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» ADRIANA KORTLANDT
Psicóloga clínica

A grama do vizinho se
mudou (para dentro) Pioneira

» Vejo pelo FB que Barjout
Mirray Heringer, a dona
Jude, completa 100 anos.
Esposa do professor
Ezechias Heringer,
enfrentou a lama e a
poeira desde o
nascimento da cidade.
Um abraço a ela e a
Thaiz Heringer, que
compartilhou a
notícia conosco.

Prata da casa
» Mergulhada do cinema

de corpo, alma e espírito,
Maria Augusta Ramos é
cada vez mais admirada
pela coragem e ousadia.
Faz o de que gosta e
colhe o que planta.
Ganhou, no Festival do
Rio 2015, o prêmio como
melhor diretora de
documentário pelo filme
Futuro junho. Maria
Augusta continua a ser
aclamada pelo mundo
com Justiça e juízo e
Morro dos Prazeres.

Desafio
» Padre Renato dos Santos,

salesiano, nos enviou
e-mails com versículos da
Bíblia comentados
durante o ano de 2015.
Agora avisa aos leitores
que vai cuidar da
publicação dos
documentos oficiais do
Santo Padre, da Santa Sé e
do jornal L’Osservatore
Romano. Deus o abençoe
na nova jornada.

Ação
» Alexandre Penido, da

Agência Saúde, informa
que um plano de
enfrentamento para conter
novos casos de
microcefalia relacionados
ao vírus zika envolve 19
órgãos públicos e
entidades. São tipos de
ação: mobilização e
combate ao mosquito,
atendimento pessoal,
desenvolvimento
tecnológico, educação e
pesquisa.

“A luta não é de resistência,
mas pelo avanço das
conquistas das mulheres.”

Senadora Vanessa Graziotin, responsável pelo
balanço das atividades da Procuradoria dasMulheres.

A frase que foi pronunciada:

Feliz 2018
O ano de 2015 insiste em não terminar, prolongan-

do-se morosa e dolorosamente para todos. Para os
brasileiros, reféns de um dos piores governos de que
se tem notícia desde a chegada do primeiro invasor a
bordo da nau portuguesa, este é o ano para não ser
esquecido. Para um país que começou mal no século
15 e ainda não se acertou em cinco séculos, melhor
não esperar muita coisa em 2016, sobretudo porque
no cenário permanecem os personagens, com os
mesmos enredos de sempre.

Um viajante desavisado que, porventura, percorrer
hoje o interior pobre do país notará que, tal como no
Brasil retratado com fidelidade no romance de 1930 O
quinze, da escritora cearense Rachel de Queiroz, as pes-
soas ainda sofrem e passam grandes aperreios com o
fenômeno cíclico da seca.

Para um turista acidental que, por descuido, perambu-
le pelas trilhas áridas do continente, a vida miserável de
famílias de retirantes sertanejos ainda pode ser notada ao
longo das estradas, tal qual descreveu Graciliano Ramos
no romance de 1938 Vidas Secas. É bom que se diga que,
além da seca, as drogas e o tráfico invadem sertão aden-
tro elevando o sofrimento das famílias.

Neste país deitado eternamente num berço esplên-
dido de 8.516.000km², a vida segue a trajetória elíptica
desde sempre. “Este país, que não preza sua história,
despreza museus e desdenha da sorte, ainda é o mesmo
Brasil capturado em Grande sertão: veredas, escrito por
Guimarães Rosa em 1956.

O Rio São Francisco, que fazia pano de fundo na
narrativa, não é mais aquele mar de água doce. Des-
possuído do leito original por vilanias seguidas, o anti-
go Rio da Integração Nacional é hoje um fantasma que
alguns ousam atravessar andando. Da transposição
prometida de suas águas para o semiárido, foram
transpostos apenas os muitos recursos para irrigar os
cofres dos coronéis de sempre.

Ainda estamos no mesmo Brasil de A bagaceira, de
José Américo, de 1928. Ainda é a terra da Usina, de José
Lins do Rego, de 1936. Congelados nessas obras clássi-
cas, o Brasil ainda é o mesmo Jeca Tatu de Monteiro Lo-
bato, carente de tudo, amarelão esquecido no tempo e
na poeira, refém de lideranças políticas como os anti-
gos sertanejos, vítimas da jagunçada dos coronéis e
dos cangaceiros desalmados.

O ano chega ao fim com notícias ani-
madoras. A Universidade de Brasí-
lia (UnB) recebe o reconhecimento
do MEC como uma das melhores

do país, com a nota máxima em avaliação
criteriosa de seus cursos de graduação e
pós-graduação. O resultado, que leva em
consideração dados coletados no último
triênio, é um estímulo à comunidade acadê-
mica e mostra que é possível conseguir ain-
da mais. A UnB tem o capital humano ne-
cessário para ser a melhor universidade pú-
blica do Brasil.

A avaliação do governo se soma a outros
bons indicadores obtidos em 2015. Entre
eles, o da companhia britânica QS, que inse-
re a universidade entre as 10 melhores da
América Latina. O Ranking Universitário Fo-
lha incluiu a UnB no top 10 das instituições
de ensino superior do país, e o Guia do Estu-
dante da Editora Abril concedeu estrelas a 59
de seus cursos de graduação.

Esses índices têm ainda mais valor diante
da conjuntura econômica do país. As uni-
versidades públicas têm sofrido com a es-
cassez de recursos. Muitas delas não conse-
guem pagar as contas e precisam abrir mão
de investimentos necessários para o ensino,
a pesquisa e a extensão. Chegar ao fim do
ano sem ter entrado em caos orçamentário é
outra conquista.

Com o rigor e o planejamento dos últi-
mos três anos, a universidade da capital
manteve a produtividade das áreas acadê-
micas e administrativas. Mais que isso, con-
seguiu refazer contratos de serviços terceiri-
zados e redimensionou gastos, ajustes deci-
sivos para projetar um 2016 com equilíbrio
entre receitas e despesas.

A esperança real é de que já no ano que
vem a universidade dê passos adiante para
aumentar investimentos em infraestrutura.
A proposta de Orçamento aprovada no Con-
gresso Nacional traz alento. É importante
que os repasses do governo sejam suficien-
tes para a manutenção da universidade, per-
mitindo que os recursos próprios — obtidos
a partir do Cebraspe e de aluguéis, por
exemplo — possam ser destinados exclusi-
vamente para investimentos acadêmicos.

Melhorar e ampliar a estrutura física da
UnB é apenas parte da lista de grandes desa-
fios da instituição. Há também de se manter a
disposição em buscar a convivência harmô-
nica nos câmpus. O zelo pela diversidade cul-
tural, patrimônio intangível da universidade,
é dever de cada um dos segmentos acadêmi-
cos. Esse cuidado se traduz no respeito às
pessoas, na conservação dos espaços públi-
cos e na liberdade de pensar diferente.

Garantir um ambiente de paz passa pelo
combate à cultura da invasão. Não se pode
admitir que grupos encapuzados, sem
qualquer representatividade, invadam de
maneira arbitrária a Reitoria ou qualquer
outra instalação da universidade. Esse tipo
de ação invariavelmente deixa rastro de

violência física e também simbólica. A co-
munidade acadêmica é quem arca com os
prejuízos e com os arranhões na imagem
institucional. É preciso pôr fim a esses fatos
com a responsabilização de seus autores e
deixar claro que tais atitudes são repudiadas
pela academia e pela sociedade.

Há de ressaltar que os canais de diálogo
entre gestão, estudantes, professores e técni-
cos estão permanentemente abertos. A UnB
é organizada por colegiados com represen-
tantes de todos os segmentos. A universida-
de conta ainda com dezenas de meios de
atendimento em que se podem demandar
serviços e manifestar insatisfações, o que in-
clui o serviço de ouvidoria. Além disso, a es-
trutura de decanatos, da Vice-Reitoria e da
Reitoria está à disposição para tratar de
qualquer assunto pertinente ao cotidiano da
vida universitária. A amplitude de formas de
comunicação evidencia a falta de razoabili-
dade de atitudes violentas, que felizmente
são isoladas.

A valorização do corpo de servidores
(professores e técnicos) é outro aspecto

desafiador que certamente merece mais
atenção e traz impactos ao ambiente acadê-
mico. A universidade tem investido em cur-
sos de capacitação e ofertado mestrados
profissionalizantes que proporcionam aper-
feiçoamento e ganho financeiro aos técnico-
administrativos, categoria que hoje recebe
um dos mais baixos salários do Executivo fe-
deral. Equacionar as questões salariais não é
suficiente. É preciso também melhorar o
ambiente de trabalho. A universidade cres-
ceu muito e o espaço físico para as ativida-
des administrativas não acompanhou a evo-
lução. É urgente a sua ampliação.

Os desafios continuam. A UnB segue na
agenda de conhecimento e inovação, com a
vocação permanente de revelar grandes
quadros ao país. E os talentos surgem em to-
das as áreas: ciências, esporte, arte e cultura.
O compromisso de cada um da comunidade
deve ser o de garantir as condições para que
eles despontem. Mesmo com a clareza de
que ainda há muito a fazer, fechar o ano com
tantos bons resultados dá à administração a
boa sensação da missão cumprida.

E stampidos. Vários. Adoro fogos de
artifício. A festa por aí deve estar
boa, digo a uma amiga, em nossa
conversinha pelo Skype. Qualquer

que seja a festa, eu não estou lá. É duro
combinar Paris, sexta-feira e trabalho,
respondo, mandando um beijo, inté, essas
coisas. Terminamos nosso telefonema, lá
pelas 22h, eu ainda meio chateada por
não ter podido passar o fim de semana na
capital francesa, poucas horas de distân-
cia da cidade onde moro na Alemanha.
Pouco tempo depois, a notícia dos atenta-
dos e troca aflita de mensagens com a
amiga. “Estou bem. Vou me trancar em
casa por um tempo”, diz, nervosa, ao sa-
ber que um dos alvos ficava logo ali, na es-
quina de onde reside.

Dia 13/11, uma data que vai ficar mar-
cada na memória dos franceses e de todos
nós. Até agora 129 mortos, 350 feridos,
sem contar as mortes simbólicas, perdas
eternas para muitos. World Trade Center,
em 2001; trens em Madri, em 2004; em
Mumbai, 2006. Embaixadas, aviões, qual-
quer lugar... temos tantas imagens de
atentados desfilando afoitas na mente
com a pergunta “e agora?” e a sensação
concreta de insegurança.

A família brasileira não quer fazer tu-
rismo na Europa tão cedo. Ontem, em
meu consultório de psicologia na Alema-
nha, as sessões giraram em torno de um
assunto: o fim de certezas consideradas
sólidas e a melancolia, muitas vezes a de-
pressão pela perda. Consequentemente,

muda a visão de futuro. “E tem futuro?”,
perguntam os pessimistas.

Mudança de foco: 5/11, Mariana (MG).
Rompem-se as barragens do Fundão e de
Santarém, em Mariana. A lama seguiu pelo
Rio Doce, passando por várias cidades de
Minas Gerais e do Espírito Santo. No muni-
cípio capixaba de Linhares, ela desemboca
no mar. Segundo o Ibama, ela é composta
principalmente por óxido de ferro e areia.
Aguardamos o parecer técnico sobre a toxi-
dade da lama.

Aí desviamos o olhar para outro lugar,
procurando a grama de algum vizinho,
sempre mais verde. Groenlândia, por exem-
plo, terra verde em nosso vernáculo. Lá não
há atentado, índices de violência baixíssi-
mos. Problemático. Não só os desmata-
mentos passados acabaram com boa parte
do verde, mas, desde 2012, seus glaciares
vêm se rompendo a passos largos. O au-
mento de temperatura global parece cum-
prir a profecia do beato que dizia que o ser-
tão vai virar mar. E por aí se espalha o olhar,
querendo mesmo é debandar.

É preciso agir. Já estou bem longe da
ideia ingênua (e perigosa, pois megalôma-
na) de mudar o mundo, estou investindo
na mudança de meus padrões. Sobre ela
tenho certo controle. E tenho divulgado
essa ideia. Um dos padrões mais resisten-
tes que tenho percebido é o de achar que
alguém tem que fazer alguma coisa para
resolver todas as coisas (e, de preferência,
me fazer feliz). Se isso funcionou um dia,
de certo não funciona mais.

Grande mestre que me guia nas autoper-
guntas tem sido Viktor Frankl, fundador da
escola de logoterapia, sobrevivente de um
campo de concentração da Segunda Guerra
Mundial, com a marca de prisioneiro 119.104
no braço. Durante a catástrofe, ou talvez pa-
ra se salvar dela, ele desenvolveu e escreveu
o núcleo de suas ideias sobre o sentido da vi-
da, sobre as quais fundou sua escola. “Nós,
que vivemos em campos de concentração,
podemos nos lembrar de que as pessoas que
percorriam as barracas para confortar os ou-
tros abriam mão do último pedaço de pão.
Podem ter sido poucos em número, mas
sustentaram prova suficiente de que tudo
pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma
coisa: a última de suas liberdades, escolher
sua atitude em determinado arranjo cir-
cunstancial, a escolha do próprio caminho.”

Essa é uma de suas frases mais famosas,
uma das mais usadas em meu consultório
para a lida com a busca de sentido em um
mundo que parece naufragar em incertezas.
Sei que, fora do consultório, ela também tem
importância. Em busca de sentido, o livro
mais conhecido de Frankl, no qual ele conta
essas e outra experiência na prisão, foi ven-
dido milhões de vezes nos 26 idiomas nos
quais foi traduzido.

Arranjo circunstancial, diz ele. É o que não
falta: circunstâncias complexas e complica-
das, sem solução imediata, sem salvador da
pátria, e todos nós implicados, de um jeito ou
de outro. Escolher atitudes, o próprio cami-
nho, é a liberdade que permanece para bus-
carmos outras formas de cooperação.

Missão cumprida
» IVANCAMARGO

Reitor da Universidade de Brasília (UnB)

O serviço de imprensa da Presidência da República informou,
ontem cedo, que o ministro do Trabalho era o sr. Newton da Silva
Lima. Fomos ao ministério, e o titular era o sr. Segadas Viana.
(Publicado em 29/8/1961)
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