enta que é preciso avaliar que alguns desses elementos 
estão protegidos por se encontrarem numa cidade, ou 
estarão salvaguardados por estruturas de defesa, como no 
caso de Veneza.

Apesar dessas ressalvas, Losada considera inegável 
que o aumento do nível do mar é um perigo real para mui-
tas localidades costeiras do Mediterrâneo, incluído sítios 
declarados patrimônio da humanidade. “Em termos de 
mudança climática, nosso patrimônio universal mais 
exposto é o que está situado na costa, submetido aos 
impactos da inundação e da erosão”, afirma.

O especialista acrescenta que na costa mediterrânea 
espanhola há também muitos sítios de valor histórico ou 
cultural que estão ameaçados, mas não figuram na lista da 
Unesco. “Sabemos que teremos mais erosão e mais inun-
dações. É preciso prestar a esse patrimônio a mesma aten-
ção que dedicamos a cidades, infraestruturas e ecossiste-
mas”, conclui.

AUMENTO DO NÍVEL DO MAR PÕE PATRIMÔNIO CULTURAL DA
 HUMANIDADE EM PERIGO NAS COSTAS DO MEDITERRÂNEO

Veneza é um dos lugares mais ameaçados do Mediterrâneo. LENA REIMANN

MUDANÇA CLIMÁTICA

Francesco Rodella ´El Pais
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A
 China colocou os pés na América Latina. 
Ávido por matérias primas e, ultimamente, 
por aumentar sua participação nos mercados 

de infraestrutura e serviços, o gigante asiático, que 
pretende ultrapassar os Estados Unidos como maior 
economia mundial na próxima década, entrou com 
força como um jogador de peso na região com proje-
tos em países como o Brasil, Peru e Bolívia. Criou 
emprego e, principalmente, manteve a chegada de 
fluxos de investimento em um momento complicado, 
em plena retirada dos EUA de Donald Trump. Pequim 
ocupou esse espaço com sobras: seu banco de desen-
volvimento se transformou no mais importante pres-
tamista internacional para um grande número de paí-
ses latino-americanos, empresas como a China Petro-
leum e a Chinalco deram um passo à frente na mesma 
direção e seus investimentos nos mais de 10.000 qui-
lômetros que separam Ciudad Juárez (México) e 
Ushuaia (Argentina) se multiplicaram por mais de 10 
desde 2008.

Mas o dinheiro de Pequim também tem um lado 
muito mais amargo: o descumprimento de suas obri-
gações em matéria de direitos fundamentais em um 
grande número de projetos, tal como constata a Fede-
ração Internacional de Direitos Humanos (FIDH) - 
que agrupa quase 180 ONGs do mundo inteiro - em 
um relatório apresentado nesta semana. “As violações 
de direitos humanos feitas pelas empresas chinesas 
não são fatos isolados, demonstram um padrão de 
comportamento recorrente caracterizado pelo desres-
peito dos direitos fundamentais e dos direitos econô-
micos, sociais e culturais internacionalmente reco-
nhecidos”, frisam os técnicos da FIDH após percorre-
rem 18 explorações mineiras, petrolíferas e hidrelétri-
cas localizadas em cinco países da região: Argentina, 
Brasil, Bolívia, Equador e Peru.

A federação de ONGs denuncia o “contínuo” exer-

cício desses “comportamentos de violação com 
conhecimento de causa” e a falta de vontade do Esta-
do chinês em monitorar o cumprimento dos padrões 
mínimos exigidos por parte de suas empresas e ban-
cos. “Tudo isso se torna mais crítico quando se obser-
va o alto impacto dos investimentos chineses em terri-
tórios indígenas e áreas ambiental e socialmente sen-
síveis”, acrescenta. As violações de direitos humanos 
identificadas estão relacionadas, em primeiro lugar, 
com a implementação defeituosa de processos de con-
sultoria ambiental à população em geral e, especifica-
mente, às populações indígenas. Isso ocorre no com-
plexo hidrelétrico de La Barrancosa-Cóndor Cliff, no 
extremo sul da Argentina, onde a consultoria ambien-
tal “não cumpriu os padrões mínimos”, e no bloco 
petrolífero boliviano de Nueva Esperanza, onde a 
corporação petrolífera chinesa BGP “ignorou os acor-
dos e causou danos ambientais”.

Os fatos anunciados também têm a ver - sempre de 
acordo com a FIDH - com a violação do direito à terra 
e ao território: nos projetos de mineração de Mirados e 
San Carlos Panantza, empresas estatais chinesas teri-
am comprado terrenos irregularmente e utilizado 
ações civis contra famílias sem títulos de propriedade, 
o que teria ocasionado - “com o apoio da força públi-
ca” - o desalojo forçado e o deslocamento involuntá-
rio de aproximadamente quarenta famílias indígenas. 
Também com violações dos direitos trabalhistas e de 
associação, especialmente em projetos extrativistas 
no Equador e Peru, em que os empregados denuncia-
ram os “maus-tratos, as demissões ilegais e [a presen-
ça de] acidentes previsíveis” no local de trabalho e, 
diretamente, com supostas travas por parte das empre-
sas no processo de constituição de sindicatos.

Na América Latina, reconhece a FIDH, o interesse 
econômico chinês levantou grandes expectativas 
entre a população pela possibilidade de que se tratasse 

de uma relação em que as duas partes fossem benefici-
adas. E ainda que em muitos casos o impulso econô-
mico que significou a chegada em peso de investido-
res do país asiático seja um fato constatável com 
dados, a entidade com sede em Paris considera que, 
após uma década de presença de Pequim, as comuni-
dades impactadas pelos projetos ainda não viram um 
comportamento social e ambientalmente responsável 
por parte das instituições chinesas. “A viabilidade de 
uma verdadeira cooperação sul-sul e de relações de 
benefício mútuo dependem em grande medida de que 
a China tenha um compromisso genuíno de bem-estar 
das comunidades locais e um modelo de investimento 
que respeite os direitos humanos e da natureza”. Um 
puxão de orelhas e um aviso aos navegantes que chega 
somente três semanas antes de que as Nações Unidas 
façam seu exame periódico sobe a situação dos direi-
tos humanos no país mais populoso do mundo.

O LADO AMARGO DO DESEMBARQUE
 CHINÊS NA AMÉRICA LATINA

POR IGNACIO FARIZA - EL PAIS

(27) 3371-1505
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A
 Revolução Chinesa de 1949 consistiu basicamen-
te no processo revolucionário que foi responsável 
por consolidar a ascensão dos comunistas ao poder 

da China. Os comunistas na China eram liderados por Mao 
Tsé-tung e, após anos de guerra civil contra o Partido Naci-
onalista, conseguiram tomar o poder e iniciar as mudanças 
que transformaram a China em uma nação comunista.

Antecedentes
A ascensão dos comunistas ao poder na China só foi 

possível a partir de um longo processo de disputa pelo 
poder na década de 1920. De toda forma, é importante ana-
lisar outros processos que aconteceram naquele país desde 
o início do século XX.

 Fim da monarquia na China
A China, no começo do século XX, era uma nação 

governada por uma monarquia, e seu território havia sido 
invadido por uma série de potências estrangeiras durante o 
processo neocolonialista. A presença estrangeira na China 
motivou o crescimento de movimentos nacionalistas, que 
desde o século XIX atuavam no país promovendo revoltas. 
Com a virada do século, o nacionalismo chinês cresceu e, 
a partir da Revolução de 1911 ou Revolução Xinhai, a 
dinastia Manchu foi destituída do poder, o que colocou fim 
à monarquia chinesa.

 República
Com a queda da monarquia, a China transformou-se em 

uma República e foi formado um Governo Provisório em 
torno de Sun Yat-sen, o grande nome do nacionalismo 
chinês naquele período. Esse governo provisório teve o 
poder transmitido para Yuan Shikai em 1912, e o gover-
nante chinês foi o responsável por uma tentativa de restau-
ração monárquica entre 1915 e 1916.

Esse período de 1916 a 1927 foi marcado por uma série 
de movimentos separatistas. Diferentes províncias do inte-
rior da China lutavam por sua independência. Nesse perío-
do, formaram-se diferentes zonas de influência sob o 
comando dos senhores da guerra da China, chefes militares 
que exerciam o poderio nessas localidades.

Nesse contexto, uma grande força passou a lutar contra 
os senhores da guerra para garantir a centralização do 
poder na China: o Partido Nacionalista, também conheci-
do como Kuomintang. Outro fator que causava grande 
incômodo nos nacionalistas chineses era a continuidade 
das forças estrangeiras.

Comunismo
Enquanto tudo isso acontecia no território chinês, outra 

força despontava naquele país: os comunistas. O fortaleci-
mento do comunismo na China foi inspirado pelo sucesso 
da Revolução organizada pelos bolcheviques na Rússia 
em 1917. O fortalecimento do comunismo na China nesse 
período também esteve diretamente relacionado com o 
fortalecimento do operariado chinês.

Por causa do fortalecimento do comunismo na China, 
foi fundado, em julho de 1921, o Partido Comunista Chi-
nês (PCC). Originalmente, era formado por 57 membros, 
que levantaram como bandeira a organização do operaria-
do chinês. Entre esses 57 primeiros membros da PCC, esta-
va Mao Tsé-tung, nome que seria fundamental no sucesso 
do partido nos anos seguintes.

Nacionalistas e comunistas entram em guerra
Após a fundação do PCC, os primeiros anos da relação 

desse partido com o Kuomintang foram pacíficos, princi-
palmente por causa da mediação da União Soviética, que 
fornecia armas e outros recursos para os nacionalistas em 
sua guerra contra os senhores da guerra. Com isso, os comu-

nistas foram aceitos nos quadros nacionalistas, mas esta-
vam submetidos a Sun Yat-sen, líder do Kuomintang.

Essa atitude paradoxal do governo da União Soviética é 
explicada pelo fato de que Stalin acreditava que os comu-
nistas chineses não estavam preparados para organizar a 
transição ao socialismo e, nesse momento, deveriam ape-
nas se preocupar em garantir a soberania e o fim das inter-
ferências estrangeiras.

A relação entre nacionalistas e comunistas alterou-se a 
partir do momento que Chiang Kai-shek assumiu o poder 
do Kuomintang em 1925. A ascensão de Chiang ocorreu 
após a morte de Sun Yat-sen, e Chiang liderou os naciona-
listas na luta contra os senhores da guerra. Entre 1925 e 
1927, essa luta contra os senhores da guerra ainda contou 
com o apoio da massa comunista.

O fortalecimento dos comunistas, principalmente nas 
grandes cidades chinesas, forçou Chiang Kai-shek a tomar 
algumas medidas para reprimir o crescimento dessas for-
ças. Essa repressão manifestou-se a partir de ações do Kuo-
mintang – agora em aliança com os senhores da guerra – 
contra os comunistas. Isso fez ser deflagrada uma guerra 
civil entre nacionalistas e comunistas.

A luta organizada pelos comunistas contra as forças 
nacionalistas de Chiang Kai-shek acontecia a partir de 
levantes urbanos e guerrilhas formadas nas zonas rurais. 
Chiang colocou o combate aos comunistas como priorida-
de de seu governo e mobilizou forças gigantes para repri-
mir e perseguir os comunistas.

A perseguição forçou os comunistas ao recuo para evi-
tar a aniquilação perante as forças nacionalistas. Isso ficou 
conhecido como Longa Marcha e aconteceu entre 1934 e 
1935. As forças comunistas fizeram um percurso de cerca 
de 10 mil quilômetros, saindo das regiões de Jiangxi e Fuji-
an e estabelecendo-se em Yanan.

A guerra civil chinesa foi parcialmente suspensa por 
causa de um inimigo em comum que ameaçava tanto comu-
nistas quanto nacionalistas: os japoneses. O Japão nesse 
período (década de 1930) possuía um governo alinhado à 
extrema-direita, era extremamente militarista e alimentava 
ambições imperialistas sobre as regiões vizinhas.

A China era alvo do imperialismo japonês desde finais 
do século XIX. As ações do Japão em relação à China tor-
naram-se mais contundentes, sobretudo após a invasão da 
Manchúria em 1931. A crescente hostilidade japonesa em 
relação à China deu início a um conflito quando o Japão 
declarou guerra à China em 1937. Isso marcou o início da 
Segunda Guerra Sino-Japonesa.

Mesmo com a guerra civil interrompida por causa da 
ameaça japonesa, é muito importante pontuar que houve 
ainda assim pequenos combates entre as tropas nacionalis-
tas e comunistas, principalmente porque os dois lados sabi-
am que o confronto seria retomado após a derrota japonesa. 
Manter o adversário enfraquecido era fundamental para 
uma vitória futura.

Derrota dos japoneses e retorno da guerra civil
Após a derrota dos japoneses em 1945, os líderes dos 

nacionalistas e comunistas, Chiang Kai-shek e Mao Tsé-
tung, respectivamente, reuniram-se para negociar a forma-
ção de um possível governo conjunto na China. As negoci-
ações, no entanto, não tiveram sucesso, pois Chiang exigiu 
o desarmamento total das milícias comunistas, o que foi 
rechaçado por Mao.

O fracasso das negociações resultou na retomada da 
guerra civil na China. Chiang recebeu forte apoio dos 
EUA. O que escapava aos olhos de Chiang naquele 
momento era que os comunistas haviam saído extrema-
mente fortalecidos entre a população camponesa no interi-
or da China.

A luta contra os japoneses e a implantação de medidas 
revolucionárias para garantir o acesso dos camponeses à 
terra trouxeram apoio maciço aos comunistas. Ao todo, 
somando as forças de guerra entre soldados bem equipados 
e milicianos, os comunistas possuíam uma força que supe-
rava 10 milhões de pessoas.

Essa segunda fase da guerra civil chinesa estendeu-se 
de 1946 a 1949. Aos poucos, os comunistas foram impon-
do seu domínio sobre o interior da China e reduzindo o 
poder dos nacionalistas às grandes cidades. Em janeiro de 
1949, Chiang Kai-shek, os nacionalistas e a alta burguesia 
chinesa abandonaram o país e partiram na direção de For-
mosa (atual Taiwan).

Em 1º de outubro de 1949, Mao Tsé-tung proclamou a 
República Popular da China, e as medidas revolucioná-
rias que transformaram a China em uma nação comunista 
começaram a ser realizadas a partir desse momento.

Mao Tsé-tung foi o grande líder do Partido Comunista
 Chinês no processo de luta contra os nacionalistas*
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Por Michael Marshall - BBC Earth

N
a realidade, dentre todos os artrópodes do 
planeta, o ladrão-de-coco só é menor que 
o caranguejo-aranha-gigante (Macrochei-

ra kaempferi), que vive no meio aquático mari-
nho, onde pode suportar melhor seu peso médio de 
quase 20 kg.

Apesar de seu tamanho, pouco se sabe sobre as 
populações de ladrões-de-coco da Terra. Eles são 
classificados como espécie deficiente de dados 

(DD) pela União Internacional para a Conserva-
ção da Natureza (IUCN, na sigla em inglês), o que 

significa que os especialistas não sabem o sufici-
ente para poder determinar se essa espécie está ou 
não ameaçada de extinção.

Esses caranguejos vivem em pequenas ilhas da 
região tropical dos oceanos Índico e Pacífico. E, 
apesar do nome, têm uma alimentação variada que 
inclui frutas suculentas e até caranguejos menores.

Coco para comer e morar
Quando decidem comer um coco, eles rasgam a 

casca em tiras usando suas pinças e, em seguida, 
batem na fruta repetidamente até que ela se rompa.

Os ladrões-de-coco moram em tocas subterrâ-
neas, forradas com fibras da casca de coco. Dife-
rentemente da maioria dos caranguejos, eles são 
praticamente seres terrestres e só vão ao mar para 
depositar seus ovos.

As populações de ladrões-de-coco nunca foram 
estudadas a fundo, por isso não se sabe quantas 
espécimes restam no mundo.

"Historicamente, esse tipo de caranguejo foi 
alvo de caçadores, mas não por muitas décadas", 
diz Heather Koldewey, da Sociedade Zoológica de 
Londres, na Grã-Bretanha. Hoje em dia, muitos 

servem de presas para ratazanas, que foram intro-
duzidas às ilhas onde eles vivem.

Caranguejos x ratazanas
Koldewey e seus colegas agora estão realizan-

do a primeira grande pesquisa sobre as populações 
de ladrões-de-coco, tendo começado por três atóis 
no Arquipélago de Chagos, no Oceano Índico.

A bióloga diz que ainda é cedo para definir a 
situação desses animais, pois serão necessários 
mais alguns anos de levantamentos.

Mas, segundo ela, as ratazanas representam um 
problema, principalmente em ilhas com pouca 
vegetação. Mesmo assim, os cientistas observa-
ram que, algumas vezes, os caranguejos levam a 
melhor e comem as ratazanas.

Pelo menos em Chagos, os ladrões-de-coco 
devem permanecer a salvo. "Chagos é uma reserva 
marinha totalmente protegida do homem, e este 
ano a entidade responsável pelo parque começou 
um programa para erradicar as ratazanas", explica 
Koldewey.

Conheça o 'ladrão-de-coco', 
o maior artrópode terrestre

Caranguejo bate no coco até ele abrir e usa casca para forrar sua toca

Filtro
Editor: Luiz Sergio Castro
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P
aris foi o epicentro de um terremoto político em 
1968, mas a sua abrangência foi global: de Bei-
jing a São Paulo; de Paris a Dakar; de Praga à 

Cidade do México; e de Córdoba a Berlim os protestos 
envolveram distintas motivações que partilhavam um 
fundo comum: a crise de um modo de vida.

O mundo padronizado de produção fordista e con-
sumo em massa parecia prometer uma sociedade aflu-
ente mesmo para os países da periferia. As desigualda-
des de classe pareciam amenizadas, mas e as outras 
opressões? Os jovens não tinham vivenciado as priva-
ções da guerra como seus pais, professores e gover-
nantes e os desafiaram.

Embora Paris tenha concentrado a atenção mundial 
por causa de uma crise política e da maior greve operá-
ria da História, foi nos Estados Unidos que vieram a 
lume os movimentos que moldariam a passagem da 
sociedade autoconfiante dos trinta anos gloriosos para 
uma nova era de incertezas.

Rumo ao Vietnã
Em setembro de 1968 centenas de mulheres quei-

maram seus sutiãs em Atlantic City, durante o concur-
so de Miss América. No dia 28 de junho de 1969, no 
bar Stonewall, em Nova York, aconteceu o que deveria 
ser uma costumeira batida policial para prender gays. 
Mas daquela vez eles resistiram e desencadearam 
tumultos que marcaram o início do gay liberation 
movement.

O movimento pela libertação sexual se combinou 
imediatamente aos protestos contra a guerra de agres-
são dos Estados Unidos contra o Vietnã.  A Ofensiva 
do Tet no primeiro dia do ano no calendário lunar do 
Vietnã, a 30 de janeiro de 1968, tinha sido frustrante 
em termos militares, mas uma vitória junto à opinião 
pública dos Estados Unidos.

Como revelaram os papéis secretos do Pentágono, 
encomendados em 1967 pelo secretário de defesa 
Robert McNamara e publicados quatro anos depois, a 
manipulação da opinião pública era crucial. O repúdio 
à guerra foi o estopim da revolta nas Cidades Universi-
tárias. E o surgimento dos Panteras Negras, o seu efei-
to mais significativo.

 
Todo poder ao povo
1968 também foi o ano em que Martin Luther King, 

ícone da vertente pacifista do movimento negro, foi 
morto. Na época o diretor do FBI Edgard Hoover o 
considerava um radical e o mantinha sob vigilância.

Foi depois daquele assassinato que o Black Panther 
Party se fortaleceu. A organização atuou entre 1966 e 
1982, inspirada nas variantes terceiro-mundistas do 
marxismo. Incorporou a causa gay e feminista. Elaine 
Brown se tornou presidente entre 1974 e 1977 depois 

que Huey Newton teve que ir a Cuba, devido às acusa-
ções de assassinato que pesavam contra ele.

O partido foi uma ameaça permanente ao governo. 
Não porque pudesse em algum momento conquistar o 
poder, mas porque danificava a imagem de uma demo-
cracia apoiada em séculos de escravidão e numa legis-
lação abertamente racista.

Para combatê-lo as agências de segurança do 
governo prenderam seus líderes e difundiram drogas 
baratas nos seus bairros. Diante de uma perseguição 
implacável e de um sistema eleitoral impenetrável, os 
Panteras Negras consideravam que sua política não 
podia ser implementada com uma cédula (ballot), 
somente com uma bala (bullet), na forte expressão de 
Kathleen Cleaver, uma das líderes do partido. No 
entanto, eles estiveram longe de uma luta armada e 
solicitavam principalmente o direito constitucional de 
portarem armas e serem julgados por iguais, isto é: 
negros.

Hannah Arendt, uma defensora dos direitos civis, 
constatou que a violência só entrou em cena com o 
Black Power nos campi, mas liderada por estudantes 
negros “aceitos sem as qualificações necessárias” e 
com o “interesse em diminuir os padrões acadêmicos”, 
ao contrário das “reivindicações morais desinteressa-
das de alto nível dos rebeldes brancos” (On Violence, 
1969).

Em Zabriskie Point (1970), de Antonioni, o fenô-
meno foi percebido por outro ângulo, o dos próprios 
negros, quando Kathleen 
Cleaver aparece nas cenas 
semidocumentais do filme 
numa assembleia estudan-
til.

O fato é que o discurso 
dos estudantes brancos 
não tinha apoio fora da 
universidade, enquanto os 
negros em Oakland ou 
qualquer outro lugar per-
faziam uma luta comuni-
tária que colocava em 
xeque o sistema como um 
todo, muito mais do que a 
performance dos situacio-
nistas franceses ou a con-
tracultura hippie da Califórnia.

Foi neste Estado que um juiz decretou a prisão de 
Angela Davis, liderança negra e professora no Depar-
tamento de Filosofia da Universidade da Califórnia, 
Los Angeles. Em outubro do ano seguinte agentes do 
FBI a prenderam e o próprio presidente Nixon os con-
gratulou pela captura de uma “perigosa terrorista”.

Além de 200 comitês locais pela libertação de Ange-

la nos Estados Unidos, houve outros 67 no exterior. 
Um fazendeiro branco pagou sua fiança e vários músi-
cos a homenagearam em canções, como os Rolling 
Stones, Bob Dylan, John Lennon e Yoko Ono. Não 
fazia sentido para aquela geração separar cultura e 
política. Enfim, ela foi inocentada.

 
50 anos depois
O romancista negro James Baldwin deixou um 

manuscrito inacabado sobre os assassinatos de três 
líderes da luta pelos direitos civis: Medgar Evers, Mal-
colm X e Martin Luther King. O cineasta Raoul Peck 
usou o manuscrito como roteiro de seu filme Eu não 
sou o seu negro.

É provável que Baldwin não se surpreendesse que 
ainda em 2014 haveria motins como o black lives mat-
ter, mas dificilmente pensaria que seu manuscrito 
originasse um documentário indicado ao Oscar em 
2016. No mesmo ano, Moonlight, uma película com 
elenco só de negros, conquistou o prêmio de melhor 
filme. Obra de uma beleza rara como se fosse um 
Bildungsroman, ela revela o crescimento de um ser 
humano e sua difícil aceitação social como negro e 
gay. O próprio Baldwin vivenciou essa condição e 
retratou o tema em seu livro O quarto de Giovanni, 
rejeitado pelas editoras em 1954.

Se a ampliação da cultura de tolerância, da literatu-
ra negra e de filmes reconhecidos pelo establishment 
são um atestado das mudanças que 1968 despertou nas 

mentalidades, as regressões políticas estão sempre à 
espreita. A história é tudo, menos uma caminhada idíli-
ca rumo à felicidade.

Autor:Lincoln Secco é professor livre-docente de 
História Contemporânea da Universidade de São 
Paulo (USP)

 1968 – A LUTA DOS DIREITOS CIVIS NOS ESTADOS UNIDOS

O escritor James Baldwin – Foto: Allan Warren/Wikimedia Commons.

Angela Davis alcançou notoriedade mundial como integrante dos Panteras Negras.
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D
esde o início do século 18, a prevalência de cri-
anças pelas ruas ensejou crítica ácida das autori-
dades que aí viam o anúncio de uma população 

mestiça e ameaçadora. Com o aumento das alforrias ao 
final daquele século, cresceu o número de crianças 
perambulando pelas ruas, vivendo de pequenos expedi-
entes e esmolas. Somava-se a tal condição, a instabilida-
de, bem como a rotatividade de grande parte da popula-
ção paterna. Isso resultava em fogos, ou domicílios, com 
chefia marcadamente feminina.

O resultado? Uma estreita ligação, mesmo econômi-
ca, entre mães e filhos. Uns ajudando o sustento dos 
outros. Mas, também, entre senhoras – brancas, mulatas 
ou negras – e seus pequenos cativos. Em Sabará, 1762, 
Vitória do Nascimento, preta forra, mãe solteira, além de 
possuir crianças escravas, criava uma “enjeitada”. Vivi-
am todos de costurar para fora. Com o adestramento 
completado entre 9 e 12 anos, qualquer menino ou meni-
na participava das tarefas cotidianas de limpar, descas-
car, cozinhar, lavar, alimentar os animais domésticos, 
remendar roupas, trabalhar madeira, pastorear, estrumar 
a plantação, regar a horta, pajear crianças menores da 
própria casa ou dos vizinhos, levar recados ou carregar 
mercadoria.

Filhos de doceiras descascavam amendoim, coleta-
vam ovos, colhiam frutas, transportavam feixes de cana 
na cabeça. Filhos de vendedoras de tabuleiro portavam 
tripés, oferecendo, aos gritos, biscoitos de goma, sequi-
lhos e broa. Outras crianças vendiam os produtos feitos 
em casa por suas genitoras, avós ou senhoras: velas de 
carnaúba, canjica, comida de angu, rendas, flores de 
papel. A tradição musical de certas regiões como Minas 
Gerais incentivava a participação de crianças como 
pequenos músicos e cantores – houve mesmo soprani-
nos – nas festas religiosas, tão comuns nesses tempos. 
Conta-nos Julita Scarano que “donos de escravos rece-
biam pagamentos por cativos 'moleques' que participas-
sem de bandas ou de grupos profissionais”. E a música 
podia ser um ótimo ganha-pão.

Muito desse precoce trabalho infantil era cadenciado 
pelo sofrimento. Entre os filhos de cativos e brancos e 
mulatos pobres, pequenas humilhações, castigos físicos 
e outros agravos marcavam a iniciação compulsória à 
sobrevivência. E a tradição continuou. Nos anos 30 da 
República Velha, para muitos, a infância foi um tempo 
de obrigações e trabalho. Entre os que não tinham recur-
sos, a criança raramente tinha um mundo próprio. No 
espaço exíguo das casas de subúrbio, nos cortiços e fave-
las ou nas fazendolas, ela começava a trabalhar desde 
cedo.

Há dezenas de exemplos nas memórias dos grandes 
escritores do período. Elídio Reis conta: “Quando fui 
atingindo 8, 9 anos, o terceiro emprego.Tinha eu que ir 
ao campo, no final das tardes, a cavalo, recolher as vacas 
leiteiras, colocar os bezerros num curral menor e as 
vacas num curral maior onde dormiam. Na manhã 
seguinte eu era o ajudante de minha avó, que se levanta-
va ao clarear do dia, para tirar leite. Depois do trabalho 
com as vacas eu tinha outro serviço... era eu o responsá-
vel pela manutenção da água no cercado de porcos. A 
água era trazida de balde, lá do pocinho, isto é, uma fonte 
de água cristalina, distante uns 50 metros”.

Havia, ainda, o trabalho exasperante para sobreviver, 
como o que experimentou Gregório Bezerra, que, ao 
completar 4 anos de idade ouviu de sua mãe: “Meu fii-
nho. Tu intera hoje 4 aninhos. Já tá um home, Tá bom de 
trabaio. Manhã tu vai trabaiá cum nói. Limpá mato no 
roçado”. “Meu pai colocou um cabo numa enxada velha, 
gasta pelo trabalho e pelo tempo e fez o mesmo com um 
cacareco de foice e falou: 'São teus. Toma conta e zela. 
Da manhã invante, tu vai aprendê a trabaiá cum nó em 
tudo'. Foi minha escola, durante os primeiros anos de 
minha vida. E foi uma excelente escola.”

No comércio e nos serviços, as crianças começavam 
cedo: “De regresso a São Luiz, quero rever os lugares 
em que passei uma parte de minha infância triste e traba-
lhosa. Passo em frente à antiga Mercearia Dias de 
Matos, onde pesei açúcar e lavei garrafas”, algo que 

marcou Humberto de Campos, caixeiro do pai. E o escri-
tor a louvar os filhos da lavadeira, que, em uniforme, 
transportavam trouxas de roupa na cabeça: “Heroizi-
nhos de quatro palmos, que na idade em que os filhos dos 
remediados constituem um peso na economia paterna, 
são um auxílio já na sua casa do morro ou da vila”.

Nelson Rodrigues dizia ter feito “a minha iniciação 
jornalística aos 13 [...] Eu era tratado, desde os 13 anos, 
como um pequeno gênio”. Mais precoce ainda foi Muri-
lo Mello Filho, que, aos 12 anos, já escrevia para o Diá-
rio de Natal. Seu assunto? Esportes.

Desde sempre, o trabalho infantil foi uma regra, ape-
nas arranhada com a chegada do artigo 149 do Código 
Penal brasileiro de 1940, que proibia o trabalho infantil 
escravo. Porém, a tradição se perpetuou e ignorou 
mesmo o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
8.069/90) de 13 de julho de 1990, que proibiu definitiva-
mente o trabalho de menores de 14 anos com rudes san-
ções. Em nosso país, muitas vezes, mascarado em “aju-
da em casa”, a exploração da mão de obra infantil conti-
nua...

Por Mary Del Priore
Doutora em história social com pós-doutorado na 

École des Hautes Études en Sciences Sociales, vencedo-
ra do Prêmio Jabuti e autora de Histórias Íntimas – Sexu-
alidade e Erotismo na História do Brasil.

TRABALHO INFANTIL 
EXISTIU

 DESDE SEMPRE
A exploração das crianças no Brasil só foi proibida em 1940. Mas, informalmente, continua até hoje. Foto:Getty Images

https://www.msf.org.br/doador-sem-fronteiras
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ocê certamente já viu algumas imagens que 

Vfazem parte do teto da Capela Sistina. O dedo 
de Deus apontado para o dedo de Adão é uma 

das figuras mais reproduzidas, homenageadas e paro-
diadas da humanidade (lembra do poster do filme 
E.T.?). As cenas do Pecado Original e a Expulsão do 
Paraíso, o Dilúvio Universal e tantas outras, saíram da 
parede para os livros, como ilustração do Velho Testa-
mento.Ver esses afrescos é um privilégio que, infeliz-
mente, acontece sempre em meio a uma turba de turis-
tas, com o pescoço esticado - e a ameaça de um torcico-
lo.

Os afrescos foram inaugurados em 1º de novembro 
de 1512, Dia de Todos os Santos, pelo papa Júlio 2º, 
após 4 anos de trabalho. "Nenhuma outra obra se com-
para a essa em excelência, nem hoje nem nunca", 
comentou o biógrafo Giorgio Vasari, contemporâneo 
de Michelangelo (1475-1564). "O teto é um farol para 
a nossa arte, de benefício inestimável para todos os 
pintores. Ele restabelece a luz num mundo que durante 
séculos esteve mergulhado em trevas

Vasari foi o primeiro a chamar sua época de Renas-
cença. E o que renascia eram a arte e o pensamento da 
Antiguidade. Quando Michelangelo terminou a pintu-
ra do teto da capela, já fazia pelo menos um século que 
esse resgate havia se iniciado na Itália, ou melhor, nas 
cidades-estado do norte e centro da península.

Os precursores da Renascença foram poetas e pro-
sadores como Petrarca (1304-1374) e Boccaccio 
(1313-1375), pintores como Giotto (1266-1336) e 
Masaccio (1401-1428). Entre os contemporâneos, 
Leonardo da Vinci (1452-1519) e Rafael (1483-1520). 
A chave para entender esse movimento está nas pro-
fundas transformações econômicas conduzidas naque-
les séculos por uma nova classe social urbana em 
ascensão - a burguesia mercantil. A Itália tinha a imen-
sa vantagem de estar situada no coração da maior área 
de comércio do mundo, a bacia mediterrânea. Cidades 
costeiras como Gênova e Veneza tiveram a oportunida-
de de enriquecer de maneira fantástica devido ao 
comércio com o Oriente.

Nova visão
Graças a esse contato e à valorização de suas ativi-

dades, seus mercadores e banqueiros adquiriram uma 
nova visão do mundo, baseada na valorização da reali-

dade material, em contraste com a religiosidade pro-
funda da Idade Média. As artes reproduziam essa 
mudança de pensamento. Nas pinturas típicas do sécu-
lo 13, por exemplo, as figuras humanas eram planas e 
irreais. O tamanho de uma figura não refletia a perspec-
tiva, mas sua importância no quadro.

Dois séculos depois, os artistas faziam desenhos 
ultrarrealistas, criando a ilusão de profundidade num 
quadro plano. Tão realistas que, para aprender a confi-
guração correta de músculos e veias, era comum que 
artistas dissecassem cadáveres, aprendendo anatomia. 
A riqueza permitiu que a burguesia em ascensão inves-
tisse pesadamente nas artes. Como resultado, já no 
século 14, surgia uma nova e numerosa classe de assa-
lariados, que trabalhavam juntos nas primeiras ofici-
nas, ou separados, cada qual em sua casa, recebendo 
dos patrões matérias-primas e ferramentas e entregan-
do-lhes o produto acabado mediante pagamento. Era 
uma mudança e tanto na vida europeia, com a lenta 
decadência das fechadas e hierarquizadas corporações 
de artesãos, as guildas, que monopolizavam a produ-
ção na Idade Média.

Mas, no começo, a mudança era limitada. O artista 
ainda não tinha completa autonomia e a melhor arte 
produzida no Renascimento era realizada sob enco-
menda dos mecenas, pertencentes às famílias ricas que 
exigiam sua execução conforme especificações e 
determinavam como deveria ser usada. Muitos eram 
mal pagos e, como qualquer outro provedor de servi-
ços, deviam obedecer às instruções e entregar a merca-
doria encomendada. Essa situação só veio a mudar no 
século 16, quando profissionais, como o próprio 
Michelangelo e Rafael, passaram a fazer parte de um 
grupo de elite, com liberdade para recusar encomendas 
e estipular as condições de trabalho.

Durante boa parte de sua vida, porém, Michelange-
lo enfrentou as mesmas vissicitudes dos outros artistas. 
Disso surgiram as famosas desavenças com o papa 
Júlio 2º, retratadas no filme Agonia e Êxtase(1965), 
que trata do projeto de pintura da Capela Sistina e leva 
o espectador ao mundo das cidades italianas do Renas-
cimento. O enredo, baseado no livro do mesmo nome 
de Irving Stone, recorre a uma vasta pesquisa, usando 
as cartas de Michelangelo e a biografia do artista, 
escrita por Vasari em 1550 e ampliada em 1568, para 
ilustrar o embate entre dois temperamentos difíceis. De 

um lado, um artista atormentado, que se acreditava 
dotado de inspiração divina, e de outro um papa guerre-
iro e irascível. A biografia e as cartas mostram também 
o relacionamento difícil de Michelangelo com o pai, 
Ludovico, um magistrado apagado e de pouco tino 
para negócios, que tentou dissuadir o filho da ideia de 
tornar-se escultor, aos 13 anos.

Nascido em Caprese, na zona rural, em 6 de março 
de 1475, Michelangelo teve a sorte de ter se mudado 
com a família para Florença, a mais rica das cidades-
estado italianas, dominada desde 1469 por Lorenzo de 
Medici, o Magnífico. Em 1489, Lorenzo descobriu o 
jovem aprendiz, cujo talento como escultor já começa-
va a aparecer, e o convenceu a morar no palácio, onde 
havia fundado uma oficina para artistas. Pouco mais 
que um garoto, Michelangelo teve então a oportunida-
de de conviver com os filhos do poderoso Medici, 
estudando com os melhores professores particulares da 
Itália.

Primeiras obras
Foi no período de aprendizado no palácio que o 

artista realizou as duas primeiras obras que sobrevive-
ram até os nossos dias. São os baixos-relevos Madona 
da Escada e Batalha dos Centauros.Nelas já se pode 
encontrar pistas do que Michelangelo posteriormente 
faria na Capela Sistina. Primeiro a preocupação com 
cada detalhe do corpo: veias, músculos, ossos, que 
sobressaem na variedade de posições.

As formas traduzem sensações como medo, preocu-
pação, desespero e sofrimento, refletidas também nas 
imagens de santos e pecadores. "Michelangelo sai da 
imitação seletiva dos modelos antigos e cria uma nova 
interpretação da vida", diz Luciano Migliaccio, profes-
sor de História da Arte na Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da USP. Essa ideia é muito repisada por 
Vasari e, segundo Migliaccio, instruída pelo próprio 
biografado. "Michelangelo queria construir a imagem 
de um gênio, sabia que disso dependia o seu status 
como artista", explica. "Ele quer deixar registrado que, 
mais do que seguir as regras antigas, possui uma marca 
própria, individual, uma espécie de liberdade que esta-
ria na raiz da superação dos artistas anteriores."

Continua...
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Apesar disso, nesses primeiros tempos, o escultor 
não conseguia sobreviver de sua arte. Após a morte 
de Lorenzo, passou necessidade sem o protetor e 
com o caos que se seguiu em Florença. E para se man-
ter ocupado e ganhar algum dinheiro, participou de 
um embuste. Fez uma estátua simulando uma anti-
guidade romana envelhecida artificialmente e envi-
ou para Roma, onde, de mão em mão, acabou na 
posse de um cardeal. Grande colecionador, o religio-
so não engoliu a alegada antiguidade da obra, mas 
pagou o preço pedido em troca do nome do autor. 
Assim, Michelangelo foi convocado a Roma pela 
primeira vez.

Ali começou a trabalhar em um tema 100% cris-
tão - a Pietà, que está na Basílica de São Pedro, no 
Vaticano, atrás de sólidos vidros que a protegem de 
atentados como o que quase a destruiu em 1972. A 
obra ainda hoje é considerada pelos especialistas a 
escultura em mármore mais refinada desde a queda 
de Roma, mil anos antes. Mostra uma Maria jovem 
demais para ser a mãe de um filho morto, aos 33 anos, 
como um sinal da beleza eterna da Virgem. Foi a con-
sagração do autor.

Michelangelo voltou então para Florença, convo-
cado para realizar a obra que simbolizaria a cidade. O 
tema escolhido foi o personagem bíblico Davi, retra-
tado no exato momento em que decide combater 
Golias, em uma estátua com mais de 4 m de altura.

A fama recém-conquistada chegou aos ouvidos 
do novo papa, Júlio 2º, apelidado de Terrível. Miche-
langelo foi convocado em 1508 para se estabelecer 
em Roma. O pontífice tinha a intenção de recuperar 
para a cidade a glória da antiga capital do Império 
Romano e isso incluía ser enterrado em um mausoléu 
que ofuscasse o de todos os papas anteriores.

Para isso, queria a participação do maior escultor 
do mundo, e Michelangelo começou a trabalhar dali 
a alguns meses. Duas esculturas do túmulo, Moisés e 
Os Escravos, só foram concluídas em 1513, após a 
morte do papa. Conta Vasari que, depois de terminar 
Moisés, Michelangelo teria batido no joelho da 
escultura e exclamado: Parla! ("Fala!").

No meio do trabalho do mausoléu, veio a contra-
ordem: o papa decidiu que ele deveria pintar o teto da 
sua capela privada e sede do conclave, onde até hoje 
o Colégio de Cardeais reúne-se para eleger o papa. 
Durante toda a sua vida, Michelangelo definiu-se 
como um escultor, considerando a pintura uma arte 
menor. Mas não havia como dizer não ao papa. 
Assim, de 1508 a 1512, entregou-se à pintura. 
Durante toda a obra, Michelangelo dispensou a ajuda 
de assistentes, trabalhando de pé, com a cabeça vira-
da para cima. Comia enquanto pintava. À noite dese-
nhava os cartões com as figuras que seriam transferi-
das para o teto na manhã seguinte. Colocou tapumes 
que escondiam todo o trabalho, que nem mesmo o 
papa poderia acompanhar.

Em sua biografia, Vasari relata que, quando Júlio 
2º, impaciente, o interrogava para saber quando a 
obra ficaria pronta, respondia: "Quando eu acabar!" 
Numa das vezes, o papa furioso bateu-lhe com o caja-
do nas costas e ameaçou jogá-lo dos andaimes. Em 
várias ocasiões, atrasou o pagamento. Mas valeu a 
pena. Na abóbada de cerca de 1 000 m², a 20 m de 
altura, há aproximadamente 300 figuras, represen-

tando 7 episódios do Gênesis, além de profetas, sibi-
las, que teriam anunciado a vinda de Cristo, e cenas 
da história do povo de Israel.

No total, Julio 2º pagou 3 mil ducados pelo traba-
lho. Significava que Michelangelo, a partir dali, era 
um homem rico. Mesmo assim, continuou a traba-
lhar até morrer, aos 89 anos, deixando obras fantásti-

cas que marcaram para sempre a história da arte, 
entre elas O Juízo Final, encomenda do papa Cle-
mente 7º, na parede frontal da Capela Sistina. Para 
ele, o mais importante era ser reconhecido pelo seu 
gênio artístico autônomo, ideia que viria a se firmar 
nos séculos posteriores.

A Pietá Wikimedia Commons
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Já era tarde da noite de 3 de novembro de 1966 
quando o diplomata Adolfo Mena González, de 
38 anos, calvo e barrigudo, chegou ao aeroporto 

de La Paz, na Bolívia. Cansado da longa viagem – 
havia passado por Moscou, Praga, Viena, Frankfurt, 
Paris, Madri e São Paulo, como mostrava seu passa-
porte uruguaio –, declarou aos fiscais da imigração que 
pretendia levantar dados para a Organização dos Esta-
dos Americanos. Liberado, seguiu para o centro da 
capital, onde se hospedou numa suíte do Hotel Copa-
cabana.

Ali conheceu os irmãos bolivianos Guido e Roberto 
Peredo e com eles partiu de avião para Cochabamba, a 
800 quilômetros de La Paz. Depois de mais três dias de 
viagem de jipe, chegou às margens do rio Ñancahuazú. 
Em 7 de novembro, escreveu em seu diário: “Hoje 
começa uma nova etapa”. Só então revelou sua verda-
deira identidade: González era, na verdade, o guerri-
lheiro Ernesto Che Guevara.

Depois de ter levado a Revolução Cubana à vitória 
em 1959, ao lado de Fidel e Raúl Castro, Che se dedi-
cara a espalhar ideais revolucionários pelo mundo. 
“Ele esteve no Congo em 1964, onde experimentou 
um terrível revés, e, de volta a Cuba, entrou na clan-
destinidade para trabalhar secretamente em seus 
novos planos: criar na América Latina um foco guerri-
lheiro que pudesse convulsionar todo o continente”, 
diz o historiador mexicano Jorge Castañeda em Che 
Guevara – A Vida em Vermelho. “Na época, a América 
Latina parecia um grande tabuleiro da Guerra Fria, 
onde ondas de inspiração comunista esbarravam em 
ditaduras militares apoiadas pelos Estados Unidos.”

A Bolívia não fugia à regra. Em 1964, depois de 
duas décadas de instabilidade (em que sindicatos, Exér-
cito e latifundiários se digladiaram pelo poder), um 
golpe pôs no governo o general René Barrientos. A 
Bolívia se tornou, então, um notório aliado dos Esta-
dos Unidos – naquela época, em termos de ajuda mili-
tar americana, o país só perdia para Israel. Era a nação 
mais pobre da América depois do Haiti.

Repressão, pobreza, presença imperialista: segun-
do as concepções políticas de Che, a Bolívia era perfei-
ta para uma nova vitória revolucionária. Para colocar a 
teoria em prática, entretanto, era preciso recrutar uma 
equipe. Em julho de 1966, enquanto Che permanecia 
incógnito, Raúl Castro, comandante das Forças Arma-
das de Cuba, convocou alguns veteranos da Revolução 
Cubana. O capitão Harry Villegas Tamayo, o Pombo, 
estava presente e relembrou a cena em 2006, numa 
entrevista à revista chilena Punto Final. “Raúl disse 
que havíamos sido chamados para integrar uma Briga-
da Internacional de Combatentes pela Liberdade dos 
Povos”, afirmou. “A resposta foi um unânime “eu 
vou!” 

A tropa de elite passou por três meses de treinamen-
to. Depois, todos seguiram por caminhos diferentes 
para a América do Sul. Já Che precisava de um bom 
disfarce para conseguir chegar à Bolívia sem ser nota-
do. Cortou o cabelo e a barba, adotou óculos de lentes 
grossas e colocou uma prótese dentária que mudou sua 
fisionomia e sua voz. No fim de outubro, visitou sua 
família pela última vez em Havana. Jantou com as 
filhas, apresentado a elas como “tio Ramón”. O disfar-
ce funcionou – as meninas só saberiam que aquele era 
seu pai depois de receber a notícia de sua morte.

Bem-vindo à selva
A região do rio Ñancahuazú é coberta por uma mata 

densa, cortada por córregos e mangues. De repente, 
erguem-se elevadas montanhas ou abrem-se crateras e 
desfiladeiros, chamados na região de quebradas. Foi às 
margens das águas barrentas do Ñancahuazú que Che 
encontrou pela primeira vez sua tropa, instalada num 
sítio que haviam comprado na região para servir de 
disfarce temporário. Eram apenas 13 homens, entre 
veteranos cubanos e jovens bolivianos. Em novembro, 
Che inspecionou o primeiro acampamento na selva – 

duas cabanas sobre o chão barrento.
No início de dezembro, o líder anotou em seu diário 

(que depois seria publicado como Diário da Guerrilha 
Boliviana): “Não tenho os homens e as armas que espe-
rava”. Che se referia à falta de ajuda do Partido Comu-
nista Boliviano. Seu líder, Mário Monje, insistia em ter 
a palavra final sobre a guerrilha. Che não aceitou, e os 
dois cortaram relações. A briga era indesejável, mas 
não comprometia a estratégia de Che. O apoio de parti-
dos e sindicatos poderia ser obtido à medida que avan-
çassem as conquistas dos guerrilheiros. A referência, é 
claro, era a Revolução Cubana – que quando começou, 
no fim de 1956, tinha apenas 12 homens isolados no 
meio do mato (incluindo o próprio Che).

Todo o discurso político, porém, parecia muito dis-
tante naquela manhã de janeiro de 1967, em que a 
selva de Ñancahuazú afundava sob as chuvas de um 
verão amazônico. Foi quando os guerrilheiros lidera-
dos por Che deram os primeiros passos de sua quimera 
revolucionária. Já eram 27 homens que, em expedi-
ções diárias, se familiarizavam com o território. A fase 
de “implementação e infra-estrutura” durou quase 
dois meses.

Numa área de cerca de 140 quilômetros quadrados, 
estabeleceram postos de observação e abriram covas 
para estocar remédios, alimentos, armas e equipamen-
tos de comunicação. “Abrir trilhas e desenhar rotas 
para deslocamento e defesa não parecia uma missão 
perigosa, nem revolucionária, mas era cumprida com 
dedicação absoluta e disposição militar”, lembra Dari-
el Benigno Ramirez, um dos veteranos da guerrilha, 
em  Cubano.Memorias de un Soldado

Seis contra cem
“O primeiro estágio está terminado. Os homens 

chegaram algo cansados, mas de modo geral conduzi-
ram-se bem”, anotou Che em 1º de fevereiro. O próxi-
mo passo seria treinar os combatentes para a sobrevi-
vência na selva. Che, então, montou três grupos para 
uma expedição, prevista para durar 15 dias. No acam-
pamento ficaram apenas quatro combatentes. “A 
marcha era a principal atividade. Che, exigente com a 
disciplina, fazia o grupo caminhar em silêncio, man-
tendo uma distância de 20 metros entre um e outro”, 
relatou o capitão Villegas. Andar uma dezena de quilô-
metros sob chuva, em trilhas enlameadas, podia levar 
o dia todo. Quando o grupo de Che tentou atravessar o 
rio Grande, o boliviano Benjamin Coronado Córdoba 
foi levado pela correnteza e morreu afogado. A primei-
ra baixa da guerrilha viera antes do primeiro tiro ser 
disparado.

A volta foi ainda mais cansativa – a expedição já 
havia tomado quase um mês. Desde a chegada à Bolí-
via, Che tinha perdido 20 quilos. Sua barba voltara e 
ele sofria com ataques de asma, dores nas mãos e pés 
inchados. No acampamento, sem notícias do resto do 

grupo, Vicente Rocabado e Pastor Barrera desertaram 
em 11 de março. A caminho da vila de Camiri, tenta-
ram vender um fuzil e foram denunciados. Presos, 
falaram da guerrilha. E disseram que o líder era Che 
Guevara.

As forças armadas bolivianas foram colocadas em 
alerta. Em março, patrulhas saíram de Camiri para 
investigar a região. No dia 23, cerca de 40 militares 
estavam na margem direita do Ñancahuazú, carregan-
do armamento pesado e avançando devagar. Com a 
água batendo na cintura, os soldados tentavam atra-
vessar o rio quando, por volta das 8h30, um tiro acer-
tou o último homem da retaguarda. Após o estampido 
seco do fuzil, a selva cuspiu rajadas de metralhadora. 
Os soldados não viram quem os atingia. A ação, feita 
por sete guerrilheiros, deixou sete militares mortos, 
quatro feridos e 14 capturados. 

Os prisioneiros foram levados ao acampamento da 
guerrilha, onde receberam medicação e alimento. No 
dia seguinte foram soltos – aliviados de três morteiros 
de 60 milímetros, 16 pistolas Mauser, três submetra-
lhadoras Uzi, dois rifles BZ, dois rádios, duas mulas, 
um cavalo e alguns pares de botas. “Os soldados em 
serviço militar, mal treinados e mal armados, quando 
não foram simplesmente afugentados, sofreram frago-
rosas derrotas para a guerrilha que parecia, nos dois 
primeiros meses de conflito, invencível”, afirma o 
jornalista americano Jon Lee Anderson em Che Gue-
vara – Uma Biografia.Em 10 de abril, um grupo de 
cerca de 150 soldados apanhou de uma dúzia de guer-
rilheiros e acabou com dez mortos e 30 prisioneiros. A 
guerrilha sofreu apenas uma baixa: o veterano capitão 
Suarez Gayol, ex-ministro da Indústria do Açúcar em 
Cuba.

Alarmado, o governo boliviano buscou ajuda nos 
Estados Unidos e nos países vizinhos. De Argentina e 
Peru e, em menor escala, do Brasil recebeu apoio 
logístico, equipamentos e informações. Do norte, rece-
beu mais. “O governo norte-americano promoveu um 
programa de treinamento para ações de contraguerri-
lha e forneceu armas automáticas relativamente 
modernas e outros equipamentos ao Exército bolivia-
no”, diz um relatório do Departamento de Estado ame-
ricano de maio de 1967. Naquele mês, quatro oficiais e 
12 fuzileiros navais chegaram à Bolívia para treinar 
600 soldados. Outro documento, de 18 de maio, mos-
tra que os americanos estavam preocupados com o 
eventual apoio popular aos rebeldes: “Entre eles, há 
médicos que tentam tratar das crianças em lugarejos 
destituídos de qualquer outro tipo de assistência”.

Continua...
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Metade a menos
A presença dos militares dificultava o contato da 

guerrilha com La Paz. Lá, a argentina Tamara Bunke 
mantinha um esquema de apoio aos homens de Che – 
era a “rede urbana”. Boa parte da comunicação com a 
capital era feita pelo filósofo francês Regis Debray 
(amigo e mensageiro de Fidel) e pelo artista argentino 
Ciro Roberto Bustos, que costumavam visitar os guer-
rilheiros. Em abril, com o Exército de prontidão, 
Debray e Bustos não conseguiam voltar a La Paz. Por 
causa disso, no dia 17, Che tomou uma decisão que 
selaria o destino de todos: dividiu a guerrilha em dois 
grupos, um de avanço e outro de espera. Liderando o 
primeiro, Che tentaria ocupar o povoado de Muyupam-
pa para, de lá, mandar os dois mensageiros a La Paz. Já 
a tropa de espera, sob o comando de Joaquín (Juan Vita-
lio Nuñez, membro do Comitê Central do Partido 
Comunista de Cuba), aguardaria perto do povoado de 
Bella Vista. Che deveria voltar em três dias.

Ao se aproximar de Muyupampa, a tropa de avanço 
encontrou o jornalista inglês Tom Roth, que insistia em 
fazer uma entrevista. Apesar do risco, Che aceitou. Em 
troca, Roth deveria levar Debray e Bustos em seu carro 
até Camiri, a cerca de 300 quilômetros dali. Esforço 
inútil. Em 20 de abril, Debray e Bustos foram presos. 
Após um mês de tortura, o francês acabou confirmando 
a presença de Che na selva. Já Bustos colaborou desde o 
primeiro dia, dando preciosas informações e até dese-
nhando o rosto dos guerrilheiros. 

Em 25 de abril, o grupo avançado foi atacado pelo 
Exército. Che anotou: “Um dia negro”. Referia-se à 
morte de Eliseo Reyes, que havia combatido a seu lado 
em Cuba. Seguiu-se uma longa retirada pelo norte, na 
direção oposta ao ponto de encontro com Joaquín. No 
dia 14 de junho, Che questionou até quando a idade 
permitiria que ele continuasse a ser guerrilheiro. “Por 
enquanto, ainda estou inteiro”, escreveu. Era seu ani-
versário de 39 anos.

Em agosto, Joaquín resolveu sair em busca de Che. 
Começou a busca na casa de Honorato Rojas, campo-
nês que já havia servido de guia para a guerrilha. Depo-
is de mais de 20 dias andando, o grupo acampou perto 
da casa de Honorato, em Vado del Yeso. Ao amanhecer 
de 30 de agosto, Joaquín enviou homens até lá para 
pedir comida. Honorato prometeu algo para o dia 
seguinte. Enquanto isso, mandou o filho alertar o Exér-
cito. Às 16h do dia 31, Joaquín apareceu e pagou a 
Honorato pela sopa de milho e pelos pães. Na volta, 
perto de um rio, os 16 guerrilheiros foram surpreendi-
dos por tiros vindos das árvores. Dez morreram na hora, 
incluindo Joaquín. Longe dali, sem saber de nada, Che 
escreveu que o mês de agosto fora “o pior desde o início 
da guerrilha”. Mas, esperançoso como sempre, consi-
derou que o Exército não tinha aumentado “nem sua 
eficácia nem sua iniciativa”. Estava errado.

No início de setembro, Che foi em busca de Joaquín. 
Assim como o companheiro, decidiu ir procurar na casa 
de Honorato. Durante dias de caminhada margeando o 
rio Grande, ouviram pelo rádio que os colegas haviam 
sido emboscados. No início, Che duvidou. Mas a preci-
são das informações o fez aceitar o fato. As notícias 
diziam também que a rede urbana em La Paz tinha sido 
desbaratada. Che percebeu que seus homens eram tudo 
o que lhe restava e, portanto, o único foco do Exército 
seria pegá-los. Estava certo.

O grupo mudou de rumo, em direção aos vilarejos de 
Pucará e La Higuera. Esperavam recrutar gente para a 
luta e conseguir comida. Em seu diário, Che anotou as 
dificuldades alimentares daqueles dias: “Urbano [codi-
nome do cubano Leonardo Tamayo Nunes] matou um 
cavalo. Ao meio-dia tomamos seu sangue. De noite, 
assamos a cabeça e eu comi os olhos e o cérebro. Depo-
is, sopa de frango.”

No dia 26 de setembro, às 3h da madrugada, a mar-
cha recomeçou. Perto de La Higuera, Roberto Peredo 
caiu morto, atingido por um disparo. Seguiu-se um 
tiroteio. O saldo foi trágico: três mortos, dois feridos e 
duas deserções. Che percebeu que o Exército conhecia 
sua posição e que uma nova emboscada seria questão 
de tempo. Em Vallegrande, maior cidade da região, 
estava o quartel da unidade militar treinada para com-
bater a guerrilha: o Segundo Batalhão de Rangers. Mais 
de 2 mil militares estavam no encalço de Che.

Apenas um homem

Em contraste com a selva que a guerrilha havia 
enfrentado durante meses, a região próxima a La 
Higuera tem mata baixa e vegetação rala. Lá, na manhã 
de 7 de outubro, Che e seus 16 homens encontraram 
uma velha que caminhava com sua filha. Temendo a 
delação, os guerrilheiros ofereceram à mulher 50 pesos 
pelo seu silêncio. A pobre senhora recebeu o dinheiro. 
E, assim que cruzou com militares, detalhou a posição 
exata dos barbudos.

Na madrugada do dia 8, o Exército bloqueou todas 
as rotas de fuga. Voltando de uma inspeção, dois 
homens de Che avistaram dezenas de soldados no alto 
do desfiladeiro. O grupo estava encurralado no fundo 
da quebrada de Yuro: uma garganta de 300 metros de 
comprimento e menos de 50 metros de largura. Che 
decidiu esperar a noite para tentar furar o cerco. A silen-
ciosa tensão foi rompida por volta de 13h30, quando o 
Exército abriu fogo contra os guerrilheiros. Quatro 
deles caíram mortos. No tiroteio, Che foi atingido e não 
podia mais andar sozinho. Carregado pelo boliviano 
Simeón Cuba, ele permaneceu disparando até que um 
tiro arrancou a carabina de suas mãos. Che e Willy aca-
baram cercados e rendidos por militares bolivianos. 
Segundo o relato de um deles, o sargento Bernardino 
Huanca, o revolucionário teria lhe dito: “Não atire. Eu 
sou Che Guevara. Valho mais para você vivo do que 
morto”.

Dos homens de Che, dez escaparam da emboscada. 
Metade deles seria morta nos próximos dias. Apenas 
cinco sairiam das montanhas com vida (os bolivianos 
Guido Peredo e David Veizaga voltariam à luta armada 
e acabariam mortos em La Paz, em 1969. Apenas os 
cubanos Benigno, Urbano e Villegas ainda estão 
vivos). Che, Willy e o peruano Juan Pablo Chang, que 
também havia sido preso na quebrada do Yuro, foram 
levados a uma escola em La Higuera. Lá, Che foi inter-
rogado.

No dia seguinte, perto das 13h, Willy e Chang foram 
executados. Pouco depois, naquele calorento 9 outubro 
de 1967, sentado numa sala com chão de terra, Che foi 
executado pelo tenente Mario Terán com uma rajada de 
fuzil. Para evitar indícios, não foram dados tiros na 
nuca ou na cabeça. 

Um rosto sem camiseta
O leal Willy ficou até o fim ao lado de seu comandan-

te
Se Che Guevara pudesse voltar atrás a respeito de 

uma, apenas uma coisa que escreveu, talvez riscasse de 
seu diário um trecho de setembro de 1967: “Minhas 
únicas dúvidas são sobre Willy: ele pode tirar vantagem 
de alguns combates para escapar sozinho”. Willy era o 

apelido de Simeón Cuba Sarabia, um ex-mineiro boli-
viano de 32 anos, militante comunista que se integrou 
ao grupo de Che em março de 1967. Os colegas de guer-
rilha o viam como corajoso e disciplinado. Talvez por 
causa da natureza reservada de Willy, Che tenha suspei-
tado de sua lealdade. Não poderia estar mais enganado.

Em 8 de outubro, quando Che e seus homens foram 
cercados, Willy tentou achar um jeito de furar o bloque-
io do Exército. Che, que o seguia de perto, foi atingido. 
Willy voltou e arrastou o companheiro para fora da 
linha de tiro. Segundos depois, foram cercados nova-

mente. Responderam ao fogo até que um tiro tirou a 
arma das mãos de Che. Willy novamente o levou para 
longe dos disparos, colocando-se entre o líder ferido e 
os inimigos. Exposto, Willy foi atingido vários vezes.

Rendido por soldados, Willy confrontou-os: “Este é 
o comandante Che Guevara. Tenham respeito!” Willy 
foi amarrado a Che e levado para La Higuera, onde 
foram presos em salas separadas. No dia seguinte, 
Willy foi metralhado por três soldados. Antes da execu-
ção, ele teria dito: “Estou orgulhoso de morrer perto do 
Che”. Em 1997, seu esqueleto foi achado na Bolívia, na 
mesma cova que continha os restos de Che. Assim 
como muitos dos homens que tombaram na última guer-
rilha do comandante, hoje Willy repousa ao lado dele, 
em Cuba.

Willy, o fiel escudeiro de Che  Wikimedia Commons 

O cadáver do guerrilheiro - Wikimedia Commons
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O
 estadunidense Neil Alden Armstrong foi astro-
nauta, engenheiro aeronáutico, piloto militar e 
professor que fez história em 1969 ao ser o pri-

meiro homem a pisar na Lua. Ele era considerado por 
pessoas próximas um homem sereno, quieto, extrema-
mente focado e dedicado, além de ser capaz de agir com 
rapidez e precisão mesmo em situações em que era sub-
metido a muita pressão. Mas, antes conquistar o espaço, 
Armstrong passou por diversas estapas na Terra tão desa-
fiadoras e incríveis quanto estudar o universo. Abaixo, 
conheça um pouco da história do astronauta:

Infância
Extraordinário aos olhos dos outros, Armstrong tinha 

uma vida pessoal tão pacata que beirava o tédio. Nascido 
em 05 de agosto de 1930, na cidade de Wapakoneta, Ohio, 
nos Estados Unidos, era considerado o “certinho” da famí-
lia.

O menino prodígio, incentivado pela mãe Viola 
Armstrong, adquiriu gosto pela leitura desde pequeno e 
aos três anos de idade já lia placas de rua. No primeiro ano 
do ensino fundamental, ele leu mais de cem livros e, na 
série seguinte, foi pego por um professor lendo para alu-
nos da quarta série.

Aos oito anos de idade Armstrong pulou do segundo 
para o quarto ano na escola. Além de estudante nota dez, 
era considerado o filho predileto da mãe, segundo relato 
de seus irmãos descritos no livro “O Primeiro Homem: a 
Vida de Neil Armstrong” (Editora Intrínseca) – que inspi-
rou o filme "O Primeiro Homem", lançado em outubro 
de 2018, com o ator Ryan Gosling interpretando o astro-
nauta. 

O garoto, apaixonado por aprender, era considerado 
“um menino autêntico” pela mãe, de acordo com uma 
entrevista que ela deu à revista Life em 1969. O rapaz 
era tão focado nos estudos que, por um lapso de memó-
ria, não se lembrava que sua avó paterna, Laura 
Armstrong, havia morado com ele durante 13 anos – na 
época em que ele ainda estava no colégio. 

Juventude
Aos dez anos, Armstrong conseguiu o seu primeiro 

emprego como cortador de grama em um cemitério, um 
trabalho que lhe rendia 10 centavos por hora. Posterior-
mente, incrementou o seu currículo como auxiliar de 
padaria, foi funcionário administrativo de uma mercea-
ria e depois de uma loja de construção. Ele ainda fez 
entregas para uma farmácia, ganhando 40 centavos por 
hora.

O jovem Armstrong, um garoto tranquilo e avesso a 
badalação, era amante de música e participou da 
orquestra escolar, de um coral e de uma banda. Aos 16 
anos graduou-se no colégio Blume High School.

Começo de carreira
Assim que se formou, foi aceito no Programa de 

Cadetes da Aviação Marinha e foi para a Universidade 
de Purdue, no estado de Indiana. O programa tinha dura-
ção de sete anos. Destes, dois anos foram destinados, 
obrigatoriamente, a estudar engenharia aeronáutica 
dentro da sala de aula.

No entanto, após um ano e meio, Armstrong foi ante-
cipado na faculdade e passou a servir como piloto de 
caça, atuando até 1952, pois faltavam profissionais da 
área. Durante o período, ele lutou na Guerra da Coreia, 
colecionando 78 missões cumpridas e recebeu a Meda-
lha no Ar por 20 missões de combate. Ainda como pilo-
to de testes, Neil voou no avião-foguete X-15 na Base 
Aérea de Edwards, na Califórnia.

Em 1950, recebera a sua Insígnia, uma espécie de dis-
tintivo das Forças Aéreas, e em 1955 conseguiu se formar 
em engenharia aeronáutica. Tempos depois, ele entrou 
para o Conselho Nacional de Aeronáutica (NACA), que 
posteriormente se tornou a National Aeronautics and 
Space Administration (NASA).

Casamento
No dia 28 de janeiro de 1956, Armstrong casou-se com 

a ex-colega da faculdade, Janet Shearon. O matrimônio 
gerou três filhos: Eric Alan, Karen e Mark. A sintonia dois 
também se dava ao fato de que ambos eram entusiastas do 
aprendizado.

Morte de Karen
Em 1961, durante um passeio em um parque, sua filha 

do meio tropeçou e caiu no chão. O acidente, que parecia 
uma coisa normal de criança, teve consequências graves. 
Na hora, a queda resultou apenas em um galo na cabeça e 
um pouco de sangue escorrendo pelo nariz. Contudo, os 
sintomas pioraram. Karen ficou estrábica, tinha dificulda-
des de coordenação e de locomoção.

A menina foi submetida a uma série de exames e des-
cobriu-se que tinha um Glioma da Ponte de Varólios, espé-
cie de tumor maligno localizado no tronco encefálico.

Após seis meses lutando contra o tumor cerebral, em 
28 de janeiro de 1962 e com apenas dois anos e nove 
meses de idade, Karen faleceu no chalé da família em 
Juniper Hills. Na data, Armstrong estava viajando a traba-
lho.

Carreira decolando
No ano seguinte ao da morte de sua filha, ele entrou 

para o programa dos nove astronautas da NASA e serviu 
como comandante em sua primeira missão espacial: 
Gemini VIII, o 14° voo do programa espacial tripulado 
dos Estados Unidos.

A tripulação da Gemini VIII foi a primeira a unir duas 
espaçonaves na órbita da Terra. Este marco seria vital 
para o sucesso das futuras missões de pouso na Lua. 
Alcançar a espaçonave que já está em órbita também foi 
essencial durante as missões à Estação Espacial Internaci-
onal (EEI).

Segundo a NASA, o comandante Armstrong e o piloto 
David Scott fizeram a mais ambiciosa missão espacial até 
hoje – e por pouco a viagem não acabou em tragédia. A 
nave deveria completar um acoplamento com outra espa-
çonave, a Agena, no espaço, como parte de um dos testes 
para a ida à Lua. Um curto circuito nos propulsores fez 
com que as naves girassem sem controle e os astronautas 

tiveram que abortar a missão.

Apollo 11
Em 1969, Armstrong enfrentou o que seria a sua mis-

são mais importante. Ao lado de Michael Collins e Buzz 
Aldrin, ele foi selecionado como um dos integrantes do 
primeiro grupo da NASA que iria até a Lua.

A espaçonave iniciou a viagem de mais de 300 mil 
quilômetros de distância no dia 16 de julho de 1969, sob 
comando do próprio Armstrong, que tinha como missão 
pilotar a nave Módulo Lunar Eagle e aterrizá-la em segu-
rança – o que aconteceu com sucesso.

Ao chegar à Lua, ele e Buzz saíram da nave, enquanto 
Collins ficou dentro do Módulo Lunar. Foram quase três 
horas caminhando, conduzindo experimentos científicos, 
coletando amostras e tirando fotos da Lua, inclusive de 
suas próprias pegadas. A missão foi televisionada para a 
Terra e até hoje gera controvérsias – teorias da conspira-
ção falam que as imagens eram irreais, feitas em estúdios 
de cinema, e que nunca nenhum homem foi à Lua.

Após esta missão, Armstrong comunicou que não rea-
lizaria mais nenhuma viagem ao espaço. Em 1970 saiu da 
NASA, tornando-se professor de engenharia aeroespacial 
na Universidade de Cincinnati.

Morte e legado
O astronauta mais famoso da história evitava os holo-

fotes. Mas ao contrário do que pode parecer, ele não era 
nem um pouco egocêntrico, e era extremamente humilde. 
“Ele não se considerava uma pessoa especial, mas todo 
mundo o considerava assim”, escreveu Jay Barbree, 
amigo dele e autor do livro “Neil Armstrong: a Biografia 
Essencial do Primeiro Homem a Pisar na Lua” (Editora 
Tordesilhas).

No dia 7 de agosto de 2012, após ser constatado que 
estava com artérias entupidas, Armstrong precisou passar 
por uma cirurgia de emergência no coração. Ele acabou 
falecendo semanas depois, durante a recuperação ainda 
no hospital, no dia 31 de agosto de 2012. 

Assim como o brilho de uma estrela persiste durante 
anos mesmo após a sua morte, o brilho e legado de 
Armstrong irão perpertuar na história da humanidade e da 
astronomia.

 DO PRIMEIRO HOMEM A PISAR NA LUA
Astronauta pulou séries na escola, perdeu uma filha, liderou missões difíceis da NASA e evitava os holofotes

NEIL ARMSTRONG: CONHEÇA A HISTÓRIA


