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No país da multiculturalidade, negros, pardos e índios 
ainda são minoria nas universidades públicas
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Janela aberta, jornal que se esgueira.

Desde a estreia penosa até esta edição, 
poucos meses e muitas transformações. Tí-
mido e pouco conhecido no início, O Casarão 
hoje é uma disciplina na grade do curso de 
Jornalismo da UFF. Ganhamos espaço - mesa, 
cadeira e até computador, na pequena sala de 
Diagramação. Juntamos mais gente - alunos 
de todo o IACS animados por uma brasa de 
informação independente e alguns parágrafos 
além da conta. Sem falar na professora Carla 
Baiense, que abraçou o projeto com sensibili-
dade de quem opera com vara de condão.

Se os textos seguem densos e na vanguar-
da do contra-imediatismo, arriscamos agora 
outra estética. No caminho da ousadia, fotos 
e ilustrações que, mesmo em preto e branco, 
trazem cor, forma e sentido ao jornal. A arte 
dos alunos de publicidade e os retratos dos 
alunos de Rômulo Normand ganharam as oito 
páginas, entoadas por uma capa que mistura 
altas doses de beleza e conceito. Imagem que, 
aliás, remonta a matéria de Elena Wesley so-
bre a problemática das cotas: no país conhe-
cido pela multiculturalidade, índios, pardos e 
negros são minoria nos corredores de univer-
sidades públicas. A edição também traz outra 
visão do sucateamento das barcas, para além 
dos problemas de serviço, por Gabriel Vascon-
celos.

O Casarão ainda nos presenteia com o es-
pecial des-Ocupação, que ficou por conta de 
Camille Velloso, Fernanda Costantino e Gusta-
vo Cunha. Os repórteres foram até o Morro da 
Providência para constatar o que as obras das 
Olímpiadas realmente significam para a popu-
lação, removida de suas casas em prol de es-
paço ao empreendimento. Para os apaixona-
dos por esporte, um retrato do time de rugby 
da UFF, por Charles Mattos, e um depoimento 
de Gabriella Rabello sobre os Jogos Universi-
tários de Comunicação Social. Para fechar, o 
perfil do querido mestre Alceste Pinheiro, jor-
nalista e professor aposentado do IACS.

O Casarão retoma os corredores do Insti-
tuto com a consciência de que ainda há muito 
o que fazer. A segunda edição tenta preencher 
lacunas abertas e convidar ainda mais pesso-
as a participar com o mesmo entusiasmo, para 
que o leitor perca o fôlego. Sim, o mesmo fô-
lego que nos faltou em dezembro, diante das 
palavras do professor Dênis de Moraes:

“Um grupo de alunos e alunas decidiu lu-
tar para relançar um dos jornais do curso de 
Jornalismo da UFF. Do projeto editorial até a 
inscrição no edital de apoio a publicações da 
Pró-Reitoria da Graduação, trabalharam in-
cansavelmente. O projeto foi aprovado pela 
UFF e agora já preparam o primeiro número, 
depois do zero. Por não ser professor desse 
curso, mais satisfação sinto ao contar. São alu-
nos cidadãos, como Milton Santos os definiria. 
E já demonstram o principal: amor pelo jor-
nalismo.”

Editorial Perfil

Por Elena Wesley
e Gabriel Vasconcelos

Em dado momento, você se afastou da 
grande mídia para ser freelancer na mídia 
alternativa, mais exatamente no jornal 
Lampião da Esquina, de orientação homos-
sexual. Como foi esta experiência? 
O Lampião da Esquina era um jornal muito 
particular. Ele nasceu para ser um jornal de 
militância, mas entre os donos havia diver-
gências sobre isso, seu papel na sociedade e 
a forma de fazê-lo. Ninguém tinha experiência 
em jornalismo diário, só o Aguinaldo (Agui-
naldo Silva), que era muito debochado, o que 

Meu ranzinza favorito
Uma entrevista exclusiva com o professor aposentado Alceste Pinheiro

Você vota? Se sim, qual foi sua última esco-
lha para a presidência?
Sim, eu voto. Eu votei no velho maluquinho, 
o Plínio. No segundo turno eu anulei. Eu vo-
tei no Lula até o primeiro turno da primeira 
eleição em que ele venceu. Anulei no segundo 
por causa dos debates dele com o Serra. “Luli-
nha Paz e Amor” foi quase uma ofensa pesso-
al. Mas eu nunca me decepcionei. Eu sempre 
soube o que o Lula queria, qual era o papel 
dele. A construção dele, de onde veio até che-
gar à presidência, não me agradava. É claro 
que uma pessoa que saiu de onde ele saiu tem 
alguma coisa acima dos outras, mas o Lula 
cresceu como se tivesse criado o movimento 
sindical e isso não é verdade. Ele cresceu su-
bindo na cabeça de pessoas que vieram antes 
dele. Essas pessoas foram sumindo, ele foi de-
sarticulando os movimentos e fortalecendo os 
líderes. Certa vez perguntaram a ele – ‘Você é 
comunista?’, ele respondeu ‘Sou sindicalista!’. 
É uma resposta ou infantil ou muito esperta.

Alceste, você é um grande paradoxo. Ape-
sar de sempre ser curto e grosso, é uma 
unanimidade positiva entre os alunos. To-
dos te adoram. Por que é tão ranzinza e ao 
mesmo tempo tão querido?
Eu não sou ranzinza. Na verdade, eu sou a pior 
pessoa para falar de mim e também não faço 
a menor questão disso. Sabe aquela conversa 
de conhece-te a ti mesmo, pois é, eu não. E 
eu também nunca fui a psicólogo ou analista, 
nunca paguei para deitar na poltrona de nin-
guém. Por que gostam de mim? Eu acho que é 
porque eu sou honesto, não sacaneio ninguém 
e cumpro com as minhas obrigações. Eu não 
gosto de trabalhar, mas procuro fazer o neces-
sário, só isso. Acho também que as relações 
não são puramente profissionais. Se Deus, ou 
seja lá quem for, colocou uma pessoa no seu 
caminho é para você se divertir com ela. Tem 
uma ou outra turma com a qual não tenho vín-
culo, mas de um modo geral, desde que me co-
nheço, mantenho contato. Adoro reencontrar 
ex-alunos.

Além disso,  tem quem beba  e não  é  alcoóla-
tra. Eu por  exemplo. Cabe ao governo prover 
tratamento para as pessoas que se viciam, é 
questão de saúde pública. Se hoje  faz mal não 
só para quem consome é porque é proibido, 
e isso só estimula mais violência, mais crime, 
mais armas. Mas a questão é que é um direi-
to de escolha. Que haja controle público na 
compra e venda, na  saúde e anistia aos  tra-
ficantes. O  traficante de drogas é resultado 
do capitalismo. O cara tem que ser muito in-
teligente também, tem que ter capacidade ad-
ministrativa e política para cuidar do morro. 
Dizem que ele usa de violência, mas o Estado  
também usa. A violência é monopólio do Es-
tado. A  legalização vai acontecer para as pró-
ximas gerações. E como  tudo, vai  ter de pas-
sar por um processo de encaretamento, um 
entortamento do capitalismo: o vendedor vai 
ter que pagar impostos, você também e tudo 
vai entrar de acordo com o sistema. É como 
o casamento gay.  Isso nada mais é do que o 
encaretamento da  coisa. É tornar tudo mais 
burguês como é o sistema: agora vamos casar 
e  trabalhar mais para produzir mais,  tudo 
direitinho como deve ser. É isso, é o caminho 
natural das coisas.

O que você acha de alunos que se envolvem 
com o movimento estudantil? 
Não tem problema nenhum. Pelo contrário,  
eu acho ótimo, é importante para a formação 
pessoal. Além disso, é quase que um rito de 
passagem e, muitas das vezes, o único envol-
vimento político que alguns vão ter é nesse 
espaço.

Você é um ex-aluno do Jornalismo da UFF. 
Quando você entrou na Universidade?  
Entrei nos anos 1970. O vestibular já era divi-
dido como hoje para jornalismo, publicidade 
e cinema. Eu era confuso com o que queria, 
mas passei para fazer publicidade. Logo no 
primeiro semestre eu pedi transferência para 
Cinema e consegui. Na época a transferência 
era fácil, quase que imediata. Fiz até o final e 
me formei.
Como era o IACS daquele tempo? 
O IACS era no prédio do Instituto de Matemá-
tica, onde hoje é o Turismo. Quando criaram 
o prédio do  ICHF no campus do Gragoatá, 
nós fomos para a casa na Lara Vilela. Quanto 
ao curso, era muito sacrificante  ir até  lá. No 
meu  tempo, era uma  infinidade de professo-
res  que  faltavam porque muitos trabalhavam 
nos meios também. Se comparado com aquela 
época, hoje aquele instituto é um céu.
Qual foi sua primeira oportunidade?
Foi no Diário de Notícias. O meu contrato foi 
por acaso. Naquele tempo os jornais colo-
cavam a edição do dia em vitrines, na frente 
de sua sede. Um dia eu vinha descendo a Ria-
chuelo e fui lá ver o jornal. Foi quando me per-
guntaram se eu gostava de jornais. Eu disse 
que sim e me chamaram. Me ofereceram um 
salário extremamente alto para um estagiário 
e eu fui. Mas ofereciam aquele salário só por-
que não pagavam.

Como você progrediu no mercado? 
Eu nunca tinha pensado em ser jornalista. Não 
tinha cultura para isso. Continuei ali e come-
cei a dar certo. Depois, fui para o Jornal dos 
Sports já como profissional, porque o merca-
do estava aquecido e tinha bastante emprego, 
graças ao Milagre Econômico. Fiquei um ano 
lá com Ives Stavelle. Foi quando sobrou uma 
vaga em O Globo e eu fui. Naquela época não 
havia muito rigor com registro, mas me pedi-
ram em O Globo. Fui ao sindicato e expliquei 
a situação. Devido a minha experiência, o 
sindicato não viu problema em me registrar. 
Depois eu fui para O Dia ser coordenador de 
esportes e nos anos 80, estive na rádio JB e no 
Jornal do Brasil. A rádio foi o melhor lugar. Foi 
onde aprendi a escrever. Fazia até 150 linhas 
por dia. Até hoje aquele grupo é muito unido. 
No mesmo ano em que fui para o Jornal do 
Brasil, fiz concurso pra UFF. Foi em 1985.
Tivemos acesso a algumas reportagens 
suas na revista Placar. Você já pensava em 
ser jornalista esportivo?  
Não, não tinha nada a ver, foi pura coincidên-
cia.  Na rádio eu era redator internacional e fui 
para o jornalismo esportivo pelas circunstân-
cias. Eu vejo os jornalistas esportivos de hoje 
e fico com pena. Na minha época era mais lú-
dico, não havia esse rigor de contar quantos 
gols, quantas faltas, erros ou aces.

“Nunca tinha pensado em ser           
jornalista. Não tinha cultura para isso.” O que mudou no alunato desde sua entra-

da na faculdade? 
As gerações mudam. Desde que eu entrei já 
foi uma geração inteira. Nos anos 1980 as 
pessoas eram muito mais politizadas. Hoje os 
alunos são mais centrados, mais profissionais, 
focados. Não gosto do termo individualista 
porque tem uma conotação muito pejorativa. 
Mas enfim, eles querem fazer carreira, não se 
preocupam em derrubar presidente, fazer re-
volução. Mesmo assim, tenho a impressão que 
são mais amigos entre si, além de serem mais 
soltos. 

O trato durão vai até a terceira conversa. 
Logo ele vai querer saber onde você mora, 
os bares que frequenta, a música que ouve e 
os ônibus que pega. É impossível passar des-
percebido. Sozinho, Alceste já daria uma boa 
pauta, mas o frisson da comunidade acadêmi-
ca frente à sua aposentadoria pedia mais. Sur-
giu, então, a ideia de uma entrevista exclusiva. 
Solícito, ele nos recebeu em seu apartamento. 
Encravado na boemia da Lapa e revestido de 
livros, o lar de Alceste já dizia muito sobre ele 
e, após uma tarde inteira de conversa descon-
traída, dois de seus alunos tornaram-se con-
victos admiradores. Com 40 anos de carreira, 
dos quais 26 foram na Academia, o cineasta 
de formação passou por seis grandes jornais, 
uma revista e uma rádio. Nas linhas que se 
seguem, Alceste Pinheiro falou sobre sua vida 
pessoal e profissional, jornalismo e política, 
além dos recentes levantes sociais sobre ho-
mossexualidade e legalização da maconha.
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eu gostava. Eu não queria fazer um jornal de 
serviço, mas eram os militantes quem susten-
tavam o jornal. Uma das razões pela qual eu 
brigava lá era exatamente isso. Tinha um gru-
po que achava aquilo muito particular, muito 
político, para gueto de viado. Por isso acabei 
me afastando. Quando o grupo que pensava 
assim saiu, o Aguinaldo me pediu socorro. Ele 
disse que estava sozinho e eu fui. Quando mu-
dou o foco, o jornal perdeu leitores e, embora 
também tenha ganhado alguns, começou uma 
campanha contra o Lampião.  Já no final, eu 
fazia tudo no  jornal,  ia até para gráfica. Tudo 
o que eu aprendi de fechamento de jornal, im-
pressão, essas coisas, foi lá. Até que um dia, o 
Celso Itiberê me ofereceu uma vaga na rádio.
Ele estava no início do projeto de implantação 
do modelo da CBN e da BandNews.

Por que não tem que ter estado? 
A função do Estado é controlar, e acho que 
ninguém deve controlar o outro. Mas por fa-
vor, esta é uma questão teórica. Eu vivo numa 
sociedade de capital excludente e tento viver 
da melhor maneira possível, não faço parte de 
nenhum movimento e sei que tudo isso é uma 
utopia.

Lemos que você é adepto do anarquismo. 
Explique. 
Eu sou anarquista. Anarquista em costumes, 
anarquista em moral. Sou de esquerda, mas 
não sou um marxista. Posso até usar um ins-
trumental marxista, mas sou anarquista. Acho 
que não tem de ter Estado, e é uma pena que 
o Anarquismo não tenha tido uma produção 
teórica tão intensa como o Marxismo.

“Eu sou anarquista. Anarquista em 
costumes, anarquista em moral.”

Você não dá pinta nenhuma, professor. O 
que você pensa sobre a postura do gay? 
Em primeiro lugar, quem tem postura é gali-
nha. Este é um assunto que me interessa tão 
pouco que eu nunca parei para pensar nisso. 
Tem vários tipos de gay e isso não é como na 
política, em que os partidos têm questões fe-
chadas. Isso é muito abstrato. Não existe ca-
racterização, é uma questão de desejo.

Uma pergunta seca. Legalizar ou não lega-
lizar a maconha? Por quê? 
Acho que tem de legalizar imediatamente. 
Não só a maconha, mas todas as outras dro-
gas. Acho que não se deve proibir ninguém. 

“Eu vejo os jornalistas esportivos de 
hoje e fico com pena.”

Todo o conTeúdo é de responsabilidade 
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(Des)Ocupação

Para chegar à casa de Jailce Lima, é preciso 
subir a longa escadaria e as estreitas ladeiras 
do Morro da Providência. Ainda mais cansati-
vo sob o sol do verão carioca, o caminho traz 
recompensas. Do alto do morro, considerado a 
primeira favela do Rio de Janeiro, é possível ad-
mirar parte da cidade, em visão 360°: a densi-
dade de edifícios e construções do Centro cha-
ma atenção ao lado de cartões-postais como o 
Sambódromo, a Ponte Rio-Niterói e o Corcova-
do. A poucos passos da Capela das Almas – pe-
queno oratório com mais de 110 anos –, a casa 
e o pequeno comércio que Jailce mantém com 
o marido têm vista preferencial. Mas desde que 
foram anunciadas as obras do projeto Porto 
Maravilha, a paisagem generosa transformou-
-se em maldição. Em 2011, em uma cotidiana 
manhã de trabalho, o casal se deparou com três 
letras pichadas na parede de casa. Apenas al-
guns dias depois, entenderam o significado da 
sigla “SMH”. Pela Secretaria Municipal de Ha-
bitação, estavam fadados a deixar o local onde 
vivem há mais de 30 anos.

a implantação de novas redes de água, esgoto 
e drenagem, a construção de uma creche, para 
170 crianças, e um plano inclinado, que vai 
ligar a Ladeira do Barroso, que dá acesso ao 
morro, à Praça da Igreja do Cruzeiro, no ponto 
mais alto. Além disso, da Central do Brasil já é 
possível ver os traços do teleférico que atraves-
sará a favela até a Cidade do Samba, na Gam-
boa. Pelas estimativas do projeto, as cabines 
transportarão cerca de mil pessoas por hora. 
A secretaria ainda informa no site que serão 
construídas “800 novas moradias, através do 
Programa Minha Casa, Minha Vida, para reas-
sentar famílias que vivem em áreas de risco na 
Providência e em comunidades do entorno”. 

Ao redor do Oratório centenário e da antiga 
Pedra dos Escravos, está prevista a construção 
de um “Centro Histórico e Cultural” e de uma 
praça com anfiteatro, “edificações destinadas 
ao comércio voltado para o turismo”, como re-
latado na página virtual do órgão. Entre ope-
rários, no cenário empoeirado das obras, já é 
possível perceber turistas curiosos na região. 

Em novembro, a Defensoria Pública emitiu 
uma liminar reivindicando a suspensão ime-
diata das obras do Morar Carioca no Morro da 
Providência. Segundo o órgão, pela legislação, 
é preciso haver estudos de impacto ambiental 
e de vizinhança, além de audiências públicas 
que incluam a população local na formulação 
dos planos urbanos. “Faltou o direito de infor-
mação e participação na intervenção”, explicou 
Adriana Britto, do Núcleo de Terras. Para a de-
fensora, entender o impacto ambiental signi-
fica estudar aquilo que, de alguma forma, afe-
tará a vida da comunidade. “A natureza hoje é 

também o modo de viver, o ambiente cultural”, 
enfatizou. 

O desrespeito à legislação fica ainda estam-
pado nas demolições de construções erguidas 
antes de 1937, o que não é permitido por lei. 
A defensora atentou que, em termos jurídicos, 
ainda não ocorreram “remoções”, pois os mo-
radores que saíram entraram em acordo in-
dividual com a Prefeitura. Para Bené, um dos 
poucos moradores recorrentes nas reuniões 
do Fórum Comunitário do Porto (FCP) – arti-
culação de resistência a tais transformações –, 
a Prefeitura acaba “forçando a barra para a po-
pulação deixar as casas”. 

Criado em 2011, o Fórum conta com a par-
ticipação de moradores, representantes de 
associações culturais da região, movimentos 
sociais, membros da academia, de mandatos 
parlamentares e de instituições de defesa de 
direitos humanos. O grupo não possui finan-
ciamento nem é institucionalizado, no entanto 
já tem somado vitórias e ganhos, como salien-
ta Caroline Rodrigues, membro do FCP: “são 
ganhos imensuráveis, como o conhecimento 
mais aprofundado sobre os nossos direitos”. O 
núcleo tornou a população mais consciente de 
seus direitos, o que possibilitou a maior parti-
cipação em debates e assembléias, como a de 
2011, que acarretou na permanência, por mais 
de um ano, de moradores que já seriam remo-
vidos. 

No entanto, ainda há dificuldades a vencer 
para garantir a permanência de moradores 
como Jailce e Bené na zona portuária. Por isso, 
os moradores e demais associados ao FCP tem 
tomado mais iniciativas para tornar de conhe-
cimento geral o que acontece na área portuá-
ria. Situações como a do morador que, em prol 
do turismo e do interesse econômico, “constrói 
a cidade olímpica e, contraditoriamente, vê a 
própria moradia subir de preço a tal ponto que 
pode ter que deixá-la”, como enfatizou Caroli-
ne.

SMH 2016
Por Camille Velloso, Fernanda Costantino 
e Gustavo Cunha 

Considerada a mais antiga favela do Rio de Janeiro, a Providência vive mais uma vez a 
segregação entre asfalto e morro. Foi criada pelos moradores expulsos dos sobrados do 
Centro do Rio na reforma de Pereira Passos, iniciada em 1853. Em seguida, recebeu os 
soldados que voltavam da Guerra de Canudos, e que passaram a chamar a área de Morro da 
Favela, por causa da vegetação parecida com a planta de mesmo nome, típica da Caatinga. 
Com mais de 110 anos de histórias e moradores ilustres, como Machado de Assis, o Morro 
da Providência tenta hoje manter no lugar suas casas, gente e cultura. Escrito em 1928 
pelo compositor Sinhô, o samba “A favela vai abaixo” mostrava o desagrado da população 
com o plano urbanístico traçado pelo francês Alfred Agache, que previa a demolição de 
barracões.

“Vê agora a ingratidão da humanidade
O poder da flor somítica, amarela,
Que sem brilho vive pela cidade

Impondo o desabrigo ao nosso povo da Favela”

depois, “a história se repete com um pontinho 
a mais”, como refletiu Ebenésio de Sousa Leite, 
mais conhecido pelo apelido Bené, morador 
do Morro da Providência há mais de 60 anos. 
Parte do projeto que prevê transformações sig-
nificativas na região portuária do Rio – apre-
sentadas como “revitalização” pela campanha 
publicitária –, o remodelamento urbano na 
comunidade, que hoje é tema de novela, tem 
objetivos bem definidos. 

A área servirá de porta de entrada das 
Olimpíadas e da Copa para turistas de todo o 
mundo. No final de abril de 2010, a comuni-
dade recebeu uma Unidade de Polícia Pacifi-
cadora, a sétima em todo o estado do Rio de 
Janeiro. Hoje, Jailce e outros moradores ques-
tionam: “esses benefícios são para quem?”. A 
comerciante enfatizou que o marido e alguns 
vizinhos ficaram deprimidos e doentes com a 
notícia de que deveriam deixar o lugar em que 
vivem há mais de três décadas. “Agora que foi 
pacificado e que a comunidade ficou boa, sere-
mos removidos. Nós não queremos sair! Toda 
nossa família, nossa história, até nosso susten-
to está aqui na Providência”.

De acordo com dados da Secretaria Munici-
pal de Habitação, mais de 600 habitações estão 
marcadas para remoção. Procurado mais de 
quatro vezes pelo CASARÃO, o órgão informou 
que todas as informações sobre a obra estão 
no site, e que as remoções acontecem por se 
tratar de uma área insalubre para moradia e de 
alto risco ambiental. Apesar disso, ainda não 
foram feitos os Estudos de Impacto Ambiental 
e de Impacto de Vizinhança na região. Ainda 
de acordo com a Secretaria, as análises 
sobre o local estão nas mãos da 
Defesa Civil.

As obras na Provi-
dência incluem 

“Apenas marcaram”, queixou-se Jailce. Na 
Providência, os moradores precisaram ques-
tionar funcionários da Prefeitura para tomar 
conhecimento das transformações urbanas, 
iniciadas de um dia para outro. Em nenhum 
momento, as autoridades se reuniram com a 
comunidade para debater o projeto. Inevitá-
vel recordar os desalojamentos compulsórios 
em 1808, quando mais de duas mil habitações 
foram requisitadas para abrigar nobres euro-
peus. “Casas confiscadas eram marcadas com 
PR (de ‘Príncipe Regente’). A população logo 
passou a traduzi-la por ‘Ponha-se na rua’ ou 
‘Propriedade Roubada’”, escreveu o historia-
dor Eduardo Bueno, em Brasil: Uma Histó-
ria – Cinco Séculos de um País em Cons-
trução.

Mais de dois 
séculos 

Obras do projeto Porto Maravilha e remoções compulsórias fazem moradores do Morro da Providência 
traduzirem o recado da prefeitura: “Sem Moradia Habitável”
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Formado por ex-alunos da Escola de Fotógrafos Populares da Maré, Tem Morador é um pro-
jeto de documentação coletiva em apoio às lutas pelo direito à moradia
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Bastaria um breve passeio em qualquer uni-
versidade federal do país para constatar que as 
estimativas de negros nas instituições públicas de 
ensino superior não são mesmo muito animado-
ras. Embora representem, junto com os pardos, 
50,7% da população – cerca de 97 milhões de 
pessoas, de acordo com o censo 2010 –, um le-
vantamento da Associação Nacional dos Dirigen-
tes das Instituições Federais de Ensino Superior 
(Andifes) publicado em outubro de 2012 aponta 
apenas 8,8% de negros e 11% de pardos nas uni-
versidades federais. Antes do estabelecimento 
dos primeiros sistemas de cotas, os dados eram 
ainda mais alarmantes: de acordo com o IBGE, o 
percentual de jovens afrodescendentes no ensino 
superior beirou os 3% entre 1997 e 2007.

Se os negros estão em falta nesses espaços, 
os alunos egressos de escolas públicas não ficam 
de fora do grupo dos excluídos. Informações re-
ferentes à seleção de 2010 da Universidade Es-
tadual do Rio de Janeiro (Uerj) revelam que 66% 
dos aprovados com conceito A e 67% com B nos 
exames de qualificação saíram de instituições pri-
vadas. Sedenta por alcançar o espaço destinado à 
minoria, Fernanda Ribeiro busca uma vaga para 
o curso de Jornalismo da Uerj, por meio da cota 
para alunos da rede pública. A estudante está, pela 
segunda vez consecutiva, em uma turma de pré-
-vestibular comunitário em São Gonçalo e assina-
la a diferença entre as instituições e as dificulda-
des enfrentadas em sala.

“Independente do lugar onde o colégio está 
localizado, do nível dos professores ou do inte-
resse dos alunos, o conteúdo, a maneira como se 
ensina e como se cobra na instituição pública são 
totalmente diferentes da privada. Por sempre ter 
estudado no colégio público, sentia que, enquanto 
os professores [do pré-vestibular] revisavam um 
assunto em Química, Física ou até mesmo nas Hu-
manas, a minha área, eu estava, na verdade, vendo 
aquele assunto pela primeira vez. E não tem como 
negar, isso atrapalha bastante”, declara Fernanda.

Em 2007, a revista Veja dedicou uma edição 
ao caso dos gêmeos idênticos Alan e Alex, no qual 
um conseguiu a vaga pelo programa de cotas da 
Federal de Brasília, enquanto o segundo foi con-
siderado “branco”. Um ano depois, a publicação 
lançou um guia de perguntas e respostas anticotas.

De acordo com o estudo “Imprensa e Ra-
cismo: uma análise das tendências da cobertura 
jornalística”, da ANDI - Comunicação e Direitos, 
a maioria das entrevistas veiculadas nos jornais 
reforça a opinião contrária às cotas raciais. 

Perto de se formar em Psicologia pela Uerj, 
Marceli Rosa explica que escolheu concorrer às 
vagas reservadas a alunos egressos de escolas 
públicas, apesar de ter direito a pleitear as cotas 
raciais. “Não creio que oferecer estes benefícios 
[aos negros] agora compense os séculos de es-
cravidão. Uma política educacional de inclusão 
abrangente talvez seja mais proveitosa do que a 
política de cotas que, na minha opinião, pode ge-
rar exclusão social”, argumenta.

Juliana Ferreira, 17 anos, discorda de ambos 
os mecanismos. A estudante acaba de concluir o 
Ensino Médio no colégio particular MV1 e, além 
das aulas regulares, dedicou-se no curso prepa-
ratório da Rede Elite de Ensino. Para ela, a cota 
racial é uma forma de preconceito, pois “cor não 
define inteligência”. Quanto às cotas sociais, opi-
na: “Cada pessoa deve acreditar no seu potencial e 
não no da escola. Se o aluno se esforçar de verda-
de pela vaga, ele conseguirá entrar na faculdade”. 

Pioneira na implantação das cotas, a Univer-
sidade Estadual do Rio de Janeiro tem servido de 
parâmetro para os favoráveis à política. A adoção 
do programa veio em 2003 por meio de um de-
creto do governo e, em dez anos de vigência, já é 
possível notar a diferença.

O advogado Vítor Lucena fez parte da primeira 
turma de Direito com alunos cotistas da Uerj e conta 
como ocorreu o período de transição. “Foi interes-
sante ver um curso de elite ter que se curvar a uma 
universidade mais popular e mais negra. Havia e ain-
da há preconceito velado, mas o convívio ajudou a 
diminuir a discriminação”. 

Vítor advertiu que a universidade ainda está 
longe de ser um espaço democrático racial e socio-
economicamente. “Ainda persiste o mito da merito-
cracia, de que o vestibular é uma seleção dos ‘me-
lhores’. Na verdade, é uma universidade pública para 
pouquíssimos”, salienta. 

Em 2008, uma análise quantitativa divulgada 
pela Uerj revelou que as taxas de reprovação e eva-
são de curso são menores entre os cotistas em com-
paração aos demais matriculados. Além do esforço 
dos estudantes, as políticas de apoio à permanência 
contribuíram para o resultado, mesmo que ainda se-
jam incipientes. 

“Desde o início do curso recebo uma bolsa para 
auxiliar nos gastos com transporte, xerox, essas coi-
sas, que faz parte de uma ação de inclusão para estu-
dantes sem recursos”, afirma Tadeu Goulart, cotista 
da rede pública na Uerj. Para o futuro jornalista, o 
programa precisa agregar mais incentivos, como 
projetos para a primeira oportunidade de estágio, 
aumento das bolsas e contrução de alojamentos e 
bandejões. 

“Quem tem uma bolsa de permanência não pode 
participar das de pesquisa ou de extensão. É longo 
o caminho para o ensino superior que sonhamos, no 
qual as pessoas pobres possam realizar o sonho de fa-
zer uma faculdade gratuita e de qualidade”, enfatiza. 

Junto aos números sobre o bom desempenho dos 
alunos cotistas, o estudo apontou discrepâncias entre 
os dois grupos, principalmente quanto à renda fami-
liar e à escolaridade dos pais. 

Por mais estranho que possa parecer, contrários e 
favoráveis à política de cotas possuem um argumento 
em comum: a grande vilã do acesso dos negros e po-
bres ao ensino superior é a má qualidade da educação 
básica. O status dos ensinos Fundamental e Médio da 
rede gratuita não passa nem perto do ostentado pe-
las universidades públicas. Enquanto as últimas são 
consideradas um modelo de excelência, os primei-
ros sofrem com o descrédito, verificado na falta de 
professores das principais disciplinas, grande evasão 
de alunos e péssimas notas no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). No ranking das 20 melhores 
escolas do estado do Rio de Janeiro no Enem 2011, 
apenas duas são públicas: o CAp da Uerj e a escola 
politécnica da Fiocruz, com 714,51 e 704,93 (12º e 
20º colocados, respectivamente).

Passeie pelos corredores do seu campus, vasculhe no banheiro, 

na copiadora, na biblioteca. Vai encontrar bem poucos, talvez 

nenhum, mesmo na Cantareira ou nas choppadas. E, pensando 

bem, por que seria diferente? Se a ausência é nítida no curso de 

idiomas, na academia, não seria a universidade uma exceção.

Por Elena Wesley

Apesar de os números apontarem a ausência 
de uma relevante parcela da população na uni-
versidade, as tentativas de democratizar o ensino 
superior ainda não alcançaram unanimidade. Em 
abril de 2012, muros próximos à federal minei-
ra apareceram pichados com os dizeres racistas 
“A UFMG vai ficar preta”. O episódio ocorreu 
poucos dias após a decisão do Supremo Tribunal 
Federal de legitimar o modelo adotado pela Uni-
verdade de Brasília (UnB), que reserva 20% das 
vagas a candidatos negros. 

Manifestações contrárias à democratização do 
ensino superior também partem de fontes conhe-
cidas pelo grande público. Baseados em opiniões 
pessoais ou ideológicas, partidos, intelectuais e 
meios de comunicação têm atacado as principais 
políticas de ações afirmativas, principalmente as 
étnico-raciais. 

Juliana Ferreira

A cota racial é uma 
forma de preconceito, 
pois cor não define inte-
ligência.

“
”

Vitor Lucena

Ainda há preconcei-
to velado, mas o conví-
vio ajudou a diminuir a 
discriminação.

“
”

É longo o caminho 
para os pobres fazerem 
uma faculdade gratuita e 
de qualidade.

Tadeu Goulart

“
”

Fernanda Ribeiro

A maneira como se 
ensina na escola públi-
ca é diferente da parti-
cular. ”
“

Marceli Rosa

”
Uma política de inclu-

são abrangente talvez 
seja mais proveitosa.“

“Negro só se for 
na cozinha do 
RU, cotas não!”: 
Pichação em Por-
to Alegre, após a 
adoção das cotas 
pela UFRGS

Foto: DCE - UFRGS
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A realidade já não assusta quem lida com o des-
caso todos os dias. “A prova do Enem é fácil, não 
exige conteúdo. Se as escolas públicas têm ido tão 
mal, imagine como está o ensino. Não há políticas 
públicas para as escolas, os professores estão desmo-
tivados. Eu não aconselho ninguém a matricular o fi-
lho em escola pública”, assevera Denise Nunes, que 
leciona em ambas as redes e em cursos de pré-ves-
tibular. A professora assegura que as cotas são uma 
boa medida, mas insuficientes para corrigir “anos de 
falência do ensino público”. Denise afirma que um 
estudante da escola pública dificilmente ingressa na 
universidade sem frequentar um pré-vestibular. 

Segundo informações do questionário socioeco-
nômico da Uerj, em 2007, 57% dos cotistas da rede 
pública e 58% dos negros e indígenas afirmaram ter 
frequentado algum tipo de curso preparatório. Denise 
acrescenta que o próprio governo estadual reconhece 
a má qualidade do ensino e financia “prés comuni-
tários”, coordenados pelo Cederj, que oferece aulas 
gratuitas em 39 municípios do estado, a quem já con-
cluiu ou frequenta o último ano do Ensino Médio em 
rede pública e não tem recursos para pagar um pré-
-vestibular privado. 

A aprovação da nova Lei de Cotas pela presi-
dente Dilma em agosto de 2012 adicionou mais uma 
dose de polêmica ao debate. A legislação prevê que, 
num prazo de quatro anos, todas as universidades fe-
derais reservem metade das vagas a ingressantes que 
cursaram o Ensino Médio na rede pública com corte 
de renda familiar de até R$ 933 por pessoa. Negros 
e indígenas estão inclusos e o percentual específico 
deve ser definido conforme os números destas popu-
lações em cada estado. As medidas desagradaram até 
mesmo quem tem lutado pela adoção do sistema. 

A vice-presidente da Associação dos Docentes 
da UFF (Aduff-Ssind), Elza Dely, compreende que 
a unificação da quantidade de vagas interfere na au-
tonomia das instituições e implicará no prejuízo de 
alguns modelos de cotas já vigentes. “A federal do 
Pará, por exemplo, reserva metade das vagas a alu-
nos de escola pública e, deste número, 40% se desti-
na a negros e indígenas. Acatar a proposta do gover-
no será um retrocesso”, alega. 

Coordenador da organização antirracista Cír-
culo Palmarino, José Makaíba enxerga o aumento 
do número de instituições com algum tipo de ação 
afirmativa como a vantagem da obrigatoriedade da 

lei. Contudo, questiona o que chama de “aprovação 
tardia”: 

“Me pergunto por que decidiram somente agora. 
Esta é uma reivindicação histórica do Movimento 
Negro, que foi cortada do texto original do Estatuto 
da Igualdade Racial, em 2010. O intuito era atender à 
ideologia de igualdade racial defendida pelo redator 
do texto, o ex-senador Demóstenes Torres”.

Quem também demonstrou insatisfação com as 
determinações da nova lei foi o reitor da Universi-
dade Federal Fluminense. Em matéria do portal do 
jornal O Globo veiculada em setembro de 2012, Ro-
berto Salles anunciou que a instituição não iria aderir 
à lei. Salles criticava a pressa do governo para imple-
mentá-la. “Tivemos uma greve longa e a universida-
de precisa de tempo para se adequar à lei. Temos que 
formar uma comissão e discutir como vamos aplicá-
-la”, mencionou.

No mês seguinte, em entrevista coletiva, retifi-
cou a decisão e explicou o porquê de seu desconten-
tamento. O reitor afirmou que a UFF vai reduzir a 
quantidade de vagas. Dos 25% previstos para estu-
dantes de escolas públicas com renda familiar de até 
1,5 salário mínimo per capita, com a lei, os números 
cairiam pela metade. Salles também questionou os 
valores prometidos pelo governo para assegurar a 
permanência dos novos alunos.

“Não adianta liberar R$ 1 milhão, que é mixa-
ria. Aumentamos a entrada de estudantes provenien-
tes do Enem para 100% e recebemos apenas R$ 10 
milhões a mais, o que é insuficiente para os nossos 
quase 10 mil alunos ingressantes”, assevera. Por fim, 
Roberto Salles opõe-se à inclusão de escolas federais 
e militares na concorrência por cotas, pois, segundo 
ele, tais instiuições costumam apresentar bons resul-
tados. 

Guardadas as diferenças quanto à porcentagem 
de vagas, os modelos implantados pela Uerj e pelas 
federais se assemelham. Ambos surgem para atender 
às exigências dos movimentos sociais, porém sem 
diálogo com a comunidade acadêmica. O método ar-
bitrário, no entanto, não ofusca a relevância da deci-
são, que simboliza a concretização de sonhos outrora 
impossibilitados por um regime de ingresso injusto, 
cuja existência é questionável. 

Uns terão assegurado o direito de acesso à edu-
cação de qualidade aos cursos mais concorridos do 
país, alguns finalmente poderão tornar-se o primei-
ro membro da família a ir além do Ensino Médio, e 
outros, que enxergavam a faculdade como “coisa de 
bacana”, perceberão que aqueles corredores nunca 
quiseram fazer acepção de classe, cor ou região de 
origem. 

Os racistas, por sua vez, terão de aceitar que, ao 
contrário do conteúdo das pichações no Rio Grande 
do Sul, lugar de negro não é apenas na cozinha do 
bandejão. “A neutralidade estatal” - como discursou 
o ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, durante 
a votação das cotas - “mostrou-se nesses anos um 
grande fracasso”, e ainda há braços cruzados à es-
pera de uma revolução súbita e espontânea na edu-
cação pública básica. 

Estes ficarão surpresos quando as portas da uni-
versidade se abrirem, quando seus muros forem pin-
tados de “preto, de operário, de povo”*. Ou, talvez, 
continuarão a reclamar de tudo e a crer que ter um 
colega negro em uma turma de 30 alunos é mesmo 
apenas uma coincidência. 

PRINCIPAIS ARGUMENTOS
CONTRA AS COTAS

a queda da qualidade do ensino
com a entrada de candidatos 

menos preparados

a inexistência do conceito de raça
num país marcado pela miscigenação

possibilidade do surgimento 
de um apartheid brasileiro

em virtude de suposta priorização
de uma parcela em detrimento de outra

Incerteza quanto aos critérios
de avaliação dos candidatos

*“E o que tenho a dizer em primeiro lugar à Universidade, em relação à função essencial de sua vida 
nesta nova Cuba? Tenho que lhe dizer que se pinte de negro, que se pinte de mulato; não só entre os 
alunos, mas também entre os professores; que se pinte de operários e de camponeses, que se pinte de 
povo, porque a Universidade não é patrimônio de ninguém e pertence ao povo”.

(Ernesto Che Guevara)
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HORA  
        DO 
        RUGBY

JUCS: quem viver verá

Foto: Igor Sardinha

Por Gabriella Rabello

 -“E l e  d e u  u m  s i d e ,  u m  h a n d o f f 
e  f e z  o  t r y  n o  m e i o  d o  i n  g o a l ”.

Para você, caro leitor, e para a maioria dos bra-
sileiros, a frase acima não faz o menor sentido e, 
não fosse essa matéria, você provavelmente fica-
ria muitos anos mais sem entender do que se tra-
ta. Para acabar com a sua curiosidade, digo agora 
do que estamos falando aqui: o rugby, esporte de 
origem inglesa, que poucos conhecem em terras 
brasileiras, mas que é um dos mais praticados no 
mundo. Para se ter uma ideia, a Copa do Mun-
do de Rugby só fica atrás em audiência da Copa 
do Mundo de Futebol e dos Jogos Olímpicos. 

Mesmo com a pouca repercussão no Brasil, o 
esporte é praticado por muitos atletas. Alguns times 
brasileiros têm mais de 50 anos. A UFF é um dos pou-
cos e afortunados lugares em que se pratica o rugby. 
O vitorioso projeto teve início em 2004,  pela ini-
ciativa do professor de História Marco Alvito, e do 
então estudante de Engenharia Mecânica Juan Ma-
nuel Pardal, hoje treinador do Niterói UFF Rugby.

O que começou com Marco e Juan se transformou 
em um dos maiores times universitários de todo país, 
um orgulho para a universidade. Entre outras pre-
miações, o time conquistou duas vezes o torneio FEA 
de Sevens, que equivale ao brasileiro universitário. 
Além do FEA, a equipe também chegou três vezes 
na terceira colocação no campeonato fluminense.

As conquistas do UFF Rugby levaram o time a 
ganhar espaço e reconhecimento no cenário estadu-
al, compartilhando o local de treino e de jogo e al-
guns atletas com o Niterói Rugby, time tradicional 
da cidade, com muitos anos de história e inúmeros 
títulos no currículo. A união começou a ser costu-
rada em 2010, e deu à equipe de Niterói e à UFF a 
possibilidade de serem representadas em todas as 
categorias, desde o juvenil até o veterano. Para os 
atletas da UFF, representa uma possibilidade única 
de envolvimento num time profissional.  

O trabalho conjunto já rende frutos: em 
2012, veio a grande conquista, o campeona-
to carioca. Meses depois, o segundo lugar no 

torneio universitário FEA. E ainda uma cam-
panha respeitável no Campeonato Brasileiro.

No ano que a união UFF-Nite-
rói foi consolidada, um último ato mar-
cou o rugby dentro da universidade: pela 
primeira vez, um torneio interno foi realizado, reu-
nindo quatro equipes: Medicina, Humanas, Juve-
noldies e Engenharia, que levou a taça Juan Pardal. 

Esporte e festa, muita festa. Tudo isso em 
uma cidade diferente. É nesse ritmo que acon-
tecerá o próximo JUCS, os Jogos Universitários 
de Comunicação Social, que ganham a segun-
da edição em abril. A organização ainda não di-
vulgou local e data, mas as atléticas das facul-
dades participantes já se movimentam para que 
esta edição seja melhor em todos os aspectos.

A primeira competição aconteceu em Juiz de 
Fora, em novembro de 2012. Para 2013, espera-se 
que mais universidades compareçam. A UFF tor-
ce pela adesão de mais estudantes, tanto para jogar 
quanto para torcer. “Todos poderiam se animar mais 
e participar dessa experiência incrível. O JUCS é 
um evento muito bacana para a galera conhecer 
pessoas de outras faculdades, fazer novas amiza-
des, se divertir, curtir as festas e viver o espírito 
esportivo”, afirma Mayara Ferreira, aluna da pe-
quena, porém participativa torcida da universidade.

Na primeira edição estiveram presentes os cur-
sos de Comunicação da UFRJ, ESPM, Facha, Uerj, 
PUC, UVA, CCAA e, é claro, da UFF. Durante quatro 
dias, os alunos se enfrentaram em partidas de futsal, 
futebol, basquete, vôlei, handebol, cabo de guerra 
e até jiu jitsu, em times masculinos e femininos.

Dentro das quadras, a rivalidade era grande. As 
partidas eram embaladas pelas torcidas das res-
pectivas faculdades, cada uma com seus gritos de 
guerra e músicas para intimidar o adversário. A dis-
puta foi tão acirrada que elas davam um show a 
parte em cada jogo, com paródias bem-humoradas 
de músicas famosas. Mas, obviamente, era tudo 
brincadeira. Fora das quadras, as equipes riam 
juntas e criavam parcerias. Em momentos de di-
ficuldade, todos procuravam se ajudar. “No futsal 
masculino, a UFF não tinha técnico e algumas 
pessoas da UFRJ se propuseram a ajudar duran-
te a partida, com dicas e ajudas do banco”, afir-
ma Guilherme Berriel, que jogou no time da UFF.

Não havia espaço para descanso: à noite o 
clima era de descontração nas festas. Mesmo 
quem não entrou nas boates, percebeu o suces-
so do evento, evidente pelo tamanho das filas.

A vencedora foi a ESPM, e o prêmio de torcida 
destaque foi entregue à UFRJ. Para tristeza dos in-
tegrantes da Delegação, a UFF não ganhou nem um 
jogo sequer, ficando na frente apenas da UERJ e da 
UVA no placar geral. Segundo Guilherme Berriel, 
membro da AACS, o número pequeno de alunos 
se deveu em parte à formação tardia da Atlética. 
“Este foi o primeiro JUCS e a UFF ainda não pos-
suía uma atlética, e a greve das federais prejudicou 
a divulgação e a formação da nossa delegação”.

Mesmo assim, nunca é tarde para correr atrás 
do tempo perdido. De acordo com Guilherme, os 
membros da Delegação já se preparam para um 
melhor desempenho nos próximos Jogos. “A UFF 
precisa levar uma delegação maior. Assim, aumen-
taremos a participação nas modalidades espor-
tivas e na torcida. A Atlética está se estruturando 
para agregar mais estudantes de comunicação”.

Alunos da UFF se preparam para um melhor 
desempenho no evento

Por dentro do jogo
O objetivo do rugby é levar a bola para além 

da linha de gol dos adversários e apoiá-la con-
tra o solo para marcar pontos. A descrição acima 
pode parecer simples, mas tem duas peculiarida-
des. Embora se tenha que avançar no campo com 
a bola, só é permitido passá-la com as mãos para 
trás. A bola pode ser chutada para frente, mas os 
atletas da equipe que chutou só podem pega-
-lá se estiverem atrás dela no momento do chute.

Esta aparente contradição cria a necessidade de 
um bom trabalho de equipe e uma enorme discipli-
na, uma vez que pouco resultado pode ser obtido 
por um atleta individualmente. Cada meio tempo 
de jogo é iniciado com um chute do meio cam-
po. As pontuações no rugby são o try (apoia-la ao 
chão dentro da linha de gol do adversário) valendo 
cinco pontos; conversão, (após a marcar um try, a 
equipe pode tentar a conversão de mais dois pontos 
chutando a bola sobre o travessão e entre os pos-
tes) vale dois pontos; a penalidade (quando ocor-
re uma infração, a equipe beneficiada pode optar 
por chutar por entre os postes), vale três pontos; o 
chute para goal, (que só pode ser feito imediata-
mente após a bola tocar o solo), vale três pontos.

Arquibaldos e
Geraldinos

Por Charles Mattos
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Dez meses após o super-reajuste de 
60,7% na passagem das barcas, a resis-
tência da população esmoreceu e os R$ 
4,50 por bilhete ganharam ares de nor-
malidade. A novela, porém, parece não 
ter fim.  Na Assembleia Legislativa do 
Estado (Alerj), a Comissão Especial que 
acompanha a auditoria externa no servi-
ço aquaviário prorrogou os trabalhos até 
março e reprovou o último estudo sobre 
as contas da concessionária, repleto de 
imprecisões e omissões de faturamento. 
Os mesmos deputados que aprovaram 
o gordo subsídio à nova tarifa, parecem 
fechar o cerco em torno da atual adminis-
tração do Grupo CCR, também responsá-
vel pela Ponte Rio-Niterói.

Privatizado há 14 anos, o transporte 
por barcas no estado do Rio de Janei-
ro vive tempos de descrédito sem igual. 
Controlada pelo grupo CCR, que comprou 
80% das ações do Consórcio Barcas S/A 
por R$ 72 milhões, em julho do ano pas-
sado, a concessionária CCR Barcas aten-
de a 106 mil passageiros todos os dias, 
nas seis linhas que ligam a cidade do Rio 
à Niterói e Paquetá, e a Ilha Grande aos 
municípios de Angra dos Reis e Manga-
ratiba.

 Um mês antes de os jornais ventila-
rem a aquisição do grupo CCR, ainda em 
março do ano passado, a melhor metáfora 
do fim dos tempos: o valor da passagem 
que era R$ 2,80 passou, abruptamente, 
para R$ 4,50. De fato, na nova composi-
ção tarifária das barcas, o usuário do bi-
lhete único intermunicipal arca com R$ 
3,10 e o restante da tarifa é subsidiado 
pelo Governo do Estado, com verba do 
Fundo Estadual de Transporte, que soma 
algo em torno de R$ 30 milhões anuais, 
proveniente dos impostos. De qualquer 
forma, a explicação para a disparada nos 
preços do serviço só veio depois: há anos 
que as barcas dariam prejuízo, segundo 
dados de recente auditoria.

Antes do prato principal, vamos aos 
canapés: aumentos são aprovados uni-
camente pela agência reguladora de 
transportes do estado, Agetransp, que 
tem por finalidade regular, acompanhar, 
controlar e fiscalizar as concessões e 
permissões relacionadas ao transporte 
público. Nesse sentido, conforme deli-
beração da agência, os contratos de con-
cessão preveem um reajuste anual para 
acompanhar o índice de inflação IGP-M. 
Isso não impede, contudo, que outros fa-
tores, como a necessidade de melhorias, 
ampliação do modal ou desequilíbrio 
nas contas da concessionária, incidam 
na formulação de novos preços. No caso 
das Barcas S/A, tudo e mais um pouco foi 
alegado para justificar o aumento aceito 
pela Agetransp.

Ainda assim, muito se ouviu falar que 
o reajuste foi aprovado por deputados 
estaduais em sessão da Alerj, em dezem-
bro de 2011. Isso não aconteceu. Não é 
atribuição legal da casa. Na realidade, o 
que os parlamentares aprovaram foi o 
projeto de lei n° 1145/2011, do governa-
dor Sérgio Cabral, que garante o subsídio 
milionário à passagem e investimentos 
do Estado na compra de novos catama-
rãs. 

Não se trata, aqui, de uma retratação, 

até porque não restam dúvidas de que, 
uma vez negado o subsidio, o novo preço 
seria impraticável ao bolso do usuário, 
forçando uma redução real e justa do au-
mento. De fato, como advém de impostos, 
o subsidio reduz uma despesa que não 
deixa de ser da população e sua imple-
mentação traz uma sensação equivocada 
de vantagem.

Os deputados também acrescentaram 
emendas ao projeto de lei que previam 
auditorias externas nas contas da conces-
sionária e na acessibilidade das embar-
cações - inspeções paralelas àquelas re-
alizadas por funcionários da Agetransp. 
Para aplicar as emendas, foi instalada 
uma Comissão Especial das Barcas. Logo, 
uma série de contradições veio à tona.

Apresentado à população em audiên-
cia pública na Alerj no dia 6 de novembro 
de 2012, um estudo encomendado pela 
Comissão à Fundação Coordenação de 
Projetos, Pesquisas e Estudos (Cooppe-
tec), da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), apontou um rombo na 
contabilidade de R$ 98 milhões e suge-
riu uma tarifa de R$ 4,51 para fechar o 
terceiro quinquênio da concessionária 
(2008-2013) no azul.

Segundo a pesquisa, o que mais onera 
a concessionária são os custos com sa-
lários e combustível. Das 19 barcas em 
funcionamento hoje, dez têm mais de 
30 anos, período máximo de vida útil de 
uma embarcação segundo padrões inter-
nacionais. Os catamarãs Itaipu e Lagoa, 
por exemplo, operam desde 1952 e não 
têm previsão de aposentadoria. Além de 
consumirem mais diesel marítimo, em-
barcações muito antigas exigem mais 
manutenção, e o resultado é um quadro 
de oito funcionários por unidade, o do-
bro da média mundial.

Entretanto, os parâmetros adota-
dos pela pesquisa deixaram muito a du-
vidar. As contas auditadas se referem 
ao segundo quinquênio da concessão 
(2003-2008) e, de lá para cá, o número 
de passageiros cresceu, o que aumen-
tou a arrecadação. A própria Fundação 
Coppetec assinala um aumento de 7,3% 
no fluxo de passageiros da linha Praça 
XV – Araribóia, a mais movimentada de 
todas. Já os dividendos da linha Praça XV 
– Charitas, que aplica a lucrativa tarifa de 
R$ 12,00 por oferecer maior agilidade 
e conforto, ficaram de fora do montan-
te considerado. Da mesma maneira não 

foram computados os rendimentos com 
publicidade, aluguéis comerciais nos ter-
minais e estacionamentos sob o controle 
da concessionária. E, como avalia os nú-
meros até 2008, o estudo também não 
levou em consideração os cortes de cus-
tos estabelecidos desde março de 2011 
referentes à última interrupção das 
viagens da madrugada e isenção do 
ICMS sobre as passagens. Só este 
último corte representa uma econo-
mia de R$ 3 milhões ao ano.

Embora esvaziada por acontecer 
às 14h de um dia útil (06/11/2012), 
a audiência pública, acompanhada 
pelo Casarão, não deixou passar os 
claros furos da auditoria. Os poucos 
cidadãos comuns presentes, os ati-
vistas do movimento Meu Rio e os 
parlamentares questionaram os re-
sultados. A problemática é tão clara 
que os deputados, Gilberto Palma-
res, do PT - partido que compõe a 
base governista -, Janira Rocha, do 
PSOL e Luiz Paulo Conde, do PSDB 
- partidos de oposição, mas com vi-
sões distintas -, foram unânimes nas 
provocações aos pesquisadores e ao 
Secretário de Transportes do Esta-
do, Júlio Lopes. Evasivo nas respos-
tas, Lopes endossou a necessidade 
de outra fiscalização paralela à da 
Agetransp e sugeriu a contratação 
de outra empresa para aferição dos 
dados. “Tudo o que o Governo espera é 
que as tarifas possam ser reduzidas”, dis-
se. Para Palmares, que preside a Comis-
são, a auditoria que abriria a caixa-preta 
das barcas não teve êxito. No final, o par-
lamentar se comprometeu a encaminhar 
um ofício formalizando os questiona-
mentos para o coordenador da auditoria, 
professor Carlos David Nassi, que acedeu 
ao pedido. 

Dias depois, a Comissão anunciou a 
prorrogação dos trabalhos por mais 90 
dias, estendendo as atividades até o iní-
cio de março. O motivo seria o fato de que 
o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) 
também só levantou as contas da conces-
sionária até 2008, enquanto o projeto de 
lei que aprovou a tarifa subsidiada deter-
mina um levantamento de tudo até o fim 
de 2011. O envolvimento do TCE-RJ é um 
pedido da comissão, devido ao fato de o 
Estado injetar dinheiro público direta-
mente no serviço, seja para modicidade 
do valor da passagem, ou para aquisição 

Limoeiro

A caixa preta das barcas
Usuários continuam a pagar supertarifas e Legislativo insiste em devassa nas contas da Concessionária

Por Gabriel Vasconcelos
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de novas embarcações e reforma de ter-
minais.

Nesse meio tempo, porém, a CCR Bar-
cas anunciou uma série de melhorias no 
serviço. Entre elas está a ampliação da 
Estação Araribóia, em Niterói. Com en-
trega prevista para setembro deste ano, 
o novo terminal deve incluir o espaço 
da antiga Concessionária Aerobarcas do 
Brasil e abrigar dois salões de embarque 
refrigerados com o dobro da capacidade 
atual e 48 catracas. Além disso, finalmen-
te foi anunciada a ampliação da frota, 
que passará de 19 para 30 barcas. Item 
de contrapartida ao reajuste da tarifa, o 
aluguel de duas embarcações vindas de 
Hong Kong já foi providenciado. As bar-
cas aumentarão a oferta em 1.600 lu-
gares por hora durante o rush e devem 
entrar em operação em breve, principal-
mente nas linhas que ligam a Praça XV à 
Paquetá e Ilha do Governador. Por outro 
lado, o Governo do Estado comprará ou-
tras nove embarcações, que custarão cer-
ca de R$ 350 milhões aos cofres públicos. 

Barcas transportam 106 mil pessoas por dia 

Mas, enquanto nada acontece, ao lado 
de todo este imbróglio administrativo 
pairam as mazelas históricas do servi-
ço. Íntima do usuário, a precariedade do 
modal dispensa detalhamento. Nos pro-
testos contra a supertarifa que invadiram 
as ruas, blogs e redes sociais em março 
do ano passado, os gritos traziam, sobre-
tudo, a revolta diante do contrassenso: 
porque pagar mais por um serviço tão 
ruim?  Filas enormes, embarcações que 
se chocam, ficam à deriva ou atoladas 
em bancos de areia; terminais que não 
acompanharam o aumento do fluxo de 
pessoas, passageiros em pé e barcas do 
segundo mandato Vargas. Se a atual fragi-
lidade do serviço aquaviário fluminense 
é revoltante e rotineira, quando somada 
às obscuridades administrativas, oferece 
um perfeito panorama da situação: nos-
sas charmosas travessias entregues às 
baratas e marajás. Coitadas das baratas.

A barca Lagoa, que opera desde 1952, é uma das mais antigas
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Estante 

Por Luiza Barata
e Fernanda 
Costantino 

Artesanato, roupas, acessórios e antiquidades: a Feira do Lavradio atrai centenas de visitantes no primeiro sábado de cada mês

Uma inusitada fila de barracas pon-
tua a paisagem de listras vermelhas e 
brancas.  Pessoas de todas as idades con-
versam animadas,  se detendo, aqui e ali, 
diante  do festival de cores e aromas. Uma 
barraca de óculos escuros antigos é, qua-
se sempre, a mais requisitada. O barulho 
de tique taque denuncia: dois dançarinos 
sapateando em um palco improvisado no 
meio da rua. Móveis antigos espalhados 
pelas calçadas dividem espaço com as 
mesas dos bares, que também emanam 
um delicioso cheiro de feijoada ou batata 
frita.

É essa a surpresa que encontra quem 
visita a Rua do Lavradio, na Lapa, no pri-
meiro sábado do mês. É o dia em que 
acontece a Feira do Rio Antigo e toda a 
rua é invadida por barracas, que vendem 
artesanato, roupas, acessórios e antigui-
dades. Há 16 anos, a feira mo-
vimenta todo o 
bairro e ajudou 
na revitalização 
do Centro do 
Rio de Janei-
ro, animando 
todo mês cen-
tenas de pessoas 
que visitam o local e, é 
claro, aproveitam para fa-
zer umas comprinhas.

Até o sucesso atual da feira, muitas 
dificuldades tiveram que ser superadas. 
Durante a década de 60, todo o Centro 
do Rio de Janeiro vivia um momento de 
decadência.  A Rua do Lavradio foi então 
tomada por antiquários e brechós, que 
formavam a tradicional rede de comércio 
de móveis antigos.

Mas o cenário era melancólico e não 
tinha ainda a alegria que hoje invade a 
rua. A expositora Marah Silva, do Ateliê 
Cretismo, conta que em 1996 os comer-
ciantes decidiram começar a Feira do Rio 

Antigo, apenas na altura da Rua da Rela-
ção.

- Todo primeiro sábado de cada mês, 
os donos dos antiquários levavam os mó-
veis para as ruas e eles ficavam expostos 
a céu aberto. Fazendeiros e empresários 
com maior poder aquisitivo vinham vi-
sitar a feira que acabava de nascer. Junto 
deles, vinham suas mulheres e assim nas-
ceu um cenário alternativo ao de móveis 
usados. – explica a designer de roupas.

Para atender o público feminino, co-
meçaram a surgir as barracas de 
roupas, bijuterias e 
artesana-
tos. 

Marah já expõe 
suas roupas personalizadas há 11 anos e 
afirma que, daquela época até hoje, a feira 
só cresceu. E cresceu tanto que tomou a 
rua toda e agora atende a todos os públi-
cos, inclusive crianças. Para a expositora, 
foi uma forma democrática de conseguir 
divulgar seu trabalho como estilista e fa-
zer sucesso.

- Sempre morei em um apartamento 
aqui na Lapa e fazia um quarto de ateliê. 
Desenhava as roupas, costurava tudo so-
zinha e então comecei a expor na feira. 
Depois de um tempo, a demanda cresceu 

e o ateliê tomou todo o apartamento. 
Tive que me mudar para um de dois an-

dares e, hoje, apenas um quarto não é ocu-
pado pelo meu trabalho. – conta Marah.

Há sete anos, foi criada uma associa-
ção no bairro especialmente para a feira e 
para a organização de expositores.  Além 
disso, osite Novo Rio Antigo reúne a his-
tória e as principais atrações do centro 
histórico, como a própria feira e locais 
próximos na Praça Tiradentes, Lapa e Ci-
nelândia. A maioria dos expositores tam-
bém mantém sites e galerias virtuais com 
a apresentação de seu trabalho, deixando 
também email e redes sociais para conta-
to e encomendas.

Bijuterias, roupas, acessórios, cerâmi-
cas, artesanatos e jogos infantis são ape-
nas alguns exemplos do que é possível 
encontrar para comprar. Gledson Vinícius 
e os amigos apostaram em camisetas es-
tampadas com frases e poemas famosos. 
Acertaram. No ano passado, foram convi-
dados para expor na Feira do Rio Antigo e 
o escritor, que agora é praticamente tam-
bém designer, acredita que a oportunida-
de ajudou o grupo a aumentar o público 
do seu trabalho. 

- Aqui na Rua do Lavradio, pessoas de 
vários nichos e classes sociais frequentam 
o local. E independente do nível econômi-
co, todos compram e consomem cultura. É 
um ambiente muito rico, no final das con-
tas. – conclui Gledson.

O perfil da feira realmente mudou e 
moradores de todo o Rio de Janeiro, e até 
de fora, visitam as barraquinhas. É só atra-
vessar um quarteirão da rua para se depa-
rar com algum turista, queimado pelo sol 
carioca e maravilhado com a explosão de 
cores e sons. Como em toda a Lapa, o polo 
gastronômico na rua também se desen-
volveu e o passeio incluiu uma boa dose 
de petiscos e cervejas, acompanhados de 
algum grupo de samba que esteja se apre-

sentando ao vivo. Mas não é só turista que 
fica encantado com a festa. A estudante 
do ensino médio Anna Luiza Dominguez 
visitou a feira em setembro deste ano pela 
primeira vez e aprovou. - O que eu mais 
gostei foi a diversidade. É uma feira aon-
de você encontra de tudo, tem pessoas de 
vários estilos diferentes, e bem perto da 
feira tem bares onde se pode aproveitar a 
noite depois das compras. – aponta Anna.

 E quem conhece a feira sempre acaba 
voltando. É o que aconteceu com a estu-
dante de publicidade da UFF Ana Carolina 
Paradas, que frequenta o local desde 2006, 
quando se mudou para Santa Teresa, bair-
ro próximo a Lapa. A futura publicitária 
se apaixonou pelo clima da feira, que traz 
de volta o Rio Antigo, e sempre compra 
peças artesanais, blusas, nécessaires, sa-
patilhas e bolsas. Como cada produto leva 
o estilo do seu designer e algumas peças 
ainda são únicas, ela acredita que esse di-
ferencial fortalece a individualidade dos 
compradores. Para a estudante, a Feira do 
Rio Antigo é tão boa que poderia ter umas 
horinhas a mais.

- Geralmente a feira acaba às 18h, 
quando o sol se põe. Eu acho que deveria 
acabar só às 20h, com lâmpadas instala-
das próximo às barracas. Assim, 
as pessoas poderiam apro-
veitar mais a feira e 
depois ainda 
ficar ali pela 
Lapa e 
se di-
vertir na  
n o i t e 
carioca.


