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Flisol se
instala em
Campinas
Festival Latino-Americano
de Instalação de Software
Livre (Flisol), realizado no
Núcleo de Tecnologia Educacional (NET), na Lagoa
do Taquaral, no dia 25 de
março, reuniu usuários e
interessados nos programas
e sistemas, entre eles alunos da PUC-Campinas. O
evento aconteceu simultaneamente em 27 cidades
brasileiras e 12 países latino-americanos e tem como
objetivo divulgar o software livre e promover a integração entre os usuários.
Saiba mais sobre a diferença entre os softwares livre
e proprietário, a gratuidade e a instalação dos programas e sistemas.
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Advogada e bugrina Sílvia Novaes discute o esporte com categoria e joga no Futsal Feminino da Faculdade de Direito

Cartão vermelho
para o preconceito

O futebol desperta o interesse das mulheres, que garantem conhecer as regras
tão bem quanto os homens e ainda batem um bolão nos campos e na mídia

César Kallas usa o
software livre há seis anos

MURAL
Coluna traz o caldeirão do
professor Joubert da Silva
Jerônimo Leite, que
mistura contabilidade,
poesia, filosofia e rockand-roll. O show do grupo
Funk Como Le Gusta
(foto), que acontece no dia
7 de abril em Campinas,
também é notícia no
espaço. O Jornal da PUCCampinas sorteará dez
convites para a sonzeira da
moçada . Vai ficar de fora?
Página 07
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Impedimento? Falta dentro ou fora da área? Que área?
Por que o goleiro não pegou a bola com a mão? Quem é
aquele homem de preto no meio do campo? São questões
que poderiam ser creditadas às torcedoras sazonais, aquelas que a cada quatro anos torcem pelo Brasil na Copa do
Mundo e depois querem distância do futebol. Mas esse
cenário mudou e já faz tempo que o esporte deixou de ser
reduto masculino, mas a polêmica sempre esquenta em
ano de Copa. As mulheres estão nas arquibancadas, campos e mídia mostrando que entendem tudo de uma das
paixões que mobilizam milhões de pessoas no Planeta,

embora haja quem não goste, inclusive homens. Porém,
as jogadoras ainda enfrentam resistências. Uma pesquisa
da Universidade de São Paulo (USP) constatou que o preconceito é a causa de estresse emocional para cerca de 57%
dessas profissionais. O Jornal da PUC-Campinas descobriu torcedoras e jogadoras que nutrem um amor especial pelo futebol, considerado pelo antropólogo Luiz
Henrique de Toledo "uma lente para se pensar o Brasil".
A jornalista esportiva Soninha Francine, uma das pioneiras na área, escreve um artigo sobre o futebol e a política.
Páginas 03 e 08

Aluna de Medicina
passa 13 dias no MST
A estudante do 4º ano da Faculdade de Medicina Larissa Iluska
Machado participou do Estágio
Interdisciplinar de Vivência
(EIV), em Minas Gerais, que
reuniu nas últimas férias cerca
de 150 universitários do País, do
Chile e do Peru. O EIV foi criado por um grupo de estudantes
de Agronomia em 2004 e atualmente conta com a parceria de
Diretórios e Centros Acadê-

micos (DAs e CAs) de outros
cursos, representantes de movimentos sociais e do Terceiro
Setor. Larissa deixou o namorado, a família e o conforto de
sua casa pela convivência com
uma família desconhecida e a
hospedagem em um barraco
construído com telhas de
amianto e bambu, sem redes de
água, esgoto e eletricidade.
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Larissa Machado busca vivência em outras realidades
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Editorial

Cultura, futebol e política

P

ode parecer estranho um jornal dirigido à comunidade universitária ocupar-se de futebol. Afinal a academia tem coisas mais importantes para pensar. Problemas mais urgentes com que se preocupar. No último número,
quando falava de literatura, referia-me a Roland Barthes que via nela a linguagem
capaz de contestar o vazio do utilitarismo e eficácia e caráter impositivo da gramática oficial de documentos e instituições. Talvez, sem forçar a interpretação, o mesmo
deva ser dito do futebol. Em tom jocoso, o dramaturgo Nelson Rodrigues fala da incapacidade de os intelectuais serem capazes de cobrar um simples lateral, num esporte
que era a própria expressão da nacionalidade, a "pátria de chuteiras". Em tom mais
sério e comprometido, como aliás o são todos os seus escritos, o escritor uruguaio
Eduardo Galeano referia-se aos ideólogos que ignoram a importância do futebol na
realidade latino-americana. Amam a humanidade, mas desprezam as pessoas. Ao
narrar a irrupção dos comandos militares na embaixada do Japão, em Lima (1997),
faz-nos imaginar o contraponto entre a sua parafernália mortífera e as cores vibrantes do Alianza Lima, time do coração de Cartolini, chefe dos guerrilheiros, que, na
ocasião, jogava futebol com seus companheiros. Às vezes sinto que a razão de ser de
nossa presença no mundo - transformá-lo torna-se um subterfúgio para não amar
as pessoas que o habitam e não identificar-se com suas paixões como se somente desse modo fosse possível produzir algo interessante para suas vidas.
Mas as coisas estão mudando. O futebol explica o mundo, aliás título de um livro
que mostra como isso se dá. Quem não vê no fenômeno da cartolagem um retrato de
um Brasil que julgamos arcaico, o das trocas excusas de favores, do jogo de bastidores, dos interesses clientelísticos sobrepondo-se à lei? E os presidentes de clubes que
se eternizam no cargo manipulando paixões a serviço de um poder puramente pessoal? No pólo oposto, do espectro político, a fundação de clubes como forma de buscar lugar numa sociedade de privilégios. Os fundadores do Palestra Itália (hoje
Palmeiras) encontraram sua identidade numa São Paulo ainda aristocrática, que os
via como a encarnação de todos os seus preconceitos contra estrangeiros proletários,
sindicalistas (assimilados ao anarquismo). Aqui o futebol explica a política e viceversa. Ele é educação física, capaz de fazer-nos sentir a magia e a beleza da corporeidade. Eduardo Galeano define o futebol como festa dos olhos que o olham e como

alegria do corpo que o joga. E conta a entrevista feita com uma teóloga alemã que ao
ser interrogada como explicaria a um menino o que é a alegria, respondeu: - não
explicaria; daria a ele uma bola para que jogasse. Educação no seu verdadeiro sentido, fazer a corporeidade expressiva da beleza humana. Sim, mas ele é também rito
que aglutina famílias, grupos. Dá a eles um emblema cumprindo o papel que as
ciências sociais em seu início atribuíam à religião. Não é por acaso que o futebol tem
seus deuses, seus ídolos e - preconceitos de lado - suas superstições. É uma linguagem. Poética a do Brasil de l958, l962 e l970. O talento e a criatividade individuais e a disciplina de conjunto. O imprevisto do drible, da finta, do "toquinho", a
malandragem gratuita. E os esquemas rígidos, a necessidade da obediência tática, o
futebol feito de ferrolhos e retrancas. Beleza contra eficácia. Há sempre vozes discordantes. Do alto de sua autoridade intelectual, o escritor italiano Umberto Eco, em
comentário sobre a Copa do Mundo de l978, vê no futebol uma espécie de imagem
privilegiada da ausência de sentido e da inutilidade das coisas. Mas não deixava de
salientar sua importância política referindo-se sobretudo à sua utilização por parte da
ditadura argentina para "justificar" sua violência contra a sociedade. No mundo globalizado, para usar um lugar comum, o futebol não escapou à imposição de um sistema econômico que transforma tudo em espetáculo e este, em mercadoria. Enquanto
o presidente do clube dizia que Maradona era um investimento, a torcida do Napoli
via nele a "reencarnação" de seu padroeiro, San Gennaro. Era São Gennarmando.
Era o ícone que representava a vingança dos pobres do Sul contra os ricos do Norte.
Não resisto a recorrer, mais uma vez, a Galeano. Ninguém mais que ele experimenta o futebol como uma metáfora de um modo de ser e estar no mundo. Citando o pensador grego Cornellius Castoriadis que diz que a gente não ganha o que vale, mas
vale o que ganha, e aplicando-o ao futebol, Galeano comenta que não se pode perder
tempo, não se pode perder chances. O jogo, transformado em trabalho, submete-se às
leis da rentabilidade e do lucro. Não se brinca. É preciso obedecer, ter velocidade e força. Cita o historiador inglês Arnold Toynbee para quem a característica mais consistente das civilizações em decadência é a tendência à estandardização e uniformidade.
Reitor da PUC-Campinas
Padre Wilson Denadai

PET amplia grupos em 2006
O Programa de Educação Tutorial (PET) ampliará a quantidade de grupos em 2006. Trinta novas turmas do programa, que oferece bolsas de estudos a alunos de graduação, serão criadas em todo o País. A PUCCampinas, que atualmente atua com três grupos
(Enfermagem, Biologia e Arquitetura) poderá ampliar
seu quadro para cinco. As instituições de ensino terão
até o dia 13 de abril para apresentar propostas de criação de grupos. Os docentes interessados deverão encaminhar até o dia 7 de abril suas propostas à Pró-Reitoria
de Graduação, a qual analisará e selecionará dois projetos, que serão submetidos à Secretaria de Educação
Superior (SESu). Os atuais docentes tutores dos grupos da Universidade realizam plantão de dúvidas para
auxiliar na elaboração das propostas. A divulgação da
lista dos projetos selecionados pela SESu está prevista para 28 de abril.
Nos dias 18 e 19 de março, os integrantes dos grupos PET da PUC-Campinas participaram do 1º
Encontro do Programa de Educação Tutorial, realiza-
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Lançamento do novo número da revista Oculum da Faculdade
Arquitetura e Urbanismo. Hall de entrada do Auditório Dom
Gilberto, Campus I, às 17h30.

Alunas da
FAU que
participaram
de encontro
estadual

do na Universidade Federal de São Carlos. De acordo com a aluna da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo (FAU) Ana Claudia Teixeira Frederico, o
evento foi uma excelente oportunidade de intercâmbio de informações. "Foi importante não só para trocar dados e conhecimentos com os bolsistas do PET
de outras universidades, como também para ampliar
a integração com os outros dois programas da
Universidade (Enfermagem e Biologia)", explicou.
>> Serviços

PET (edital 2006)- http://portal.mec.gov.br
Pró-Reitoria de Graduação- prograd@puc-campinas.edu.br
e (19) 3756-702

Nota

Inscrição para Práticas de Formação termina em 9 abril

As inscrições para as turmas do primeiro semestre de 2006 de Práticas de Formação(PF) estarão abertas de 5 a 9 de abril.
Nessa segunda fase, os alunos poderão escolher entre 43 opções. A escolha é realizada pelo site do aluno no Portal PUCCampinas (www.puc-campinas.edu.br). As Práticas de Formação são um diferencial e vão ao encontro da missão da Universidade
de proporcionar uma formação humanística, além de uma capacitação profissional de excelência. "As Práticas de Formação
são um recurso usado com liberdade pelo aluno, o qual tem à sua disposição uma variedade de opções", afirmou o coordenador das Práticas de Formação, Paulo Moacir Godoy Pozzebon. Essas atividades são obrigatórias e devem ser cursadas com
as demais disciplinas até o final da faculdade. Informações: (19) 3756-7145 e cprafor@puc-campinas.edu.br

04/04

Encontro de Monografias da Faculdade de Ciências Econômicas.
Auditório Dom Gilberto, Campus I, a partir das 19h.

06/04

Seminário de Estudos da Faculdade de Serviço Social sobre
política nacional de assistência social. Auditório Dom Gilberto,
Campus I, das 14h às 17h30.

07/04

Comemorações do Dia Mundial de Saúde promovidas pelo
Centro de Ciências da Vida e Hospital da PUC. Auditório
Monsenhor Salim, Campus I, das 8h às 12h.

10/04

Apresentação dos projetos experimentais de Faculdade de
Relações Públicas para os clientes externos. Sala 800, CampusI,
às 19h.

CORREÇÃO - Diferente do que foi publicado na matéria intitulada

Campinas registra déficit de fonoaudiólogos, na página 02 da edição
nº 21 do Jornal da PUC-Campinas, o município não tem dez fonoaudiólogos atuando no Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a Secretaria
Municipal de Saúde, a cidade conta com cerca de 60 fonoaudiólogos
atuando pelo SUS, dos quais 11 são contratados pela Prefeitura. A professora da Faculdade de Fonoaudiologia Maria Teresa Pereira Cavalheiro
esclareceu que não existem os parâmetros de um profissional para
cada 20 mil habitantes como foram citados na matéria. Ela afirmou
que ainda estão sendo realizados estudos sobre o número ideal de
fonoaudiólogos por habitantes, mas que não foram concretizados nem
enviados ao Ministério da Saúde. A Clínica de Fonoaudiologia realiza
1,1 mil procedimentos por mês e não atende 1,1 mil pacientes, como
foi publicado. Na edição anterior, o título da página 02 foi grafado errado, o correto é CLC realiza contratações de professores.
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Reitor- Padre Wilson Denadai; Vice-reitora - Angela de Mendonça Engelbrecht; Conselho Editorial - Denise Tavares, Wagner José de Mello e Sílvia Regina Machado de Campos;
Coordenador de Departamento de Comunicação - Wagner José de Mello; Coordenador do Setor de Jornalismo - Aderval Borges; Editora - Eunice Gomes (MTB 21.390);
Repórteres - Aderval Borges, Adriana Furtado, Crislaine Gava, Du Paulino, Eunice Gomes e Renata Rondini; Revisão - Luiz Antonio Razera; Fotografia - Ricardo Lima; Tratamento
de Fotos - Marcelo Adorno; Projeto Gráfico e Editoração Eletrônica - Neo Arte Gráfica Digital; Impressão - Grafcorp; Redação - Campus I da PUC-Campinas, Rodovia
D. Pedro I, km 136, Parque das Universidades. Telefones: (19) 3756-7147 e 3756-7674. E-mail: jornaldapuc@puc-campinas.edu.br
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Opinião

Antes tarde do que nunca!
Soninha Francine

A

culpa é da política. Se as pessoas se
interessam mais por futebol do que
por política...o problema não é bem
o futebol! Se concurso de chavão fosse uma
modalidade esportiva, o futebol seria campeão... A quantidade de frases feitas associadas ao "esporte bretão" (ai!) é impressionante. "O grupo tá unido", "não existe jogo fácil",
"é preciso respeitar o adversário"... Mesmo
quem não é aficionado consegue reproduzir
com a maior facilidade o discurso de jogadores, técnicos e comentaristas.
Essas construções pré-fabricadas podem
ser tolas, irritantes às vezes, mas são razoavelmente inofensivas. Mas existem alguns
outros conceitos automática e insistentemente atribuídos ao futebol que me incomodam
mais - como a idéia de que ele é um instrumento a serviço dos governos e de que é sinônimo de alienação.
Por partes: não tenho dúvida de que os
governos (ou políticos de um modo geral) tentam se beneficiar da imensa popularidade do
futebol -associando sua imagem à de um clube (e fazendo média com a sua torcida),
aproximando-se de um ídolo ou procurando
partilhar da glória de uma conquista da Seleção

Espaço leitor

... instrumento de
conquista de votos
também pode ser uma
celebridade da música
pop ou as famosas
cestas básicas...
Brasileira. E, para piorar, podem usar expedientes pouco lícitos para "fazer média" ou "partilhar da glória"... Legislam a favor de seu pequeno grupo (e em detrimento do interesse público), investindo recursos públicos de forma indevida, abusando de suas prerrogativas de modo
geral. E até interferindo diretamente no futebol, como já aconteceu - alguém ignora o papel
da Junta Militar argentina na realização e conquista da Copa de 78? O que eu não acredito
é que dê certo... Ao menos em grande escala.
Sim, é verdade que alguns políticos são bemsucedidos em seu marketing futebolístico, e não
é segredo que Eurico Miranda, por exemplo, deve
seu mandato como deputado federal aos votos
da torcida do Vasco. Mas é ao futebol que devemos culpar, ou à falta de educação política da
população, que escolhe seus representantes

Galeria

em troca de um benefício imediato ou da defesa de interesses pouco legítimos? Afinal, o instrumento de magnetização das massas e conquista de votos também podem ser uma celebridade da música pop, uma promessa irrealizável ou as famosas cestas básicas...
Mas quando se diz que a ditadura do Brasil
se beneficiou do Tri em 70, discordo completamente. Sim, a alegria da conquista pode amenizar a raiva, o sofrimento, a indignação... Por
um certo tempo. Como toda alegria. O nascimento de um filho, o amor retribuído, uma festa com amigos podem nos tirar, momentaneamente, da batalha mais aguerrida. Mas não nos
excluem dela.
Nunca vi alguém dizer "Ah, bom mesmo
era no tempo do Médici, com ele fomos campeões do mundo!". Ou: "Graças aos militares,
o Brasil é tricampeão". O povo tem saudade
mesmo é de Pelé, Tostão, Jairzinho... Por mais
confusos que sejamos com essa história de política, não misturamos aquela vitória com as conquistas que a ditadura procurava chamar para
si. Não colou...
Se alguém gosta muito de futebol e nada
de política, se sabe tudo sobre a Seleção Brasileira
e muito pouco sobre o Congresso, se entende
o 4-4-2, mas não o que significa "emperrar a
pauta", a culpa não é do futebol... É da políti-

ca. Mas não nos esqueçamos que a política
não é coisa dos políticos, apenas - é algo que
envolve e diz respeito a toda a sociedade,
incluindo aqueles que pensam que podem
ficar afastados dela (da política).
Se nós - jornalistas, estudantes, professores, sociedade civil de um modo geral e políticos - não conseguimos fazer com que a política seja mais interessante, compreensível e
instigante, não precisamos culpar futebol,
música ou religião por "distrair" as pessoas.
Precisamos botar nosso time em campo (ai)
e fazer, cada um em sua posição (eleitor, candidato, político com mandato), um sincero
esforço para mudar esse jogo da política.

Soninha Francine, jornalista da ESPN-Brasil
e da Folha de São Paulo

POR QUE A MAIORIA DOS BRASILEIROS
GOSTA TANTO DE FUTEBOL ?
Fotos: Ricardo Lima

"É uma forma de canalizar
a energia e a alegria e
trocar discussões mais
sérias por um lazer. O
povo é estimulado a essa
troca. Como, por
exemplo, em 70, quando o
País estava um caos e
todos só pensavam no Tri."
Rosângela Costa,
professora da Faculdade
de Fisioterapia

Qual sua opinião sobre o Jornal da
PUC-Campinas? Quer sugerir uma pauta?
Divulgar o que você está fazendo? Participe!
Mande uma mensagem para a redação.

@

jornaldapuc@puc-campinas.edu.br

"Porque é o esporte mais popular do Brasil e
o mais noticiado pela imprensa, tanto escrita
quanto falada. Como eu fui jogador de
futebol, senti esse assédio na pele. Tive de dar
autógrafos e posar para fotos, mas quando
isso passa a gente tem de voltar à vida real."
Antonio Carlos Ferreira de Souza,
funcionário do Departamento de
Serviços Gerais (DSG)

Imagem

REFLEXÃO
A última edição do Jornal da
PUC-Campinas nos leva à reflexão de como
podemos usufruir de um mundo repleto de
possibilidades. Na ocasião, surgiram as
fotografias digitais dos seus respectivos
celulares, na internet, nos diários on-line e até
mesmo na qualificação pelo Ensino a Distância,
embora seja este um segmento segregado,
pois nem todos têm acesso ao global dentro da
globalização. Por fim, o exemplo de Camilo
Hernandes e Zé Celso que lutam e criam
discussões a fim de popularizar a cultura,
propondo novas maneiras de o conhecimento
chegar realmente à sociedade. Crítica ao atual
mercado capitalista-mundial e à extensão
criativa que deixa boquiabertos seus
seguidores.
Gustavo Henrique Ferreira,
estudante da Faculdade de Geografia

ACHADOS & PERDIDOS - O funcionário do Hospital da PUC Vitor César Miranda Fernandes corre há seis anos pelo menos

12 quilômetros por dia e aos domingos cerca de 25 quilômetros. O maratonista encontrou a recompensa na 10ª Edição da Corrida da Lua
em 11 de março, quando ficou em 2º lugar. Cerca de 3 mil pessoas disputaram a prova. Já a moradora da região do Campus I anda meio
perdida quanto à direção a seguir quando passeia com o cachorro. Nem mesmo a placa de sinalização facilita o entendimento da dupla.

"É um mito do brasileiro,
que já nasce respirando
futebol. O nenê nasce e
ganha o uniforme de um
time. Na Copa é um delírio
geral. É quando se
esquecem as diferenças
sociais e todos se unem
em um único objetivo."
Analu Mancini,
estudante da Faculdade
de Enfermagem

Muitas vezes
É a FALTA de
caráter QUE
DECIDE uma
partida. Não
SE faz literatura,
POLÍTICA e
futebol
COM BONS
sentimentos.
Nelson Rodrigues (1912-1980),
dramaturgo brasileiro
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Entrevista
Jornal da PUC-Campinas - O que a
motivou para participar deste estágio?
Larissa Iluska Machado - Acredito
que o médico precisa muito mais do
que é ensinado na faculdade, ele precisa saber da realidade do País, ele precisa saber como as pessoas se relacionam, como é a vivência delas e as
necessidades da população. Acredito
que pela vivência como esta no MST
tive a oportunidade de conhecer um
pouco mais a nossa população.
JP- O que mudou em você depois da
experiência no acampamento?
Larissa - Fui com muita esperança de
conhecer um pouco mais sobre o
MST. De me certificar um pouco
daquilo que a gente só conhece pela
mídia. Acho que voltei muito diferente, voltei com amadurecimento,
mais profissional, sabendo lidar um
pouco melhor com a população que
vou atender. Agora eu sei como é difícil trabalhar na roça, sei como é a disposição que eles têm e a questão de
higiene naquelas áreas. Portanto,
adquiri um conhecimento amplo
sobre uma população e talvez eu possa realmente usufruir dele na minha
profissão.
JP- Qual é sua opinião sobre o MST?
Larissa - Antes era difícil falar porque não tinha conhecimento suficiente. Mas hoje eu admiro muito o
movimento, acho que é um movimento extremamente organizado que
tem causas muito nobres com princípios bonitos e tem uma população
muito guerreira que realmente está
atrás de divisões de terras. Mas vai
além de ganhar um pedaço de terra,
é uma questão de igualdade social.
Sabe, daquilo que o nosso SUS
(Sistema Único de Saúde) prega: a
eqüidade.
JP - O que mais chamou sua atenção
nessa experiência no MST?
Larissa - Chamou-me a atenção a
coletividade que eles têm e o significado do trabalho para eles. Acho que
hoje em dia, de certa maneira, banalizou-se um pouco a questão do trabalho. E lá eles têm uma noção muito bonita do que é o trabalho realmente, de tirar da terra, de plantar e
de colher aquilo que você produziu.
Essa noção de trabalho é uma coisa
que em teoria a gente vê na faculdade, mas não tem noção alguma da
dimensão do que é o trabalho.
JP - Quando você decidiu fazer este
estágio, qual foi a reação de sua família e amigos?
Larissa - Foi um pouco complicado.
No começo as pessoas eram contrárias a minha ida. Eles acreditavam que
poderia acontecer algo de ruim porque as pessoas do MST talvez tivessem um comportamento diferente e
eu tivesse problemas. Mas depois eles
ficaram felizes porque acreditaram
que realmente eu poderia trazer alguma coisa diferente, trazer informa-
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ções sobre a realidade com uma visão
de estudante, diferente daquilo que
é analisado e trabalhado pela mídia .
JP- O que mais a marcou no acampamento?
Larissa - As crianças me marcaram
pela cumplicidade que tinham em
brincar e aproveitar um rio e uma
fruta no pé. Marcou-me também
uma carta que recebi deles há poucos
dias na qual eles falam que estão com
muitas saudades, que esperavam que
eu pudesse voltar e que a medicina
precisa de pessoas como eu.

Larissa
Machado
evita avaliar
as ações
do MST;
interesse
é pela
realidade da
população

Férias no MST
Estudante da Faculdade de Medicina
Larissa Iluska Machado passa 13 dias em
um acampamento em Minas Gerais
convivendo com 20 famílias desconhecidas
e hospedada em um barraco sem
eletricidade nem redes de água e esgoto

Eunice Gomes
nicinha@puc-campinas.edu.br

O que leva uma estudante
do 4º ano da Faculdade de
Medicina a passar parte de suas
férias em um acampamento do
Movimento Sem-Terra (MST)?
Larissa Iluska Machado, 22
anos, deixou namorado, família e o conforto de sua casa para
viver durante 13 dias com uma
família desconhecida em um
barraco construído com telhas Larissa com a família que a hospedou
de fibras de amianto, sustenta- no Acampamento Tiradentes
das por colunas de bambus,
sem eletricidade nem água encanada e rede de esgoto. A universitária justifica sua escolha pela busca de conhecimento de outras realidades, garante que se sentiu mais segura no Acampamento
Tiradentes, composto por 20 famílias, que em centros urbanos e planeja ampliar ainda mais seus horizontes com uma nova empreitada nas férias de julho.
Larissa evita tecer comentários sobre a legitimidade ou não das ações
do MST. O Estágio Interdisciplinar de Vivência (EIV-MG) foi criado em 2004 por iniciativa de um grupo de estudantes das faculdades
brasileiras de Agronomia. Atualmente, o EIV é coordenado por
Diretórios e Centros Acadêmicos (DAs e CAs), representantes dos
movimentos sociais e do Terceiro Setor. O EIV ofereceu este ano 150
vagas para estudantes da graduação, com uma cota de 20% para universitários de outros Estados e 10% para internacionalistas. O estágio, que nessa edição ocorreu de 13 de janeiro a 5 de fevereiro, é divido em três fases: Preparação, Vivência e Avaliação. A fase de Vivência
prevê apenas a observação e não permite intervenção. Todas as impressões dos alunos são repassadas à coordenação do EIV, que relata ao
MST. Os alunos se hospedam em duplas nos acampamentos e assentamentos de Minas Gerais. As inscrições para o EIV acontecem no final
de cada ano pela internet. Confira trechos da entrevista da estudante que busca na vida muito mais que "vivência de shoppings".

JP - Como é o dia-a-dia dos moradores do acampamento?
Larissa - A rotina deles é trabalhar
na terra. As mulheres cuidam de casa
e os homens trabalham na roça. É um
trabalho muito pesado. A gente trabalhou na terra limpando para plantar. Quando dão 7h fica muito quente dentro dos barracos. Então eles
acordam, tomam café com leite de
vaca. O leite é distribuído para todo
mundo. Tem uma pessoa que tem
uma vaca e doa o leite. Aí os homens
vão para a lavoura, onde eles ficam
até 12h, voltam para almoçar e à tarde eles retornam para a roça ou trabalham nos barracos. No acampamento não há escolas, mas há uma
na cidade mais próxima, que fica por
volta de 8 quilômetros, onde todas as
crianças estudam. Estão elaborando
um projeto para os adultos estudarem.
JP - Como é a orientação política do
comando do MST?
Larissa - Nos acampamentos há sempre alguém que sabe um pouco mais
a respeito do movimento, que é o
militante. Ele esclarece algumas coisas a respeito do movimento e direciona um pouco mais as reuniões que
são feitas regularmente.
JP - Em algum momento você teve
medo?
Larissa - Não, em momento algum.
Senti-me completamente segura.
Muito mais segura que em qualquer
cidade.
JP- Quantos estudantes ficaram com
você no acampamento? Onde você
dormia?
Larissa - Sempre os estudantes ficam
em duplas nos acampamentos.
Ficamos eu e uma menina do curso
de Ciências Políticas. Ficamos em
casas diferentes para a gente confrontar as opiniões e vivências da minha
família e da dela. Eu dormia na cama
que era de uns dos filhos da minha
família, que tinha ficado na cidade.
JP - Você mantinha contato com sua
família?
Larissa - Eu achava de vez em quando algum lugar para ligar. Eu levei
celular no caso de emergências, mas
raramente, pegava. Às vezes a gente
ia para a cidade, pegava uma carona
e ligava de orelhão para casa.
(Colaborou Érika Constantino)
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Inclusão digital

Festival divulga SOFTWARE livre
Fotos: Ricardo Lima

Evento ocorreu
simultaneamente em
27 cidades brasileiras,
entre elas Campinas, e 12
países latino-americanos;
confira as diferenças
dos programas

BÉ-A-BÁ do código-fonte

Estudantes da PUC-Campinas César Kallas e Karyna Silveira Cardoso participaram do Flisol, na Lagoa do Taquaral

LIBERDADE

A liberdade guia a criação e a utilização dos softwares livres, que são programas de computador e sistemas operacionais que garantem a seus usuários o acesso ao código-fonte do software, o que permite saber como são feitos, modificá-los e melhorá-los. Além
disso, sua licença de uso permite fazer cópias e distribuí-las sem pagar por isso.

PAGOS E GRATUITOS

Livre não significa necessariamente gratuito. Na maior parte dos casos, sim. Mas, nada impede que um software seja livre e pago ao
mesmo tempo. Fica a cargo do desenvolvedor decidir o valor do software. Porém, o usuário terá sempre o direito de estudar e
modificar o código-fonte de um software livre. Empresas distribuidoras desses programas e sistemas operacionais também fornecem suporte pago aos seus clientes, ou seja, a cópia é grátis, mas os serviços não. Os usuários podem acessar o software livre via
internet ou por cópias com pessoas que já o utilizam.

EVOLUÇÃO

Segundo o coordenador do Núcleo de Atendimento Remoto (NAR) da PUC-Campinas, Ivan Granja, o software é algo evolutivo e,
portanto, os mais adaptados sobrevivem no mercado. Nesse sentido, o livre promove adaptações e realiza atualizações de forma
ágil. Afinal são milhares de pessoas pelo mundo envolvidas com o mesmo projeto propondo melhorias e solucionando falhas. Mas,
para Granja, a grande batalha do software livre ainda é estabelecer um padrão para ser tornar popular. "Ainda existe uma discordância entre os padrões. Por exemplo, se eu enviar um arquivo com um padrão e o receptor trabalhar com outro, não conseguirá visualizar o arquivo. O grande passo é criar esse padrão para que seja usado por milhares de usuários".

NA PUC-CAMPINAS

No Centro de Ciências Exatas Ambientais e Tecnologias (Ceatec) da PUC-Campinas há software livre instalado nas máquinas do
Laboratório de Informática, pois o assunto integra as aulas e os alunos têm interesse pelo tema. Porém, a Universidade trabalha com
software proprietário, pois, de acordo com Granja, esse atende as necessidades do público, há uma cultura de uso e a substituição
ainda não se justifica porque não houve uma consolidação dos padrões do software livre.

C

Renata Rondini
rondini@puc-campinas.edu.br

Conhecer o funcionamento, descobrir
as vantagens do uso e instalar o software livre
foram as razões que atraíram usuários de
computadores ao Festival Latino-Americano
de Instalação de Software Livre (Flisol), realizado no Núcleo de Tecnologia Educacional
(NET), na Lagoa do Taquaral, no dia 25 de
março. Pela primeira vez, Campinas recebeu o evento, que aconteceu simultaneamente em 27 cidades brasileiras e 12 países
latino-americanos. A organização do evento não havia contabilizado o total geral de participantes até o fechamento desta edição.
O Flisol, que acontece anualmente, tem
o objetivo de promover o uso do software
livre e a integração entre as comunidades de
usuários dos países da América Latina. O
estudante do 5º ano de Engenharia de
Computação da PUC-Campinas César
Kallas acredita que o conhecimento é o
melhor caminho para descobrir o software
livre. "A diferença do padrão gráfico do livre,
em comparação ao Windows, ao qual a maioria das pessoas está acostumada, e a resistência dos usuários em usar algo novo são alguns
dos obstáculos para a popularização do livre.
Por isso, esses festivais de instalação são fundamentais para que todos descubram suas
vantagens e tenham orientações de como
utilizá-lo", comentou Kallas, usuário do
software livre há mais de 6 anos. Liberdade
de uso, atuar com cópias legais e a agilidade
de atualizações são algumas vantagens apontadas pelo aluno.
Kallas foi acompanhado ao evento por sua
namorada, a estudante do 1º ano de
Engenharia Elétrica Karyna Silveira Cardoso,
que está se adaptando ao novo, mas garante que é uma questão de prática. Se o usuário contar com uma cópia em português do
software livre e alguém com conhecimento para tirar as dúvidas, o aprendizado se
tornará mais rápido e fácil. "Cansei de perder trabalhos no Word, então busquei o
OpenOffice (software livre que é alternativa ao pacote Office da Microsoft). No
começo foi difícil acostumar com o diferente, como em qualquer mudança, mas
hoje uso sem problemas, e estou procurando aprender mais sobre outros programas",
disse Karyna.
A professora da Rede Municipal de
Ensino Maria Helena de Moraes descobriu
o software livre no trabalho, em 2004, e aproveitou o Flisol para que o filho de 15 anos,
Gabriel, pudesse instalar o Linux (um sistema operacional dos mais conhecidos no
mundo do software livre) e aprender sobre
o sistema para utilizar no computador de
casa. "É uma questão de costume. Depois que
você se adapta é uma ferramenta excelente
e grátis", comentou a professora.

>> Serviços

Sites para busca de software livre:
> Movimento Software Livre Paraná
(www.softwarelivreparana.org.br)
> Código Livre ( http://codigolivre.org.br/ )
> SourceForge ( http://sourceforge.net/ )
> Freshmeat ( http://www.freshmeat.net )

Maria Helena de Moraes aproveita o encontro para instalar o Linux no computador do filho Gabriel

>7º Fórum Internacional
Software Livre - fisl7.0
19 a 22 de abril, no Centro de Eventos
FIERGS, em Porto Alegre (RS)
http://fisl.softwarelivre.org
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Saúde

Seqüela provocada por
traumas cerebrais e
doenças do aparelho
circulatório norteia
projeto de pesquisa
e extensão

A

Afasia pode acometer
jovens e adultos

Fotos: Ricardo Lima

Adriana Furtado
afurtado@puc-campinas.edu.br

s doenças do aparelho circulatório e os traumas cerebrais podem provocar uma seqüela que compromete as áreas do sistema nervoso central responsáveis pela linguagem, a afasia.
Problemas que envolvem jovens, adultos, homens e
mulheres. Dados do Sistema de Informação de
Mortalidade (SIM) de Campinas indicam que as
doenças do aparelho circulatório, na qual se enquadra o Acidente Vascular Cerebral (AVC), aumentaram entre 2000 e 2003, data da última pesquisa. Os
acidentes de trânsito respondem por uma considerável parcela de pessoas, em especial as mais jovens, que
podem ficar com alguma lesão cerebral prejudicando a fala. A Clínica de Fonoaudiologia da PUCCampinas oferece um serviço de reabilitação que atende cerca de 60 pacientes dentro de um projeto de pesquisa e extensão.
No ano de 2000, em Campinas, foram 1.573 mortes provocadas por essas doenças, Do total de vítimas, 838 eram homens. Em 2003 foram 1.784 casos,
dos quais 950 eram homens. O AVC é o terceiro responsável pelo número de mortes no Ocidente e a
segunda causa de comprometimentos cognitivos,
perdendo apenas para a doença de Alzheimer. No
segundo semestre de 2005, a Empresa Municipal de
Desenvolvimento de Campinas (Emdec) contabilizou um aumento de 34% das ocorrências, em relação ao primeiro semestre daquele ano. No total,
foram cerca de 1,6 mil acidentes com vítimas, das
quais 44 morreram.
A paciente A.T.S, que há sete anos teve um AVC,
sofre de afasia e é atendida na Clínica de
Fonoaudiologia da PUC-Campinas há um ano.
Segundo a professora da Faculdade de Fonoaudiologia
Ivone Panhoca, quando a paciente chegou ela falava
apenas quatro palavras: isso, obrigada, o nome do
marido e o da filha. "É visível a evolução. O vocabulário se expandiu e seus recursos comunicativos são
bem maiores. Além disso, ela consegue cantar com
excelente desempenho". Apaixonada pela música

Professora Ivone Panhoca desenvolve projeto desde o final de 2004 com pacientes que sofrem de distúrbios da linguagem

Alma Gêmea, de Fábio Júnior, A.T.S. canta sem pular
uma palavra sequer. " No final do ano fizemos uma
apresentação e foi uma choradeira. Os pacientes que
falavam muito pouco conseguiram cantar e emocionaram as famílias e a nós", completou a aluna do 4º
ano Polyana Baptista, responsável pelo encaminhamento da paciente à clínica.
A professora Ivone trabalha, desde o final de 2004,
em um projeto de pesquisa e extensão com pacientes afásicos e familiares, e que conta com a participação de alunos. "Hoje são 13 alunos dos 2º, 3º e 4º anos
trabalhando de forma responsável e dedicada com
essas pessoas", completou. Ela salienta que o trabalho
com essas pessoas contribui não apenas para a formação profissional do aluno, mas para a formação humanística. "Depois que comecei a trabalhar com esses
pacientes me sinto mais feliz. Vejo a vida de forma
diferente", ratificou a aluna Gislaine Vanessa Paulino.
A meta da professora é promover parcerias com

outros profissionais da Universidade para oferecer
também atendimentos de Psicologia, Fisioterapia,
Odontologia, Nutrição, Educação Física e Terapia
Ocupacional. Além disso, Ivone planeja inseri-los
em atividades como pintura, dança, coral e teatro. A
pesquisadora ressalta que a persistência, o apoio familiar e a dedicação são fundamentais para a melhora
dos pacientes "Não se pode falar em cura, dada a natureza neurológica do acometimento. Mas pode-se falar
em inclusão social e em melhoria da qualidade de
vida", explicou Ivone. De acordo com ela, o cantor
Herbert Vianna é um símbolo de que pode haver
melhora após comprometimentos neurológicos. "
Está sendo lançado um filme sobre sua história, Herbert
Bem de Perto. Pretendo utilizá-lo tanto em aulas, quanto nos trabalhos que fazemos com os pacientes e familiares", finalizou.
>> Serviços

Clínica de Fonoaudiologia: (19) 3729-6844 e 3729-6843

Doe Vida sensibiliza Campus II
Crislaine Gava
ai@hmcp.puc-campinas.edu.br

As irmãs Eva Cristina Reinelt
Marques, 27 anos, psicóloga, e as
gêmeas com 24 anos Anna Paula, aluna da Faculdade de Biologia, e Anna
Maria, da Faculdade de Artes Visuais
da PUC-Campinas, ministraram no
dia 21 de março uma palestra sobre
transplante e doação de órgãos. Os
depoimentos sensibilizaram o público que lotou o Anfiteatro Prof. Doutor
Sílvio Carvalhal, no Campus II. As
irmãs são fundadoras da ONG Doe
Vida. A palestra integra a programação
da Liga de Enfermagem, que promove eventos para as comunidades universitária e hospitalar sobre temas da
área de saúde e um estudo de caso a
cada quinze dias, como esclareceu o
coordenador da liga, Marco Antônio
Pires Machado. A doação de órgãos no

Anna Paula, Anna Maria e Eva dividiram suas experiências com a comunidade

Brasil é um problema grave. Este ano,
cerca de 64 mil pessoas estão na lista de
espera para transplantes de órgãos e
tecidos. Desses pacientes, cerca de 32
mil sofrem de insuficiência renal crô-

nica e apenas três mil deles conseguem
ser transplantados anualmente.
As irmãs contaram um pouco de
suas experiências de vida, já que esperaram quase cinco anos para o trans-

plante de rim e sofrem com o problema desde os dois anos de idade. Em
2002, elas iniciaram a hemodiálise e a
partir daí a busca de doadores, quando
nasceu a idéia da criação da ONG. No
ano passado, Anna Paula recebeu o rim
da mãe, Eva Cristina, do pai e Anna
Maria, da prima de terceiro grau, transplantadas há 1 ano, 7 meses e 5 meses,
respectivamente. Segundo elas, a maior
alegria proporcionada pelo transplante
foi beber água. As gêmeas também
puderam retornar às aulas na
Universidade. O Hospital da PUC atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
cem pacientes por mês no tratamento
de hemodiálise e dez no Diálise Peritonial Ambulatorial Contínua (CAPD),
realizada em casa.
>> Serviços

Disque Saúde Transplante: 0800 61 1997
ONG Doe Vida: www.doevida.org.br
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Aderval Borges
aderval@puc-campinas.edu.br

possível que um especialista em contabilidade internacional possa
escrever poesias, curtir filosofia e tocar bateria em uma banda de rockand-roll? Sim, a prova disso é o professor de Ciências Contábeis Joubert da
Silva Jerônimo Leite, paraibano bem-humorado e de raciocínio rápido, que
acaba de lançar o livro de poemas Coisas da Vida, pela Akademika Editora. A
obra tem prefácio de outro professor da PUC-Campinas, Marcel Cheida, e
apresentação da psicóloga
Mayeve Araujo, docente de
uma universidade uruguaia e
prima do autor. "Os dois dão
testemunhos de que eu não
sou maluco", brincou o autor.
Joubert começou a se interessar por literatura aos 15 anos, quando nem pensava
em contabilidade. Suas principais influências também vêm da Paraíba: o poeta
Augusto dos Anjos e o escritor Ariano Suassuna. Também adora as obras dos
escritores Graciliano Ramos e Machado de Assis. Sempre ouviu muita música
popular, principalmente as canções do conterrâneo Zé Ramalho e de seu maior
ídolo, Raul Seixas.
Outra influência importante é o filósofo austríaco Karl Popper (1902-1994).
"O pensamento político de Popper me abriu a cabeça", disse. Mas Joubert não
só tem um leque de interesses amplo, como faz uso dos seus conhecimentos
nas atividades docentes. Suas aulas começam sempre com uma frase de algum
escritor ou poeta, à qual vincula os assuntos relativos às ciências contábeis.

Contabilidade,
poesia, filosofia
e rock-and-roll

MURAL
>>
classificados

Devido ao expressivo
número de participantes do
concurso de fotografia Saiu
no JP que enviaram suas
fotos no último dia (28 de
março), não foi possível
eleger a melhor imagem e
produzir a entrevista. Na
próxima edição do JP
publicaremos uma conversa
com o vencedor, que
receberá o livro O Caminho
do Ouro, de João Garcia,
doado pela Livropel.

Que história é essa de iniciar as aulas
com frases?
Joubert da Silva Jerônimo Leite - É
evidente que todas as frases têm algum
vínculo com os conteúdos ministrados.
Não são citações gratuitas. Meus alunos já estão acostumados.
Por que o título Coisas da Vida ?
Leite - Porque os poemas, escritos
entre 1992 e 2005, tratam das coisas
simples do dia-a-dia das pessoas. Falam
de sentimentos comuns da vida, como
o amor, a paixão, a fé e a família, essenciais para todos nós, inclusive na vida
profissional.
O que levou um contabilista a escrever sobre esses temas?
Leite - A percepção de que o mundo
do trabalho está cada vez mais desumanizado e infeliz. Diversos autores têm
alertado que o bem-estar entre as pessoas é fundamental para a boa produtividade.
Disseram-me que você tem uma banda de rock...

Leite - Não é propriamente uma banda porque cada um tem sua profissão
e há períodos em que nem conseguimos nos reunir para ensaiar. Além de
mim, que sou contador, há um professor, um analista de sistemas, uma arquiteta e um administrador de empresas.
Tocamos principalmente rock e meu
instrumento é a bateria.
Você mantém contato com a Paraíba?
Leite - Vou a João Pessoa pelo menos
duas vezes ao ano. Gostaria de mostrar
por aqui o trabalho de um importante compositor de lá, o Chico Viola, que
musicou lindamente os sonetos do
Augusto dos Anjos. No meu livro há
um poema sobre Chico e Augusto.
Chama-se Dois Poetas, uma Paraíba
Na sua opinião, quem é um bom escritor na literatura atual?
Leite - Paulo Coelho. Há um preconceito enorme contra ele, mas dos atuais
autores - e não falo só dos brasileiros
- ele é um dos que escrevem de forma mais atrativa e competente.
Ricardo Lima

Auto da Compadecida e o Romance d'A Pedra do Reino
- já seriam bastante para consagrá-lo como um dos
mais importantes autores brasileiros.
> Graciliano Ramos (1892-1953) - mais conhecido pelos romances Vidas Secas e São Bernardo, é
considerado pelo exigente crítico de origem austríaca Otto Maria Carpeaux, autor da monumental obra História da Literatura Ocidental, como um
dos mais clássicos e essenciais autores do século
20, inclusive no plano internacional.
> Machado de Assis (1839 - 1908) - para se ter idéia
da sua importância para a literatura mundial, exis-

BIBLIOGRAFIA POR JOUBERT LEITE

Vencedor sai na
próxima edição

3 a 16 de abril /2006

> Augusto dos Anjos (1884-1914) - seu único livro,
Eu, reúne sonetos com temáticas de forte apelo dramático e expressiva musicalidade.
> Karl Popper (1902-1994) - caracterizou-se pela
abertura de espírito e pela recusa em filiar-se às
correntes dogmáticas de pensamento e de ação
político, conservando sua liberdade intelectual. Seu
livro mais conhecido é Lógica da Pesquisa Científica,
escrito em 1934.
> Ariano Suassuna (1927) - duas de suas obras -

s os gostos
o
d
to
a
r
a
p
k
n
Fu
o do
das 22h, o ritm

ril, a partir
No dia 7 de ab
e balançar o
Gusta promet
Le
o
via D. Pedro I,
Funk Com
Ro
m 136 da do
(k
l
al
os
H
s
na
pi
Cam
ado por músic
ampus I). Form o grupo traz
próximo ao C
a,
noite paulistan
conhecidos da
s com tempero aro, muito funk.
óprias, groove
pr
s
õe
siç
po
samba e, é cl
m
co
ar os braços e
e music, soul,
nc
da
m
ia
al
m canto, cruz
e
nu
r
ra
pa
latino qu
só
omete!
é
a de dançar,
do. A noite pr
Quem não gost que vai conseguir ficar para
se é
curtir o som -

MORADIA
Divido apartamento
Próximo ao Campus Central.
(14) 8136-0686

MORADIA
Vaga em república. Próximo ao Campus I.
airton.cf@gmail.com
(19) 8132-8756 e 9652-7782

TRANSPORTE
Dayca Transportes
Campus I
(19) 3224-3345 e 3387-0065

MORADIA
Aluga-se apartamento
Próximo ao Campus I.
(19) 9712-1958

SERVIÇO
Aulas de Inglês e Português
zansaspider@hotmail.com
(19) 8125-8620

TRANSPORTE
Duarte Transportes. Campus I
lelisnduarte@superig.com.br
(19) 3266-8576 e 9105-4324
As ofertas acima são de responsabilidade dos anunciantes

tem grupos de pesquisa em universidades norteamericanas dedicados à sua obra. O carioca
Machado de Assis foi cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta.
> Paulo Coelho (1947) - antes de se tornar o
escritor brasileiro mais popular de todos os tempos (sua obra foi traduzida em dezenas de idiomas e é lida em todos os continentes), foi diretor e ator de teatro, compositor e jornalista. Fez
letras para vários compositores, mas seu principal parceiro foi Raul Seixas.

O Jornal da PUC-Campinas sorteará dez ingressos para o
show do grupo Funk Como Le Gusta , que acontece no dia
7 de abril no Campinas Hall. Mande um e-mail
(jornaldapuc@puc-campinas.edu.br) comentando esta edição até o
dia 5 de abril e concorra. O sorteio será no dia 6 de abril, quando
devem ser retirados os ingressos na redação do JP, localizada no Prédio
da Pastoral I, no Campus I. Os vencedores devem apresentar
documento de identidade. Confira a lista dos contemplados pelo sorteio
da última edição. Os livros devem ser retirados até o dia 13 de abril na
redação do JP: Márcia Dolores Domeni Martins Ferruccio; Gustavo
Henrique Ferreira; Mariana Menin; Taciana Muff Machado;
Dulcinéia Aparecida Simão; Ana Elisa de Oliveira; Milena Menin;
Pedro Menin; Elisangela Constantino; Celma Ferraz; Elizabeth
Marques; Maria Imaculada; Elza Mota.
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Bola na rede

Nem todos os
homens adoram
o esporte nem
todas as mulheres
o odeiam e as
que gostam não
têm limites

FUTEBOL:

paixão nacional?

Richelle Lanza sofreu preconceito da família durante a adolescência. Hoje, joga no time de Futsal Feminino da Faculdade de Direito

D

Juliano Godoi gosta do
campo de futebol vazio:
ótimo para ler um livro

Du Paulino
dupaulino@puc-campinas.edu.br

as meninas que calçam chuteiras. Uma pesquisa do
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo
(USP) constatou que o preconceito é a causa de estresse emocional para cerca de 57% das jogadoras profissionais com idades entre 16 e 21 anos.
Richelle sabe muito bem o significado desse preconceito, já que teve que enfrentá-lo na família. Na adolescência ela foi aprovada numa peneira para o time
feminino do Guarani, mas foi impedida de jogar pela
mãe. Acabou canalizando a paixão na torcida pelo São
Paulo. Ela assiste a quase todos o jogos no Morumbi,
mesmo os que ocorrem durante a semana, o que a obriga a chegar em casa de madrugada e acordar cedo para
ir às aulas na Faculdade de Direito. A estudante também integra o time de Futsal Feminino do curso.
Preconceitos à parte, a presença feminina no futebol é uma realidade social sem retorno, o que, na opinião do antropólogo Luiz Henrique de Toledo, reflete
a maturidade das relações de gêneros da sociedade brasileira. "O futebol é uma lente para se pensar o Brasil.
Todas as transformações e evoluções sociais se refletem
no esporte. Então, assim como as mulheres conquistaram espaço na sociedade, é natural que o conquistem
no futebol", analisou.
Na contramão das transformações futebolísticas, o
estudante de Ciências Sociais Juliano Godoi faz até careta quando o assunto é futebol. Em uma análise sociológica do tema, ele critica o glamour com que o esporte é tratado pela mídia. "Isso faz com que todas as crianças sonhem em ser craques, mas só alguns alcançam o
status, o restante fica na ilusão", justificou. Em dias de
jogo, mesmo durante a Copa do Mundo, prefere ler
um bom livro ou assistir a um filme a sofrer na frente
da TV como a maioria dos brasileiros.

Domingo à tarde e a bola rola pelos gramados de todo
o País. Os homens estão nas arquibancadas ou plantados na frente da TV dando palpites, criticando o técnico, os jogadores, o esquema tático e insultando a mãe do
juiz. Já as mulheres estão em outro lugar fazendo qualquer coisa que não tenha relação com o futebol. Afinal,
futebol é assunto de homem, certo? Se depender dos
alunos Juliano Godoi e Richelle Lanza e
da recém-formada em direito Sílvia
Novaes, a história não é bem assim.
Enquanto Godoi prefere fugir das partidas de futebol, Sílvia e Richelle só trocam
o sofá se for por um lugar no estádio entre
as torcidas dos times de coração de cada
uma. A Copa do Mundo vem aí e a polêmica só esquenta os debates
Torcedora apaixonada do Guarani, apesar da família pontepretana, Sílvia sempre
acompanhou os jogos no campo, pelo
rádio ou TV. Como toda bugrina que se
preze, declarou que a maior emoção ocorre
quando acontece o dérbi do Bugre com a
Ponte Preta. Sílvia não se contentou em
ficar apenas na torcida e também bate a
sua bolinha desde 1993. Começou como
volante no futebol de campo, mas em 2001
trocou de modalidade e, até hoje, integra
a equipe de Futsal Feminino da Faculdade
de Direito da PUC-Campinas. E ela ainda garantiu dominar todas as regras. "Mas
os homens ainda insistem em não admitir o meu conhecimento", reclamou.
O interesse da mulher pelo futebol cresceu muito nos últimos 20
DICAS
anos, tanto que Sílvia não é um exemplo isolado >>TESTE SOBRE FUTEBOL PARA MULHERES
daquelas que decidem deixar a posição passiva de www.geocities.com/guia_rapido/fut.html
torcedoras e se tornam protagonistas como jogado- >>LITERATURA
ras, árbitras ou jornalistas especializadas. Mesmo As Mãos do Pelé e Outros Contos de Futebol, de João Nunes (Pontes Livraria e Editora)
assim, o preconceito ainda é uma forte barreira para A Magia da Camisa 10, de André Ribeiro e Vladir Lemos (Verus Editora).

AMOR INCONDICIONAL -

"Se morrer alguém da minha família e for dia de jogo da Macaca,
eu assisto ao jogo primeiro, depois choro no velório." Assim a aposentada Maria Conceição Rodrigues,
67 anos, define o que sente pela Ponte Preta. Uma paixão que começou em 1954, quando ela foi assistir
à Ponte em campo pela primeira vez, e fez dela a torcedora símbolo. Movida pelo amor ao time, Dona
Conceição enfrenta frio e fome para acompanhar a Ponte em todos os jogos. Um amor incondicional.
Mesmo se o time perde, ela faz questão de ir ao Centro de Treinamento apoiar e incentivar os jogadores.
Todo esse amor só não é maior que o desprezo que tem pelo arquiinimigo Guarani, ao qual se refere
como "meninas lá de baixo". Gosta tanto de infernizar bugrinos que, em uma partida entre Guarani e
Flamengo, foi capaz de invadir o campo e roubar a bola do jogo, que guarda como relíquia entre todas as
bandeiras, ingressos e as 162 camisas de vários times brasileiros com exceção do Bugre. Conhecida entre
os jogadores de todo o País, a aposentada tem orgulho mesmo é das camisas que ganhou dos craques
Romário, Kaká e Tevez.

