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Apresentação

Ostras, pérolas e oceanos
Em tempos de autopublicação, o mundo editorial mudou completamente 

e não é uma tendência passageira ou modismo.  Os recursos da internet pos-
sibilitaram que ocorresse em tempo recorde e escala global o que antes era 
restrito a poucos aventureiros; a tecnologia da informação cortou caminhos, 
intermediários e acelerou a velocidade com que as transformações se fazem 
presentes. E isso ainda assusta muita gente. Há os do contra, os a favor, os 
críticos, os ponderados e há observadores atentos,  dispostos a entrar em 
contato com o domínio da realidade do que lhes é contemporâneo – posição 
QD�TXDO�SUH¿UR�PH�VLWXDU��$LQGD�TXH�UHWRULFDPHQWH�R�WHPD�VHMD�YDVWR��QmR�VH�
esgota em um parágrafo e é inevitável cita-lo no contexto da obra LIA MAS 
NÃO ESCREVIA – Contos, Crônicas e Poesia. 

Quando recebi a primeira versão deste livro por e-mail, mal pude acre-
ditar na grande quantidade e na boa qualidade dos textos com os quais me 
GHSDUHL��QD�GLYHUVLGDGH�HWiULD�H�JHRJUi¿FD�GRV�DXWRUHV�SUHVHQWHV��8PD�LQ-
ciativa de um professor gerou algo que não somente funciona “reconectando 
pessoas e eternizando histórias”, para me ater às suas próprias palavras, ou 
“para que este livro fosse um presente que daremos para alguém, ou para 
nós mesmos.” O que o Luis Felipe Nascimento conseguiu foi criar uma obra 
literária consistente, coesa e articulada em seus meandros, além de inusi-
tada. 
7HoR�DTXL�GXDV�KLSyWHVHV�SDUD�R�FRQVXEVWDQFLDGR�VXFHVVR�TXH�LGHQWL¿FR�

nesta obra. A primeira delas é que ao largo do oceano de contatados que re-
ceberam o convite para participar do LIA MAS NÃO ESCREVIA  é rico o grupo 
GRV�TXH�VH�HQJDMDUDP��IpUWLO��UHSOHWR�GH�LQGLYtGXRV�FDSD]HV�GH�HVFUHYHU��DS-
WRV�D�VH�DYHQWXUDUHP�SHORV�PDUHV�WXUEXOHQWRV�GD�DXWRUDOLGDGH��RX�VHMD��HOHV�
sabem parir não somente água dentro d’água, mas também textos literários. 
Se estão ou não cientes disso, o tempo dirá. 

Sabendo que as participações foram espontâneas, terão eles que se haver 
com os ônus e os bônus da consecução desta obra publicada em e-book e 
versão impressa.

A segunda hipótese são as ostras que metaforicamente, suponho, todos 
nos convertemos na última década da história. As redes sociais, a hiper-
FRQHFWLYLGDGH��DV�MRUQDGDV�HVWHQGLGDV�GH�WUDEDOKR�H�FRWLGLDQRV�GHVXPDQRV�
OHYDUDP�QRV�WRGRV�D�UHMHLWDU��RX�SURUURJDU��R�FRQWDWR�FRP�QRVVRV�VRQKRV�H�



GHVHMRV�PDLV�SURIXQGRV��
Assim, numa abordagem terapêutica, quando devidamente analisados 

HVWHV�VRQKRV�H�GHVHMRV�Vy�SRGHULDP�VHU�WUDGX]LGRV�HP�DOJR�GLIHUHQWH�GH�DQ-
siedade e angústia quando resultado de um fazer autoral ou artístico. Ostras 
TXH�VRPRV��SDVVDPRV�D�WHU�GH�¿OWUDU�G¶iJXD�WXGR�DR�QRVVR�UHGRU��OHLD�VH�GR�
ambiente em que vivemos e nos alimentamos, ingerindo um bocado de par-
tículas indigestas. 

A resposta dada pelos participantes desse livro, portanto, só poderiam ser 
as pérolas aqui dispostas, arduamente lapidadas no interiores das conchas 
em que cada um dos que enviaram seus textos resistem e respiram, até 
surgir a chance de mostrar ao mundo essa faceta tão rica e tão humana, que 
QDGD�WHP�GH�EDQDO��PDV�TXH�Mi�JHUPLQDYD��WDOYH]�PHLR�HVTXHFLGD��HVSHUDQ-
do a possibilidade de existir.

Dadas as hipóteses, fugindo do rigor acadêmico, concluo este breviá-
rio avisando que participei anteriormente, de forma espontânea, de outras 
FDPSDQKDV�GH�FURZGIXQGLQJ�H�GH�LQ~PHURV�SURMHWRV�FXOWXUDLV�LQHSHQGHQWHV��
3RU�LVVR�D¿UPR��Ki�TXDOLGDGHV�QRWiYHLV�QRV�WH[WRV�DTXL�DJUXSDGRV��/HLDP��
folheiem, saboreiem cada página, cada capítulo, cada charge. Encontre seus 
pares, seus díspares, conecte pontos randomicamente, desopile emoções 
FRQWLGDV�TXH�DÀRUHP�HQWUH�XPD�UHÀH[mR�H�RXWUD�SURSRVWD�SRU�FDGD�DXWRU��2�
convite está feito, agora é virar as páginas, clicar no mouse, premer o ca-
mundongo, ou arrastar o dedo de seu tablet.

Boa leitura!
Luis Ludmer
luis.ludmer@hotmail.com



Prefácio do Organizador

Como surgiu este livro?
Esse livro foi parcialmente escrito e totalmente organizado em três sema-

nas, na época do Carnaval. E há quem diga que nesta época ninguém tra-
balha no Brasil! Foi muito trabalho, em especial para a maioria dos autores, 
que nunca haviam escrito um texto literário, ou que havia décadas que não 
escreviam uma crônica, um conto, uma poesia ou nem mesmo um “causo”. 
,GHQWL¿FR�PH�FRP�D�WUDMHWyULD�GH�PXLWRV�GRV�DXWRUHV��1RV�SULPHLURV�DQRV�

escolares, fomos incentivados a escrever “redações” e depois treinados para 
HVFUHYHU�UHODWyULRV��WUDEDOKRV�GH�FRQFOXVmR��GLVVHUWDo}HV��WHVHV�H�DUWLJRV�
FLHQWt¿FRV��1HVWH�FDPLQKR�WRGR��SRXFR�LQFHQWLYR�SDUD�D�HVFULWD�OLWHUiULD��*RV-
tando ou não de escrever, são raras as pessoas que produzem textos literá-
rios ao longo da vida. Escrever para quê? Publicar onde?

Para mim, escrever foi sempre um prazer. Lembro da minha participação 
HP�PHQVDJHQV�SDUD�D�WXUPD�GD�HVFROD��QRV�MRUQDLV�GD�3DVWRUDO�8QLYHUVL-
WiULD�H�0&8��QR�MRUQDO�GR�1325��6HUYLoR�0LOLWDU��H�QRV�SDQÀHWRV�H�MRUQDLV�
GR�FHQWUR�DFDGrPLFR�GD�(QJHQKDULD��'$&7(&�8)60���3RU�TXH�SDUHL"�3DUHL�
SDUD�HVFUHYHU�DV�WDLV�GLVVHUWDo}HV��WHVHV�H�DUWLJRV�FLHQWt¿FRV��1HVWH�SHUtRGR��
DOJXPDV�YH]HV�PH�DUULVTXHL�D�HVFUHYHU�PHQVDJHQV�GH�1DWDO��UHODWRV�GH�YLD-
JHQV�H��GXUDQWH�PHX�GRXWRUDGR�QD�$OHPDQKD��R�LQIRUPDWLYR�³&RPXQLFDGR�
&RQMXQWR �́�XP�DSDQKDGR�GH�QRWtFLDV�HP�IRUPD�GH�XP�MRUQDO��TXH�HUD�HQYLDGR�
SHOR�FRUUHLR�H�UHGLVWULEXtGR�SDUD�D�IDPtOLD�H�DPLJRV��1mR�WLQKD�R�KiELWR�GH�HV-
crever regulamente. Muito menos de compartilhar os textos, pois pensava: 
Quem se interessaria por tais textos?

Em 2013, decidi criar uma rotina para produzir e publicar textos literários,  
sem preocupar-me se seriam lidos ou não. O simples ato de escrever me 
fazia bem. Quando um pensamento surgia, o colocava no papel e assim ali-
viava minha cabeça. Funcionava como uma espécie de terapia. Em outubro 
de 2013, criei o blog  www.luisfelipenascimento.net. Passei a publicar um 
QRYR�WH[WR�D�FDGD�GRPLQJR��QD�&ROXQD�'RPLQLFDO��3HUFHEL�TXH�DOJXQV�DPLJRV�
também gostavam de escrever, mas ou não o faziam, ou não publicavam 
VXDV�SURGXo}HV��3DUD�LQFHQWLYi�ORV��FULHL�D�&ROXQD�'RPLQLFDO�GRV�$PLJRV��
3RXFRV�DPLJRV�H�IDPLOLDUHV�OLDP�RV�WH[WRV�GD�&ROXQD�'RPLQLFDO��PDV�PHV-

PR�DVVLP�SHQVHL�HP�UHXQLU�RV�WH[WRV�Mi�SXEOLFDGRV�HP�XP�H�ERRN�GLVSRQLEL-
OL]DGR�JUDWXLWDPHQWH�QD�LQWHUQHW��5HWRUQHL�GDV�IpULDV�QD�PHWDGH�GH�IHYHUHLUR�
de 2014 e enviei um e-mail convidando amigos para que escrevessem e me 



enviassem um texto de até duas páginas sobre qualquer tema, no prazo de 
GXDV�VHPDQDV��³'XDV�SiJLQDV�HP�GXDV�VHPDQDV"�8P�WH[WR�VREUH�TXDOTXHU�
DVVXQWR"�&RPR�DVVLP"´�$OJXQV�UHFODPDUDP��SRXFR�WHPSR��HVWRX�RFXSDGR��
HVWRX�HP�IpULDV��2XWURV�DUJXPHQWDUDP��³1mR�VHL�HVFUHYHU�HVWH�WLSR�GH�WH[-
WR �́�(�KRXYH�WDPEpP�RV�HPSROJDGRV��TXH�PH�VXUSUHHQGHUDP��³1mR�HVFUHYR��
mas desenho!”. “Estou na praia com a família, sem computador, mas quero 
te enviar um texto, podes esperar até tal dia?”. “Estou na Patagônia, na Eu-
URSD��QD�'LVQH\��QD�ÈVLD����H�DGRUHL�R�FRQYLWH��YRX�WH�HQYLDU�XP�WH[WR �́��
$�FDGD�UHVSRVWD��SHUFHELD�TXH�R�SURMHWR�GR�H�ERRN�VHULD�PDLRU�GR�TXH�KD-

YLD�LPDJLQDGR��$OHJUDYD�PH�VDEHU�GD�VDWLVIDomR�GRV�DPLJRV�HP�KDYHU�HVFUL-
WR�H�FRPSDUWLOKDGR�RV�WH[WRV�FRP�R�PXQGR��DOJXQV�GHOHV�UHYHODQGR�KLVWyULDV�
das suas vidas que eu desconhecia. Houve situações curiosas, autores com 
KLVWyULDV�SDUD�FRQWDU��PDV�TXH�QmR�FRQVHJXLULDP�HVFUHYHU��WDLV�FRPR�D�3DROD�
2OLYHLUD��GH���DQRV��TXH�DLQGD�QmR�VDEH�HVFUHYHU��RX�FRPR�D�'RQD�*HOF\��
PLQKD�PmH�����DQRV��TXH�GL]�Vy�SHJDU�QD�FDQHWD�SDUD�FRSLDU�UHFHLWDV��1mR�
deixei escapar a empolgação, as entrevistei e transcrevi como textos para o 
H�ERRN���

Período de férias,  prazo curto e um convite inusitado. Inicialmente imagi-
QDYD�UHFHEHU�XPD�RX�GXDV�GH]HQDV�GH�WH[WRV��TXH�MXQWR�FRP�XQV�FLQTXHQWD�
WH[WRV�GR�EORJ�UHQGHULDP�XP�ERP�PDWHULDO�SDUD�R�H�ERRN��$R�¿QDO�GR�&DU-
QDYDO�KDYLD�UHFHELGR�WH[WRV�GH�����SHVVRDV��TXH�VRPDGRV�DRV�Mi�SXEOLFDGRV��
WRWDOL]DUDP������$XWRUHV�GRV���D����DQRV��GH�SUp�HVFRODUHV�D�GRXWRUHV�SHV-
TXLVDGRUHV��GH�³HVWUHDQWHV´�D�MRUQDOLVWDV�H�DXWRUHV�GH�YiULRV�OLYURV��UHVLGHQ-
WHV�HP���SDtVHV�H�HP����HVWDGRV�EUDVLOHLURV��$Wp�PHVPR�WH[WRV�HP�HVSDQKRO�
e inglês.
1mR�FRQVHJXL�FRQWDWR�FRP�WRGRV�RV�DPLJRV�TXH�JRVWDULD��SRU�LVWR�SHoR�

GHVFXOSDV��&RQVHJXL�UHXQLU�PXLWDV�SHVVRDV�TXHULGDV�QHVWH�OLYUR��6HQWL�D�IDOWD�
de outras tantas. Espero que os amigos e colegas que não estão presen-
WHV�QHVWH�OLYUR�YHQKDP�D�SDUWLFLSDU�GH�IXWXURV�SURMHWRV��$RV�TXH�HQYLDUDP�
os seus textos, meu muitíssimo obrigado. Vibrei com cada texto recebido, 
verdadeiros presentes. Fiquei impressionado com a qualidade e me alivia-
va saber que aquele talento seria mostrado ao mundo. Os leitores poderão 
FXUWLU�UHODWRV�GH�YLDJHQV��UHÀH[}HV�VREUH�D�YLGD��GHEDWHV�VREUH�HGXFDomR��
VXVWHQWDELOLGDGH�H�SROtWLFD��H�KLVWyULDV�VREUH�D�DPL]DGH��R�DPRU��D�VROLGDULH-
GDGH��DV�UHODo}HV�FRP�¿OKRV�H�QHWRV��FRP�FmHV�H�JDWRV��$K��H�QDGD�GH�³HGL-
WRULD �́�5HVSHLWDPRV�GLIHUHQWHV�HVWLORV�H�IRUPDWRV��&RPR�RUJDQL]DGRU��DSHQDV�
coloquei os textos em capítulos, buscando alguma coerência para a leitura e 
VROLFLWHL�SDUD�D�3DXOD��DTXHOD�TXH�QmR�HVFUHYH��PDV�GHVHQKD��¿]HVVH�FKDUJHV�
SDUD�DOJXQV�WH[WRV��$�UHVSRQVDELOLGDGH�H�RV�PpULWRV�GR�FRQWH~GR�VmR�WRGRV�
dos respectivos autores.

Como resultado de todo este movimento, alguns autores propuseram que 
KRXYHVVH�XPD�HGLomR�LPSUHVVD��$FHLWHL�R�GHVD¿R��-XQWRV�DUUHFDGDPRV�IXQ-
GRV�H�R�UHVXOWDGR�HVWi�DTXL��8P�H�ERRN�JUDWXLWR�H�XPD�HGLomR�LPSUHVVD�GH�
FHUFD�GH�����SiJLQDV��GH�yWLPD�TXDOLGDGH��SDUD�TXH�HVWH�OLYUR�VHMD�XP�SUH-
VHQWH�TXH�GDUHPRV�SDUD�DOJXpP��RX�SDUD�QyV�PHVPRV��7XGR�HP�XP�SURMHWR�
GH�OLFHQFLDPHQWR�DEHUWR��FRP�OLFHQoD�³&&�%<�1&�1' �́�GD�&UHDWLYH�&RPPRQV��
SHUPLWLQGR�GRZQORDGV�H�FRPSDUWLOKDPHQWR�GRV�FRQWH~GRV�VHP�DOWHUDo}HV�H�
SDUD�¿QV�QmR�FRPHUFLDLV��GHVGH�TXH�VHMDP�DWULEXtGRV�RV�FUpGLWRV�DR�DXWRU�H�
RX�RUJDQL]DGRU��KWWSV���FUHDWLYHFRPPRQV�RUJ�OLFHQVHV���



Finalizo este prefácio com o meu sincero muito obrigado a todos os auto-
res, bem como a todas as pessoas que prestaram serviços técnicos ou que 
FRQWULEXtUDP�GH�RXWUDV�IRUPDV��$�6DQD��5RVDQD�3R]]RERQ��IRL�PXLWR�DOpP�
GR�SURMHWR�JUi¿FR��GLDJUDPDomR��FDSD��HWF��IRL�VHPSUH�XPD�DPLJD�H�LQFHQWL-
vadora. O Luis Ludmer, além da apresentação do livro, me deu orientações 
SUHFLRVDV��$�0RQLTXH�'LQDWR�QRV�KRQURX�FRP�R�VHX�FRPHQWiULR��2�5RJpULR�
0RUHLUD�IH]�D�UHYLVmR�H�IRL�WDPEpP�XP�FRQVXOWRU�SDUD�GLYHUVDV�TXHVW}HV��$�
3DXOD�,]XPL�QRV�EULQGRX�FRP�VXDV�FKDUJHV�H�D�-RVHDQH�IH]�DV�PiTXLQDV�H�RV�
FROHJDV�GD�JUi¿FD�FRUUHUHP�SDUD�QRV�HQWUHJDU�R�OLYUR�HP�WHPSR��2�/XFLDQR�
TXH�IRL�FDPHUDPDQ�H�GLUHWRU�GR�YtGHR�TXH�JUDYDPRV��$JUDGHoR�WDPEpP�D�
0DULVD�5RKGHQ��'LUHWRUD�GD�(VFROD�GH�$GPLQLVWUDomR�GD�8)5*6�H�JUDQGH�
DPLJD��D�6DQGUD�&HOD��DR�0iUFLR�-DSSH��DRV�DXWRUHV�DWRUHV�H�D�WRGRV�TXH�GH�
DOJXPD�IRUPD�¿]HUDP�TXH�HVWH�SURMHWR�GHVVH�FHUWR��3RU�¿P��D�HGLomR�LP-
SUHVVD�QmR�VHULD�SRVVtYHO�QmR�IRVVH�R�¿QDQFLDPHQWR�FROHWLYR��FURZGIXQGLQJ���
que contou com o apoio de 275 pessoas. Fico feliz também em saber que, 
PHVPR�DQWHV�GR�ODQoDPHQWR��Mi�H[LVWLDP�PXLWDV�SHVVRDV�LQWHUHVVDGDV�HP�
ler este livro. Possivelmente você, leitor, conhece um ou vários dos autores 
deste livro. Leia seus textos e envie algum comentário. Mais do que divulgar 
WH[WRV��HVWDPRV�UHFRQHFWDQGR�SHVVRDV�H�HWHUQL]DQGR�KLVWyULDV��SRLV�R�TXH�
está num livro e está na internet, também está no mundo.

8P�DEUDomR�
Felipe
nascimentolf@gmail.com
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Filhos & Netos





Amiga chupeta
Luis Felipe Nascimento

Oh, Chupeta!
De onde mesmo você vem, 
da China, da Grécia ou de Belém?
Porque eles te querem tão bem?

Onde está a tua magia?
Uma aparente borracha macia,
sem pilha, sem bateria,
sem marketing nem fantasia.

Oh, Chupeta!
Tão simples e sem valor, 
sem cheiro, sem sabor,
provocas o riso e calas a dor.
Você que é tão internacional, 
Não discriminas cor e nem classe social.
Trabalhas noite e dia sem cessar,
Domingos e feriados sem reclamar.

Oh, Chupeta!
Quantas lágrimas iriam rolar,
quantas noites sem piscar,
se não pudesse contigo contar.

Vamos sempre lembrar de você com carinho,
Nós, pais, e também os vizinhos.
Agradecemos por acalmar nossos “anjinhos”
e por calar suas boquinhas.

Obs.: Dedicado à chupeta de Lucas Knorst Nascimento, em 
dezembro de 1994.



Triangulação
Roberto Patrus

— Oi, pai…
²�2L��¿OKR���
— Pai?
²�4XH�p��PHX�¿OKR"
— Posso dormir sem escovar dente?
²�&ODUR�TXH�QmR��PHX�¿OKR�
²�6y�KRMH��SDL���
²�1mR��9DPRV��OHYDQWD�GDt�H�HVFRYD�ORJR��DQWHV�TXH�YRFr�GXUPD�
²�3DL��PDV�D�PDPmH�GHL[RX���
²�-i�IDOHL�SDUD�YRFr�QmR�ID]HU�LVVR��PHX�¿OKR�
²�,VVR�R�TXr��SDL"
²�)DODU�GH�XPD�WHUFHLUD�SHVVRD��VHP�HOD�HVWDU�SUHVHQWH�
²�0DV�QmR�WHP�MHLWR��SDL��(X�SHQVHL�QLVVR��PDV�HX�IDOR�GD�PLQKD�SURIHV-

VRUD��GRV�PHXV�FROHJDV�H�YRFr�PHVPR�SHUJXQWD�VREUH�HOHV���
²�(X�VHPSUH�WH�GLJR�TXH�QmR�GHYHPRV�IDODU�GH�XPD�WHUFHLUD�SHVVRD�SDUD�

que isto mude o rumo da nossa conversa, entendeu? Por exemplo, eu disse 
TXH�QmR�SRGH�GRUPLU�VHP�HVFRYDU�RV�GHQWHV�H�YRFr�S{V�D�VXD�PmH�QR�PHLR��
GL]HQGR�TXH�HOD�GHL[DYD��&RPR�HOD�QmR�HVWi�DTXL��YRFr�XVD�R�QRPH�GHOD�SDUD�
LQÀXHQFLDU�D�PLQKD�GHFLVmR��e�LVVR�TXH�HX�IDOHL�TXH�QmR�SRGH�

— Igual quando o Mateus falou que o Cláudio não gostava de mim, né, 
SDL"�&RPR�R�&OiXGLR�QmR�HVWDYD�Oi�SDUD�GL]HU�VH�HUD�YHUGDGH�RX�QmR��YRFr�
me disse para não levar a sério, né?
²�,VVR�PHVPR��PHX�¿OKR��)RL�LVVR�TXH�HX�FKDPHL�GH�WULDQJXODomR��9RFr�

quer pedir algo para uma pessoa, mas usa a autoridade de uma terceira 
SDUD�FRQVHJXLU�R�TXH�TXHU�GD�VHJXQGD�SHVVRD��$R�LQYpV�GD�VXD�FRPXQLFDomR�
ser direta, e formar uma reta, ela vai para a terceira pessoa e depois para a 
VHJXQGD��IRUPDQGR�XP�WULkQJXOR��FRP�D�UHVSRVWD�GHOD�
²�3DL��QmR�SUHFLVD�SHJDU�D�FDQHWD����9RFr�VHPSUH�HVTXHFH�TXH�HX�QmR�VRX�

VHX�DOXQR��
²�0DV�LVVR�p�LPSRUWDQWH��¿OKR��$�WULDQJXODomR�JHUD�PXLWRV�PDO�HQWHQGL-

GRV��9RFr�SRGH�WHU�FHUWH]D�GH�TXH�HX�QmR�YRX�SHUJXQWDU�SDUD�D�VXD�PmH�VH�
HOD�GHL[D�PHVPR�YRFr�GRUPLU�VHP�HVFRYDU�GHQWHV��6HUi�PRWLYR�SDUD�PDLV�
XPD�EULJD��H�HX�WHQKR�FHUWH]D�TXH�HOD�YDL�QHJDU��SRLV�QmR�SRGH�XPD�PmH�
IDODU�XP�DEVXUGR�GHVVHV�SDUD�XPD�FULDQoD���



²��0DV�HOD�GHL[RX��SDL�
²�-i�IDOHL�TXH�LVVR�p�WULDQJXODomR��&RPR�HOD�QmR�HVWi�DTXL�SDUD�FRQYHUVDU�

FRQRVFR��p�PHOKRU�YRFr�VH�OHYDQWDU�H�HVFRYDU�VHXV�GHQWHV�DJRUD�
²�7i�ERP��SDL��0DV�PH�HVSHUD�Dt�QR�TXDUWR��YLX"
²�7i�ERP��)LOKR��(VFRYD�GLUHLWLQKR��YLX"�(�QmR�HVTXHFH�GH�HVFRYDU�WDP-

EpP�D�OtQJXD�
>���@�DSyV�XP�FHUWR�WHPSR�>���@
²�3URQWR��SDL��
²�$JRUD�GRUPH��PHX�¿OKR��$PDQKm��QyV�YDPRV�SDVVHDU�PXLWR��
²�$�PDPmH�QmR�YDL��Qp��SDL"
²�1mR��¿OKR��-i�IDOHL�TXH�HVWDPRV�VHSDUDGRV��$JRUD�p�KRUD�GH�GRUPLU���
²�%HQoD��SDL�
²�'HXV�WH�DEHQoRH��PHX�¿OKR�
— Pai? 
²�4Xr�TXH�IRL��PHX�¿OKR"
²�3RU�TXr�TXH�D�JHQWH�SHGH�³EHQoD´"
²�e�XPD�IRUPD�GH�IDODU����1D�YHUGDGH��GHYHULD�VHU�³ErQomR �́�PDV�FRPR�p�

GLItFLO�GH�IDODU��IRL�¿FDQGR�³EHQoD �́
²�1mR��SDL��HVWRX�IDODQGR��3RU�TXH�p�TXH�R�¿OKR�WHP�GH�SHGLU�D�EHQomR�

para o pai? 
²�$K��e�XPD�IRUPD�GH�UHVSHLWR��GH�GHPRQVWUDU�TXH�YRFr�UHVSHLWD�VHX�SDL�
²�0DV�SRU�TXH�YRFr�IDOD�³'HXV�WH�DEHQoRH´"�9RFr�SRGHULD�GL]HU�³7i�DEHQ-

oRDGR��¿OKR �́�3RGH�RX�QmR�SRGH"
²�1mR�VHL����DFKR�TXH�SRGH���
²�0DV�YRFr�SUHIHULX�FRORFDU�XPD�WHUFHLUD�SHVVRD�QD�FRQYHUVD�H�LVVR�p�

DTXHOD�FRLVD�TXH�YRFr�IDORX�GH�WULDQJXOmR�
²�7ULDQJXODomR��PHX�¿OKR�
²�e�LVVR����(X�IDOR�DOJR�FRP�YRFr�H�YRFr�IDOD�GH�XP�WHUFHLUR�SDUD�PH�GDU�

R�TXH�HX�SHGL�SDUD�YRFr��
²�e���
²�(�QmR�WHP�MHLWR�GH�'HXV�HVWDU�DTXL�SDUD�FRQIHULU�VH�(OH�PH�DEHQoRD�

PHVPR��WHP"�6H�MXQWDVVH�DV�WUrV�SHVVRDV��D�JHQWH�SRGLD�HVFODUHFHU�WXGR��
²�0DV�p�FODUR�TXH�'HXV�WH�DEHQoRD��PHX�¿OKR��
²�3DL��D�PDPmH�GHL[RX�HX�¿FDU�VHP�HVFRYDU�GHQWH�XP�GLD��HX�MXUR�
²�$PDQKm�D�JHQWH�FRQYHUVD�VREUH�LVVR���
²�%RD�QRLWH��SDL�
²�%RD�QRLWH��¿OKR�
— Pai?
²�4XH�p��PHX�¿OKR"
²�$�SDUWLU�GH�KRMH�HX�QmR�WH�SHoR�PDLV�D�EHQomR��YLX"�9RX�SHGLU�GLUHWD-

PHQWH�SDUD�'HXV��&KHJD�GH�WULDQJXODomR��
²�7XGR�EHP��PHX�¿OKR��%RD�QRLWH�
²�%RD�QRLWH�





A chegada da Carolina
Marcia Dutra de Barcellos

Eu acredito em signos do Zodíaco. E, por ser Sagitariana, sempre tive os 
FDVFRV�D¿DGRV��SURQWRV�SDUD�R�JDORSH��H�D�ÀHFKD�DSRQWDGD�SDUD�DOJXP�DOYR�
LPDJLQiULR��TXH�¿FD�DR�ORQJH��QR�KRUL]RQWH��

Acho que estas características sempre me ajudaram a ir além. E de certa 
forma, também a ser um pouco insatisfeita com o conformismo. Rotinas, 
confesso, me deixam um pouco nervosa. Mas agora, olhando para esta bar-
riga de nove meses, que não para de crescer e se mexer, digo para mim 
mesma: “Meu Deus, a Carolina está chegando! Estarei preparada para as 
tantas e tão faladas mudanças que ocorrem na vida dos pobres viventes 
TXH�GHFLGHP�HPEDUFDU�QHVVD�KLVWyULD�GH�WHU�¿OKRV"�9RX�VREUHYLYHU�j�OLFHQoD�
PDWHUQLGDGH"�2�TXH�DFRQWHFHUi�FRP�D�PLQKD�LQGHSHQGrQFLD"�(�DV�YLDJHQV"�
(�PHX�PDULGRRRR"´
1R�IXQGR��HX�Mi�VHL�D�UHVSRVWD��(�YRFr�WDPEpP�Mi�VDEH��(P�Vm�FRQVFLrQFLD��

QLQJXpP�SHQVDULD�HP�WHU�¿OKRV��3HQVH�Vy�QD�UHVSRQVDELOLGDGH��QDV�GHVSHVDV��
QR�ORQJR�SURFHVVR�GH�HQVLQR�H�DSUHQGL]DGR��QD�GHSHQGrQFLD�GHVWHV�HP�UHOD-
ção aos pais, nas noites mal dormidas, no choro, nas fraldas, nas angústias 
GD�PDGUXJDGD��QDV�PiV�FRPSDQKLDV��QD�YLROrQFLD�XUEDQD��H�HP�WDQWDV�RX-
tras coisas que estamos cansados de ouvir. 
0DV�R�TXH�PRYH�D�KXPDQLGDGH��RX�WDOYH]�R�TXH�PH�PRYD��p�R�GHVD¿R��D�

FRUDJHP�GH�RXVDU��'H�ID]HU�DOJR�TXH�YDOKD�D�SHQD�H�GH�TXH�YRFr�SRVVD�VH�
RUJXOKDU��(�D�YRQWDGH�GH�YHQFHU��GH�VXSHUDU�TXDOTXHU�GL¿FXOGDGH��4XHP�DPD�
H�DFUHGLWD��FKHJD�Oi��7HQKR����DQRV�H�SRVVR�GL]HU�TXH�GHGLTXHL�ERD�SDUWH�
GD�PLQKD�YLGD�j�PLQKD�SUR¿VVmR��PLQKD�FDUUHLUD��PHXV�LQWHUHVVHV�SHVVR-
DLV��0DV��GH�UHSHQWH��³FDLX�D�¿FKD´��D�&DUROLQD�QHP�YDL�VDEHU�R�TXH�LVVR�
VLJQL¿FD�YD�����e�FKHJDGD�D�KRUD��&RP�WDQWR�)DFHERRN�H�UHGHV�VRFLDLV��PH�
GHL�FRQWD�GH�TXH�SUHFLVR�FRPSDUWLOKDU��$OJR�PDLV�SURIXQGR�H�VLJQL¿FDWLYR��HP�
XP�PXQGR�FDGD�YH]�PDLV�FKHLR�GH�YD]LRV�H�VXSHU¿FLDOLGDGHV�
2V�YDORUHV�TXH�FRPSDUWLOKR�FRP�PHX�PDULGR�DPDGR��FRP�PLQKD�IDPtOLD�

e com meus amigos mais queridos serão repassados para este pequeno ser, 
que virá ao mundo já nos próximos dias. E ela terá a liberdade de trilhar 
VHXV�SUySULRV�FDPLQKRV��GH�ID]HU�VXDV�SUySULDV�HVFROKDV�H�GH�DVVXPLU�DV�UHV-
SRQVDELOLGDGHV�TXH�YLHUHP�GDt��4XH�ERP�SRGHU�ID]HU�LVVR��$VVLP��Vy�SRVVR�
GHVHMDU�ERD�VRUWH�SDUD�PLQKD�¿OKD��(�GL]HU�TXH�D�HVWDPRV�DJXDUGDQGR�FRP�
PXLWD�DOHJULD��H[SHFWDWLYD�H�FRP�D�FHUWH]D�TXH�WRPDPRV�D�GHFLVmR�FHUWD��6R-



PRV�PHVPR�³ORXFRV�GH�FDUD´��0DV�³YDPRV�TXH�YDPRV �́�FRPR�GLULD�PHX�SDL��
UXPR�jV�QRYDV�DYHQWXUDV��(�HOD�VHUi�DTXDULDQD��XPD�PXOKHU�FRP�RV�ROKRV�
no futuro. Buenas, já promete.
9LYD�D�YLGD�H�GHL[H�YLYHU��&DURO�



Protestos de um adolescente
Lucas Nascimento 

Pais do Lucas

Porta chaveada e cartaz colado na porta do quarto do Lucas (13 anos) 
com o seguinte conteúdo:

$�TXDQWDV�IHVWDV�XPD�SHVVRD�1250$/�YDL�QD�YLGD"�7UrV�SRU�VHPD�
na!
$�TXDQWDV�IHVWDV�R�/XFDV�IRL�1$�9,'$"�8PD���(�Vy�DRV����DQRV�
4XDQWR�WHPSR�XPD�SHVVRD�1250$/�SDVVD�FRP�RV�DPLJRV"�7UrV�
horas por dia.
4XDQWR�WHPSR�R�/XFDV�SDVVD�FRP�RV�DPLJRV"�'H]�PLQXWRV�SRU�GLD�
�Vy�QR�UHFUHLR��
4XDQWDV�DXODV�XPD�SHVVRD�1250$/�PDWD�QD�YLGD"�8PDV�FLQFR�SRU�
semestre.
(�R�/XFDV"�=HUR��ROKHP�QR�EROHWLP��
9RFr�VDEH�R�TXH�p�D�YLGD�GH�XP�MRYHP�KRMH�HP�GLD"
/XFDV�SRGHULD�HVWDU�EHEHQGR�FRP�RV�FROHJDV�
/XFDV�SRGHULD�HVWDU�IXPDQGR�FRP�RV�YL]LQKRV�
/XFDV�SRGHULD�HVWDU�XVDQGR�GURJD�FRP�RV�PDLV�YHOKRV�
/XFDV�SRGHULD�HVWDU�URXEDQGR�FRP�RV�PDLV�SREUHV�
1mR��7XGR�LVWR�Mi�IRL�RIHUHFLGR�H�5(-(,7$'2�
7XGR�R�TXH�/XFDV�SHGLX��QRV�~OWLPRV���PHVHV��IRL�SDUD���DPLJRV�
SDVVDUHP�PHQRV�GH����KRUDV�DTXL�HP�FDVD��ID]HQGR�XP�WUDEDOKR��
,VVR�IRL�VROLFLWDGR�DSHQDV���9(=�
5HOHPEUDQGR��1R�~OWLPR�DQLYHUViULR�GR�/XFDV��IRL�DFHLWD�XPD�³)HV�
WD´�6,03/(6��FRP�DSHQDV����SHVVRDV´��8PD�IHVWD�1250$/�WHP�
��������SHVVRDV�H�FRP�PDLV�GH����KRUDV�GH�GXUDomR�
2�/XFDV�HVWi�PXLWR�DEXVDGR�QRV�~OWLPRV�DQRV��KHLQ"
(8�7Ð�3872�6,0��$&+$�48(�)$/7$�027,92�28�48(5�80$�/,67$�
0$,25"

/XFDV

No dia seguinte – outro cartaz colado na porta do quarto do Lucas com a 
resposta dos pais:



4XDQWDV�YH]HV�XP�PHQLQR�GH����DQRV�UHWLUD�R�VHX�SUDWR�R�VHX�
FRSR�GD�PHVD�SRU�VHPDQD"�6HWH�YH]HV�SRU�VHPDQD��
(�R�/XFDV"�8PD��GHSRLV�GH�RXYLU�GH]�YH]HV��³/XFDV��S}H�QD�SLD�R�
WHX�SUDWR�H�R�WHX�FRSR´�
4XDQWDV�YH]HV�R�/XFDV�VDLX��HP�GLDV�GH�VRO��SDUD�DQGDU�GH�ELFLFOH�
WD��MRJDU�IXWHERO��SDVVHDU�FRP�R�VHX�FDFKRUUR"�
0DLV�GH����"�1mR��6y�TXDQGR�IRL�HPSXUUDGR�SHORV�VHXV�SDLV�
4XDQWDV�YH]HV�RV�SDLV�SHGLUDP�SDUD�R�/XFDV�LU�GRUPLU�QR�KRUiULR�
FRPELQDGR"�
7UH]HQWDV�H�VHVVHQWD�H�TXDWUR�������YH]HV�SRU�DQR��
9RFr�VDEH�R�TXH�ID]HP�RV�SDLV�KRMH�HP�GLD"
'HL[DP�RV�¿OKRV�¿FDUHP�DWp�GH�PDGUXJDGD�QDV�IHVWDV�
'HL[DP�RV�¿OKRV�IXPDUHP��EHEHUHP��FRQVXPLUHP�GURJDV��SDUD�
QmR�WHUHP�TXH�EULJDU�FRP�HOHV�
'mR�YDORUHV�DOWRV�GH�PHVDGD��SDUD�HOHV�JDVWDUHP�QRV�VKRSSLQJV�H�
¿FDUHP�PDLV�WHPSR�ORQJH��VHP�TXH�¿TXHP�FKDWHDQGR�RV�SDLV�
'mR�OLEHUGDGH�SDUD�RV�¿OKRV�PDWDUHP�DXOD��SDUD�GRUPLUHP�WDUGH��
SDUD�FRPHUHP�PDO��SDUD�QmR�FXLGDU�GD�VD~GH�H�SDUD�ID]HUHP�R�
TXH�TXLVHUHP�
7XGR�LVWR�IRL�1(*$'2�DR�/XFDV��SRUTXH�RV�SDLV�GR�/XFDV�QmR�TXH�
UHP�TXH��1(1+80$�9(=��R�/XFDV�MRJXH�IRUD�D�RSRUWXQLGDGH�GH�VHU�
ERP�FLGDGmR��VHU�XPD�SHVVRD�UHVSHLWDGD�H�DGPLUDGD�SHORV�VHXV�
DPLJRV��GH�VHU�XPD�SHVVRD�IHOL]��3DUD�SRGHU�ID]HU�HVFROKDV�QD�
YLGD��R�/XFDV�SUHFLVD�GH�PXLWD�GHGLFDomR�H�GH�PXLWR�HVIRUoR��
2V�SDLV�GR�/XFDV�VmR�PXLWR�FKDWRV�H�ID]HP�WXGR�LVWR�SRUTXH�$0$0�
08,72�2�/8&$6��
4XHU�PDLV�PRWLYRV"�4XHU�XPD�OLVWD�PDLRU"
9DPRV�FRQWLQXDU�WHQGR�FRQÀLWRV�H�EULJDQGR��PDV�QXQFD�YDPRV�GHL�
[DU�GH�WH�DPDU��6PDFN�

3DLV�GR�/XFDV



Where is the toilet?
Déti - Odete Maria Viero

(UD�¿QDO�GH�VHWHPEUR�GH�������SDVVDYDP�SRXFRV�GLDV�GD�H[SORVmR�GDV�
7RUUHV�*rPHDV��86$���TXDQGR�QyV��FRP�XP�SRXFR�GH�GL¿FXOGDGH�H�DOJXQV�
H[FHVVRV�GH�¿VFDOL]DomR�QR�DHURSRUWR��HPEDUFDPRV�SDUD�D�,QJODWHUUD��RQGH�
YLYHUtDPRV�SRU�XP�DQR��GXUDQWH�R�WHPSR�HP�TXH�PHX�PDULGR�IDULD�VHX�'RX-
WRUDGR�HP�2[IRUG��9LDMiYDPRV�QyV�GRLV��MXQWDPHQWH�FRP�QRVVRV�GRLV�¿OKRV�
TXH��QD�pSRFD��WLQKDP���H���DQRV�
&KHJDQGR�Oi��ORJR�TXH�FRQVHJXLPRV�DOXJDU�XPD�FDVD��IRPRV�PDWULFXOi-

�ORV�QD�HVFROD��SRLV�R�$QR�(VFRODU�Mi�KDYLD�LQLFLDGR��3RU�VRUWH��KDYLD�XPD�
HVFROD��H�S~EOLFD��MXVWDPHQWH�QD�HVTXLQD�GD�UXD�RQGH�DOXJDPRV�D�FDVD��
7XGR�PXLWR�SUiWLFR��1RV�DSUHVHQWDPRV�SDUD�D�'LUHWRUD�H�OKH�HQWUHJDPRV�D�
GRFXPHQWDomR��HPLWLGD�SHOD�HVFROD�GR�%UDVLO��GR�¿OKR�GH���DQRV��DOpP�GH�
VROLFLWDU�XPD�YDJD�SDUD�R�GH���DQRV��TXH�LQLFLDULD�DOL�D�VXD�YLGD�HVFRODU��(OD�
DSHQDV�SHUJXQWRX�D�LGDGH�GRV�PHQLQRV�H��VHP�PXLWDV�GHORQJDV��LQIRUPRX�
TXH�R�PDLV�YHOKR�FXUVDULD�R����DQR�H�R�PDLV�QRYR��D�SUH�VFKRRO��/RJR�QRV�
PRVWURX�DV�GHSHQGrQFLDV�GD�HVFROD��H�DV�VDODV�GH�DXOD�TXH�WRFDULDP�D�FDGD�
XP�GRV�PHQLQRV��$�WXUPD�GD�SUH�VFKRRO�RFXSDYD�XPD�VDOD�DQH[D�DR�SUpGLR�
SULQFLSDO�GD�HVFROD��WRWDOPHQWH�DGDSWDGD�jV�FULDQoDV�GDTXHOD�LGDGH��$�VXD�
VHJXQGD��H�~OWLPD��SHUJXQWD�IRL�VH�DV�FULDQoDV�WLQKDP�DOJXPD�IDPLOLDULGDGH�
FRP�R�LGLRPD�,QJOrV��j�TXDO�UHVSRQGHPRV�TXH�QmR��(OD�GLVVH��HQWmR��TXH�QmR�
QRV�SUHRFXSiVVHPRV��SRLV�LULDP�EXVFDU�XPD�IRUPD�GH�LQWURGXomR�GHOHV�DR�
QRYR�LGLRPD��MXQWDPHQWH�FRP�PDLV�DOJXQV�DOXQRV�HVWUDQJHLURV�TXH�HVWDYDP�
LQLFLDQGR�QD�HVFROD�QDTXHOH�DQR�
1R�PHVPR�GLD��FRPSUDPRV�RV�XQLIRUPHV��QD�SUySULD�HVFROD��H�Mi�QR�GLD�

VHJXLQWH�OHYDPRV�RV�PHQLQRV�SDUD�R�VHX�SULPHLUR�GLD�GH�DXOD�QXP�SDtV�HV-
WUDQJHLUR�
$V�SURIHVVRUDV�QRV�UHFHEHUDP�QD�SRUWD�GDV�UHVSHFWLYDV�VDODV�GH�DXOD�H��

GH�IRUPD�PXLWR�VRUULGHQWH��QRV�WUDQTXLOL]DUDP�GL]HQGR�TXH�QmR�QRV�SUHRFX-
SiVVHPRV��TXH�RV�PHQLQRV�HVWDULDP�EHP��H�TXH�GHYHUtDPRV�EXVFi�ORV�QR�
¿QDO�GR�H[SHGLHQWH��QD�PHVPD�SRUWD�GD�VDOD�GH�DXOD��SRLV�RV�PHVPRV�Vy�
VHULDP�HQWUHJXHV�GLUHWDPHQWH�SHOD�SURIHVVRUD�D�XP�GRV�SDLV��)RPRV�SDUD�
FDVD�WUDQTXLORV�H�DOLYLDGRV��VHQWLPRV�FRQ¿DQoD�QRV�HGXFDGRUHV�H�HVWiYDPRV�
VDWLVIHLWRV�FRP�D�HVFROD�
$�VDOD�GD�WXUPD�GD�SUp�HVFROD�HUD�XPD�VDOD�PDLRU�GR�TXH�DV�RXWUDV��FRP�

GLIHUHQWHV�DPELHQWHV��SRUpP�VHP�SDUHGHV�GLYLVyULDV�VHSDUDQGR�RV��6LPSOL-



¿FDGDPHQWH�GLUtDPRV�TXH��QXP�FDQWR�GD�VDOD��KDYLD�XP�HVSDoR�SDUD�PH[HU�
FRP�iJXD��WLQWDV�H�DUJLOD��1RXWUR�FDQWR��XP�HVSDoR�GH�OHLWXUD�FRP�XPD�PLQL-
ELEOLRWHFD�H�VRIiV��1RXWUR��KDYLD�XP�HVSDoR�GH�FR]LQKD�FRP�SLD��IRJmR��PHVD�
H�XP�DUPiULR��FRP�XWHQVtOLRV�D�VHUHP�XWLOL]DGRV�QHVWH�DPELHQWH��1R�TXDUWR�
FDQWR��KDYLD�XP�EDQKHLUR��HVWH�VLP�FRP�SDUHGHV�GLYLVyULDV��H��QR�HVSDoR�
FHQWUDO��KDYLD�XPDV�TXDWUR�PHVDV�UHGRQGDV�FHUFDGDV�SRU�FDGHLUDV��7XGR�QD�
VDOD�HUD�HUJRPHWULFDPHQWH�DGDSWDGR�j�LGDGH�GH�TXDWUR�D�FLQFR�DQRV��$�VDOD�
HUD�OLQGD�H�SDUHFLD�SHUIHLWD��$OpP�GLVVR��D�VDOD�SRVVXtD�GXDV�SRUWDV��XPD�GH�
DFHVVR��GHVGH�R�SiWLR�JHUDO��H�D�RXWUD�VDtD�SDUD�XP�SiWLR��DR�DU�OLYUH�H�FHUFD-
GR��FKHLR�GH�EULQTXHGRV�GH�SOiVWLFR�H�H[FOXVLYR�SDUD�DV�FULDQoDV�GDTXHOD�VDOD�
ID]HUHP�R�VHX�UHFUHLR��LQGHSHQGHQWHPHQWH�GR�UHVWDQWH�GD�HVFROD�
1R�¿QDO�GD�DXOD��QR�SULPHLUR�GLD��TXDQGR�FKHJXHL�QD�SRUWD�GD�VDOD�GR�SH-

TXHQR��D�3URIHVVRUD�R�WUD]LD�SHOD�PmR��HOH�HVWDYD�HQFDEXODGR�H�FDELVEDL[R��
(VWDYD�GLIHUHQWH�GD�PDLRULD�GDV�FULDQoDV��TXH�YLQKDP�FRUUHQGR�H�JULWDQGR��
'HL�OKH�XP�JUDQGH�DEUDoR�H�SHUFHEL�TXH�HVWDYD�FRP�D�FDOoD�PROKDGD�GH�[L[L�
DWp�R�MRHOKR��R�TXH�PH�FDXVRX�VXUSUHVD��Mi�TXH�ID]LD�PDLV�GH�DQR�TXH�HVWD�
TXHVWmR�GH�XVDU�R�YDVR�GR�EDQKHLUR�GH�IRUPD�DXW{QRPD�HVWDYD�UHVROYLGD��
6HP�PXLWDV�GHORQJDV��DWp�SRU�TXH�KDYLD�PXLWDV�FULDQoDV�H�PXLWRV�SDLV�QD�
YROWD��QRV�GHVSHGLPRV�H�IRPRV�EXVFDU�R�PDLRU�QD�VDOD�GH�DXOD�GHOH��(VWH�
HVWDYD�PDLV�DOHJUH�H�VROWR��7RGRV�IRPRV�GLUHWDPHQWH�SDUD�FDVD��TXH�¿FDYD�D�
SRXFR�PDLV�GH�FLQTXHQWD�PHWURV�GR�SRUWmR�GD�HVFROD�
6REUH�R�HSLVyGLR�GR�[L[L�GR�SHTXHQR��TXDQGR�FKHJDPRV�HP�FDVD��HX�QmR�

TXHVWLRQHL�H�QHP�R�UHSUHHQGL��QmR�TXHULD�FKDPDU�PXLWR�DWHQomR�H�WDPSRXFR�
DXPHQWDU�R�VHX�FRQVWUDQJLPHQWR��%XVTXHL�PHQWDOPHQWH�SRVVtYHLV�H[SOLFD-
o}HV��SRGHULD�VHU�DOJR�D�YHU�FRP�XP�WLSR�GH�³UHJUHVVmR �́�SUySULR�GH�FULDQoDV�
TXDQGR�QDVFH�XP�QRYR�LUPmR��SRU�H[HPSOR��TXDQGR�HODV�QHFHVVLWDP�UHFRQ-
TXLVWDU�R�VHX�HVSDoR�GH�DIHWR�H�DWHQomR��1DTXHOH�FRQWH[WR�QmR�VHULD�PXLWR�
GLIHUHQWH��7XGR�HUD�QRYR�H�GHVFRQKHFLGR��DOpP�GH�VHU�D�SULPHLUD�YH]�TXH�HOH�
IUHTXHQWDYD�XPD�HVFROD�QD�YLGD��+RXYHUD�XPD�HVSpFLH�GH�³DEDQGRQR´�GRV�
SDLV�QXP�DPELHQWH�HVWUDQKR�H�GLIHUHQWH�
1R�VHJXQGR�GLD��UHSHWLPRV�WRGRV�RV�SURFHGLPHQWRV�GD�YpVSHUD��DJRUD�GH�

XPD�IRUPD�XP�SRXFR�PDLV�WUDQTXLOD��0DV��TXDQGR�IXL�EXVFDU�R�SHTXHQR�QR�
¿QDO�GD�DXOD��D�FHQD�VH�UHSHWLX��H�HOH�HVWDYD�QRYDPHQWH�FRP�D�FDOoD�WRGD�
PROKDGD�GH�[L[L��$�SURIHVVRUD��XP�SRXFR�VXUSUHVD��SHGLX�GHVFXOSDV�H�GLVVH�
TXH�QmR�VDELD�SRUTXH�HVWDYD�DFRQWHFHQGR�DTXLOR��1RYDPHQWH�IRPRV�SDUD�
FDVD�VHP�PXLWR�DODUGH��PDV�DR�FKHJDU�OKH�DEUDFHL�H��GH�IRUPD�PXLWR�FDUL-
QKRVD�OKH�SHUJXQWHL�SRUTXH�HVWDYD�ID]HQGR�R�[L[L�QDV�FDOoDV��DR�TXDO�HOH�PH�
UHVSRQGHX�GH�IRUPD�PXLWR�PHLJD�H�HQFDEXODGD��³HX�QmR�VHL�SHGLU�SDUD�LU�QR�
EDQKHHHHHLUR �́�(X�¿TXHL�SURIXQGDPHQWH�HPRFLRQDGD�DR�VDEHU�GD�VLPSOLFLGD-
GH�GR�³SUREOHPD´�H�DR�PHVPR�WHPSR��D�GLPHQVmR�GR�LPSDFWR�GD�QRYD�URWLQD�
QD�VXD�YLGD��H�SHUFHEL�TXH�HOH�HVWDYD�DJXHQWDQGR�³QR�RVVR�GR�SHLWR �́
1R�GLD�VHJXLQWH��DR�HQWUHJi�OR�SDUD�D�SURIHVVRUD�QD�SRUWD�GD�VDOD�GH�DXOD��

SHGL�SHUPLVVmR�D�HOD�SDUD�HQWUDU�MXQWR�FRP�HOH��DR�TXH�HOD�SURQWDPHQWH�FRQ-
FRUGRX��([SOLTXHL�D�HOD�R�TXH�HVWDYD�DFRQWHFHQGR�H�GHVWD�YH]�HOD�p�TXH�¿FRX�
HQFDEXODGD�H�³FRUDGD �́�SRLV�HUD�GH�SHOH�PXLWR�FODUD��(X�R�OHYHL�DWp�D�SRUWD�GR�
EDQKHLUR�GD�VDOD�H�OKH�H[SOLTXHL��HP�SRUWXJXrV�TXH��DR�VHQWLU�QHFHVVLGDGH��
QmR�SUHFLVDULD�SHGLU�j�SURIHVVRUD��PDV�VLPSOHVPHQWH�OHYDQWDU�VH�H�GLULJLU�VH�
DWp�DTXHOH�HVSDoR��DR�TXH�HOH�EDODQoRX�D�FDEHoD�FRQVHQWLQGR��/RJR�DSyV�QRV�
GHVSHGLPRV�H�WXGR�VHJXLX�R�VHX�ULWPR�QRUPDO�



1XQFD�PDLV�IDODPRV�VREUH�HVVH�DVVXQWR��SRLV�QmR�VHQWLPRV�QHFHVVLGDGH��
DSHQDV�OKHV�UHIRUoDPRV�TXH��DR�VHQWLUHP�TXDOTXHU�GL¿FXOGDGH�RX�TXDOTXHU�
QHFHVVLGDGH��TXH�QRV�IDODVVHP�H�QmR�KHVLWDVVHP�HP�SHGLU�DMXGD�D�QyV�RX�
jV�SURIHVVRUDV�
3DVVDGRV�VHLV�PHVHV�GHVWH�HSLVyGLR�±�Mi�HUD�DEULO�±�H��SDUD�D�3iVFRD��DV�

HVFRODV�ID]HP�D�VHPDQD�FRPSOHWD�GH�UHFHVVR��VHJXLGD�GH�XPD�VHPDQD�GH�
UHFHVVR�SHOR�KDOI�WHUP��3ODQHMDPRV��HQWmR��XPD�YLDJHP�SHOR�QRUWH�GD�,WiOLD��
WHUUD�QDWDO�GH�PHXV�DQWHSDVVDGRV��SDUD�D�TXDO�OHYDPRV�FRQRVFR�PHXV�SDLV��
TXH�YLHUDP�GR�%UDVLO�SDUD�QRV�YLVLWDU��
1D�SULPHLUD�VHPDQD��HX�PH�VHQWL�JXLDQGR�H�DGPLQLVWUDQGR�DV�QHFHVVLGD-

GHV�H�GHVHMRV�GH�³TXDWUR�FULDQoDV �́�Mi�TXH��DOpP�GRV�PHXV�GRLV�¿OKRV��PHXV�
SDLV�WLQKDP�XP�FRPSRUWDPHQWR�VHPHOKDQWH��e�TXH�HOHV��DSHVDU�GH�WHU�XPD�
FHUWD�IDPLOLDULGDGH�FRP�R�LGLRPD��HUD�D�SULPHLUD�YH]�TXH�YLDMDYDP�SDUD�XP�
SDtV�HVWUDQJHLUR��H�DLQGD�HVWDYDP�LQVHJXURV��0HX�PDULGR�VH�MXQWDULD�D�QyV�
DSHQDV�QR�LQtFLR�GD�VHJXQGD�VHPDQD��SRLV�KDYLD�¿FDGR�HP�FDVD�H�DSURYHLWD-
ULD�R�WHPSR�FRPSOHWR�GD�SULPHLUD�VHPDQD�SDUD�³GHGLFDU�VH�j�WHVH �́
1R�GRPLQJR�GH�3iVFRD�HVWiYDPRV�HP�9HQH]D�H��DSyV�SDUWLFLSDUPRV�GD�

PLVVD�FHOHEUDGD�SHOR�%LVSR�QD�%DVtOLFD�GH�6DQ�0DUFR��IRPRV�YLVLWDU�R�3DOiFLR�
'XFDO��TXH�¿FD�DR�ODGR�GHVWD��'HVQHFHVViULR�GL]HU�TXH�QmR�pUDPRV�DSHQDV�
QyV�D�ID]HU�HVWH�URWHLUR��$�¿OD�SDUD�FRPSUDU�R�LQJUHVVR�SDUD�D�YLVLWD�DR�UHIH-
ULGR�SDOiFLR�HUD�LQWHUPLQiYHO��PDLV�GH�����SHVVRDV�SDFLHQWHPHQWH�DJXDUGD-
YDP�D�VXD�YH]��5HVLJQDGDPHQWH�HX��PHXV�¿OKRV�H�PHXV�SDLV�QRV�FRORFDPRV�
QD�¿OD��D�TXDO�DYDQoDYD�OHQWDPHQWH�H��DSyV�XP�SRXFR�PDLV�GH�XPD�KRUD��
QRV�DSUR[LPiYDPRV�GR�JXLFKr�GH�FRPSUD��4XDQGR�UHVWDYDP�DSHQDV�GXDV�
SHVVRDV�QD�PLQKD�IUHQWH��R�SHTXHQR��R�GH���DQRV��PH�SX[D�H�GL]�HP�YR]�
EDL[D��³0DPmH��HX�TXHUR�[L[L �́�1DTXHOH�PRPHQWR��TXDVH�HQWUHL�HP�SkQLFR��
2�FDQVDoR�Mi�HUD�PXLWR�JUDQGH�H��VH�VDtVVHPRV�GD�¿OD�QDTXHOH�PRPHQWR��
SHUGHUtDPRV�D�YH]�H�QmR�FRPSUDUtDPRV�PDLV�RV�GLWRV�LQJUHVVRV��3RU�RXWUR�
ODGR��PH�YHLR�D�LGHLD�GH�TXH��DJRUD��SRGHULD�KDYHU�SUREOHPD�FRP�R�QRYR�
LGLRPD��R�LWDOLDQR��2OKHL�DR�UHGRU��EXVFDQGR�XPD�VROXomR��7LQKD�TXH�WRPDU�
XPD�GHFLVmR�UiSLGD��(��DSRQWDQGR�SDUD�XPD�UHFHSFLRQLVWD�QDV�SUR[LPLGD-
GHV��GLVVH�DR�SHTXHQR��³9i�Oi��IDOH�FRP�DTXHOD�PRoD�H�GLJD�[L[L�RX�SLSL �́�(�
SHGL�D�PLQKD�PmH�TXH�R�DFRPSDQKDVVH��HQTXDQWR�HX�SHUPDQHFLD�QD�¿OD��
MXQWDPHQWH�FRP�R�RXWUR�¿OKR�H�FRP�PHX�SDL��&ODUR�TXH�¿TXHL�FRP�D�³RUHOKD�
HVWLFDGD �́�WHQWDQGR�RXYLU�R�TXH�DFRQWHFHULD�D�VHJXLU��&RP�XPD�LQDFUHGLWiYHO�
VXUSUHVD��H�XPD�FHUWD�HPRomR��RXYL�XP�PHLJR�H�GHOLFDGR�:KHUH�LV�WKH�WRLOHW�
GH�PHX�¿OKR��H�D�PRoD�SURQWDPHQWH�DSRQWDQGR�QXPD�GHWHUPLQDGD�GLUHomR��
5HVSLUHL�DOLYLDGD�H�GHL�R�SDVVR�¿QDO�SDUD�D�FRPSUD�GR�LQJUHVVR��(VWH�DVVXQWR�
HVWDYD�GH¿QLWLYDPHQWH�UHVROYLGR�



Quando as estatísticas batem 
à porta da nossa casa...

Diogo Joel Demarco

O Brasil passa por um acelerado processo de mudanças, sobretudo na 
última década, em suas dimensões sociais, econômicas e políticas. Dentre 
HVWDV�PXGDQoDV��XPD�GDV�PDLV�DFHQWXDGDV�p�TXH�SRGH�VHU�YLVWD�QR�SHU¿O�
GHPRJUi¿FR�GD�SRSXODomR�EUDVLOHLUD��FRPR�DSRQWDP�RV�GDGRV�GR�,%*(��+i�
XP�DFHOHUDGR�SURFHVVR�GH�HQYHOKHFLPHQWR�GD�SRSXODomR��LQÀXHQFLDGR�SHOD�
UHGXomR�GD�WD[D�GH�IHFXQGLGDGH��HVWLPDWLYD�GR�Q~PHUR�PpGLR�GH�¿OKRV�TXH�
XPD�PXOKHU�WHULD�DWp�R�¿P�GH�VHX�SHUtRGR�UHSURGXWLYR�RX�R�Q~PHUR�PpGLR�
GH�¿OKRV�SRU�PXOKHU�HP�LGDGH�GH�SURFULDU��RX�VHMD��GH����D����DQRV���SHOD�UH-
GXomR�GD�WD[D�GH�QDWDOLGDGH��R�Q~PHUR�GH�FULDQoDV�TXH�QDVFHP�DQXDOPHQWH�
SRU�FDGD�PLO�KDELWDQWHV��QXPD�GHWHUPLQDGD�iUHD���SHOD�DPSOLDomR�GD�H[SHF-
WDWLYD�GH�YLGD�GD�SRSXODomR��SHOR�PDLRU�DFHVVR�DR�VLVWHPD�GH�VD~GH�S~EOLFD�
�686��H�D�PHGLFDPHQWRV��$�WD[D�GH�IHFXQGLGDGH�QR�%UDVLO�SDVVRX�GH������QD�
GpFDGD�GH������±�D�GpFDGD�HP�TXH�QDVFL�±�SDUD������QD�GpFDGD�GH������H�
�����HP�������VHJXQGR�GDGRV�GR�&HQVR�'HPRJUi¿FR�GR�,%*(��������
3DUD�TXHP�HVWXGD�RV�SURFHVVRV�VRFLDLV�H�VHXV�LPSDFWRV�VREUH�D�HVIHUD�

S~EOLFD��HVWHV�GDGRV�QmR�VmR�QRYLGDGH��7RGDYLD��SRU�YH]HV��HOHV�VDHP�GDV�WD-
belas e planilhas dos estudos e adentram pela porta de nossas casas. De que 
IRUPD"�4XDQGR�QRV�GDPRV�FRQWD�GH�TXH�VRPRV�XPD�IDPtOLD�WtSLFD�GH�FODVVH�
PpGLD��FRPSRVWD�GR�FDVDO�H�XP�~QLFR�¿OKR��QDVFLGR�HP�PHDGRV�GD�SULPHLUD�
GpFDGD�GR�VpFXOR�;;,���6H�UHODFLRQDUPRV�D�HVWH�SHU¿O�GD�FRPSRVLomR�IDPL-
OLDU�RV�LPSDFWRV�GR�LQWHQVR�SURFHVVR�GH�PLJUDomR�H�XUEDQL]DomR�RFRUULGD�QR�
PHVPR�SHUtRGR��SHUFHEHPRV�TXH�HVWH�Q~FOHR�IDPLOLDU�YLYH�GLVWDQWH�GR�FRQYt-
YLR�GRV�DYyV��WLRV��SULPRV�H�SULPDV��7DO�VLWXDomR��LQYDULDYHOPHQWH��VH�WUDGX]�
QXPD�IUHTXHQWH�SHUJXQWD��³3DSDL��YHP�EULQFDU�FRPLJR"´
3DL�GH�XP�JDURWR�GH�VHWH�DQRV��¿OKR�~QLFR��FKHLR�GH�HQHUJLD�SDUD�EULQ-

FDU��VHP�D�SUR[LPLGDGH�GH�SULPRV�H�SULPDV��H�FRP�DV�UHVWULo}HV�TXH�D�YLGD�
urbana moderna impõe quanto a brincar com as amiguinhos na rua, inevi-
WDYHOPHQWH�VRPRV�³FRQYRFDGRV´�D�VHQWDU�QR�FKmR�SDUD�EULQFDU�GH�FDUULQKRV�
KRWZKHHOV��PRQWDU�/HJR��RUJDQL]DU�R�DWDTXH�DR�)RUWH�$SDFKH�H�D�GRPLQDU�
os incontáveis movimentos do controle dualshock do videogame, nos muitos 
MRJRV�H[LVWHQWHV��
(�TXmR�SUD]HURVD�p�HVWD�WDUHID�GH�EULQFDU�FRP�R�¿OKR��LPLWDU�R�VRP�GR�PR-



WRU�GRV�FDUULQKRV�DFHOHUDQGR��R�EDUXOKR�GR�JDORSDU�GRV�FDYDORV�GD����&DYD-
laria, vibrar pulando pela sala com o golaço que o centroavante do seu time 
IH]�QR�IXWHERO�GR�36������0HVPR�TXH�VHMD�DSHQDV�SDUD�GHVFRQFHQWUDU�R�VHX�
³DGYHUViULR �́�TXH�Mi�JDQKD�GH�YRFr�SRU���;����3RU�RXWUR�ODGR��QDGD�SUD]HURVD�
p�D�WDUHID�GH�FRQYHQFHU�R�JDURWR�TXH�p�KRUD�GH�LU�GRUPLU�RX�VH�GH�SUHSDUDU�
SDUD�LU�j�HVFROD�H��DQWHV�GLVVR��GH�UHFROKHU�H�RUJDQL]DU�RV�EULQTXHGRV�WRGRV��
Mi�TXH��YLD�GH�UHJUD��VREUD�SDUD�YRFr�JXDUGDU�WXGR�
3DUWLQGR�GD�LPSRUWkQFLD�GR�SURFHVVR�O~GLFR�GH�EULQFDU�SDUD�R�DSUHQGL]DGR�

H�D�IRUPDomR�GRV�YDORUHV�QDV�FULDQoDV�p�TXH�UHVROYHPRV�LQRYDU��Oi�HP�FDVD��
+i�XQV�FLQFR�DQRV��DVVLVWLQGR�D�XP�SURJUDPD�LQIDQWLO�FRP�HOH��R�$UW�$WWDFN��
DSUHQGHPRV�XPD�WpFQLFD�GH�DUWHVDQDWR�FKDPDGD�SDSLHWDJHP�±�TXH�FRQVLVWH�
em aplicar uma mistura de cola e água em camadas de papel que, ao seca-
UHP�DGTXLUHP�ULJLGH]�VHPHOKDQWH�j�GR�SDSHO�PDFKr�±�H�FRPHoDPRV�D�FRQV-
WUXLU�SHTXHQRV�LPyYHLV�±�FDVDV�H�SUpGLRV�±�SDUD�TXH�HOH�SXGHVVH�³EULQFDU�GH�
FLGDGLQKD �́�FRPR�HOH�GL]��3DVVDGRV�HVVHV�DQRV�±�H�WUrV�PXGDQoDV�GH�HQGHUH-
oR�QHVWH�SHUtRGR�±�D�³FLGDGLQKD´�VREUHYLYHX�H�FUHVFHX��+RMH�Mi�FRQWD�FRP����
FRQVWUXo}HV�TXH��HVSDOKDV�VREUH�XP�WDSHWH�GH�(9$�SHOR�FKmR�UHQGHP�KRUDV�
GH�EULQFDGHLUD�H�R�HVSDQWR�H�DOHJULD�GRV�DPLJXLQKRV�TXDQGR�YrP�Oi�HP�FDVD�
SDUD�EULQFDU��$¿QDO��p��³8DX����(OH�WHP�XPD�FLGDGH�LQWHLUD �́�FRPR�GL]HP�VHXV�
FROHJDV��'HVHVSHUR�PHVPR��Vy�R�GD�PDPmH��DR�WHU�TXH�FRQVHJXLU�OXJDU�SDUD�
guardar a cidade toda....
0DV�HVWD�EULQFDGHLUD�PRVWURX�VH�PXLWR�LQWHUHVVDQWH��H�VRE�YiULRV�DVSHF-

WRV��3DUD�PLP��UHSUHVHQWD�D�SRVVLELOLGDGH�GH�UHGX]LU�R�HVWUHVVH�GR�GLD�D�GLD�
FRP�XPD�DWLYLGDGH�DUWHVDQDO�±�VHSDUDU��PRQWDU��FRODU��SLQWDU�±�DOJR�TXH�VHP-
pre curti, com a possibilidade de discutir valores muito importantes para a 
IRUPDomR�GD�SHUVRQDOLGDGH�GH�XPD�FULDQoD��2�SULPHLUR�GHVWHV�DSUHQGL]DGRV�
p�D�LPSRUWkQFLD�GR�FRQVXPR�FRQVFLHQWH�H�GH�UHFLFODUPRV�QRVVR�OL[R��Mi�TXH�
WRGD�D�FLGDGH�p�IHLWD�GH�PDWHULDO�UHFLFODGR�FRPR�FDL[DV�GH�SDSHOmR��FDL[DV�GH�
remédios, plásticos de canetas e vasilhas, entre outros. 
$R�PRQWDU�D�FLGDGH�H�EULQFDU�FRP�VHXV�FDUULQKRV��HOH�WDPEpP�DSUHQGH�

regras de trânsito, e que a coletividade necessita de regras de convívio que 
SUHFLVDP�VHU�UHVSHLWDGDV�SRU�WRGRV��$�FLGDGH�±�GHSRLV�GH�XP�WHPSR��EDWL-
]DGD�GH�3HGUROkQGLD�±�WHP�XPD�SUHIHLWXUD�UHVSRQViYHO�SRU�RUJDQL]DU�RV�VHU-
YLoRV��Mi�TXH�SRVVXL�HVFROD�S~EOLFD��KRVSLWDO��GHOHJDFLD�GH�SROtFLD�H�FRUSR�GH�
ERPEHLURV��7HP�FROHWD�VHOHWLYD�GH�OL[R��FRP�RV�FDPLQK}HV�GH�FROHWD�OHYDQGR�
R�PDWHULDO�SDUD�XP�FHQWUR�GH�WULDJHP�H�UHFLFODJHP�H�R�OL[R�RUJkQLFR�SDUD�XP�
DWHUUR�VDQLWiULR��FXMR�WUDWRU�GH�HVWHLUD�GD�PDWFKER[�ID]�R�SDSHO�GH�FREHUWXUD�
do aterro.
1D�FLGDGH�WHP�DHURSRUWR��SRUWR��URGRYLiULD�H�XPD�HVWDomR�IHUURYLiULD��

TXH��DOpP�GH�SHUPLWLU�D�PRQWDJHP�GR�VHX�WUHQ]LQKR��SRVVLELOLWD�HQVLQDPHQ-
WRV�VREUH�PRELOLGDGH�XUEDQD��VREUH�D�LQWHJUDomR�GH�GLIHUHQWHV�PRGDLV�GH�
WUDQVSRUWH�SDUD�JDUDQWLU�HVWD�PRELOLGDGH��$�H[LVWrQFLD�GH�XPD�LJUHMD��XP�
WHPSOR�EXGLVWD�H�XPD�PHVTXLWD�DMXGDP�D�HQWHQGHU�D�GLYHUVLGDGH�FXOWXUDO�
H�R�UHVSHLWR�j�GLYHUVLGDGH�H�DR�VLQFUHWLVPR�UHOLJLRVR��&RQVWUXo}HV�FRPR�D�
8VLQD�GR�*DV{PHWUR�H�R�&DLV�GR�3RUWR�HQVLQDP�D�LPSRUWkQFLD�GD�SUHVHUYDomR�
GR�SDWULP{QLR�FXOWXUDO�H�DUTXLWHW{QLFR�GH�XPD�FLGDGH��$SHVDU�GH�H[LVWLUHP�
FRQVWUXo}HV�GH�GLIHUHQWHV�SDGU}HV��QmR�Ki�D�SUHVHQoD�GH�PDQV}HV�H�IDYHODV��
SRLV�D�GHVLJXDOGDGH�VRFLDO�H�GH�FRQGLo}HV�GH�YLGD�p�DOJR�TXH�QmR�GHYH�VHU�
QDWXUDOL]DGR�QD�IRUPDomR�GDV�QRVVDV�FULDQoDV��(P�3HGUROkQGLD��WRGRV�WrP�



GLUHLWR�D�XP�SDGUmR�PtQLPR�GH�GLJQLGDGH�H�GH�FRQGLo}HV�GH�YLGD�
(Q¿P��p�DVVLP�TXH��EULQFDQGR��YDPRV�HQVLQDQGR�H�DSUHQGHQGR�YDORUHV�

pWLFRV��PRUDLV�H�FXOWXUDLV�TXH�YmR�PROGDQGR�DV�IXWXUDV�JHUDo}HV�H�ID]HQGR�
FRUR�FRP�D�Pi[LPD�GH�TXH�³QmR�EDVWD�VHU�SDL��WHP�TXH�EULQFDU �́



O pai deve participar
Luis Felipe Nascimento

Resido há quatro anos na Alemanha e, infelizmente, só tive acesso, atra-
vés de amigos, a exemplares de PAIS & FILHOS dos anos 91 e 92. A leitura 
despertou a minha atenção, pois, em vários artigos, há o enfoque da relação 
PmH�¿OKR��³D�OLJDomR�FRP�D�PmH�p�TXH�YDL�GHWHUPLQDU�DOJXPDV�GDV�FDUDFWH-
UtVWLFDV�GD�YLGD�LQIDQWLO�H�GD�DGXOWD�GRV�¿OKRV �́�HWF���HWF��7LYH�D�VHQVDomR�GH�
HVWDU�OHQGR�XPD�SXEOLFDomR�VREUH�DV�UHODo}HV�HQWUH�³PmHV�H�¿OKRV �́�7DOYH]�D�
minha amostragem seja pequena para fazer tal constatação, ou talvez este 
enfoque seja decorrente da cultura brasileira, dos hábitos dos pais brasilei-
URV��TXH�SRXFR�SDUWLFLSDP�GRV�FXLGDGRV�FRP�RV�¿OKRV�

Segundo a literatura alemã, cerca de 86 % dos pais, na Alemanha, acom-
panham as mulheres na hora do parto. E 33 % deles participam de cursos 
SUiWLFRV�VREUH�R�QDVFLPHQWR�H�RV�FXLGDGRV�FRP�RV�¿OKRV��3HOD�OHJLVODomR�DOH-
mã, os pais podem pedir licença do trabalho por seis meses, para cuidar dos 
seus bebês recém-nascidos. 

Fazendo uso desse direito, o prefeito de Wiesbaden, capital do Estado 
GH�+HVVHQ��WLURX�OLFHQoD�SDUD�FXLGDU�GR�SUySULR�¿OKR��(�DR�YROWDU�DR�FDUJR��
adotou uma série de medidas para facilitar a vida de quem transita com pela 
cidade crianças pequenas. Nada melhor do que a prática para entender os 
problemas. Seria este um bom exemplo para os governantes brasileiros?

Por outro lado, se é verdade que os pais brasileiros não participam ativa-
mente desses cuidados, seria sua atitude uma decorrência da cultura ma-
chista, ou da legislação, que não permite a redução da jornada de trabalho 
(ou licença) paterna?

Fica aqui a sugestão para que a Revista aborde esses temas e incentive a 
SDUWLFLSDomR�GRV�SDLV�QR�FXLGDGR�GRV�¿OKRV��FRPR�RFRUUH�HP�SDtVHV�FRPR�D�
Alemanha, onde essa tarefa não é só das mães. 

)HOLSH�1DVFLPHQWR�±�0DLQ]��$OHPDQKD

A carta do Felipe, vinda de tão longe, provoca a abertura de um interes-
sante espaço de discussão para nós, aqui na terrinha. Ninguém melhor do 
que os pais brasileiros para fazerem um pronunciamento sobre o assunto. 
As mamães, certamente, também devem mandar suas opiniões. Aguarda-
remos. 



5HYLVWD�³3DLV�	�)LOKRV´�±�6HomR�3	)�5HVSRQGH���&RRUGHQDomR�GH�
=LOGD�)HUUHLUD��3iJLQD�����GR�Q~PHUR������HP�PDLR�GH������

2EV��$�PDWpULD�DFLPD�IRL�SXEOLFDGD�QD�UHYLVWD�³3DLV�	�)L-
OKRV �́�2�DXWRU�VH�LQGLJQRX�FRP�D�GHVFRQVLGHUDomR�GD�5HYLVWD�
com os pais, e sugeriu que a revista passasse a se chamar 
³0mHV�	�)LOKRV �́�9LQWH�DQRV�GHSRLV��¿FD�D�SHUJXQWD�GH�VH�HVWD��
questão já foi superada ou se os pais brasileiros é que conti-
nuam pouco participativos?



Amor de avó
Roberto Patrus

O que avó sente por neto é difícil de descrever. Parece amor estendido no 
WHPSR��SDUD�R�¿OKR�GR�PHX�¿OKR��DPpP��+HUDQoD�FUDYDGD�QD�KLVWyULD��R�QHWR�
é a continuidade do nome, fruto de uma árvore genealógica que promete 
perdurar. Dá um certo sentido de perpetuidade, que invade quem se percebe 
FDGD�YH]�PDLV�¿QLWR�H�SURYLVyULR��DOHUWDGR�SHOD�GHFDGrQFLD�GR�FRUSR��PRUDGD�
cada vez mais frágil de um espírito cada vez mais livre. 
3DUHFH�VHU�D�SHUFHSomR�GD�¿QLWXGH�GD�YLGD��TXH�HOHYD�R�DPRU�GD�DYy�j�GL-

PHQVmR�GH�HWHUQLGDGH��1mR�PH�YHQKDP�GL]HU�TXH�DYy�FXUWH�PDLV�R�QHWR�SRU-
TXH�QmR�WHP�D�REULJDomR�GH�HGXFDU��,VVR�p�IDOD�GH�¿OKR�HQFLXPDGR��XP�PRGR�
GH�GHVPHUHFHU�R�FDULQKR�TXH�VHX�¿OKR�WHP�SRU�VXD�PmH��FRPR�VH�GLVVHVVH�
TXH�D�FDXVD�GR�FDULQKR�SHOD�DYy�IRVVH�DTXHODV�SRUFDULDV�TXH�HOD�FRPSUD�SDUD�
ele. Bobagem... Só deseduca quem nunca foi educador. Um educador de ver-
dade o é para sempre. E um educador maduro deixa de dar importância ao 
TXH�QmR�WHP�LPSRUWkQFLD�H�YDORUL]D�R�TXH�UHDOPHQWH�ID]�VHQWLGR��6H�R�OHLWH�
FDL�VREUH�D�WRDOKD�GD�PHVD��D�PmH�HVWUHVVD��SRUTXH�VDEH�R�WUDEDOKR�TXH�Gi�
ODYi�OD��0DV�TXHP�VDEH�TXH�YDL�PRUUHU�WDPEpP�VDEH�TXH�XPD�WRDOKD�VXMD�
p�DSHQDV�XPD�WRDOKD�VXMD�H�TXH�WUDEDOKR�QmR�p�FDVWLJR��4XHP�p�DYy�VDEH�R�
TXDQWR�HUURX�FRPR�PmH��p�LQHYLWiYHO��7HU�QHWR�p�D�VXD�UHGHQomR��&RP�R�QHWR��
D�DYy�p�XPD�³PmH�PHOKRUDGD �́�(GXFD�PHOKRU��SRUTXH�DJRUD�WHP�VDEHGRULD�
$�LGHLD�GD�PRUWH�UHODWLYL]D�D�LPSRUWkQFLD�TXH�GDPRV�jV�FRLVDV��3RU�PDLV�

TXH�VH�WHQWH�HQJDQDU��R�FRUSR�GR�YHOKR�HVWi�D�OHPEUDU�OKH�FRQWLQXDPHQWH�GH�
TXH�VXD�WUDMHWyULD�QHVVH�PXQGR�WHP�¿P��0DV�p�XPD�LOXVmR�DFKDU�TXH�³TXDQ-
WR�PDLV�YHOKR��PDLV�SHUWR�VH�HVWi�GD�PRUWH �́�1mR�p�SUHFLVR�HQYHOKHFHU�SDUD�
VDEHU�TXH�YDPRV�PRUUHU��e�FXULRVR�TXH�TXHP�DGRHoD�JUDYHPHQWH�HVWHMD�
³GHVHQJDQDGR �́�$�H[SUHVVmR�VXJHUH�TXH��HQTXDQWR�VRPRV�MRYHQV�H�VDXGi-
YHLV��HVWDPRV�HQJDQDGRV��D�¿QJLU�TXH�D�PRUWH�QmR�H[LVWH��D�SHQVDU�TXH�Vy�
PRUUH�TXHP�p�YHOKR��QHVWH�PXQGR�FDGD�GLD�PDLV�SHULJRVR��

Pois eu quero fazer um convite: lembremos da morte todos os dias. Da 
QRVVD�H�GD�GRV�QRVVRV��'HVHQJDQHPR�QRV�Mi��&UHLR�TXH�R�H[HUFtFLR�GD�OX-
FLGH]�VREUH�D�QRVVD�¿QLWXGH�QRV�SHUPLWH�WUDWDU�R�¿OKR�FRP�PDLRU�OHYH]D�H�
HVSLULWXDOLGDGH��FRP�PDLV�WROHUkQFLD�H�SDFLrQFLD��FRP�PDLV�DPRU�H�GHYRomR��
-i�HVWDPRV�SHUWR�GD�PRUWH��H�KRMH�PHVPR��1mR�SUHFLVDPRV�¿FDU�YHOKRV�

SDUD�HQWmR�OHPEUDU�GHOD��$�PRUWH�H�D�LGHLD�GD�PRUWH�UHQRYDP�D�SHUJXQWD�
pelo sentido de viver. Revolucionam o estilo de vida, na medida em que fa-



]HP�SHQVDU�VREUH�R�TXH�p�LPSRUWDQWH��RX�VHMD��VREUH�R�TXH�UHDOPHQWH�WHP�
valor. Permitem o difícil exercício de estabelecer prioridades, que é o primei-
UR�SDVVR�SDUD�WHU�WHPSR�SDUD�DTXLOR�D�TXH�GDPRV�YDORU��(�LVWR�VLJQL¿FD�WHU�
WHPSR�SDUD�RV�QRVVRV�¿OKRV��

Podemos antecipar dentro de nós a qualidade do amor que a avó sente 
SHOR�QHWR�H�YLYr�OR�Mi�FRP�RV�QRVVRV�¿OKRV��6DEHU�TXH�XP�¿OKR�GRHQWH�SRGH-
ULD�QmR�HVWDU�PDLV�DOL�D�UHTXHUHU�QRVVRV�FXLGDGRV�SRGH�DPSOLDU�D�HVSLULWXDOL-
GDGH�QHFHVViULD�SDUD�HGXFDU�FRP�GHYRomR��3ULRUL]DU�R�PRPHQWR�GH�FRQIUD-
WHUQL]DomR�IDPLOLDU�QR�OXJDU�GH�WRODV�H�LQyFXDV�FHQDV�GH�DSDUHQWH�HGXFDomR�
GRV�¿OKRV�p�XP�H[HUFtFLR�TXH�H[LJH�UHÀHWLU�VREUH�R�TXH��GH�IDWR��HGXFD�PDLV��
D�H[SHULrQFLD�GH�DPRU�RX�D�SDODYUD�YD]LD�GH�WHVWHPXQKR��1mR�SUHFLVDPRV�
¿FDU�YHOKRV�SDUD�ODPHQWDU�QmR�WHU�FXUWLGR�D�LQIkQFLD�H�D�DGROHVFrQFLD�GH�QRV-
VRV�¿OKRV��$PHPRV�QRVVRV�¿OKRV�FRPR�VH�GHOHV�I{VVHPRV�DYyV�
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Amor e Felicidade



Abraço é amor!
Aida Maria Lovison

Adoro abraços, são nostálgicos, sempre!
Seja nas chegadas, seja nas partidas. 
Adoro aromas de aeroporto
porque têm cheiro de abraços. 
As chegadas 
e as partidas 
solicitam abraços
de todas as cores e sons,
não importa. 
Abraço
é abraço!

Neste afã, 
o coração palpita
a boca seca, 
o coração se contrai.
O corpo fraqueja, 
os pés dançam.
Os ouvidos ruminam! 
As mãos se estendem;
hálito de festa. 
Confusão? Pouco importa.
No abraço, não há vã espera ... 
Abraço é amor!



A utilidade e o amor
Débora Cristine Löf Figueiredo

Recebi um vídeo do Padre Fabio de Melo pelo WhatsApp que me tocou 
muito. Já o ouvi várias vezes, é profundo demais, por isso, tomo a liberdade 
de compartilhá-lo com vocês:

³$�XWLOLGDGH�p�XPD�FRLVD�PXLWR�FDQVDWLYD��9RFr�WHU�XWLOLGDGH�SDUD�
DOJXpP�p�XPD�FRLVD�PXLWR�FDQVDWLYD��µ7i�FHUWR��UHDOL]D��(��KXPD�
QDPHQWH�IDODQGR�p�LQWHUHVVDQWH�YRFr�VDEHU�ID]HU�DV�FRLVDV��PDV�
HX�DFUHGLWR�TXH�D�XWLOLGDGH�p�XP�WHUULWyULR�PXLWR�SHULJRVR��SRUTXH�
PXLWDV�YH]HV�D�JHQWH�DFKD�TXH�R�RXWUR�JRVWD�GD�JHQWH��0DV�QmR��
HOH�HVWi�LQWHUHVVDGR�p�QDTXLOR�TXH�D�JHQWH�ID]�SRU�HOH��e�SRU�LVVR�
TXH�D�YHOKLFH�p�HVWH�WHPSR��HP�TXH�SDVVD�HVWD�XWLOLGDGH��(�Dt��
¿FD�Vy�R�VHX�VLJQL¿FDGR�FRPR�SHVVRD��(X�DFKR�TXH�p�R�PRPHQWR�
HP�TXH�D�JHQWH�SXUL¿FD�Qp"�e�R�PRPHQWR�HP�TXH�D�JHQWH�YDL�WHU�
D�RSRUWXQLGDGH�GH�VDEHU�TXHP�QRV�DPD�GH�YHUGDGH��3RUTXH�Vy�
QRV�DPD��Vy�YDL�¿FDU�DWp�R�¿P��DTXHOH�TXH��GHSRLV�GD�QRVVD�XWL�
OLGDGH��GHVFREULX�R�QRVVR�VLJQL¿FDGR��3RU�LVVR��HX�VHPSUH�SHoR�D�
'HXV��VDEH�����VHPSUH�IDoR�D�(OH�D�RUDomR�GH�SRGHU�HQYHOKHFHU�DR�
ODGR�GH�SHVVRDV�TXH�PH�DPHP��$TXHODV�SHVVRDV�TXH�SRVVDP�PH�
SURSRUFLRQDU�D�WUDQTXLOLGDGH�GH�VHU�LQ~WLO��PDV��DR�PHVPR�WHPSR��
VHP�SHUGHU�R�YDORU��4XDQGR�YLYHU�DTXHOD�IDVH�QD�YLGD��GH�³S}H�R�
3DGUH�)iELR�QR�VRO´��³WLUD�R�3DGUH�)iELR�GR�VRO´��Dt�HX�SHoR�VHPSUH�
D�JUDoD�GH�WHU�DOJXpP�TXH�PH�FRORTXH�DR�VRO��PDV��VREUHWXGR��
DOJXpP�TXH�YHQKD�WLUDU�GHSRLV¶��$OJXpP�TXH�VDLED�DFROKHU�D�PL�
QKD�LQXWLOLGDGH��DOJXpP�TXH�ROKH�SUD�PLP�DVVLP��TXH�SRVVD�VDEHU�
TXH�HX�Mi�QmR�VLUYR�PDLV�SDUD�PXLWD�FRLVD��PDV�HX�FRQWLQXR�WHQGR�
R�PHX�YDORU��4XH�D�YLGD�p�DVVLP��PLQKD�JHQWH��¿TXHP�HVSHUWRV��
6H�YRFr�TXLVHU�VDEHU�VH�RXWUR�WH�DPD�GH�YHUGDGH��p�Vy�LGHQWL¿FDU�
VH�HOH�VHULD�FDSD]�GH�WROHUDU�D�VXD�LQXWLOLGDGH��4XHU�VDEHU�VH�YRFr�
DPD�DOJXpP��SHUJXQWH�D�VL�PHVPR��³4XHP��QHVWD�YLGD��Mi�SRGH�
¿FDU�LQ~WLO�SUD�YRFr��VHP�TXH�YRFr�VLQWD�R�GHVHMR�GH�MRJi�OR�IRUD"´�
e�DVVLP�TXH�QyV�GHVFREULPRV�R�VLJQL¿FDGR�GR�DPRU��6y�R�DPRU�QRV�
Gi�FRQGLo}HV�GH�FXLGDU�GR�RXWUR�DWp�R�¿P��3RU�LVVR�HX�GLJR��³)HOL]�
DTXHOH�TXH�WHP��DR�¿QDO�GD�YLGD��D�JUDoD�GH�VHU�ROKDGR�QRV�ROKRV�
H�RXYLU�D�IDOD�GR�RXWUR��TXH�GL]��³9RFr�QmR�VHUYH�SUD�QDGD��PDV�HX�



QmR�VHL�YLYHU�VHP�YRFr�´´

Em algum momento de nossas vidas, às vezes, pode pairar na nossa 
mente a dúvida quanto a se vivemos uma relação utilitária para outro ou se 
realmente somos amados pelo que somos, como pessoas, do nosso jeito, 
com nossas qualidades e defeitos, com nossos acertos e erros, com coragem 
HP�GHWHUPLQDGRV�PRPHQWRV�H�IUDJLOLGDGH�HP�RXWURV��(Q¿P��TXH�HVWH�³RXWUR´�
SRVVD�UHFRQKHFHU�R�QRVVR�VLJQL¿FDGR��YDORU��D�QRVVD�HVVrQFLD��,VVR�VLP�p�R�
que todos nós buscamos na vida, ser amados de verdade, na sua plenitude, 
seja na vida familiar, entre o casal, entre amigos. O importante é acreditar 
no amor, não desistir jamais, pois é ele quem impulsiona a nossa vida, que 
nos faz feliz, nos faz melhores, nos faz crescer... O verdadeiro amor deve 
trazer tranquilidade, segurança e proteção, ao outro, mas também o respei-
to à individualidade deste outro. O amor não pode anular a outra pessoa, a 
ponto de fazer com que ela não seja mais ela mesma. Ao contrário, só po-
GHPRV�WHU�R�³QyV �́�TXDQGR�IRUPRV�XPD�SHVVRD�~QLFD��FDGD�XP�GH�QyV��FRP�
os seus pensamentos e convicções, com a sua maneira de agir, de encarar 
a vida, que nem sempre são iguais ao da outra pessoa. Quando há amor, 
devemos aceitar as diferenças para poder conviver. Parece tão óbvio, mas 
se formos a sombra de outra pessoa, não seremos nós mesmos. E, por con-
sequência, não estaremos sendo valorizados pelo que somos. Assim, como 
o autor do vídeo, acredito que o que as pessoas mais desejam é ter a graça 
±�TXH�'HXV�R�SHUPLWD�±�GH�YLYHU�XP�DPRU�YHUGDGHLUR��QD�VXD�SOHQLWXGH��,VVR�
p�WXGR��4XH�SRVVDPRV�QRV�LPDJLQDU�³LQ~WHLV´�SDUD�RXWUD�SHVVRD�H��PHVPR�
assim, nos sentirmos amados, admirados, aceitos pelo nosso valor.



Cuidado, você está no comando!
Lourdinha - Lourdes Odete Dos Santos 

Quem ainda não ouviu os ditados populares falando algo como: “Diz-me 
com quem tu andas que te direi quem és”; “O uso do cachimbo entorta a 
boca”; “Você é aquilo que come”... Sim, somos o que pensamos ser e o 
mundo em que habitamos tem exatamente a forma e a dimensão que lhe 
atribuímos. Por isso, há que se ter certos cuidados, pois somos, ao mesmo 
tempo, espectadores e atores no drama do Universo. 

Tudo o que acontece à nossa vida é a projeção de nosso mundo interno, 
LVWR�p��WXGR�p�R�UHÀH[R�GH�QRVVD�PHQWH��(QWUH�DV�OHLV�GR�8QLYHUVR��H[LVWH�
a que diz que o livre-arbítrio é sagrado, ou seja, que somos responsáveis 
pelas nossas escolhas. Somos responsáveis pela dinâmica de nossas vidas, 
pelo desenvolvimento de nossas habilidades naturais, que evoluem na nossa 
LQWHUDomR�FRP�RXWURV�VHUHV�KXPDQRV�H�FRP�R�PHLR�RQGH�YLYHPRV��(�LVWR�QRV�
torna, também, responsáveis pela dinâmica do Universo.
(�RV�³EDTXHV �́�RV�³WURSHoRV �́���7DPEpP�ID]HP�SDUWH�GD�YLGD��5HMHLWDU�

e ser rejeitado. Amar e ser amado. Fazer escolhas; acertar, errar; perder, 
vencer; são circunstâncias frequentes para todo o mundo. Não devemos ter 
receio de perdas, de quebrar a rotina, de abandonar as dores do passado. 
Ou, como em outro ditado popular, “Chorar sobre as desgraças passadas é a 
maneira mais segura de atrair outras”. 

A maior sabedoria consiste na capacidade de amar sem barganhas ou 
expectativas, de nos alegrarmos sem hipotecas emocionais; de podermos 
ter uma consciência mais aberta, menos egocêntrica, mais responsável; de 
substituir estreitos laços de lealdade por uma preocupação ampla, crítica e 
amorosa.

Todas as respostas que procuramos estão dentro de nós mesmos. Tudo 
o que buscamos: amor, paz, felicidade, tudo está dentro de nós. Mas nem 
sempre tomamos conhecimento disso.

Seja poderosa, encha o seu coração de amor, encha sua vida de sonhos, 
FXOWLYH�R�DXWRFRQWUROH�HPRFLRQDO��(QWmR��YRFr�VH�HQFKHUi�GD�PDLV�SOHQD�H�
GLJQL¿FDQWH�VDEHGRULD��(��DWUDYpV�GHVWD�VDEHGRULD��YRFr�WHUi�WXGR��(�R�PDLV�
surpreendente é você descobrir que investiu tanta energia e que não precisa 
desse “tudo” para ser feliz.

Ilumine... O Universo sempre devolve o que você lhe oferece.



E assim aconteceu...
Lijinha - Lija Neiva Fávaro de Brum

(OH��-RmR��HUD�¿OKR�H�QHWR�GH�ID]HQGHLURV��$RV�RLWR�DQRV��IRL�HVWXGDU�HP�
Santa Maria, em colégio religioso, estimulado pelos próprios pais, que so-
QKDYDP�FRP�XP�¿OKR�FRP�IRUPDomR�VXSHULRU��&RQFOXtGR�R�VHJXQGR�JUDX��
-RmR�GHFLGLX�TXH�GHYHULD�ID]HU�DOJR�SDUD�QmR�GHSHQGHU�PDLV�GH�VHXV�SDLV�
$SUR[LPDGDPHQWH�DRV�GH]RLWR�DQRV��FRQKHFHX�DOJXQV�XUXJXDLRV�TXH�DP-

SOLDYDP�IRWRV�H�UHSURGX]LDP�EHORV�TXDGURV�FRORULGRV��$VVRFLRX�VH�D�HOHV�H�
FRPHoDUDP�D�WUDEDOKDU�MXQWRV��XVDQGR�XPD�HVWUDWpJLD�GH�YHQGD�EDVWDQWH�
inteligente. De casa em casa, ao conversar com a pessoas, mostravam e 
RIHUHFLDP�VHX�WUDEDOKR��LQIRUPDQGR�TXH�HQWUH�WUrV�HQYHORSHV�TXH�OKHV�HUD�
PRVWUDGR��XP�HVWDULD�SUHPLDGR�FRP�XP�EHOR�GHVFRQWR�D�TXHP�R�HVFROKHVVH�
&RPR�R�YDORU�HUD�UHODWLYDPHQWH�DOWR��R�GHVFRQWR�HQWXVLDVPDYD�R�UHVSRQ-

ViYHO�SHOD�HQFRPHQGD��H�HP�PXLWRV�FDVRV�HOD�HUD�UHDOL]DGD��
9LVLWDUDP�PXLWDV�FLGDGHV�SHOR�LQWHULRU�GR�5LR�*UDQGH�GR�6XO��EXVFDQGR�

DPSOLDU�VXDV�YHQGDV��DWp�TXH�FKHJDUDP�HP�&D[LDV�GR�6XO��H�RV�VyFLRV�XUX-
JXDLRV��D�TXHP�FDELD�YLDMDU��EDWHUDP�j�FDVD�GRV�SDLV�GH�/LMD�
7HQGR�VLGR�IHLWDV�WRGDV�DV�DSUHVHQWDo}HV��IRWR�HQFRPHQGDGD��DQRWDGRV�RV�

GDGRV�GD�SHVVRD��LVWR�p��QRPH��LGDGH��HQGHUHoR��FRU�GR�FDEHOR��GD�SHOH��GRV�
ROKRV��GD�URXSD��HWF���HOHV�VDtUDP�SDUD�QRYDV�WHQWDWLYDV�
$R�FKHJDUHP�HP�6DQWD�0DULD�FRP�DV�HQFRPHQGDV��SDVVDUDP�QDV�jV�

PmRV�GH�-RmR��SDUD�TXH�HOH�WRPDVVH�FRQKHFLPHQWR�GR�TXH�KDYLDP�IHLWR�
(LV�TXH��DR�SDVVDU�RV�ROKRV�SHOD�IRWR�GH�/LMD��KRXYH�XP�LQWHUHVVH�HVSHFLDO�

GD�SDUWH�GH�-RmR��TXH�UHVROYHX�LQLFLDU�XPD�FRUUHVSRQGrQFLD�FRP�HOD�
Era costume, entre os jovens, que escrevessem cartas, como maneira de 

FRQKHFHU�SHVVRDV�H�WURFDUHP�LPSUHVV}HV�TXDQWR�D�¿OPHV��PRGD��YLDJHQV��
estudos, etc.
/LMD�WLQKD�RXWURV�FRUUHVSRQGHQWHV�GH�RXWURV�HVWDGRV��H�QmR�WLWXEHRX�HP�

DFUHVFHQWDU�PDLV�XP�j�VXD�OLVWD��
$SyV�DOJXPDV�FDUWDV��-RmR�UHVROYHX�LU�D�&D[LDV�H�YLVLWDU�VXD�FRUUHVSRQ-

GHQWH��$�H[SHFWDWLYD�HUD�JUDQGH��H��DSyV�HVVD�YLVLWD��D�FRUUHVSRQGrQFLD�
WUDQVIRUPRX�VH�HP�QDPRUR��FDVDPHQWR��¿OKRV�H�XPD�YLGD�PXLWR�IHOL]��

8P�EHLMR



Velhinhos sapecas
Silvia Novaes Zilber

$FRQWHFHX�Ki�DOJXQV�DQRV��KDYLD�GHL[DGR�D�¿OKD�QD�HVFROD��jV�RLWR�GD�
PDQKm��H�HVSHUDYD�R�WUkQVLWR�ÀXLU��TXDQGR�ROKHL�QD�GLUHomR�GH�XPD�SUDFLQKD�
EHP�DR�ODGR�GH�RQGH�HVWDYD�SDUDGD�H�YL�D�FHQD��XP�FDVDO�DPRURVtVVLPR��DRV�
EHLMRV��ROKDUHV�DIHWXRVRV��FDUtFLDV�SDUD�WRGR�ODGR��(OH��EDUED�EUDQFD��SHOH�
DOYD�FRPR�QHYH��URXSLQKD�GHVFRODGD��FDPLVHWD�ÀRULGD��FDOoD�FiTXL��VHXV����
H�SRXFRV�DQRV��SDUHFLD�XP�3DSDL�1RHO�WURSLFDO��HOD��PXODWD�JRUGLQKD��VHXV�
���DQRV��URXSD�ÀRULGD��SDUHFLD�GDTXHODV�URXSDV�DIULFDQDV�EHP�FRORULGDV��
FKLTXpUULPD��(OH��VHQWDGR�QXP�EDQFR��HOD�HP�Sp��RUD�VHQWDGD�HP�VHX�FROR��
(�HUD�XP�WDO�GH�DIDJR�SUD�Oi��EHLMLQKR�SUD�Fi��ROKDUHV�GH�IHOLFLGDGH�SOHQD��
3RU�TXH�R�HVSDQWR"�3HOR�KRUiULR"�3HODV�FDUtFLDV�WmR�PDWXWLQDV"�3HOR�ORFDO"�
3HOD�FRPELQDomR�GH�FRUHV"�3HORV�ROKDUHV�DSDL[RQDGRV"�$t�PH�GHL�FRQWD��VLP��
SRU�WXGR�LVVR��PDV�PXLWR�PDLV����SHOD�LGDGH��6HSWXDJHQiULRV�WmR�H[FLWDGRV��
jTXHOD�KRUD�GD�PDQKm�����,VVR�PH[HX�FRP�PHXV�VHQWLPHQWRV���
1XQFD�HVTXHFL�D�FHQD��XP�FDVDO�GH�QDPRUDGRV�DSDL[RQDGRV�QR�RFDVR�GD�

YLGD����³RFDVR�GD�YLGD´"
)LTXHL�SHQVDQGR�HP�TXDO�VHULD�D�KLVWyULD��XP�HQFRQWUR�FODQGHVWLQR"
8PD�SDL[mR�SURLELGD�DRV�����TXH�Vy�SRGHULD�VH�HIHWLYDU�HP�OXJDUHV�S~EOL-

FRV�HP�KRUiULRV�LQXVLWDGRV"�6HL�Oi����(�QmR�LQWHUHVVD����2�TXH�LQWHUHVVRX�IRL�
YHU�DTXHOH�ÀXLU�GH�DIHWR�HVFRUUHJDQGR�SRU�DTXHOH�EDQFR�GH�SUDoD��QDTXHOD�
LGDGH����
3RU�FRLQFLGrQFLD��VHPDQDV�GHSRLV��HVWiYDPRV�QXP�EDU]LQKR�GD�9LOD�0D-

GDOHQD��GDTXHOHV�HP�TXH�QRV�VHQWLPRV�WLRV�GH�WRGD�DTXHOD�PRoDGD�H�QD�
PHVD�HP�IUHQWH�XP�FDVDO�³GH�PHLD�LGDGH´�(OD��GH�DSDUrQFLD�PDLV�FRPXP�
LPSRVVtYHO��QDGD�TXH�GHQRWDVVH�XP�SLQJR�GH�VHQVXDOLGDGH��URXSD�FRPXP��
FDEHOR�FRPXP��FRODU�FRPXP��(OH��R�PHVPR��FDPLVD�VRFLDO��FDEHOR�FRP�FRUWH�
TXH�WRGR�FDUD�GH�PHLD�LGDGH�PHGLDQR�RVWHQWD��(Q¿P��SDUHFLD�VHU�R�F~PXOR�
GD�PHVPLFH��2�TXH�GHVWRDYD�HUDP�RV�ROKDUHV��RV�GRLV�HVWDYDP�XP�GH�IUHQWH�
SDUD�R�RXWUR��PmRV�GDGDV��SDUHFLD�TXH�VH�DWLUDYDP�SDUD�GHQWUR�GRV�ROKRV�
XP�GR�RXWUR��FRP�DTXHOH�VRUULVR�DEREDGR�GH�TXHP�HVWi�PXLWR��PDV�PXLWR�
DSDL[RQDGR�PHVPR��$FKR�TXH�QHP�SHUFHELDP�RQGH�HVWDYDP��)LFDYDP�DOL��
SDUDGRV��VH�ROKDQGR�H�VRUULQGR��4XDQWD�IHOLFLGDGH��PHX�'HXV�
(�HX��GH�QRYR��QDTXHOD�LGDGH"""
/HPEUR�GHVVDV�FHQDV�SRLV�PH�HQFRQWUR�UXPR�jTXHOD�LGDGH��DTXHOD�RQGH�D�

JHQWH�¿FD�LQYLVtYHO��VRPRV�WRGRV�VHQKRUHV�H�VHQKRUDV�GH�PHLD�LGDGH��DVVLP�



PHLR�PXUFKLQKRV�DRV�ROKRV�GD�SRGHURVD�VRFLHGDGH�GRV�MRYHQV�TXH�VDEHP�GH�
WXGR����e�LVVR��HQWmR"
1mR��MXVWDPHQWH�LVWR��0LO�YH]HV��QmR�
$TXHODV�FHQDV�PH�¿]HUDP�UHÀHWLU�VREUH�FRPR�p�ERP�HVWDU�DSDL[RQDGR��

SRU�TXDOTXHU�SHVVRD��DQLPDO�RX�FRLVD��HP�TXDOTXHU�pSRFD�GD�YLGD����(P�TXH�
PRPHQWR�HQWUDPRV�³QR�SLORWR�DXWRPiWLFR �́�H�ID]HPRV�DV�FRLVDV�VHP�QRV�
GHOLFLDUPRV�FRP�HODV��DSHQDV�SRU�URWLQD�H�REULJDo}HV"�
(VFUHYHU�SDSHUV��RULHQWDU�DOXQRV��FXLGDU�GD�IDPtOLD��GD�FDVD��SHQVDU�QR�

TXH�ID]HU�QR�SUy[LPR�IHULDGR����(�D�IUXLomR�GRV�PRPHQWRV��SDUD�RQGH�IRL"�(�
R�SUD]HU�GH�RXYLU�DTXHOD�P~VLFD"
0HX�¿OKR�FRPHoRX�D�LQVLVWLU�HP�TXH�HX�DSUHVHQWDVVH�D�³ERD�P~VLFD´�SDUD�

HOH��DQWHV�GH�DV�FULDQoDV�QDVFHUHP��RXYtDPRV�WDQWR�GH�WXGR��3LD]]ROD��3DFR�
GH�/XFLD��LQVWUXPHQWDO��6WDQ�*HW]��.HLWK�-DUUHW��(JEHUWR�*LVPRQWL��WDQWDV�
H�WDQWDV�VRQRULGDGHV����'HSRLV��FRP�D�EDUXOKHLUD�FRWLGLDQD��YDPRV�¿FDQGR�
FDGD�YH]�PDLV�VXUGRV����(��FRP�D�LQVLVWrQFLD�GR�PHX�¿OKR��SXV�D�RXYLU�XP�&'�
GR�3LD]]ROD�TXH�HX�DGRUDYD��0DV��DR�LQLFLDUHP�RV�SULPHLURV�DFRUGHV�GH�³$GL-
yV�1RQLQR �́�DTXHOD�HVWUDQKH]D�PH�LQYDGLX��H�SHQVHL��2QGH�p�TXH�HX�HQ¿HL�D�
PLQKD�SHVVRD"�1R�PHLR�GH�TXH�WUDVWHV�VHUi�TXH�HX�IXL�HVFRQGHQGR�D�PLQKD�
VHQVLELOLGDGH"
-XQWDQGR�WXGR��D�UHÀH[mR�HVWi�HP�TXH�HQYHOKHFHU�QmR�VLJQL¿FD��QHFHV-

VDULDPHQWH��¿FDU�PDLV�H�PDLV�FKDWR��HPERWDGR��LQFDSD]�GH�SDL[}HV����(VWRX�
FRPHoDQGR�D�DFKDU�TXH�HQYHOKHFHU�p�WHU�XP�DUVHQDO�GH�FRLVDV�DUPD]HQD-
GDV��PXLWRV�VRQV��PXLWDV�YLDJHQV��PXLWDV�SHVVRDV��PXLWDV�FHQDV��PXLWDV�
VHQVDo}HV����(�SDVVRX�D�VHU�XP�GHVD¿R�D�GHFLVmR�GH�ID]HU�GH�WXGR�LVVR�XP�
SRGHURVR�FRPEXVWtYHO�SDUD�VH�SDVVDU�D�WHU�VHQVDo}HV�DLQGD�PDLV�YLJRURVDV�
GR�TXH�TXDQGR�pUDPRV�MRYHQV��PDLV�LQWHQVLGDGH��WROHUkQFLD��H[SHULPHQWD-
OLVPR��DEHUWXUD��FRPSUHHQVmR��FRPSDL[mR��VHQVXDOLGDGH����(Q¿P��PDLV�YLGD��
³6HUPRV�YHOKLQKRV�VDSHFDV �́�p�LVVR�TXH�HX�TXHUR�SDUD�TXDQGR�FUHVFHUPRV���



Aniversário de casamento
Sandra Dorvelí Andres
Luiz Fernando Andres 

Data de aniversário. Muitos gostam, outros não. Mas não há como esque-
cer dela, pois fatalmente alguém lembrará. E quanto às datas que comemo-
ramos compartilhando algo com alguém importante, estas são mais interes-
santes? Pois assim é o caso de nossa data de aniversário de casamento. Já 
passa do nosso trigésimo, e com muitos acontecimentos importantes, alguns 
dos quais relatamos neste texto.

Onde se inicia o casamento? No primeiro olhar? No começo do namoro? 
Ou quando vamos morar juntos? Cada um deve ter uma resposta diferente. 
Mas aqui contaremos quando começou o nosso. Poucos namorados cruzaram 
por cada um de nós, antes deste evento. Então, consideramos que ele seja 
único e que, dele, muitos frutos resultaram.

Foram anos de crescimento, amadurecimento e compartilhamento dos 
erros e acertos particulares, de estudos e de trabalho que capacitaram cada 
XP�SUR¿VVLRQDOPHQWH��$OpP�GHOHV��WDPEpP�Ki�TXH�GHVWDFDU�R�LPSRUWDQWH�
SDSHO�GRV�¿OKRV��TXH�FRPHoDUDP�D�SDUWLFLSDU�GHVWD�IDPtOLD�H�GDU�OKH�QRYDV�
características. Alguns projetos foram bem planejados. Outras situações, 
nem tanto. Mas cada novo projeto ou situação era motivo para que fossem 
VXSHUDGDV�DV�VXDV�GL¿FXOGDGHV�H�VH�SXGHVVH�FKHJDU�j�SUy[LPD�HWDSD�
&RP�D�YLQGD�GRV�¿OKRV��LQLFLRX�VH�XPD�QRYD�IDVH�GH�UHVSRQVDELOLGDGH�

familiar, com participação e compartilhamento, para enfrentar algo que era 
diferente da até então conhecida “relação homem-mulher”. Tornou-se ne-
cessário dividir as atenções afetivas, o que muitas vezes gerou discordân-
cias, atritos e sentimentos de desconforto e ciúme, tanto pelos pais quanto 
SHORV�¿OKRV��HQTXDQWR�LUPmRV�

O planejamento familiar então iniciado teve várias etapas: dos tempos 
de criança, da adolescência à vida adulta, quando se chegou a ser capaz de 
caminhar independentemente do apoio dos pais. E os pais precisam acredi-
WDU�QRV�VHXV�¿OKRV��HP�TXH�HOHV�VHUmR�FDSD]HV�GLVWR��H�GH�TXH�FRQVHJXLUmR�
realizar seus próprios sonhos e atender a seus objetivos por meio das esco-
lhas feitas.
1RVVRV�¿OKRV��HQTXDQWR�FULDQoDV��QRV�LQFHQWLYDUDP�D�³YLUDU�FULDQoDV�QR-

vamente”, nos motivando a participar de suas brincadeiras e aventuras. En-
quanto isso, servimos de exemplo na tomada de suas decisões. À medida 



que foram crescendo, também foram surgindo outros necessidades, como a 
vida escolar longe de casa, ainda na fase da adolescência. Como absorver 
esta decisão, tomada a partir do exemplo dado pelo pai?
'HVWD�YH]��R�ODGR�DIHWLYR��DV�SUHRFXSDo}HV�¿QDQFHLUDV�H�DV�GH�VHJXUDQoD��

além dos problemas gerados pela distância, foram questões que tiveram que 
ser aceitas. Entrou aí a questão administrativa, que aborda os princípios de 
planejar, organizar, fazer e controlar a vida de um adolescente que vai morar 
IRUD�GH�FDVD��SDUD�UHDOL]DU�R�VHX�VRQKR�GH�VHU�XP�SUR¿VVLRQDO�WpFQLFR��,QL-
FLDOPHQWH��RV�SDLV�GHYHP�DFUHGLWDU�HP�VHXV�¿OKRV��WHU�D�FRQVFLrQFLD�GH�TXH�
serão capazes e dar a eles os caminhos possíveis para que possam atingir 
os seus objetivos.
0DLV�UHVSRQVDELOLGDGHV�VXUJHP�SDUD�RV�¿OKRV��SRLV�HVWHV�GHYHP�HQWHQ-

der que terão compromissos com seus gastos, suas atitudes e seu com-
SURPHWLPHQWR�FRP�RV�SDLV��1D�SUiWLFD��IRL�QHFHVViULR�YHUL¿FDU�TXDO�R�JDVWR�
¿QDQFHLUR�PHQVDO�DWUDYpV�GH�DQRWDo}HV�GDV�GHVSHVDV�SRU�DOJXQV�PHVHV�H�
HQWmR�HVWLPDU�XPD�PHVDGD�SDUD�VHU�JHUHQFLDGD�SHORV�¿OKRV��(VWD�GHFLVmR�
UHVSRQVDELOL]D�RV�¿OKRV�VREUH�OLPLWHV�SDUD�RV�VHXV�JDVWRV��LPS}H�XPD�UHV-
SRQVDELOLGDGH�DRV�¿OKRV�HP�WHUPRV�¿QDQFHLURV�H��DFLPD�GH�WXGR��GDUi�D�HOHV�
uma visão do que deverão observar futuramente, quando capacitados pro-
¿VVLRQDOPHQWH��H�QmR�PDLV�KRXYHU�R�³3DLWURFtQLR �́

Uma vez família, há compromissos e responsabilidades para todos, mas 
Ki�WDPEpP�R�ODGR�GLYHUWLGR��TXH�OHYD�SDLV�H�¿OKRV�D�¿QDLV�GH�VHPDQD�FRP�
passeios, piqueniques e aventuras diversas.

Como mencionado no início do texto, enquanto crianças, muitos passeios 
de caíco e de lancha foram realizados, assim como almoços embaixo de um 
arbusto à beira do rio, visitas ao zoológico e a outros parques, muitas vezes 
HP�FRPSDQKLD�GH�RXWUDV�IDPtOLDV�DPLJDV��TXH�WDPEpP�WLQKDP�VHXV�¿OKRV��
Visitas a exposições e feiras, realizadas em família, procuravam mostrar aos 
¿OKRV�VREUH�D�LPSRUWkQFLD�GR�VDEHU�H�FRQKHFHU��VHP�HVTXHFHU�GDV�YLDJHQV�
realizadas para mostrar-lhes que o mundo é muito maior do que a visão da 
janela do seu quarto.
(VWDV�RSRUWXQLGDGHV�GHUDP�DRV�¿OKRV�D�FKDQFH�GH�DSUHQGHU�D�HVTXLDU�QR�

rio, a saltar de paraquedas e a pilotar um kart, entre tantas outras aventu-
ras. O kart, por alguns anos foi motivo para que a família se deslocasse a 
SLVWDV�SUySULDV��3DL�H�¿OKRV�SLORWDYDP�R�NDUW�PDV��FRPR�HP�WRGR�HVSRUWH��
PDQXWHQo}HV�HUDP�QHFHVViULDV��(�TXHP�¿FRX�FRP�HVWD�UHVSRQVDELOLGDGH�IRL�
o pai.
&RP�RV�¿OKRV�Mi�HVWXGDQGR�HP�HVFRODV�ORQJH�GH�FDVD��QDGD�PHOKRU�GR�TXH�

convidá-los também para participarem de viagens de estudo, organizadas 
pelo professor dos pais, o que sempre era acatado por eles. É claro que, em 
um determinado período, quando já estavam na universidade, eles próprios 
chegaram à conclusão de que não mais participariam destas “roubadas”.
1RYRV�UXPRV�IRUDP�WRPDGRV�SHORV�¿OKRV��DJRUD�Mi�FDSDFLWDGRV�SDUD�WUL-

OKDUHP�D�VXD�SUySULD�FDPLQKDGD�SUR¿VVLRQDO�H�DIHWLYD��$VVLP��HOHV�WDPEpP�
constituíram as suas próprias famílias e, futuramente, talvez estejam onde 
QyV�QRV�HQFRQWUDPRV�KRMH��WDPEpP�GHVHMDQGR�TXH�RV�VHXV�¿OKRV�HVWLYHVVHP�
PDLV�SHUWR��0DV��H�D�IHOLFLGDGH�GHOHV��DRQGH�¿FD"�$�EXVFD�SHOD�IHOLFLGDGH�HVWi�
na natureza do ser humano. E este é o fato que os motiva a seguir em frente. 
Nós sofremos em silêncio, com a distância, mas de forma nenhuma isso nos 



impede de termos os nossos reencontros periódicos.
Quando fazemos o papel de pais, queremos proteger, às vezes até de-

mais, limitando assim o crescimento, o desenvolvimento e a responsabilida-
GH�GH�TXHP�PDLV�DPDPRV��RV�¿OKRV��'HYHPRV�WHU�HP�PHQWH�TXH�RV�¿OKRV�
não são propriedade dos pais e sim uma continuidade deles, e que nos cabe 
reorganizar a relação homem-mulher para colher os frutos desta educação 
TXH�IRL�GDGD�DRV�¿OKRV�

Hoje, comemorando a data de compartilhamento, companheirismo, de fe-
OLFLGDGH��YHUL¿FDPRV�TXH�PXLWRV�WDOYH]�QmR�WHQKDP�HVWD�PHVPD�VDWLVIDomR��
(QWmR��TXDLV�IRUDP�RV�DFHUWRV�RX�HUURV"�2�TXH�DFRQWHFH�KRMH"�9HUL¿FDPRV�
que as prioridades mudaram, invertendo-se a ordem na lista de objetivos a 
serem atendidos pelas pessoas. As prioridades vão da formação universitá-
ULD��SDUD�HVWDELOLGDGH�SUR¿VVLRQDO��DTXLVLomR�GH�EHQV��PyYHLV�H�LPyYHLV�H�GDt��
talvez, a afetiva, familiar.

Quando nos casamos, éramos dois jovens com um pouco mais de vinte 
DQRV��UHFpP�H[�DGROHVFHQWHV��H�RV�¿OKRV�YLHUDP�HP�VHJXLGD��DQWHV�GRV�WULQ-
ta. Depois, aos poucos, fomos obtendo nossos diplomas universitários e, por 
¿P��D�QRVVD�FDVD��FRP�RV�¿OKRV�Mi�DGXOWRV�
&RPR�DV�SULRULGDGHV�VH�LQYHUWHUDP�RV�¿OKRV��VH�KRXYHU��VmR�JHUDGRV�SRU�

SDLV�PDLV�PDGXURV��Mi�HVWiYHLV�SUR¿VVLRQDOPHQWH�H�¿QDQFHLUDPHQWH��SRUpP�
muito mais preocupados em acertar na educação, e necessitando de muita 
disposição para brincar e se aventurar. Vemos que muitos se preocupam em 
compensar suas falhas com presentes caros, “roupas de grife” e outros, mas 
criança quer somente a participação dos seus pais em suas brincadeiras e 
aventuras. Acreditamos que esta é a base para um adolescente consciente, 
maduro e ciente de suas responsabilidades, a partir de suas experiências e 
dos ensinamentos dos pais.

A criança está na família dependendo dos pais para receber orientações, e 
irá absorver os seus princípios, os exemplos que estes lhes derem, e também 
depende deles para entender a importância do respeito e da Ética. Ela segue 
em frente, trilhando o seu caminho e buscando a sua felicidade. E quando 
FKHJDU�R�PRPHQWR�GH�RV�¿OKRV�VDtUHP�GH�FDVD��FDEHUi�DRV�SDLV�UHSODQHMDUHP�
a sua vida de casal, de marido e esposa, com amor e companheirismo.



Felicidade
Cris - Cristina Valdez Borgmann

Você se considera uma mulher feliz... – isto não é uma pergunta, e nem 
XPD�D¿UPDomR�
3DUD�FRPHoDUPRV��SRGHPRV�OHPEUDU�R�TXH�SRVVD�VHU�D�WDO�IHOLFLGDGH����

)HOLFLGDGH�p�XP�HVWDGR�GXUiYHO�GH�SOHQLWXGH��VDWLVIDomR�H�HTXLOtEULR�ItVLFR�H�
SVtTXLFR��HP�TXH�R�VRIULPHQWR�H�D�LQTXLHWXGH�VmR�WUDQVIRUPDGRV�HP�HPR-
o}HV�RX�VHQWLPHQWRV�TXH�YmR�GHVGH�R�FRQWHQWDPHQWR�DWp�D�DOHJULD�LQWHQVD�
RX�M~ELOR��$�IHOLFLGDGH�WHP��DLQGD��R�VLJQL¿FDGR�GH�EHP�HVWDU�HVSLULWXDO�RX�
paz interior.

Seria mais simples se fosse somente isso. Mas, para cada uma de nós, 
IHOLFLGDGH�WHP�XP�VLJQL¿FDGR�GLIHUHQWH��7HFQLFDPHQWH��FRP�WRGDV�DV�DWUL-
EXLo}HV�GLiULDV��p�GL¿FLO�TXH�QRV�VLQWDPRV�IHOL]HV�WRGRV�RV�GLDV����)iFLO�VHULD�
WDPEpP�GL]HU�TXH��VH�QmR�QRV�VHQWLPRV�IHOL]HV��FHUWDPHQWH�p�SRUTXH�³DOJR´�
QRV�FDXVD�LQIHOLFLGDGH��+m��VHL����0DV��H�Dt"�$t��p�Vy�DFDEDU�FRP�DTXLOR�TXH�
QRV�FDXVD�LQIHOLFLGDGH��$K��VH�IRVVH�IiFLO�DVVLP����6y�TXH�RV�HVSHFLDOLVWDV�
UHYHODUDP�PXLWDV�FRLVDV�±�FRPR�D�UHODomR�VXUSUHHQGHQWH�HQWUH�R�SRGHU�GDV�
PXOKHUHV�H�D�TXDQWLGDGH�GH�VH[R�TXH�HODV�SUDWLFDP�RX�VREUH�R�HUUR�TXH�R�
IHPLQLVPR�FRPHWHX�DR�VXERUGLQDU�D�PDWHUQLGDGH�j�UHDOL]DomR�SUR¿VVLRQDO��
0DV�QDGD�VH�FRPSDUD�j�H[SHULrQFLD�GDV�SUySULDV�PXOKHUHV�HP�RUJDQL]DU�
melhor suas vidas. E eu, como professora em um Studio de Pilates, já ouvi 
PXLWRV��PDV�08,726�UHODWRV�GH�PXOKHUHV��6LP��SRUTXH�D�JUDQGH�PDLRULD�GDV�
PLQKDV�DOXQDV��H�DOXQRV�WDPEpP��EXVFDP�DOJXpP�FRP�TXHP�VH�LGHQWL¿FDU��
H�TXH�HVWH�DOJXpP�HVWHMD�GLVSRVWR�D�RXYLU�VXDV�KLVWyULDV��VXDV�H[SHULrQFLDV��
%XVFDP�VHU�DFROKLGDV�H�RXYLGDV�FRP�DWHQomR��QXP�PRPHQWR�TXH�p�VHX��1yV��
PXOKHUHV��VRPRV�PXLWR�LQFRQVWDQWHV��FDUUHJDGDV�GH�HPRomR��H�ROKD����e�GL-
ItFLO�HQFRQWUDU�XPD�PXOKHU�TXH�VH�DXWRGH¿QD�FRPR�³IHOL] �́
³7RGD�PXOKHU�p�XPD�UHEHOGH��QRUPDOPHQWH�HP�UHYROWD�VHOYDJHP�FRQWUD�

HOD�PHVPD �́�HVFUHYHX�R�HVFULWRU�LUODQGrV�2VFDU�:LOGH��(P�UHVXPR��SDUD�VHU-
PRV�PXOKHUHV�IHOL]HV��RX�PHOKRU��SDUD�HOLPLQDU�R�TXH�QRV�FDXVD�LQIHOLFLGD-
GH��p�SUHFLVR�DOJR�UHODWLYDPHQWH�VLPSOHV��EDVWD�QmR�VHUPRV�FRQWUDULDGDV��H�
HVWDUPRV�ERQLWDV�H�VDWLVIHLWDV�FRP�R�TXH�R�HVSHOKR�UHÀHWH��&RPR�FHUWD�YH]�
Mi�GLVVH�XP�JUDQGH�DPLJR�PHX��³2�HVSHOKR�p�WHUUtYHO��SRLV�SRXFDV�SHVVR-
DV�VXSRUWDP�ROKDU�SDUD�VL�PHVPDV�SRU�ORQJRV�SHUtRGRV�GH�WHPSR��Mi�TXH��
TXDQWR�PDLV�ROKDPRV�SDUD�QyV�PHVPRV��PDLV�GHIHLWRV�HQFRQWUDPRV��Vy�TXH�
ODPHQWDYHOPHQWH�HVVHV�GHIHLWRV�YrP�GH�GHQWUR��H�QDGD�PDLV�VmR�GR�TXH�DV�



FLFDWUL]HV�GD�DOPD �́�6HUPRV�EHP�VXFHGLGDV�SUR¿VVLRQDOPHQWH��WHUPRV�XP�
PDULGR�TXH�QRV�DX[LOLH�HP�FDVD��FRP�D�FDVD�H�FRP�RV�¿OKRV��WHUPRV�WHPSR�
SDUD�LU�DR�VDOmR��j�$FDGHPLD��WHUPRV�QRLWHV�GH�VRQR�EHP�GRUPLGDV��WHPSR�
SDUD�OD]HU�QR�VKRSSLQJ��XP�ERP�UHVWDXUDQWH��DPRU�H�FDULQKR�GDTXHOH�TXH�
GLYLGH�D�FDPD�FRQRVFR��8PD�YH]��RXYL�D�³UHFHLWD´�GH�XPD�DPLJD��Mi�DYLVHL�R�
IXODQR��SUD�PLP��VH[R�p�SHOR�PHQRV��[�SRU�VHPDQD��FRP�HOH�RX�VHP�HOH�±�H�
SDUHFH�TXH�IXQFLRQD���ÏEYLR��HOD�IDORX�EULQFDQGR���+RPHQV��SRU�IDODU�QHOHV��
SDUD�TXH�QRV�IDoDP�IHOL]HV��EDVWD�TXH�VHMDP�DWHQFLRVRV��TXH�VDLEDP�RXYLU�
H�GDU�DWHQomR�DRV�QRVVRV�PHGRV��DQVHLRV�H�SUHRFXSDo}HV��TXH�YDORUL]HP�
RV�PRPHQWRV�D�GRLV��TXH�VHMDP�FDULQKRVRV�±�SRUTXH�FDULQKR�ID]�EHP����±�H�
TXH��SULQFLSDOPHQWH��HVVHV�PRPHQWRV�FDULQKRVRV�QmR�VHMDP�GHPRQVWUDGRV�
VRPHQWH�QD�KRUD�GR�VH[R��4XH�DEUDFHP��EHLMHP�H�TXH�JRVWHP�GH�DQGDU�GH�
PmRV�GDGDV��4XH�UHFRQKHoDP�WRGR�R�QRVVR�HVIRUoR�HP�PDQWHU�D�RUJDQL]D-
omR�GR�ODU��GRV�¿OKRV��TXH�FHOHEUHP�MXQWR�DV�JUDQGHV�H�SHTXHQDV�FRQTXLVWDV��
TXH�SHoDP�GHVFXOSDV��PDV�TXH�WDPEpP�VDLEDP�SHUGRDU����&UHHHGR��HX�p�TXH�
QmR�TXHULD�VHU�KRPHP����
0DV�Ki�TXHP�OHLD�H�SRVVD�SHQVDU��³1RVVD��TXDQWD�EREDJHP���́ �0DV�DOJX-

PDV�PXOKHUHV��VH�IRVVHP�TXHVWLRQDGDV��GLULDP�TXH�XPD�FDVD�SUySULD�VHULD�
FDSD]�GH�ID]r�ODV�IHOL]HV��2XWUDV�PXOKHUHV��GDTXHOH�WLSR�TXH�WrP�WXGR��PDV�
DEVROXWDPHQWH�78'2��TXH�SRGHP�HQWUDU�QR�VKRSSLQJ�H�LU�GH�ORMD�HP�ORMD��
FRPSUDQGR�R�TXH�TXLVHUHP��VHP�QHP�DR�PHQRV�ROKDUHP�RV�SUHoRV��GLULDP�
TXH�WURFDULDP�WXGR�LVVR�SRU�DPRU��6LP��SRUTXH��QD�JUDQGH�PDLRULD�GDV�YH-
]HV��³FRPSUDU´�VHUYH�DSHQDV�SDUD�VXSULU�D�IDOWD�'(����2XWUDV�VLPSOHVPHQWH�
GLULDP�TXH�VD~GH�DV�IDULD�SOHQDPHQWH�IHOL]HV�
3DUD�DOJXPDV�PXOKHUHV��R�VHJUHGR�GD�IHOLFLGDGH�p�WUDEDOKDU�PXLWR��PHV-

PR�TXH�LVVR�VLJQL¿TXH�PHQRV�GR�SUHFLRVR�WHPSR�DR�ODGR�GRV�¿OKRV��3DUD�
RXWUDV��p�YLYHU�j�PRGD�DQWLJD��FXLGDQGR�GD�FDVD��GR�PDULGR�H�GRV�¿OKRV��+i�
TXHP�GLJD�WDPEpP�TXH�p�XP�HTXLOtEULR�HQWUH�R�WUDEDOKR�H�D�IDPtOLD��Mi�TXH�p�
yWLPR�SURGX]LU�H�VHU�UHFRQKHFLGD�SUR¿VVLRQDOPHQWH��2XWURUD��RXYLU�XP�¿OKR�
GL]HU�TXH�VXD�PmH�p�³GHPDLV´�SRUTXH�HOD�R�ID]�GRUPLU�RX�SRUTXH�R�VHX�FDUL-
QKR�p�R�PHOKRU�GH�WRGRV��DK����,VWR�QmR�WHP�SUHoR���
(Q¿P��D�IHOLFLGDGH�GHSHQGH�GH�XPD�VpULH�GH�IDWRUHV��LQFOXVLYH�GR�PRPHQ-

WR�TXH�HVWDPRV�YLYHQGR��(QFRQWUDU�HTXLOtEULR�p�R�PDLRU�DQVHLR�GDV�PXOKHUHV�
DGXOWDV��$�IHOLFLGDGH�p�XP�WHPD�FHQWUDO�GR�EXGLVPR��GRXWULQD�UHOLJLRVD�FULDGD�
QD�ËQGLD�SRU�6LGDUWD�*DXWDPD�SRU�YROWD�GR�VpFXOR�9,�D�&��3DUD�R�EXGLVPR��
D�IHOLFLGDGH�p�D�OLEHUDomR�GR�VRIULPHQWR��6HJXQGR�R�HQVLQDPHQWR�EXGLVWD��D�
VXSUHPD�IHOLFLGDGH�Vy�p�REWLGD�SHOD�VXSHUDomR�GR�GHVHMR�HP�WRGDV�DV�VXDV�
IRUPDV��$�IHOLFLGDGH�p�XPD�TXHVWmR�SULPRUGLDOPHQWH�PHQWDO��QR�VHQWLGR�GH�
VHU�QHFHVViULR��SULPHLUDPHQWH��VH�LGHQWL¿FDU�RV�IDWRUHV�TXH�FDXVDP�D�QRVVD�
LQIHOLFLGDGH�H�RV�IDWRUHV�TXH�FDXVDP�D�QRVVD�IHOLFLGDGH��8PD�YH]�LGHQWL¿FD-
GRV�HVVHV�IDWRUHV��SDUD�VH�DWLQJLU�D�IHOLFLGDGH��EDVWDULD�H[WLQJXLU�RV�SULPHLURV�
e estimular os segundos. 
3HQVDQGR�EHP��VHUi�TXH�YDOH�D�SHQD�VHU�WRWDOPHQWH�IHOL]"�1HVVH�FRQWH[WR�

GH�LQTXLHWXGHV��Ki�TXHP�GLJD�TXH�TXHP�QmR�VH�SUHRFXSD��TXHP�QmR�WHP�
SHUWXUEDomR�DOJXPD��VHMD�GH�TXH�HVIHUD�IRU��SRGH�VH�WRUQDU�XPD�SHVVRD�VHP�
REMHWLYRV��VHP�DQVHLRV�H�VHP�PHWDV��-i�TXH�D�GL¿FXOGDGH�p�GHVFULWD�FRPR�
XP�GHJUDX�SDUD�R�VXFHVVR��RV�GHVFRQIRUWRV��RV�WURSHoRV�H�RV�PRPHQWRV�GH�
infelicidade sempre farão parte de nossas vidas. Para esses e tantos outros 
PRPHQWRV��H[LVWHP�DTXHOHV�TXH�QRV�DSRLDP��QRV�RXYHP�H�QRV�HVWHQGHP�D�



PmR��6mR�HVVHV��RV�QRVVRV�DPLJRV��TXH�IDUmR�D�JUDQGH�GLIHUHQoD�QD�EXVFD�GD�
IHOLFLGDGH��SRLV��FRPR��XP�GLD�GHVVHV��PH�GLVVH�R�PHX�¿OKR�/XL]�$UWKXU��GH���
DQRV��³0DPmH��TXHP�HQFRQWUD�XP�DPLJR�HQFRQWUD�XP�WHVRXUR�H�R�WHVRXUR�
Gi�IHOLFLGDGH�´
'HVHMR�D�WRGDV�DV�PXOKHUHV�TXH��DOpP�GH�HVSRVDV��QDPRUDGDV��PmHV�H�

SUR¿VVLRQDLV��WHQKDP�D�iUGXD�WDUHID�GH�HGXFDU��HQVLQDU��VHQVLELOL]DU�H�HQ-
FDQWDU��SURSRUFLRQDQGR�PRPHQWRV�tPSDUHV�GH�IHOLFLGDGH��TXH�VREUHYLYHUmR�
XQLFDPHQWH�QD�PHPyULD�GDTXHOHV�TXH�WLYHUDP�R�SULYLOpJLR�GH�YLYHQFLi�ORV�
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Tecnologia



“Alô, quem está falando?”
Roberto Patrus

Até há bem pouco tempo, quando se fazia uma ligação para um telefone 
residencial, a pergunta que se fazia ao ouvir “Alô?”, do outro lado da linha, 
era: “Quem está falando?” Em famílias mais cerimoniosas, o pai recomen-
dava não fazer essa pergunta, por considerá-la pouco educada, sem a civili-
GDGH�FRQVLGHUDGD�LGHDO��$FRQVHOKDYD��QR�Pi[LPR��LGHQWL¿FDU�VH�DQWHV�GH�VH�
perguntar quem está falando: “Aqui é o fulano de tal, com quem eu falo?” 
7DPEpP�RULHQWDYD�RV�¿OKRV�SDUD��TXDQGR�DWHQGHVVHP�FKDPDGDV��QXQFD�GL-
zer quem está falando antes de saber quem é que falava do outro lado. À 
pergunta “Quem está falando?”, respondia-se um seco número: “Você ligou 
para 3486-8686”. Na era da informação, a pergunta mudou. Quando se liga 
para um telefone celular, não se pergunta mais: “Quem está falando?” A 
pergunta agora é: “Alô! Onde você está?”

A razão desta mudança é clara. Com o advento do celular, o telefone dei-
xou de ser um aparelho de uso coletivo e se transformou em um aparelho 
de uso exclusivamente pessoal. Certa vez, um indivíduo ligou para o meu 
FHOXODU��&RPR�HX�QmR�SRGLD�DWHQGr�OR��SHGL�j�PLQKD�PXOKHU�TXH�R�¿]HVVH��$R�
ouvir o “Alô!”, pronunciado por uma voz de mulher, ele disse: Desculpe, foi 
engano. O telefone tocou em seguida, ela atendeu novamente e o rapaz lhe 
disse: “Estou ligando para o Roberto, e aqui, na loja, me deram esse núme-
ro. Desculpe, de novo...” Antes de ele desligar, minha mulher lhe informou 
que, de fato, o telefone era o meu. E o “problema” estava resolvido.
2�WHOHIRQH�¿[R�p�GD�FDVD��6HX�XVR�p�FROHWLYR��7RGRV�RV�UHVLGHQWHV�ID]HP�

H�UHFHEHP�FKDPDGDV��0DV�R�WHOHIRQH�FHOXODU�p�SHVVRDO��6HX�XVR�p�LQGLYLGXDO��
(OH�YDL�DRQGH�R�VXMHLWR�YDL��QR�EROVR��QR�FLQWR��QD�SDVWD��QD�EROVD��6HPSUH�
que quiser, alguém o acha, mesmo sem saber se a hora é apropriada. As 
pessoas mais educadas costumam perguntar: “Você está podendo falar ago-
ra?” Como outros não fazem essa pergunta, quando estão ocupados, mui-
tos preferem deixar o aparelho desligado, ou no modo silencioso, para não 
atender ligações.

Parece claro que a pergunta não poderia continuar a mesma. Quando se 
liga para um celular, não faz sentido perguntar quem é que está falando, 
se seu uso é praticamente exclusivo. Embora essa pergunta – que alguns 
consideram uma intromissão indevida na privacidade do outro – tenha dado 
lugar a outra, o curioso é que a pergunta que a substitui – a de: “Onde você 



está?” – mantém a mesma falta de cerimônia da primeira.
Vivemos em um mundo cada vez mais individualista. O consumismo anda 

GH�PmRV�GDGDV�FRP�R�LQGLYLGXDOLVPR��6H��HP�XPD�FDVD��YLYHP�FLQFR�DGXO-
WRV��XP�WHOHIRQH�¿[R�VHUYH�SDUD�WRGRV�HOHV��6H�D�PRGHUQD�WHFQRORJLD�SDVVD�
a oferecer a possibilidade de você fazer e receber ligações de onde estiver, 
todos vão querer um telefone celular. O benefício é grande, pois o telefone 
nunca estará ocupado se o próprio dono não o estiver usando. No entanto, 
VHUmR�YHQGLGRV�FLQFR�DSDUHOKRV�PyYHLV��DR�LQYpV�GH�DSHQDV�XP��¿[R��(�PDLV��
são cinco novas contas. Como o custo da ligação do telefone celular é maior 
GR�TXH�R�GD�OLJDomR�GR�WHOHIRQH�¿[R��QLQJXpP�PDQGD�GHVOLJDU�R�WHOHIRQH�¿[R��
Resultado: na verdade, são agora seis contas.

Do ponto de vista individual, e desconsiderando-se os custos e a rápida 
obsolescência dos aparelhos de telefonia móvel, passa a ser uma grande 
vantagem que cada um tenha o seu próprio telefone, pois ninguém vai pre-
cisar esperar que o telefone seja desocupado para fazer sua(s) ligação(ões). 
Ao descrever a ansiedade pela espera do telefonema do amado, Roland Bar-
thes dizia que “o apaixonado é aquele que espera...” No caso de um telefo-
QHPD��D�HVSHUD�H[LJLD�GH�XP�VXMHLWR�DSDL[RQDGR�TXH�HOH�¿FDVVH�LPyYHO��DR�
lado do telefone. Agora isto já não é mais preciso. O homem ganhou mais 
liberdade. Pode ir e vir como bem entender. Desde que esteja com o seu 
telefone a tiracolo, claro. Viva a tecnologia!

O apaixonado de Barthes ganha mais liberdade para procurar se distrair 
da sua ansiedade de espera. Mas ela continua ali, incomodando-o, lembran-
do-lhe de que o outro também é livre para abandoná-lo, e até mesmo para 
esquecê-lo. A sua ansiedade não foi resolvida. Cada vez mais livre, cada vez 
mais dono de novas tecnologias, cada vez mais consumidor, mas nem por 
isso menos ansioso. A atomização da família, ilustrada pela individualização 
da posse e do uso do telefone celular, não deu maior autonomia para que os 
indivíduos também sejam donos de si próprios, que sejam capazes de admi-
nistrar a própria ansiedade e de respeitar o espaço e a privacidade do outro. 
6H�R�UHVSHLWR�j�SUySULD�LQGLYLGXDOLGDGH�p�XP�YDORU��WDPEpP�R�p�R�UHVSHLWR�

à individualidade do outro. O telefone celular é um fantástico instrumento, 
que confere maior autonomia ao indivíduo. No entanto, isto não implica, 
QHFHVVDULDPHQWH��R�UHVSHLWR�j�LQGLYLGXDOLGDGH�GR�RXWUR��'HVFRQ¿R�TXH�D�WHF-
nologia tenha mudado muito rapidamente as relações sociais, mas o indiví-
duo continua o mesmo. A falta de educação, revelada pela pergunta “Quem 
está falando?” ainda resiste, mesmo diante de uma nova tecnologia, só que 
transformada em uma nova pergunta: “Onde você está?”, e que mantêm a 
mesma essência da anterior.

A diferença está em que, quando a família ainda era um grupo, havia um 
SDL�SDUD�RULHQWDU�R�VHX�¿OKR��HQWUH�RXWUDV�LPSRUWDQWHV�UHJUDV�VRFLDLV��D�FRPR�
fazer e a como atender uma ligação telefônica. Por outro lado, na família 
atomizada de hoje, temo pela ausência deste educador. Não que ele não es-
teja ali para ensinar o modo correto de se proceder em diferentes situações 
VRFLDLV��6mR�DV�VLWXDo}HV�VRFLDLV�TXH�HVWmR�VH�WUDQVIRUPDQGR�HP�SUREOHPDV�
privados, sobre os quais os pais não têm mais a liberdade de interferir, sob o 
pretexto de que estejam respeitando a individualidade do outro. 

A consciência da civilidade, no sentido de respeitar o espaço do outro, e 
de ter, para com ele e com o ambiente, o mínimo de educação para conviver, 



não cresce “a reboque” das novidades tecnológicas. Pelo contrário, parece 
TXH�DV�LQRYDo}HV�WHFQROyJLFDV�SRGHP�WUD]HU�QRYRV�GHVD¿RV�pWLFRV��PDV�FRP�
o agravante de estes passaram despercebidos.



Vida Instantânea
Parte 1: Celulite e Aplicativos

Maria Tereza Saraiva de Souza

Estava a caminho do salão de cabelereiros quando recebi uma mensagem 
de um amigo no meu celular: “testando som, testando som…”. Respondi, na 
sequência: “Som funcionando...” Fiquei, de certa forma, incomodada. E fui 
FDPLQKDQGR��SHQVDQGR��FRPR�p�GLItFLO�¿FDU�OLJDGD�QR�FHOXODU��H�YHUL¿FDU�PL-
nhas mensagens na hora em que chegam. Em relação aos e-mails, às vezes 
respondo instantaneamente, e, às vezes, demoro dias ou até semanas. Os 
DPLJRV�Mi�VDEHP�GLVVR��PLQKDV�¿OKDV�H�PDULGR�¿FDP�LUULWDGRV��(��TXDQWR�
aos menos amigos, no mínimo é uma … (deixo para que eles completem). 
Preciso mudar. Quando retornar para casa, pensarei mais sobre o assunto. 
Sento-me na cadeira do salão e me sinto mais confortável. Em poucos mi-
nutos, chega uma linda jovem e pergunta à cabelereira se tem horário para 
a depilação. A cabelereira diz que sim e a jovem espera. Usava um short 
curto que exibia seu lindo corpo e suas pernas perfeitas, sem celulite. Acho 
que não poderia usar mais um short daqueles. Ou poderia? Talvez se eu vol-
tasse a fazer ginástica e tomar sol. Por que não aceitei o convite dos meus 
amigos e fui andar de bicicleta com eles? A jovem rapidamente me aborda 
e pergunta se estou no congresso e se estava me preparando para a festa 
de encerramento; diz que também apresentou um paper no evento. Percebi 
que, enquanto conversava comigo, ela estava de cabeça baixa e com seu 
iphone na mão, que parecia a extensão de seus dedos. Lembrei imediata-
PHQWH�GD�PLQKD�¿OKD�GH����DQRV�H�GHVVD�SRVWXUD�WmR�IDPLOLDU��(OD�SHUJXQWRX�
o meu nome e sobrenome, sem desviar o olhar do celular e disse, depois 
GH�SRXFRV�PLQXWRV��WXGR�TXH�HX�¿]�QR�HYHQWR��R�SDSHU�TXH�DSUHVHQWHL��DV�
sessões que coordenei. A partir daí, nossa conversa foi fácil, pois, nessa 
altura, ela já sabia mais da minha vida acadêmica do que eu. Ela já havia 
entrado no meu Lattes. Perguntou se eu tinha Tumblr, WhatsApp, Kik, We-
chat, Snapchat, Instagram, Viber, etc. Eu fazia uma vaga ideia do que era 
tudo aquilo, aplicativos muito usados pelos adolescentes em seus celulares 
para encaminhar fotos, mensagens, etc. Percebendo meu semblante de in-
terrogação, ela foi educada e em seguida perguntou se eu tinha Facebook, 
Twitter e Skype. Senti mais aliviada e respondi: não tenho Facebook, tenho 
um Twitter que atualizei duas vezes há três anos e tenho Skype que uso para 



orientar meus alunos de outros estados, quando eles me solicitam por e-mail 
ou mensagem. Despedi-me da linda e conectada jovem, gostei da unha e do 
FDEHOR�GDTXHOH�VDOmR��H�VDt��FRQ¿DQWH��SDUD�D�IHVWD�GH�HQFHUUDPHQWR��(VWDYD�
pensando na banda e torcendo para tocar mais rock da década de oitenta. 
/HPEUHL�DLQGD�GD�¿FomR�³���0DFDFRV �́�TXDQGR�%UXFH�:LOOLV�YROWD�DR�SDVVDGR�
e a sua felicidade ao escutar na rádio as músicas dessa década. Voltei logo 
DR�PHX�GHVFRQIRUWR�LQLFLDO��SUHFLVR�WURFDU�PHX�FHOXODU�H�GH¿QLWLYDPHQWH�¿-
FDU�FRQHFWDGD�DR�PXQGR��3HQVHL�FRPR�PLQKD�¿OKD�GH����DQRV�SRGHULD�PH�
ajudar, mas não sei como iria conseguir gerenciar essa vida instantânea, tão 
facilmente administrada por ela. Acho que consigo recuperar minha defa-
VDJHP�WHFQROyJLFD��PDV�TXDQWR�DR�XVR�GR�VKRUW��HVVH�VHUi�R�PDLRU�GHVD¿R�

#éisso.



Vida Instantânea 
Parte 2: Não estou na vibe 

Maria Tereza Saraiva de Souza

Eu estava assistindo a novela das sete e pensando: Quem é a persona-
gem do bem e quem é a do mal? Ou são todos personagens ambíguos, não 
lineares? A boazinha tem lindos olhos azuis e um orfanato. Por outro lado, 
é obcecada pelos namorados da irmã, chegando a partir para cima deles, 
FRP�D�MXVWL¿FDWLYD�GH�TXH�HVWi�EDWDOKDQGR�SHOD�VXD�IHOLFLGDGH��6HP�TXHUHU�
discutir valores morais, mas se é o cúmulo da canalhice partir para cima de 
QDPRUDGR��PDULGR��¿FDQWH��VHMD�Oi�R�TXH�IRU�GH�DPLJDV��DJRUD�LPDJLQD�GD�
SUySULD�LUPm��7RGRV�DSRLDP�D�ERD]LQKD��D¿QDO��TXHP�QmR�WHP�ERP�FDUiWHU�p�
a outra irmã, fútil e consumista, que adora comprar sapatos e não liga para 
criancinhas, além de tratar todos muito mal. Quando estava prestes a des-
vendar essas duas personagens, ela chega. Interrompe meu raciocínio que 
estava quase se fechando e se esparrama na minha cama. É claro que com o 
seu celular na mão. Percebi, depois de muitos beijinhos e apertos de boche-
chas, que era o momento de iniciar minha primeira aula: “Filha, me explica 
o que é Kik, Tumblr, WhatsApp, WeChat, Snapchat, Instagram, Viber”. Ela se 
assustou e respondeu espontaneamente: “Para quê, mãe, você nem atende 
VHX�FHOXODU�H�QmR�UHVSRQGH�PLQKDV�PHQVDJHQV��9DL�PH�GL]HU�TXH�HVWi�TXH-
UHQGR�XVDU�:KDWV$SS"´�)DORX�VpULD��FRP�MHLWR�GH�¿OKD�UHYROWDGD�TXH�QmR�WHP�
a devida atenção da mãe. “Eu prometo que, quando eu criar meu Facebook, 
não vou postar remédio para cólica, vou dar dicas para curar ressaca”. Aí 
começamos a rir e o clima mudou. “O que você quer saber mãe?” “Eu só 
quero entender o que é cada um desses aplicativos para celular”. “Ok, eu vou 
abrir o Tumblr, que eu acho mais legal, mas é tipo “meio emo”. As pessoas 
SRVWDP�IRWRV�H�FRPHQWiULRV�OHJDLV �́�(�Oi�IXL�HX�FRQKHFHU�HVVH�DSOLFDWLYR�³WLSR�
PHLR�HPR �́�DV�LPDJHQV�VH�PRYLPHQWDYDP��H�LVVR�QmR�Gi�SDUD�FRORFDU�HP�
outros aplicativos. “Vou mostrar agora o Snapchat. Veja a foto deste meu 
amigo”. Ela abriu e, em 5 segundos, a foto se desintegrou. Perguntei: “Para 
que serve isso, se você não pode salvar as fotos de que gostou?” “Posso, fa-
zendo um print screen”. Não sabia que o celular podia salvar o que estava na 
tela como o PrntScnr do computador. Percebi que meu gap tecnológico era 
mais fundo. “Agora, vou mostrar para você o que é o Viber”. Eu perguntei: 
“Vibe?” “Não, mãe, vibe é outra coisa?” “Ah, sim!!! Então, vamos deixar para 



DPDQKm��SRUTXH�KRMH�HX�QmR�HVWRX�PDLV�QD�YLEH��9DL�GRUPLU��¿OKD��H�GHVOLJD�
esse celular. Estou começando a me preocupar com sua dependência tecno-
OyJLFD �́�9ROWHL�SDUD�PLQKDV�QRYHODV��$JRUD��D�GDV�QRYH��/i�HVWDYD�XP�QRYR�
personagem, ora vítima, ora algoz. Vítima do pai que o preteriu, a vida toda, 
em favor da irmã, e que o discriminou por ser homossexual. E algoz nas suas 
arbitrariedades pelo poder e dinheiro. Estava no meio desse raciocínio, pen-
sando em como, hoje em dia, os personagens de novela são construídos de 
maneira diferente... Foi quando meu celular anunciou uma nova mensagem: 
³9RX�GHL[DU�SDUD�YHU�DPDQKm��$¿QDO��TXHP�PDQGDULD�XPD�PHQVDJHP�jV����
horas da noite a não ser a conta da operadora ou avisos de banco?” 

#éisso.



Vida Instantânea
Parte 3: Celular emagrece

Maria Tereza Saraiva de Souza

0LQKD�¿OKD�GH�RLWR�DQRV�DQGD�LQFRPRGDGD�FRP�R�PHX�FHOXODU��³0mH��SRU�
TXH�YRFr�QmR�FRPSUD�XP�FHOXODU�QRYR"´�5HVSRQGL�TXH�R�PHX�UHFHEH�H�ID]�
OLJDo}HV�PXLWR�EHP��DOpP�GH�HQYLDU�H�UHFHEHU�PHQVDJHQV��8VR�PHXV�FHOXOD-
UHV�DWp�R�¿QDO�GD�YLGD�~WLO��VHP�FRQVWUDQJLPHQWR�GH�H[LELU�XP�HTXLSDPHQWR�
WmR�REVROHWR��3HVTXLVDGRUHV�GD�iUHD�DPELHQWDO�WrP�R�KiELWR�GH�QmR�JHUDU�
OL[R�HOHWU{QLFR��/HPEUHL�GH�XP�DPLJR��WDPEpP�DPELHQWDOLVWD��TXH�WHYH�D�FR-
UDJHP�H�D�VHJXUDQoD�GH�DEULU�VHX�YHOKR�QRWHERRN��GH�PDLV�GH���DQRV�GH�XVR�
GXUDQWH�D�UHXQLmR�GH�HGLWRUHV��FRP�GLUHLWR�D�XP�VRP�GH�IXQGR�DR�VHU�OLJDGR��
HQTXDQWR�WRGRV�H[LELDP�R�~OWLPR�PRGHOR�GH�WDEOHWV�¿QRV�H�FRPSDFWRV�
1DGD�PH�HVWLPXODYD�R�VX¿FLHQWH�SDUD�HX�WRPDU�D�GHFLVmR�GH�WURFDU�PHX�

FHOXODU�PDV��QDTXHOH�DOPRoR��WXGR�PXGRX��4XDWUR�SURIHVVRUDV�GRXWRUDV�H�
SyV�GRXWRUDV�DOPRoDQGR��H����IDODQGR�GR�TXr"�,VVR�PHVPR��GLHWD��$�JUDQGH�
QRYLGDGH�VXUJLX�GXUDQWH�R�FDIp��1DGD�GH�VRSDV�PLODJURVDV��PDV�XP�DSOLFD-
WLYR�SDUD�R�FHOXODU�RQGH�R�XVXiULR�GLJLWD�R�TXH�FRPHX�H�HOH�ID]�RV�FiOFXORV�
GH�FDORULDV��3URS}H�DLQGD�R�TXH�GHYH�VHU�IHLWR�DR�ORQJR�GR�GLD��SDUD�TXHLPDU�
DTXHODV�FDORULDV�DFXPXODGDV��WDLV�FRPR��DQGDU��FRUUHU��PDOKDU��HWF��$OJR�SD-
UHFLGR�FRP�R�9LJLODQWHV�GR�3HVR��PDV�QD�VXD�EROVD�
7LYH�YRQWDGH�GH�FRUUHU�DWp�R�VKRSSLQJ�PDLV�SUy[LPR�H�VDLU�GH�Oi�FRP�R�

DSOLFDWLYR�LQVWDODGR�QR�FHOXODU��3URQWR��$�GHFLVmR�GH�FRPSUD�IRL�WRPDGD��(VWi�
QD�KRUD�GH�WURFDU�PHX�FHOXODU��9RX�JHUDU�OL[R�HOHWU{QLFR�VHP�GRU�QD�FRQVFLrQ-
FLD�H�QR�EROVR��1mR�YRX�PDLV�FRQVHUWDU�R�WRXFK�VFUHHQ�TXH�HVWi�GL¿FXOWDQGR�
PLQKDV�PHQVDJHQV��9DPRV�Oi����(Q¿P��FRPSUDGR����$JRUD�VLP��YRX�SHUGHU�
HVVHV�FLQFR�TXLORV�
&RPR�p�ERD�HVVD�VHQVDomR�LQIDQWLO�GH�JDQKDU�XP�EULQTXHGR�QRYR��7XGR�

TXH�YL�HP�FHOXODUHV�DOKHLRV��QHVWHV�~OWLPRV�DQRV��SDVVHL�D�XVDU�QR�PHX��&RP�
D�DMXGD�GH�DPLJRV��FRPHFHL�D�XVDU�WRGR�R�SRWHQFLDO�GR�PHX�QRYR�EULQTXHGR��
$WXDOL]HL�PLQKD�DJHQGD�GH�HQGHUHoRV��SDVVHL�D�DFHVVDU�PHXV�H�PDLOV�H�UHGH�
VRFLDO��LQVHUL�QD�WHOD�LQLFLDO�D�WHPSHUDWXUD��SDVVHL�D�XVDU�R�*36��LQLFLHL�PLQKD�
GLHWD��H�WXGR�FRP�D�DMXGD�GR�PHX�QRYR�FHOXODU�
$JRUD�HVWi�QD�KRUD�GH�FRQKHFHU�H�LQVWDODU�WRGRV�DTXHOHV�DSOLFDWLYRV�TXH�

PLQKD�¿OKD�XVD�H�GH�TXH�RV�MRJDGRUHV�GH�IXWHERO�ID]HP�SURSDJDQGD��&KH-
JXHL�HP�FDVD�H�Oi�HVWDYDP�YiULDV�DGROHVFHQWHV�MXQWDV��FRP�VHXV�FHOXODUHV�



QD�PmR��GDQGR�ULVDGDV��³HOH�FXUWLX�PLQKD�IRWR �́�)XL��FXULRVD��FRQKHFHU�R�DSOL-
FDWLYR��0LQKD�¿OKD��FRP�VHXV�GHGRV�iJHLV��URORX�R�WRXFK�VFUHHQ�H�FOLFDYD�HP�
GH]HQDV�GH�IRWRV��$SDUHFLD�XP�FRUDomR�D�FDGD�FOLTXH�H�R�DXWRU�GD�SRVWDJHP�
YLD�TXH�HOD�FXUWLX�VXDV�IRWRV��
$�SULQFtSLR��JRVWHL�GR�DSOLFDWLYR��H�¿TXHL�SHQVDQGR�VH�WHULD�DOJXPD�XWLOLGD-

GH�SDUD�PLP��,PDJLQHL�TXH�IRWRV�HX�LULD�SRVWDU�GR�PHX�GLD�D�GLD��QD�IUHQWH�GR�
FRPSXWDGRU��QR�VXSHUPHUFDGR�HVFROKHQGR�PHOmR�RX�GR�PHX�SUDWR�GH�VDODGD��
3LRU�GH�WXGR��TXHP�LULD�FXUWLU�HVVDV�IRWRV"�1HVVH�PRPHQWR��SHUFHEL�TXH�XP�
FHOXODU�QRYR�WDPEpP�OHYD�j�UHÀH[mR�VREUH�D�YLGD��6HUi�TXH�QmR�HVWRX�OHYDQ-
GR�XPD�YLGD�PXLWR�PRQyWRQD"�$V�PXOKHUHV��TXDQGR�DFKDP�TXH�SUHFLVDP�
PXGDU�GH�YLGD��PXGDP�D�FRU�GR�FDEHOR��&RPR�Mi�PXGHL�WDQWR�D�FRU�GR�PHX��
DFKR�TXH�XP�QRYR�FHOXODU�p�D�DYHQWXUD�TXH�IDOWDYD�QR�PHX�GLD�D�GLD�
9DPRV�DRV�SUy[LPRV�DSOLFDWLYRV�����
�pLVVR�



Mapas e GPSs: 
como encontrar os acasos?

Shana Sabbado Flores

(VWUHODV��E~VVRODV��PDSDV�H��¿QDOPHQWH��R�*36��$R�ORQJR�GD�KLVWyULD��
D�QHFHVVLGDGH�GH�YLDMDU�H�DQGDU�SHOR�JORER�¿]HUDP�R�KRPHP�GHVHQYROYHU�
WpFQLFDV�H�LQVWUXPHQWRV�TXH�OKH�SHUPLWLVVHP�HQFRQWUDU�RV�GHVWLQRV��RV�FD-
PLQKRV�GH�LGD�H�GH�YROWD�SUD�FDVD��LGHQWL¿FDU�R�VHX�OXJDU�QR�PXQGR�HP�GH-
WHUPLQDGR�PRPHQWR��6HPSUH�¿FR�VXUSUHVD�DR�ROKDU�DV�HVWUHODV�H�LPDJLQDU�D�
FDSDFLGDGH�TXH�WLQKDP�RV�QDYHJDGRUHV��H�DOJXQV�DLQGD�WrP���GH�VH�ORFDOL]DU�
ROKDQGR�SDUD�R�FpX�HP�XP�DPELHQWH�RQGH�DV�UHIHUrQFLDV�GH�SDLVDJHP�VmR�
PDLV�HVFDVVDV��RX�QXODV���2X�D�PDQHLUD�FRPR�³RV�PDLV�DQWLJRV´�SRGHP�GL-
]HU�R�KRUiULR�ROKDQGR�SDUD�D�SRVLomR�GD�VRPEUD��(Q¿P��WDOYH]�VHMDP�RXWUDV�
UHIHUrQFLDV�GH�WHPSR�H�GH�HVSDoR�
3DUWLFXODUPHQWH��RV�PDSDV�VHPSUH�GHVSHUWDUDP�PHX�LQWHUHVVH��&UHVFL�

HP�XPD�IDPtOLD�TXH�VHPSUH�YLDMRX�PXLWR��SDL[mR�TXH�FRQWLQXR�PDQWHQGR�
YLYD��1HVVH�WHPSR��DV�YLDJHQV�HUDP�JXLDGDV�SRU�PDSDV��SODFDV�H�LQ~PHURV�
SHGLGRV�GH�LQIRUPDo}HV�SDUD�RV�KDELWDQWHV�ORFDLV��WD[LVWDV�RX�IUHQWLVWDV�GH�
SRVWRV�GH�JDVROLQD�±�HVWHV�~OWLPRV��HP�JHUDO��PDLV�FRQ¿iYHLV��(QWmR��HQWUH�
RULHQWDo}HV�PXLWDV�YH]HV�FRQWURYHUVDV��VREUHWXGR�QRV�TXHVLWRV�³SHUWR´�RX�
³ORQJH´���WHPSHUDGDV�SHODV�GLVFXVV}HV�GRV�PHXV�SDLV�H�IUDVHV�GR�WLSR��³3RU�
TXH�YRFr�QmR�GREURX�j�GLUHLWD" �́�RX��³9RFr�QmR�HQWHQGHX�D�LQGLFDomR" �́�RX�
DLQGD�D�FOiVVLFD��³&RQ¿H�HP�PLP��TXHULGD��QmR�SUHFLVDPRV�SHGLU�LQIRUPD-
omR��HX�VHL�R�FDPLQKR �́�tDPRV�³QRV�SHUGHQGR�H�QRV�DFKDQGR´�DWp�FKHJDU�DR�
GHVWLQR�SUHYLVWR��FRP�PDLRU�RX�PHQRU�DWUDVR���1HVVH�FRQWH[WR��FRPHFHL�D�
ROKDU�RV�PDSDV�GLVSRQtYHLV�QR�FDUUR�H�DSUHQGHU�XP�SRXFR�VREUH�DV�HVFDODV�
H�VLQDLV�GH�VDtGD��(�WDPEpP�D�FDOFXODU�R�WHPSR�SDUD�FKHJDU�DWp�R�GHVWLQR��H�
PDLV�XPDV�³FRLVLQKDV�GR�JrQHUR �́��
$V�FRLVDV�HYROXtUDP�FRQVLGHUDYHOPHQWH��+RMH��FRQWDPRV�FRP�R�LPEDWtYHO�

*36��8PD�YR]��TXH�HVFROKHPRV��QRV�LQGLFD�H[DWDPHQWH�R�FDPLQKR�SDUD�
RQGH�TXHUHPRV�FKHJDU��(OH�p�³j�SURYD�GH�HUURV´��VHUi"���XPD�YH]�TXH��VH�
R�PRWRULVWD�QmR�HQWHQGHX�TXH�GHYHULD�SHJDU�D�SULPHLUD�VDtGD��HOH�ORJR�UH-
FDOFXOD�D�URWD�H�SURS}H�DOWHUQDWLYDV��R�TXH�FRQWULEXL�GH¿QLWLYDPHQWH�SDUD�D�
UHGXomR�GDV�GLVFXVV}HV�GRV�FDVDLV�QDV�YLDJHQV��7DO�WHFQRORJLD�VH�GLVVHPLQRX�
GH�WDO�IRUPD��TXH�KRMH�SRGHPRV�FRQWDU�FRP�HOD�HP�QRVVRV�VPDUWSKRQHV��R�
TXH�IDFLOLWD�QRVVDV�YLVLWDV�WXUtVWLFDV��SRGHPRV�VDLU�SDUD�DQGDU�SHODV�FLGDGHV�



GHVSUHRFXSDGRV��e�Vy�FRORFDU�XPD�URWD�QR�*36��H�FDPLQKDPRV�ROKDQGR�SDUD�
R�FHOXODU�H�VHJXLQGR�D�URWD�SURSRVWD��(�HVWH�DVSHFWR�SDUWLFXODU�WDPEpP�SRGH�
VHU�FRQVLGHUDGR�FRPR�XP�IHQ{PHQR�LQWHUHVVDQWH��TXH�OHYD�DV�SHVVRDV�D�
FRQ¿DU�PDLV�QR�SURSRVWR�SHOD�WHOD�GR�TXH�QR�TXH�QRV�VHXV�SUySULRV�ROKRV��
XPD�YH]�TXH�QmR�SUHFLVDP�REVHUYDU�SODFDV�RX�HOHJHU�SRQWRV�GH�UHIHUrQFLD�
SDUD�LQGLFDU�D�DOJXP�DPLJR��RX�SDUD�HQFRQWUDU�R�FDPLQKR�GH�YROWD�DR�KRWHO��
(�WRPDUD�TXH�QmR�DFDEH�D�EDWHULD�GR�WHOHIRQH����6HQmR��FRPHoD�D�³FULVH�GR�
PDSV�GHSHQGrQFLD �́�$¿QDO��FRPR�YRX�PH�DFKDU�VHP�PHX�WHOHIRQH"�
%RP��ORQJH�GH�LQLFLDU�XP�PRYLPHQWR�DQWLWHFQRORJLD��D�LGHLD�DTXL�HVWi�

HP�VH�UHÀHWLU�XP�SRXFR�VREUH�DV�IRUPDV�GLVSRQtYHLV�SDUD�QRV�GHVORFDUPRV�
H�SDUD�FRQKHFHUPRV�R�PXQGR��e�FODUR�TXH�D�SRSXODUL]DomR�GH�WHFQRORJLDV�
FRPR�R�*36�H�DV�LPDJHQV�GH�VDWpOLWHV�WUD]HP��SDUD�R�QRVVR�FRWLGLDQR��LQ~-
PHUDV�RSRUWXQLGDGHV��(ODV�SRGHP�IDFLOLWDU�PXLWR�D�YLGD�GRV�YLDMDQWHV�FRQ-
WHPSRUkQHRV��0DV��Dt��HX�PH�SHUJXQWR�DOJXPDV�FRLVDV�GR�WLSR��RQGH�¿FD�R�
SDUDU�H�WHQWDU�FRQYHUVDU�FRP�DOJXP�KDELWDQWH�ORFDO��SDUD�GHVFREULU�XP�OXJDU�
QRYR"�3URYDYHOPHQWH��D�UHVSRVWD�VHULD�GLIHUHQWH�GDV�GRV�JXLDV�GH�YLDJHP��
PDV�WDPEpP�SRGHULD�OHYDU�D�VXUSUHVDV�DJUDGiYHLV��2X��DLQGD��R�IDWR�GH�FD-
PLQKDU�H�VH�SHUGHU�SHODV�UXDV�GH�XPD�FLGDGH�H��GH�UHSHQWH��³GDU�GH�FDUD´�
FRP�DOJXP�PRQXPHQWR��HVWLOR�DUTXLWHW{QLFR�RX�FHQD�WRWDOPHQWH�LQHVSHUDGD�
H�DSDL[RQDQWH"�6mR�FRLVDV�FRPR�HVWDV�TXH�ID]HP�SDUWH�GDV�WDLV�³KLVWyULDV�
SUD�FRQWDU �́�DR�YROWDU�GH�XPD�YLDJHP�
6HUi�TXH�HVVHV�DFDVRV�UHDOPHQWH�DFRQWHFHP�³SRU�DFDVR´"�4XDQGR�QRV�

SHUGHPRV�H�SURFXUDPRV�HQFRQWUDU�GH�QRYR�R�UXPR�SUHYLVWR��HOHV�SRGHP�
QRV�WUD]HU�XP�WDQWR�GH�LQVSLUDomR"�7DOYH]��D�GHVFREHUWD�GH�QRYRV�FDPL-
QKRV"�1HVVH�VHQWLGR��R�*36�SRGH�VHU�PDLV�XPD�IRUPD�GH�³FRQWURODUPRV´�
QRVVRV�WHPSRV�H�GHVWLQRV��3URJUDPDPRV�H[DWDPHQWH�RQGH�TXHUHPRV�LU�H�
FKHJDU��DOpP�GH�FRPR�ID]HU�LVVR��$t�SRGH�VHU�TXHVWLRQiYHO�RQGH�¿FD�QRVVD�
FDSDFLGDGH�GH�ROKDU�R�PXQGR��GH�DSUHQGHU�FRP�HOH��GH�VH�VHQWLU�SUHVHQWH�H�
SDUWLFLSDQWH��GH�VH�SHUPLWLU�R�HUUR�GH�VH�SHUGHU�H�D�DOHJULD�GH�VH�HQFRQWUDU�
QRYDPHQWH�
2�IDWR�p�TXH�WRGR�DSUHQGL]DGR�H�DomR�HVWi�HP�QyV�PHVPRV��QXPD�OyJLFD�

GH�TXH�D�WDO�³H[SHULrQFLD´�WHP�PXLWR�PDLV�D�YHU�FRP�R�TXH�¿]HPRV�D�SDUWLU�
GR�TXH�DFRQWHFH�FRP�D�JHQWH�GR�TXH�SURSULDPHQWH�FRP�RV�IDWRV�HP�VL��(Q-
WmR��QHVVD�³HUD�GR�*36 �́�VHUi�TXH�DLQGD�H[LVWH�OXJDU�SDUD�H[SORUDU�H�GDU�DR�
DFDVR�XP�OXJDU�GH�SURWDJRQLVWD��SHOR�PHQRV�GH�YH]�HP�TXDQGR�"�$¿QDO��DV�
LQRYDo}HV�H�JUDQGHV�GHVFREHUWDV�WUD]HP�XP�WDQWR�GH�GLVFLSOLQD�H�DFXPXOD-
omR��WHPSHUDGDV�FRP�R�DFDVR�GH�ROKDU�SDUD�R�TXH�WRGR�PXQGR�Yr��SRUpP�
GH�PDQHLUD�GLIHUHQWH��(�QmR�YHMR�FRPR�LQRYDU�VHP�VH�SHUPLWLU�QRYDV�H[SH-
ULrQFLDV��XPD�YH]�TXH�³HVWi�FLHQWL¿FDPHQWH�SURYDGR´�TXH�D�LQRYDomR�WHP�
UHODomR�GLUHWD�FRP�DOJR�YLYLGR�RX�H[SHULPHQWDGR��RX�VHMD��TXH�DV�FKDQFHV�
GH�DOJXpP�WHU�XPD�JUDQGH�LGHLD�VREUH�DOJR�WRWDOPHQWH�GHVFRQKHFLGR��PDLV�
RX�PHQRV�QR�HVWLOR�GD�³JHUDomR�HVSRQWkQHD �́�VmR�tQ¿PDV�
(Q¿P��QHVVH�FRQWH[WR�GH�YLDJHQV�H�QRYDV�H[SORUDo}HV��VLJR�¿HO�DRV�PD-

SDV�QDV�PLQKDV�PmRV��DFRPSDQKDGRV�GH�XP�ROKDU�QR�KRUL]RQWH��PDUFDQGR�
UHIHUrQFLDV�SDUD�VDEHU�FRPR�YROWDU��e�FODUR��FRP�R�PHX�VPDUWSKRQH�QR�ERO-
VR��FRP�R�*36�FDOLEUDGR��SDUD�R�FDVR�GH�XPD�HPHUJrQFLD����$¿QDO��QXQFD�VH�
VDEH�R�TXH�RV�DFDVRV�SRGHP�QRV�WUD]HU��QmR�p�PHVPR"
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Hobbies

(Culinária, Dança, Canto, Fotografar...)



Alquimia da cozinha
Ade - Adelaide Kreutz Pustai

Desde pequena, me sinto atraída pela cozinha. Talvez porque, no meu 
tempo de criança, a cozinha não servia apenas para cozinhar, também era 
um local importante para o convívio familiar. Era o local onde fazíamos todas 
as refeições em família. Quase sempre o fogão a lenha estava aceso, e era 
ao redor dele que acompanhávamos a mãe fazendo quitutes e o pai, à noite, 
nos contando histórias antes de dormir. 

Entre os quitutes que a mãe preparava, os doces eram meus preferidos. 
As bolachas recheadas com coco eram um verdadeiro deleite, e eu tinha uma 
¿VVXUD�SHOR�SX[D�SX[D�GH�PHODGR�TXH�HOD�ID]LD��/HPEUR�GH�TXH��TXDQGR�WL-
nha 8 ou 9 anos, achei que já poderia me aventurar a fazer esta guloseima, 
DX[LOLDGD�SRU�XP�GRV�PHXV�LUPmRV��TXH�WLQKD�DSHQDV���RX���DQRV��$VVLP��
lá fomos nós para a cozinha, enquanto o pai e a mãe sesteavam. Só que eu 
não contava com o peso da caçarola de ferro e, ao tentar derramar o melado 
borbulhando em uma forma, um pingo gigante caiu no meu braço. Foram 
algumas árduas semanas para curar esta arteirice de criança.

Conto isto porque é uma das minhas primeiras memórias afetivas de in-
FXUV}HV�SHOD�FR]LQKD��$LQGD�EHP�TXH�HVWH�SHTXHQR�DFLGHQWH�QmR�PH�GHL[RX�
traumatizada, porque, desde então, sempre me aventuro em meio às pane-
las. Minha mãe sempre teve (e continua tendo) a maior paciência para ensi-
nar. Outra lembrança que guardo com muito carinho são as cucas que ela fa-
zia no forno a lenha, no pátio dos fundos da casa. Fecho os olhos e, além de 
visualizar aquela fornada dourada de cucas, sinto o seu sabor maravilhoso. 
Nunca consegui imitar a cuca da mãe: este sabor será sempre inigualável.

Certa vez, o famoso chef peruano Gastón Acurio falou que o cozinheiro 
p�XP�³FDoDGRU´�GH�VDERUHV��$FKHL�HVWD�GH¿QLomR�SHUIHLWD��SRUTXH�TXHP�FR-
zinha por prazer está sempre buscando o sabor que vai impactar o paladar 
daqueles para quem se está cozinhando.

Acho que a cozinha é um primoroso laboratório de sabores, aromas e “al-
TXLPLDV �́�4XDQGR�SUHSDUR�XP�SUDWR��¿FR�SHQVDQGR��VHUi�TXH�YDL�¿FDU�ERP"�
Impactar o paladar dos outros, despertando ou criando novas memórias, 
para mim, é o maior prazer. Aliás, sinto até mais prazer e felicidade interior 
quando o que cozinhei agradou, do que ao saborear o prato que preparei. 
Estes são momentos que guardo na alma! Aliás, esta é a verdadeira cozinha 
GD�DOPD��RQGH�¿FD�LPSOtFLWD�D�FHOHEUDomR�GD�YLGD��GH�ERQV�PRPHQWRV��GR�



convívio, da alegria de estar com o outro, de partilhar. Observar as reações e 
o prazer que os sabores despertam são as gotas de felicidade que abastecem 
a vida de energia.

É por estas razões que a cozinha e o ato de cozinhar acabam sendo um 
ponto de encontro, onde a boa comida é como um abraço apertado, envol-
YHQWH��WUD]HQGR�FRQIRUWR�SDUD�RV�FRPHQVDLV��1mR�GHL[D�GH�VHU�XPD�IRUPD�
de carinho, carregado de uma certa magia. Acho que esta é a magia que vai 
FRQWDJLDQGR�RV�¿OKRV�H��TXHP�VDEH��DWUDYHVVDQGR�JHUDo}HV�



2�SULPHLUR�HVSHWiFXOR�ÀDPHQFR
&OH]LR�6DOGDQKD�'RV�6DQWRV�

2�)ODPHQFR��DUWH��P~VLFD��LGHRORJLD��IDPtOLD��IROFORUH��SDL[mR��H[SUHVVmR��
FRPXQLFDomR��H�PXLWR�PDLV��+RMH�IDOHFHX�3DFR�GH�/XFLD��XP�tFRQH��XP�JrQLR�
TXH�IH]��FRP�VXD�FRQYLFomR�GH�DUWLVWD�H�GH�P~VLFR��XP�HVWLOR�GH�YLGD�VHU�
WUDQVIRUPDGR�HP�XP�HVWLOR�GH�P~VLFD�TXH�¿FRX�FRQKHFLGR�HP�WRGR�R�SODQH-
WD��$LQGD�HPRFLRQDGR�SHOR�HSLVyGLR��UHVROYL�ID]HU�HVVH�WH[WR�
$�GDQoD�ÀDPHQFD�QDVFHX�GD�PLVWXUD�GH�FXOWXUDV�GH�SRYRV�Q{PDGHV��H�p�

UHVXOWDGR�GH�PDQLIHVWDo}HV�IROFOyULFDV�GH�YiULRV�JUXSRV�TXH��DR�SDVVDU�SHOR�
FULYR�GRV�DQGDOX]HV��VH�WUDQVIRUPRX�HP�XPD�FXOWXUD�ORFDOL]DGD��FRP�WUDoRV�
IRUWHV�H�SHUVRQDOLGDGH�YLEUDQWH��8PD�DUWH�TXH�VH�FRPXQLFD�DWUDYpV�GH�PR-
YLPHQWRV�GR�FRUSR��SULQFLSDOPHQWH�SHOR�VDSDWHDGR��PRWLYDGRV�SHOR�VRP�GH�
XPD�JXLWDUUD�HVSDQKROD�H�SRU�RXWURV�VRQV�LQFRUSRUDGRV�DR�ORQJR�GR�WHPSR��
FRPR�R�FDMyQ��DJUHJDGR�SRU�3DFR�GH�/XFLD���6XDV�PHORGLDV��PXLWDV�GHODV�
DOHJUHV��RXWUDV�WULVWHV��XPDV�SURYRFDWLYDV�H�RXWUDV�FUtWLFDV��QRV�SURSRUFLR-
QDP�VHQWLPHQWRV�FRPR�VH�IRVVH�XPD�YLDJHP�DR�FRQYtYLR�FLJDQR�
4XDQGR�RV�EDLODRUHV�HQWUDP�QR�SDOFR��FRP�VXDV�YHVWHV�WtSLFDV��RV�KRPHQV�

FRQWDJLDP�SHOR�VHPEODQWH�PDVFXOLQR�FRQTXLVWDGRU�H�FRPSHQHWUDGR��DV�PX-
OKHUHV��SRU�VXD�YH]��GHVSHUWDP�RV�ROKDUHV�PDLV�VHGXWRUHV�SRU�VXDV�VLOKXHWDV�
H�SHODV�H[SUHVV}HV�GRV�VHXV�FRUSRV��1HVWH�PRPHQWR��D�IRUoD�GD�DUWH�WDPEpP�
HQWUD�HP�FHQD��SRLV�D�GDQoD�H�D�FDQWRULD�VmR�D�SXUD�PDQLIHVWDomR�GD�³GRU�
GH�FRWRYHOR �́�RX�HQWmR��GD�VROLGmR�RX�GD�SURYRFDomR��PDV�WDPEpP�SRGHP�
VHU�XPD�¿HO�PRVWUD�GD�DOHJULD�GD�IHVWD�RX�GH�XPD�SDL[mR�¿HO�H�HQFDQWDGRUD��
2�UHVXOWDGR�GHVVH�WXUELOKmR�p�XP�IDVFtQLR�SHOD�FXOWXUD�H�SHOR�HVWLOR�GH�YLGD�

GRV�VHXV�FULDGRUHV��6HP�GHL[DU�GH�VHU�P~VLFD�H�SRHVLD�GH�UDL]�SRSXODU��SRGH-
�VH�GL]HU��VHJXQGD�D�RSLQLmR�GD�PDLRULD�GRV�HVWXGLRVRV��TXH�R�ÀDPHQFR�p�XP�
IROFORUH�HOHYDGR�j�DUWH��WDQWR�SRU�VXDV�GL¿FXOGDGHV�LQWHUSUHWDWLYDV�TXDQWR�
SRU�VXD�FRQFHSomR�H�IRUPDV�PXVLFDLV�
0DV��DTXHOH�DQR�HP�TXH�SDUWLFLSHL��SHOD�SULPHLUD�YH]��GH�XP�HVSHWiFXOR�

GH�ÀDPHQFR��IRL�XP�DQR�GH�WUDEDOKR�GXUR��SRLV��DOpP�GH�XPD�DGDSWDomR�j�
FXOWXUD��WDPEpP�IRL�QHFHVViULR�DSUHQGHU�RV�SDVVRV�GD�GDQoD�H�VXD�VHTXrQ-
FLD��RV�ULWPRV��R�HQWURVDPHQWR�FRP�RV�FROHJDV��DV�HWDSDV�GR�HVSHWiFXOR�H��R�
PDLV�DXGDFLRVR��D�FRQTXLVWDU�R�S~EOLFR�
2V�HQVDLRV�HUDP�GXURV��SHOR�PHQRV�WUrV�YH]HV�SRU�VHPDQD��(UD�XP�LQWHQ-

VLYR�GH�VDSDWHDGR��LQWHUYDODGRV�FRP�VHTXrQFLDV�GH�SDVVRV��6HJXLGDPHQWH��
IDOWDYDP�FROHJDV�DRV�HQVDLRV��SRLV�QmR�FRQVHJXLDP�FRQFLOLDU�VXDV�DWLYLGDGHV�



SUR¿VVLRQDLV�FRP�D�GDQoD��,VWR�GDYD�PDLV�WUDEDOKR�DRV�SURIHVVRUHV��SDUD�
ID]HU�D�KDUPRQLD�GR�JUXSR�H�ID]HU�RV�HQVDLRV�GH�DFRUGR�FRP�D�PHVPD�GL¿-
FXOGDGH�GR�JUXSR�HP�XPD�VHTXrQFLD�GH�SDVVRV��
1D�PHGLGD�HP�TXH�RV�SDVVRV�LDP�¿FDQGR�PDLV�¿UPHV��RV�SURIHVVRUHV�

LQFRUSRUDYDP��DRV�SDVVRV��RV�PRYLPHQWRV�GH�FRUSR��PmRV��WURQFR�H�FDEHoD��
DWp�VH�FKHJDU�DR�SDVVR�¿QDO��3RU�~OWLPR��HQWUDYD�D�P~VLFD��SDUD�DX[LOLDU�QD�
LGHQWL¿FDomR�GD�VHTXrQFLD�GH�PRYLPHQWRV�
(UD�LPSUHVFLQGtYHO�FRQKHFHU�R�EROHUR��R�WDQJR��D�VHYLOKDQD��D�EXOHULD��D�

DOHJULD��DV�SDOPDV��D�XWLOL]DomR�GH�FDVWDQKRODV��(�WXGR�LVVR�VHQGR�FRQMXJDGR�
DWUDYpV�GD�HPRomR�TXH�HUD�HVERoDGD�QD�P~VLFD��(UD�D�PDLV�SXUD�DUWH�VHQGR�
ODSLGDGD��FXOWLYDGD�H�SUHVHUYDGD�
+RXYH�D�IDVH�GH�GH¿QLomR�GR�¿JXULQR��D�¿P�GH�DOLQKDU�DV�YHVWHV�DR�WHPD�

SULQFLSDO�GR�HVSHWiFXOR��3DUD�RV�KRPHQV��RV�WUDMHV�GH¿QLGRV�HUDP�PDLV�FOiV-
VLFRV��XP�WHUQR��jV�YH]HV�FRPSOHWR��H��QRXWUDV�YH]HV��FRP�FDPLVDV�SRU�IRUD�
GD�FLQWD��-i�SDUD�DV�PXOKHUHV��YDULDYDP�VHXV�YHVWLGRV�GH�DFRUGR�FRP�R�URWHL-
UR�GR�HVSHWiFXOR��PXLWDV�YH]HV�FRP�FRUHV�YLEUDQWHV�H�RXWUDV�FRP�FRUHV�HP�
WRQV�SDVWHO��OLVDV�RX�FRP�HVWDPSDV�ÀRUHDGDV��
¬V�YpVSHUDV�GR�HQVDLR��FRQKHFHPRV�R�URWHLUR�GR�HVSHWiFXOR��RV�P~VLFRV��

RV�DUWLVWDV�FRQYLGDGRV��RV�FDQWDGRUHV��RV�EDLOODRUHV��H�WRGDV�DV�FRUHRJUD¿DV��
1HVVD�IDVH��RV�HQVDLRV�VH�WRUQDYDP�PDLV�LQWHQVRV�H�FRP�WRGRV�RV�SDUWLFLSDQ-
WHV�SUHVHQWHV��1HVVDV�DOWXUDV��Mi�FRQKHFtDPRV�R�SRWHQFLDO�GRV�FROHJDV��VXDV�
IRUoDV�H�IUDTXH]DV��EHP�FRPR�VXDV�DWLWXGHV�IUHQWH�DRV�GHVD¿RV��(UD�KRUD�GH�
D�FRUHyJUDID�HVFROKHU�DV�SRVLo}HV�GH�FDGD�XP�GH�QyV�QR�SDOFR��$�WHQVmR�DÀR-
UDYD��SULQFLSDOPHQWH�SDUD�RV�LQLFLDQWHV��FRPR�HX��3DUD�PLP��WXGR�HUD�QRYR��
7XGR�HUD�VXUSUHHQGHQWH�H�IDVFLQDQWH��GLD�DSyV�GLD�
$�KRUD�GR�HVSHWiFXOR�FKHJRX��$�FDVD�HVWDYD�UHSOHWD�GH�HVSHFWDGRUHV��2�

SDOFR�HVWDYD�SUHSDUDGR��FRP�XP�FHQiULR�QR�IXQGR��OHPEUDQGR�R�WHPD�SULQ-
FLSDO��0LFURIRQHV�IRUDP�HPEXWLGRV�SHUWR�GR�VROR��SDUD�VH�RXYLU�FRP�PDLRU�
QLWLGH]�R�LPSDFWR�GRV�VDSDWHDGRUHV��2V�EDLODRUHV�SURQWRV��Mi�YHVWLGRV�H�PD-
TXLDGRV��WRGRV�FRP�R�URWHLUR�GHFRUDGR��7RGRV�HVWDYDP�PXLWR�FRQFHQWUDGRV�
QD�VHTXrQFLD�GRV�SDVVRV�GD�VXD�FRUHRJUD¿D��2V�P~VLFRV�WDPEpP�HVWDYDP�
D�SRVWRV��(��WDOYH]�HP�WRGRV��D�DQVLHGDGH��R�QHUYRVLVPR��DQJ~VWLD��DOHJULD��
R�PHGR�GH�HUUDU��1DTXHOH�PRPHQWR��WXGR�R�TXH�LD�DSDUHFHU�QR�SDOFR�HVWDYD�
FRQFHQWUDGR�HP�FDGD�XP�GH�QyV�
'HSRLV�GH�XP�DQR�GH�SUHSDUDomR��DV�OX]HV�VH�DFHQGHUDP��QyV�HQWUDPRV�

QD�KRUD�FHUWD��H�QR�FRQWDU�GRV�SDVVRV��DTXHOHV�VHJXQGRV�VH�WRUQDYDP�XPD�
HWHUQLGDGH���RV�P~VLFRV�DYLVDUDP��±�(UD�KRUD�GH�FRPHoDU�D�FRUHRJUD¿D��0DO�
VHQWLD�RV�PHXV�SpV��D�HPRomR�H�D�UD]mR�VH�PLVWXUDYDP�GH�XPD�LQWHQVLGD-
GH�LPSUHVVLRQDQWH��DV�PmRV�VH�FRQWRUFLDP��R�FRUSR�WHQVR��PDV�RV�RXYLGRV�
DOHUWDV��FRQIRUPH�DYLVRV�GR�SURIHVVRU���2�PHX�ROKDU�HUD�SHQHWUDQWH��PDV�
HUD�¿[R�QXP�SRQWR��R�VXRU�LQYDGLD�DV�YHVWHV��RV�FDEHORV�DFRPSDQKDYDP�
PRYLPHQWRV�EUXVFRV�GRV�EUDoRV��$�FRQFHQWUDomR�HUD�WDPDQKD��QD�VHTXrQFLD�
H�QD�VLQFURQLD�GRV�PRYLPHQWRV�FRP�D�P~VLFD��TXH��GXUDQWH�D�DSUHVHQWDomR��
HVTXHFL�GD�SUHVHQoD�GD�SODWHLD��
$�~OWLPD�SLVDGD��QDTXHOH�SDOFR��QDTXHOD�FRUHRJUD¿D��IRL�IRUWH��IRL�LQYDVLYD��

IRL�YLEUDQWH��)RL�TXDQGR�DV�OX]HV�VH�LQWHQVL¿FDUDP�H�RV�DSODXVRV�WRPDUDP�
FRQWD�GD�FHQD��$�VHQVDomR�GH�DOHJULD�HIHUYHVFHQWH�IRL�GH�WHU�FRQTXLVWDGR�R�
S~EOLFR��1R�¿QDO�GR�HVSHWiFXOR��D�SODWHLD�OHYDQWRX�VH��HP�VLQDO�GH�UHFRQKH-
FLPHQWR��1HVVD�KRUD��DV�OiJULPDV�FRQWDUDP�D�KLVWyULD�GD�SHUVHYHUDQoD��GD�



JDUUD��GD�IHOLFLGDGH��PHVPR�TXH�PRPHQWkQHD��
0DV�R�PHOKRU�GH�WXGR�LVVR�p�TXH�D�DUWH�VREUHYLYH�JUDoDV�jV�SHVVRDV�TXH�

VH�GHGLFDP�D�XPD�SDL[mR�H�DPDP�R�TXH�ID]HP��&DQWDQGR��RUJDQL]DQGR��
GDQoDQGR��SLQWDQGR�RX�FRQVWUXLQGR��ID]HP�GR�QRVVR�GLD�D�GLD�XP�HVSHWiFXOR�
6H�XP�GLD�FKHJDUPRV�D�VHU�SUR¿VVLRQDLV�GH�DOJXPD�FRLVD��p�SRUTXH�SDV-

VDPRV�SRU�XP�SULPHLUR�HVSHWiFXOR�GD�YLGD��HQWUH�D�FLrQFLD�H�D�DUWH��FRPR�
³(QWUH�GRV�$JXDV´�GH�3DFR�GH�/XFLD��VHX�SULPHLUR�JUDQGH�VXFHVVR�



Transformando o tédio em melodia
Sebastian - Sebastião Leão Fialho Guedes

A música sempre foi a expressão de arte que, em mim, causou maior 
impacto. Se fecho os olhos e faço a memória viajar no tempo, cada instante 
especial teve um fundo musical. Ah, se teve...

Da criança tímida pelos corredores da casa, do guri no Demétrio Ribeiro, 
do adolescente descobrindo a vida pelas esquinas de Alegrete, do acadêmico 
despertando para o mundo em Santa Maria, do homem que “a aldeia” aco-
lheu de volta, de tudo e em tudo, sempre uma canção. Minha vida toda pode 
ser retratada em trilhas sonoras que a própria sensibilidade estabeleceu.

Através da arte, tantos encontram o seu espaço de expressão e mani-
festação. Mas no outro lado do processo criativo estamos nós, aqueles que 
curtem, que se emocionam e que dão sentido à expressão do talento.

O meu “começo” foi ao som de Chicos, Caetanos e Vinícius (alguém disse 
que este já nasceu no plural). Aberto a todos os sons, nunca tive constrangi-
mento em soltar a voz. Fiz de hino canções do Gonzaguinha, me emocionei 
com “tons e mil tons geniais”. 

Do samba à seresta, da bossa nova ao rock’n’roll, foi de melodias que 
alimentei meus sonhos.

Alma escancarada à emoção – mesmo um tanto exagerada – “... solto a 
voz na minha estrada...” Faço ecoar as canções que me alimentam. Bebi da 
fonte da melhor MPB e sempre entendi que “Música é o barulho que pensa!”
5HDOL]DGR�SUR¿VVLRQDOPHQWH�QD�)LVLRWHUDSLD�±�Oi�VH�YmR����DQRV�±�FDQWDU�

virou um dos meus hobbies preferidos. Tem gente que faz terapia; muitos, 
$FDGHPLD��RXWURV�WDQWRV��¿ODQWURSLD��(X�SUH¿UR�³FDQWRULD �́

Sou dos que acreditam que, sem a música, a vida seria um erro.
7UDJR�QR�SHLWR�D�OHPEUDQoD�GH�FDGD�DPLJR�GR�FDPLQKR��(�R�&D]X]D�PH�

ensinou que a poesia que a gente não vive pode transformar o tédio em 
melodia!

Bons sons!





5HÀH[}HV�VREUH�R�DXWRUUHWUDWR
&ULV���&ULVWLDQH�3L]]XWWL�

+i�SRXFR��R�GLFLRQiULR�LQJOrV�2[IRUG�HOHJHX�D�SDODYUD�³VHO¿H �́�TXH�VLJQL¿�
FD�R�DWR�GH�VH�DXWRIRWRJUDIDU��FRPR�D�³SDODYUD�GR�DQR´�QR�5HLQR�8QLGR��-i�Ki�
DOJXP�WHPSR�YHQKR�WHQWDQGR�HQWHQGHU�HVVH�FRPSRUWDPHQWR�GH�VH�DXWRIRWR�
JUDIDU��TXH�p�PDLV�IUHTXHQWH�HQWUH�RV�PDLV�MRYHQV��8PD�GDV�UD]}HV�SDUD�LVVR�
p�TXH�R�IRFR�p�PHVPR�GLYLGLU�DV�³DXWRIRWRV´�FRP�DPLJRV�QDV�UHGHV�VRFLDLV��
TXH�VmR�PDLV�DWUDWLYDV�SDUD�HVVH�S~EOLFR��0DV�WDPEpP�LPDJLQR�TXH�QmR�
KDMD�PXLWRV�DGHSWRV�HQWUH�RV�³PDLV�YHOKRV´�SRUTXH�RV�³VXSHU�FORVHV´�ID]HP�
FRP�TXH�DV�³VXSHU�UXJDV´�VDOWHP�DRV�ROKRV��$SDUHQWHPHQWH��WXGR�FRPHoRX�
TXDQGR�XP�GHVVHV�MRYHQV�WHYH�DTXHOH�PRPHQWR�HP�TXH�VH�ROKRX�QR�HVSHOKR�
H�VH�VHQWLX�JDWmR��SDUD�XVDU�XPD�SDODYUD�³EHP�PRGHUQD´���'Dt�D�FRPHoDU�
D�VH�IRWRJUDIDU�³ID]HQGR�FDUDV�H�ERFDV´�GLDQWH�GR�HVSHOKR�³p�XP�SXOR �́�2�
¿OyVRIR�EUDVLOHLUR�0F�%ROD�Mi�KDYLD�GHWHFWDGR�HVVH�IHQ{PHQR��DR�HVFUHYHU�D�
VHJXLQWH�SRHVLD�XOWUDPRGHUQD�³e�D�PDLV�PDLV��HOD�DUUDVD�QR�ORRN��7LUD�IRWR�
QR�HVSHOKR�SUD�SRVWDU�QR�IDFHERRN �́�0DV��YROWDQGR�DR�TXH�LQWHUHVVD��GHSRLV�
HOHV�FRPHoDUDP�D�HVWLFDU�R�EUDoR�R�Pi[LPR�TXH�SRGLDP��D�YLUDU�D�FkPHUD�
SDUD�VL�PHVPRV�H�³&OLFN��&OLFN��&OLFN�´�(�HLV�TXH�VXUJH�R�DWR�GH�VH�DXWRIRWR�
JUDIDU��4XH��GLJD�VH�GH�SDVVDJHP��Vy�p�SRVVtYHO�FRP�R�DGYHQWR�GD�FkPHUD�
GLJLWDO��(�HOHV�ID]HP�LVVR�HP�SUDWLFDPHQWH�WRGDV�DV�VLWXDo}HV��(P�VKRZV�±�
HOHV�¿FDP�GH�FRVWDV�SDUD�R�SDOFR�H�SDUD�R�DUWLVWD��HVWHQGHP�R�EUDoR�H�³&OLFN��
&OLFN��&OLFN�´�1R�HVWiGLR�GH�IXWHERO��(P�IUHQWH�j�HVWiWXD��³&OLFN��&OLFN��&OLFN�´�
¬�EHLUD�PDU��(�DWp�HP�PRPHQWRV�QmR�WmR�DGHTXDGRV�DVVLP��(P�XP�VLWH�SDUD�
DGROHVFHQWHV��HQFRQWUHL�DV�VHJXLQWHV�GLFDV��UHVSHLWH�D�SULYDFLGDGH�GRV�RX�
WURV��QmR�IDoD�VHO¿HV�QR�EDQKHLUR�RFXSDGR��VH�VRIUHU�XP�DFLGHQWH��KRVSLWDO�
SULPHLUR��VHO¿H�GHSRLV��H�QmR�IDoD�VHO¿H�HP�XP�IXQHUDO��PXLWR�PHQRV�FRP�DV�
FLQ]DV�GH�VXD�DYy��0H�SHUJXQWR�VH�HVVH�VHUi�XP�FRPSRUWDPHQWR�H[WUHPDGR�
GH�LQGLYLGXDOLVPR��6LQFHUDPHQWH��QmR�VHL�UHVSRQGHU��$QWHV��TXDQGR�HVWiYD�
PRV�VR]LQKRV��WtQKDPRV�TXH�VHU�VLPSiWLFRV�H�SHGLU�D�DOJXpP��SURYDYHOPHQ�
WH��XP�HVWUDQKR���SDUD�WLUDU�D�QRVVD�IRWR��,QFOXVLYH�DSUHQGtDPRV�FRPR�GL]HU�
LVVR�HP�YiULDV�OtQJXDV��³6DFD�XQD�IRWR"´��³&RXOG�\RX�WDNH�D�SLFWXUH�IRU�PH"´��
³%HQLP�LoLQ�ELU�UHVLP�DODELOLU"´�2�UHVXOWDGR�GR�µVHO¿H¶�p�TXH��DWXDOPHQWH��
p�SRVVtYHO�ID]HU�XPD�YLDJHP�LQWHLUD�VR]LQKR��VHP�FRQYHUVDU�FRP�QLQJXpP�
DOpP�GR�UHFHSFLRQLVWD�GR�KRWHO�H�GRV�JDUoRQV�GRV�UHVWDXUDQWHV��6HUi�TXH�
VRX�D�~QLFD�D�VHQWLU�VDXGDGH�GDTXHOD�PDUDYLOKRVD�HVSHUD��HQTXDQWR�QRVVDV�
IRWRV�HUDP�UHYHODGDV�QDTXHOH�SDSHO�EULOKDQWH���[���"�(�TXDQGR�GHL[iYDPRV�



R�¿OPH�PDO�HQFDL[DGR�GHQWUR�GD�PiTXLQD�H�VDtDPRV�D�WLUDU�IRWRV��jV�YH]HV�
���SRVHV��VHP�SHUFHEHU�TXH�QmR�HVWiYDPRV�WLUDQGR�IRWR�DOJXPD"�)UXVWUDomR�
WRWDO��(�TXDQGR�DEUtDPRV�D�PiTXLQD�VHP�WHU�UHERELQDGR�WRWDOPHQWH�R�¿OPH"�
4XHLPDomR�WRWDO��(�D�HFRQRPLD�TXH�WtQKDPRV�TXH�ID]HU"�&DGD�IRWR�WLUDGD�HUD�
XPD�µSRVH¶�TXH�QmR�YROWDYD�PDLV��(UD�SUHFLVR�SHQVDU��HQTXDGUDU��SRVDU��VXV�
SLUDU�H�¿QDOPHQWH�FOLFDU�H�³VHMD�Oi�R�TXH�'HXV�TXLVHU���́ �7HU�ERDV�IRWRJUD¿DV�
HUD�TXHVWmR�GH�PXLWD�DWHQomR��SDFLrQFLD�H�FHUWD�SHUVHYHUDQoD��$JRUD��p�Vy�
HVWLFDUPRV�R�EUDoR��VRUULU�H�³SDUWLU�SDUD�R�DEUDoR�´�



Somos mais ou menos 
DSDL[RQDGRV�SHOD�IRWRJUD¿D"

Luis Felipe Nascimento

$�IRWRJUD¿D�SRGH�VHU�DUWH��UHJLVWUR�KLVWyULFR�RX�D�FDSWXUD�GH�XP�PRPHQWR�
GR�FRWLGLDQR��e�GLItFLO�DWULEXLU�R�MXVWR�YDORU�SDUD�XPD�IRWR��SRUTXH�HOD�WHP�
PXLWR�GH�TXHP�D�IH]��0LOKDUHV�GH�SHVVRDV�SRGHP�SDVVDU�SRU�XP�ORFDO�H�QmR�
SHUFHEHU�R�GHWDOKH�SHUFHELGR�SRU�XP�IRWyJUDIR��3DUD�TXHP�ROKD��D�IRWR�p�
DSHQDV�XPD�LPDJHP��PDV��SDUD�R�IRWyJUDIR��HOD�WHP�RV�FLQFR�VHQWLGRV��(OD�
SRGH�WHU�JRVWR��FKHLUR��VRQV��RX�SRGH�OHPEUDU�IULR��FDORU��GRU��(Q¿P��D�IRWR�p�
FRPR�XP�FKLS��TXH�DUPD]HQD�PLOKDUHV�GH�LQIRUPDo}HV��
$�PLQKD�JHUDomR�FRQKHFHX�FkPHUDV�TXH�XWLOL]DYDP�¿OPHV�GH��������RX����

SRVHV��2�QHJDWLYR�GHYLD�VHU�³HQJDWDGR´�QD�PiTXLQD�DQWHV�GH�IHFKDU�D�WDP-
SD��'HSRLV�GH�ID]HU�WRGDV�DV�IRWRV��HUD�QHFHVViULR�³UHERELQDU´�R�¿OPH��6H�QmR�
WLYHVVH�EHP�HQJDWDGR��RX�VH�DEULVVH�D�WDPSD�WUDVHLUD�DQWHV�GH�UHERELQDU��
WHULD�SHUGLGR�WRGR��72'2�R�¿OPH��6y�GHSRLV�p�TXH�R�¿OPH�VHULD�OHYDGR�SDUD�
D�UHYHODomR��$V�IRWRV�HUDP�FRQKHFLGDV�VRPHQWH�GHSRLV�GR�¿QDO�GDV�IpULDV�
&RP�SRXFDV�SRVHV�GLVSRQtYHLV��HUD�SUHFLVR�HVFROKHU�R�PHOKRU�kQJXOR�SDUD�

IRWRJUDIDU�H�SHQVDU�HP�WRGRV�RV�GHWDOKHV�DQWHV�GH�ID]HU�XPD�IRWR��2XWUD�RS-
omR�HUDP�RV�VOLGHV��GLDSRVLWLYRV���TXH�H[LJLDP�XP�SURMHWRU�H�XP�ORFDO�HVFXUR�
SDUD�VXD�SURMHomR��*HUDOPHQWH�SURYRFDYDP�VRQR�QRV�PHQRV�LQWHUHVVDGRV�QD�
DSUHVHQWDomR��/HPEUR�GH�XPD�DSUHVHQWDomR�GH�VOLGHV��IHLWD�DSyV�R�MDQWDU��
SRU�XP�SULPR�TXH�KDYLD�UHWRUQDGR�GD�(XURSD��$SHVDU�GR�FRWRYHOR�GD�PLQKD�
PmH��TXH�R�FXWXFDYD�IUHTXHQWHPHQWH��PHX�SDL�URQFRX�TXDVH�WRGR�R�WHPSR�
4XDQGR�VXUJLX�D�IRWRJUD¿D��LPDJLQDYD�VH�TXH�VHULD�R�¿P�GD�SLQWXUD��

4XDQGR�D�IRWRJUD¿D�GLJLWDO�VH�SRSXODUL]RX�SRU�PHLR�GD�LQVHUomR�GH�FkPHUDV�
HP�FHOXODUHV��FRPSXWDGRUHV��WDEOHWV��DOHJRX�VH�TXH�HVWDYD�RFRUUHQGR�XPD�
EDQDOL]DomR�GR�DWR�GH�IRWRJUDIDU��1D�G~YLGD��VH�ID]����������IRWRV�GR�PHVPR�
PRWLYR��$SyV�FDGD�IRWR��YHUL¿FD�VH�R�UHVXOWDGR��$V�FkPHUDV�IRWRJUi¿FDV�SDUD�
DPDGRUHV��FRP�SHOtFXOD��HVWmR�FRP�RV�GLDV�FRQWDGRV��UHVWDUmR�DSHQDV�DV�
FkPHUDV�SUR¿VVLRQDLV��
8PD�HVFROD��HP�3RUWR�$OHJUH��SURLELX�RV�DOXQRV�GH�OHYDUHP�FHOXODUHV��WD-

EOHWV�H�FRPSXWDGRUHV�QR�SDVVHLR�TXH�HVWDYD�RUJDQL]DQGR��PDV�SHUPLWLX�TXH�
HOHV�OHYDVVHP�PiTXLQDV�IRWRJUi¿FDV��$�UHDomR�IRL�LPHGLDWD��³&RPR�DVVLP��
PiTXLQD�IRWRJUi¿FD"´�$�PDLRULD�GRV�DOXQRV�QmR�WLQKD�³PiTXLQD�IRWRJUi¿FD´�
HP�FDVD��2UD��)RWR�VH�ID]�p�QR�FHOXODU�RX�FRP�R�WDEOHW���



$V�QRYDV�WHFQRORJLDV�PXGDUDP�WDPEpP�D�IRUPD�GH�IRWRJUDIDU��+i�EHP�
SRXFR�WHPSR��HUD�UDUR�DOJXpP�VH�DXWRIRWRJUDIDU��4XDQGR�ID]LDP��XWLOL]DYDP�
HVSHOKRV��+RMH�D�DXWRIRWRJUD¿D�VH�SRSXODUL]RX�H�WHP�RXWURV�REMHWLYRV��7DOYH]�
RV�³VHO¿HV´��SHVVRDV�TXH�ID]HP�IRWRV�GH�VL�PHVPD��TXHLUDP�DSHQDV�SRVWDU�
D�IRWR�QR�)DFHERRN�RX�HP�DOJXP�RXWUR�DSOLFDWLYR��H�PRVWUDU�SDUD�RV�DPLJRV�
RQGH�HVWmR��FRP�TXHP�HVWmR�RX�R�TXH�HVWmR�ID]HQGR��1mR�LPSRUWDP�R�HQ-
TXDGUDPHQWR��D�OX]��HWF�
$SHVDU�GHVWD�SRSXODUL]DomR�GD�DXWRIRWRJUD¿D��DLQGD�H[LVWHP�PXLWDV�SHV-

soas resistentes a aparecer numa foto. Observe o comportamento das pes-
VRDV�H�SHUFHED�TXH�DOJXPDV�DGRUDP�DSDUHFHU�QDV�IRWRV��(��TXDQGR�HVWmR�
QXP�JUXSR��HVWmR�QD�SULPHLUD�¿OD��(�Ki�DV�RXWUDV��TXH�VLPSOHVPHQWH�QmR�
JRVWDP�GH�VHU�IRWRJUDIDGDV��4XDQGR�³REULJDGDV �́�DSDUHFHP�VpULDV�H�QD�~O-
WLPD�¿OD��GH�PRGR�D�DSDUHFHU�R�PtQLPR�SRVVtYHO��4XDO�VHULD�D�H[SOLFDomR�
GLVWR"�7LPLGH]�RX�PHGR�GH�TXH�D�IRWR�VHMD�XWLOL]DGD�GH�IRUPD�LQDSURSULDGD"�
+RMH�QmR�p�PDLV�SRVVtYHO�VLPSOHVPHQWH�³HYLWDU�VHU�IRWRJUDIDGR �́�%DVWD�HVWDU�
QXPD�IHVWD�RX�HP�OXJDUHV�S~EOLFRV�SDUD�DOJXpP�ID]HU�XPD�IRWR�H�GLYXOJi�OD�
para o mundo. 
1mR�KRXYH�JUDQGHV�DOWHUDo}HV�QD�IRUPD�GH�IRWRJUDIDU�HYHQWRV�FRPR�FD-

VDPHQWRV�H�IRUPDWXUDV��SRLV�HVWHV�VmR�UHJLVWURV�IRUPDLV��TXH�YmR�SDUD�XP�
iOEXP�ItVLFR�RX�HOHWU{QLFR��$TXL�D�TXDOLGDGH�GD�IRWR�p�LPSRUWDQWH�H�D�WDUHID�
FDEH�D�XP�SUR¿VVLRQDO��
0XLWDV�SHVVRDV�FRQWLQXDP�ID]HQGR�IRWRV�HP�IpULDV�H�YLDJHQV��SRLV�HVWD�p�

XPD�IRUPD�GH�JXDUGDU�DV�PHPyULDV��4XHP�HVWi�QD�IRWR�¿FDUi�QD�PHPyULD��
1mR�VHL�DYDOLDU�VH�D�GLIXVmR�GH�HTXLSDPHQWRV�FRP�FkPHUDV�HPEXWLGDV�WH-

ULD�HVWLPXODGR�R�JRVWR�SHOD�IRWRJUD¿D��RX�URXEDGR�R�SUD]HU�GH�SURGX]LU�XPD�
H[FHOHQWH�IRWR��6HUi�TXH�KRMH�WHPRV�PDLV�RX�PHQRV�IRWyJUDIRV�UHDOPHQWH�
DSDL[RQDGRV�SRU�IRWRJUD¿D"
2V�DSDL[RQDGRV�SRU�IRWRJUD¿D�VmR�SHVVRDV�FKDWDV�H�GH�GLItFLO�FRQYLYrQFLD�

QXPD�YLDJHP��6LPSOHVPHQWH�QmR�SRGHP�YLDMDU�FRP�TXHP�QmR�FXUWH�PXLWR�
IRWRJUD¿D��SRLV�JDVWDP�PXLWR�WHPSR�HP�FDGD�PRWLYR��RX�GHFLGHP�DJXDUGDU�
SRU�KRUDV��DWp�FKHJDU�R�PRPHQWR�LGHDO�SDUD�IRWRJUDIDU��(X�PH�LQFOXR�QR�JUX-
SR�GRV�FKDWRV��DTXHOHV�TXH�DGRUDP�IRWRJUDIDU��0LQKD�VRUWH�p�TXH�D�PLQKD�
HVSRVD�p�PDLV�FKDWD�GR�TXH�HX��RX�VHMD��HOD�p�XPD�IRWRJUDID�PHOKRU��-i�¿]H-
PRV�PDGUXJDGDV�SDUD�IRWRJUDIDU�R�QDVFHU�GR�VRO�HP�GHWHUPLQDGRV�OXJDUHV��
H�PXLWDV�YH]HV�HOH�QmR�DSDUHFHX��VH�HVFRQGHX�DWUiV�GDV�QXYHQV��-i�¿]HPRV�
����NP�SDUD�IRWRJUDIDU�XPD�SHGUD��PDV�HUD�³D´�SHGUD��0RQXPHQW�9DOOH\��
2XWUD�IRUPD�GH�DQDOLVDU�D�UHODomR�GRV�IRWyJUDIRV�FRP�DV�IRWRJUD¿DV�p�

YHUL¿FDU�FRPR�HOHV�DUPD]HQDP�D�VXD�SURGXomR��9RFr�FRQVHJXH�ORFDOL]DU��UD-
SLGDPHQWH��XPD�IRWR�IHLWD�Ki�GRLV�DQRV"�6H�YRFr�VDEH�RQGH�HVWi�DTXHOD�IRWR��
p�SRU�TXH�HOD�p�LPSRUWDQWH�SDUD�YRFr��
$V�SHVVRDV�TXH�JRVWDP�GH�IRWRJUDIDU�JHUDOPHQWH�HVFROKHP�EHP�RV�VHXV�

WHPDV�PRWLYRV��(VWHV�JHUDOPHQWH�VmR�SHVVRDV��ÀRUHV��DQLPDLV��SRUWDV�MDQH-
ODV��HWF���FRP�DOJXPD�FDUDFWHUtVWLFD�HP�SDUWLFXODU��6HEDVWLmR�6DOJDGR��R�PDLV�
IDPRVR�IRWyJUDIR�EUDVLOHLUR��WHP�XPD�FROHomR�GH�IRWRV�GH�SHVVRDV�WUDEDOKDQ-
GR�HP�FRQGLo}HV�SUHFiULDV��(X�WDPEpP�WHQKR�PLQKDV�FROHo}HV��DOJXPDV�
SRXFR�WUDGLFLRQDLV��FRPR�SRU�H[HPSOR��D�GH�IRWRJUD¿DV�GH�³IRWyJUDIRV�H�GDV�
SRVHV�GRV�IRWRJUDIDGRV �́�7HQKR�WDPEpP�XPD�FROHomR�GH�SODFDV�H�DQ~QFLRV�
FXULRVRV��0LQKD�HVSRVD�DGRUD�IRWRJUDIDU�ÀRUHV�H�UDt]HV�GH�iUYRUHV��(Q¿P��
FDGD�XP�WHP�DV�VXDV�SUHIHUrQFLDV��



$V�FkPHUDV�H�OHQWHV�SUR¿VVLRQDLV��DQWHV�FDUtVVLPDV��HVWmR�VH�WRUQDQGR�
FDGD�YH]�PDLV�DFHVVtYHLV��0DV�QmR�EDVWD�FRPSUDU�XPD�FkPHUD�SUR¿VVLRQDO�
SDUD�ID]HU�ERDV�IRWRV��$OLiV��XP�FRPHQWiULR�IUHTXHQWH�GH�TXHP�ROKD�DV�IRWRV�
p��³0DV�TXH�PiTXLQD�ERD�HVWD�WXD� �́�WLUDQGR�WRGR�R�PpULWR�GR�IRWyJUDIR��
6H�YRFr�JRVWD�GH�IRWRJUDIDU��LQYLVWD�PDLV�HP�DSUHQGHU�D�ID]HU�ERDV�IRWRV�

GR�TXH�HP�HTXLSDPHQWRV�SUR¿VVLRQDLV��4XDOTXHU�FHOXODU�PHGLDQR�FRQVHJXH�
ID]HU�XPD�IRWR�GH�UHODWLYD�TXDOLGDGH��1mR�SUHFLVDPRV�VHU�SUR¿VVLRQDLV��PDV�
SRGHPRV�VHU�DPDGRUHV�FRPSHWHQWHV��FRQWLQXDU�ID]HQGR�IRWRV�TXH�DV�PLOKD-
UHV�GH�SHVVRDV�TXH�SDVVDUDP�SRU�DTXHOH�SRQWR�QmR�SHUFHEHUDP�TXH�SRGLDP�
ser feitas.
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Esporte e Lazer



Minha vida de mergulhos
Ana Ikeda

A Academia me trouxe muitas alegrias e realizações. É bom dar aulas, 
pesquisar, orientar trabalhos, conhecer e ter contato com gente nova. Como 
nossos alunos, com o passar dos semestres e anos, vão sendo substituídos, 
os atuais estão sempre na mesma faixa etária, e isso faz com que uma parte 
nossa jamais envelheça. No entanto, também tem o lado dolorido, que são 
RV�³RVVRV�GR�RItFLR´��RV�SRQWRV�4XDOLV��RV�SDUHFHUHV��RV�FRQÀLWRV��DV�DYDOLD-
ções, entre outros.

Há uns quinze anos, incentivada por meu marido Marcos Campomar 
(também professor), achei minha “válvula de escape” e aprendi a mergulhar 
(scuba diving). E não parei mais. No início, esparsamente, mas ultimamen-
te, em toda oportunidade ou brecha no calendário escolar, estamos em um 
GRV�³VHWH�PDUHV´�ID]HQGR�XP�VDIDUL��SDODYUD�GH�RULJHP�VXDLOL�TXH�VLJQL¿FD�
journey ou viagem) oceânico, desbravando um mundo repleto de beleza e 
animais marinhos. Nunca pensei que houvesse uma variedade tão grande. 
Agora, a minha biblioteca de vida marinha e de lugares de mergulhos é tão 
vasta quanto a acadêmica.

Somos máster scuba divers, que é o nível máximo do mergulho recreativo 
�QmR�SUR¿VVLRQDO��FRP���FXUVRV�UHDOL]DGRV��7HPRV�PDLV�GH������PHUJXOKRV�
em lugares como Brasil, Caribe, África, Ásia, Micronésia, Melanésia, Poliné-
sia, Oceania, entre outros.

Lugares como Revillagigedo, Galápagos, Raja Ampat, Malpelo, Palau, Yap, 
$OLZDO�6KRDO��.RPRGR��)DNDUDYD��7XEEDWDKD��0DODSDVFXD��/HPEHK��.LP-
be Bay, Ilhas Cocos são nossos preferidos e provavelmente desconhecidos 
pelo viajante comum. Assim como palavras e expressões como muck diving 
(mergulho em areia escura com criaturas extravagantes, diferentes e es-
quisitas); mola-mola (peixe em forma de lua que pode chegar a 3 metros); 
fotos macro (fotos de bichos pequenos onde se usa a lente macro) são parte 
de nosso vocabulário cotidiano. E até achamos engraçado quando alguém 
chama as nadadeiras de “pés-de-pato” e as vestes de neoprene de “roupa 
de borracha”.

É lógico que a “tribo de mergulhadores” não tem nada a ver com a “tribo 
dos acadêmicos”. E estar num grupo diferente é bom e saudável. Para mim, 
TXH�SUDWLFR�R�PHUJXOKR�UHFUHDWLYR��PHUJXOKDU�p�XPD�GLYHUVmR�OLJDGD�D�¿QV�
de semana, férias e feriados, enquanto a vida acadêmica é o trabalho ligado 



a dever e obrigação. Então, a grande diferença já começa por aí, mas vai 
muito além. As cabeças, as conversas, a interação, o relacionamento, os lu-
JDUHV��7RGRV�VmR�HVWLPXODQWHV�SDUD�QRYRV�H�YHOKRV�PHUJXOKDGRUHV��4XDQGR�
algo chato acontece no trabalho, é um alívio pensar: “daqui a poucos dias 
vou mergulhar e tudo isso vai se tornar irrelevante”.

A sensação do mergulho é indescritível, e há momentos em que me sinto 
FRPR�XP�SiVVDUR�YRDQGR��,PDJLQH�XP�PHUJXOKR�D����PHWURV�GH�SURIXQGL-
GDGH��FRP�WDPEpP����PHWURV�GH�YLVLELOLGDGH��HP�iJXDV�D�XPD�WHPSHUDWXUD�
HQWUH����&�H����&��FRP�SDUHG}HV�LUUHJXODUHV�DR�ODGR��FRP�SHL[HV�FRORULGRV��
tubarões, arraias jamanta, vida macro e corais moles e duros. É o lugar ideal 
para se mergulhar. Lugares como esse existem “aos montes” na Indonésia, 
Filipinas, Malásia, Maldivas, Papua Nova Guiné, Mar Vermelho, Fiji e muitos 
outros.

Particularmente, o meu bicho preferido é o enorme tubarão-baleia. Quan-
GR�HOH�DSDUHFH�p�XP�IUHQHVL�JHUDO��7RGRV�¿FDP�H[FLWDGRV�FRP�XPD�YLVmR�
tão deslumbrante e por alguns minutos esquece-se de tudo e o foco é só 
ele! O segundo preferido é a arraia-jamanta, seguidos do tubarão-tigre e do 
tubarão-martelo (há vários tipos de tubarão, e se leva algum tempo para 
aprender a distingui-los). A maioria é inofensiva aos seres humanos, pois 
eles têm muito mais medo de nós, que somos os seus grandes predadores, 
do que a gente deles. O grande segredo para não ter problemas com os ani-
mais marinhos é não perturbá-los (tocando, perseguindo ou cutucando). E, 
no mergulho, o segredo é: “Nunca entrar em pânico”.

Mergulhar a partir de acomodações em terra ou em liveaboards (embar-
FDGR��VmR�DV�DOWHUQDWLYDV�H[LVWHQWHV��2V�PDLV�D¿FLRQDGRV��FRPR�HX��SUHIH-
UHP�R�VHJXQGR��TXH�VLJQL¿FD�PRUDU�GH���D����GLDV�HP�XP�EDUFR��HP�OXJDUHV�
remotos, mergulhando até cinco vezes ao dia, inclusive à noite. Na volta ao 
barco, as conversas giram em torno do que vimos e sentimos nos mergulhos.

Como “o melhor da festa é esperar por ela”, planejar a próxima viagem de 
mergulho é um passatempo divertido e eu gosto de fazer isso. É uma forma 
de viajar três vezes: antes, durante e depois, revendo as fotos. Viajar pelo 
fundo do mar, para nós, é muito mais gostoso do que conhecer a superfície 
das cidades.



Vício bom... Será possível?
Paula Licodiedoff 

Nossa concepção sobre os vícios está, via de regra, ligada a uma ideia ne-
gativa, que nos remete a situações inevitáveis de dor e sofrimento. O vício, 
nesta perspectiva é sempre relacionado a maus hábitos, usualmente a dro-
gas das mais variadas origens, que degeneram o indivíduo e que acabam por 
destruir tanto suas relações interiores, quanto suas relações com aqueles de 
quem ele está próximo ou deles se aproxima.
2�FRWLGLDQR�GD�SVLTXLDWULD�WHP�PH�FRQ¿UPDGR�HVWD�VLWXDomR�GH�DÀLomR�TXH�

os vícios mais severos impõem ao viciado e àqueles que o cercam. E isto só 
YHP�D�FRQ¿UPDU�HVVD�LPSUHVVmR�JHUDO�TXH�WHPRV�VREUH�D�LQHYLWiYHO�YLQFXOD-
ção do vício à dor, ao sofrimento e à degeneração.
0DV�DTXL�JRVWDULD�GH�GLYLGLU�FRP�WRGRV�DOJXPDV�UHÀH[}HV�TXH�WHQKR�VREUH�

o que costumo chamar de “bons vícios”. As aspas são propositalmente colo-
cadas para despertar a curiosidade: será possível termos vícios que possam 
ser ditos como “bons”?

Os chocólatras poderiam dizer – pensarão muitos – que eles seriam uma 
exceção entre os viciados, pois seu vício recai sobre uma das delícias da hu-
manidade. Também não muito distante deles estariam os viciados em sexo, 
que bradariam também serem privilegiados por terem seu vício direcionado 
a atos tão reconhecidamente prazerosos. Entretanto, obviamente que não é 
VREUH�HVWHV�YtFLRV�D�TXH�PH�UH¿UR��TXDQGR�GHVD¿R�D�UHÀH[mR�VREUH�D�SRVVL-
bilidade de nos depararmos com os tais “bons vícios”. Os viciados em sexo 
e em chocolate entendem bem o que digo, podem ter certeza. Por melhores 
que possam ser o chocolate e o sexo, o vício em ambos também é destrutivo 
e é um problema real a ser enfrentado.

Mas voltando a questão: Se os vícios em chocolate e em sexo não pode 
ser enquadrado como “bom vício”, o que então poderia ocupar esta “distinta 
posição”?

Contrariando uma boa parte de doutores em semântica e os estudiosos 
da origem etimológica de nossos vocábulos, minha prática psiquiátrica me 
fez forjar um conceito de vício que se afasta um pouco da origem latina 
da expressão vitium, que se traduz por falha ou defeito. Na minha própria 
conceituação de vício, este se forma pela conjugação de três elementos bá-
sicos e essenciais: a) dependência química, do ponto de vista orgânico; b) 
supressão de nossa vontade consciente em relação ao objeto de nosso vício; 



c) prática recorrente e habitual.
Como podem perceber, ouso abstrair do conceito acima as consequências 

degenerativas do vício, embora estejam estas presentes na maioria dos ví-
cios com os quais lido em meu cotidiano na psiquiatria. 

É justamente esta desvinculação entre vício e consequência degenerativa 
que abre a porta para que possamos cogitar da existência dos “bons vícios”, 
em uma contraposição aos “maus vícios”. Não faltarão aqueles estudiosos da 
QRVVD�OtQJXD�PDWHU�TXH�ERPEDUGHLHP�PLQKDV�KXPLOGHV�UHÀH[}HV��SDUD�PH�
lembrar que o oposto de vício é virtude (vitium e virtus). Mas, como minhas 
UHÀH[}HV�QmR�VmR�VREUH�VHPkQWLFD�H�VLP�VREUH�FRPSRUWDPHQWR��LQVLVWR�QD�
possibilidade de que podemos ser “vítimas” de bons vícios e nem por isso 
nos tornarmos virtuosos, na acepção literal do termo – agora, as aspas fo-
ram um sarcasmo.

Também é importante destacar que a minha concepção de “bons vícios” 
em nada se relaciona com o conceito de “bons hábitos”, pois estes últimos 
não apresentam nem o elemento da dependência e nem a supressão de 
nossa vontade consciente. 

Pois bem, feita toda esta introdução, nada melhor que um exemplo do 
que considero um “bom vício” para ajudar a esclarecer aqueles que aceita-
UDP�R�FRQYLWH�GH�GLYLGLU�DV�UHÀH[}HV�H[SRVWDV�QHVWD�FROXQD��&255(5�

Seguindo meu rígido conceito acerca do vício, que se distingue em bom ou 
mau pelas suas consequências – e não necessariamente por sua existência – 
a corrida pode ser enquadrada perfeitamente nos três elementos essenciais 
TXH��D�PHX�YHU��FRQ¿JXUDP�R�YtFLR��D��D�HQGRU¿QD�p�XP�QHXURWUDQVPLVVRU�
similar à noradrenalina, dopamina e outros e, sem qualquer discussão aca-
dêmica, gera dependência química pelo seu efeito relaxante, prazeroso e 
que traz uma sensação inequívoca de euforia e bem estar; b) quem corre há 
WHPSR�VX¿FLHQWH�SDUD�VHU�³¿VJDGR´�SHOD�HQGRU¿QD��SHUGH�FRPSOHWDPHQWH�R�
poder de dizer um “não” consciente à corrida: corre na chuva, no sol, no frio, 
em véspera de prova – ou pior, como aqui me confesso, até em dia de prova; 
c) faz desta atividade um hábito recorrente.

Notem que os três elementos básicos que entendo serem caracterizadores 
do vício estão presentes, faltando apenas analisar rapidamente as consequ-
ências deste vício, para que possamos enquadrá-lo como bom ou mau vício.
(FRQRPL]DQGR�QDV�FRQVHTXrQFLDV�GD�HQGRU¿QD�HP�QRVVR�RUJDQLVPR��SRV-

so mencionar, em passant, a melhoria na memória, no bom humor, o au-
mento da resistência, da disposição física e mental, a melhora do sistema 
imunológico, o bloqueio de lesões dos vasos sanguíneos, o efeito antioxidan-
te e o alívio de dores pelo efeito analgésico.
$FUHVFHQWH�VH�D�HVWH�SDFRWH�GH�EHQHItFLRV�R�IDWR�GH�D�HQGRU¿QD�VHU�XPD�

VXEVWkQFLD�RUJkQLFD��SURGX]LGD�HP�QRVVD�KLSy¿VH�H�TXH��SRUWDQWR��GLVSHQVD�
JDVWRV�¿QDQFHLURV�H�ULVFRV�GH�FRQWDWRV�FRP�WUD¿FDQWHV�H�RXWURV�GHOLQTXHQ-
tes.

Ainda, como abordarei em outras oportunidades, o mundo das corridas 
nos proporciona expandir nossas amizades. Que o digam os grandes ami-
JRV�TXH�¿]�QDV�SLVWDV�H�UXDV��7E�QRV�OHYD�D�DXPHQWDU�QRVVD�DXWR�HVWLPD��D�
conhecer novos lugares e, mais do que isso, a conhecer de uma perspectiva 
única, com o olhar embaralhado pelo bem estar deste vício maravilhoso.
(X�EDWR�QR�SHLWR�FRP�RUJXOKR�H�D¿UPR��628�9,&,$'$�(0�&255(5�





Cicloturismo: uma forma ecológica, 
barata e diferente de se viajar

Rafael Zortea 

0XLWDV�SHVVRDV�JRVWDP�GH�D¿UPDU�TXH�XPD�ERD�YLDJHP�p�DTXHOD�TXH�VH�
faz com calma e onde se tem realmente tempo para conhecer os locais visi-
WDGRV�H�DV�VXDV�SHVVRDV��QRV�VHXV�GHWDOKHV��%RP��FDVR�HVWD�D¿UPDomR�IDoD�
SDUWH�GR�VHX�SURJUDPD�GH�YLDJHP��HQWmR�VXJLUR�TXH�DQDOLVHP�EHP�D�LGHLD�GH�
realizar uma viagem de bicicleta!

Digo isto pois a bicicleta te coloca num outro ritmo, pois viagens a 80km/h 
RX�PDLV��GHQWUR�GH�XP�FDUUR��QmR�WH�RSRUWXQL]DP�XP�FRQKHFLPHQWR�PDLV�
GHWDOKDGR��$OpP�GLVVR��FRPR�D�YLDJHP�GHSHQGH�GR�WHX�SUySULR�HVIRUoR��R�
planejamento passa a ser uma variável importantíssima na viagem.
$R�WHQWDU�DOFDQoDU�DV�FLGDGHV�GH�ELFLFOHWD��D�SHVVRD�VH�DSUR[LPD�PDLV�GD�

SDLVDJHP�DR�VHX�UHGRU��DV�SDUDGDV�SDUD�IRWRV�VmR�PRPHQWRV�TXDVH�REUL-
gatórios e as cantinas e restaurantes no caminho acabam sendo pontos de 
SDUDGD��RQGH�VH�SRGH�FRQKHFHU�DV�FRPLGDV�H�EHELGDV�GD�UHJLmR�

Mas como planejar uma viagem de bicicleta? Bem, em termos de Brasil, 
HVWD�RSRUWXQLGDGH�DFDED�WHQGR�VXDV�GL¿FXOGDGHV��0DV��IHOL]PHQWH��R�QRVVR�
país já apresenta rotas de cicloturismo prontas, marcadas e com uma boa 
estrutura para os “cicloviajantes”. Neste caso, para os leigos nesta aventu-
ra, sugiro o Clube de Cicloturismo do Brasil (disponível em < http://www.
clubedecicloturismo.com.br/ >). Este clube já possui três rotas no Estado de 
6DQWD�&DWDULQD�TXH�RSRUWXQL]DP�YLDJHQV�GH���D���GLDV��RSRUWXQL]DQGR�YLD-
JHQV�WDQWR�QR�OLWRUDO�TXDQWR�QD�VHUUD�
$OpP�GLVVR��H[LVWH�WDPEpP�RSRUWXQLGDGHV�FRPR�D�IDPRVD�(VWUDGD�5HDO��

TXH�YDL�GH�'LDPDQWLQD�DWp�3DUDW\��(�DVVLP�SRU�GLDQWH��1D�YHUGDGH��QRVVR�
SDtV�SRVVXL�PXLWDV�DWUDo}HV�H�FDPLQKRV�D�VHUHP�GHVEUDYDGRV�QXPD�PDJUHOD�
GH�GXDV�URGDV��6RPHQWH�¿FD�XPD�GLFD��EXVTXH�VHPSUH�DV�HVWUDGDV�VHFXQ-
dárias.
e�FODUR�TXH�QmR�SUHFLVDPRV�¿FDU�SHGDODQGR�VRPHQWH�QR�%UDVLO��+i�PXLWDV�

H[FHOHQWHV�RSRUWXQLGDGHV�QD�(XURSD��QRV�(VWDGRV�8QLGRV��QR�&DQDGi�H�DWp�
QD�ÈVLD��TXH�VH�DSUHVHQWDP�D�WRGRV�QyV��'HQWUR�GDV�RSRUWXQLGDGHV�QR�H[-
WHULRU��D�PHOKRU�HVWUXWXUD�VH�HQFRQWUD��p�FODUR��QD�(XURSD��FRQWLQHQWH�TXH�Mi�
DVVLPLORX�D�ELFLFOHWD�QR�VHX�GLD�D�GLD�H�TXH�DSUHVHQWD�XPD�H[FHOHQWH�HVWUX-
WXUD�FRP�FLFORYLDV��DJrQFLDV�GH�DOXJXHO�GH�ELFLFOHWDV�H�H[FHOHQWHV�ORMDV�SDUD�



D�FRPSUD�GH�HTXLSDPHQWRV�
&RP�UHODomR�DRV�HTXLSDPHQWRV��HVWHV�VH�WRUQDP�HVVHQFLDLV�SDUD�XP�FL-

FORWXULVWD��FDSDFHWH��OXYDV��IHUUDPHQWDV�GH�PDQXWHQomR��FkPDUDV�GH�SQHX�
UHVHUYD��URXSDV�DGHTXDGDV��NLW�GH�SULPHLURV�VRFRUURV��SLOKDV��DSDUHOKRV�SDUD�
FRPXQLFDomR��*36��PDSDV�H��FODUR��DOIRUMHV��SDUD�SRGHU�FDUUHJDU�WXGR�LVVR��
6LP��DOIRUMHV�VmR�DTXHODV�PDOHWDV�TXH�RV�FLFOLVWDV�FDUUHJDP�SHQGXUDGDV�QRV�
bagageiros.
6HL�TXH�PXLWRV�HVWmR�VH�SHUJXQWDQGR�VREUH�R�SUHSDUR�ItVLFR�QHFHVViULR��

1D�YHUGDGH��D�ELFLFOHWD�HVWi�j�GLVSRVLomR�PHVPR�SDUD�SHVVRDV�FRP�XP�SUH-
paro físico mínimo, pois a velocidade durante uma viagem de bicicleta deve 
VHU�FRQIRUWiYHO�H��SDUD�LVVR�QmR�SUHFLVDPRV�QRV�WRUQDUPRV�DWOHWDV��(X�VXJLUR�
GLVWkQFLDV�GH����D����NP�D�VHUHP�UHDOL]DGDV�DR�ORQJR�GH�XP�GLD��(�HVWDV�
podem ser facilmente cumpridas durante um dia inteiro, pois os cicloturistas 
DFDEDP�SDUDQGR�GLYHUVDV�YH]HV�SDUD�IRWRV��DOLPHQWDomR�H�YHUL¿FDomR�GH�PD-
SDV��R�TXH�DFDED�FULDQGR�YiULRV�PRPHQWRV�GH�GHVFDQVR��WRUQDQGR�D�YLDJHP�
ainda mais prazerosa.
%HP��HVSHUR�TXH�WHQKD�FRQYHQFLGR�R�OHLWRU�VREUH�HVWD�QRYD�LGHLD�GH�YLD-

JHP��SRLV��D¿QDO��DR�YLDMDU�GH�ELFLFOHWD��QmR�HVWDPRV�JHUDQGR�TXDQWLGDGHV�
enormes de gases de efeito estufa. Trata-se de uma aventura mais barata e, 
FRP�FHUWH]D��VHUi�LQHVTXHFtYHO�QD�YLGD�GH�YRFrV�

Boas pedaladas.



Você não é o commander-in-chief
da sua vida!

Edimara Mezzomo Luciano 

Não tenho mais as tais “resoluções de Ano Novo”. Há alguns anos, minhas 
resoluções são todas pós-cirúrgicas, em virtude de uma importante cirur-
gia à qual tive que me submeter. As resoluções têm envolvido basicamente 
trabalhar menos, me alimentar melhor e viajar mais. Na época, frente aos 
SRWHQFLDLV�ULVFRV�GHFRUUHQWHV�GR�SURFHGLPHQWR��¿TXHL�SHQVDQGR�HP�FRPR�HX�
tinha dedicado energia para a minha carreira, e que conhecia bem menos 
lugares do mundo do que aqueles que eu pretendia conhecer até aquele 
momento. Logo, esse ponto foi direto para a minha “resolução de pós-recu-
peração”. E hoje posso completar: “Que ocorreu bem, tanto que estou aqui, 
escrevendo esse texto, anos depois!”

Pois bem, trabalhar menos foi menos difícil do que achei que seria. O pro-
cesso de recuperação de uma cirurgia impactante te força a fazer isso. Você 
acha que é o commander-in-chief da sua vida, que pode fazer e acontecer, 
o quê e quando quiser, mas não é assim. Sua saúde está no controle e, em 
algum momento, ela pode te colocar limites e te fazer repensar as suas prio-
ridades. E, no trabalho, ninguém é indispensável. Com o tempo, a gente vê 
que tudo corre bem, mesmo com menor presença nossa.
0H�DOLPHQWDU�PHOKRU�¿FRX�UHODWLYDPHQWH�IiFLO��FRP�D�LQFOXVmR�GD�IHLUD�GH�

orgânicos da Redenção nas atividades de sábado. Inquestionavelmente, esta 
foi uma decisão muito importante, juntamente com o fato de cozinhar mais 
em casa. E viajar mais foi algo muito bom. Claro que isso envolveu todo um 
planejamento, pois trabalhar menos implica, em parte, também ganhar me-
nos (menos atividades extras), e viajar mais implica investimentos. 

Nessas viagens – que viraram parte da minha meta de vida – acabei por 
DQGDU�PXLWR�GH�ELFLFOHWD��$OXJDU�XPD�ELFLFOHWD�p�XPD�IRUPD�H¿FLHQWH�H�EDUDWD�
de conhecer um lugar, seja o Central Park, o Parque Yosemite, a Golden Gate 
(os 13 quilômetros de Fisherman’s Wharf até Salsalito) ou mesmo se passar 
por um local na Holanda. De bicicleta, você conhece mais espaços do que a 
pé – que, até então, era a minha forma preferida de conhecer um lugar – e 
é mais divertido. 

Eu sempre gostei muito de bicicletas. Aos três anos, ganhei a minha pri-
PHLUD�ELFLFOHWD��XP�WULFLFOR��$FKR�TXH�D�PDUFD�HUD�%DQGHLUDQWH��FRP�¿WLQKDV�



coloridas no guidão. Vermelha, linda. Aos seis, assisti um passeio ciclístico e 
¿TXHL�HQFDQWDGD��0DV�SUHFLVDYD�WHU�RLWR�DQRV�SDUD�SDUWLFLSDU��H�IRL�R�TXH�HX�
¿]��DVVLP�TXH�SXGH��1D�pSRFD��Mi�WLQKD�D�PLQKD�QRYD�ELFLFOHWD��XPD�0RQDUH-
ta top de linha, cor-de-rosa. O passeio ciclístico tinha concurso de bicicletas 
decoradas (ããhm?). E lá fui eu, com a Tina, minha bicicleta com cabelos, 
olhos, e um sorrisão com projeto e execução criativa das minhas duas irmãs. 
(�PHOKRU��³IDWXUHL´�R�FRQFXUVR��/HPEUR�FODUDPHQWH��DWp�KRMH��GD�7LQD��GHV¿-
lando faceira, na única avenida da minha “metrópole” natal.

Uma das coisas mais legais, depois da recuperação da cirurgia, foi poder 
andar de bicicleta de novo. É bem clichê, mas a sensação do vento batendo 
no rosto, em especial depois de um período com muitas privações, é sensa-
cional, mesmo sem a poesia dos cabelos ao vento. Lembro com clareza do 
prazer daqueles poucos minutos pilotando a minha bike, assim que obtive 
liberação médica para isto. Pedalando contra o vento, com lenço e sem do-
cumento, no sol de quase fevereiro, eu fui. Mesmo hesitante, pela situação e 
pela altura da bicicleta, aquele pequeno trecho teve o sabor de uma grande 
conquista. Eu me senti, por um breve momento, o commander-in-chief da 
minha vida novamente, mas sem esquecer que a “Dona Saúde” é, de fato, 
quem “manda no pedaço”. 

E, mais recentemente, decidi fazer a tentativa de percorrer os pouco mais 
de 6 km da minha casa até a Universidade com a minha magrela. O caminho 
tem uma grande subida, íngreme e longa, seguida de uma grande descida. 
Na primeira vez, achei que fosse ter que parar em algum pronto-socorro. Ir 
para o trabalho de bicicleta exige um ritmo um tanto constante mesmo na 
subida, porque você tem horário, compromissos. Na terceira vez já foi bem 
mais tranquilo. E, em pouco tempo, eu estava levando o mesmo tempo que 
indo de carro, o que foi uma surpresa bem interessante. Sem custos, nem 
ao bolso nem ao meio ambiente, no mesmo tempo e, “de quebra”, ainda 
fazendo um exercício. E ainda melhor, com a diversão de ver a surpresa dos 
colegas ao me verem chegar à universidade, e com olhares de incredulida-
de. Bicicletas ainda são consideradas como transporte para quem não tem 
recursos para ter o seu próprio carro ou para usar transporte público (que 
também já não é barato). Mas muitos outros gostaram da ideia, a ponto de 
iniciarem cálculos da distância a percorrer, contando quantas (e quão íngre-
mes) eram as subidas. Passei a ir a vários lugares relativamente próximos 
à minha casa de bicicleta, e acabei descobrindo que alguns destinos para os 
TXDLV�HX�OHYDYD����PLQXWRV�GH�FDUUR�¿FDYDP�D�DSHQDV�FHUFD�GH�PHLD�G~]LD�
de quadras de casa (e 7 minutos de bicicleta!).

É certo que as ciclovias têm um papel muito importante na decisão de uti-
lizar uma bicicleta. Ainda temos poucos quilômetros, mas já é um começo. 
E também é um motivador para utilizar a bike como meio complementar de 
locomoção, ou até mesmo principal. E a crítica de que elas são estreitas não 
SURFHGH��&LFORYLDV�VmR�IHLWDV�SDUD�VH�DQGDU�HP�¿OD�LQGLDQD��QmR�ODGR�D�ODGR��
As ciclovias da Áustria são até mais estreitas do que as nossas. E, em vários 
lugares do mundo, os ciclistas precisam andar junto aos veículos, sem a 
RSomR�GR�PHLR�¿R��$LQGD�QmR�WHPRV�{QLEXV�H�WUHQV�DGDSWDGRV�SDUD�FRORFDU�D�
bicicleta, quando em percursos combinados, como em Vancouver. E nenhum 
projeto de ciclovias suspensas sobre a rede de trens, como em Londres. Mas, 
com cautela, já dá para iniciar essa mudança. 



Não há mais espaços para carros. Ou melhor: “Não há espaço para mais 
carros”. Os congestionamentos nas grandes vias já tomam boa parte do dia. 
$V�SDVVDJHQV�VXEWHUUkQHDV�RX�YLDGXWRV�TXH�GHYHUmR�¿FDU�SURQWDV�SDUD�DV�
Olimpíadas devem (ou deveriam) reduzir em algumas horas as atuais 12 
horas diárias de “horário de pico”. E o trânsito vai continuar insustentável, 
porque há carros em demasia e o transporte público não motiva ninguém a 
fazer dele a sua principal forma de deslocamento (caso se tenha a possibili-
dade de escolha). E, neste cenário, a bicicleta parece uma ótima alternativa.

Enquanto encerro este texto, meu marido prepara o kit para amanhã de 
PDQKm��PRFKLOD��OXYDV��FDSDFHWH��JDUUDID�FRP�iJXD�H�YHUL¿FDomR�GD�SUHVVmR�
dos pneus. Assim que acabar este texto, eu vou fazer o mesmo. Amanhã é 
dia de carro na garagem. E você, quando começa?



Entre tempestades, refregas
e calmarias...

Lafa - Lafayette Dantas da Luz

Já foi dito que “A vida vem em ondas, como o mar... ” Quantos momentos 
passamos, de sustos, surpresas, reviravoltas, mas também de constância e 
de rotinas? E também de repetições de maus e bons momentos? “E as ondas 
vêm e vão, assim como o tempo...”, completando. 

Na rotina, ou calmaria, frequentemente enfrentamos o tédio, a ansieda-
de, o desejo de que algo mágico, novo, aconteça. Mas há também as boas 
rotinas, os portos seguros, que não queremos que acabem jamais. As revi-
ravoltas, as turbulências, seja na forma de refregas, rápidas e passageiras, 
VHMD�QD�IRUPD�GDV�WHPSHVWDGHV��PDLV�ORQJDV�H�FRP�PDLRUHV�GL¿FXOGDGHV��
quaisquer destas podem ser mudanças desejadas, prazerosas e positivas, 
DVVLP�FRPR�SRGHP�YLU�FDUUHJDGDV�GH�WULVWH]DV�H�GL¿FXOGDGHV��$VVLP�p�D�YLGD��
assim é o mar.

Como é que se aprende a viver, senão vivendo? Outro poeta nos brindou 
com a clássica frase “navegar é preciso, viver não é preciso”. Há quem passe 
DQRV�D�¿R��H�IUHTXHQWHPHQWH�WRGD�XPD�YLGD��EXVFDQGR�XP�FXUVR��XP�WUDMH-
to, um destino seguro e calmo. Guiado pelo máximo de certezas e poucos, 
digamos..., solavancos. Mas como, se a vida não é precisa? Sabemos que, 
por outro lado, não são poucos os que têm “fome de adrenalina” ou, pelo 
menos, que não temem e que até desejam as aventuras. Mesmo quem surfa 
em ondas altas, produzindo a adrenalina que muitos recusariam, tem tam-
bém seus cálculos, sua precisão. Apenas assumem mais riscos e gostam de 
chegar mais perto dos limites, das surpresas, dos imprevistos. A imprecisão 
da vida, na verdade, brinda a todos, indistintamente, independentemente de 
VHXV�JRVWRV�RX�SHUVRQDOLGDGHV��FRP�RV�PRPHQWRV�GH�GHVD¿RV��GH�UHYLUDYRO-
tas, de tempestades. 

Quando penso na vida, não consigo tirar da cabeça a relação com o mar. 
Deu pra notar, não? Foi preciso viver vários anos para ver as coisas dessa 
forma. Assim como foram necessário muitos outros anos para viver um so-
QKR�H�¿QDOPHQWH�UHDOL]i�OR��1DVFL�QR�$OWR�GD�6HUUD�GR�%RWXFDUDt��QD�IDPRVtV-
VLPD�FLGDGH�GH�6ROHGDGH��QXP�GLYLVRU�GH�iJXDV�HQWUH�RV�ULRV�-DFXt�H�7DTXDUL��
a léguas de “um tal de mar”... E então, como eu poderia ter esse sonho 
interno? Mas a vida vem em ondas e, assim, fui parar na cidade do Salva-



GRU��QD�%DKLD��(�PDLV��HUD�XPD�³EDtD´�FRP�³K �́�$QRV�GHSRLV�GH�PH�HQFDQWDU��
FDOPDPHQWH��FRP�R�RUTXHVWUDPHQWR�GRV�FDERV�HP�PDVWURV�GH�DOXPtQLR��HP�
portos desta cidade e de outros cantos do mundo, veio a refrega. Alterei 
SODQRV��UH¿]�FRQWDV��PXGHL�UXPRV�H��PDLV�LPSRUWDQWH��WRPHL�D�FRUDJHP�GH�
viver o mar! 

Mas não era só o mar que me encantava. Era, na verdade, a arte de viver 
na interface. Entre as águas e o ar. A arte do velejar. 

Entre cabos (nunca cordas!) e adriças, escotas e escotilhas, gaiútas e 
moitões, borestes e bombordos, orças e arribagens, jaibes e amarras, ou 
VHMD��DSUHQGHQGR�RXWUR�³TXDVH�LGLRPD �́�¿]�XP�JUDQGH�DPLJR��0DLV�TXH�XP�
professor ou mestre, o Mitunga (chamando-o pelo nome de seu barco) me 
fez admirar ainda mais a arte de velejar, até adquirir o meu Ybytucatu. Sim, 
em bom tupi! Perguntam-me com frequência: “E o medo de estar no mar, de 
ter 20, 30, 50 ou mais metros de água abaixo do casco, sem saber e ver o 
que há lá em baixo?” Hoje penso que é nada mais do que termos 50, 30, 20 
ou menos anos de vida pela frente. 
1XP�PDU�IDQWiVWLFR�GH�iJXDV�DEULJDGDV�FRPR�DV�GD�%DtD�GH�7RGRV�RV�6DQ-

tos, vemos poucas velas no mar, embora haja barcos em marinas, e em cer-
WD�TXDQWLGDGH��,QIHOL]PHQWH��SRVVXLU�XP�EDUFR�p�DLQGD�XP�VtPEROR�GH�VWDWXV�
para muitos. A fama de se tratar de um lazer dispendioso, certamente afasta 
PXLWRV�VRQKDGRUHV��$t�FRPHoDP�LQWHUHVVDQWHV�OLo}HV��0DV��³&RPR�VDEr�OR��
VH�QmR�R�WHPRV"´��7RPDQGR�HPSUHVWDGD�SDUWH�GH�XP�3RHPD�(QMRDGLQKR���
+i�DOJR�PDLV�FRPSOLFDGR�H�DUULVFDGR�GR�TXH�WHUPRV�¿OKRV"�(�TXDQWRV�VH�DWL-
ram nessa aventura? Hoje não dá pra fazer as contas sobre a manutenção 
de uma aventura dessas, ou seria uma desistência na certa. E os riscos? E 
as decepções? Então, o que nos move? 
9LYHPRV�RV�QRVVRV�¿OKRV�FHUWDPHQWH�DSRVWDQGR�HP�PDU�FDOPR��QmR�QH-

cessariamente uma calmaria. Refregas, sim, ainda mais nos dias de hoje, 
quando um simples “não” é motivo para tantas tempestades, teses de dou-
torado e sessões de análise. O pior do mar é ser pego de surpresa, por isso 
navegar deve ser preciso. Ao se lançar às ondas, é imperdoável não ver a 
SUHYLVmR�GR�WHPSR��H�D�WiEXD�GDV�PDUpV��e�OtTXLGR��H��HP�SDUWH��p�PHVPR���
e certo o que iremos enfrentar? Claro que não, surpresas existem, mas é 
preciso ler os sinais, prestar atenção aos avisos da natureza. E das pessoas. 
Assim, menores serão as surpresas e uma tempestade pode ser evitada, ou, 
VH�IRU�LQHYLWiYHO��HQIUHQWDGD�DSURSULDGDPHQWH��7HPSHVWDGH�IRUPDGD��PHOKRU�
¿FDU�QR�SRUWR��7HPSHVWDGH�QD�iJXD��DUULDU�DV�YHODV��1mR�VLJQL¿FD�¿FDUPRV�
LPSDVVtYHLV�GLDQWH�GDV�WXUEXOrQFLDV��PDV�QHVVHV�FDVRV��DSUHQGL�TXH��VH�WXU-
EXOHQWR�R�PDULQKHLUR�¿FDU��DUULVFD��SHUGH�VH�WXGR��SURYDYHOPHQWH�SHUGHP�
WRGRV��0XLWR�YHQWR��SRXFR�SDQR��0HQRV�YXOQHUiYHLV�¿FDPRV�j�DomR�GD�WHP-
pestade. Menor a resistência, menos motivos para o embate. E as ondas? 
Aprender a cortar e surfar é necessário. Não se enfrenta ondas de frente, 
nem discussões são ganhas “no grito”. Ambas as situações são de alto risco. 
Ao enfrentar uma onda, ou mesmo se fosse uma marola, sobe-se na mesma 
com certa angulação e aumenta-se esse ângulo para surfá-la em sua direção 
contrária. Se a onda vier por trás, faz-se manobra similar. Nunca deixar-se 
em posição de tombar, nunca perder a direção que melhor se ajusta ao for-
mato daquilo que nos balança. Nada como ouvir mais, ao invés de falar à 
toa. Ao falar, fazer como quem navega, com precisão. Se alguém perguntar 



se isso garante sucesso? Certamente que não. Viver não é preciso. 
Ainda aprendiz na arte da vela (e da vida, como sempre seremos!), é 

nas necessidades de manobras constantes que se aprende a navegar. O 
PDLV�LQFUtYHO�GH�FRQWDU�FRP�RV�YHQWRV�p�TXH��DOpP�GH�VHU�XP�³FRPEXVWtYHO´�
altamente sustentável e mudar o tempo todo de direção e de intensidade, 
desperta em nós o sentido da vigilância, da atenção. Não dá pra cochilar. 
Não se enfrenta os ventos, nos adaptamos a eles, usando-os a nosso favor. 
Para isso, se deve ajustar as velas, tesar ou soltar cabos, mudar o rumo, a 
direção. Mas, se temos um objetivo, um porto a alcançar, mudamos a di-
UHomR"�6LP��SRLV��D¿QDO��TXHP�IRL�TXH�GLVVH�TXH�RV�PHOKRUHV�FDPLQKRV�VmR�
PHVPR�RV�UHWLOtQHRV"����$�FDSDFLGDGH�GH�QmR�SHUGHUPRV�D�RULHQWDomR�JHUDO��
R�QRVVR�GHVWLQR�RX�SRUWR�GHVHMDGR��HVWD�YHP�GRV�QRVVRV�SULQFtSLRV��2X�VHMD��
onde quer que estamos, jamais podemos deixar de saber quem somos. De 
nos ajustarmos a situações que mudam a toda hora ou repentinamente, seja 
por falta de ventos, seja por uma refrega, seja por uma tempestade que se 
avizinha. Jamais desistirmos de sempre buscar a precisão na navegada. É 
LVVR�TXH�QRV�IDUi�FKHJDU�LQWHLURV�D�DOJXP�SRUWR��7HQKR�DSUHQGLGR�TXH�QmR�
necessariamente chegamos ao porto desejado numa só navegada. Mas que 
R�LPSRUWDQWH�p�HVWDUPRV�LQWHLURV��tQWHJURV��2�EDUFR��QyV��QRVVDV�FRQYLFo}HV��
&RQVWDWHL�WDPEpP�TXH�p�SRVVtYHO�QDYHJDUPRV�QR�FRQWUDYHQWR��0DV��H�R�SRU-
WR�GHVHMDGR"�$K��2�WDO�³SRUWR�GHVHMDGR �́���%HP��Dt�Mi�p�PDLV�RXWUD�YLDJHP��
E la nave va...



Os estádios de futebol no Brasil 
estão morrendo

Pinho - José Antonio Gomes de Pinho

Os estádios de futebol no Brasil ganharam relevância com a proximidade 
da Copa do Mundo, agora, em junho de 2014. Para isso, os estádios tiveram 
e estão tendo que ser remodelados, para se adequar ao chamado “Padrão 
FIFA”. Na verdade, esse processo já começou alguns anos atrás. Assim, os 
grandes estádios, tais como o Maracanã, o Morumbi e o Mineirão tiveram 
que sofrer uma adequação, reduzindo o público que antes era permitido 
neles, de modo a proporcionar maior segurança e conforto a todos os pre-
sentes. Nada contra estas mudanças, muito pelo contrário. O foco desta co-
municação recai mais “no quê” podem se transformar os estádios de futebol 
no Brasil. 

Esta adequação, associada a uma gestão mais mercadológica dos está-
GLRV��WHP�IHLWR�FRP�TXH�R�SUHoR�GRV�LQJUHVVRV�VHMDP�UHGH¿QLGRV�SDUD�FLPD��
muito para cima. Os ingressos de tornaram extremamente caros para a nos-
sa realidade de consumo, para a capacidade de pagamento da população 
brasileira. E este é só o primeiro componente perverso que gostaríamos de 
pontuar. Como resultado dele, com efeito, é de se esperar que ocorram duas 
possibilidades, sendo que elas não se excluem mutuamente. Em primeiro 
lugar, pode haver um esvaziamento dos estádios, por conta dos preços ele-
vados. E, em segundo lugar, pode se dar uma crescente elitização do público 
dos estádios, pois o torcedor, o pobre e o torcedor pobre não têm condições 
de pagar ingressos a estes preços. Assim, teremos um público cada vez mais 
elitizado, exatamente como era, em seus primórdios, o futebol no Brasil: um 
esporte de elite. E, assim, suprime-se do brasileiro um dos seus símbolos 
mais relevantes. Só lembro da música de Milton Nascimento e Fernando 
Brant: “Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é 
o país do futebol...” eternizada pela Elis. Poderemos até continuar sendo o 
“País do Futebol”, mas não o dos estádios, e menos ainda de estádios cheios. 

Esta questão tem ainda outro componente, que “põe a pá de cal” no esva-
ziamento dos estádios: a transmissão de jogos pela TV. Existe uma overdose 
de jogos na televisão. E, se os estádios não estão cheios, os bares estão. 
E se cria um outro tipo de torcedor, que é o “torcedor de bar”. As causas 
para isso são inúmeras, mas vale destacar o já mencionado elevado preço 



dos ingressos, a falta de segurança nos estádios e nos trajetos para estes 
(na ida e, pior, na volta), a violência, o horário dos jogos (principalmente os 
GDV�TXDUWDV�IHLUDV���H�R�KRUiULR�VHQGR�GH¿QLGR�SHOD�79��Vy�SDUD�GHSRLV�GD�
“novela das oito”). 
3RU�~OWLPR��QHVWH�ROKDU�UiSLGR�H�VLPSOL¿FDGR�GD�TXHVWmR��WHPRV�RXWURV�

componentes mais subjetivos e intangíveis que explicam esse esvaziamento 
e suas consequências. Nos anos 60 e 70, os jogos deixaram de ser transmiti-
dos pela TV, lembrando que o programa “Jovem Guarda” surgiu exatamente 
para cobrir o buraco deixado nos domingos à tarde pela proibição de trans-
missão do futebol. E, no meio de semana, o que acontecia é que só passava 
o VT (vídeo tape) dos jogos, algo extremamente novo aquela época, às 11 
da noite, quando o jogo propriamente dito já havia terminado (eles come-
çam às 9 da noite). 

Um depoimento e um sentimento pessoal, para trazer um outro aspec-
to, é o seguinte: Fiz faculdade no interior de São Paulo, em Guaratinguetá, 
me formando em 1973. Como em toda cidade do interior, havia o hábito do 
footing, que acontecia no domingo à noite, na praça principal da cidade, jun-
tando uma multidão de jovens. Na festa dos dez anos de formado, voltei à 
cidade, e vi a praça vazia. E expressei meu espanto. Um colega vaticinou: “A 
TV matou a praça!” Parece que, agora, a TV vai matar os estádios.

E, por último, embora voltando ao começo de nossa conversa, essas re-
modelações dos estádios estão matando a essência do que é um estádio de 
futebol, elitizando-os. No meu entender, banheiro de estádio de futebol tem 
que ter “cheiro de mijo”, senão não é estádio. Idem para os das rodoviárias. 
Já mataram a “Geral”; agora estão matando o que caracteriza um estádio, 
transformando-os em espaços de “patricinhas e mauricinhos”. Na corrida de 
automobilismo, existe um “avanço”, que é o de os carros não emitirem mais 
“aquele ronco”, tão característico dos carros da Fórmula 1. O pessoal da área 
está resistindo a isso, pois o ronco faz parte do espetáculo. Nos estádios de 
futebol, estão tirando o que eles têm de mais característico, assemelhando-
-os a um teatro municipal, a uma sala de espetáculos de música clássica ou 
ópera. Ou, no popular: “Uma coisa é uma coisa; outra coisa é outra coisa...”
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Cães & Gatos



Como me tornei uma “gateira”
Adri - Adriana Lia Duarte dos Santos

Eu sempre gostei de gatos, mas nunca tinha me considerado uma “gatei-
ra”, aquele tipo de pessoa meio doida que anda sempre com um punhado de 
ração na bolsa, e que traz para casa gatos feridos para cuidar. Pelo menos 
HUD�DVVLP�TXH�HX�GH¿QLD�XPD�JDWHLUD��8P�GLD�GHVVHV��PH�OHPEUHL�GH�XPD�
foto minha – eu acho que eu tinha uns dois anos – e lá estava eu, com um 
arranhão na perna, exatamente como hoje. Só que, agora, são vários os 
arranhões, mostrando que eu já tinha contato com gatos desde pequena, 
mesmo que eu não me lembre disso. Quando eu tinha treze anos, meus pais 
me levaram a um Shopping Center em que tinha uma exposição de gatos. 
(X�WLYH�D�FKDQFH�GH�VHJXUDU��SHOD�SULPHLUD�YH]�QD�PLQKD�YLGD��XP�¿OKRWH�GH�
gato persa. Ele era lindo e muito carinhoso. Foi logo se aconchegando em 
PHX�SHVFRoR��URQURQDQGR����(X�¿TXHL�GRLGD�SRU�HOH��(QWmR��PLQKD�PmH�FR-
PHWHX�R�HUUR�GH�PH�SURPHWHU�TXH��TXDQGR�HX�¿]HVVH�TXLQ]H�DQRV��HOD�PH�
GDULD�XP�JDWR�GDTXHOHV��4XDQGR�¿QDOPHQWH�HX�FRPSOHWHL�TXLQ]H�DQRV��DEUL�
mão de uma festa, vestido bonito, fotos, um anel solitário de brilhantes só 
para ter um gato, na realidade ele não precisava ser um gato persa, porque 
eu gosto de qualquer gato. Eles podem ser peludos ou pelados, com rabo 
ou sem rabo, com olhos da mesma cor ou cada olho de uma cor. Sendo um 
JDWR��HX�¿FR�FRQWHQWH��PDV�HX�QXQFD�FRQVHJXL�ID]HU�PLQKD�IDPtOLD�DFHLWDU�
XP�JDWR��8PD�YH]��HX�WURX[H�SDUD�FDVD�XP�¿OKRWH�TXH�HX�WLQKD�HQFRQWUDGR�
no pátio da minha escola, mas ele foi parar na casa da minha prima. Então, 
a única maneira de ter um gato era fazendo meus pais cumprirem aquela 
promessa. Finalmente eu consegui o que eu queria: uma gata persa cha-
PDGD�%LVFXLW��(OD�YLYHX�GH]RLWR�DQRV�H�SUHFLVRX�VHU�VDFUL¿FDGD��(OD�PRUUHX�
em meus braços... Confesso que foi muito doloroso assistir sua morte, mas 
eu não podia abandoná-la depois de tantas alegrias que ela trouxe para 
PLP�H�PLQKD�IDPtOLD��$WXDOPHQWH��HP�PLQKD�FDVD��HX�WHQKR�QRYH�JDWRV��
8PD�6LDPHVD�FKDPDGD�/LOLFD��TXH�HX�FRPSUHL�YLQWH�GLDV�GHSRLV�TXH�D�%LV-
cuit partiu. A Pretinha, uma vira lata que eu encontrei em uma véspera de 
Natal. Ela estava dentro de uma caixa de sapatos com mais dois gatinhos. 
Eles tinham apenas uns três dias de vida, e ainda estavam com os olhos e 
os ouvidos fechados. Eram completamente dependentes, até para fazer as 
VXDV�QHFHVVLGDGHV��3UD�TXHP�QmR�VDEH��RV�¿OKRWHV�GH�JDWRV�UHFpP�QDVFLGRV��
para fazer suas, necessidades, precisam ser estimulados pelas lambidas da 



gata. Então, era necessário passar um algodão molhado com água morna, 
simulando as lambidas que a gata lhes daria, até que eles defecassem. Ou 
então eles morreriam. Fico contente em dizer que todos sobreviveram. Te-
nho também a Charlott, uma linda gatinha, de pelos longos, que minha mãe 
encontrou no estacionamento do nosso prédio. Ela me deu muito trabalho (e 
também muitos arranhões) até se deixar capturar. Finalmente, há também 
o Tom, que até hoje gera muitas polêmicas entre meu vizinho e eu. Acho 
que, até hoje, meu vizinho se arrepende daquele dia, quando ele me pediu 
para cuidar do Tom. Ele precisou viajar e eu cuidei tão bem do peludo que o 
bichinho resolveu morar comigo. Eu apenas acatei a vontade do Tom. Passei 
um mês fugindo do vizinho, até que um dia ele me encontrou e me disse 
TXH��D�SDUWLU�GDTXHOH�GLD��R�7RP�HUD�R¿FLDOPHQWH�PHX��+i�SRXFRV�GLDV��HOH�
me acusou de ter roubado dele o Tom. Respondi dizendo que ele precisava 
aceitar a rejeição. Como boa vizinha, tento compensá-lo por esta perda, oca-
sionalmente levando o seu cachorro pra passear. Recentemente, eu encon-
trei, na praça em frente à minha casa, uma caixa com cinco gatinhos recém 
nascidos. Resultado: eles estão enchendo a minha casa de alegria com as 
suas peraltices. Mas também me dão muito trabalho. Graças à minha que-
ULGD�%LVFXLW��KRMH�HX�SRVVR�GL]HU�TXH�VRX�XPD�³JDWHLUD �́�8P�SRXFR�GLIHUHQWH�
GR�TXH�LPDJLQDYD��8PD�JDWHLUD�GR�VpFXOR�;;,��GR�WLSR�TXH�WHP�XP�EORJ�SDUD�
os gatos < pretinhaeamigo.blogspot.com.br >, que assiste programas sobre 
gatos na TV a cabo, que compra brinquedos e árvore do gato, que não se 
importa de mudar a decoração da casa para acomodar melhor os gatos, que 
não usa roupas pretas porque certamente vão aparecer os inevitáveis pelos 
de gatos, que chora em frente ao monitor do computador toda vez que uma 
EORJXHLUD�DYLVD�TXH�R�VHX�JDWLQKR�³FUX]RX�D�SRQWH �́�+RMH�VLP��HX�SRVVR�GL]HU�
que sou uma gateira!





Honey, e a minha paixão por gatos
Flávia Pereira da Silva

Desde muito cedo, fomos acostumados a ter bichinhos de estimação em 
casa. Sempre tivemos cachorros, e também algumas caturritas e periquitos, 
mas o meu sonho sempre foi ter um gato. Não me lembro com que idade 
estava na primeira vez em que encontrei um na rua – uma gata, na ver-
dade: toda branquinha! – e a levei para casa, apesar da discordância dos 
meus pais. Dei-lhe o nome de Lili, por ser muito fã do anime Honey Honey 
no Suteki na Bouken (quem quiser, pode conferir o vídeo de abertura no link 
< http://www.youtube.com/watch?v=xPOEr6gPU68 >). Aliás, acredito que 
esteja aí a gênese da minha paixão felina.

Lembro que a história do anime era em torno da órfã Favo de Mel (Honey 
Honey, no original), sua gatinha Lily – branquinha como a neve! – em suas 
muitas aventuras em diferentes locais do mundo. Favo de Mel e Lily passam 
o seriado todo fugindo da Princesa Flora e de seus pretendentes, já que a 
gatinha havia comido um pedaço de peixe contendo o anel da princesa. Ao 
longo dos episódios, seus pretendentes tentam recuperá-lo, pois Flora pro-
meteu casamento a quem lhe devolvesse seu anel. Dentre os perseguidores 
de Lily, encontra-se também um famoso ladrão de joias chamado Fênix, 
causador de toda a confusão em torno do anel. Favo de Mel e Lily, com suas 
singelas aventuras, alimentaram meu desejo de ter meus próprios gatos. 
Mesmo Fênix, o vilão, tinha seu próprio bichano – o Raul. E eu estava deci-
dida a ter o meu, também.

Assim, Lili foi a minha primeira felina, a quem sucederam alguns outros 
bichanos. Finalmente, eu teria a minha companheirinha de aventuras! Mas 
/LOL�QmR�¿FRX�FRQRVFR�SRU�PXLWR�WHPSR��QmR��1mR�PH�UHFRUGR�R�TXH�KRXYH�
com ela, mas acredito que, muito provavelmente, ela tenha fugido para viver 
com os outros gatos da vizinhança. Acredito que ela tenha vivido nas redon-
dezas ainda por alguns anos, e que tendo escolhido outros lares para si. É 
que, ao contrário dos cachorros, são os gatos que escolhem seus donos. Eu 
escolhi Lili, mas Lili não havia me escolhido.

Bom, depois dela, tive mais dois Mimis e um Mimo – um gato siamês que 
também tive (ou que me teve) por pouco tempo. A primeira Mimi, também 
uma gatinha branca e a sucessora de Lili, não teve tanta sorte, pois tentou 
se esconder embaixo do carro do meu pai, enquanto ele saía para trabalhar, 
disparando para baixo das rodas. Já o Mimo foi comprado por mim algum 



tempo depois, e provavelmente fugiu como Lili, pois ele simplesmente desa-
pareceu de casa em poucas semanas. E foi assim que encerrei a procura por 
um companheiro felino que permanecesse comigo por mais do que algumas 
VHPDQDV��(��FRPR�DFKHL�TXH�Mi�HVWDYD�¿FDQGR�³SHULJRVR´�GHPDLV�SDUD�RV�
bichanos, desisti da ideia.

Eu já não era mais uma criança, mas foi aí que o segundo Mimi, um gati-
nho malhado cinza-e-preto, entrou nessa história. Poucos tempo depois da 
fuga do Mimo, eu encontrei Mimi, após uma visita de rotina a um cliente, em 
Gravataí. O pequeno felino havia sido abandonado junto à rodovia, e quase 
foi atropelado por tentar correr em minha direção. Lembro-me de atravessar 
a rodovia correndo para que ele voltasse à calçada em segurança, já que 
corria faceiro em minha direção. Levei-o no colo até um bar próximo, onde 
consegui uma caixa de papelão e, assim, pude transportá-lo com segurança 
no ônibus intermunicipal. Lembro ainda de ter ligado para minha mãe, e 
solicitado que fosse buscar Mimi no meu trabalho, pois não teria local para 
DFRPRGi�OR�DWp�R�¿QDO�GR�H[SHGLHQWH��$R�FKHJDU�GH�YROWD�DR�&HQWUR�GH�3RU-
to Alegre, passei por uma loja de animais em que o veterinário me disse 
tratar-se de uma gatinha saudável. Em seguida, encontrei minha mãe e lhe 
entreguei a – então – gatinha.

Mimi foi acolhida com muito amor pela família, incluindo meus cachor-
ros Beethoven e Pimpolho, com quem passava seus dias brincando de cão 
e gato, é claro. Ela estava muito feliz em sua nova casa e crescia serelepe 
como qualquer outro felino cujos vídeos podemos assistir pela Internet hoje 
em dia. Mas, mais ou menos, aos cinco meses, Mimi mostrou-nos que era 
XP�EHOR�JDWR�0$&+2��%RP��PHXV�DPLJRV��Dt�Mi�HUD�WDUGH�GHPDLV�SDUD�OKH�
dar outro nome pelo qual fosse atender... E assim, Mimi viveu com nossa 
família por mais uns nove anos, vindo a falecer de causas naturais. Foi uma 
grande perda para todos nós, após tantos anos de convivência. Tal como 
Favo de Mel, tive meu grande companheirinho felino e muitas lembranças 
IHOL]HV�H��jV�YH]HV��DWp�HQJUDoDGDV�FRP�D�PLQKD�³JDWD�TXH�YLURX�JDWR �́

Alguns anos se passaram e, em conversa com alguns colegas de trabalho, 
XP�GHOHV�VRXEH�GHVVD�KLVWyULD�H�GD�PLQKD�SHUGD��3DUD�TXH�QmR�¿FDVVH�PDLV�
tão triste, ele me presenteou com a Dalila, que tinha a mesma pelagem 
GR�0LPL��(�VLP��GHVVD�YH]�Mi�VDEtDPRV�TXH�HUD�XPD�JDWD�PHVPR��&RPR��j�
época, eu morava em um JK, pedi à minha mãe novamente que cuidasse da 
minha gata até que eu pudesse me mudar para um apartamento maior. Após 
alguns meses, consegui me mudar, mas Dalila permaneceu com a minha 
PmH��/HPEUR�PH�GH�VXDV�SDODYUDV�QR�GLD�HP�TXH�IXL�EXVFDU�'DOLOD��³(�TXHP�
YDL�PH�ID]HU�FRPSDQKLD�QD�KRUD�GD�QRYHOD"´�$V�GXDV�VmR�JUDQGHV�FRPSD-
nheiras até hoje. E não sou eu quem irá separá-las, não é verdade?

Bom, já que não teve outro jeito, continuei cuidando da Dalila a distância, 
e encerrei a procura por um bichano. Não estava com sorte... Mas, como a 
vida dá muitas voltas, há pouco mais de um ano, uma colega de trabalho 
SUHFLVRX�UHFROKHU�XPD�JDWLQKD�FRP�GRLV�¿OKRWHV��$�PmH]LQKD��XPD�JDWD�
amarelo-e-branco muito magra, havia escondido seus gatinhos – um ma-
cho amarelinho-e-branco e uma fêmea malhadinha-cinza-e-preto – em uma 
caixa de biscoitos sob uma das camas do alojamento de funcionários. Eram 
GXDV�IUiJHLV�³EROLQKDV�GH�SHOR´�FRORULGDV��TXH�VHTXHU�WLQKDP�FRPSOHWDGR����
GLDV�GH�YLGD��$R�¿QDO�GDTXHOH�GLD��GHL�FDURQD�SDUD�WRGRV�DWp�D�FDVD�GD�PLQKD�



DPLJD��SRLV�RV�¿OKRWHV�HUDP�PXLWR�SHTXHQRV�H�SUHFLVDYDP�GH�XP�ORFDO�VH-
JXUR��DWp�FUHVFHUHP�R�VX¿FLHQWH�SDUD�TXH�SXGHVVHP�VHU�DGRWDGRV��1R�¿QDO�
GH�VHPDQD��IXL�EXVFi�ORV�SDUD�TXH�¿FDVVHP�FRQRVFR��Mi�TXH�PLQKD�DPLJD�
HUD�FXLGDGRUD�GH�DQLPDLV�H�PH�SHGLX�SDUD�DMXGi�OD�HQTXDQWR�RV�¿OKRWHV�IRV-
sem dependentes da mãezinha, pois havia outros cães e gatos na sua casa 
H��QDTXHOH�PRPHQWR��D�SHTXHQD�IDPtOLD�IHOLQD�SUHFLVDYD�¿FDU�LVRODGD�GHVVH�
convívio.
0LQKD�LQWHQomR�HUD�¿FDU�FRP�XP�GHOHV�H�GDU�RV�RXWURV�GRLV�SDUD�DGRomR��

PDV�QXQFD�KDYLD�VLGR�FXLGDGRUD�DQWH��(�DVVLP��TXDQGR�RV�¿OKRWHV�HQ¿P�
abriram os olhos e começaram a correr freneticamente pelo apartamento, 
HX�H�PHX�PDULGR�GHFLGLPRV�TXH�0LD��D�PmH���&KDUOLH�H�&KHOVHD�¿FDULDP�
conosco, já que era impossível decidirmos quais deles iriam para adoção. 
Amávamos demais os três e, sem eles, nossa família não estaria completa, 
embora eu, às vezes, tenha a certeza de que, em algum momento entre uma 
ida ao veterinário e a volta para casa, meus lindos gatinhos tenham sido tro-
cados por diabinhos da Tasmânia. São tantas peripécias desses três que, das 
histórias de Lily e Favo de Mel, guardo apenas a lembrança do início dessa 
imensa paixão por gatos.



Olhares que dizem 
mais que mil palavras

Lilian Regina Sartor

Nem todos gostam de animais de estimação. Respeito todas as opiniões, 
apenas digo: “Se não quiser acarinhar, ao menos não maltrate...”

Minha experiência com pets começou quando era ainda uma criança. Ado-
rava gatos, mas sempre tive medo de cães!

Até que resolvi morar com meu namorado. Ele tinha um beagle chamado 
Boris...

Cachorro mais velho, veio de adoção, um pouco maltratado, mas simpa-
tizei com ele... Convivíamos de vez em quando, já que o Boris morava na 
empresa.

Quando precisou desocupar o imóvel, meu namorado pediu “... pelo amor 
de Deus...” que eu deixasse o Boris vir morar conosco em meu apartamen-
to...

Eu, relutante, disse: “Nem pensar, cachorro dentro de apartamento não 
combina, faz xixi por tudo!” Então dei umas ideias idiotas dessas que cansa-
mos de ouvir por aí: 

— Larga ele na favela...
Ou então: 
²�/HYD�QR�YHWHULQiULR�H�PDQGD�VDFUL¿FDU����
— Dê pra alguém...
A revolta do meu namorado foi tão grande, que ele comparou: 
— Pensa: Se nós adotássemos uma criança e, de repente, ela fosse um 

problema, seria assim que você agiria?
Então, me doeu a consciência, e eu me rendi: 
²�3RGH�WUD]HU�R�FmR��PDV�HOH�WHUi�TXH�¿FDU�QD�VDFDGD���
Isso durou até a primeira chuva. Então o colocamos para dentro da sala. 

E dali ele não saiu mais!!!
Começaram os xixis nos pés da mesa, no tapete, mas, aos poucos, a casa 

foi se adaptando ao cão: os tapetes sumiram; saíamos para passear com 
ele de 3 a 4 vezes por dia; me apaixonei e comecei a cuidar dele, a levá-lo 
DR�YHWHULQiULR��RQGH�IRL�FDVWUDGR��UHFHEHX�XP�WUDWR�QR�YLVXDO�H�¿FRX�OLQGR����
Viajava conosco de carro, era o nosso bebê...
$Wp�R�TXH�R�³EHEr´�¿FRX�FDUGtDFR�H�FRP�LQVX¿FLrQFLD�UHVSLUDWyULD��0XLWRV�



exames, remédios e idas ao veterinário, até percebemos que nosso bebê 
estava “querendo nos deixar”. Depois de quase 5 anos, em uma crise car-
diorrespiratória, nosso bebê nos deixou...

Ficamos muito tristes, por mais de um mês chorávamos. E eu dizia: “Nun-
ca mais quero outro cachorro, eles morrem e a gente sofre...”

Até que, dois meses depois, estávamos, na internet, procurando cães 
para adotar...

E, para nossa surpresa, tinha um beagle velhinho, de 13 anos, para ado-
ção – o Beethoven. Fizemos de tudo para conseguir entrar em contato com a 
pessoa que estava cuidando dele, e fomos conhecê-lo. Ao chegarmos à casa 
da “protetora” – pessoa que resgata cães abandonados ou em risco de morte 
e lhes arruma lares, vimos aquela cachorrada vindo latir pra nos receber.

Lá estava ele, velhusco, querido, abanando o rabinho. E, ao seu lado, sua 
inseparável irmã de criação, Charlotte, uma beagle de 2 anos...

Estávamos decididos, iríamos levar o Beethoven. Mas a Charlotte... Ah, a 
Charlotte... Ela sentou-se ao meu lado e deitou a cabecinha em meu joelho. 
(��FRP�DTXHOHV�ROKRV�WULVWHV��PH�¿WRX�SURIXQGDPHQWH��1DTXHOH�PRPHQWR��
decidi que ela também seria nossa!
(QWmR�YLHPRV�SDUD�FDVD�FRP�QRVVRV�GRLV�QRYRV�¿OKRV����(�VH�DGDSWDUDP�

à vida de apartamento como se sempre tivessem vivido ali, nem um xixi 
sequer dentro de casa... Só nos passeios na rua.

Passados 6 meses da adoção, uma fatalidade do destino fez com que meu 
namorado sofresse um acidente de moto e viesse a falecer. Meu mundo virou 
de cabeça para baixo. E eu tinha os dois cães para cuidar... Não que dessem 
trabalho, mas o Beethoven não lidou bem com mais uma situação de perda: 
Ele começou a se automutilar. Foi então que o antigo dono deles apareceu 
e sugeriu que eu lhe devolvesse o Beethoven, já que os problemas que o 
levaram a doar os cães já haviam se resolvido... O encontro entre os dois foi 
emocionante, e o “bebê” parou com a mutilação...

Fiquei eu e minha menininha Charlotte, as princesas da casa... Para que 
ela não se sentisse sozinha, eu a levava para a creche todos os dias, enquan-
to eu trabalhava. Lá, ela brincava com outros amigos e passava o dia feliz...

Um ano depois da morte do meu namorado, eis que aparece uma publica-
omR�QD�LQWHUQHW�SHGLQGR�XP�ODU�WHPSRUiULR�SDUD�XPD�¿OKRWLQKD�YLUD�ODWDV����
Quando eu vi aqueles olhinhos pretos, vivos pedindo: “Por favor, alguém me 
DPH���́ ��QmR�UHVLVWL�H�PH�RIHUHFL�SDUD�¿FDU�WHPSRUDULDPHQWH�FRP�HOD��Mi�TXH�
não sabia qual seria a reação da Charlotte ao ter que dividir a minha atenção 
FRP�XP�EHEr��(��HP�DSHQDV�GRLV�GLDV��R�³WHPSRUiULR´�YLURX�³GH¿QLWLYR �́

Então chegou a Flor – assim a chamei – toda espevitada, cheia de energia 
e forrada de piolhos. Isso mesmo, piolhos, ao invés de pulgas... cheirava mal 
H�QmR�WLQKD�EDQKR�TXH�WLUDVVH�DTXHOD�LQKDFD����0DV��HQ¿P��DTXHOHV�ROKRV�Mi�
tinham me conquistado. Fazer o quê?

Com o passar dos dias, e com tratamento veterinário adequado, ela co-
meçou a crescer e a mostrar a que veio...

Primeiro, conquistou a Charlotte, que, agora, já tinha uma companhia, já 
não precisava mais passar o dia na creche...
(Q¿P��D�)ORU�WLQKD�YiULRV�DSHOLGRV��³3HULJXHWH �́�SRLV�DGRUDYD�ODWLU�H�FDXVDU�

alvoroço na rua... “Favelada”, pois adorava se embrenhar na sujeira e se es-
fregar nas porcarias que achava pelo caminho. Teve um episódio que “entrou 



pra história”: na praça onde passeamos, tinha um cocô de gente (alguns 
mendigos dormiam por lá e faziam suas necessidades no chão), tipo diarreia 
mesmo. Era fedido demais, E adivinha só o que houve? Ela correu até lá e 
começou a comer aquilo… Arghh!!! Que nojo! E, quando eu cheguei perto e 
a xinguei, ela simplesmente começou a rolar e se esfregar naquela nojeira 
toda... Então começou a me dar ânsia de vômito. Briguei com ela e consegui 
prendê-la... Pensa só no trabalho que deu dar banho nela e tirar aquele fedor 
todo... Não gosto nem de lembrar...

Ah! E teve outro episódio, que também já virou lenda. Todos conhecem a 
KLVWyULD����2�GLD�HP�TXH�D�)ORU�FRPHX�PDFRQKD�QD�SUDFLQKD�H�¿FRX�³FKDSD-
da”... Sim, além de mendigos, existem alguns moleques que frequentam a 
praça para “fumar um baseado”... Às vezes, a polícia aparecia no local para 
dar uma “batida” na gurizada. E, algumas vezes, eles jogavam as drogas 
QD�JUDPD��SDUD�QmR�VHUHP�SUHVRV�HP�ÀDJUDQWH��1XP�GHVVHV�GLDV��D�)ORU�D�
encontrou e comeu. Eu não tinha nem ideia do que estava acontecendo, mas 
corri com ela para o veterinário. Ele falou que ela tinha consumido alguma 
droga, pois a reação neurológica dela estava afetada... Dois dias de interna-
omR�H�HOD�YROWRX�DR�QRUPDO����6y�TXH��GHSRLV�GHVVHV�HSLVyGLRV��HOD�QmR�¿FD�
mais solta da guia!

E, de lambuja, vieram os apelidos de “Favela”, “Favelada”, “Favelinha”, ou 
“Favis”, para os íntimos. E pegou... Tem até quem fale: “Lilian essa cachorra 
YHLR�GD�IDYHOD��GHYLD�VHU�GH�WUD¿FDQWH��DWp�PDFRQKD�Mi�FRPHX��GHYH�HVWDU�
acostumada a desviar de bala perdida e deve ser frequentadora de baile 
funk. Se bobear, coloca um piercing no umbigo e rebola até o chão...”

E assim, ao mesmo tempo em que tenho algumas preocupações, tenho 
muitas alegrias para me compensar por elas. Não tem dinheiro que pague, 
você chegar em casa e ser recebida com muitos abanos de rabo, pulinhos, 
latidos de alegria e lambidas de amor...

Digo que, graças às minhas cachorras, superei minha perda, ganhei no-
vos amigos e sou mais feliz!!! Tudo por não resistir àqueles olhares sinceros 
e penetrantes. Costumo dizer: “Olhares que dizem mais que mil palavras!!!”
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Conversa de Mulher



Quantos babacas 
fazem um cara legal?

Cris - Cristiane Pizzutti 

Um dia desses uma amiga me perguntou quantos caras babacas ela teria 
que encontrar pra conhecer um cara legal. Uns 5? 10? Uns 15 babacas? A 
cada 20 babacas, um seria legal? Diante da pergunta um tanto rara, respon-
di ironicamente que, infelizmente, mesmo que a média seja 5, alguém pode-
ria encontrar um cara legal logo de cara, e outra poderia ter que encarar uns 
20, pois a média é apenas a média, e o que importa é o desvio padrão. Ela 
me olhou com uma cara um tanto frustrada. Acho que ela queria apenas que 
eu dissesse algo como “siga em frente!” ou “não desista!” Ela busca alguém 
para casar. Não para namorar. Não para conhecer. Não para viajar. Para ca-
VDU��&DVDU�H�WHU�¿OKRV��(�ORJR��SRLV�VHX�UHOyJLR�ELROyJLFR�QmR�HVWi�PDLV�QR�KR-
UiULR�GH�YHUmR��6H�HOD�HQFRQWUDU�DOJXpP�SDUD�FDVDU�YDL�VH�IHFKDU�R�FtUFXOR�GD�
IHOLFLGDGH��SDODYUDV�GHOD���Mi�TXH�WHP�JDUDQWLGR�XP�HPSUHJR��VD~GH��DPLJRV�
H�HVWDELOLGDGH�¿QDQFHLUD��6y�IDOWD�R�WDO�³FDUD�PHWDGH �́�$t�D�YLGD�VHUi�LUUHWR-
FiYHO��FRPR�XPD�SLQWXUD�GH�0LFKHODQJHOR��0DV�DWp�HVVH�GLD�FKHJDU��HOD�VHJXH�
fazendo clareamento nos dentes, se depilando uma vez ao mês, amenizan-
GR�DV�UXJDV�R�TXDQWR�SRGH��6HJXH�WUDEDOKDQGR�GXUR�SUD�FRPSUDU�XP�QRYR�
carro. Postando fotos onde aparece sorridente, em algum lugar bacana, com 
XPD�WXUPD�GLYHUWLGD��(��p�FODUR��EXVFDQGR�D�SHoD�TXH�HVWi�IDOWDQGR�QR�VHX�
“quebra-cabeças da felicidade”. Até esse dia chegar, minha amiga segue sem 
compreender que, enquanto a sua felicidade estiver em algo ou alguém fora 
GHOD��HVVD�VHUi�VHPSUH�WUDQVLWyULD�H�TXDVH�VHPSUH�LQFRPSOHWD�±�VHJXH�QD�
vida, topando com babacas e se perguntando: quantos ainda?



O que as mulheres querem?
Luisa Dutra

Nós mulheres queríamos e lutamos tanto pela igualdade de direitos... E 
o que aconteceu neste tempo todo? Que igualdade, que nada! Temos obri-
gações iguais às dos homens e, diga-se de passagem, muitas delas fazemos 
melhor. E o pior, nossos salários são menores do que os deles. Raros são 
os homens que fazem (e que não se envergonham de fazer) algumas ta-
refas domésticas. Na grande maioria, a tarefa doméstica que eles fazem é 
cozinhar, “porque é moda” homem na cozinha. Mas e as outras coisas? Na 
maioria, continua tudo igual: nas costas das mulheres. Fazer compras no 
supermercado, levar e buscar as crianças no colégio, arrumar a cama, lavar 
a louça, varrer a casa, levar o cachorro pra passear, etc., etc. Sabe de uma 
coisa? Bem feito pra nós! Queríamos igualdade, e só nos ferramos. Acho que 
EU QUERO muito, sei lá. Estou sempre questionando estas coisas, tanto que 
FULHL�PHXV�¿OKRV�FRP�D�REULJDomR�GH�DSUHQGHUHP�D�H[HFXWDU�DV�WDUHIDV�GH�
casa, como varrer, lavar a louça, arrumar a cama. Reclamavam muito, briga-
vam comigo, mas faziam. E como sou uma pessoa um tanto quanto carinho-
sa, amorosa e dedicada – e também modesta... – também consegui passar 
pra eles bons conselhos em relação a nós, mulheres. Fazer com que respei-
tassem, dessem carinho, amassem muito e também que dividissem seus 
problemas, suas vidas com elas. Não consegui sucesso total, mas acredito 
que consegui fazer com que aprendessem o essencial. Sim, nós queremos 
um(a) parceiro(a) que, além de carinhoso(a), amigo(a), companheiro(a) 
pra todas as horas, queremos também alguém que divida “tudo” conosco. A 
SULQFtSLR��QmR�p�SUD�LVVR�TXH�QRV�SURSRPRV�D�¿FDU�MXQWRV"�1mR�p�SUD�LVVR�TXH�
FDVDPRV��FRQVWUXtPRV�QRVVDV�IDPtOLDV"�$�³PRGD �́�KRMH�HP�GLD��QmR�p�FRP-
partilhar tudo? Então vamos, lá minha gente: compartilhando, compartilhan-
do tudo, inclusive as tarefas de casa. TODAS, sem frescuras e vergonhas. 
Vamos compartilhar e curtir também. Lá em casa, procuro passar longe da 
cozinha. A cozinha e a comida a ser feita neste ambiente peculiar é tarefa 
GDTXHOH�TXH�FKHJDU�SULPHLUR�HP�FDVD��RX�VHMD��JHUDOPHQWH�R�PDULGR��+RXYH�
uma época em que eu tinha “perdido o endereço” deste local, quase que 
desconhecido pra mim, mas às vezes, em alguns dias especiais da semana, 
resolvo procurar e acho, aí então, cozinho. Num destes dias, até consegui 
ID]HU�XP�EROR��'DTXHOHV�GH�FDL[LQKD��HP�TXH�D�GL¿FXOGDGH�GH�³ID]LPHQWR �́�p�
de nível fácil. Misture tudo, coloque na forma e asse em fogo médio por 45 



minutos e está pronto. Aprovado por todos, inclusive pelo “chef”. E assim de-
veria ser em todas as casas. Divisão de tarefas, de prazeres e de bem viver. 
Igual para os dois lados, sem sofrimento e sem cobrança de nenhuma das 
partes, pois as duas são, na verdade, uma. Todas nós, mulheres (e acredito 
que os homens também), queremos alguém que nos entenda, que chore 
FRP�D�JHQWH��TXH�QRV�RXoD��TXH�VHMD�DPLJR�D���FRPSDQKHLUR�D���TXH�FXLGH�
GD�JHQWH�TXDQGR�VH�¿FD�GRHQWH��TXH��YH]�SRU�RXWUD��WH�WUDJD�FDIp�QD�FDPD��
WH�SHJXH�QR�FROR��WH�SURWHMD��0DV�DPLJDV�RV���D�UHDOLGDGH��SUD�JUDQGH�PDLR-
ria, infelizmente é outra. Acho até possível encontrar o príncipe encantado, 
mas, convenhamos, grande parte deles são sapos. Por vezes, alguns ainda 
são girinos. Só com o tempo conseguimos fazer com que se transformem 
em nosso príncipe encantado. O que não dá pra fazer, em minha opinião, é 
¿FDU�HVSHUDQGR�XPD�YLGD�WRGD�SRU�DOJXpP�TXH�WDOYH]�QXQFD�FKHJXH��$FKR�
TXH�WHPRV�TXH�DUULVFDU��GHL[DU�TXH�D�SDL[mR�QRV�OHYH��PHVPR�TXH�WXGR�WHU-
mine no outro dia de manhã, mesmo assim valeu à pena. O que acontece, 
QD�JUDQGH�PDLRULD�GRV�FDVDPHQWRV�p�TXH��PXOKHUHV�TXHUHP�DPRU��SDL[mR�H�
VH[R��+RPHQV�TXHUHP�VH[R��SDL[mR�H�DPRU��2�TXH�ID]HU��HQWmR"�$55,6&$5��
)D]HU�DFRQWHFHU�GD�PHOKRU�PDQHLUD�SRVVtYHO��FRORFDQGR�WRGR�GLD�Oi��WLMROLQKR�
SRU�WLMROLQKR��DWp�TXH�D�FRQVWUXomR�FUHVoD��VH�IRUWDOHoD��TXH�VXD�iUYRUH�FULH�
raízes, dê frutos. E isto tudo, com certeza, vai levar muito tempo, e às vezes, 
uma vida inteira, ou muitas vidas. Portanto, vamos viver a vida, dia após 
GLD��FRUUHQGR�DWUiV�GDTXLOR�TXH�TXHUHPRV�H�DOPHMDPRV��FDLQGR��OHYDQWDQGR��
e seguindo em frente, porque atrás (SEMPRE) vem gente! Por enquanto, 
minha amiga leitora (ou leitor), vá sonhando com o Richard Gere, chegando 
HP�XPD�OLPXVLQH��FRP�ÀRUHV�QD�PmR�H�WH�OHYDQGR�SUD�WHU�XPD�YLGD�GH�SULQ-
FHVD��$¿QDO��VRQKDU��QmR�FXVWD�QDGD��PDV�p�VHPSUH�ERP�DFRUGDU�HQTXDQWR�p�
tempo e ainda há vida pra ser vivida. 



Quem ela pensa que é?
Cris - Cristiane Pizzutti 

Lá vem ela com mais um texto. Vai ver, ela pensa que é Martha Medei-
ros... Alguns devem estar pensando isso, após verem a publicação desse 
texto (menos você, é claro). O fato é que costumamos, sim, julgar pessoas, 
e muitas vezes, para outras pessoas. E elas – as julgadas – não precisam 
QHP�VHU�SUy[LPDV�RX�FRQKHFLGDV��EDVWD�TXH�H[LVWDP��1RVVD�MXVWL¿FDWLYD�JH-
ralmente beira a inocência: é apenas pra ter assunto no bate-papo com os 
amigos; a pessoa foco do comentário não saberá disso e, portanto, não será 
psicologicamente lesada pro resto da vida (e nem irá nos processar). E a 
melhor de todas: não é fofoca, é apenas uma constatação. Assim, segui-
mos apontando nosso dedo indicador para todos, como uma metralhadora. 
&UHGR��(VWD�DSUHVHQWDGRUD�H[DJHURX�QR�EURQ]HDPHQWR�DUWL¿FLDO��7i�ODUDQMD��
Rá-tá-tá-tá. Essa atriz não tem mais idade pra vestir calça clara, coladinha. 
$OJXpP�GHYLD�DYLVDU�LVVR�D�HOD��SUD�QmR�¿FDU�SDJDQGR�PLFR��5i�Wi�Wi�Wi��
Aquele ali tá sempre mal humorado. Será que tem intestino preso? Rá-tá-
-tá-tá. Nossa, essa mulher deve ter feito umas 200 plásticas, pois já passou 
dos 70, mas parece que tem 50! Se bem que a boca tá toda esticada. Rá-tá-
-tá-tá. O João só veste preto. Será que ele é punk? Ou fã do Zé do Caixão? 
Rá-tá-tá-tá. Falamos do vizinho pro porteiro. Do amigo pra outro amigo. Do 
colega pro parceiro. Do irmão pra mãe. E todos eles falam de nós. Mas o 
TXH�SRGHULDP�IDODU�VH�VRPRV�WmR�SHUIHLWRV"�7mR�HVEHOWRV"�7mR�pWLFRV�H�LQ-
teligentes? E dê-lhe aquele dedinho mostrando ao mundo tudo o que há de 
errado com os outros. Parece até que é nosso dever. Que estamos aqui pra 
isso mesmo. Já pensaram se levássemos um choque a cada vez que apon-
tássemos nosso dedo pra fazer algum julgamento – muitas vezes apressado 
e maldoso – sobre alguém? Estaríamos como o coiote do desenho animado 
do bip-bip: todo chamuscado após levar um raio na cabeça. O pior disso tudo 
p�TXH��DR�¿FDUPRV�ROKDQGR�SDUD�R�RXWUR�±�R�LPSHUIHLWR��R�GHVDMXVWDGR��R�SD-
gador de mico – deixamos de olhar para nós mesmos. E será que não é por 
isso mesmo que julgamos tanto os outros? Ou será que a verdade é mesmo 
que “todos vigiam todos, para que ninguém faça o que muitos gostariam de 
ID]HU"´�(�FRPR�p�GLItFLO�QmR�µYLJLDU¶��([SHULPHQWH��7HQWH�SDVVDU�XP�GLD�LQWHLUR�
sem julgar nada nem ninguém. De verdade. Mas não pode nem em pensa-
PHQWR��$t�¿FRX�TXDVH�LPSRVVtYHO��QmR"�(�LPDJLQD�VH�HX�YRX�TXHUHU�VHU�RXWUR�
Martha Medeiros? Ela nem sabe falar inglês!
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Conversa de Homem



O maior prazer do mundo
Luis Felipe Nascimento

Quartas-feiras, após o expediente, o pessoal da empresa jogava futebol 
e depois tomava uma cervejinha. Sentavam na mesma mesa, do chefe ao 
RI¿FH�ER\��GR�FUDTXH�GR�WLPH�DR�SHUQD�GH�SDX�GD�¿UPD��$OL�WRGRV�HUDP�
LJXDLV�H�WRGRV�WLQKDP�RSLQLmR�VREUH�WXGR��$�SROrPLFD�FRPHoRX�TXDQGR�R�
Dirceu tomou um gole de cerveja e disse: 
²�³1mR�WHP�QDGD�PHOKRU�QHVWH�PXQGR�GR�TXH�HVWD�JHODGD�´�$�FRQYHUVD�

SRGHULD�WHU�WRPDGR�RXWUR�UXPR�QmR�IRVVH�R�³6HX´�3DXOR�ID]HU�XP�GDTXHOHV�
seus comentários intelectuais: 
²�(X�DFKR�TXH�WHP�VLP��9RFr�QmR�WURFDULD�HVWD�FHUYHMD�SRU�XPD�ORLUD�GH�

YHUGDGH��DTXHOD�GRV�VHXV�VRQKRV"�,VWR�IRL�R�VX¿FLHQWH�SDUD�FKDPDU�D�DWHQ-
omR�DWp�GR�RI¿FH�ER\��FRQKHFLGR�FRPR�³R�EDG�ER\ �́�TXH�HVWDYD�ROKDQGR�DV�
mensagens no seu celular. Dirceu não deixou por menos: 
²�3pUD�Dt��6HX�3DXOR��VmR�SUD]HUHV�GLIHUHQWHV��
²�3UD]HU�p�SUD]HU��SRGHPRV�GLVFXWLU�H�HVFROKHU�R�PDLRU�SUD]HU�GR�PXQGR��

5HD¿UPRX�3DXOR��1LVWR�R�³%LJRGH �́�R�DVFHQVRULVWD��TXH�VHPSUH�RUJDQL]DYD�
RV�³EXTXLPpTXL´��DSRVWDV��GR�SHVVRDO�GR�'HSDUWDPHQWR��YLX�DOL�PDLV�XPD�
oportunidade: 
²�(QWmR�YDPRV�HVFROKHU�R�PDLRU�SUD]HU�GR�PXQGR��)DoDP�VXDV�DSRVWDV��

8P�SLOD�DTXL�QD�PLQKD�PmR��-RUMmR�HUD�R�JROHLUR�GR�WLPH��PDLV�SHOR�HVSDoR�
TXH�HOH�RFXSDYD�QD�JROHLUD�GR�TXH�SHORV�VHXV�UHÀH[RV�FRPR�JROHLUR��-RUMmR�
HUD�FRQKHFLGR�FRPR�³0LVWHU�3LFDQKD �́�(OH�QmR�SHGLD�D�SDODYUD��JULWDYD�PDLV�
DOWR�TXH�WRGRV�H�DVVXPLD�D�SDODYUD��1HVWH�PRPHQWR�IH]�PDLV�XPD�GDV�VXDV�
LQWHUYHQo}HV��
²�(X�DSRVWR�TXH�QmR�WHP�FRLVD�PHOKRU�GR�TXH�XP�SLFDQKD]LQKD�QR�SRQWR"�

$TXHOD�GRXUDGLQKD�SRU�IRUD�H�VXFXOHQWD�SRU�GHQWUR��+XXPP��6OHSW��6OHSW��
(�R�³6HX´�3DXOR�WHQWRX�RUJDQL]DU�D�GLVFXVVmR��
²�-i�WHPRV�DSRVWDV�QD�FHUYHMD�JHODGD��QD�ORLUD�GH�YHUGDGH�H�QD�SLFDQKD�

QR�SRQWR��PDLV�DOJXPD�DSRVWD"�
2�%DG�%R\�OHYDQWRX�D�PmR�H�JULWRX��
²�$SRVWR�QR�*RO��7HP�SUD]HU�PDLRU�GR�TXH�YHU�R�VHX�WLPH�ID]HU�XP�JRO�

DRV����PLQXWRV�GR�VHJXQGR�WHPSR��QXPD�¿QDO�GH�FDPSHRQDWR"�'LUFHX�UHWR-
mou a palavra e disse: 
²�3HVVRDO��HX�YRX�WHU�TXH�FRQFRUGDU�FRP�R�%DG�%R\��$QDOLVDQGR�RV�RXWURV�

HVSRUWHV��QmR�WHP�XOWUDSDVVDJHP�QD�)yUPXOD����FHVWD�QR�%DVTXHWH��SRQWR�QR�



vôlei, nada se compara com o prazer de ver o gol do nosso time. E se for aos 
���PLQ�GR�VHJXQGR�WHPSR�QXP�¿QDO�GH�FDPSHRQDWR��HQWmR����e�ORXFXUD�WRWDO��
(QTXDQWR�R�-RUMmR�SHGLD�D�³DYy�GDV�JHODGDV´�SDUD�R�JDUoRP��'U��*LOEHUWR��

R�FKHIH�GR�'HSDUWDPHQWR��TXHVWLRQRX�VREUH�RXWUDV�IRUPDV�GH�SUD]HU�
²�3HVVRDO��H�R�SUD]HU�GH�UHDOL]DU�D�YLDJHP�GRV�VRQKRV��R�SUD]HU�GH�YHU�D�

IHOLFLGDGH�GRV�¿OKRV��R�SUD]HU�GD«�
0DV�ORJR�IRL�LQWHUURPSLGR�SHOR�-RUMmR��
²�1mR��QmR��'RXW{��LVWR�WXGR�p�ERP��PDV�QmR�p�DJXGR��1mR�WHP�DTXHOH�

PRPHQWR�HP�TXH�R�VXMHLWR�¿FD�VHP�DU��TXH�R�FRUDomR�TXHU�SXODU�SHOD�ERFD��
R�6HQKRU�PH�HQWHQGH"�

— Então estamos falando só de intensidade do prazer e não da sua gran-
GH]D��GD�VXD�LPSRUWkQFLD�QDV�QRVVDV�YLGDV"�4XHVWLRQRX�'U��*LOEHUWR��4XH-
rendo vencer a aposta, Dirceu perguntou: 
²�1mR�Gi�SUD�MXQWDU�GRLV�SUD]HUHV"�%RWDU�XPD�FHUYHMLQKD�JHODGD�QR�ODGR�

FDPD�H�WUDoDU�DV�GXDV�ORLUDV"�
1LVWR��R�%LJRGH�VDOWD�GD�FDGHLUD�FRP�R�GHGR�HP�ULVWH��
²�1D�QD�QmR��VHP�PLVWXUDU�SUD]HUHV��FDGD�XP�YRWD�QXP�SUD]HU��6U��3DX-

OR��WHQWD�HQFHUUDU�D�GLVFXVVmR�FRP�D�SURSRVWD�GH�YRWDomR��
²�9DPRV�GH�QRYR��2V�FDQGLGDWRV�DR�PDLRU�SUD]HU�GR�PXQGR�VmR��D�FHU-

veja gelada após o futebol, a picanha no ponto, o orgasmo com a loira dos 
VRQKRV�H�R�JRO�GR�WLPH�GR�FRUDomR�DRV����PLQ�GR�VHJXQGR�WHPSR��QD�¿QDO�
GR�FDPSHRQDWR��3RGHPRV�YRWDU"�%HWLQKR��R�VHFUHWiULR�GR�6U��3DXOR��OHYDQWD�
e faz uma pergunta:
²�$OJXpP�DTXL�Mi�HVWHYH�DSHUWDGR"�0DV�DSHUWDGR�PHVPR"���$TXHOH�PR-

PHQWR�HP�YRFr�QmR�FRQVHJXH�PDLV�VHJXUDU��7RGRV�VH�ROKDP�H�XP�VLOrQFLR�
WRPD�FRQWD�GD�PHVD��%HWLQKR�FRQWLQXD�
²�0HXV�DPLJRV��TXDQGR�YRFrV�HVWmR�DSHUWDGRV�GHVWH�MHLWR�H�VHQWDP�QXP�

YDVR�VDQLWiULR«�PHX�'HXV��QmR�WHP�FRLVD�PHOKRU��6U��3DXOR�FRQ¿UPD�FRP�D�
FDEHoD�
²�-i�SDVVHL�SRU�LVWR��1DTXHOD�KRUD��VH�PH�SHUJXQWDVVHP��³TXHUHV�XP�PL-

OKmR�GH�GyODUHV��WHQGR�TXH�VHJXUDU�PDLV�XPD�KRUD�SDUD�LU�DR�EDQKHLUR �́�HX�
JULWDULD��48(52�&$*$5��2�ULVR�WRPRX�FRQWD�GR�EDU��1LQJXpP�PDLV�FRQVHJXLD�
IDODU��%LJRGH�VXELX�QXPD�FDGHLUD�H�EDWHX�GXDV�JDUUDIDV�SHGLQGR�VLOrQFLR�
²�*HQWH��Wi�QD�KRUD�GH�GHFLGLU��$¿QDO��TXDO�p�R�PDLRU�SUD]HU�GR�PXQGR"�

9RX�DQRWDU�DTXL�QR�JXDUGDQDSR�R�YRWR�GH�FDGD�XP��&DGD�XP�IRL�PDQLIHV-
tando seu voto e, sem surpresa, sem a necessidade de recontagem, ganhou 
R�LQHVSHUDGR��³SUD]HU�GD�FDJDGD �́�(QTXDQWR�IHFKDYDP�D�FRQWD��R�%DG�%R\�
EDWHX�QR�RPEUR�GR�%HWLQKR�H�GLVVH�
²�(�Dt�%URWKHU��&DJRX�QD�VDtGD��PDV�FDJRX�EHP��KHLQ��2�FDUD�p�IHUD��
%HWLQKR�UHVSRQGHX��
²�9LX�Vy"�2�PDLRU�SUD]HU�GR�PXQGR�HVWi�WH�DJXDUGDQGR�QR�IXQGR�GR�

FRUUHGRU��3HOR�MHLWR��YRFr�p�R�PDLV�IHOL]�GH�WRGRV�DTXL��SRLV�HVWi�VHPSUH�QR�
EDQKHLUR��



Há preconceito contra mulheres
no mercado de trabalho?

Eduardo Arhtur Comerlato

A cada dois ou três meses, sai uma pesquisa apontando que as mulheres 
UHFHEHP�PHQRV�GR�TXH�RV�KRPHQV��TXH�WrP�PHQRV�FDUJRV�GH�FKH¿D�RX�TXH�
WrP�PDLV�GL¿FXOGDGH�SDUD�DVFHQGHU�QD�FDUUHLUD��/HPEUR�GD�DSUHVHQWDGRUD�
0LULDP�/HLWmR�GL]HQGR�HP�VHX�SURJUDPD��Ki�DOJXPDV�VHPDQDV��TXH�H[SOLFD-
YD�HVVHV�GDGRV�FRP�XPD�SDODYUD��SUHFRQFHLWR��2QWHP��GLDQWH�GH�XPD�SHV-
TXLVD�GD�%DLQ�	�&RPSDQ\��TXH�PRVWUD�TXH�XP�KRPHP�WHP�YLQWH�YH]HV�PDLV�
chances de se tornar presidente de uma empresa do que uma mulher, sua 
colega da Globo News, Thais Herédia, brincou que lançaria uma campanha 
SHOD�FRWD�SDUD�&(2V�PXOKHUHV��&RQKHFHQGR�R�%UDVLO��QmR�GXYLGR�TXH�R�PR-
YLPHQWR�YLQJXH��$�HFRQRPLVWD�UHFODPRX�DWp�GR�IDWR�GH�TXH�R�VHJXQGR�H[H-
cutivo mais bem pago do mundo, uma mulher que recebe U$ 50 milhões por 
DQR�FRPR�&)2�GD�2UDFOH��JDQKH�D�PHWDGH�GR�VHX�FKHIH��R�&(2�GD�FRPSD-
QKLD��2�WUHFKR�GR�SURJUDPD�SRGH�VHU�YLVWR�DTXL����KWWS���J��JORER�FRP�
JORER�QHZV�QRWLFLD���������KRPHQV�FKHJDP�PDLV�UDSLGR�DR�FRPDQGR�GH-
�JUDQGHV�HPSUHVDV�KWPO�!��&RPR�VH�Yr��HVVDV�SHVTXLVDV�VmR�UDSLGDPHQWH�
DVVLPLODGRV�SHORV�YHtFXORV�GH�LQIRUPDomR�FRPR�XPD�SURYD�GH�TXH�DV�PXOKH-
UHV�VRIUHP�GLVFULPLQDomR�QR�HPSUHJR��1mR�QHJR�TXH�LVVR�SRVVD�VHU�YHUGDGH��
PDV�DFKR�HVVD�SRVWXUD�VLPSOLVWD�p�SUHFLSLWDGD��DOpP�GH�GHOHWpULD�DR�GHEDWH��
$SUHVVDQGR�VH�HP�DWULEXLU�DV�GLIHUHQoDV�HQWUH�KRPHQV�H�PXOKHUHV�DR�SUH-
FRQFHLWR��QmR�RFRUUH�UHÀH[mR�VREUH�RXWURV�IDWRUHV�TXH�SRGHP�FDXVDU�HVVDV�
GLIHUHQoDV�H��SRUWDQWR��QmR�VmR�WRPDGDV�SURYLGrQFLDV�TXH�SRVVDP�VDQi�ODV�
GH�YHUGDGH��FRQWULEXLQGR�DSHQDV�SDUD�D�YLWLPL]DomR�GR�VH[R�IHPLQLQR��1HVWH�
WH[WR��TXHUR�GLVFXWLU�DOJXQV�DVSHFWRV�TXH�SRGHP�H[SOLFDU�R�UHVXOWDGR�GHVVHV�
HVWXGRV��(P�SULPHLUR�OXJDU��WHPRV�TXH�FRQVLGHUDU�TXH�KRPHQV�H�PXOKHUHV�
DJHP�GH�PDQHLUDV�GLVWLQWDV��(QWUH�D�RSomR�GH�DVVLVWLU�DR�VHULDGR�6H[�DQG�WKH�
&LW\�H�D�XP�HYHQWR�GR�8)&��SRU�H[HPSOR��p�IiFLO�SUHYHU�TXDO�SURJUDPD�DWUDL-
Ui�PDLV�SHVVRDV�GH�FDGD�JrQHUR��1mR�VH�WUDWD�GH�HVWHUHRWLSDU�RV�VH[RV��PDV�
DSHQDV�GH�UHFRQKHFHU�TXH�Ki�GLIHUHQoDV�HQWUH�R�FRPSRUWDPHQWR�PpGLR�GH-
OHV��$�HVFROKD�GR�SURJUDPD�D�TXH�DVVLVWLU�SRGH�QmR�ID]HU�D�PHQRU�GLIHUHQoD�
QR�PHUFDGR�GH�WUDEDOKR��PDV�Ki�DOJXPDV�TXH�ID]HP��&RQVLGHUH��SRU�H[HP-
SOR��D�HGXFDomR��4XDOTXHU�SHVVRD�TXH�FLUFXOH�SRU�XPD�XQLYHUVLGDGH�H�WHQKD�
ROKRV�SDUD�YHU�SRGH�FRQYHQFHU�VH�TXH�FXUVRV�FRPR�FRPSXWDomR��HFRQRPLD��



DGPLQLVWUDomR�H��SULQFLSDOPHQWH��DV�HQJHQKDULDV��WrP�PDLRU�SUHVHQoD�GH�
KRPHQV��HQTXDQWR�SVLFRORJLD��IDUPiFLD��OHWUDV�H�SHGDJRJLD�DWUDHP�PDLV�PX-
OKHUHV��$FRQWHFH�TXH�RV�FXUVRV�SUHIHULGRV�SHORV�KRPHQV�VmR�MXVWDPHQWH�RV�
PDLV�EHP�UHPXQHUDGRV�SHOR�PHUFDGR�H�DTXHOHV�TXH�GmR�XPD�PHOKRU�EDVH�
SDUD�VH�DWLQJLU�SRVLo}HV�GH�FKH¿D�HP�JUDQGHV�HPSUHVDV��$OpP�GLVVR��Ki�HV-
WXGRV�TXH�PRVWUDP�TXH�D�PDLRULD�GDV�PXOKHUHV�WHQGH�D�SUHIHULU�FDUUHLUDV�
PDLV�HVWiYHLV��HQTXDQWR�KRPHQV�WHQGHP�D�SUHIHULU�FDUUHLUDV�PHQRV�VHJXUDV��
PDV�TXH�SRVVLELOLWHP�PDLRUHV�UHQGLPHQWRV�QR�ORQJR�SUD]R��FDVR�VHMDP�EHP�
VXFHGLGRV��2XWUDV�GHFLV}HV�WRPDGDV�GH�IRUPD�GLIHUHQWH�SRU�KRPHQV�H�PX-
OKHUHV�WDPEpP�LPSDFWDP�VXDV�FDUUHLUDV��3RU�H[HPSOR��D�GHFLVmR�GH��DR�WHU�
XP�¿OKR��DIDVWDU�VH�GR�PHUFDGR�GH�WUDEDOKR�SRU�DOJXP�WHPSR�RX�SDVVDU�D�
WUDEDOKDU�PHQRV�KRUDV�p�WRPDGD�FRP�PXLWR�PDLV�IUHTXrQFLD�SRU�PXOKHUHV�
GR�TXH�SRU�KRPHQV��3RGH�VH�DUJXPHQWDU�TXH�LVVR�RFRUUH�MXVWDPHQWH�SRUTXH�
elas costumam ganhar menos do que seus maridos (ou pela cultura machis-
WD�TXH�GHOHJD�jV�PXOKHUHV�D�UHVSRQVDELOLGDGH�SHORV�¿OKRV���PDV�p�LQHJiYHO�
TXH�LVVR�DSURIXQGD�DLQGD�PDLV�DV�GLIHUHQoDV�VDODULDLV��ID]HQGR�SDUHFHU�TXH�
mulheres ganham menos por simples arbitrariedade dos patrões, quando na 
YHUGDGH�VmR�IUXWR�GDV�HVFROKDV�SHVVRDLV�GDV�SUySULDV�PXOKHUHV��VHMDP�LQGL-
YLGXDLV�RX�WRPDGDV�HP�IDPtOLD��3DUD�DV�HPSUHVDV��GLVFULPLQDU�HQWUH�WUDED-
OKDGRUHV�SHOR�VH[R�p�DOJR�LUUDFLRQDO�H��SRUWDQWR��FXVWRVR��$R�GHL[DU�GH�FRQ-
WUDWDU�RX�SURPRYHU�XP�ERP�IXQFLRQiULR�HP�UD]mR�GH�VHX�JrQHUR��R�
HPSUHJDGRU�WDPEpP�VDL�SHUGHQGR��SRLV�QmR�HVWi�DORFDQGR�RV�UHFXUVRV�GH�
IRUPD�D�PD[LPL]DU�D�IDPRVD�UHODomR�FXVWR�EHQHItFLR��(P�XP�DPELHQWH�FRP-
SHWLWLYR��DV�HPSUHVDV�TXH�DJHP�GHVVD�IRUPD�VDHP�DLQGD�PDLV�SUHMXGLFDGDV��
SRLV�HVWDUmR�SHUGHQGR�HP�H¿FLrQFLD�IUHQWH�D�VHXV�FRPSHWLGRUHV��1R�%UDVLO��
LQIHOL]PHQWH��jV�YH]HV�p�D�SUySULD�OHJLVODomR�TXH�REULJD�R�HPSUHJDGRU�D�GLV-
FULPLQDU�SHOR�VH[R��XPD�YH]�TXH�R�PHVPR�p�IHLWR�SHOD�OHL��3RU�H[HPSOR��VH�R�
GRQR�GH�XP�UHVWDXUDQWH�TXH�DEUH�DRV�GRPLQJRV�GHVHMD�FRQWUDWDU�XP�QRYR�
FKHI�GH�FR]LQKD�H�HVWi�GLDQWH�GH�GRLV�FDQGLGDWRV��XP�KRPHP�H�XPD�PXOKHU�
LJXDOPHQWH�FRPSHWHQWHV��D�GHFLVmR�UDFLRQDO�VHUi�FRQWUDWDU�R�KRPHP��$�OHL�
Gi�PDLV�GLUHLWRV�SDUD�DV�PXOKHUHV��LQFOXVLYH�R�GREUR�GH�IROJDV�DRV�GRPLQJRV��
H�DUFDU�FRP�HVVHV�EHQHItFLRV�UHSUHVHQWD�XP�FXVWR�SDUD�D�HPSUHVD��$OpP�
GLVVR��R�FKHI�KRPHP�QmR�HQJUDYLGD�H�SURYDYHOPHQWH�QmR�FRVWXPD�IDOWDU�DR�
WUDEDOKR�SDUD�OHYDU�R�¿OKR�DR�PpGLFR��'HVVD�IRUPD��R�GRQR�GR�UHVWDXUDQWH�Vy�
FRQWUDWDUi�D�PXOKHU�FDVR�HOD�DFHLWH�UHFHEHU�PHQRV��$FUHGLWR�TXH�SDUD�FDUJRV�
GH�JUDQGH�UHVSRQVDELOLGDGH�D�VLWXDomR�VHMD�DLQGD�SLRU��$¿QDO��XPD�JUDQGH�
HPSUHVD�QmR�SRGH�VH�GDU�DR�OX[R�GH�¿FDU�VHLV�PHVHV�FRP�D�&(2�DIDVWDGD�
SRUTXH�HOD�WHYH�XP�¿OKR��3DUD�TXH�0DULVVD�0D\HU�IRVVH�FRQWUDWDGD�FRPR�
&(2�GD�<DKRR�HQTXDQWR�HVWDYD�JUiYLGD��HOD�FRPSURPHWHX�VH�D�¿FDU�DSHQDV�
GXDV�VHPDQDV�ORQJH�GR�HVFULWyULR��$�H[HFXWLYD�IUHTXHQWHPHQWH�WUDEDOKD�PDLV�
GH�����KRUDV�SRU�VHPDQD��PHVPR�WHQGR�XP�¿OKR�SHTXHQR��2�FDUJR�GH�&(2�
GD�<DKRR�SRGH�VHU�PXLWR�DOPHMDGR��PDV�DFUHGLWR�TXH�Ki�EHP�PDLV�KRPHQV�
GR�TXH�PXOKHUHV�GLVSRVWRV�D�VH�VXMHLWDU�D�FRQGLo}HV�GH�WUDEDOKR�FRPR�HVVDV��
8P�~OWLPR�DVSHFWR��PXLWR�PDLV�SROrPLFR��GL]�UHVSHLWR�j�GLIHUHQoD�GH�LQWHOL-
JrQFLD�HQWUH�RV�VH[RV��(VWXGRV�LQGLFDP�TXH�D�PpGLD�GH�LQWHOLJrQFLD�p�DSUR-
[LPDGDPHQWH�D�PHVPD�HQWUH�KRPHQV�H�PXOKHUHV��PDV�QmR�R�GHVYLR�SDGUmR��
PDLRU�QR�VH[R�PDVFXOLQR��,VVR�VLJQL¿FD�TXH�Ki�PDLV�KRPHQV�³EXUURV �́�PDV�
WDPEpP�PDLV�KRPHQV�EULOKDQWHV��+i�����YH]HV�PDLV�KRPHQV�FRP�4,�PDLRU�
RX�LJXDO�D�����H�����YH]HV�PDLV�KRPHQV�FRP�4,�PDLRU�RX�LJXDO�D������e�QD-



WXUDO�TXH�SHVVRDV�FRP�PDLRU�LQWHOLJrQFLD�OyJLFR�PDWHPiWLFD�FKHJXHP�FRP�
PDLV�IUHTXrQFLD�D�SRVLo}HV�GH�JUDQGH�UHVSRQVDELOLGDGH��FRPR�D�SUHVLGrQFLD�
GH�XPD�HPSUHVD��3DUD�XPD�UHYLVmR�GH�HVWXGRV�VREUH�LQWHOLJrQFLD��DFHVVH���
KWWS���ZZZ�DQWRQLRVLTXHLUDVLWH�[SJ�FRP�EU�'LIHUHQFDVBGHB4,BHQWUHBRVB
KRPHQVBHBPXOKHUHV�KWP�!��3DUD�GLVFXWLU�R�HVWXGR�GD�%DLQ�	�&RPSDQ\�TXH�
FRQFOXLX�TXH�XP�KRPHP�WHP�YLQWH�YH]HV�PDLV�FKDQFHV�GH�VH�WRUQDU�SUHVL-
GHQWH�GH�XPD�HPSUHVD��TXHUR�FRQWDU�PLQKD�H[SHULrQFLD�FRP�D�SUySULD�%DLQ�
	�&RPSDQ\��1R�VHPHVWUH�SDVVDGR��UHFHEL�XP�H�PDLO�GD�8QLYHUVLGDGH��GLYXO-
JDQGR�TXH�D�HPSUHVD�HVWDYD�ID]HQGR�XP�SURFHVVR�VHOHWLYR�QD�8)5*6��H�
UHVROYL�SDUWLFLSDU��$�%DLQ�p�XPD�HPSUHVD�GH�FRQVXOWRULD�HVWUDWpJLFD��HP�TXH�
RV�IXQFLRQiULRV�FRVWXPDP�WUDEDOKDU�PDLV�GH�GR]H�KRUDV�SRU�GLD�H�GHYHP�WHU�
PXLWDV�GDV�TXDOLGDGHV�TXH�ID]HP�ERQV�&(2V��FRPR�IDFLOLGDGH�FRP�Q~PHURV��
FDSDFLGDGH�DQDOtWLFD��SHQVDPHQWR�FUtWLFR�H�ERP�VHQVR�SDUD�RV�QHJyFLRV��1D�
SULPHLUD�HWDSD�GR�SURFHVVR�VHOHWLYR��XPD�SURYD�SDUD�LGHQWL¿FDU�HVVDV�TXDOL-
GDGHV��KDYLD�FHUFD�GH�FHP�SHVVRDV��GDV�TXDLV�HVWLPR�TXH�QmR�PDLV�GH�YLQWH�
SRU�FHQWR�IRVVHP�PXOKHUHV��2X�VHMD��QDTXHOD�DPRVWUD�KDYLD�VLJQL¿FDWLYD-
PHQWH�PDLV�KRPHQV�LQWHUHVVDGRV�HP�DVVXPLU�HPSUHJRV�GHVVD�QDWXUH]D��
$SHQDV�QRYH�SHVVRDV�SDVVDUDP�SDUD�D�VHJXQGD�HWDSD��WRGDV�GR�VH[R�PDV-
FXOLQR��4XDQGR�FKHJXHL�j�~OWLPD�HWDSD��QD�TXDO�IXL�HOLPLQDGR��UHFHEL�XP�
³PHQWRU �́�TXH�UHFODPDYD�GR�IDWR�GH�KDYHU�SRXTXtVVLPDV�PXOKHUHV�QR�HVFUL-
WyULR�GD�HPSUHVD��HPERUD�HOHV�HVWLYHVVHP��Ki�DOJXP�WHPSR��IDFLOLWDQGR�XP�
SRXFR�D�HQWUDGD�GHODV�HP�FRPSDUDomR�j�GH�KRPHQV��$FUHGLWR�TXH�D�PDLRULD�
dos homens concordam comigo: um ambiente de trabalho com mais mulhe-
UHV�p�PXLWR�PDLV�DJUDGiYHO�GR�TXH�XP�GRPLQDGR�SRU�KRPHQV��1HVVH�FDVR��
Ki�GLVFULPLQDomR�VLP��PDV�D�IDYRU�GDV�PXOKHUHV��3HOR�H[SRVWR��QmR�PH�SD-
UHFH�TXH�DV�GLIHUHQoDV�HQWUH�KRPHQV�H�PXOKHUHV�QR�PHUFDGR�GH�WUDEDOKR�
VHMD�GHYLGR�DR�SUHFRQFHLWR��1mR�TXH�HVVH�QmR�H[LVWD��PDV�DFUHGLWR�TXH�VHMD�
PXLWR�PHQRU�GR�TXH�SDUHFH��j�SULPHLUD�YLVWD��2�IDWR�p�TXH��VH�TXHUHPRV�TXH�
as mulheres cheguem aos mesmos salários e cargos dos homens, reclamar 
GH�VH[LVPR�QmR�p�D�VROXomR��8PD�PXGDQoD�FXOWXUDO�p�TXH�VHULD�QHFHVViULD��
QD�TXDO�DV�PXOKHUHV�GHYHULDP�ID]HU�PDLV�HVFROKDV�YDORUL]DGDV�SHOR�PHUFDGR�
H�KRPHQV�DVVXPLULDP�PDLV�UHVSRQVDELOLGDGH�GRPpVWLFDV��6H�HVVDV�PXGDQ-
oDV�GHYHP�VHU�EXVFDGDV�RX�QmR��p�RXWUD�GLVFXVVmR«



Eu sei que você me quer!
Luis Felipe Nascimento

Você está longe de casa, da família e dos amigos. Sentada nesta mesa 
relembrando do “nosso último encontro”, daqueles momentos de intenso 
prazer e, mesmo não tendo ninguém por perto, nenhum risco de nos desco-
brirem, você descarta um novo encontro. Eu sei que você prometeu para a 
sua família, e para você mesmo, que isto não iria mais acontecer.
4XH�VHX�SVLFyORJR�OKH�DFRQVHOKRX�D�¿FDU�ORQJH�GH�PLP��(X�FRPSUHHQ-

do! Apesar de tudo isto, você continua me desejando. Sabes que nunca te 
decepcionei. Então me diz: por que negar este sentimento? A vida é muito 
FXUWD��9RFr�WUDEDOKD�WDQWR��SDVVRX�SRU�WDQWDV�GL¿FXOGDGHV��QmR�PHUHFH�HVWH�
prazer? Pecado? Desde Adão todos pecam! Você é humana, uma pecadora 
nata! Estou aqui, bem pertinho, basta me chamar. Em poucos minutos esta-
rei na sua frente, do jeito que você gosta. 

Vamos lá, liberte-se, dane-se o mundo, me chame logo! Você tenta negar 
mas, a esta altura, já tomei conta dos seus pensamentos, o centro do desejo 
do seu cérebro já me colocou como prioridade, todo o seu corpo pede por 
mim! Você olha para os lados na esperança de me ver em algum lugar. É 
agora ou nunca! 
3RGHP�IDODU�R�TXH�TXLVHUHP�GH�PLP��PDV�YRFr�VDEH�TXH�VRX�¿HO��4XH�

nossa relação não é passageira. Ela acontece em diferentes lugares, em di-
IHUHQWHV�PRPHQWRV��PDV�p�HWHUQD��9RX�¿FDU�VHPSUH�FRP�YRFr��VHMD�QDTXHOHV�
inesquecíveis dois minutos da sua boca, nas duas horas no seu estômago, 
ou no resto da vida no tecido adiposo da sua barriga. Não te deixarei jamais! 
Sou toda tua. 

Assinado: Torta Mousse de Chocolate.
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O passado e o presente
Claro - Clarindo Redin

$�KLVWyULD�WHP��KRMH��XPD�IXQomR�LPSRUWDQWH��9ROWDU�QR�WHPSR�H�UHÀHWLU�
mostra caminhos que podemos hoje seguir. Sempre que lembro os bons 
(maravilhosos!!!) tempos do MUSM, encontro inspiração para ações nos tra-
balhos que hoje realizo. Recebo muitas mensagens de antigos(as) partici-
SDQWHV��TXH�VHPSUH�D¿UPDP�R�TXDQWR�DTXHOH�WHPSR�PDUFRX�DV�VXDV�YLGDV��
Não só marcou, mas orienta, ainda hoje, suas opções e atitudes. Num mun-
do sem referências mais sólidas, eu imagino quão importante é ter vivido 
aqueles momentos tão fraternos, naquele passado já um pouco distante.
3RGHUtDPRV�ID]HU�XPD�SHUJXQWD��³0DV�R�TXH�IRL�WmR�VLJQL¿FDWLYR"´�&DGD�

um poderia dar uma resposta, mas, com certeza, uma unanimidade apare-
ceria: A amizade, o carinho; o valor pessoal colocado em primeiro lugar! Não 
éramos, em primeiro lugar, um grupo de trabalho, mas antes uma turma de 
irmãos(ãs).

Hoje, nossas igrejas, nossas pastorais, nossos grupos de jovens, carecem 
PXLWR�GLVWR��9LYHPRV�QR�PXQGR�GD�H¿FLrQFLD��3UHFLVDPRV�DJLU��ID]HU�DFRQ-
WHFHU��SURGX]LU��(�VHPSUH�FRP�D�Pi[LPD�H¿FiFLD��(QWmR��Oi�QR�PHLR�GHVVD�
³&RUUHULD´��p�R�WHUPR�TXH�PDLV�VH�RXYH���Mi�QmR�Ki�PDLV�WHPSR�SDUD�DTXHODV�
nossas conversas, que aconteciam nos acampamentos, nas missas do Uni-
versitário, na serenata a Jesus Cristo das sextas-feiras, no porão da nossa 
casa (MUSM) e em tantos outros momentos!

Muitas vezes, no grupo (ou nos diversos grupos), fazíamos a “roda da 
YHUGDGH �́�RQGH�XPD�SHVVRD�VH�FRORFDYD�QR�FHQWUR�SDUD�VHU�³DYDOLDGD´��H�DMX-
dada) pelos demais. Todos podiam dizer tudo dela e ela dizer tudo de si. Era 
mais ou menos como uma terapia grupal, mas com um verdadeiro espírito 
cristão... Quer dizer, com muito amor!

Gostaria, então, sem me alongar demais, de deixar que cada um(a) com-
SOHWH�HVVD�UHÀH[mR��GL]HU�TXH�R�PXQGR�GH�KRMH�FDUHFH�GH�XPD�DWLWXGH�³086-
0pWLFD �́�)DOWD�DFROKLGD��IDOWD�VDEHU�RXYLU��IDOWD�TXHUHU�R�EHP�GR�RXWUR��e�LVVR�
o que quer dizer Amor! Sem ouvir, sem um grande esforço para entender 
o outro, não existe diálogo... Existem, sim, pessoas querendo falar e impor 
sua verdade (e que nem sempre é A Verdade!). Precisamos de tempo. De 
tempo para ouvir... De tempo (gratuito) para o outro(a)... De capacidade de 
caminhar junto... De vontade de construir coletivamente (ou, para nós, cris-
WmRV��GH�YRQWDGH�SDUD�ID]HU�R�³WUDEDOKR�FRPXQLWiULR´���3UHFLVDPRV�YDORUL]DU�



o ser humano, olhar para um mundo que precisa de nós. Isso, e muito mais, 
fariam uma sociedade diferente.

Os grandes projetos sociais e políticos (mesmo os da Igreja), sem essa 
base sólida e solidária, não vão muito longe. Não digo que não sejam impor-
tantes e necessários, mas logo, logo, começam a tropeçar nos egoísmos, na 
arrogância, no individualismo e na competição. Todos vocês sabem o quanto 
gosto de sonhar, e de sonhar grande! Mas, ao longo de minha vivencia sa-
cerdotal, fui vendo, em mim, nas pessoas com quem trabalho e convivo, e 
também nas comunidades, o quanto é difícil concretizar sonhos lindos, ma-
ravilhosas propostas cristãs de vida, sem esse substrato humano indispen-
sável, que é a bondade, a acolhida, o carinho por quem conosco e ao nosso 
lado, luta pelo mesmo ideal.

Isto tudo que nós vivemos um dia, e em que ainda acreditamos, está hoje 
FRQVDJUDGR�SHODV�SDODYUDV�GR�QRVVR�TXHULGR�)UDQFLVFR��R�DWXDO�3DSD���TXH�
GL]��³)D]�IDOWD��KRMH��XPD�,JUHMD�FDSD]�GH�UHGHVFREULU�DV�HQWUDQKDV�PDWHUQDV�
GD�0LVHULFyUGLD��XPD�,JUHMD�TXH�YROWH�D�GDU�FDORU�H�D�LQÀDPDU�R�FRUDomR�́





‘Pedis mal’
Johan Konings

“Pedis mal”. Estas duas palavras me deram algo “a pensar”. Primeiro, por 
razões linguísticas. Explico. Trata-se de uma citação da Carta de São Tiago 
(cap. 4, vers. 3), lida na missa de domingo retrasado. Nas missas que pre-
sidi, em diversas capelas, o leitor leu “pedes mal” (no singular), embora o 
restante do texto continue no plural (“não recebeis... vossos prazeres”) -- 
sinal de que a segunda pessoa do plural é um problema! Já que o mineiro lê 
“pedis” como se estivesse escrito “pédis”...
$�YHUGDGHLUD�UD]mR�SHOD�TXDO�HVVDV�GXDV�SDODYUDV�PH�¿FDUDP�QD�PHPyULD�

é que elas exprimem uma grande verdade. Lendo o texto todo (Tiago 4,1-
�����YHPRV�TXH�7LDJR�DGYHUWH�VXD�FRPXQLGDGH�SRUTXH��QD�RUDomR��RV�¿pLV�¿-
cavam pedindo de tudo a Deus, mas não segundo o espírito de Deus. Pediam 
em meio à cobiça, à inveja, à briga, e o que pediam, era “para esbanjá-lo em 
vossos prazeres”. Parece hoje!

Não vou me estender falando sobre a oração de modo moralista, quan-
do ela é feita em espírito inadequado. Ponha o chapéu quem julgar que lhe 
VLUYD��6y�TXHUR�HVFODUHFHU�GRLV�SRQWRV��D��R�TXH�p�RUDomR��H�E��R�TXH�YDOH�D�
oração de pedido?

Orar é falar com Deus, dizia o velho catecismo. É colocar-se a descoberto 
diante de Deus, com toda a franqueza. Simples? Talvez nem tanto. Porque 
Deus não se vê. Parece que Ele não fala... Mas fala, sim. Já falou muito. 
“Muitas vezes e de muitos modos, deus falou outrora aos nossos pais, pe-
ORV�SURIHWDV��1R�¿P�GHVWHV�GLDV�DJRUD��IDORX�QRV�SRU�PHLR�GR�)LOKR´��&DUWD�
DRV�+HEUHXV���������'HXV�VH�VHUYH�GH�LQWHUPHGLiULRV��IDORX�SRU�PHLR�GRV�
profetas de Israel e, suponho, também de alguns das outras religiões. E, 
GH¿QLWLYDPHQWH��FRPXQLFRX�VH�FRQRVFR�SRU�LQWHUPpGLR�GH�VHX�)LOKR��-HVXV�
de Nazaré.
4XH�VLJQL¿FD�LVVR"�(VVHV�LQWHUPHGLiULRV�IRUQHFHP�QRV�R�³PHLR´�SDUD�ID-

larmos com Deus. O meio de comunicação, por assim dizer. As palavras, a 
linguagem. Sem as palavras fornecidas pelas grandes tradições religiosas, 
não conseguimos “levar Deus à fala”. Orar é falar (por isso as gramáticas 
chamam dada segmento completo de uma frase de “oração” – sua raiz vem 
GR�ODWLP��GH�RV��RULV��TXH�VLJQL¿FD�ERFD���2V�SURIHWDV�IRUQHFHUDP�DV�SDODYUDV�
TXH�IDODP�GH�'HXV��H�GHL[DUDP�'HXV�IDODU��(�-HVXV��PDLV�DLQGD��(OH�p�D�3D-
lavra de Deus.



$FUHVFHQWR�D�LVVR�XPD�LQWXLomR�GD�¿ORVR¿D�DWXDO��QRPHDGDPHQWH��GH�3DXO�
5LFRHXU��³/HU��TXH�p�XPD�IRUPD�GH�IDODU�H�GH�HVFXWDU��p�GHVFREULU�VH�D�VL�
mesmo no espelho que é o texto. Quando você lê um bom romance, você 
simpatiza ou antipatiza com determinadas personagens ou ações. Por quê? 
Porque você se espelha nisso.” Pois bem, as tradições religiosas, a Bíblia e, 
de modo especial, as palavras em que Jesus se nos apresenta, nos permi-
tem espelharmo-nos diante de Deus. Rezando um Salmo, pensando sobre 
uma passagem do Evangelho, vemo-nos envolvidos num diálogo entre Deus 
H�QyV�PHVPRV��3HUFHEHPRV�TXHP�VRPRV�GLDQWH�G¶(OH��HQWHQGHPRV�FRPR�
nos encontramos diante da última instância ou meta de nossa vida. Por isso 
mesmo, toda oração é comunitária, porque é a comunidade da linguagem 
que nos fornece o espelho em que nos vemos diante de Deus. 
(�SRGHPRV�SHGLU�DOJR�D�'HXV"�&ODUR��D�FRQYHUVD�p�IUDQFD��OLYUH��)DODPRV�

GH�QRVVDV�FDUrQFLDV��H�LVVR�YDOH�XP�SHGLU��4XDQGR�XP�¿OKR�GL]�j�VXD�PmH�TXH�
está com fome, a mãe entende isso como um pedido... Ao falar com Deus, 
SRGHPRV�DWp�UHFODPDU��[LQJDU��FRPR�IH]�R�QmR�WmR�SDFLHQWH�-y��OHLD�OLYUR�GH�
-y��VREUHWXGR�RV�FDStWXORV���D������'HSRLV��YHUHPRV�TXH�IDODPRV�EREDJHQV�
�OHLD�-y������������������2UD��R�TXH�SHGLPRV�GHYH�FRUUHVSRQGHU�DR�TXH�'HXV�
p�H�HVWi�SUHVWHV�D�QRV�GDU��'HXV�p�DPRU�����&DUWD�GH�-RmR����������(�-HVXV�
p�VXD�SDODYUD�GH�DPRU�DWp�R�¿P��(YDQJHOKR�GH�-RmR����������QHOH��SUHVWHV�
D�PRUUHU�SRU�DPRU�H�¿GHOLGDGH��'HXV�VH�IDOD�WRGLQKR��VH�FRPXQLFD�DWp�R�¿P�
(João 14,9). 

Então, o que combina com isso, podemos pedi-lo sem ressalvas. Mas o 
que apenas combina com nosso egoísmo e vaidade, é melhor pôr a mão na 
ERFD��FRPR�-y��H�HQYHUJRQKDU�VH�GLVVR�GLDQWH�GH�'HXV��
9HP�PH�j�PHPyULD�XPD�SRHVLD�GH�XP�SDGUH�SRHWD�GH�PLQKD�WHUUD�QDWDO�

TXH�DSUHQGHPRV�QR�HQVLQR�IXQGDPHQWDO��GDTXHOH�WHPSR������³7X�RUDYDV��Vy��
numa montanha, mas tal montanha eu não encontro... Ensina, Senhor, a 
este bobo que sou eu, como devo orar”.

&RP�OLFHQoD�GH���KWWS�GRPWRWDO�FRP�!�������������



Loosing my religion: 
um cético saindo do armário

Zé - José Carlos Lázaro da Silva Filho

Um velho ditado diz “religião e política não se discute”. Nada mais con-
servador do que isto. Nos tempos onde redes sociais virtuais provocam su-
perexposição, imediatismo e má interpretação, talvez fosse melhor seguir 
o ditado e se manter fora de discussões sobre estes temas, para manter o 
convívio social plural. “Só que não!” (gíria do momento, dezembro de 2013). 

Talvez seja melhor ter uma posição clara política, num momento de po-
laridade em que há tantos blogs contra o governo, a favor do governo, a 
favor de governos que não conhecemos bem, contra outros governos que 
não conhecemos bem, a favor ou contra os direitos humanos. Mas também: 
“Só que não!” Meu ceticismo me leva a duvidar tanto de informações da 
“grande mídia”, quanto de informações de “blogs chapa branca”. Notícia de 
jornais, um dia destes: “Governos ocidentais controlam a internet!” Alguém 
diria, caçoando: “Que “governos”, cara-pálida?” Como bom cético que sou, 
SHQVR�QXP�¿OWUR�SHVDGR�VREUH�WXGR��$�³3ROtWLFD´�HVWi�FRPSOH[D��ÀXLGD��/HU�
Zigmunt Bauman torna-se necessário, mas também torna-se necessário ler 
¿ORVR¿D!�(�HVWD�QmR�p�D�TXHVWmR�GHVWH�WH[WR��DSHVDU�GH��SDUD�PXLWRV��SROtWL-
ca ser mais ou menos como uma religião, o maniqueísmo do bem e do mal. 
Mas o ceticismo leva a questões maiores, à “questão maior” de que não se 
discute a religião. 

Uma das leituras mais impressionantes deste meu ano passado foi um 
livro já batido, de 2007(?) “Deus, um delírio”, de Richard Dawkins. Me con-
VLGHUR��D�SULRUL��XP�³FpWLFR �́�QR�VHQWLGR�¿ORVy¿FR�GHVWH�WHUPR��PDV�D�OHLWXUD�
de Dawkins ajudou a organizar o meu ceticismo religioso, que começou com 
a minha “crisma”, em um “convento” franciscano em Berlin, aos 35 anos, 
ouvindo sobre religião de um irmão teólogo octogenário. Neste “processo”, 
em uma sessão, uma das pessoas em conversão comentou sobre o “Credo” 
(o mantra dogmático, parte essencial de uma missa da igreja católica apos-
tólica romana) e seu texto “longo”, onde tem-se sobre “(...) creio na ressur-
reição da carne (...)”. Naquele momento, o velho irmão falou (em alemão) à 
pessoa algo como “isto são textos simbólicos”. 

Daí em diante, minha volta a frequentar a Igreja Católica tornou-se mais 
leve e clara, frente ao objetivo maior, que era o de casar-me com uma católi-



FD�SRORQHVD��QD�3RO{QLD��XP�SDtV�PDLV�FDWyOLFR�GR�TXH�R�9DWLFDQR��DR�PHQRV��
esta era a minha impressão!) – e de um catolicismo “meio” antiquado. 

Mas a frequência de um cético a missas é problemática. Sobretudo por-
que a maioria dos religiosos, leigos ou não, católicos ou não, pensam que 
palavras institucionais e dogmáticas como o “Credo” ou trechos da Bíblia 
VmR�XPD�YHUGDGH�UHDO��H�QmR�VLPEyOLFD��5HÀH[}HV�VREUH�PLVVDV�IUHTXHQWD-
das após minha crisma me levam ao ceticismo da religiosidade. Aí entram 
as leituras de Dawkins, de Freud (em “Futuro de uma ilusão”), de Nietzsche 
(em “Deus está morto!”) e uma certeza, no limite a que um cético se per-
mita, de que a religião é uma criação humana para suas necessidades psi-
FROyJLFDV�H�VRFLROyJLFDV��(�GDt�HPHUJHP�R�DJQRVWLFLVPR�RX�D�FUHQoD�HP�XP�
“deus einsteniano” (o do Deus como o criador matemático do “Big Bang”). 
Minha raiz cética me leva, ao mesmo tempo, a duvidar da existência deste 
³'HXV�¿JXUDWLYR �́�H�D�GXYLGDU�GD�VXD�LQH[LVWrQFLD��SDUD�PLP�¿FDQGR�PHOKRU��
mais confortável, o agnosticismo de Huxley do que o ateísmo convicto de 
'DZNLQV��/HPEUDQGR�3RSSHU��PHVPR�DFKDQGR�TXH�R�FLVQH�EUDQFR�QmR�p�XP�
deus, não posso negar a chance de um cisne negro que não conheço ser “um 
deus”. Dawkins me parece exagerar na sua certeza de que não exista um 
deus einsteiniano e de seu ateísmo convicto.

Mas o mais interessante disto tudo é uma questão provocante do livro de 
Dawkins, onde o autor coloca que o agnóstico/ateu está para a (aceitação 
da) sociedade ocidental, como o homossexual nas décadas de 1950 (visão 
de Dawkins na perspectiva da sociedade norteamericana), ou seja, ele só é 
aceito se não for declarado. Hoje, no Brasil, acho que ainda estamos neste 
HVWiJLR��WDPEpP�SDUD�RV�KRPRVVH[XDLV��(QWmR��YROWDPRV�DR�WHPD�GH�³GLV-
cutir religião”. Como a opção de “sair do armário” e expor claramente sua 
posição de ser agnóstico, ou seja, de não acreditar em um deus único e liga-
GR�D�TXHVW}HV�WHUUHQDV�GR�GLD�D�GLD��&RPR�YLYHU�R�1DWDO��D�3iVFRD��H�RXWURV�
feriados como verdades únicas, mesmo sabendo que a maioria da população 
PXQGLDO�QmR�DFUHGLWD�H�VHJXH�HVWD�FXOWXUD�UHOLJLRVD��(�HVWD�p�LQFRHUHQWH�Mi�
entre culturas próximas, com seus presépios com elefantes ou vacas, e suas 
diversas “ceias de Natal”, misturadas com tradições celtas da idade média). 
Mas talvez isto seja mais ou menos como querer não ser execrado, em 
um aniversário infantil, por não balançar a mão, “abençoando a criança em 
nome de Maria” (na tradição cearense). 
3HVVRDOPHQWH��VLQFHUDPHQWH�SDUHL�GH�EDODQoDU�D�PmR�HP�GLUHomR�GD�

FULDQoD�QHVWD�ODGDLQKD�FXOWXUDO��9RX�j�PLVVD��QD�3RO{QLD��FRPR�XP�HYHQWR�
cultural e como experiência sociológica. Claro que não entendo a missa em 
3RORQrV��PDV�PDQWUDV�VmR�PDQWUDV��H�����/i��DV�PLVVDV�VmR�FKHLDV�GH�SHVVRDV�
GH�WRGDV�DV�LGDGHV��$RV�SRXFRV��YRX�MXQWDQGR�DV�DR�PHX�FHWLFLVPR��(��DWp�
SDUD�VLPSOL¿FDU�XP�SRXFR�R�SURFHVVR��YRX�OLEHUDQGR�PHX�DJQRVWLFLVPR��4XH�
venha o dia do “orgulho agnóstico” ou o “dia internacional dos agnósticos”.

“... Creio na santa igreja católica (!!!!) [...]”. Só que não ... Seja com o 
papa Francisco ou como na época do Ratzinger...

Como uma velha canção dos anos oitenta: “That’s me in the corner (...) 
ORRVLQJ�P\�UHOLJLRQ´��R�UHFRUWH�¿FD�ERP�SDUD�XPD�OHWUD�FRPSOLFDGD�����
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Saúde e Bem Estar



Pereba
Neca - Marli Knorst

E esfrega a pereba,
grande, funda,
imunda.
Que deixa marcas
na bunda.
Que ninguém jamais 
vai ver. 
Ou verá?
Não sei!

Escrita em 1982, durante o estágio no Projeto Rondon



Benefícios do Exercício Físico
para a saúde mental

Paula Licodiedoff

Muito se tem comentado, nestes últimos anos, sobre os benefícios do 
exercício físico para a melhora do nosso estado geral de saúde. Esse apoio 
cada vez mais intenso à prática de uma atividade desportiva e combate ao 
sedentarismo têm sido a bandeira de cardiologistas, endocrinologistas, orto-
SHGLVWDV��SQHXPRORJLVWDV��GH�YiULRV�³LVWDV �́�HQ¿P��VH�WHP�GDGR�PXLWD�rQIDVH�
– e com razão – aos benefícios que o exercício físico traz ao nosso corpo. Mas 
aqui pretendo enfocar os benefícios não menos importantes que a prática de 
uma atividade física, seja ela lúdica ou não, traz para a nossa saúde mental. 

De nada adianta estarmos com o coração, pulmão, articulações, e outros 
órgãos em perfeito estado de funcionamento, se não estivermos gozando 
de uma saúde mental plena. E o caminho para alcançarmos este objetivo 
WDPEpP�SDVVD�SHOR�LQFHQWLYR�GD�DWLYLGDGH�ItVLFD�FRPR�PHLR�H¿FD]�SDUD�D�
obtenção de excelentes resultados no campo da saúde mental. São vários os 
fatores que podemos abordar nesta coluna. E, com o devido tempo, preten-
do me debruçar sobre cada um deles. 

Entretanto, neste contato com os leitores desta publicação, escolho fazer 
algumas considerações sobre os efeitos ansiolíticos do exercício físico, por 
FRQVLGHUDU�TXH�HVWH�WHPD�p�GH�JUDQGH�UHOHYkQFLD�H�GH�JUDQGH�LQÀXrQFLD�QR�
dia a dia de grande parte de nossa população. 

Do ponto de vista emocional, o ser humano pode experimentar basica-
mente três emoções principais, quando exposto a uma situação ameaçadora: 
a) raiva dirigida para fora (o equivalente à cólera, explosão); b) raiva dirigida 
contra si mesmo (depressão); e c) ansiedade ou medo. Nestas situações 
em que o indivíduo se encontra em estado de alerta, o organismo sempre 
UHDJH�FRP�XP�FRPSRUWDPHQWR�HVSHFt¿FR��PXLWDV�YH]HV�VHTXHU�FRQWURODGR�
conscientemente, resultando em comportamento de fuga ou de ataque ao 
agente estressor. 

Em situações de normalidade, as reações emocionais geram descargas 
hormonais que, após o pico de excitação, retornam ao estado de equilíbrio. 
O transtorno de ansiedade se manifesta justamente quando esse processo 
interno de reação ao agente estressor não retorna ao estado de equilíbrio. 
$TXL�SRGHPRV�LGHQWL¿FDU�R�H[HUFtFLR�ItVLFR�DHUyELFR�FRPR�XP�HOHPHQWR�GH�



proteção ao organismo, já havendo estudos no sentido de que estes exercí-
cios tenham um efeito antidepressivo e ansiolítico. 

A ansiedade, seja ela encarada como um sintoma ou como uma patologia, 
envolve uma série de aspectos multifatoriais de caráter somático ou cogniti-
vo, que se apresentam por sentimentos subjetivos como apreensão, tensão, 
PHGR��WUHPRUHV�LQGH¿QLGRV��LPSDFLrQFLD��HQWUH�RXWURV��DVSHFWRV�FRJQLWLYRV��
RX�SRU�DOWHUDo}HV�¿VLROyJLFDV�QRV�YiULRV�VLVWHPDV�GR�RUJDQLVPR��FRPR�WD-
quicardia, vômitos, diarreia, cefaleia, insônia e outros (aspectos somáticos). 
Estes sintomas atingem a população em geral, tendo maior incidência em 
mulheres na faixa etária dos 25 aos 55 anos. 

Os tratamentos convencionais para os transtornos de ansiedade consis-
tem em psicoterapia associada à medicação, e têm resultados positivos, 
TXDQGR�FRQGX]LGRV�SRU�SUR¿VVLRQDLV�FRPSHWHQWHV��(QWUHWDQWR��p�LPSRUWDQWH�
TXH�VH�PHQFLRQH�TXH�HVWXGRV�FLHQWt¿FRV�UHDOL]DGRV�DR�ORQJR�GHVWHV�~OWLPRV�
25 anos vêm demonstrando que o exercício físico aeróbico, como a corrida, 
têm um efeito positivo nos quadros de transtornos de ansiedade.
$V�UHDo}HV�¿VLROyJLFDV�GR�LQGLYtGXR��WDLV�FRPR�DXPHQWR�GD�IUHTXrQFLD�

cardíaca, aumento da frequência respiratória, aumento da pressão arterial e 
níveis de lactato sanguíneo, são bastante similares tanto em um ataque de 
pânico, por exemplo, como no pico de um exercício físico. Esta semelhança 
QDV�DOWHUDo}HV�¿VLROyJLFDV�DFDED�SRU�GHVHQFDGHDU�XP�SURFHVVR�ELROyJLFR-
-psicológico que prepara o indivíduo para o controle emocional destas rea-
ções. 

Estudos envolvendo outros transtornos de ansiedade, que não o pânico, 
também apontaram resultados positivos de intervenções acompanhadas de 
exercício físico, o que nos leva à conclusão de que o exercício físico aeróbico 
WHP�VLJQL¿FDWLYD�LQÀXrQFLD�QD�UHGXomR�GRV�VLQWRPDV�GH�DQVLHGDGH��SRGHQGR�
ser utilizados como auxílio no tratamento destes transtornos. Portanto, sua 
corrida de cada dia não estará apenas colocando seu corpo em forma, mas a 
sua mente também estará entrando em uma melhor forma.



Indústria farmacêutica:
saúde versus capital

Tony - Antônio João Valandro

A indústria farmacêutica tem sido alvo de muitas críticas, e desenvol-
veu, ao longo do tempo, um poder incalculável para a sociedade mundial, 
principalmente por lidar com uma das necessidades mais básicas para o ser 
humano: a saúde. Uma pessoa com alguma enfermidade – falando de do-
enças mais graves – está disposta a investir qualquer soma de dinheiro para 
conseguir a cura (cura essa que, muitas vezes, não é garantida). A produção 
de medicamentos se tornou um negócio altamente rentável, como qualquer 
outro, como produzir roupas, eletrônicos e outros. Portanto, não há nada de 
ilegal neste fato, considerando que é apenas mais um segmento de negócios 
inserido em um mundo capitalista.

O que se tem questionado muito é a maneira como são conduzidos os 
SURFHVVRV�GH�SURSDJDQGD��PDUNHWLQJ�H�SUHFL¿FDomR�GRV�PHGLFDPHQWRV�

O foco no paciente tem sido um discurso bastante apelativo, ao se divulgar 
os benefícios de um determinado medicamento. Mas, por outro lado, uma 
JUDQGH�SUHRFXSDomR�GD�LQG~VWULD�p�D�GH�SRGHU�LGHQWL¿FDU�PpGLFRV�FRP�DOWR�
potencial prescritivo e, a partir desse mapeamento, elaborar as campanhas 
e direcionar as verbas de marketing para atingir seus objetivos de vendas.

 Grandes volumes de dinheiro são investidos anualmente nas campanhas 
promocionais, principalmente porque existem várias empresas com medi-
camentos diferentes, mas as mesmas indicações terapêuticas. Em algumas 
VLWXDo}HV��WDLV�PHGLFDPHQWRV�SRVVXHP�QtYHLV�GH�H¿FiFLD�PXLWR�SUy[LPRV�
quando comparados entre si e com efeitos adversos distintos. Em outras 
situações, novos medicamentos são lançados no mercado, mas com os mes-
PRV�QtYHLV�GH�H¿FiFLD��2�EHQHItFLR�HVWi�QR�JUDX�GH�WR[LFLGDGH�TXH�RV�SD-
cientes irão experimentar com uma droga ou outra na composição destes 
medicamentos. Frequentemente, estes pequenos benefícios em termos dos 
resultados e vantagens em relação aos efeitos adversos dos novos trata-
PHQWRV�FRVWXPDP�YDOHU�PLOKDUHV�GH�UHDLV��3DUD�H[HPSOL¿FDU��H�FLWDQGR�XP�
FDVR�SDUWLFXODU�GD�HVSHFLDOLGDGH�GH�RQFRORJLD��VHULD�LUUHVSRQViYHO�D¿UPDU�
quanto dinheiro vale 30 dias a mais de sobrevida e com uma qualidade de 
morte melhor. A verdade é que, mediante estes altos custos, pacientes serão 
melhor tratados ou não, dependendo de seus planos de saúde suplementar 



ou da incorporação destas novas drogas pelo Sistema Único de Saúde, em 
se falando de Brasil. Normalmente, quem tem um bom plano de saúde terá 
direito às novas drogas.

As campanhas promocionais de marketing fazem uso destas informações 
FLHQWt¿FDV�SDUD�FRQIHFFLRQDU�VHXV�PDWHULDLV�SURPRFLRQDLV��1HVWHV�PDWHULDLV��
DTXHODV�SHTXHQDV�GLIHUHQoDV�GH�H¿FiFLD�H�WR[LFLGDGH�VHUmR�DPSODPHQWH�
abordadas pelos representantes de vendas ou, mais modernamente, pelos 
chamados “consultores técnicos de vendas” em suas visitas mensais aos 
PpGLFRV��1mR�Ki�TXDOTXHU�SUREOHPD�HP�OHYDU�LQIRUPDomR�FLHQWt¿FD�j�FODVVH�
PpGLFD��0DV��D�SDUWLU�GD�LGHQWL¿FDomR�GH�PpGLFRV�GH�JUDQGH�SRWHQFLDO�SUHV-
critivo pelos representantes, monta-se uma estratégia altamente “marque-
teira”. Aí entra em discussão a questão da Ética das relações entre médicos 
e a indústria.

Houve um tempo que essa regulação praticamente não existia. Médicos 
eram contemplados com viagens internacionais até mesmo em classe exe-
cutiva com direito a acompanhantes e jantares nos melhores restaurantes 
do mundo, regados pelos melhores vinhos, entre outros presentes e brindes.

Hoje, a ANVISA, seguindo o FDA, estabeleceu regras muito claras para 
UHJXODU�HVVD�UHODomR�PpGLFR�LQG~VWULD��H�HVWi�GH�ROKR�QHVVD�¿VFDOL]DomR��DSOL-
cando multas elevadas aos laboratórios que as infringirem. Os próprios la-
boratórios reviram as políticas de marketing para tentar tornar esse relacio-
namento mais saudável e, ao mesmo tempo, para se proteger. Ainda assim, 
este assédio continua forte. No Brasil, médicos continuam sendo convidados 
a participar de eventos nacionais e internacionais com objetivos de que tra-
gam novos conhecimentos ao país, com total patrocínio da indústria, porém 
com muito menos glamour e menos regalias. Outros países já baniram esta 
prática. 

Em um discurso sobre a postura antiética da indústria farmacêutica. A 
doutora e professora de Harvard Marcia Angell fala: “Em suas práticas, os 
médicos não deveriam aceitar brindes da indústria farmacêutica. Nem mes-
PR�RV�FRQVLGHUDGRV�LQVLJQL¿FDQWHV��SRLV�D�OLWHUDWXUD�PRVWUD�TXH�PHVPR�SH-
quenos presentes, especialmente aqueles dados aos médicos em formação, 
criam o desejo de retribuir de alguma forma. Reconheço que essas suges-
tões pareçam radicais hoje, porque médicos envolvidos nos âmbitos práticos 
e acadêmicos estão bem acostumados a receber grandes somas de dinheiro, 
jantares e presentes da indústria.”

Não que não haja excelentes medicamentos para a nossa saúde ou que a 
indústria farmacêutica não exerça um papel fundamental na busca de tera-
SLDV�H¿FD]HV�QR�WUDWDPHQWR�GH�WDQWDV�GRHQoDV�TXH�DÀLJHP�H�GHVWURHP�IDPt-
lias. Mas os medicamentos devem ser receitados com cuidado e os médicos, 
ao prescrevê-los, devem estar bem a par das pesquisas, dos resultados e de 
informações verossímeis referentes aos tratamentos. 

Ao mesmo tempo, existe um grande número de médicos que colocam a 
FLrQFLD�H�R�SDFLHQWH�FRPR�IRFR�SULQFLSDO�HP�VXDV�DWLYLGDGHV�SUR¿VVLRQDLV��
Mas precisa haver a garantia de que nenhum médico tenha sua prescrição 
baseada em uma troca não fundamentada na extrema ética com a indústria 
farmacêutica.

Toda a prática da medicina deve ser baseada em boa pesquisa clínica ou, 
pelo menos, em uma forte plausibilidade biológica. E a relação da classe mé-



dica com a indústria farmacêutica deve continuar sendo vigiada pelas agên-
cias reguladoras, para que pacientes não sejam prejudicados e para que as 
pesquisas clínicas sejam extremamente bem conduzidas e com objetivos de 
EXVFDU�D�FXUD�SDUD�DV�WHUUtYHLV�GRHQoDV�TXH�DÀLJHP�D�KXPDQLGDGH�



Como envelhecer?
Maninha - Mara Regina Knorst

A expectativa de vida está aumentando em todo o mundo. Com isso, um 
número cada vez maior de pessoas passa a sobreviver até 70 ou 80 anos. 
Como será esse “envelhecer”? Qual a qualidade de vida nossa sobrevivência?

Se perguntarmos para as pessoas como gostariam de envelhecer, prova-
velmente ouviremos como resposta: “Com saúde, independência e qualida-
de de vida.”

À medida que se envelhece, surgem às doenças crônicas. E, com elas, 
PXLWDV�YH]HV�YrP�GH¿FLrQFLDV�H�DOJXPDV�GHSHQGrQFLDV��3RUpP��QDGD�H�QH-
nhuma doença tem um efeito tão devastador sobre a qualidade de vida do 
idoso quanto a solidão e a inatividade.

Como a pessoa idosa muitas vezes vive só, pode sentir os males com 
intensidade maior, o que muitas vezes é apresentado através da sua lingua-
JHP�FRUSRUDO��SRGHQGR�MXVWL¿FDU�R�GHL[DU�GH�ID]HU�H�RX�GH�YLYHU�R�GLD�D�GLD�

A manutenção do convívio familiar, social e com os amigos é de funda-
mental importância para manutenção do bem-estar físico e psíquico dos 
idosos.

A atividade física, ao longo da vida, entra como um elemento indispen-
sável para retardar o processo de envelhecimento e a dependência motora. 
Deve ser estimulada em todas as fases da vida, mas principalmente na ter-
ceira idade.

A maioria dos idosos não quer (ou, ao menos, não gostaria de) depender 
de mais alguém para garantir o próprio bem-estar. Todos querem ser donos 
da própria vida, ter capacidade de decidir e escolher caminhos, mesmo que 
seja na simples tarefa de escolher a roupa que vai vestir. Quando a inde-
pendência não é alcançada, sentem-se infelizes e muitas vezes adoentados.

As pessoas que convivem com idosos, tanto sendo familiares quanto cui-
dadores, devem respeitar as diferenças e, dentro do possível, manter ao 
máximo a independência dos idosos. Muitas vezes, é preciso ter paciência 
e não só escutar o que falam, mas saber ouvir. E, muitas vezes, é preciso 
saber ouvir as mesmas histórias, nunca esquecendo de que estas pessoas 
um dia foram mais jovens e tiveram grande paciência em ouvir e responder 
UHSHWLGDV�YH]HV�DV�PHVPDV�SHUJXQWDV�H�KLVWyULDV�GRV�VHXV�¿OKRV��VREULQKRV��
ou crianças em geral...
$�DWHQomR�j�SHVVRD�LGRVD�QmR�GHYH�VLJQL¿FDU�D�DXVrQFLD�GH�GRHQoDV��PDV�



sim o respeito, a independência, a liberdade de escolha do seu estilo de 
vida. As estratégias do cuidado devem respeitar a individualidade, sempre 
pensando na manutenção do convívio social, objetivando assim a melhora 
da qualidade de vida.
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Pássaro quixotesco
Luis Binotto

Acordei naquela manhã e, como de costume, fui tomar meu café matinal. 
Tudo na mais rotineira sequência, não fosse por um pássaro que insistia em 
bicar o vidro junto ao telhado. Imaginando que aquilo devia doer, ou quem 
VDEH�OKH�UHQGHU�XPD�ERD�GRU�GH�FDEHoD��¿TXHL�LPDJLQDQGR��HQTXDQWR�FRPLD��
por qual razão ele fazia aquilo.
)RL�TXDQGR�PH�OHPEUHL�GH�TXH�KDYtDPRV�DSOLFDGR�XP�¿OPH�HVSHOKDGR�VR-

EUH�R�YLGUR��SDUD�¿OWUDU�R�FDORU�TXH�HQWUDYD�SRU�DTXHOD�DEHUWXUD��$�SDUWLU�GDt��
não foi difícil imaginar que aquele pequeno animal territorial estava brigando 
SRU�WHUULWyULR�FRP�RXWUR�SiVVDUR�TXH�YLD�UHÀHWLGR�QR�HVSHOKR�±�QR�FDVR��HOH�
mesmo. Decifrado o enigma, segui com meu café.

No dia seguinte, no outro, e também no outro, aquela cena incorporou-se 
j�PLQKD�URWLQD�PDWLQDO��1mR�WDUGRX�DWp�TXH�R�KRPR�VDSLHQV�DTXL�±�VXSRVWD-
PHQWH�QR�WRSR�GD�FDGHLD�DQLPDO�UDFLRQDO�±�FRPHoDVVH�D�WHFHU�MXt]RV�VREUH�
aquele bicho estúpido. Será que não “se dava conta” de que estava travando 
uma batalha contra si mesmo? Merecia a sua provável dor de cabeça! Quem 
mandou ser tão estúpido!

Assim foi até que um dia, durante a corriqueira cena, um insight inter-
rompeu as críticas. Pensei, quantas vezes, nós mesmos, seres humanos ra-
cionais, tão orgulhosos de nossa capacidade e feitos, não fazemos o mes-
mo?! Explico-me: Não raro, travamos nossas próprias batalhas imaginárias, 
quixotescas, com preocupações de toda sorte, preocupados com as opiniões 
dos outros, com antecipações de problemas que nunca ocorrerão, ruguinhas 
aqui, pneuzinhos ali, numa atitude neurótica que acabava por minar nossas 
GHIHVDV�H��¿QDOPHQWH��VDERWDU�QRVVD�VD~GH��4XDQWR�UHÀH[R��

Mudei... Primeiro, parei imediatamente de criticar aquele pássaro. Identi-
¿TXHL�PH�FRP�HOH�HP�DOJXP�JUDX��$SUHQGL�FRP�HOH��$�VHJXLU��SDUHL�GH�EULJDU�
DXWRPDWLFDPHQWH�FRP�PHXV�SUySULRV�³UHÀH[RV´�QR�HVSHOKR�GD�YLGD��&ODUR�
que, de vez em quando ainda saio com alguma bicadinha. Olho para o lado, 
WHQGR�GHVFREULU�VH�QLQJXpP�YLX��H�¿QMR�TXH�QmR�RFRUUHX�
'HVGH�HQWmR��VXEVWLWXL�D�1HRVDOGLQD���SRU�XP�SRXFR�PDLV�UHÀH[mR���



(SLWi¿R�QR�SUHVHQWH"
/XLV�)HOLSH�1DVFLPHQWR

&HUWR�GLD��'HXV�DSDUHFHX�SDUD�XPD�SHVVRD�H�OKH�LQIRUPRX�TXH�HOD�WHULD�
PDLV����GLDV�GH�YLGD��$�SHVVRD��TXH�FRQ¿DYD�HP�'HXV��DFUHGLWRX�TXH�LVWR�
UHDOPHQWH�LULD�DFRQWHFHU��$R�UHFHEHU�HVWD�QRWtFLD��QmR�SRGHULD�PDLV�FRQWLQXDU�
YLYHQGR�FRPR�YLYLD��SRLV�WLQKD�SRXFR�WHPSR��9LYHU�PHQRV�GR�TXH�HOD�LPD-
JLQDYD�VH�WRUQRX�XP�SUREOHPD��5HVROYHX�JDVWDU�R�FDSLWDO�DFXPXODGR��WDQWR�
R�¿QDQFHLUR�TXDQWR�R�PRUDO��(UD�KRUD�GH�ID]HU�DTXLOR�GH�TXH�PDLV�JRVWDYD��
9LDMRX��EHEHX��FRPHX��FRPSURX��WUDQVRX��'LVVH�WXGR�R�TXH�WLQKD�WUDQFDGR�QD�
JDUJDQWD��&KXWRX�R�EDOGH��1mR�KDYLD�PDLV�R�TXH�WHPHU�H�QHP�UD]}HV�SDUD�
HVFRQGHU�VHXV�VHQWLPHQWRV��1mR�LPSRUWDYD�VH�HVWDYD�PDLV�RX�PHQRV�IHOL]�
SRU�WHU�IHLWR�WXGR�R�TXH�TXHULD��SRU�WHU�GLWR�WXGR�R�TXH�GLVVH��QmR�LPSRUWDYD�
VH�WLQKD�PDLV�RX�PHQRV�DPLJRV��VH�IH]�DV�RXWUDV�SHVVRDV�PDLV�RX�PHQRV�
IHOL]HV��3DVVDGRV�DTXHOHV����GLDV��FKHJRX�R�VHX�¿P��(LV�TXH�'HXV�DSDUHFHX�
QRYDPHQWH�H�OKH�LQIRUPRX�TXH�KRXYH�XP�HQJDQR��TXH�QD�YHUGDGH�HVWD�SHV-
VRD�WHULD�PDLV����DQRV�GH�YLGD��'LDQWH�GH�WDO�UHYHODomR��HOD�QmR�FRQVHJXLX�
¿FDU�IHOL]��SRLV�QmR�HVWDYD�SUHSDUDGD�SDUD�YLYHU�PDLV����DQRV��9LYHU�PDLV�GR�
TXH�HOD�LPDJLQDYD�VH�WRUQRX�XP�SUREOHPD��
6DEHPRV�±�PDV�QmR�DFUHGLWDPRV�±�TXH�D�QRVVD�YLGD�SRGH�DFDEDU�HP����

GLDV�RX�VH�HVWHQGHU�SRU�PDLV����DQRV��$�YLGD�p�FRPR�DTXHOD�EULQFDGHLUD�GD�
³GDQoD�GDV�FDGHLUDV �́�QmR�VDEHPRV�D�KRUD�HP�TXH�D�P~VLFD�LUi�SDUDU�H�QHP�
VH�YDPRV�FRQVHJXLU�XP�OXJDU�SDUD�VHQWDU��6DEHU�TXH�YDPRV�PRUUHU�QmR�QRV�
ID]�UHSHQVDU�R�GLD�GH�KRMH��SRU�TXH�DFKDPRV�TXH�DLQGD�WHPRV�PXLWR�WHPSR��
&RPR�GLVVH�6DUDPDJR��³)XJLU�GD�PRUWH�SRGH�WRUQDU�VH�QXP�PRGR�GH�IXJLU�
GD�YLGD�́ �'HL[DPRV�DV�FRLVDV�PDLV�LPSRUWDQWHV�SDUD�ID]HU�QR�IXWXUR��3RXFRV�
VmR�FRPR�XP�DPLJR�TXH�PH�GLVVH��³$Wp�DPDQKm��PDV�PH�Gi�XP�DEUDoR�
KRMH��SRLV�QmR�VHL�VH�YDL�KDYHU�XP�DPDQKm �́�3RU�RXWUR�ODGR��WHPRV�TXH�SHQ-
VDU�QR�IXWXUR��PDV�QmR�DSHQDV�³QDTXHOH�Sp�GH�PHLD´�TXH�YDL�QRV�JDUDQWLU�
R�FRQIRUWR�GHSRLV�GH�DSRVHQWDGRV��(�D�UHVHUYD�GH�VD~GH��GH�UHSXWDomR��H�R�
HVWRTXH�GH�DPL]DGHV�H�GH�DPRU"�1D�DSRVHQWDGRULD��YDPRV�YLYHU�Vy�GR�WDO�
Sp�GH�PHLD"�5HÀH[}HV�VREUH�R�TXH�¿]HPRV�RX�TXH�GHYHUtDPRV�WHU�IHLWR�QD�
YLGD�HVWmR�H[SOtFLWDV�HP�FDQo}HV�FRPR�³(SLWi¿R �́�GD�EDQGD�7LWmV��³'HYLD�WHU�
DUULVFDGR�PDLV��(�DWp�HUUDGR�PDLV��7HU�IHLWR�R�TXH�HX�TXHULD�ID]HU«´�±�OHWUD�
H�P~VLFD�SRGHP�VHU�DFHVVDGDV�HP�KWWS���OHWUDV�WHUUD�FRP�EU�WLWDV���������
'LDQWH�GD�FHUWH]D�GD�PRUWH��GHYHUtDPRV�QRV�SHUJXQWDU��2�TXH�ID]HPRV�KRMH�
VHULD�R�TXH�IDUtDPRV�QRV�~OWLPRV����GLDV�GH�YLGD"�(�R�TXH�ID]HPRV�KRMH�QRV�



OHYD�DR�TXH�TXHUHPRV�SDUD�QRVVRV�SUy[LPRV����DQRV"�6H�DV�GXDV�UHVSRVWDV�
IRUHP�6,0��D�QRVVD�D�UHÀH[mR�¿QDO�VHUi�XP�³YDOHX�D�SHQD �́�FRPR�QD�FDQomR�
³0\�:D\ �́�GH�3DXO�$QND��³(X�YLYL�XPD�YLGD�TXH�IRL�FKHLD��(X�YLDMHL�SRU�FDGD�
XPD�H�SRU�WRGDV�DV�URGRYLDV��(�PDLV��PXLWR�PDLV�TXH�LVVR��(X�¿]�GR�PHX�
MHLWR´�±�OHWUD�H�P~VLFD�SRGHP�VHU�DFHVVDGDV�HP�KWWS���OHWUDV�WHUUD�FRP�EU�
IUDQN�VLQDWUD�������WUDGXFDR�KWPO���6H�IRUHP�12��HQWmR�Wi�QD�KRUD�GH�FDQ-
WDU�(SLWi¿R��FRQMXJDQGR�RV�YHUERV�QR�SUHVHQWH��³'HYR�DUULVFDU�PDLV��(�DWp�
HUUDU�PDLV��)D]HU�R�TXH�HX�TXHUR�ID]HU«´��



Doutor, tem cura?
Celso Funcia Lemme

³(QTXDQWR�WRGR�PXQGR�HVSHUD�D�FXUD�GR�PDO
(�D�ORXFXUD�¿QJH�TXH�LVVR�WXGR�p�QRUPDO
(X�¿QMR�WHU�SDFLrQFLD´
�/HQLQH�H�'XGX�)DOFmR��HP�³3DFLrQFLD´�

²�'RXWRU��HX�YLP�DTXL�SRUTXH�DFKR�TXH�HVWRX�¿FDQGR�ORXFR��&RPR�SRVVR�
saber?
²�9RFr�QmR�SRGH�VDEHU��2V�RXWURV�p�TXH�GHFLGHP�VH�YRFr�HVWi�ORXFR��

TXDQGR�VHXV�SHQVDPHQWRV��VHQWLPHQWRV�H�DWLWXGHV�QmR�HVWmR�ID]HQGR�VHQ-
WLGR�SDUD�HOHV�
²�1HVWH�FDVR��VH�HX�WRPDU�RV�UHPpGLRV�H�¿]HU�WRGR�R�WUDWDPHQWR��¿FDUHL�

FXUDGR"
²�1LQJXpP�SRGH�VH�FXUDU�GH�XPD�GRHQoD�TXH�QmR�WHP��6H�QmR�KRXYHU�

QDGD�HUUDGR��QmR�KDYHUi�FRPR�FRUULJLU�R�HUUR�
2XYL�XPD�HQWUHYLVWD�GH�XP�SVLTXLDWUD�GL]HQGR�TXH��QRV�~OWLPRV�DQRV��

PXLWRV�SDFLHQWHV�TXH�FKHJDP�DR�VHX�FRQVXOWyULR��FRPSOHWDPHQWH�GHVHTXL-
OLEUDGRV��QmR�DSUHVHQWDP�TXDOTXHU�LQGtFLR�GH�WUDQVWRUQR�PHQWDO�SDWROyJLFR��
$SHQDV�QmR�FRQVHJXHP�VH�DGDSWDU�jV�VLWXDo}HV�DEVXUGDV�FRP�DV�TXDLV�VmR�
REULJDGRV�D�FRQYLYHU�WRGRV�RV�GLDV��3RU�H[HPSOR��HOHV�REVHUYDP��SHODV�UXDV�
GDV�FLGDGHV��TXH�SHUDPEXODP�YLGDV�TXH�VH�SHUGHUDP�RX�IRUDP�DEDQGRQD-
GDV��,GRVRV��GRHQWHV��FULDQoDV�H�DQLPDLV�TXH�QmR�PHUHFHP�D�DWHQomR�GH�
TXHP�SDVVD�FRP�SUHVVD��WDOYH]�SHQVDQGR�QR�QRYR�FHOXODU��QR�FDUUR�PDLV�
SRVVDQWH��QD�SUy[LPD�YLDJHP�GH�WXULVPR�RX�QD�URXSD�GD�YLWULQH�
²�0DV�GRXWRU��QmR�VRX�HX�TXH�ROKR�SDUD�HOHV�QDV�UXDV��VmR�HOHV�TXH�PH�

ROKDP��FRP�ROKDUHV�WHUUtYHLV��TXH�JULWDP�SRU�VRFRUUR��
²�(QWmR�YRFr�RXYH�SDODYUDV�GLWDV�FRP�RV�ROKRV"�7DOYH]�KDMD�DOJXPD�GLV-

IXQomR�QR�VHX�VLVWHPD�VHQVRULDO��9RFr�Mi�H[DPLQRX�RV�RXYLGRV"
²�'RXWRU��PHXV�RXYLGRV�HVWmR�VXUGRV�GHVGH�TXH�HX�SDVVHL�D�RXYLU�RV�

PHXV�SHQVDPHQWRV��TXH�¿FDUDP�HP�VLOrQFLR�SRU�PXLWR�WHPSR��HQTXDQWR�D�
PLQKD�YLGD�SDVVDYD��e�XPD�JULWDULD�R�GLD�LQWHLUR��WRGRV�RV�GLDV�
²�9RFr�SHQVD�FRP�RV�RXYLGRV�H�RXYH�R�TXH�RV�ROKRV�GL]HP"
7HPRV�D�HVSHUDQoD�GH�TXH�D�FLrQFLD�H�D�WHFQRORJLD�WUDJDP�VROXo}HV�PL-

ODJURVDV�SDUD�TXHVW}HV�SHVVRDLV�H�FROHWLYDV��(QTXDQWR�LVVR��D�FLrQFLD�VH�
SDUWH�HP�PLO�SHGDoRV�H�VH�HVTXHFH�GH�MXQWi�ORV��(VTXHFH��WDPEpP��TXH�



HOD�Vy�WHP�VHQWLGR�VH�DMXGDU�D�PHOKRUDU�D�H[LVWrQFLD�GH�WRGDV�DV�IRUPDV�GH�
YLGD��(VSHFLDOLVWDV�QmR�IDODP�FRP�OHLJRV��QHP�FRP�HVSHFLDOLVWDV�GH�RXWUDV�
HVSHFLDOLGDGHV��3RU�TXH�IDODU�FRP�RV�TXH�QmR�HQWHQGHP�R�TXH�YRFr�IDOD"�3RU�
TXH�OHYDU�R�FRQKHFLPHQWR�DRV�LJQRUDQWHV"�2�TXH�XP�HFRQRPLVWD�WHP�SDUD�
FRQYHUVDU�FRP�XP�HFRORJLVWD"�&RPR�VHUi�D�FRQYHUVD�HQWUH�XP�HQJHQKHLUR�
H�XP�P~VLFR"
²�'RXWRU��QD�PLQKD�FDVD�H�QR�PHX�WUDEDOKR�HX�WRFR�HP�REMHWRV�GHPDLV�

WRGRV�RV�GLDV��0LQKDV�PmRV�HVWmR�FDQVDGDV�GH�WDQWDV�FRLVDV�GHVQHFHVViULDV��
SRU�WRGD�SDUWH�
²�$FKR�TXH�HVWRX�LGHQWL¿FDQGR�PDLV�XP�SUREOHPD�VHQVRULDO��SRLV�R�VHX�

WDWR�SDUHFH�HVWDU�VHULDPHQWH�DIHWDGR�
²�2�SLRU�p�TXH�QmR�WHQKR�JRVWR�SRU�QDGD�GLVVR��VmR�REMHWRV�GHPDLV�H�

HPRo}HV�GH�PHQRV��1mR�WHQKR�JRVWR�SHOR�TXH�FRQVLJR�WRFDU�H�QmR�FRQVLJR�
DOFDQoDU�R�TXH�HX�UHDOPHQWH�JRVWDULD�GH�WRFDU��
²�3DUHFH�TXH�Ki�XP�SUREOHPD�GH�SDODGDU�DVVRFLDGR�DR�WDWR��-XQWDQGR�

WXGR��YHMDPRV��GLVIXQo}HV�GH�YLVmR��DXGLomR��WDWR�H�SDODGDU��6HUi�TXH�HVWD-
PRV�GLDQWH�GD�6tQGURPH�GD�'LVVRQkQFLD�6HQVRULDO�*HQHUDOL]DGD"
+i�DOJXQV�DQRV��KRXYH�XP�VKRZ�GH�HQFHUUDPHQWR�GR�DQR�OHWLYR�GH�XPD�

IDPRVD�HVFROD�GH�P~VLFD��HP�XP�IDPRVR�WHDWUR�GR�5LR�GH�-DQHLUR��2�VKRZ�
FRPHoRX�FRP�RV�P~VLFRV�H�SURIHVVRUHV�PDLV�FRQFHLWXDGRV�WRFDQGR��'H�UH-
SHQWH��R�P~VLFR�TXH�WRFDYD�FDYDTXLQKR�ROKRX�SDUD�R�LQVWUXPHQWR�H�SDUD�D�
iUHD�DWUiV�GR�SDOFR��VLQDO�XVXDO�GH�TXH�DOJR�RFRUUHUD�FRP�R�LQVWUXPHQWR��
SURYDYHOPHQWH�XPD�FRUGD�DUUHEHQWDUD��R�TXH�QmR�WHULD�FRPR�VHU�FRUULJLGR�
UDSLGDPHQWH��8P�DOXQR�MRYHP�HQWURX�QR�SDOFR�UDSLGDPHQWH�FRP�VHX�FDYD-
TXLQKR�H�RFXSRX�R�OXJDU�GR�SURIHVVRU��TXH�VH�UHWLURX�SDUD�R�IXQGR��2�VKRZ�
HVWDYD�VDOYR�
3RXFR�GHSRLV��FRP�D�P~VLFD�HP�H[HFXomR��R�YLRORQLVWD�ROKRX�SDUD�R�VHX�

LQVWUXPHQWR�H�SDUD�D�iUHD�DWUiV�GR�SDOFR��$�EUX[D�HVWDYD�VROWD"�2XWUR�LQV-
WUXPHQWR�FRP�FRUGD�DUUHEHQWDGD"�2XWUR�MRYHP�DOXQR�YHLR�GR�IXQGR�GR�SDO-
FR��GHVVD�YH]�FRP�XP�YLROmR�H�VXEVWLWXL�R�PHVWUH��TXH�VH�UHWLURX��$�P~VLFD�
VHJXLX�
$TXHOH�QmR�VHULD�XP�GLD�FRPXP��(P�VHJXLGD��R�SUREOHPD�IRL�FRP�R�ÀDX-

WLVWD��WDPEpP�UDSLGDPHQWH�VXEVWLWXtGR�SRU�XP�MRYHP�DOXQR��$�P~VLFD�IRL�HP�
IUHQWH��2�PHVPR�DFRQWHFHX��VXFHVVLYDPHQWH��FRP�R�UHVWDQWH�GRV�SURIHVVR-
UHV�TXH�WLQKDP�HQWUDGR�QR�SDOFR�SDUD�ID]HU�D�DEHUWXUD�GR�VKRZ��5HDOPHQWH�
DTXHOH�GLD�VHULD�PDUFDQWH�
1mR��QmR�KRXYH�TXDOTXHU�SUREOHPD�FRP�RV�SURIHVVRUHV��7XGR�IRUD�FRPEL-

QDGR��$R�¿QDO�GD�P~VLFD��TXH�QmR�SDURX�HP�QHQKXP�PRPHQWR��WRGRV�UHWRU-
QDUDP�DR�SDOFR�FRP�VHXV�LQVWUXPHQWRV�H�VH�FRORFDUDP�ORJR�DWUiV�GRV�MRYHQV�
DOXQRV�TXH�RV�VXFHGHUDP��
2�UHFDGR�SDUD�R�S~EOLFR�HVWDYD�GDGR��7RGRV�RV�VHQWLGRV�VH�PLVWXUDUDP�

SDUD�DYLVDU�TXH�RV�PHOKRUHV�VHQWLPHQWRV�H�SHQVDPHQWRV�XQHP�DV�JHUDo}HV��
HP�XP�FDPLQKR�VHP�¿P�H�VHP�YROWD��$�GRHQoD�WHP�FXUD��3DVVDGR�H�SUHVHQ-
WH�SRGHP�VH�XQLU�SDUD�VDOYDU�R�IXWXUR�
²�'RXWRU��DFDERX�R�WHPSR�GD�FRQVXOWD��&RPR�¿FD�R�PHX�FDVR"�
²�1mR�VHL��9RFr�WHULD�DOJXQV�PLQXWRV�SDUD�RXYLU�R�PHX"�

³6HUi�TXH�p�WHPSR�TXH�OKH�IDOWD�SUD�SHUFHEHU
6HUi�TXH�WHPRV�HVVH�WHPSR�SUD�SHUGHU



(�TXHP�TXHU�VDEHU"
$�YLGD�p�WmR�UDUD���´
�/HQLQH�H�'XGX�)DOFmR��HP�³3DFLrQFLD��



Você era feliz e não sabia,
agora é tarde!

$O¿H���$OIUHGR�6DQWLDJR�&XOOHWRQ

6H��DR�ORQJR�GRV�DQRV�YRFr�QmR�FXLGRX�GD�VXD�VD~GH��DJRUD�QmR�DGLDQWD�
PDLV��6H�YRFr�DFUHGLWRX�TXDQGR�D�SURIHVVRUD�OKH�GLVVH�TXH��VH�YRFr�HVWXGDV�
VH��VHULD�IHOL]��HQWmR�HVWi�URXEDGR��6H�YRFr�HVWi�OHQGR�HVWH�WH[WR��HQWmR�YRFr�
HVWi�SHUGLGR��)RL�WRPDGR�SRU�HVVD�VtQGURPH�GH�TXHUHU�VDEHU�H�HQWHQGHU����
$FUHGLWD�TXH�D�LQIRUPDomR�YDL�OKH�DMXGDU�D�VHU�IHOL]��H�TXH��TXDQWR�PDLV�H�
PHOKRU�LQIRUPDGR�YRFr�HVWLYHU��PHOKRU�YDL�YLYHU��FHUWR"�(UUDGR���
6DEHU�p�XP�SURFHVVR�GH�SURJUHVVLYD�LQIHOLFLGDGH�VREUH�R�TXDO�YRFr�LQVLVWH�

SRU�WRGD�D�YLGD��2�VDEHU�Vy�GHVPDQFKD�R�SUD]HU��&RP�XP�RX�GRLV�DQRV��YRFr�
VH�SHUJXQWRX��³2QGH�p�TXH�D�PLQKD�PmH�YDL�GHSRLV�TXH�PH�Gi�ERD�QRLWH�H�
GL]�TXH�PH�DPD"´�9RFr�QmR�LPDJLQDYD��PDV�HOD�IRL�GRUPLU�j�QRLWH�WRGD�FRP�
R�GHVJUDoDGR�GR�VHX�SDL��9RFr�GHVFREULX�SRUTXH�R�OHLWH�IRL�VXEVWLWXtGR�SHOR�
ELFR��4XDQGR�FKRUDYD��UHFHELD�FROR�H�OHLWH��GHSRLV�DPHDoDYD�FKRUDU�H�UHFH�
ELD�XP�ELFR�GH�ERUUDFKD��TXH�YRFr�DFKDYD�TXH��GH�WDQWR�VXJDU��VDLULD�OHLWH��
FHUWR"�(UUDGR��2XWUD�GHFHSomR��
$LQGD�EHP�TXH�H[LVWLD�3DSDL�1RHO��&RHOKLQKR�GD�3iVFRD��GLQGD�H�Yy��0DV�

YRFr�GHVFREULX�TXH�R�3DSDL�1RHO�HUD�R�PHVPR�FDUD�TXH�GRUPLD�FRP�D�VXD�
PmH��TXH�R�FRHOKR�QmR�ERWDYD�RYRV��LVWR�DSUHQGHX�QD�WDO�HVFROD���TXH�D�
GLQGD�FRPHoRX�D�OKH�SUHVHQWHDU�URXSDV��XP�KRUURU����FULDQoD�RGHLD�UHFHEHU�
URXSDV�GH�SUHVHQWH��H�TXH�D�Yy��p�D�WDO�VRJUD�OLQJXDUXGD�TXH�VHX�SDL�VHPSUH�
fala. 
&RP�R�SDVVDU�GR�WHPSR��YRFr�GHL[RX�GH�DFUHGLWDU�QRV�VHXV�SDLV�H�SDVVRX�

DFUHGLWDU�QD�HVFROD���$t�HQWmR��IRL�XPD�GHFHSomR�DWUiV�GD�RXWUD��&RPHoRX�
SHUFHEHQGR�TXH�D�³SURIH´�ROKDYD�SDUD�YRFr�GH�XPD�PDQHLUD�GLIHUHQWH�GRV�
RXWURV��4XH�VH�YRFr�¿]HVVH�WXGR�R�TXH�HOD�GL]LD��DSUHQGHVVH�R�DOIDEHWR��QmR�
SLQWDVVH�IRUD�GR�GHVHQKR��GLVWLQJXLVVH�RYR�GH�XYD����QXPD�WDUGH��GHSRLV�GD�
DXOD��YRFr�VHULD�FRQYLGDGR�SDUD�LU�j�FDVD�GHOD�ID]HU�R�ODQFKH��6y�YRFr�H�HOD��
QD�FDVD�GD�SURIH��WXGR�ERQLWR��OLPSLQKR��FKHLURVR��HOD�FKHLD�GH�VXUSUHVDV�H�
KLVWRULQKDV�SDUD�OHU�SDUD�YRFr����0DV�YRFr�TXLV�VDEHU�GD�SURIHVVRUD����6H�GHX�
PDO��(OD�HUD�FDVDGD�FRP�XP�JXDUGD�QRWXUQR�H�GDYD�DXOD�HP�PDLV�GXDV�HVFR�
ODV�SDUD�VXVWHQWDU�R�¿OKR�GHOD�H�R�GR�PDULGR�TXH�PRUDYD�FRP�HOHV��
'HSRLV�YRFr�GHVFREULX�TXH�R�³¿QDO�GH�VHPDQD´�HUD�Vy�R�¿QDO�³GHVWD´�VH�

PDQD�H�TXH��ORJR��WHULD�³RXWUD´�VHPDQD�FKHLD���4XH�YRFr�HVWXGDULD�FLQFR�



GLDV�SDUD�SRGHU�IROJDU�GRLV���8P�SpVVLPR�QHJyFLR��(�TXH�RV�VHXV�DPLJXLQKRV�
GD�UXD��FRP�TXHP�YRFr�EULQFDYD��Mi�QmR�HVWDYDP�PDLV�Oi��(�TXH�RV�QRYRV�
DPLJRV��RV�FROHJDV��PRUDYDP�ORQJH��(�TXH�D�FROHJXLQKD�SRU�TXHP�YRFr�VH�
DSDL[RQRX��[LLL����(VWD�PRUD�PDLV�ORQJH�DLQGD��(�R�SLRU��SDUHFH�TXH�QXQFD�
FKHJD�R�GLD�GR�DQLYHUViULR�GHOD��HQTXDQWR�TXH�DV�JDURWDV�FKDWDV��HVWDV�SD�
UHFH�TXH�ID]HP�PDLV�GH�XP�DQLYHUViULR�SRU�DQR��&KHJD�XP�PRPHQWR�HP�
TXH�YRFr�GHVLVWH�H�FRPHoD�D�VH�GHGLFDU�DRV�HVWXGRV��4XHU�DFDEDU�HVVH�WDO�GH�
HQVLQR�IXQGDPHQWDO�GH�XPD�YH]��SRLV�SDUHFH�TXH�RV�FDUDV�GR�HQVLQR�PpGLR�
p�TXH�VmR�RV�ERQV���2OKD�Vy�SDUD�R�SULPR�TXH�HVWi�QR�HQVLQR�PpGLR���(VVH�
VLP�TXH�p�R�FDUD��
(QTXDQWR�D�IDPtOLD�HVSHUDYD�D�FKHJDGD�GD�PHLD�QRLWH�SDUD�FHOHEUDU�R�

$QR�1RYR��RXWUD�ORURWD��TXH�GH�³QRYR´�QmR�WHP�QDGD����2�SULPR�OKH�FRQWRX�
DV�FRLVDV�TXH�ID]LD�FRP�RV�FROHJDV�GHOH�H�YRFr�¿FRX�IDVFLQDGR��$t�YRFr�VH�
SX[RX�SDUD�SDVVDU�QD�RLWDYD�VpULH��SDUD�FKHJDU�ORJR�QR�HQVLQR�PpGLR��2XWUD�
GHFHSomR���0XGRX�GH�FROpJLR��GHL[RX�GH�VHU�R�PDLV�YHOKR�GD�HVFROD�SDUD�VHU�
R�PDLV�QRYR��$SDUHFHUDP�PLO�PDWpULDV�H�SURIHVVRUHV�DPHDoDQGR�YRFr�FRP�
XP�WDO�YHVWLEXODU���9RFr�SHUFHEHX�TXH��VH�SDVVDU�QD�WDO�SURYD��VHUi�³R�FDUD �́�
0DV��VH�URGDU��VHUi�XP�OL[R��FRPR�R�SULPR��
$V�PXGDQoDV�QmR�RFRUUHUDP�Vy�QD�HVFROD��9RFr�GHVFREULX�TXH�RV�VHXV�

SDLV�QmR�TXHULDP�PDLV�TXH�YRFr�MRJDVVH�WrQLV��WRFDVVH�YLROmR��VDtVVH�FRP�
RV�DPLJRV��DFRPSDQKDVVH�R�SDL�QR�IXWHERO��QDPRUDVVH����$JRUD�DFDERX�WXGR�
DTXLOR��YRFr�Vy�SRGLD�SHQVDU�QR�YHVWLEXODU��'L]LDP��³/DUJD�HVVHV�URPDQFHV�
H�ELRJUD¿DV�TXH�YRFr�¿FD�OHQGR�D�WDUGH��WH�SUHRFXSD�FRP�R�YHVWLEXODU��´�
(OHV�WLQKDP�WURFDGR�YRFr�GH�FROpJLR��SRUTXH�R�QRYR�SUHSDUD�PHOKRU�SDUD�R�
YHVWLEXODU��1RV�PLQXWRV�TXH�VREUDUDP��WH�PDQGDUDP�SDUD�XP�FXUVLQKR�SUp�
�YHVWLEXODU��7RGR�R�GLD�WH�SHUJXQWDYDP��³3DUD�TXr�YDLV�ID]HU�YHVWLEXODU"´�(�
YRFr�VH�SHUJXQWD��³3DUD�TXH�VHUYH�WXGR�R�TXH�HX�HVWXGHL�QRV�~OWLPRV����RX�
���DQRV"´�(LV�D�UHVSRVWD��3DUD�QDGD����6H�YRFr�QmR�SDVVDU�QR�YHVWLEXODU��HV�
WDUi�PRUWR��HQWHQGHX"""�0RRRUWR��
(�DTXHOH�SODQR�GH�YLDMDU�SHOR�PXQGR"�1HP�SHQVDU����3ULPHLUR��R�YHVWLEX�

ODU��6H�YRFr�SDVVDU�QR�YHVWLEXODU��H�TXH�VHMD�QXPD�WDO�GH�ERD�XQLYHUVLGDGH��
Dt�VLP��Dt�YRFr�SRGHUi�YLDMDU���7UDQFDU�R�FXUVR�SDUD�YLDMDU"�0DV�EHP�FDSD]��
9RFr�FRUUH�R�ULVFR�GH�SHUGHU�D�YDJD�H�WHU�TXH�ID]HU�78'2�GH�QRYR��1DV�IpULDV��
YRFr�SRGHUi�LU�FRP�R�VHX�DPLJR�FLQHPD�DVVLVWLU�³'LiULR�GH�XPD�PRWRFLFOHWD �́�
$LQGD�TXHU�YLDMDU""""�7i�ERP��$�PmH�YDL�IDODU�FRP�R�SDL�SDUD�OKH�SDJDUHP�
XP�LQWHUFkPELR��9RFr�YDL�WHU�XP�PrV�SDUD�DSUHQGHU�LQJOrV�QD�1RYD�=HOkQ�
GLD��PDV�QD�FRQGLomR�GH�GHL[DU�VHPSUH�R�6N\SH�OLJDGR���'HSRLV�GH����DQRV�
RXYLQGR�TXH�DV�GURJDV�VmR�KRUUtYHLV��TXH�p�FRLVD�GH�PDORTXHLUR��TXH�R�FDUD�
VH�DFDED�H�SHUGH�WXGR����9RFr�GHVFREUH�TXH�QmR�p�QDGD�GLVWR��4XH�WXGR�¿FD�
PHOKRU�FRP�XP�³SHJXLQKD´�RX�XPD�³FDUUHLUD �́�TXH�YLFLDGRV�VmR�RV�GHOLUD�
GRV����1mR�YRFr��9RFr�Wi�VHJXUR�TXH�YDL�FRQVHJXLU�SDUDU�TXDQGR�TXLVHU����0DV�
TXDQGR�YRFr�GHVFREULU�TXH�QmR�p�EHP�DVVLP��(�QRYDPHQWH�Dt�Mi�YDL�VHU�WDUGH�
GHPDLV����0DV�FDOPD��GDt�SDUD�D�IUHQWH��D�FRLVD�Vy�YDL�SLRUDU����&DUSH�GLHP�
�YLYD�R�GLD�GH�KRMH��





100. O impermanente 
LQGR�H�YLQGR�LQ¿QLWR

Senna - Cláudio Senna Venzke

“Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às seis horas da manhã, 
me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã...” A músi-
ca “Cotidiano”, de Chico Buarque, retrata um ritmo repetitivo, no qual nos 
acostumamos a viver, e do qual muitas vezes não queremos sair, por nos 
sentirmos confortáveis. A velha história da “zona de conforto”. Mas o quão 
previsível é a vida? Muito menos do que acreditamos. Ou, na verdade, nos 
iludimos, para que nos sintamos confortáveis. Vivemos num mundo comple-
tamente mutável, de uma impermanência inquestionável, porém esquecida 
pelo apego à ideia ilusória de que as coisas podem ser permanentes. Talvez 
uma das formas mais fáceis que entendermos isso é observarmos a natu-
UH]D�FRP�DV�VXDV�LQ¿QLWDV�PXGDQoDV��FRPR�QDV�WURFDV�GH�FRUHV�GR�2XWRQR��
Recentemente, tive a oportunidade de vivenciar isto mais fortemente, numa 
região onde as cores outonais se mostram – e se transformam – de uma 
maneira tão intensa que, a cada dia, podemos ver uma paisagem nova num 
mesmo local, paisagem esta que logo em seguida se transforma de uma 
forma tão intensa que é possível acharmos que se tudo tornou estéril, mas 
YROWD�ORJR�HP�VHJXLGD�FRP�WRGD�D�VXD�IRUoD�

A impermanência é um ensinamento básico do budismo. Este ensinamen-
to aponta que sofremos pelo simples motivo de não conseguirmos aceitar a 
YHUGDGH�GD�LPSHUPDQrQFLD��2�VRIULPHQWR�p�DPSOL¿FDGR�SRU�HOH�PHVPR��QXP�
FLFOR�GH�UHDOLPHQWDomR�QHJDWLYD��TXDQWR�PHQRV�DFHLWDPRV�D�LPSHUPDQrQFLD�
mais sofremos, e este sofrimento gera um apego maior à ideia de perma-
nência, o que gera mais sofrimento. Consequentemente, a causa básica do 
VRIULPHQWR�p�R�DSHJR�j�QmR�DFHLWDomR�GHVVD�YHUGDGH��2�DSHJR�jV�FRLVDV�
ItVLFDV��jV�UHODo}HV�RX�DR�HVWLOR�GH�YLGD��WRUQDP�VH��HQWmR��D�PDWHULDOL]DomR�
deste sofrimento. Sofremos com medo de perdê-los ou por ainda não tê-los.

Então, se sofremos, nunca seremos felizes? O ensinamento budista coloca 
que não devemos buscar nada externo a nós mesmos. Podemos, por meio 
GDV�QRVVDV�GL¿FXOGDGHV�RX�VRIULPHQWRV��FUHVFHU�H�HQFRQWUDU�D�QRVVD�YHUGD-
deira missão neste mundo. Então devemos aproveitar cada instante como 
HOH�p��~QLFR�SDUD�R�DSUHQGL]DGR��9LYHU�QR�PRPHQWR�SUHVHQWH��VHP�DSHJRV�DR�
passado, e principalmente ao futuro, os quais não existem.



Assim, esta história toda pode ser traduzida pela linda música/poesia de 
/XOX�6DQWRV�³&RPR�XPD�2QGD´��1DGD�GR�TXH�IRL�VHUi�GH�QRYR�GR�MHLWR�TXH�Mi�
foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. Pois se há tanta vida lá fora, 
dentro de nós deve ser sempre como uma onda no mar.



Talentos
Bernardo Dias Machado

Todo ser humano, no transcurso de sua vida, deseja conquistar a autorre-
alização e a satisfação plena. Nessa busca incessante alguns fatores tornam-
-se fundamentais como o conhecimento de nós mesmos e, principalmente, 
a percepção dos fatores que nos tornam únicos e devidamente “equipados”, 
como pessoas, para viver e conviver: os nossos talentos.

Descobrir os próprios talentos está diretamente ligado com o autoconhe-
cimento, que se dá, por sua vez, a partir da nossa relação com o mundo, 
com a nossa realidade, com a vida que cada um leva. Isso ocorre porque 
o homem está sempre, a cada dia, descobrindo a si mesmo, conforme vai 
crescendo e amadurecendo. E, com isso, também vai descobrindo novos ta-
lentos. Por esse motivo, o homem, como dizem, é um eterno aluno da vida.

Mas não é difícil começar a descobrir nossos dons: só o fato de “sermos 
gente” já nos faz termos vários talentos. A “vida”, por exemplo, já é um. 
Poder pensar, ver, ouvir, todos estes já são, em si mesmos, talentos! Outro 
dom que nós temos, talvez o mais importante, é o dom do amor. Temos esse 
talento, o dom de amar, com o objetivo de nos unirmos e, talvez por isso 
mesmo, o homem é um ser destinado a vivenciar todos os dias esse talento: 
em casa, nas ruas, no trabalho, no tratamento com as pessoas e nos relacio-
namentos com elas. Se esse dom fosse, portanto, o regente, a base de todas 
as nossas ações, com certeza elas dariam certo. E não falharíamos. Outros 
talentos: a capacidade de sonhar, de desejar as coisas, de ter objetivos... 
Estes são mais alguns dos inúmeros dons que temos.

Por um lado, estes são talentos que todos temos em comum. E, por outro, 
o que nos faz sermos tão diferentes uns dos outros?

Se a pensarmos, é como as sete notas musicais: Com apenas estas sete 
Mi�FRPSXVHUDP�PLOKDUHV�GH�P~VLFDV��(�LPDJLQHP�D�LQ¿QLGDGH�GHODV�TXH�DLQ-
da pode ser composta. Cada um de nós possui a dose certa de cada dom, 
como a música, que é uma combinação das doses certas de cada nota mu-
sical. Cabe a nós o autoconhecimento para perceber isso. 

Aqui cabe uma pergunta: com todo esse “arsenal” de talentos, será que 
QmR�p�R�VX¿FLHQWH�SDUD�HQIUHQWDUPRV�HVVH�PXQGR�FRP�WDQWDV�GHVLJXDOGDGHV�
H�LQMXVWLoDV"�8PD�P~VLFD�TXH�¿FD�QR�SDSHO��JXDUGDGD��TXH�YDORU�WHP"�(OD�Vy�
é valorizada quando outras pessoas conhecem o que ela tem de bom. E, a 
partir deste momento, ela começa a ser tocada em outros lugares.



Com isso, o que temos que fazer?
Em primeiro lugar, temos que pôr esses dons a nosso serviço. Mas, prin-

cipalmente, também a serviço dos outros. Por exemplo, na cidade de Porto 
Alegre, no bairro Tristeza, uma senhora, assistente de saúde, é paga para 
trabalhar em um posto local. Contrariando o senso comum, ela não se aco-
modou em sua “zona de conforto”. Resolveu ir, de porta em porta, para 
conhecer os moradores, para lhes dar assistência médica, psicológica e até 
ajudar essas pessoas em funções que não são de sua responsabilidade. Um 
repórter perguntou se ela não cansava de fazer isso todos os dias, e ela 
UHVSRQGHX�TXH�DWp�FDQVDYD�¿VLFDPHQWH��PDV�D�VHQVDomR�JUDWL¿FDQWH�TXH�HOD�
sentia, todos os dias, ao chegar em casa, compensava tanto que ela não via 
a hora em que o outro dia chegasse, para poder recomeçar tudo novamente.

Assim pensamos: Existe uma grande quantidade de pessoas que, com 
os dons dos outros, pode e muda de vida, se inspirando num livro, ouvindo 
uma música, na matéria de um professor, na mensagem de um apresenta-
GRU�GH�79��(�LVWR�SURYD�R�TXDQWR�QRVVRV�WDOHQWRV�VmR�H¿FLHQWHV��(�PHVPR�
DVVLP��SRU�XPD�GL¿FXOGDGH�RX�RXWUD��GHL[DPRV��jV�YH]HV��GH�WRPDU�FHUWDV�
iniciativas, certas atitudes que poderiam melhorar a nossa própria vida e a 
vida de outros.

Em segundo lugar, temos que aprender, também, a somar nosso talento 
com os dos outros. Com isso, as forças aumentam e a possibilidade de que 
QRVVRV�SURMHWRV�VH�UHDOL]HP�¿FD�EHP�PDLRU��,VVR�p�IDFLOPHQWH�LOXVWUDGR�FRP�
DTXHOD�HVWyULD�GD�³DVVHPEOHLD�QD�FDUSLQWDULD´��$V�IHUUDPHQWDV�¿]HUDP�XPD�
reunião. Quem presidiu foi o martelo, mas os outros participantes queriam 
que ele renunciasse. O motivo para esta rejeição era o de que ele fazia muito 
barulho. Ele aceitou a culpa, mas pediu que o parafuso também fosse expul-
VR��GL]HQGR�TXH�HOH�¿FDYD�GDQGR�PXLWDV�YROWDV�SDUD�FRQVHJXLU�DOJR��2�SDUD-
fuso concordou, mas pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera 
no tratamento com os demais. A lixa acatou, com a condição de que também 
se expulsasse a trena, porque ela sempre media os outros como bem enten-
dia. Nesse momento entrou o carpinteiro, juntou todo o material e iniciou 
o seu trabalho. Usou, entre outros, o martelo, o parafuso, a lixa e a trena. 
4XDQGR�D�FDUSLQWDULD�¿FRX�YD]LD�GH�QRYR��D�DVVHPEOHLD�UHDWRX�D�GLVFXVVmR��
Daí elas se deram conta de que o carpinteiro trabalha com as qualidades, 
com os pontos fortes de cada ferramenta. Com isso, elas passaram a per-
ceber estas qualidades, as especialidades umas das outras. E sentiram-se, 
então, como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. E conosco 
não deve ser diferente!

E agora? Vale a pena investirmos em nossos talentos ou não? Pensemos 
nas consequências se anularmos nossos dons e no que pode acontecer se 
os valorizarmos. A vida pede a nossa presença, a nossa ideia, a nossa ação, 
participe! Pela nossa participação individual, vão surgindo novos valores e, 
com isso, nossa inteligência se desenvolve e crescemos. Cada vez que mos-
trarmos aos outros que há esperança de as coisas mudarem, realmente 
algumas coisas mudam. Por exemplo, o nosso bem-estar aumenta, porque 
estaremos alimentando a esperança que há dentro de nós mesmos. E, com 
isso, iremos percebendo que muitas coisas realmente são possíveis. E isso 
nos estimula a valorizarmos cada vez mais nossos talentos.

Coloquemos a mão nas nossas consciências. O que nós estamos fazendo 



com os nossos talentos? Como eu estou contribuindo? Como eu posso con-
tribuir para mudar o mundo? O nosso limite é o limite dos nossos sonhos. 
E a gente só consegue concretizá-los com a ajuda dos nossos dons, para 
nós, mas principalmente para os outros. Quando colaboramos com os nos-
sos talentos e habilidades para esse mundo, passamos a perceber que cada 
pessoa é única. E isso ocorre porque vamos exercitando o relacionamento, 
D�FRUDJHP��D�ÀH[LELOLGDGH��D�FULDWLYLGDGH��D�pWLFD��D�FXULRVLGDGH��6HUi�TXH��
mais para a frente, não seria compensador descobrir que a nossa existência 
fez diferença?
)LFD��SRU�¿P��XP�FRQYLWH��6HMD�~WLO��+RMH��R�GLD�DLQGD�QmR�DFDERX��(QWmR��

porque não começamos, hoje mesmo, a valorizar esses nossos talentos? E, 
assim, a aproveitar ao máximo a oportunidade de, a partir de nossos dons, 
buscar a autorrealização e a satisfação plena?



Máscaras
Magda Brancher Gravina

0HXV�FRQWDWRV�SUR¿VVLRQDLV�VHPSUH�IRUDP�FRP�DGXOWRV��1mR�TXH�HX�FRQ-
VLGHUH�LVVR�XP�SULYLOpJLR��PDV�WDO�FRQGLomR�PH�SRVVLELOLWRX�YHU�PDLV�GH�SHUWR�
DV�PiVFDUDV�TXH�SDVVDP�D�VHU�XVDGDV�GHSRLV�TXH�PXLWDV�SHVVRDV�GHL[DP�
GH�VHU�FULDQoDV��
1D�LQIkQFLD��FRPR�HX��HVWDV�SHVVRDV�FHUWDPHQWH�EULQFDYDP�FRP�PiVFDUDV�

GH�SDSHO��SUHVDV�FRP�OHYH]D�SRU�XP�HOiVWLFR�TXH�IDFLOPHQWH�VH�URPSLD��5H-
SUHVHQWDYDP�XP�SHUVRQDJHP��SRU�WmR�VRPHQWH�SRXFRV�PLQXWRV��RX��TXHP�
VDEH��SRU�DOJXPDV�KRUDV���&RP�IUHTXrQFLD��QR�PHVPR�GLD��QD�PHVPD�IHVWD��
WDPEpP�WURFDYDP�D�LGHQWLGDGH�GR�VHU�TXH�HVWDYD�VHQGR�UHSUHVHQWDGR��H�R�
ID]LDP�VHP�FHULP{QLD��(UD�PHVPR�VRPHQWH�XPD�EULQFDGHLUD��8VDGD�DVVLP��
XPD�PiVFDUD�QmR�RIHUHFH�TXDOTXHU�SHULJR�
2�SUREOHPD�FRPHoD�TXDQGR�DV�SHVVRDV�FUHVFHP�H�DGRWDP�PiVFDUDV�LQ-

ÀH[tYHLV�H�GXUDGRXUDV��SUHVDV�SRU�FRUUHQWHV��,QGHSHQGHQWHPHQWH�GR�VHX�
QtYHO�GH�HVFRODULGDGH�RX�GR�QtYHO�VRFLRHFRQ{PLFR�GH�VXDV�IDPtOLDV��DOJXPDV�
SHVVRDV�XVDP�PiVFDUDV��SRLV�MXOJDP�TXH��FRP�HODV��VHUmR�PHOKRU�DFHLWDV�
HP�IDPtOLD�H�QD�VRFLHGDGH��1mR�p�SRU�PDO��1mR�GHVHMDP�R�SUHMXt]R�GH�RXWURV��
VRPHQWH�DFHLWDomR��6mR�PiVFDUDV�XVDGDV�SDUD�WHQWDU�DJUDGDU��H�DWp�PHVPR�
SDUD�WHQWDU�ID]HU�DV�SHVVRDV�SUy[LPDV�PDLV�IHOL]HV��0DV�RQGH�¿FD�D�IHOLFLGD-
GH�GH�TXHP�HVWi�YHQGR�D�YLGD�SRU�XP�SHTXHQR�RULItFLR�DEHUWR�QR�OXJDU�GRV�
ROKRV"�2�SUySULR�DQGDU�GH�TXHP�XVD�XPD�PiVFDUD�p�PDLV�UtJLGR��LQVHJXUR��
OHQWR�
3RU�H[HPSOR��R�-RmR��TXH�FRQKHFL�HQTXDQWR�HUD�VXD�SURIHVVRUD��(OH�LQWHU-

SUHWDYD�DOJXpP�IULR��GLVWDQWH�H�VHP�LQWHUHVVH�QR�DPELHQWH�TXH�IUHTXHQWDYD�
H�QDV�SHVVRDV�TXH�HVWDYDP�SUy[LPDV��1mR�FRQVHJXLD�WUDQVPLWLU�DOHJULD��QmR�
ULD��QmR�VH�GLYHUWLD��QmR�LQWHUDJLD�FRP�RV�FROHJDV��
6HPSUH�TXLHWR�HP�XP�FDQWR�GD�VDOD�GH�DXOD��3RU�PDLV�TXH�HX�PH�HVIRU-

oDVVH��HOH�QmR�SDUWLFLSDYD��QmR�YLEUDYD��QmR�VRUULD��QmR�PRVWUDYD�TXDOTXHU�
HQWXVLDVPR��8VDYD�D�PiVFDUD�GD�IULH]D��GD�GLVWkQFLD�VHJXUD��1R�LQtFLR��SHQ-
VDYD�VHU�DOJR�SHVVRDO��0DLV�WDUGH��GHVFREUL�TXH�D�FRQGXWD�HUD�LGrQWLFD�HP�
RXWUDV�GLVFLSOLQDV��4XDQGR�GD�HQWUHJD�GDV�QRWDV�GH�XPD�SURYD��VXD�PiVFDUD�
FDLX��0HVPR�HVWDQGR�¿VLFDPHQWH�GLVWDQWH��SXGH�YHU�R�PRPHQWR�H[DWR�HP�
TXH�LVVR�DFRQWHFHX��SRLV�VHX�URVWR�PXGRX�LQVWDQWDQHDPHQWH�TXDQGR�YLX�VXD�
QRWD��9L�PRYLPHQWRV�HP�VXD�IDFH��)LFRX�HP�VHX�OXJDU�DWp�TXH�WRGRV�RV�FROH-
JDV�VDtVVHP�GD�VDOD�H��HQWmR��DSUR[LPRX�VH�H�GLVVH��³$FKR�TXH�PLQKD�QRWD�



HVWi�HUUDGD��1mR�SRVVR�WHU�LGR�WmR�EHP�QD�SURYD �́�2OKDQGR�HP�VHXV�ROKRV��
OKH�UHVSRQGL��³(VWD�p�D�VXD�QRWD��VLP�´�(PRFLRQDGR��HOH�GLVVH��³3URIHVVRUD��
SUHFLVR�PRVWUDU�LVVR�SDUD�R�PHX�SDL��SRLV�HOH�VHPSUH�GL]�TXH�HX�QmR�SUHVWR�
SDUD�QDGD��TXH�VRX�EULQFDOKmR�GHPDLV��TXH�QmR�VHL�VHU�VpULR �́�)LTXHL�VHP�
SDODYUDV��$�SDUWLU�GR�MXOJDPHQWR�GR�VHX�SDL��-RmR�QmR�SRGLD�PDLV�PRVWUDU�
TXHP�UHDOPHQWH�HUD��SRLV�QmR�DJUDGDULD�DV�SHVVRDV�TXH�±�WHRULFDPHQWH�±�R�
DPDYDP��1D�VXD�SUySULD�FDVD�R�FRQYHQFHUDP�GLVVR��2X�VHUi�TXH��QD�HVFROD��
DOJXpP�WDPEpP�OKH�WHULD�IDODGR�DOJR�SDUHFLGR"�1R�VHX�HQWHQGLPHQWR��WLQKD�
TXH�PRVWUDU�GLVWkQFLD��VHULHGDGH��IULH]D��SDUD�VHU�UHVSHLWDGR��
&RWLGLDQDPHQWH��YLYHQFLR�VLWXDo}HV�SDUHFLGDV��3HVVRDV�WHQWDQGR�HVFRQGHU�

DOJR��PRVWUDQGR��VRPHQWH�KRUDV�GHSRLV�GR�SULPHLUR�FRQWDWR��TXHP�UHDOPHQ-
WH�VmR��RX�Vy�SDUWH�GR�TXH�UHDOPHQWH�VmR��3HVVRDV�ERDV��SRUpP�FRP�SUREOH-
PDV�VHYHURV��3HVVRDV�TXH�SDVVDP�D�YLGD�LQWHUSUHWDQGR��HVFRQGHQGR�VHXV�
SUREOHPDV��VHXV�PHGRV��H�PDLV��WHQWDQGR�DJUDGDU��
(VWi�QD�KRUD�GH�SHQVDUPRV�QR�UHDO�VHQWLGR�GD�QRVVD�H[LVWrQFLD��GH�VROWDU-

PRV�DV�DPDUUDV�TXH�QRV�OLJDP�DR�SUHFRQFHLWR�GH�TXH�URVWRV�GH�H[SUHVVmR�
VLVXGD�PRVWUDP�VXFHVVR��SRGHU�RX�PDLRU�UHVSRQVDELOLGDGH��H�TXH�URVWRV�
OHYHV�H�ULVRQKRV�PRVWUDP�GHVFRPSURPLVVR�RX�DOLHQDomR��(VWi�QD�KRUD�GH�
SDUDUPRV�GH�MXOJDU�DOJXpP�SHOD�VXD�DSDUrQFLD��SHOR�VHX�URVWR��SHORV�SDtVHV�
TXH�FRQKHFH��SHORV�EDUHV�TXH�IUHTXHQWD��SHODV�PHQVDJHQV�TXH�GLYLGH�QDV�
UHGHV�VRFLDLV��
$TXHOHV�TXH�VH�MXOJDP�PDLV�LQVWUXtGRV�TXH�RV�RXWURV��PDLV�UHVSRQViYHLV�

H�VH�DFKDP�SHVVRDV�PXLWR�VpULDV��IDODP�TXH�VmR�FRQWUD�RV�SUHFRQFHLWRV��TXH�
WHU�SUHFRQFHLWR�QmR�p�SROLWLFDPHQWH�FRUUHWR��%HOR�GLVFXUVR��0DV��jV�YH]HV��
VmR�RV�SULPHLURV�D�MXOJDU�DTXHOHV�TXH�GDQoDP�QD�FKXYD��TXH�EULQFDP��TXH�
VRUULHP�FRP�IDUWXUD��6mR�RV�SULPHLURV�D�WHU�YHUJRQKD�GH�GLYLGLU�FRP�DPLJRV�
VXDV�DOHJULDV��VXDV�YLDJHQV��VXDV�FRQTXLVWDV��(VFRQGHP�VH�DWUiV�GH�XPD�
PiVFDUD�FRP�PHGR�GH�SDUHFHU�I~WHLV��(�VmR�H[DWDPHQWH�RV�PDLV�VXVFHWtYHLV�
D�DEDORV�HPRFLRQDLV�GHFRUUHQWHV�GD�FHQVXUD�GRV�RXWURV��
2V�PDLV�VLPSOHV��PHQRV�YDLGRVRV��RV�PDLV�DXWrQWLFRV��VmR�WDPEpP�PDLV�

IHOL]HV��SRLV�QmR�VH�HVFRQGHP��2XWUR�JUDQGH�SHULJR�GR�XVR�GD�PiVFDUD�p�TXH�
FKHJD�XP�PRPHQWR�HP�TXH��PHVPR�QD�LQWLPLGDGH��QmR�FRQVHJXLPRV�PDLV�
WLUi�OD���
(VWi�QD�KRUD�GH��SDUDOHODPHQWH�jV�QRVVDV�UHVSRQVDELOLGDGHV��WDPEpP�

VHUPRV�FDSD]HV�GH�ULU��GH�SDVVHDU��GH�EULQFDU��GH�VHUPRV�IHOL]HV��1mR�SUH-
FLVDPRV�ID]HU�FDUD�IHLD�RX�VpULD�GHPDLV�SDUD�PRVWUDU�DR�PXQGR��VH�p�TXH�
DOJXpP�WHP�HVWD�QHFHVVLGDGH��TXH�VRPRV�UHVSRQViYHLV�H�FRQVFLHQWHV��TXH�
DJLPRV�GHQWUR�GRV�SULQFtSLRV�GD�eWLFD�H�GHQWUR�GD�OHL��,VVR�QmR�VH�PRVWUD�
SHOD�FDUD��VH�PRVWUD�SHODV�DWLWXGHV��4XH�D�FDUD�GH�GRU�VXUMD�VRPHQWH�TXDQGR�
GH�IDWR�WHPRV�GRU��4XH�D�WULVWH]D��ULJLGH]�H�VHULHGDGH�H[FHVVLYDV�QmR�YLUHP�
PRGD��QmR�VHMD�FRQVLGHUDGR�FKDUPH��4XH�SRVVDPRV�VHU�TXHULGRV�SRU�DTXLOR�
TXH�QyV�UHDOPHQWH�VRPRV��(�QLQJXpP�FRQVHJXH�VHU�VpULR�H�WULVWH��RX�VHU�
DOHJUH�H�IHOL]�R�WHPSR�WRGR�
2OKDU�D�YLGD�DWUDYpV�GH�XPD�PiVFDUD�QRV�OLPLWD��QRV�HQWULVWHFH��QRV�DIDV-

WD�GH�QyV�PHVPRV��QRV�PDWD�DRV�SRXFRV��1DGD�SRGH�MXVWL¿FDU�XPD�LQWHUSUH-
WDomR�FRQVWDQWH�GH�XP�VHU�TXH�QmR�FRUUHVSRQGH�DR�TXH�UHDOPHQWH�VRPRV��
1HP�R�GHVHMR�GH�SDLV�YDLGRVRV��QHP�DV�DPHDoDV�GH�PHVWUHV�RX�HPSUHJD-
GRUHV�H[LJHQWHV��
3DUD�VHUPRV�IHOL]HV��QmR�SRGHPRV�WHU�R�URVWR�FREHUWR��QmR�SRGHPRV�YHU�



D�YLGD�DWUDYpV�GH�GRLV�SHTXHQRV�RULItFLRV��'HYHPRV�VHU�VLQFHURV�H�OHDLV�FRP�
QRVVR�HX�LQWHULRU�H�FRP�TXHP�QRV�FHUFD��8VDU�PiVFDUDV�QmR�p�MXVWR�QHP�
SDUD�FRQRVFR�PHVPRV��QHP�SDUD�TXHP�HVWi�DR�QRVVR�ODGR�RX�j�QRVVD�IUHQ-
WH��e�QLWURJOLFHULQD�SXUD��$FDED�HP�H[SORVmR��1RVVD�YLGD�p�~QLFD��H�QmR�Ki�
WHPSR�SDUD�LQWHUSUHWDUPRV�D�YLGD�GH�PDLV�QLQJXpP��6y�D�QRVVD�
4XH�FDLDP�WRGDV�DV�PiVFDUDV��-i�QmR�p�VHP�WHPSR��4XH�SRVVDPRV�YHU�

UHDOPHQWH�TXHP�HVWi�QD�QRVVD�IUHQWH��TXHP�HVWi�IHOL]��TXHP�DPD��TXHP�YL-
EUD��&KHJD�GH�DFKDU�TXH��SHOR�IDWR�GH�R�PXQGR�HVWDU�FKHLR�GH�SUREOHPDV��p�
YHUJRQKRVR�FDQWDU��VRUULU��1mR�Ki�PDLV�HVSDoR�SDUD�HVWH�SHQVDPHQWR��$�YLGD�
QmR�SRGH�¿FDU�SUHVD�SRU�XP�¿R��6H�HOH�p�¿QR��FRPR�QD�PiVFDUD�GD�QRVVD�
LQIkQFLD��EDVWD�XP�SX[mR]LQKR�H�QRV�OLEHUWDPRV��6H�HOH�p�PDLV�UHVLVWHQWH��
FHUWDPHQWH�SRGHPRV�HQFRQWUDU�DOJXpP�KiELO�D�QRV�DX[LOLDU�QR�QRVVR�SURFHV-
VR�GH�OLEHUWDomR�



Escolhas
Roger Vinicius Rosa Esteves

Muitas vezes temos que fazer escolhas que nem sabemos qual será o seu 
resultado. Será que atingiremos os objetivos esperados, nos decepcionare-
PRV��RX�¿FDUHPRV�IHOL]HV��WDOYH]�FKDWHDGRV�RX�FRP�PHGR"
0HGR��PDV�SRU�TXH�HVWH�PHGR"�6HUi�TXH�VHULD�SHOR�VHQWLPHQWR�GH�IUDFDV-

so, de ter feito a escolha errada e depois ter que contar o resultado para os 
IDPLOLDUHV��DPLJRV��FRQKHFLGRV��FROHJDV�GH�WUDEDOKR"�

Eu estava indo para a cidade de Gramado, no dia 15 de fevereiro de 2014, 
SDUD�IHVWHMDU�RV����DQRV�GD�PLQKD�¿OKD�(GXDUGD��TXH�VHULDP�FRPSOHWDGRV�QR�
dia 20 do mesmo mês. 

Após um dia cheio de atividades familiares, entro na internet para não 
¿FDU�WRWDOPHQWH�GHVOLJDGR�GDV�QRWtFLDV�H�UHFDGRV��TXDQGR�PH�GHSDUR�FRP�
um e-mail enviado por um professor de uma disciplina do doutorado da Fa-
culdade de Administração. E o mais intrigante era o assunto: “Posso contar 
FRQWLJR"´

Achei estranho aquele assunto, e logo fui ver do que se tratava. Era um 
convite para estimular os seus amigos a escreverem um texto com assuntos 
TXH�DFKDVVHP�LQWHUHVVDQWHV��1XP�SHTXHQR�SHUtRGR�GH�WHPSR�VXUJLUDP�Yi-
ULDV�SHUJXQWDV��³3DUWLFLSR�GHVWH�GHVD¿R�RX�HVFUHYR�DJUDGHFHQGR�R�FRQYLWH"´��
³4XDO�R�DVVXQWR"�6HUi�TXH�YRX�FRQVHJXLU�HVFUHYHU�DOJR�TXH�FKDPH�D�DWHQomR�
GRV�OHLWRUHV"´�(VFROKDV��PXLWDV�HVFROKDV���

Iniciamos as nossas escolhas nos primeiros dias de nossas vidas: tomar 
OHLWH�PDWHUQR�RX�HVFROKHU�XP�SURGXWR�LQGXVWULDOL]DGR"�4XDQGR�DGXOWRV��¿-
camos tirando conclusões precipitadas em relação às escolhas das crianças, 
sem conseguirmos realmente saber o motivo. Alguém já conseguiu fazer 
HVWD�FRPSDUDomR�SDUD�GHVFREULU�R�PRWLYR�GD�HVFROKD�GRV�SHTXHQRV"�

A partir das primeiras palavras que expressamos, continuamos escolhen-
GR��GH�TXHP�JRVWDU��¿FDU�RX�QmR�QD�HVFROLQKD��IRUPDV�GH�FKDPDU�D�DWHQomR�
dos nossos pais, formas de dormir, formas de tomar banho, formas de brin-
car, de estudar.
)LFR�PH�SHUJXQWDQGR��³3RU�TXH�SUHFLVDPRV�SDVVDU�SRU�HVWDV�HWDSDV"´�

6HUi�TXH�QmR�VHULD�PDLV�IiFLO�QmR�SUHFLVDU�HVFROKHU"�2X�VH�FRQVHJXtVVHPRV�
LGHQWL¿FDU��GH�IRUPD�IiFLO�H�UiSLGD��D�PHOKRU�HVFROKD"�6HP�G~YLGD��FRP�D�
maturidade, nos aproximamos deste ideal.

A cada dia, passamos por várias etapas, nas quais precisamos decidir o 



PHOKRU�SDUD�QRVVDV�YLGDV��2X��SHOR�PHQRV��R�TXH�DFKDPRV�TXH�VHMD�PHOKRU��
Uma nova proposta de trabalho, grupos de amigos, com quem constituir 
XPD�IDPtOLD��(�WDPEpP�WHP�D�IDPtOLD��SHVVRDV�TXH�VHPSUH�EXVFDP�R�QRVVR�
bem, mas que, na maioria das vezes, não as escutamos, ou então discorda-
mos das suas opiniões, porém não dispensamos seus conselhos para ajudar 
nas escolhas.
$VVLVWLQGR�XPD�UHSRUWDJHP�GR�³)DQWiVWLFR �́�DYDOLR�DV�RSo}HV�HVFROKLGDV�

por algumas pessoas entrevistadas, onde preferem continuar vivendo em 
favelas, ao invés de viver em regiões mais nobres. Numa primeira análise, 
tiro conclusões precipitadas, mas percebo que a felicidade, para eles, é o 
FRQYtYLR�FRP�DV�SHVVRDV�DPDGDV�TXH�RV�FHUFDP��
3UHFLVDPRV�UHÀHWLU��3HQVDU�HP�TXDLV�FRLVDV�RX�SHVVRDV�UHDOPHQWH�QRV�

IDoDP�EHP��PDV�QmR�SHQVDUPRV�Vy�FRP�D�5D]mR�H�VLP�FRP�³R�&RUDomR �́�'H�
TXH�DGLDQWD�VHUPRV�EHP�VXFHGLGRV��SRUpP�LQIHOL]HV"�%XVFDPRV�XPD�³)HOL-
FLGDGH �́�PDV�PXLWDV�YH]HV�D�GHL[DPRV�GH�ODGR��GHYLGR�jV�QRVVDV�HVFROKDV��
VHP�VDEHU�VH�UHDOPHQWH�¿]HPRV�D�PHOKRU�HVFROKD��

Sei que ainda tenho muitas decisões a serem tomadas. Espero que a 
grande maioria proporcionem alegrias, claro. Apenas uma, antecipadamen-
WH��PH�GHL[D�SUHRFXSDGR��SRU�VHU�SDL�GH�XPD�PHQLQD��D�Mi�PHQFLRQDGD��2�
SULPHLUR�JHQUR��0DV�HVSHUD�Dt��HVWD�GHFLVmR�QHP�VHUi�PLQKD��3RU�HQTXDQWR��
vou continuar aproveitando os dias em que tenho sua atenção e durante os 
TXDLV��DLQGD��VRX�HVFROKLGR�FRPR�³R�KRPHP�GH�VXD�YLGD �́



A pedagogia da morte
Soraia Schutel

Ao receber o convite para escrever um breve ensaio, os mais variados 
WHPDV�VHULDP�SRVVtYHLV�GH�DERUGDU��GHVGH�DV�GLYHUVDV�YLDJHQV�TXH�¿]�H�FXO-
turas que conheci, o amor pelo conhecimento, a necessidade da reforma 
HGXFDFLRQDO����0DV�RSWHL�SRU�XP�WHPD�PDLV�SURIXQGR��TXH�ID]�SDUWH�GD�YLGD�
GH�WRGR�VHU�KXPDQR��D�PRUWH��$VVLVWLU�DR�¿OPH�µD�PHQLQD�TXH�URXEDYD�OL-
vros’ me inspira ainda mais para escrever sobre este tema. Uma história de 
superação, de luta pelos próprios ideais, de coragem e de valores de vida 
intrínsecos à pessoa. 
2�SULPHLUR�LPSDFWR�FRP�R�WtWXOR�GHVWH�HQVDLR�SRGH�FDXVDU�HVWUDQKH]D��RX�

PHVPR�UHS~GLR��$¿QDO��FRPR�DOJR�TXH�JHUD�WDQWD�GRU�DRV�TXH�¿FDP�SRGH�VHU�
um ato pedagógico?

Pois bem, este ensaio é um relato existencial, e vai muito além de ser um 
culto à morte, mas pretende demonstrar que a morte pode ser uma passa-
gem para amar ainda mais a vida e entender o sentido profundo da própria 
existência.

#
1990. Tinha apenas 10 anos de idade. Via meu pai, médico neonatologista 

renomado na cidade em que morávamos, angustiado, nervoso. Havia dias 
que ele já não dormia em casa, até que foi anunciado para mim e para meus 
irmãos que nosso avô estava bastante doente, no hospital. Sobre a morte, 
bem... Tudo o que eu sabia havia sido aprendido nas aulas de biologia, a 
UHVSHLWR�GR�FLFOR�GD�YLGD�±�QDVFH��FUHVFH��UHSURGX]�H�PRUUH��0DV�R�TXH�p�D�
PRUWH"�3DUD�RQGH�YDL�D�SHVVRD�TXH�PRUUH"�(�QyV��TXH�¿FDPRV��R�TXH�VHQWL-
mos? Pois não tardou muito para experimentar os sentimentos provocados 
pela morte. Fomos perguntados se queríamos ir no velório, e eu, prontamen-
WH��GLVVH�TXH�VLP��4XDQGR�DOL�FKHJXHL��FDt�QXP�FKRUR�VHP�¿P��0LQKD�PmH��
WDPEpP�PpGLFD��PH�OHYRX�DR�MDUGLP�H�¿FRX�FRQYHUVDQGR�FRPLJR��'DOL�KDYLD�
compreendido que nunca mais teria o abraço apertado e nunca mais veria 
DTXHOH�VRUULVR�ERQLWR�GR�PHX�TXHULGR�Y{�0DXUR�GH�ROKRV�D]XLV��0LQKD�Yy�
DLQGD�KRMH�GL]�TXH�HX�HUD�VXD�QHWD�SUHIHULGD�H�GHOH�KHUGHL�VHXV�ROKRV�FODURV�
e o espírito educacional e político dos Schutel, família tradicional de minha 
terra natal. 

#
Era uma típica manhã de verão, em janeiro de 1999. Estávamos minha 



mãe, eu e irmãos na casa de praia. Um telefonema, às 9 h da manhã, deixou 
minha mãe perplexa, que nos disse, com ar de preocupação: “A secretária 
do pai disse que ele ainda não chegou no consultório, e o telefone está des-
ligado”. Isso não era normal, ele nunca havia se atrasado para qualquer con-
sulta. E seriedade e honestidade eram seus lemas. A preocupação só aumen-
tava à medida que o tempo passava e nenhuma resposta tínhamos. Minha 
mãe então decide ligar ao meu tio, policial civil, para buscar informações. Em 
SRXFDV�KRUDV��R�FRUSR�KDYLD�VLGR�ORFDOL]DGR��QR�,0/��+DYLD�VLGR�EUXWDOPHQWH�
assassinado. Queriam seu carro, lhe tomaram a vida. Foi a dor mais profun-
da que senti em minha vida. É como se tivessem arrancado um pedaço de 
PHX�FRUDomR��'L]HP�TXH�³R�WHPSR�WXGR�FXUD���́ ��PDV�H[LVWHP�IHULGDV�TXH�
QmR�FLFDWUL]DP��0H�OHPEUR�DLQGD�KRMH��TXDQGR�DWRUGRDGD�H�VHP�FKmR��XPD�
MRUQDOLVWD�PH�SHUJXQWD��³(�VH�QmR�ORFDOL]DUHP�RV�FULPLQRVRV"�´�(X��FRP����
anos, respondo: “Encontrando ou não, meu pai jamais voltará”. Um homem 
que havia salvo tantas vidas, formado tantos médicos – pois também era 
professor na universidade federal – que criou centros de referência no Es-
tado, para acolher os bebês prematuros, brutalmente perde sua vida, sem 
algum sentido. Ali aprendi a violência social, a injustiça, a dor, o sofrimento 
e, sobretudo, a força do amor. A dor, transformei em superação. E, quanto 
aos anos seguintes da minha vida, decidi me dedicar à minha formação, com 
estudo e trabalho sérios, enquanto um dos meus objetivos era, enquanto 
ID]LD�R�EHP��HVSHFLDOPHQWH�DWUDYpV�GD�HGXFDomR��HVWDULD�FRQWULEXLQGR�SDUD�
que, quem sabe, outras pessoas não passassem pelo que passei. 

Foi aí que, com 20 anos, encontrei um “pai de espírito”, daqueles seres 
KXPDQRV�LOXPLQDGRV��TXH�WH�DMXGDP�D�UHDOL]DU�WHXV�VRQKRV�H�D�FRQFUHWL]DU�
quem se é, na própria essência. Um empresário e intelectual de atuação 
LQWHUQDFLRQDO��XP�YLVLRQiULR��FRP�FXMDV�LGHLDV�PH�LGHQWL¿TXHL�LPHGLDWDPHQ-
te. Por ele fui formada nas relações diplomáticas internacionais, na admi-
QLVWUDomR�GH�RUJDQL]Do}HV�FRP�H�VHP�¿QV�OXFUDWLYRV��DX[LOLHL�D�IXQGDU�XPD�
IDFXOGDGH��RQGH�DSUHQGL�R�DPRU�SHOD�GRFrQFLD�H�SHVTXLVD��DPSOLHL�D�ÀXrQFLD�
de línguas estrangeiras e de conhecimento de mundo, entre tantas outras 
experiências inesquecíveis. Tornei-me seu braço direito em suas atividades 
em território brasileiro. Passaram-se 13 anos, e de repente, esta pessoa que 
WRUQRX�VH�PHX�PHQWRU�SUR¿VVLRQDO�H�H[LVWHQFLDO��HVWDYD�SUy[LPD�GH�GL]HU�
adeus a esta existência. 

#
2013. Fui uma das pessoas que acompanhou o ano em que ele se despe-

dia da vida. Outra experiência difícil e muito dolorosa. Entendi o que é a luta 
pela vida, a agonia da dor e o quanto somos fracos e impotentes perante a 
vontade da vida. Nessas horas, o dinheiro nada pode comprar. Revi minha 
vida por completo. Repensei meus valores, vi meu passado, presente e fu-
turo. Estava ao lado de seu quarto no hospital, e ouvi seus últimos respiros 
e a agonia da partida. A dor morreu, e seu espírito permanece em tudo que 
deixou como legado. E entendi que eu tinha estrutura psicológica e maturi-
dade, devido às duras experiências já vividas, para poder auxiliá-lo nesses 
momentos tão dolorosos. 

#
Não tardou muito, a vida me apresenta um amor. Mesma visão de mundo, 

D¿QLGDGHV��PHVPRV�REMHWLYRV�GH�YLGD��$SHVDU�GH�WRGR�R�VRIULPHQWR��D�YLGD�



nunca me abandonou. A cada dor, sempre tive uma oportunidade maior de 
HYROXomR�FRPR�SHVVRD��$SUHQGL�TXH�ID]HU�R�EHP�YDOH�D�SHQD��SRLV�R�EHP�
retorna, em proporções maiores, que nem antes imaginava. Ao ver a morte, 
é impossível ver a vida do mesmo modo. A morte transforma, a dor ensina, 
e percebo minhas transformações como ser humano a cada dura experiência 
TXH�YLYL��6DEHPRV�TXH�p�XPD�FHUWH]D�GD�YLGD��XP�GLD��WRGRV�PRUUHUHPRV��

Elisabeth Kübler-Ross escreve “Sobre a morte e o morrer”, onde relata 
a experiência da morte com doentes terminais, as reações das famílias, e 
os estágios da morte (negação e isolamento, a raiva, barganha, depressão, 
aceitação). E o luto tem seu tempo. Nesse momento, o amor é importante, 
QDV�VXDV�PDLV�YDULDGDV�IRUPDV��1D�PHGLGD�GR�SRVVtYHO��ID]HU�R�TXH�VH�DPD��
HVWDU�FRP�TXH�VH�DPD��ID]HU�R�TXH�OKH�Gi�SUD]HU��FRPR�SDVVDU�XPD�WHP-
SRUDGD�FRP�SHVVRDV�TXHULGDV�QXPD�EHOD�SUDLD��RX�ID]HU�XPD�YLDJHP�D�XP�
OXJDU�HVSHFLDO��3HTXHQRV�DWRV�TXH�DOLPHQWDP�D�DOPD�PLQLPL]DP�D�GRU�GD�
perda. A dor é inevitável, mas é uma escolha permitir que a dor tome conte 
de nossos dias.

Os encontros com entes queridos que partem passam a ocorrer apenas 
em nossas memórias. Mas, aos poucos, eles vão se apagando e deixando 
menos nítidas as expressões. Porém, ao mesmo tempo, somos quem somos 
por aqueles que também viveram ao nosso lado, permanecendo assim pere-
nes e nos acompanhando para sempre em nossa existência.
$SUHQGL�TXH��TXDQGR�VH�WHP�XPD�SHUGD�VLJQL¿FDWLYD��D�YLGD�HQFRQWUD�PR-

dos de colocar outra situação que te faça evoluir como pessoa. O importante 
é não se entregar à dor, é superá-la. Nunca nos deparamos com um proble-
PD��XPD�GL¿FXOGDGH�TXH�QmR�VHMDPRV�FDSD]HV�GH�VROXFLRQDU��e�DWUDYpV�GDV�
FULVHV�TXH�R�VHU�KXPDQR�SRGH�HYROXLU��$¿QDO��TXDO�R�VHQWLGR�GD�YLGD"�$�YLGD�
p�UHDOPHQWH�DSHQDV�XP�³YLYHU�SDUD�PRUUHU �́�FRPR�GL]LDP�DOJXQV�¿OyVRIRV�
existencialistas? Não posso acreditar que a inteligência da vida seja tão limi-
tada. E tudo aquilo com que nos deparamos ocorre porque é necessário para 
R�QRVVR�FUHVFLPHQWR�FRPR�HVVrQFLD�KXPDQD��1mR�DFUHGLWR�HP�'HVWLQR��PDV�
ID]HPRV�SDUWH�GH�XP�FRQWH[WR�HP�TXH�FDGD�DomR�WHP�XPD�UHDomR�H��FRPR�
GL]�R�YHOKR�GLWDGR��³'HXV�HVFUHYH�FHUWR�SRU�OLQKDV�WRUWDV �́�$VVLP��QmR�UHFOD-
PH�GDV�GL¿FXOGDGHV��QmR�EXVTXH�FXOSDGRV��VLPSOHVPHQWH�YLYD�D�YLGD��FRP�
WRGD�VXD�EHOH]D��SURIXQGLGDGH�H�LQWHQVLGDGH��FRP�UHVSRQVDELOLGDGH��$¿QDO��
que graça teria uma vida sem superações, sem mudanças internas? 
6KDNHVSHDUH�Mi�GL]LD�TXH�³FKRUDPRV�DR�QDVFHU��SRUTXH�FKHJDPRV�D�HVWH�

LPHQVR�FHQiULR�GH�GHPHQWHV �́�6LP��D�VRFLHGDGH�QmR�p�IiFLO��(�+REEHV�Mi�GL]LD�
que “O homem é lobo ao próprio homem”. Em uma outra perspectiva, diria 
que, quando nascemos, choramos não pela sociedade que entramos, mas 
pelo paraíso do Ser do qual saímos para nos tornar existência. Porém, é na 
existência que o nosso espírito pode autoconstruir-se e evoluir. É através 
da existência que podemos ver o sol nascer, que podemos sentir os sabores 
GR�SUDWR�TXH�PDLV�DSUHFLDPRV��TXH�SRGHPRV�DPDU��TXH�SRGHPRV�UHDOL]DU��
que podemos deixar um legado, independentemente de seu tamanho, que 
podemos desfrutar de uma sábia leitura, que podemos sorrir e que podemos 
também chorar. Se até o sol morre todo dia e renasce, porque diariamen-
WH�WDPEpP�QmR�SRGHPRV�VHU�DVVLP"�'HL[DU�GH�ODGR�R�TXH�QmR�QRV�ID]�VHU�
KXPDQR��H�UHQDVFHU�D�FDGD�GLD��SRUpP�PHOKRU��2�TXH�LPSRUWD��QR�¿P�GDV�
contas, é se deixamos essa existência melhor do que a encontramos. 



Paulo Freire, em “Cartas a Cristina”, relata sua sensação na perda de seu 
pai e comenta que “a experiência do luto, que resulta da morte, só é válida 
quando se expressa através da luta pela vida. Viver o luto com maturidade é 
assumir a tensão entre a desesperação provocada pela perda e a esperança 
na reinvenção de nós mesmos. Ninguém que sofre uma perda substantiva 
continua a ser o mesmo. A reinvenção é uma exigência da vida” (FREIRE, 
������S�������$VVLP��QmR�WHPD�D�GL¿FXOGDGH��SRLV�HOD�QRV�ID]�HYROXLU�FRPR�
SHVVRDV�H�ID]�FRP�TXH�QRV�UHLQYHQWHPRV��3RU�PHLR�GD�GRU��WDPEpP�FUHVFH-
mos.
6RE�HVVD�SHUVSHFWLYD��D�YLGD�WHP�RXWUR�VDERU��H�WXGR�¿FD�PDLV�IiFLO��$�

morte, com toda a dor que carrega consigo, pode ser um ato pedagógico aos 
que quiserem viver a vida em sua plenitude. 

REFERÊNCIAS:
)5(,5(��3��&DUWDV�D�&ULVWLQD��UHÀH[}HV�VREUH�PLQKD�YLGD�H�
PLQKD�SUD[LV��5LR�GH�-DQHLUR��3D]�H�7HUUD�������
.h%/(5�5266��(��6REUH�D�PRUWH�H�R�PRUUHU��6mR�3DXOR��0DU-
tins Fontes, 2001.



12

Ciclos da vida



Que ingrato sou eu!
Luis Felipe Nascimento

Por muito tempo você acalentou meu corpo, 
cobriu meus ombros e protegeu meu peito, 
enxugou o meu suor, 
ouviu meus suspiros e as batidas do meu coração. 

Nunca disse que me ama, 
Mas foi comigo para a cama
Não foste para o pódio
Mas não te rasgaste de ódio

Como posso te abandonar agora?
Permitir que te joguem ao chão
Te tratarem como um trapo
Torcerem teu pescoço até escorrerem tuas lágrimas. 

Juro que não fui eu
Quem as tuas linhas corroeu
Quem tua pele desgastou
Quem o teu brilho ofuscou

Quando me dizem que é chegada a tua hora
Que devo te mandar embora
Fico triste e desolado, 
Despeço-me da minha velha camiseta calado.



As fases e as dimensões da vida
Luis Felipe Nascimento

$O¿H���$OIUHGR�6DQWLDJR�&XOOHWRQ

4XDQGR�DOJXpP�IDOD�GDV�IDVHV�GD�YLGD��JHUDOPHQWH�HVWi�VH�UHIHULQGR�j�
³LQIkQFLD �́�j�³MXYHQWXGH �́�j�³LGDGH�DGXOWD´�H�j�³YHOKLFH �́�(PERUD�QRVVD�H[�
SHFWDWLYD�VHMD�GH�SDVVDU�SRU�WRGDV�HVWDV�IDVHV��QmR�FRVWXPDPRV�UHÀHWLU�VR�
EUH�HODV��4XDQGR�ID]HPRV�LVWR��ROKDPRV�FRP�VDXGDGHV�R�SDVVDGR�H�FRP�XP�
FHUWR�WHPRU�R�IXWXUR��3RU�TXH�WHPRV�PHGR�GR�IXWXUR"�(VWDPRV�YLYHQGR�PDLV��
D�H[SHFWDWLYD�GH�YLGD�GHYH�FKHJDU��HP�EUHYH��DRV�����DQRV��1mR�GHYHUtDPRV�
HVWDU�PDLV�IHOL]HV�SRU�YLYHU�R�GREUR�GR�TXH�YLYLDP�RV�QRVVRV�DQWHSDVVDGRV"�
-i�VH�WHQWRX�H[SOLFDU�DV�IDVHV�GD�YLGD�GH�IRUPD�FLHQWt¿FD�RX�DWp�PHVPR�

FRP�SLDGDV�FRPR�DV�GRV�³��7V �́�HP�TXH�D�YLGD�HVWi�GLYLGLGD�HP�WUrV�IDVHV��
1HVWD�SLDGD��GL]�VH�TXH�DV�SHVVRDV�VmR�LQIHOL]HV�SRUTXH�QmR�VH�FRQVHJXHP�
MXQWDU�RV�³�7V´�HP�QHQKXPD�GDV�WUrV�IDVHV��1D�MXYHQWXGH��HODV�WHP�³7HPSR �́�
³7HVmR´�H�QmR�WHP�³7XWX´��GLQKHLUR���4XDQGR�DGXOWRV��SRVVXHP�³7HVmR´�H�
³7XWX �́�PDV�QmR�WHP�³7HPSR �́�(�TXDQGR�LGRVRV��SRVVXHP�³7HPSR´�H�³7XWX �́�
PDV�QmR�WHP�PDLV�³7HVmR �́�
1R�QRVVR�HQWHQGLPHQWR��D�YLGD�VH�UHSDUWH�HP�TXDWUR�IDVHV��YLYLGDV�QRV�

VHJXLQWHV�SHUtRGRV��GRV���DRV����DQRV�����DRV����DQRV�����DRV����DQRV�H�D�
GRV����DRV�����DQRV��HVWD�~OWLPD�FKDPDPRV�GH�³TXDUWD�LGDGH �́�0DV�D�YLGD�
QmR�p�Vy�R�FRUSR�RX�R�HVStULWR��HOD�SRGH�VHU�SHQVDGD�VRE�VHLV�GLPHQV}HV�
TXH�VHULDP��³ItVLFD´��FRUSR�KXPDQR���³LQWHOHFWXDO´��FRQKHFLPHQWR���³HPR�
FLRQDO´��FRQWUROH�GRV�VHQWLPHQWRV���³VRFLDO´��UHODomR�FRP�R�QRVVR�H[WHULRU���
³DIHWLYR´��UHODomR�FRP�DV�RXWUDV�SHVVRDV���H�R�³HVSLULWXDO´��UHODomR�FRP�DV�
IRUoDV�H�HQHUJLDV�VREUHQDWXUDLV���3HUFHEHPRV�TXH�HVWDV�GLPHQV}HV�DWLQJHP�
RV�VHXV�iSLFHV�HP�GLIHUHQWHV�PRPHQWRV�GD�QRVVD�H[LVWrQFLD��$QDOLVDQGR�LQ�
GLYLGXDOPHQWH�FDGD�GLPHQVmR��SRGHUtDPRV�GL]HU�R�VHJXLQWH��
���$�GLPHQVmR�³ItVLFD´�WHP�R�SHUtRGR�GH�IRUPDomR�DWp�SRU�YROWD�GRV����

DQRV��TXDQGR�RV�MRYHQV�DWLQJHP�D�DOWXUD�Pi[LPD��(QWUH�RV����H�RV����DQRV��
D�PDLRU�SDUWH�GRV�yUJmRV�H�IXQo}HV�GR�FRUSR�DWLQJHP�R�VHX�iSLFH�GH�GHVHQ�
YROYLPHQWR��e�QHVWH�SHUtRGR�TXH�D�PDLRULD�GRV�DWOHWDV�DWLQJH�R�VHX�HVSOHQGRU��
'HSRLV�GLVWR��FRPHoD�R�HQYHOKHFLPHQWR�GR�FRUSR��$�YHORFLGDGH�GR�GHFUpVFL�
PR�YDL�GHSHQGHU�GD�PDQXWHQomR�H�GRV�FXLGDGRV�TXH�D�SHVVRD�WLYHU��2�ERWR[�
RX�DV�FLUXUJLDV�SOiVWLFDV�DOWHUDP�DV�DSDUrQFLDV��PDV�QmR�Ki�FRPR�HYLWDU�TXH�
RV�yUJmRV�GR�FRUSR�HQWUHP�QXPD�FXUYD�GHVFHQGHQWH�GH�GHVHPSHQKR��
���$�GLPHQVmR�³LQWHOHFWXDO´�FRPHoD�D�VH�GHVHQYROYHU�FDGD�YH]�PDLV�FHGR��



'L]HP�DWp�TXH�DV�FULDQoDV�Mi�³QDVFHP�FRP�XP�FKLS �́�0DV�WDPEpP�p�QR�SH�
UtRGR�GRV����DRV����DQRV�TXH�R�FpUHEUR�DWLQJH�VXD�FDSDFLGDGH�Pi[LPD�GH�
UDSLGH]�GH�UDFLRFtQLR�H�RXWUDV�IXQo}HV�UHODFLRQDGDV�FRP�D�GLPHQVmR�LQWHOHF�
WXDO��1HVWD�IDVH�p�TXH�D�PDLRULD�GD�SHVVRDV�ID]�D�VXD�IRUPDomR�SUR¿VVLRQDO�
H�TXH�³DSUHQGH´�R�TXH�YDL�DSOLFDU�DR�ORQJR�GD�VXD�YLGD��3RGHPRV�FRQWLQXDU�
GHVHQYROYHQGR�D�GLPHQVmR�LQWHOHFWXDO�GHSRLV�GRV����DQRV��PDV�QmR�WHUHPRV�
PDLV�D�PHVPD�DJLOLGDGH�TXH�WtQKDPRV�DWp�RV�����2�FpUHEUR�WDPEpP�FRPHoD�
D�HQYHOKHFHU��
���$�GLPHQVmR�³HPRFLRQDO´�FRVWXPD�DWLQJLU�R�VHX�iSLFH�XP�SRXFR�PDLV�

WDUGH�TXH�DV�DQWHULRUHV��2�FKDPDGR�³HTXLOtEULR�HPRFLRQDO´�RX�D�³PDWXULGD�
GH´�YHP�FRP�D�H[SHULrQFLD�GH�YLGD��3URYDYHOPHQWH�R�iSLFH�RFRUUD�HQWUH�RV�
���H����DQRV��TXDQGR�D�SHVVRD�Mi�YLYHX�XP�JUDQGH�DPRU�H�Mi�SHUGHX�XP�
JUDQGH�DPLJR��2�HPRFLRQDO�WDPEpP�SUHFLVD�GH�PDQXWHQomR��PDV�GHSRLV�GRV�
���DQRV�YDL�VH�WRUQDQGR�PDLV�IUiJLO��)UHTXHQWHPHQWH�RV�LGRVRV�VH�FRPSRU�
WDP�FRPR�DV�FULDQoDV��GHPRQVWUDQGR�FDUrQFLDV��PHGRV��HWF��
���$�GLPHQVmR�³DIHWLYD´�VH�GLVWLQJXH�GDV�GHPDLV��SRLV�R�EHEr�Mi�QDVFH�

UHFHEHQGR�H�GDQGR�DIHWR��$SHVDU�GLVWR��R�DIHWR�Vy�LUi�FUHVFHU�H�VH�PDQWHU�DR�
ORQJR�GD�YLGD�VH�IRU�FXOWLYDGR��(�LVWR�H[LJH�WHPSR�H�GHGLFDomR��$�SHVVRD�VHUi�
PDLV�RX�PHQRV�DIHWLYD�VH�MXOJDU�TXH�R�DIHWR�p�PDLV�RX�PHQRV�LPSRUWDQWH�GR�
TXH�RXWUDV�RSRUWXQLGDGHV�FRPR�R�SRGHU��GLQKHLUR��LQGLYLGXDOLVPR��HWF��2�DIH�
WR�TXH�R�PRULEXQGR�UHFHEH�HVWi��GH�DOJXPD�IRUPD��YLQFXODGR�FRP�R�TXH�HOH�
FXOWLYRX�DR�ORQJR�GD�YLGD��2X�VHMD��D�FXUYD�GD�GLPHQVmR�DIHWLYD�SRGH�FUHVFHU�
DR�ORQJR�GH�WRGR�R�FLFOR�GD�YLGD��RX�WHU�RVFLODo}HV�HP�IXQomR�GDV�YDULDo}HV�
TXH�RFRUUHUHP�FRP�DV�RXWUDV�GLPHQV}HV�GD�YLGD�GHVWD�SHVVRD��
���$�GLPHQVmR�³VRFLDO´�p�D�QRVVD�UHODomR�FRP�R�TXH�HVWi�DR�QRVVR�UHGRU��

FRP�RV�DPLJRV��FRP�D�VRFLHGDGH��FRP�D�SROtWLFD��FRP�R�GLQKHLUR��HWF��(VWD�
GLPHQVmR�WHQGH�D�VHU�FXPXODWLYD��RX�VHMD��YDL�VH�HOHYDQGR�FRP�R�SDVVDU�GRV�
DQRV��PDV�HOD�WDPEpP�SRGH�WHU�DOJXPDV�RVFLODo}HV�HP�IXQomR�GDV�GHFHS�
o}HV��FULVHV�H�LPSUHYLVWRV�GD�YLGD��GHSRLV�YROWDUi�D�FUHVFHU��+i�D�WHQGrQFLD�
GH�TXH��DR�ORQJR�GRV�DQRV��D�SHVVRD�DFXPXOH�H[SHULrQFLD��GLQKHLUR��IDoD�
QRYDV�DPL]DGHV��FRQWULEXD�SDUD�D�VRFLHGDGH��HWF��1D�~OWLPD�IDVH�GD�YLGD��HOD�
GHL[D�GH�FRQWULEXLU�H�SDVVD�D�FRQVXPLU�RV�UHFXUVRV�GD�VRFLHGDGH��
���3RU�¿P��D�GLPHQVmR�³HVSLULWXDO´�p�UHQHJDGD�SRU�DOJXQV��PDV�OHPEUDGD�

SRU�PXLWRV�QDV�KRUDV�GH�GHVHVSHUR��(VWD�GLPHQVmR�WHP�FDUDFWHUtVWLFDV�DWtSL�
FDV��1DV�IDPtOLDV�FRP�DOJXPD�UHOLJLRVLGDGH��RV�¿OKRV�WHQGHP�D�VHU�³FDWHTXL�
]DGRV´�GHVGH�TXDQGR�SHTXHQRV��0DV��TXDQGR�HOHV�DWLQJHP�D�DGROHVFrQFLD�
H�D�LGDGH�DGXOWD��SHUGHP�XP�WDQWR�GHVWD�GLPHQVmR��VH�QmR�WRWDOPHQWH��,VWR�
Vy�YDL�VHU�UHWRPDGR�TXDQGR�FKHJDUHP�DV�GRUHV�GD�LGDGH�H�D�SUR[LPLGDGH�GD�
PRUWH��
$JRUD��FRP�DV�LQIRUPDo}HV�GDV�VHLV�GLPHQV}HV��¿FD�FODUR�TXH�R�LQtFLR�H�

R�¿P�GR�FLFOR�GD�YLGD�VmR�PDUFDGRV�SHOD�GLPHQVmR�ItVLFD��(QTXDQWR�UHVSLUD��
R�FRUSR�HVWi�YLYR��0DV��DV�GHPDLV�GLPHQV}HV�SRGHP�RX�QmR�DFRPSDQKDU�D�
GLPHQVmR�ItVLFD��3RU�H[HPSOR��XPD�SHVVRD�FRP�$O]KHLPHU�RX�FRP�GHPrQFLD��
WHUi�R�FLFOR�GD�GLPHQVmR�LQWHOHFWXDO�LQWHUURPSLGR�DQWHV�GR�¿QDO�GD�GLPHQVmR�
ItVLFD��8PD�SHVVRD�DEDQGRQDGD�QXP�DVLOR��RQGH�HOD�p�LGHQWL¿FDGD�DSHQDV�
SRU�XP�Q~PHUR��WHUi�DV�VXDV�GLPHQV}HV�VRFLDO�H�DIHWLYD�HQFHUUDGDV��HPERUD�
R�FRUSR�FRQWLQXH�UHVSLUDQGR��
3RUWDQWR��R�FRPSRUWDPHQWR�GDV�SHVVRDV�QmR�p�XQLIRUPH�QDV�GLIHUHQWHV�

GLPHQV}HV��0XLWDV�SHVVRDV�FKHJDP�j�³TXDUWD�LGDGH´�FRP�PHOKRUHV�RX�SLRUHV�



GHVHPSHQKRV�HP�DOJXPDV�GLPHQV}HV��2X�DLQGD��PXLWDV�SHVVRDV�WrP�R�FLFOR�
GD�GLPHQVmR�ItVLFD�LQWHUURPSLGR�SRU�PRUWHV�SUHPDWXUDV��4XHP�WHP�HVWH�
FLFOR�LQWHUURPSLGR��SHUGH�D�RSRUWXQLGDGH�GH�YLYHQFLDU�DV�IDVHV�SRVWHULRUHV��
4XHP�YDL�DWp�R�¿QDO�GHVWH�FLFOR�QR�WHPSR�HVSHUDGR��WHUi�PDLV�GRUHV�H�FRQYL�
YHUi�FRP�DV�OLPLWDo}HV�GD�YHOKLFH��(�DV�GLPHQV}HV�HPRFLRQDO��DIHWLYD�H�VRFLDO�
WDPEpP�VH�GHVJDVWDP��1mR�Ki�FRPR�HVFDSDU�GDV�WULVWH]DV�H�GHFHSo}HV��
([LVWHP�PRPHQWRV�GH�SUD]HU�H�PRPHQWRV�GH�GRU��
3DUD�DOJXPDV�SHVVRDV��XP�GLD�GH�LQIHOLFLGDGH�DSDJD����DQRV�GH�IHOLFLGD�

GH��$�DOHJULD�GH�XP�GLD�QmR�D�ID]�ULU�SRU����DQRV��PDV�D�WULVWH]D�GH�XP�GLD��
SRGH�ID]r�OD�FKRUDU�SRU����DQRV��$V�WUDLo}HV�H�SHUGDV�VmR�PDLV�GXUDV�GR�TXH�
DV�¿GHOLGDGHV�H�GR�TXH�RV�JDQKRV��2XWUDV�SHVVRDV�FRPSUHHQGHP�TXH�DV�
WULVWH]DV��WUDLo}HV�H�SHUGDV�ID]HP�SDUWH�GD�YLGD�H�SUHFLVDP�VHU�DEVRUYLGDV��
9DORUL]DP�PDLV�RV����DQRV�GH�IHOLFLGDGH�GR�TXH�R�GLD�GH�LQIHOLFLGDGH��5LHP�D�
FDGD�GLD�SHODV�FRLVDV�ERDV�GR�SUHVHQWH��RX�PHVPR�SHOR�TXH�OKHV�DFRQWHFHX�
Ki����DQRV�DWUiV��
$V�VHLV�GLPHQV}HV�QRV�SHUPLWHP�LGHQWL¿FDU�DV�PHOKRUHV�SRVVLELOLGDGHV�GH�

ID]HU�DV�FRLVDV�FHUWDV�QDV�KRUDV�DGHTXDGDV��3RU�H[HPSOR��HQWUH�RV����H����
DQRV��R�ItVLFR�H�R�LQWHOHFWXDO�DWLQJHP�R�VHX�PHOKRU�GHVHPSHQKR��3RUWDQWR��
QHVWD�IDVH��GHYHUtDPRV�LQYHVWLU�SDUD�GHVHQYROYr�ORV�DR�Pi[LPR��4XHP�¿]HU�
R�FRQWUiULR��QmR�FXLGDU�GD�VD~GH�H�QmR�HVWXGDU�DWp�RV����DQRV��VRIUHUi�DV�
FRQVHTXrQFLDV�QDV�SUy[LPDV�IDVHV��(QJDQD�VH�TXHP�DFKD�TXH�R�LPSRUWDQWH�
p�³DSURYHLWDU�D�YLGD´�DWp�RV����DQRV�H�TXH�SRXFR�LPSRUWDP�RV�DQRV�UHVWDQ�
WHV��2V�³PDOHV�GD�PHLD�LGDGH´��GRUHV�QD�FROXQD��R�SULPHLUR�LQIDUWR��SUR�
EOHPDV�UHVSLUDWyULRV��GHSUHVVmR��HWF���HVWmR�FKHJDQGR�FDGD�YH]�PDLV�FHGR��
DIHWDQGR�HP�PXLWR�D�TXDOLGDGH�GH�YLGD�Mi�QD�VHJXQGD�IDVH�GD�YLGD��GRV����
DRV����DQRV���
2�³GHVHPSHQKR�LGHDO´�VHULD�REWLGR�VH�D�SHVVRD�SRWHQFLDOL]DU�WRGDV�DV�GH�

PDLV�GLPHQV}HV�DR�ORQJR�GD�YLGD��(PERUD�SRVVD�SDUHFHU�XWySLFR��SRGHPRV�
FLWDU�SHVVRDV�TXH�FKHJDUDP��HVWmR�RX�TXH�VH�HQFDPLQKDP�SDUD�D�~OWLPD�
IDVH�GD�YLGD�FRP�yWLPR�GHVHPSHQKR�HP�XPD�RX�PDLV�GHVWDV�GLPHQV}HV��
1D�GLPHQVmR�ItVLFD��3HOp�����DQRV��H�-DQH�)RQGD�����DQRV��VmR�H[HPSORV�GH�
SHVVRDV�TXH�VH�DSUR[LPDP�GD�TXDUWD�LGDGH�HP�yWLPD�IRUPD�ItVLFD��1D�GL�
PHQVmR�LQWHOHFWXDO��2VFDU�1LHPH\HU��PRUUHX�FRP�����DQRV��H�-RVp�6DUDPD�
JR�����DQRV��FKHJDUDP�D�~OWLPD�IDVH�FRP�H[FHOHQWH�GHVHPSHQKR�LQWHOHFWXDO��
1HOVRQ�0DQGHOD��TXH�PRUUHX�FRP����DQRV��H�0DKDWPD�*DQGKL��TXH�PRUUHX�
FRP����DQRV��HQIUHQWDUDP�JUDQGHV�GL¿FXOGDGHV��1R�HQWDQWR��FKHJDUDP�DR�
¿QDO�GD�YLGD�PDQWHQGR�D�VHUHQLGDGH��FRP�DOWR�GHVHPSHQKR�QD�GLPHQVmR�
HPRFLRQDO��1D�GLPHQVmR�DIHWLYD��GHVWDFDUtDPRV�&RUD�&RUDOLQD��TXH�PRUUHX�
FRP����DQRV��H�+HEH�&DPDUJR��TXH�PRUUHX�FRP����DQRV���SHVVRDV�TXH��DWp�
D�IDVH�¿QDO�GH�VXDV�YLGDV��GHPRQVWUDUDP�XPD�LPHQVD�WHUQXUD��1D�GLPHQVmR�
VRFLDO��)LGHO�&DVWUR��FRP����DQRV��H�(YD�6RSKHU�����DQRV��FRQWLQXDP�H[HU�
FHQGR�LQÀXrQFLD�H�FKDPDQGR�D�DWHQomR�SHOR�VHX�WUDEDOKR�H�SHODV�VXDV�RSLQL�
}HV��3RU�¿P��QD�GLPHQVmR�HVSLULWXDO��0DGUH�7HUH]D�GH�&DOFXWi��TXH�PRUUHX�
FRP����DQRV��H�'DODL�/DPD��FRP����DQRV���VmR�H[HPSORV�GH�WUDQVFHQGrQFLD��
GH�GHVDSHJR�DR�PDWHULDO�
(�GDt��D�TXH�FRQFOXVmR�VH�FKHJD"�&RQFOXtPRV�TXH�WHPRV�PHGR�GR�IXWXUR�

SRUTXH�QmR�HQWHQGHPRV�D�YLGD�FRPR�XP�FLFOR��7HPRV�PDLV�PHGR�GR�¿P�GD�
GLPHQVmR�ItVLFD��GH�SDUDU�GH�UHVSLUDU��GR�TXH�GR�¿P�GDV�GHPDLV�GLPHQV}HV��
$�PHGLFLQD�FRQVHJXLX�SURORQJDU�D�GLPHQVmR�ItVLFD�H�GLPLQXLU�DV�GRUHV��PDV�



QmR�FRQVHJXLUi�HYLWDU�RV�GHVJDVWHV�GR�FRUSR�H�QHP�JDUDQWLU�D�YLGD�HWHUQD��
)D]HU�XPD�ERD�JHVWmR�H�WHU�XP�yWLPR�GHVHPSHQKR�HP�XPD�RX�PDLV�GLPHQ�
V}HV�QmR�p�WmR�UDUR��QHP�FRLVD�Vy�SDUD�SHUVRQDOLGDGHV��3URYDYHOPHQWH�YRFr�
WHP�DOJXpP�QD�IDPtOLD��RX�HQWUH�RV�DPLJRV��TXH�FKHJRX�RX�TXH�VH�DSUR[LPD�
GD�TXDUWD�IDVH�GD�YLGD�H[LELQGR�DOWR�GHVHPSHQKR�HP�XPD�RX�PDLV�GLPHQ�
V}HV��
3RUWDQWR��R�TXH�HVWi�DR�QRVVR�DOFDQFH�p�DGPLQLVWUDU��GD�PHOKRU�IRUPD�

SRVVtYHO��DV�VHLV�GLPHQV}HV��SDUD�SRGHU�WHU�PDLV�TXDOLGDGH�QDV�TXDWUR�IDVHV�
GD�YLGD��3DUD�TXHP�HVWi�QD�SULPHLUD�IDVH��R�UHFRPHQGiYHO�VHULD�ID]HU�XPD�
³SRXSDQoD´�SDUD�DV�IDVHV�VHJXLQWHV��3DUD�TXHP�HVWi�QDV�GHPDLV�IDVHV��ID]HU�
XPD�ERD�PDQXWHQomR�GH�WRGDV�DV�GLPHQV}HV��$�TXDOLGDGH�GH�YLGD�QmR�HVWi�
QR�DOWR�GHVHPSHQKR�GH�XPD�GLPHQVmR��PDV�QR�HTXLOtEULR�GDV�VHLV�GLPHQ�
V}HV�



Sustentabilidade e o curioso caso de 
nosso envelhecimento

Roberto Patrus 

Benjamin Button nasceu velho, rejuvenesceu a vida inteira e morreu 
EHEr��6HX�FDVR�p�XP�H[WUDRUGLQiULR�H[HPSOR�GH�FRPR�D�¿FomR�SRGH�QRV�ID-
]HU�UHÀHWLU�VREUH�D�FRPSDL[mR��R�SUHFRQFHLWR��D�DPL]DGH��R�GUDPD�GR�LQFHVWR�
H�D�IUDJLOLGDGH�GD�YLGD��2�¿R�FRQGXWRU�GR�³OLYUR�TXH�YLURX�¿OPH´�p�R�WHPSR��2�
DXWRU�LQYHUWH�D�VXD�OyJLFD��PDV�HOH�VH�PDQWpP�LQH[RUiYHO��%HQMDPLQ�%XWWRQ�
nasceu, viveu e morreu. Como todo ser humano. 
7mR�FXULRVR�TXDQWR�WHU�QDVFLGR�YHOKR�H�PRUULGR�FRPR�XP�UHFpP�QDVFLGR��

é a velocidade do nosso envelhecimento. Nós envelhecemos mais depressa 
GR�TXH�QRVVRV�SDLV��0HX�SDL��SRU�H[HPSOR��TXDQGR�QDVFL��WLQKD����DQRV��
4XDQGR�FRPSOHWHL�XP�DQR�GH�YLGD��HOH�WLQKD����YH]HV�D�PLQKD�LGDGH��4XDQ-
GR�¿]���DQRV��SDSDL�WLQKD�����QRYH�YH]HV�PDLV��1R�PHX�GpFLPR�DQLYHUViULR��
QRVVD�GLIHUHQoD�GH�LGDGH�VH�UHGX]LX�D�DSHQDV���YH]HV��4XDQGR�FRPSOHWHL�
GXDV�GpFDGDV��PHX�SDL�FRPHPRURX�VHLV��WUrV�YH]HV�PDLV��1D�IHVWD�GRV�PHXV�
���DQRV��PHX�SDL�WLQKD�DSHQDV�R�GREUR�GH�PLQKD�LGDGH��+RMH��QHP�LVVR��HOH�
FRPSOHWD����HQTXDQWR�HX�IDoR�����(OH�Mi�QmR�WHP�VHTXHU�R�GREUR�GD�PLQKD�
LGDGH��(�HX�WHQKR�D�QtWLGD�VHQVDomR�GH�TXH�R�HVWRX�DOFDQoDQGR����e�FRPR�VH�
RV�DQRV�GD�PLQKD�MXYHQWXGH�SDVVDVVHP�UiSLGR�GHPDLV��HQTXDQWR�RV�DQRV�
GD�VXD�PDWXULGDGH�FRUUHVVHP�PDLV�OHQWDPHQWH��e�FXULRVR��8P�FXULRVR�FDVR�
(VVD�LUUHJXODULGDGH�QD�YHORFLGDGH�GH�QRVVR�HQYHOKHFLPHQWR�WDOYH]�H[SOL-

TXH�R�FRQVHOKR�GH�TXHP�p�DY{��GH�VHPSUH�UHFRPHQGDU�TXH�VH�FXUWD�RV�¿OKRV�
HQTXDQWR�VmR�FULDQoDV��SRLV�HOHV�FUHVFHP�UiSLGR�GHPDLV��(�W�WDPEpP�H[SOL-
TXH�SRUTXH�DV�GLIHUHQoDV�HQWUH�SDLV�H�¿OKRV�YmR�GHVDSDUHFHQGR��QD�PHGLGD�
HP�TXH�DPERV�HQYHOKHFHP��7DPEpP�QRV�SHUPLWH�FRPSUHHQGHU�SRUTXH�R�
YHOKR�Mi�QmR�WHP�SUHVVD��FDSD]�TXH�p�GH�YLYHU�D�HWHUQLGDGH�QD�WHPSRUDOLGD-
GH��-i�QmR�IDOD�WDQWR��SDUWLFLSD��-i�QmR�EULJD��DGYHUWH��-i�QmR�VRIUH��DFHLWD��
2�LQXVLWDGR�GR�FDVR�GH�%HQMDPLQ�%XWWRQ�GHSHQGHX�GD�FULDWLYLGDGH�GH�XP�

DXWRU�LQVSLUDGR��-i�D�YHORFLGDGH�FRP�TXH�HVWDPRV�³GLPLQXLQGR´�D�QRVVD�GL-
IHUHQoD�GH�LGDGH�HP�UHODomR�D�QRVVRV�SDLV�GHSHQGH�DSHQDV�GD�REVHUYDomR�
DWHQWD�GH�XP�IHQ{PHQR�WRPDQGR�XP�SDUkPHWUR�PDWHPiWLFR�FRPR�SRQWR�GH�
UHIHUrQFLD��e�GHVVD�DWHQomR�TXH�SUHFLVDPRV�SDUD�SHQVDU�R�WHPSR�QR�ORQJR�
SUD]R��6H�WRPDUPRV�QRVVRV�SDLV�FRPR�UHIHUrQFLD�SDUD�SHQVDU�R�WHPSR��FRQ-
VHJXLUHPRV�SHQVDU�QD�YLGD��QR�SODQHWD��QDV�SHVVRDV��GH�PRGR�VXVWHQWiYHO��



$QWHV�GH�SHQVDU�QDV�QRYDV�JHUDo}HV��p�SUHFLVR�SHQVDU�QDV�JHUDo}HV�DVFHQ-
dentes. Provavelmente, vamos envelhecer com os nossos pais. Na próxi-
PD�JHUDomR��VHUHPRV�YHOKRV�MXQWRV�FRP�RV�QRVVRV�SDLV��(�YDPRV�FROKHU�R�
PXQGR�TXH�VHPHDPRV�QR�GHFRUUHU�GD�YLGD��6RPHQWH�UHYHUHQFLDQGR�QRVVD�
RULJHP�p�SRVVtYHO�SHQVDU�QDV�IXWXUDV�JHUDo}HV��
e�FXULRVR�TXH��SDUD�IDODU�GH�6XVWHQWDELOLGDGH�±�R�TXH�p�XP�WHPD�WmR�PR-

GHUQR�±�WHQKDPRV�OHPEUDGR�GH�XPD�µOHL´�WmR�DQWLJD��Oi�GD�pSRFD�GRV�'H]�
0DQGDPHQWRV��³+RQUDU�SDL�H�PmH �́�(�LVWR�p�XPD�FODUD�GHPRQVWUDomR�GH�TXH�
³YHUGDGHV�QmR�HQYHOKHFHP �́



Encerrando ciclos
Angela Denise da Cunha Lemos Belbute

Encerrar ciclos... Mudar... Qual é a coisa mais certa da vida, além da mor-
te (e dos impostos)? As mudanças. Quem já viveu algumas décadas (3, 4, 
5, 6, etc.), percebe que a vida, de vez em quando, nos “apronta alguma”, e 
isto, invariavelmente, se apresenta como algum tipo de mudança.

Às vezes, temos a oportunidade de escolher fazer esta mudança. Outras 
vezes, a vida nos faz “mudar à força”. Existem mudanças programadas ou 
HVSHUDGDV����$�VDtGD�GD�LQIkQFLD��R�¿P�GD�DGROHVFrQFLD��D�HQWUDGD�QD�XQLYHU-
sidade, a maioridade, o primeiro emprego etc. Também existem as mudan-
ças inesperadas... A morte de alguém da família, os acidentes, as doenças, 
R�GHVD¿R�GH�XP�QRYR�HPSUHJR��D�FKHJDGD�GH�XP�¿OKR�QmR�SURJUDPDGR��R�
¿P�GH�XP�UHODFLRQDPHQWR���
7RGD�PXGDQoD��SRU�PHOKRU�TXH�VHMD��QRV�ID]�¿FDU�HVWUHVVDGRV��4XDQGR�

somos retirados de nossa “zona de conforto”, onde já estamos acostumados 
D�WUDQVLWDU��¿FDPRV�FRPR�TXH����3HUGLGRV��$t�p�TXH�VXUJHP�DV�GLIHUHQoDV�HQ-
WUH�DV�SHVVRDV��XPDV�VH�SHUGHP�SDUD�VHPSUH��QmR�HQFRQWUDP�PDLV�R�UXPR�
GH�VXD�YLGD��¿FDP�SUHVDV�DR�SDVVDGR�±�DTXHOH�TXH�HUD�WmR�ERP����±�WRUQDP-
�VH�HQULMHFLGDV�H�VmR�R�DOYR�SHUIHLWR�SDUD�R�³HVStULWR�GH�DFRPRGDomR �́�1mR�
conseguem olhar para a frente e perceber que lá também tem algo promis-
sor, esperando por elas.

Entretanto, existe outro grupo de pessoas que consegue “ser como o 
FDQLoR���́ �±�VmR�ÀH[tYHLV�±�QmR�Ki�HQULMHFLPHQWR�QHODV��(VVDV�SHVVRDV�FRQVH-
guem ver as mudanças como novas fontes de oportunidades de crescimento. 
(QFDUDP�D�YLGD�GH�SHLWR�DEHUWR��6H�KRMH�QmR�HVWi�ERP��DPDQKm�HVWDUi��(ODV�
conseguem perceber e intuir o que a vida quer lhes ensinar, por meio das 
PXGDQoDV�TXH�RFRUUHP��6H�H[LVWH�DOJXP�SDGUmR�TXH�VH�UHSHWH����6H�VHPSUH�
caem ou escorregam no mesmo tipo de acontecimento ou circunstância, 
TXH�DSUHQGL]DGR�FROKHU�GHVVDV�H[SHULrQFLDV"�$�SHUFHSomR�GRV�HUURV�H�GRV�
DFHUWRV�GD�YLGD��GDV�HVFROKDV�IHLWDV��GDV�FRLVDV�LQHVSHUDGDV�TXH�WrP�GH�VHU�
IHLWDV��)DWRV�DVVLP�QmR�VmR�XPD�IRQWH�GH�WRUPHQWR�SDUD�DV�SHVVRDV�ÀH[tYHLV��
6mR��DR�FRQWUiULR��XPD�IRQWH�GH�DSUHQGL]DGR�SDUD�FLUFXQVWkQFLDV�IXWXUDV�
1R�OLYUR�EtEOLFR�FKDPDGR�(FOHVLDVWHV��HP�VHX�FDStWXOR����WHPRV�XPD�YLVmR�

bem clara sobre os ciclos da vida e sobre “sempre haver tempo para tudo”, 
como “o tempo de nascer e o tempo de morrer”; “o tempo de plantar e o 
WHPSR�GH�FROKHU´��³R�WHPSR�GH�¿FDU�WULVWH�H�R�WHPSR�GH�VH�DOHJUDU �́���0DV��QR�



verso 12, temos o seguinte conselho, quando o pensador diz que entendeu 
que, nesta vida, tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver 
R�PHOKRU�TXH�SXGHU��,VWR�LQFOXL�D�DFHLWDomR�GDV�FRLVDV�TXH�WHUPLQDP�RX�TXH�
passam em nossa vida. Aprender a viver o presente, o “aqui e agora”, pois 
HVWH�p�R�PRPHQWR�PDLV�FHUWR�TXH�WHPRV��2�SDVVDGR�QmR�SRGH�VHU�PXGDGR��
(�R�IXWXUR�p�LQFHUWR��0DV��R�SUHVHQWH�HVWi�HP�QRVVDV�PmRV��6DLEDPRV�DSUR-
veitar para que possamos ser felizes e fazer os outros felizes, pois esta é a 
melhor colheita que podemos fazer na vida.
$R�OHU�R�OLYUR�³2�=DKLU �́�GH�3DXOR�&RHOKR���������SDVVHL�SRU�HVWH�WH[WR��

R�TXDO�IRL�PXLWR�VLJQL¿FDWLYR�H�PH�IH]�SHQVDU�VREUH�RV�GLYHUVRV�FLFORV�TXH�
já foram encerrados em minha vida. Assim, transcrevo um trecho dele, a 
VHJXLU��³3RU�LVVR�p�WmR�LPSRUWDQWH�GHL[DU�FHUWDV�FRLVDV�LUHP�HPERUD��6ROWDU��
Desprender-se. As pessoas precisam entender que ninguém está jogando 
FRP�FDUWDV�PDUFDGDV��jV�YH]HV�JDQKDPRV�H�jV�YH]HV�SHUGHPRV��1mR�HVSHUH�
TXH�OKH�GHYROYDP�DOJR��QmR�HVSHUH�TXH�UHFRQKHoDP�R�VHX�HVIRUoR��TXH�GHV-
FXEUDP�R�VHX�JrQLR��RX�TXH�HQWHQGDP�R�VHX�DPRU��(QFHUUDQGR�FLFORV��1mR�
por causa do orgulho, por incapacidade ou por soberba, mas porque sim-
SOHVPHQWH�DTXLOR�Mi�QmR�VH�HQFDL[D�PDLV�QD�VXD�YLGD��)HFKH�D�SRUWD��PXGH�R�
disco, limpe a casa, sacuda a poeira. Deixe de ser quem era, e se transforme 
em quem é.”
(QFHUUDU�FLFORV�VLJQL¿FD��HQWmR��WHU�D�VHUHQLGDGH�GH�DOPD�SDUD�DFHLWDU�

DTXLOR�TXH�Mi�QmR�ID]�PDLV�VHQWLGR�HP�QRVVDV�YLGDV�H�GDU�DEHUWXUD�GH�HV-
paços para que o novo ciclo se aproxime e nos traga novos entendimentos, 
QRYDV�RSRUWXQLGDGHV�GH�FUHVFLPHQWR��H��SRU�FRQVHTXrQFLD��XP�QRYR�UXPR��
uma novidade, uma mudança.



Cusco em dia de mudança
Silvia Generali da Costa

Uma expressão gauchesca bastante conhecida é “mais perdido que cusco 
em dia de mudança”, o que quer dizer que alguém está desnorteado, deso-
rientado, atrapalhado. Um dia de mudança é o início de um período no qual 
nada se encontra aonde se imagina que possa estar, nada funciona como 
antes, o piloto-automático foi desligado. Gestos simples como tomar um 
café geram questões difíceis como: “aonde está o café? As xícaras foram la-
vadas? O fogão já foi instalado? Qual será o melhor lugar da nova casa para 
saborear um bom cafezinho? Os hábitos nos são subitamente arrancados 
e tentamos reproduzir, na nova morada, um pouco dos antigos cenários e 
costumes, tão familiares e preciosos. Fico pensando se a repetição e a pre-
visibilidade também viajam junto conosco, no caminhão de mudança, ou se 
“mudar de casa” também é “mudar de vida”. 
8PD�DPLJD��TXH�DX[LOLDYD�D�¿OKD�QD�PXGDQoD�GH�UHVLGrQFLD�HP�,VUDHO��

postou no Face que uma mudança é sempre uma oportunidade de reno-
vação. De se desfazer das coisas que não são usadas, das roupas que não 
servem mais (e que achávamos que, quem sabe, poderiam voltar a servir 
algum dia), da louça quebrada, das lembranças que não são boas. Também é 
uma chance de relembrar e decidir que algumas coisas são para se guardar, 
e se fazer, e tornar a se fazer: rever fotos antigas, reencontrar bons livros, 
HQFRQWUDU�R�FDUWmR�FRP�R�WHOHIRQH�GD�DPLJD�TXH�Ki�PXLWR�QmR�VH�Yr��

Mas mudança também é, principalmente, o momento para se fazer esco-
lhas e se colocar as coisas em uma nova perspectiva. Qual o estilo de vida 
que pretendemos adotar? A casa com cerquinha branca, representação clás-
sica da grande “família de propaganda de margarina”, com suas crianças e 
cachorros? O loft descolado para o qual são levados apenas os CDs de jazz 
e uns poucos livros? O apartamento minúsculo em um prédio-clube, que 
nos obrigará a interagir com a vizinhança como se fossem nossa família? 
No bairro tranquilo ou no bairro dos bares e restaurantes? Perto ou longe 
GR�WUDEDOKR��RX�GD�HVFROD�GRV�¿OKRV��GD�PmH�H�GD�VRJUD"�0XLWR�ORQJH"�8PD�
FDVD�PDLV�VLPSOHV��TXH�FDEH�EHP�QR�EROVR��RX�XPD�PDLV�VR¿VWLFDGD��SRUpP�
TXH�DSHUWDUi�R�RUoDPHQWR�WRGR�PrV"�3HUWR�GH�XPD�SUDoD��SDUD�VH�SRGHU�
FDPLQKDU��RX�GH�XP�VKRSSLQJ��SDUD�VH�SRGHU�FRPSUDU�FRP�PDLV�IUHTXrQFLD�
e conforto?
$�HVFROKD�GD�FDVD�UHÀHWH�D�HVFROKD�GR�PRGR�GH�YLGD�TXH�VH�SUHWHQGH�WHU��



ou que se necessita ter, ou, em último caso, que se poderá ter, de fato. E re-
ÀHWH�WDPEpP�D�SDVVDJHP�LQH[RUiYHO�GR�WHPSR��R�FLFOR�GD�YLGD��DV�IDVHV��DV�
SHUGDV�H�RV�JDQKRV��3ULPHLUR�SDVVR��D�LQGHSHQGrQFLD��$SDUWDPHQWR�DOXJDGR��
pequeno, perto da faculdade, barato e meio improvisado. Depois, a entrada 
para aquele apartamento mais ajeitadinho, comprado com suor e esforço, e 
com a ajuda de pais e sogros: agora somos dois. De repente, o apartamento 
GH�XP�TXDUWR�¿FRX�SHTXHQR�HP�PHLR�D�IUDOGDV��PDPDGHLUDV�H�EULQTXHGRV��
$�FKHJDGD�GRV�¿OKRV�REULJD�D�H[SDQGLU�D�iUHD�~WLO��0DLV�XP�¿OKR��HPSUHJDGD�
doméstica, talvez a sogra que precisa de cuidados e o inevitável cachorro 
depois de tentativas frustradas de acalmar as crianças com hamsters, ca-
lopsitas, porquinhos da índia, tartarugas e outros bichinhos (abaixo do cão 
QD�HVFDOD�GH�SUHIHUrQFLD�LQIDQWLO���$�FDVD�FUHVFH��7DPEpP��VHP�DYLVR�SUpYLR��
como se fosse de repente, algo surpreendente, a sogra nos deixa, o cachorro 
VH�IRL��GH�WmR�YHOKLQKR���RV�¿OKRV�FUHVFHUDP��
&RPR"�2�WHX�¿OKR�HVWi�QD�$XVWUiOLD�ID]HQGR�LQWHUFkPELR"�±�SHUJXQWD�D�

DPLJD�HVSDQWDGD��0DV�HOH�HUD�WmR�SHTXHQLQKR��³6LP �́�YRFr�UHVSRQGH��(OH�
foi passar um ano na Austrália. E a menina vai, no ano que vem, para os 
(VWDGRV�8QLGRV�́ �6LP��D�FDVD��GH�XPD�KRUD�SDUD�D�RXWUD��¿FRX�HQRUPH��VL-
lenciosa, em qualquer estado entre o chato e o tranquilo, entre o alívio e a 
saudade desesperadora. 

Os mais afoitos já transformam o quarto do mais velho em sala de TV. Os 
esperançosos arrumam, com cuidado, cada cantinho da peça, na esperança 
de que a cria volte a se aninhar como antes. Outros esperam. Esperam que 
RV�¿OKRV�FDVHP��TXH�RV�QHWRV�FKHJXHP��H�TXH�D�FDVD�YROWH�D�¿FDU�FKHLD�H�
desarrumada, que a pia transborde de louça do almoço de domingo.

Torço para que os velhos hábitos nunca possam se reestabelecer, a não 
VHU�D�PDQLD�GH�DEUDoDU�H�EHLMDU�DV�SHVVRDV�TXHULGDV��GH�¿FDU�SUy[LPR�GRV�
DPLJRV��GH�WHU�VHPSUH�XP�FDQWLQKR�SDUD�RV�¿OKRV��SDUD�RV�QHWRV��SDUD�RV�
mais velhos e para os mais moços. 
$�FDVD�GRV�TXH�DPDP�VHPSUH�p�JUDQGH�R�VX¿FLHQWH��p�TXHQWH�R�VX¿FLHQWH��

p�DFROKHGRUD��$�FDVD�GRV�SDLV�p�SURWHWRUD��Mi�D�FDVD�GRV�DYyV�p�XP�WHUULWyULR�
VHOYDJHP�SDUD�JUDQGHV�GHVFREHUWDV��$�FDVD�GRV�¿OKRV��PRWLYR�GH�RUJXOKR��
Sejam mansões, sejam choupanas.



$�¿OD�DQGD
5RVDQH�$XJXVWLQ�0HQGHV

$�YLGD�GD�JHQWH�p�GLYLGLGD�HP�FDStWXORV��³&DStWXOR��)DFXOGDGH´��³&DStWXOR��
(VWiJLR´��³&DStWXOR��0RUDQGR�6R]LQKR �́�&DGD�XP�GHOHV�FRP�VHXV�SUySULRV�
GHVD¿RV�H�SUD]HUHV��$�JHQWH�YDL�PXGDQGR��YDL�DGLFLRQDQGR�WDUHIDV�QD�QRVVD�
URWLQD�H��TXDQGR�PHQRV�VH�SHUFHEH��Mi�HVWDPRV�HP�XP�FDStWXOR�QRYR�GD�
QRVVD�SUySULD�KLVWyULD��$VVLP��HX�IXL�PH�DSUR[LPDQGR�GR�FDStWXOR�³$SRVHQWD-
GRULD �́�(�WLQKD�DOJR�VREUH�HVVH�FDStWXOR�TXH�PH�GHL[DYD�EHP�GHVFRQIRUWiYHO��
4XDQGR�VH�HVWi�SHUWR�GD�DSRVHQWDGRULD��DFRQWHFH�XP�IHQ{PHQR�FXULRVR��

9RFr�p�R�IXQFLRQiULR�PDLV�H[SHULHQWH��H�p�HVSHFLDOL]DGR�HP�VXD�IXQomR�FRPR�
QHQKXP�RXWUR��-i�GRPLQRX��H�LQFOXVLYH�FULRX��PXLWRV�GRV�DWXDLV�SURFHVVRV�
GD�HPSUHVD��H�VHQWH�TXH�QHQKXP�GHVD¿R�DOL�p�FDSD]�GH�WH�LQWLPLGDU��0DV�
QmR�p�DVVLP�TXH�RV�VHXV�FROHJDV�WH�YHHP��$RV�SRXFRV��UHXQL}HV�FRPHoDP�D�
DFRQWHFHU�VHP�YRFr��'HFLV}HV�LPSRUWDQWHV�VmR�WRPDGDV�VHP�YRFr��4XDQGR�
FKHJD�XP�IXQFLRQiULR�QRYR��HOHV�WH�DSUHVHQWDP�GL]HQGR��³(VVD�p�D�)XODQD��
9DL�QRV�GHL[DU��HVWi�VH�DSRVHQWDQGR �́�(�D�SDUWLU�GLVVR��HVVH�IXQFLRQiULR�QHP�
WH�Yr�PDLV�FRPR�XP�FROHJD��3DUD�HOH��YRFr�HVWi�Vy�RFXSDQGR�XP�HVSDoR�±�
SRUTXH��QD�SUiWLFD��YRFr�Mi�VDLX�
$�VHQVDomR�GH�UHMHLomR�YDL�WRPDQGR�FRQWD��9RFr�VH�VHQWH�GHVYDORUL]DGR��

(�SHUFHEH�TXH��SDUD�PXLWDV�GDV�SHVVRDV�DOL��R�³&DStWXOR�$SRVHQWDGRULD´�SR-
GHULD�PXLWR�EHP�VHU�R�~OWLPR�FDStWXOR��,VVR�YDL�HQWUDQGR�QD�FDEHoD�GD�JHQWH�
GH�IRUPD�PXLWR�GRORULGD��$�LQVHJXUDQoD�GH�QmR�VDEHU�R�TXH�ID]HU�GHSRLV��R�
PHGR�GH�DFDEDU�QmR�ID]HQGR�PDLV�QDGD��)RUDP�PRPHQWRV�GLItFHLV�GH�DGPL-
QLVWUDU��
(�IRL�Dt�TXH�SHUFHEL�TXH�HX�PHVPD�HVWDYD�YHQGR�HVVDV�PXGDQoDV�GD�IRU-

PD�HUUDGD��(UD�HX�TXH�HVWDYD�PH�GHVSHGLQGR�GD�HPSUHVD��QmR�R�RSRVWR��$�
HOHV��QmR�UHVWDYD�RXWUD�RSomR��ORJR�XPD�SHVVRD�QRYD�HVWDULD�QR�PHX�OXJDU��
2X��FRPR�VH�GL]��³$�¿OD�DQGD�́ �(�FRP�HOD��HX�GHYLD�DQGDU�WDPEpP��(QWUHJDU-
�PH�DR�GHVkQLPR�H�j�LQVHJXUDQoD�QmR�HUD�PDLV�XPD�RSomR��D¿QDO��HX�QXQFD�
IXL�DVVLP��'HFLGL�TXH�IDULD�GLVVR�XPD�RSRUWXQLGDGH��(�¿]�
7HQGR�WUDEDOKDGR�D�YLGD�LQWHLUD�FRP�7HFQRORJLD�GD�,QIRUPDomR��Mi�HVWDYD�

IDUWD�GLVVR��1mR�TXHULD�PDLV�VDEHU�GH�XVXiULRV��4XHULD�FOLHQWHV��)XL�SDUD�D�
LQWHUQHW�H�FRPHFHL�D�EXVFDU�LQIRUPDo}HV�VREUH�DV�FRLVDV�TXH�HX�UHDOPHQ-
WH�JRVWDYD�GH�ID]HU��6HPSUH�DGRUHL�PH[HU�FRP�PDGHLUD��FRUHV��GHFRUDomR��
FULDWLYLGDGH��(UD�FRP�LVVR�TXH�HX�PH�HQYROYLD�QR�WHPSR�OLYUH��(QFRQWUHL�XP�
FXUVR�WHFQyORJR�HP�'HVLJQ�GH�,QWHULRUHV�HP�XPD�IDFXOGDGH�SDUWLFXODU��H�D�



VHQVDomR�GH�GHVYDORUL]DomR�IRL�GDQGR�OXJDU�D�HXIRULD�GH�XP�QRYR�FRPHoR�
&RPHFHL�D�HVWXGDU�XP�DQR�DQWHV�GH�PH�DSRVHQWDU��&RPR�WRGR�FRPH-

oR��WLYH�GL¿FXOGDGHV��H�PH�GHSDUHL�FRP�GHVD¿RV�TXH�DLQGD�QmR�FRQKHFLD�±�
PXLWRV�GHOHV��LPSRVWRV�SRU�PLP�PHVPD��SRLV�DLQGD�PH�VHQWLD�PXLWR�YHOKD�
SDUD�HVWDU�HP�VDOD�GH�DXOD��3XUD�EREDJHP��)XL�YHQFHQGR�FDGD�QRYD�HWDSD��
DSUHQGHQGR�PXLWR�H�ID]HQGR�QRYDV�DPL]DGHV��&RQKHFL�SHVVRDV�PDUDYLOKR-
VDV��FRPR�D�&OiXGLD��D�1HLGD��D�1HLYD�H�D�3DWUtFLD�±�TXH�QXQFD�HQWUDULDP�QR�
PHX�FDPLQKR�VH�HX�QmR�WLYHVVH�GHFLGLGR�OXWDU�SRU�PLP�PHVPD��(VVDV�GHVFR-
EHUWDV�DEULUDP�PHXV�KRUL]RQWHV��PH�WURX[HUDP�LGHLDV�TXH�MDPDLV�WHULDP�PH�
RFRUULGR�QmR�IRVVH�HVVD�YLUDGD�HP�PLQKD�YLGD�
+RMH��HVWRX�DSRVHQWDGD�Ki�XP�DQR�H�YRX�FRODU�JUDX�GDTXL�D�TXDWUR�PH-

VHV��7XGR�IRL�PXLWR�UiSLGR�H�JUDWL¿FDQWH��(VWRX�WRWDOPHQWH�UHDOL]DGD�QD�PL-
QKD�QRYD�SUR¿VVmR��PH�VHQWLQGR�MRYHP�DRV����DQRV�H�SURQWD�SUD�FRPHoDU�
XP�FDStWXOR�QRYR�QD�PLQKD�YLGD��(�D�¿OD��HVWD�VHJXH�DQGDQGR���



O meu tempo é agora!
Marisa Ignez dos Santos Rhoden

Faz algum tempo que vem me incomodando quando conhecidos e amigos 
repetem: lembra como era no nosso tempo?

Para os amigos, respondo: “Mas o nosso tempo é agora!” Alguns me 
olham sem entender. Outros pensam que eu não tive adolescência. O que 
pode até ser verdade. Pelo menos, não como a maioria.
3DUD�RV�FRQKHFLGRV��QDGD�FRPHQWR��$¿QDO��GH�QDGD�DGLDQWDULD��0DV�FRP�

os amigos, eu (ainda) argumento.
Na reunião de “trocentos” anos de formatura do ensino fundamental: 

todas as gurias (sim, era um “colégio de freira”) usaram crachás para não 
¿FDUPRV�HPEDUDoDGDV�

Legal, muito legal. Principalmente quando revi minha professora regente, 
FRP�TXHP�JRVWDYD�GH�FRQYHUVDU�VREUH�DV�RSo}HV�SDUD�FRQVHUWDU�R�PXQGR��
Sentamos em roda, orientadas por uma colega psicóloga, e cada uma contou 
um resumo de sua vida. Ficamos atualizadas e emocionadas.
0DV�¿TXHL�PXLWR�WULVWH�FRP�D�H[SUHVVmR�JHUDO�GH�³&202�(5$�%20�1$-

48(/(�7(032 �́�³&202�(5$�%20�2�12662�7(032 �́�³TXH�VDXGDGH �́�³TXH�
pena que não podemos voltar”, etc. e tal.
1mR�FRQFRUGR��3RGH�VHU�SUHWHQVmR��TXHP�VDEH�XPD�QHJDomR�YLWDO��0DV�

QmR�FRPSDUWLOKR�GHVWH�VHQWLPHQWR��$¿QDO��HX�WHQWHL�FUHVFHU�GXUDQWH�WRGR�
este tempo e, portanto, embora tenha perdido pessoas que amo, eu cresci, 
carrego dentro de mim os amores perdidos, mas cresci. Meu tempo só pode 
ser agora, que vejo o mundo um pouquinho mais amplo.
(PERUD��DSyV�RV�����D�SHOH�GD�JHQWH�DVVXPD�YLGD�SUySULD�H�FRPHFH�D�

nos abandonar, embora os olhos diminuam, as lágrimas tendam a secar, os 
check-ups ocupem uma parte maior de nossa agenda, continuo achando que 
HVVH�p�QRVVR�PHOKRU�WHPSR��(VVH�p�R�QRVVR�WHPSR�
3RUTXH��DSHVDU�GDV�PXGDQoDV�ItVLFDV�GHFDGHQWHV��D�YLVmR�TXH�WHPRV�GR�

mundo se amplia, o tempo se torna muito mais importante, o que realmente 
importa passa a nos ocupar.
$¿QDO��Mi�FKHJDPRV�Oi��-i�WLUDPRV�FDUWHLUD��VDtPRV�GD�FDVD�GRV�SDLV��GH-

¿QLPRV�QRVVD�SUR¿VVmR��PXLWRV�WLYHUDP�¿OKRV��-i�VDEHPRV�TXH��FRPR�SDLV��
VRPRV�RV�RVVRV�RQGH�RV�¿OKRV�D¿DP�RV�GHQWHV��(�VRIUHPRV�PHQRV�FRP�LVWR�
-i�SHQVDPRV�PXLWR�PDLV�VREUH�R�UHDO�SHVR�GH�XP�SUREOHPD��R�TXH�HOH�UH-

SUHVHQWDUi�SDUD�PLP�HP���DQRV"�1DGD"�(QWmR�QmR�YDOH�XPD�UXJD�DGLFLRQDO�



-i�QmR�TXHUHPRV�PDLV�WHU�UD]mR��TXHUHPRV�VHU�H�ID]HU�DV�SHVVRDV�IHOL]HV�
$K��$�YLGD�WHP�TXH�VHU�DVVLP��PHOKRU�GHSRLV�GRV�����IHOL]�SRU�VHU�PHQRV�

detalhista e mais complacente. 
7UDEDOKDQGR�QR�TXH�HVFROKHX�SRU�RSomR�HQWUH�DV�RSo}HV��QR�PHX�FDVR��

FRP�MRYHQV�HP�FRQVWUXomR��H�DSUHQGHQGR�D�GHVFDQVDU��6H�ODUJDU�QD�UHGH��
sentir a brisa, caminhar à beira-mar (mesmo o nosso clássico “mar achoco-
ODWDGR´���FHUFDGD�SHORV�TXH�DPDPRV��HP�HVSHFLDO��¿OKRV���(VWH�p�R�SDUDtVR��
1mR�SUHFLVDPRV�PDLV�SURMHWDU��-i�HVWDPRV�QHOH��
e�SUHFLVR�SHUFHEHU�H�DSUHFLDU�VHP�PRGHUDomR�
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Eles são muito estranhos!
Luis Felipe Nascimento

Ao retornar de viagens a lugares distantes, é comum as pessoas reunirem 
RV�IDPLOLDUHV�H�RV�DPLJRV�SDUD�PRVWUDU�IRWRV��FRQWDU�IDWRV�SLWRUHVFRV��HQ¿P��
falar das suas impressões sobre os lugares e pessoas que conheceram.

Nas últimas férias, um americano, de Boston, foi visitar um amigo, em 
Porto Alegre, e voltou com uma bagagem cheia de fotos e de histórias para 
contar. O mesmo aconteceu com um portoalegrense que foi passar férias em 
Boston. Ao mostrar as fotos e falar sobre suas impressões, foram surgindo 
questões semelhantes, tanto para o portoalegrense quanto para o bostonia-
no.

Uma das primeiras perguntas comuns referia-se aos hábitos alimentares.
2�SRUWRDOHJUHQVH�¿FRX�LPSUHVVLRQDGR�FRP�D�YHORFLGDGH�FRP�TXH�RV�ERV-

tonianos comem, e disse:



E o café, é verdade que eles tomam muito café?

E o trânsito, como é? Muito diferente do daqui?

E esta foto? o que é aquilo que o cara carrega na mão?

Após olharem as fotos e ouvirem os comentários dos amigos que retorna-
vam, portoalegrenses e bostonianos concluíram uns a respeito dos outros: 
“Eles são muito estranhos!”

Obs.: Publicado em 2003 no site http://www.wcams.com.br/
cronicas_do_mundo/cronica_01_eng.htm



Tempo, tempo, tempo...
Marta Tocchetto

A cada ano que se inicia, fazemos muitas promessas e estabelecemos 
novos propósitos. Porém, frequentemente, essas promessas são quebradas, 
à medida que o tempo vai passando.

Ontem, conversei com uma amiga que encontro apenas uma vez por ano, 
GHYLGR�j�LQWHQVD�DWLYLGDGH�GR�GLD�GLD��'HSRLV�GHVWH�HQFRQWUR�FDVXDO��¿TXHL�
pensando sobre minhas promessas, dentre as quais estava a de encontrar 
esta amiga com mais frequência.

Existem pessoas que sempre se mostram disponíveis. Disponíveis até 
demais. Não recusam novos convites. E estão sempre assoberbadas de com-
promissos e atividades. Eu sei e acredito que dizer “não” é sempre uma 
tarefa difícil.

Há outras que sempre impõem uma série de restrições a assumir novos 
afazeres. Difícil dizer o que é melhor ou o que é pior. A diferença pode ser 
uma questão de estilo pessoal ou até uma imposição social. Sempre ouvi 
dizer que, quando precisamos de que algo seja feito, devemos atribuir a 
tarefa a quem tem bastante coisa para fazer. Caso contrário, ou seja, se der-
mos a tarefa para alguém que tem poucas atividades, a chance de não ver 
o trabalho concluído é grande, porque, como sempre há tempo de sobra, o 
adiamento é inevitável. 

Pessoas com muitas atividades geralmente são mais pró-ativas. Este tipo 
de pessoa evita, como se diz popularmente, “correr atrás da máquina” ou 
³¿FDU�DSDJDQGR�LQFrQGLRV �́�e�LPSRUWDQWH�D�DQWHFLSDomR�DRV�SUREOHPDV��R�
planejamento de estratégias para que os objetivos sejam atingidos. E quan-
do falamos em pró-atividade, saber planejar o tempo é fundamental. 

Alguns animais, como os ursos-polares, dividem o seu tempo entre hiber-
nar – por praticamente seis meses – e a outra metade do ano em procriar, 
H[SORUDU�QRYRV�OXJDUHV��VH�DOLPHQWDU�H�FXLGDU�GRV�¿OKRWHV��2XWURV��FRPR�
os babuínos, passam cerca de um terço do seu tempo dormindo, e quando 
acordam dividem o seu tempo entre encontrar alimento, viajar e ter momen-
tos de lazer, que basicamente consiste na interação (social e sexual) ou em 
catar pulgas nos pelos uns dos outros. 

E como nós gerenciamos nosso tempo? Bem mais fácil seria ser um ba-
EXtQR�RX�PHVPR�XP�XUVR��2�GHVD¿R�SDUD�QyV��KXPDQRV��FRQVLVWH�HP�VDEHU�
usar o tempo com qualidade, a serviço de nós mesmos e dos que nos cer-



cam, por mais limitado ou escasso que ele seja. 
Comumente dizemos: “Queria que o dia tivesse, no mínimo, 48 horas, 

para eu poder fazer tudo o que preciso, e para poder cumprir com todos 
os compromissos”; “Não vejo hora de tirar férias e dormir, dormir, dormir”; 
“Queria ter mais tempo para minha família”; ou “Se eu tivesse mais tempo 
faria um curso, iria viajar, ler um livro, ir mais ao cinema, fazer uma ativi-
dade física”.
(Q¿P��TXHL[DU�VH�GD�IDOWD�GH�WHPSR�p�XPD�FRQVHTXrQFLD�GD�YLGD�PR-

derna. Frequentemente, essas e outras oportunidades aparecem e, por não 
sabermos planejar e gerenciar o tempo, elas acabam se perdendo. E conti-
QXDPRV�QRV�TXHL[DQGR�GDV�GL¿FXOGDGHV�SDUD�FRQFUHWL]i�ODV��4XDVH�VHPSUH��
D�MXVWL¿FDWLYD�p�D�PHVPD��³3RU�IDOWD�GH�WHPSR �́�
e�SUHFLVR�WHUPRV�FRQVFLrQFLD�GH�TXH��VH�QmR�DVVXPLUPRV�RV�HVSDoRV�TXH�

VXUJHP��RXWURV�R�IDUmR��3UHFLVDPRV�VHU�HIHWLYRV�H�H¿FLHQWHV��3DUD�VHUPRV�
HIHWLYRV��p�SUHFLVR�SODQHMDU��e�SUHFLVR��VREUHWXGR��HTXLOtEULR��$VVLP��ID]�VH�
QHFHVViULR�R�HVWDEHOHFLPHQWR�GH�SULRULGDGHV��3ULRUL]DU�VLJQL¿FD�KLHUDUTXL-
zar, estabelecer grau de importância, ou seja, representa fazer escolhas. A 
priorização de alguma atividade, em detrimento de outra, certamente abrirá 
lacunas. E também deixará algumas áreas a descoberto (em nossa previsão 
RX�HVFDORQDPHQWR�GR�WHPSR�SDUD�ID]r�ODV���e�R�ULVFR�GDV�HVFROKDV��SRUpP�R�
planejamento é a forma de minimizá-lo. 

De acordo com alguns modelos para um melhor gerenciamento do tempo, 
como o estabelecido por Seiwert1, podemos equilibrar a nossa vida conside-
rando quatro grandes áreas principais:

��&RUSR��VD~GH��QXWULomR��GHVFDQVR��GHVFRQWUDomR��FRQGLFLRQDPHQWR�ItVLFR�
��'HVHPSHQKR��WUDEDOKR��FDUUHLUD��GLQKHLUR��EHP�HVWDU��VXFHVVR�
��&RQWDWR��DPLJRV��IDPtOLD�
��6HQWLGR��VDWLVIDomR��¿ORVR¿D��DPRU��UHOLJLmR��SODQRV�SDUD�R�IXWXUR�

Estabelecer o equilíbrio, dividir com equidade as áreas, muitas vezes é 
difícil, em virtude de vivermos numa sociedade que prioriza mais o “ter” do 
que o “ser”. Assim, é comum a priorização da carreira, do dinheiro, do suces-
so, ao invés do convívio com a família e com os amigos. E como fazer para 
encontrar este equilíbrio? 

As respostas exigem novas atitudes diante da vida. Exigem o estabeleci-
PHQWR�GH�YDORUHV�SDUD�R�TXH�QRV�FHUFD��([LJHP�XPD�UHVVLJQL¿FDomR�GR�TXH�
UHDOPHQWH�WHP�LPSRUWkQFLD��$�GH¿QLomR�GH�SULRULGDGHV�H�R�SODQHMDPHQWR�GR�
tempo asseguram a intensidade e a qualidade com que os momentos serão 
vivenciados. Muitas vezes, para isso, é necessário aprender a dizer “não”. 
Dizer não para os sacrifícios desnecessários e para aqueles que comprome-
terão nossos propósitos e o sentido da nossa vida.

Seiwert, L. J. Se tiver pressa, ande devagar. São Paulo: Fun-
damento Educacional, 2004.



Status: eu comigo mesma. Uau!
Alice de Moraes Falleiro

5HFHEL�XPD�PHQVDJHP�TXH�GL]LD��³+RMH�HX�YRX�WLUDU�R�GLD�SDUD�¿FDU�³(X�
FRPLJR�PHVPD �́�(�LVWR�PH�IH]�UHÀHWLU�VREUH�PDLV�GH�PLP��3ULQFLSDOPHQWH��
porque o remetente dizia que se lembrou dessa que vos escreve ao ter tal 
atitude. Uau!
3RU�PXLWR�WHPSR��IRL�GLItFLO�GL]HU�³QmR´��H�FRQIHVVR�TXH�DLQGD�R�p���0DV�QmR�

GyL�QDGD��JDUDQWR��$�YLGD�¿FD�PDLV�OHYH�TXDQGR�DSUHQGHPRV�D�GL]HU�³QmR´�
SDUD�DTXHOH�FRQYLWH��³QmR´�SDUD�DTXHOD�MDQWD�GH�IDPtOLD��³QmR´�SDUD�DTXH-
OD�YLDJHP�j�6HUUD��SRUTXH�VLPSOHVPHQWH�QmR�TXHUHPRV��QmR�HVWDPRV�FRP�
YRQWDGH��WtQKDPRV�SURJUDPDGR�SDUD�ID]HU�RXWUDV�FRLVDV��RX�PHVPR�SDUD�QmR�
ID]HU�QDGD��6LP��QDGD��
1R�HQWDQWR��DWp�FKHJDU�D�HVVH�HVWiJLR��XP�ORQJR�FDPLQKR�IRL�SHUFRUULGR��

0XLWDV�YH]HV��¿]�YLDJHQV�H�IXL�D�ORFDLV�TXH�QmR�TXHULD��VLPSOHVPHQWH�SRU�
QmR�FRQVHJXLU�GL]HU�DTXHOD�SDODYULQKD��HVVD�PHVPR��R�WDO�³QmR �́�$FUHGLWR�
TXH�LVVR�DFRQWHoD�SRU�UHFHLR�GH�GHVDSRQWDU�DOJXP�GRV�QRVVRV��)DWR�p�TXH��
DR�QRV�GHVYHQFLOKDUPRV�GLVVR��DFDEDPRV�SRU�WHU�PRPHQWRV�GH�FRQYLYrQFLD�
PDLV�SURYHLWRVRV�H�LQWHQVRV��6LP��SRUTXH�HVWDPRV�DOL�SRU�YRQWDGH�SUySULD��
3HUFHER�TXH�QmR�HVWRX�VR]LQKD�QHVVD�SUHVVmR�VRFLDO��0XLWDV�SHVVRDV�DFD-

bam por priorizar a vontade de terceiros em detrimento da sua. Mas por 
TXr"�2X��HQWmR��GHL[DP�GH�ID]HU�DTXLOR�FRP�TXH�HVWmR�FRP�YRQWDGH�GH�ID]HU�
SRU�IDOWD�GH�FRPSDQKLD��2X��HP�FRQWUDSDUWLGD��VmR�LQVLVWHQWHV��7HQWDP��D�
WRGR�FXVWR��QRV�DUUHEDWDU�SDUD�RV�VHXV�DQVHLRV��VXDV�YRQWDGHV�H�FDSULFKRV��
&RQIHVVR��WHQKR�SHQD�GDTXHOHV�TXH�QLWLGDPHQWH�VmR�³FRQYRFDGRV´��SRU�OLYUH�
H�HVSRQWkQHD�SUHVVmR��D�FRPSDUHFHU�D�HYHQWRV��UHXQL}HV�H�IHVWDV�FRP�VHX�
FRPSDQKHLUR�VHP�VHTXHU�FRQKHFHU�RX�WHU�D¿QLGDGH�FRP�RV�GHPDLV�SUH-
VHQWHV��4XHP�Mi�QmR�SDVVRX�SRU�HVVD�³VDLD�MXVWD �́�RX�HVWHYH�QHVWH�WLSR�GH�
VLWXDomR"�
6HPSUH�DGPLUHL�SHVVRDV�TXH�YmR�DR�FLQHPD��DR�WHDWUR��YLDMDP�SHOR�PXQ-

GR�DIRUD��ID]HP�WULOKDV��HWF���VR]LQKDV��1mR�SRU�IDOWD�GH�FRPSDQKLD��PDV�SRU�
RSomR��SRU�YRQWDGH�SUySULD��QR�VW\OH�³DORQH �́�$�OLEHUGDGH�SDUD�VH�ID]HU�R�TXH�
VH�JRVWD��R�TXH�VH�HVWi�FRP�YRQWDGH��PHVPR�WHQGR�TXH�GHVDSRQWDU�DV�H[-
SHFWDWLYDV�DOKHLDV��WRUQD�RV�QRVVRV�GLDV�PDLV�LQVSLUDGRUHV�H�OHYHV��e�IDWR���
6H�YRFr�QXQFD�IRL�DR�FLQHPD�VR]LQKR��VH�GHL[RX�GH�ID]HU�DTXHOH�SDVVHLR�

EDFDQD�SRUTXH�QmR�WLQKD�FRPSDQKLD��DTXHOD�DXOD�GH�]XPED��D�IHEUH�GR�
PRPHQWR�QDV�DFDGHPLDV��SRU�YHUJRQKD�GH�DSDUHFHU�VR]LQKR��R�FXUVR�GH�



PHUJXOKR��D�YLDJHP�GRV�VHXV�VRQKRV��SRUTXH�QHQKXP�DPLJR��VREULQKR��QD-
PRUDGR��LUPmR�RX�FROHJD�QmR�WRSRX�LU�FRP�YRFr����9DL�Oi��VH�MRJD��*DUDQWR�
TXH�QmR�YDL�VH�DUUHSHQGHU��1HVVH�PRPHQWR��YRFr�WDPEpP�SRGH�VHU�D�VXD�
PHOKRU�FRPSDQKLD�



,Q¿QLWD�KLJKZD\
&KULVWLQH�6FKU|HGHU

1HVWD�VHPDQD�WLYH�D�~OWLPD�YLDJHP��(�DFKHL�TXH�HUD�MXVWDPHQWH�QHOD�±�H�
QmR�GHSRLV�±�TXH�HQFRQWUDULD�XP�ERP�PRPHQWR�SDUD�SHQVDU�QR�TXH�JRVWDULD�
GH�GL]HU�DR�PXQGR��SRU�HVWHV�GLDV�
(X�PH�OHPEUR�GH�TXH�YLDMR�D�WUDEDOKR�Ki�PDLV�RX�PHQRV�XQV����DQRV��

1HVWH�WHPSR��IRUDP�SRXFRV�RV�DQRV�±�PDLV�SUHFLVDPHQWH����±�HP�TXH�PLQKD�
IUHTXrQFLD�GH�YLDJHQV�IRL�PHQRU��6DOYR�HQJDQR��QRV�RXWURV���GHYR�WHU�SDV-
VDGR�QD�HVWUDGD��VH�QmR�D�PDLRU�SDUWH��SHOR�PHQRV�XPD�H[SUHVVLYD�SRUomR�
GD�PLQKD�YLGD�
0HX�DY{�HUD�³SLORWR�GH�FDUUHWHLUDV �́�¿FRX�FRQKHFLGR�QR�5LR�*UDQGH�GR�6XO�

H�QR�%UDVLO��Ki�DOJXPDV�GpFDGDV�DWUiV��SRU�YiULRV�GRV�VHXV�IHLWRV��3HOR�TXH�
PH�FRQWDP��QmR�KDYLD�SHGUD��EDUUDQFR�RX�DWRODPHQWR�TXH�R�LQWLPLGDVVH��
$QWHV�GLVVR�VRXEH�TXH��FXULRVDPHQWH��HOH�KDYLD�VLGR�PRWRULVWD�GH�{QLEXV��
³&XULRVDPHQWH´��PDV�QmR�³LQWHQFLRQDOPHQWH´���H�GH�IRUPD�XP�WDQWR�GLIHUHQ-
WH�GD�GHOH��p�TXH�VH�GHX�D�PLQKD�UHODomR��DWp�EHP�GXUDGRXUD��FRP�D�HVWUDGD�
'HQWUH�RXWUDV�FRLVDV��PHXV�ROKRV�YLUDP�WHUUDV�YHUPHOKDV��WULJDLV��SODQWD-

o}HV�GH�DUUR]��GH�WDEDFR��ULRV��SRQWHV��EDUUR��EULWD��FDSLYDUDV�DWUDYHVVDQGR�R�
DVIDOWR��8PDV�HVWUDGDV�YD]LDV��RXWUDV�QHP�WDQWR��0DV�KRMH��QD�PLQKD�EXVFD�
QHP�VHPSUH�FRQVFLHQWH�SRU�VHQWLGRV��SHUFHER�TXH�DV�HVWUDGDV�TXH�GHVFREUL�
PH�OHYDUDP�D�RXWURV�FDPLQKRV��$V�RSRUWXQLGDGHV�TXH�H[SHULPHQWHL�SRGLDP��
VLP��WHU�PH�FRQGX]LGR�SRU�HVWUDGDV�WmR�GLYHUVDV�H�GHVFRQKHFLGDV��QDV�TXDLV�
QHP�SRVVR�SUHFLVDU�TXDQWRV�PLOKDUHV�GH�TXLO{PHWURV�Mi�SHUFRUUL��(P�DOJX-
PDV�GHVWDV�YH]HV��VHL�TXH�IRUDP�PDLV�GH�PLO��H�QD�PHVPD�VHPDQD��0DV�R�
TXH�MDPDLV�SRGLD�LPDJLQDU�p�TXH�VHULD�FRQGX]LGD�SRU�FDPLQKRV�FXMD�PLOKD-
JHP�PH�VHULD�WRWDOPHQWH�GHVFRQKHFLGD�
6RX�GR�WLSR�GH�SHVVRD�WLGD�SHORV�DPLJRV�FRPR�VLPSiWLFD��DJUDGiYHO��TXH�

VH�FRPXQLFD�IDFLOPHQWH��0DV�R�TXH�UHDOPHQWH�VHL�GH�PLP�p�GD�FULDQoD�TXH�
SHUPDQHFH�LQWURVSHFWLYD��PDV�QXP�SDUDGR[R�WtSLFR�GRV�DULDQRV�FRP�DVFHQ-
GHQWH�HP�3HL[HV��Ki�KRUDV�HP�TXH�SUH¿UR�JXDUGDU�RV�DUURXERV�GH�DQVLHGD-
GH�H�FRUDJHP�DSHQDV�SDUD�PLP��(��FRPR�D�HVWUDGD�PH�FRPSUHHQGHX��$Wp�
JRVWDYD�GH�FRQYHUVDU�FRP�RXWUDV�SHVVRDV��PDV�FRQIHVVR�TXH�PLQKD�PDLRU�
SUHIHUrQFLD�VHPSUH�IRL�SHOR�VLOrQFLR�GLDQWH�GRV�EDQFRV�j�MDQHOD��PXLWDV�YH]HV�
���������������RX��HYHQWXDOPHQWH������$Wp�PH�GDU�FRQWD�GH�TXH��FHUWDPHQ-
WH��QmR�HUD�SDUD�D�SDLVDJHP�TXH�HX�ROKDYD��7DOYH]�D�ROKDVVH��PDV�QmR�D�YLD�
UHDOPHQWH��(X�YLD�RXWUDV�FRLVDV��(X�YLD�³RXWUD´�HVWUDGD�



1mR��HOD�±�D�HVWUDGD�±�QmR�PH�IH]�SHUGHU�WHPSR��VH��HP�DOJXQV�UDURV�PR-
PHQWRV��HX�VHQWLD�VRQR��FDQVDoR��RX�DSURYHLWDYD�SDUD�OHU��RX�HQWmR�SHUPD-
QHFLD�DEVRUWD�QR�PHX�³WHFQRYtFLR´��QRV�UDURV�PRPHQWRV�GH�VLQDO�ZL�¿�DWLYR���
QD�PDLRU�SDUWH�GR�WHPSR�HX�ROKDYD�SHOD�MDQHOD��$�HVWUDGD��DVVLP��WDPEpP�
PH�WUDQVIRUPDYD�QR�TXH�KRMH�VRX��PH�IH]�YHU�SHOD�MDQHOD�GD�DOPD�D�HVWUDGD�
LQ¿QLWD�GHQWUR�GH�PLP��(X�DFUHGLWDYD�ROKDU�SHOD�MDQHOD�GR�{QLEXV��PDV�R�TXH�
D�H[SHULrQFLD��DLQGD�TXH�DSDUHQWHPHQWH�SDVVLYD��GD�HVWUDGD�PH�LQFHQWLYRX�
D�ID]HU�IRL�MXVWDPHQWH�D�ROKDU�SDUD�GHQWUR�GDV�PLQKDV�SUySULDV�MDQHODV��)R-
UDP�ORQJRV�FDPLQKRV�SHUFRUULGRV��MXQWR�jV�PLQKDV�DOHJULDV��GL¿FXOGDGHV��
LQFHUWH]DV��GHFLV}HV��H�DRV�PHXV�DPRUHV�SUHVHQWHV�H�DXVHQWHV��9L�OXDUHV��
URVHLUDV��PXLWDV�FKXYDV�H�DOJXQV�PRUURV��(��PXLWDV�YH]HV��XP�DUFR�tULV�
8P�FHUWR�GLD��Ki�XQV�GRLV�PHVHV��D�MDQHOD�GH�GHQWUR�GHX�PH�XP�DYLVR�GH�

IRUPD�LQH[SOLFiYHO��³)DUHPRV�XPD�PXGDQoD�GH�URWD��,UHPRV�SRU�XPD�QRYD�
HVWUDGD �́�1mR�HUD�XP�DYLVR�UDFLRQDO��PDV��LQFULYHOPHQWH��QDTXHOD�PHVPD�
VHPDQD��UHFHEL�XPD�QRWtFLD�SUDWLFDPHQWH�LQHVSHUDGD�±�HPERUD�GHVHMDGD�
Ki�PXLWR�WHPSR�±�LQGLFDQGR�TXH��VLP��HUD�D�KRUD�GH�LQLFLDU�XP�QRYR�FLFOR��
3DUDGR[DOPHQWH��YLYHQGR�D�DOHJULD�GDV�~OWLPDV�QRYLGDGHV��GH�UHSHQWH�PH�
YHLR�D�FRQVWDWDomR��GHFRUUHQWH�GD�QRYD�VLWXDomR�³ORJtVWLFD´��HX�DJRUD�HVWDYD�
WUDEDOKDQGR�D����PLQXWRV�GH�FDVD��R�TXH��HP�WHUPRV�EDVWDQWH�REMHWLYRV��
PH�LQGLFDYD�TXH�PLQKD�³UHODomR�FRP�D�HVWUDGD´�LULD�PXGDU��(VWD�PHVPD�
HVWUDGD�TXH��jV�YH]HV��WmR�IRUoRVDPHQWH�PH�IH]�SDUDU��SDUD�TXH�HX�SXGHVVH�
SHUFRUUHU�RV�FDPLQKRV�GHQWUR�GH�PLP��(OD�IRL�XPD�JUDQGH�H�VLQFHUD�DPLJD��
(�OKH�SHUPDQHoR�JUDWD��SHOD�PDLV�LPSRUWDQWH�OLomR�TXH�HOD�PH�GHL[RX��1mR�
LPSRUWD�SRU�RQGH�DQGHPRV��VHPSUH�KDYHUi�XPD�MDQHOD�H�XPD�HVWUDGD��XPD�
SDLVDJHP�GHVFRQKHFLGD��(�TXH��SRU�HVWDU�GHQWUR�GH�QyV��TXDVH�SDUDIUDVHDQ-
GR�R�*HVVLQJHU��³p�LQ¿QLWD �́�PDV�QmR�GLULD�TXH�p�VLOHQFLRVD��(OD�DSHQDV�HVSHUD�
SDUD�VHU�VHQWLGD��VHU�RXYLGD��VHU�WULOKDGD�



A “rica” vida na fronteira da paz
Kathi - Kathiane Benedetti Corso

Escrevo este texto com as malas prontas para viajar da “Fronteira da Paz” 
(Livramento-RS/Rivera-UY) para a “Fronteira da Amizade” (Foz do Iguaçú-
-PR/Ciudad del Este-PY) visitar familiares. E aí me peguei pensando sobre o 
quão “rica” é a vida de quem vive em uma região de fronteira. Há três anos, 
em função da escolha por uma vaga de professora federal na Universida-
GH��DFHLWHL�R�GHVD¿R�GH�VDLU�GH�3RUWR�$OHJUH��RQGH�ID]LD�R�GRXWRUDGR��H�YLU�
trabalhar e morar em Santana do Livramento, cidade fronteiriça de Rivera-
-Uruguai. A região fronteiriça é conhecida como Fronteira da Paz, e as duas 
cidades são, na sua realidade prática, uma cidade só, divididas apenas por 
uma linha imaginária, cortadas por uma rua. Juntas, Livramento e Rivera 
possuem cerca de 160 mil habitantes, e uma faixa de fronteira seca em co-
mum de mais de 100 quilômetros.

Mas por que falo da “rica” Fronteira da Paz? Acontece que, em Livramen-
to e em Rivera, o adjetivo “rico(a)” é muito utilizado para se referir a algo 
muito bom, algo muito bonito, algo maravilhoso. Do lado de cá, é comum 
ouvir os santanenses falarem: “Mas que rico, piá!”; ou “Que rica chuva...”; 
ou ainda “Tens uma rica estância!”; e mesmo “Que rica carne...”. Bem como, 
em Rivera, se vais questionar se algo é ou não é bom, poderás ouvir como 
resposta: “Sí, muy rico...”

E, por falar em “rica carne”, aqui se come uma das melhores carnes de 
gado (bovino) do mundo. O gado daqui, predominantemente da raça He-
reford, (e seguido pela da Bradford, é criado em campo nativo. Assim, o 
churrasco ou asado (assim chamado no Uruguai) é extremamente suculento, 
PDFLR��H�VDERURVR��e�FRPXP��DRV�¿QDLV�GH�VHPDQD��LUPRV�D�XPD�SDUULOODGD�
(restaurante uruguaio de carnes assadas) e degustar com os amigos um 
“rico asado”, acompanhado com pimentões e queso parrillero (similar ao 
queijo provolone). Para a sobremesa, qualquer doce que você comer com o 
doce de leite uruguaio será “muy rico”! É (...) se come muito bem por esses 
pagos! Não é por nada que “ganhei uns quilinhos a mais” nesses três anos 
(...) ;p .

E para beber, o que temos? Temos vinho, muito vinho. Apesar de não se-
rem tão conhecidas como as vinícolas da região da Serra Gaúcha, a região 
de Livramento/Rivera possui vinícolas que produzem “ricos vinos”. O clima, 
extremamente frio do inverno, e alternado com dias de sol, tornam a região 



do Paralelo 31 promissora no cultivo da uva e na produção de vinhos tinto, 
branco, e espumantes. Há menos de dois anos, os proprietários das viníco-
las da região rio-grandense criaram a Associação de Vinhos da Campanha 
*D~FKD��D�¿P�GH�GLYXOJDU�RV�VHXV�SURGXWRV�H�PDUFDV��$�&DYH�9LQKRV�GD�
Campanha, em Livramento, localizada em frente ao Parque Internacional, 
comercializa estes vinhos, produzidos por mais de 15 diferentes vinícolas, 
destacando-se a Cordilheira de Santana, a Almadén e a Santa Colina. Já no 
Uruguai você encontra bodegas que produzem o melhor vinho Tannat, aque-
le “... que faz bem para o coração...”

Mas não se vive só da rica gastronomia por aqui. Nesta “região de fron-
teira”, também é possível encontrar belezas naturais como os ricos e verdes 
campos do bioma Pampa, com a pecuária de bovinos e ovinos. Algumas 
estâncias, como a Fazenda Palomas e a Estância Cerros Verdes são volta-
das para o turismo rural, e oferecem, aos seus hóspedes, diversas atrações 
como passeio com cavalos, ordenha (do gado), caminhadas, passeio por 
trilhas, pescaria, além, claro, da típica gastronomia gaúcha. O contato com 
a natureza, com os animais e com a cultura típica do gaúcho podem ser vi-
venciadas nestes locais e, de brinde, ainda oferece a possibilidade de fazer 
lindas fotos para postar no Facebook e no Instagram! 

A Fronteira da Paz também é “rica” em expressões uruguaias e brasi-
leiras como “bem de bem...”, “Merece!”, entre outras, as quais transmitem 
um pouco da hospitalidade, da simplicidade e da gentileza do povo que vive 
aqui. Na primeira noite em que pernoitei em Livramento, estava em um ho-
tel. Pedi um lanche, por telefone, ao serviço de cozinha. Ao terminar o pe-
dido e dizer “Muito obrigada...”, a cozinheira me responde “Merece!” “Sim, a 
essa hora, depois de horas me preparando para o primeiro dia de concurso, 
H�FRP�IRPH��HX�PHUHoR��PHVPR� �́�SHQVHL�HX��1RV�GHPDLV�GLDV�HP�TXH�¿TXHL�
na cidade, fui percebendo que a expressão é muito utilizada no comércio, 
nos serviços, e também no dia a dia do santanense e do hermano uruguaio, 
no lugar do (tão sem graça) “de nada!” E por aqui, se você está bem, você 
está “bem de bem”, expressão que se houve sempre que você dá bom dia ou 
outro cumprimento e pergunta se está “tudo bem?” [Sim, “bem de bem”!].

Assim, a “rica” Fronteira da Paz, não é apenas uma região de riqueza 
PDWHULDO��¿QDQFHLUD��GH�OX[R�RX�GH�JUDQGH�GHVHQYROYLPHQWR�HFRQ{PLFR��PDV�
também é “rica” em qualidade de vida! Aqui você vive “bem de bem”! Você 
vive duas culturas que se fundem e formam uma nova unidade cultural. O 
brasileiro passa a adquirir hábitos uruguaios e vice-versa. E assim, você 
vivencia e desfruta de uma rica gastronomia, de ricas paisagens, de ricas 
amizades, da rica tradição gaúcha, e, sobrando um tempinho depois do tra-
EDOKR�±�VLP��DTXL�LVWR�p�SRVVtYHO����±�GH�XP�ULFR�PDWH�QRV�¿QDLV�GH�WDUGH��QD�
Praça Artigas, em Rivera. Então, quando me perguntarem se moro em Livra-
mento ou em Rivera, responderei, daqui pra frente: “Moro na rica Fronteira 
da Paz”. ;)

Obs.: Viste, caro leitor, como a vida em Livramento/Rivera 
não se resume só a compras em freeshops?!!! Vem pra cá, e 
desfruta, tu também, dessas “riquezas”!
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Histórias de vida



Essa mania de contar histórias
Paulo Nascimento

As coisas “inexplicáveis” da vida sempre me fascinaram mais do que as 
palpáveis, aquelas que têm uma explicação lógica. Obviamente, talvez por 
isso mesmo eu não tenha virado engenheiro ou algo assim. Devo ser lembra-
GR��DWp�KRMH��SHORV�PHXV�SURIHVVRUHV�GH�PDWHPiWLFD��WDPDQKD�D�GL¿FXOGDGH�
que eu impunha aos coitados tentando me explicar algo exato. Em compen-
sação, sempre fui o “queridinho” da professora de português, ao ponto de me 
deixarem, na quarta série, criar uma “redação em série”. Na verdade, todos 
escreveram uma redação para ser lida na aula. Mas a minha não terminou. 
Ficou um “gancho”. Quando todos me olharam (inclusive a professora) per-
guntando: “Tá, mas e daí??”, eu respondi que seguia na próxima terça (sim, 
era nas terças-feiras que as líamos). A professora, depois de um segundo 
pensando o que dizer, respondeu que estava ótimo. Podia ser assim. Então, 
passei o ano inteiro escrevendo a mesma história, um tal de “Agente Kane” 
– vejam que sempre fui muito ligado às nossas raízes... – e talvez tenha sido 
ali, nas aulas da professora Ioli (me perdoe a professora, se um dia ler este 
texto e eu tiver escrito errado o seu nome...) que começou minha “vocação” 
(isso até parece coisa de padre) por contar histórias.
�$FKR�TXH��QLQJXpP�VDEH�R�SRUTXr�GH�XPD�FULDWXUD�JRVWDU�GH�¿FDU�LQYHQ-

tando universos, mundos, janelas, caminhos para os outros. Mas uma coisa 
HX�D¿UPR��SRU�PDLV�TXH�DOJXpP�VH�GHOLFLH��DSODXGD�XPD�KLVWyULD�VXD��QD�YHU-
dade, quem mais tem prazer é quem a criou. É muito louco isso, de não se 
ter a menor noção de onde vêm os personagens, as falas, as ações. É como 
se a tela do computador – e olha que eu comecei em uma Olivetti Lettera 
37, era isso? – falasse com você, apresentando-o à história que surge à sua 
frente. É muito engraçado ver as pessoas analisando o que você escreveu. 
Em noventa por cento dos comentários, você não tem a menor ideia de que 
aquilo sobre o qual estão falando estava na sua história. E você sorri, agra-
dece e, no meu caso, usa até para entrevistas. Nada melhor do que a com-
SUHHQVmR�DOKHLD��³9HMDP�XP�¿OPH�PHX��OHLDP�XP�WH[WR�TXH�HVFUHYL��H�PH�
FRQWHP�R�TXH�¿]�´�(VWD�p�PLQKD�QRUPD�GH�YLGD�H�WDPEpP�D�PLQKD�GLYHUVmR�

Se a gente pensar que o que se está escrevendo será visto por 10 milhões 
GH�SHVVRDV��QmR�VDL�QDGD��2�PHX�¿OPH�³(P�7HX�1RPH´�Mi�SDVVRX�GHVWH�Q~-
mero em todas apresentações em cinema, TV, aviões, DVD, etc. A história 
sempre começa solitária e depois ganha o mundo (ou não...). É surpreen-



dente quando uma memória, um “causo”, algo lá do começo da infância sur-
ge na ação ou na boca de um personagem e você se pergunta por que nunca 
mais pensou naquele fato?
(Q¿P��VHPSUH�GLJR�TXH�RV�FRQWDGRUHV�GH�KLVWyULD�QmR�WrP�RSomR�±�RX�

eles contam ou contam – porque somos todos possuídos por esta “coisa” 
que é inventar um mundo que não é o nosso. Somos todos uns grandes 
mentirosos. A diferença é que vocês sabem que é mentira, mas compram 
um ingresso, um livro, qualquer coisa que os façam acreditar “naquele per-
sonagem”, naquela vida alheia. Por isso existimos. Por isso mentimos. Por 
isso a humanidade vem, há milênios, contando histórias e perpetuando sua 
identidade. Então vamos lá: até a próxima janela para o mundo.



Japão – curiosidades 
e a honestidade do povo

Niege Dias 

Como atleta, tive muitas oportunidades de estar em diferentes países e 
conhecer um pouco da cultura de cada um.

Tenho um carinho especial pelo Japão. Estive lá, pela primeira vez, em 
1984, com meu técnico Biba Enck (hoje, meu marido), para um circuito de 
seis torneios em diferentes cidades e regiões (Saga, Fukuoka, Matsuyama, 
Nagoya, Hiroshima e Kyoto).

Chegando em Tóquio, pegamos ônibus, metrô e trem. Depois 35 horas de 
viagem, chegamos na estação de Saga. Fomos pegar um táxi, e mostramos 
ao taxista o nome do hotel. Ele, muito sorridente e educado, gesticulava e 
falava em japonês. Não entendíamos palavra alguma. Insistimos em mostrar 
o nome do hotel e ele gesticulando. Não entendíamos porque não queria nos 
levar até o hotel. A esta altura, o cansaço vencia a paciência, e tivemos que 
“dar uma engrossada”. Meio a contragosto, ele nos levou até o hotel, que 
era perto. Fizemos o check-in, dormimos e, no dia seguinte, após o café da 
manhã, saímos para pegar um táxi, para irmos ao clube treinar. Para nossa 
surpresa, a estação de trem era “grudada” no hotel. O que o taxista estava 
querendo dizer era que bastava atravessar a estação, caminhar 100m e que 
já estaríamos no hotel...

Chegamos no clube e fomos treinar. Naquela época, não tínhamos cartão 
de crédito internacional, apenas cheque de viagem e dinheiro. Biba levava 
todo o dinheiro na cintura, dentro de uma “guaiaca” e, quando treinávamos, 
ele colocava dentro de uma bolsinha vermelha, junto com os passaportes e 
passagens. No meio do treino, caiu uma “baita chuva”, e saímos correndo da 
quadra. Chegando ao Club House, fomos comprar uma água. Cadê a bolsi-
nha vermelha? Biba entrou em pânico e saiu na chuva, desesperado, atrás 
da bolsa, pois o clube estava lotado. Nada encontrou. Depois de revirar o 
clube, ele foi à recepção do torneio perguntar se alguém havia encontrada 
uma bolsa vermelha com documentos e dinheiro. O diretor do torneio, muito 
FRUWrV��SHUJXQWRX�TXDQWR�GLQKHLUR�KDYLD�QD�EROVD��%LED��GHVFRQ¿DGR��GLVVH�
que havia bastante dinheiro. O japonês insistiu em saber a quantia. Quando 
Biba falou o valor, o japonês se abaixou e entregou a bolsinha vermelha com 
todo o dinheiro e documentos.



A humildade, simplicidade, tradição e honestidade do povo japonês nos 
seguiram em vários momentos da nossa viagem.



Lições de uma ida ao Stade de 
France: não é um texto (só) sobre 

futebol
Jeová Torres Silva Júnior

Dia 05 de março de 2014. Temperatura, em Paris, variando entre 7 e 11 
ºC durante o dia. Já a minha temperatura, naquele dia, estava um pouco al-
terada, pois uma forte gripe, combina com um amigdalite e uma recidiva de 
minha sinusite crônica, me levou a uma febre de 38 ºC, no começo da noite. 
Todavia, o meu quadro clínico não me impediu de cumprir um importante 
compromisso naquela noite. Aliás, meu e de mais 79.999 pessoas que, se 
não estavam com febre – como eu, como seria de se esperar – tiveram suas 
temperaturas alteradas, a partir das 19 h 30 min, devido aos estímulos do 
espetáculo no Stade de France – o local do compromisso.
2�6WDGH�GH�)UDQFH�p��GHVGH�������D�DUHQD�R¿FLDO�GRV�MRJRV�GD�VHOHomR�

francesa de futebol. Foi inaugurado para a Copa do Mundo de futebol, e, pra 
QyV��EUDVLOHLURV���WUD]�D�WULVWH�OHPEUDQoD�GD�GHUURWD�GR�%UDVLO��QD�¿QDO�GHVWD�
&RSD��SDUD�D�VHOHomR�ORFDO��HP����GH�MXOKR�GDTXHOH�DQR��-i�HVWH����GH�PDUoR�
de 2014 representou, para mim, não somente a remissão do estádio, mas 
WDPEpP�D�RSRUWXQLGDGH�GH�VHQWLU�R�FDORU�GD�WRUFLGD�IUDQFHVD��GH�YHUL¿FDU�±�
mais uma vez – a valorização do senso de coletividade que eles têm, e tam-
bém de apreender as lições de marketing esportivo e de mobilidade urbana 
que podem nos ensinar.
2�MRJR�IRL�XP�DPLVWRVR�HQWUH�D�YLFH�FDPSHm�GR�PXQGR��HP�������D�VyOLGD�

HTXLSH�GD�+RODQGD��H�D�6HOHomR�GD�)UDQoD��(VWD��DSyV�D�LQHVSHUDGD�FODVVL¿FD-
ção – em 19 de novembro último – para a Copa do Brasil, ainda representava 
(para aquela torcida) uma incógnita, uma equipe com muitas fragilidades. 
(�HVWH�DPLVWRVR�SRGHULD�VLJQL¿FDU�D�UHGHQomR�GRV��%OHXV���FRPR�D�VHOHomR�
francesa de futebol é chamada e cantada pelos seus torcedores). Cheguei a 
uma das estações próximas ao estádio, por volta das 19 h 30 min, e imagi-
nava que me viria à mente aquele quadro fúnebre da derrota do Brasil por 
3 x 0, em 1998, quando eu avistasse o gigante de Saint-Denis (local onde o 
Stade de France está instalado, na região parisiense). 
1D�YHUGDGH��VH�KDYLD�XPD�FKDQFH�GH�TXH�DV�WUHYDV�VH�VROLGL¿FDVVHP�HP�

minha mente, esta se foi quando, ao avistar as luzes da área externa do 



HVWiGLR��HODV�H�D�LPSRQrQFLD�DUTXLWHW{QLFD�GR�HVWiGLR�Mi�FRPHoDUDP�D�PH�
seduzir. Após entrar no Stade de France, às 19 h 45 min, vi que o passado 
WLQKD�¿FDGR�SUD�WUiV��TXH�DTXHOD�GHUURWD�HUD�Vy�XP�ÀDVK�QD�PLQKD�PHPy-
ULD��3HUFHEL�TXH�R�TXH�¿FDULD��D�SDUWLU�GDTXHOH�PRPHQWR��JUDYDGR�HP�PLQKD�
mente sobre aquele estádio seriam as sensações do grande espetáculo que 
estava começando naquele espaço.

O estádio recebeu sua carga máxima: 80.000 ingressos, vendidos ante-
cipadamente. As bilheterias do estádio estavam fechadas e não encontrei 
sequer um cambista no caminho de 15 minutos entre a estação (Stade de 
France/Saint-Denis) e o estádio. Aliás, sobre a mobilidade para o estádio, 
a ida foi mais tumultuada. Um problema na linha B, que seria melhor e me 
deixaria mais próximo do estádio, quase atrapalhou meu plano de chegar 
mais cedo. Entretanto, os funcionários do órgão que regula os transportes 
em Paris orientavam os passageiros que iriam ao estádio para pegar a outra 
linha de acesso ao Stade de France (a linha D). É isso mesmo! São das linhas 
TXH�SHUPLWHP�FKHJDU�DR�HVWiGLR�H�LVWR�GHPRQVWUD�R�FODUR�SODQHMDPHQWR�GDV�
autoridades com a facilidade de locomoção dos cidadãos para os grandes es-
paços de lazer e entretenimento coletivo, como o estádio de futebol. Quan-
tas das 12 sedes brasileiras da Copa do Mundo de futebol tem ao menos uma 
linha de trem, metro ou VLT que deixará os torcedores a 10 ou 15 minutos 
GD�DUHQD�GH�MRJR"

Tratando de preocupação com o cidadão e com o cliente, outro aspecto 
GHYH�VHU�GHVWDFDGR��&HUFD�GH����GLDV�DQWHV�GR�MRJR��UHFHEL�XPD�PHQVDJHP�
GH�FRUUHLR�HOHWU{QLFR�GR��(VSDFH�%LOOHWHULH��GR�6WDGH�GH�)UDQFH��DYLVDQGR�
GH�XPD�REUD�QD�OLQKD�'�GR�WUHP�TXH�SRGHULD�WUD]HU�GL¿FXOGDGH�GH�DFHVVR�DR�
estádio. Esta obra não afetava o meu percurso, pois era no sentido oposto 
àquele em que eu me deslocaria. Eu achei uma gentileza me avisarem e 
DFKR�TXH��SDUD�HOHV��IRL�XPD�REULJDomR��QDWXUDO���$LQGD�VREUH�R�VHQVR�GH�
preocupação e gentileza com o cidadão e cliente, eu vi, na página do Sta-
GH�GH�)UDQFH��QD�PDQKm�GR�GLD�GR�MRJR��RXWUR�HOHPHQWR�TXH�FRQVROLGD�HVWD�
questão. Desde cedo, noticiavam que não haveria venda de ingressos no 
ORFDO�H�TXH�RV�HVWDFLRQDPHQWRV�Mi�HVWDYD�ORWDGRV��&RP�WXGR�LVWR��R�FLGDGmR�
pode sair de casa e levar a família para o estádio, uma vez que as informa-
ções são disponibilizadas de forma quase viral e sem assimetrias a todos.
9ROWDQGR�DR�HVSHWiFXOR��ORJR�QD�HQWUDGD�GR�HVWiGLR�HX�Mi�SHUFHEL�D�IRUoD�

do uso inteligente do marketing no esporte e como, no Brasil, em relação a 
este tema, ainda somos absolutamente amadores, e mesmo os grandes clu-
bes brasileiros, as arenas e a seleção brasileira. Aqui, ganha a federação de 
futebol, ganha a seleção francesa, ganha o patrocinador e o torcedor tam-
bém ganha. Eu recebi no portão de acesso a minha área no estádio, após a 
FRQ¿UPDomR�GR�WLFNHW��XP�FDL[D�GH�ELVFRLWR�GH�XP�SDWURFLQDGRU�GD�VHOHomR�H�
XP�VDFR�FRP�DOJXQV�EULQGHV�GD�ORMD�R¿FLDO�GRV��%OHXV���4XDQGR�FKHJXHL�DR�
PHX�DVVHQWR��R�VKRZ�HVWDYD�FRPHoDQGR�QR�JUDPDGR��1mR��QmR�HUD�R�MRJR��
Eram 20:00h e ainda tinha uma hora até a partida começar. Era apenas o 
aquecimento para a partida.

O espetáculo – como insisto em chamá-lo – vinha de uma cabine de DJ 
montada na lateral do gramado. Esta cabine era no formato de um rádio com 
a marca de uma dos patrocinadores e o DJ era um oferecimento da mar-
ca, para deixar os torcedores mais entusiasmados até a partida começar. A 



música que saía pelos alto-falantes do estádio era interrompida, em alguns 
momentos, para que um animador do Stade de France pudesse estimular os 
torcedores, ora com os vídeos dos momentos gloriosos da seleção francesa, 
ora com os diversos prêmios que foram distribuídos pelos patrocinadores 
R¿FLDLV�GRV��%OHXV���8P�WRUFHGRU�JDQKRX��GH�XP�SDWURFLQDGRU��R�YDORU�GR�
seu ingresso. Outro pôde sentar ao lado do banco de reservas da seleção. 
8P�WHUFHLUR�JDQKRX�R�GLUHLWR�j�EROD�GR�MRJR�H�RXWURV�WDQWRV�IRUDP�DJUDFLDGRV�
FRP�FDVDFRV�H�FDPLVDV�R¿FLDV�GD�HTXLSH�IUDQFHVD�SRU�PHLRV�GH�FDQK}HV�TXH�
disparavam estes presentes em direção ao lado da torcida mais animada. 
Era uma animação que esquentava aos demais torcedores no estádio, ao 
mesmo tempo em que baixava minha febre. Toda esta agitação era estimu-
lada, em um momento, pelo DJ, e, em outro, pelo animador do estádio, que 
¿FDYD�QR�FHQWUR�GR�FDPSR��HQWRDQGR�RV�MDUJ}HV�GD�WRUFLGD�SDUD�DSRLDU�VXD�
seleção, como Allez les Bleus (Vamos Azuis!) e Aux armes, Nous sommes 
les français e nous allons gagner (Às armas. Nós somos os franceses e nós 
vamos ganhar). E ainda teve o momento sublime da incitação e que elevou 
ao máximo a temperatura do estádio, quando o animador convocou todos a 
cantarem o hino da França, a Marseillaise.
'XUDQWH�R�MRJR��D�WRUFLGD��PHVPR�EHP�HQWXVLDVPDGD�H�DTXHFLGD��QmR�

bradou nenhum palavrão, daqueles que impedem que nós levemos nossa 
mãe ou nossas crianças aos estádios brasileiros. No máximo, se ouviu um 
Merde!. O ato mais incomum que eu vi, de um torcedor, naquela noite no 
6WDGH�GH�)UDQFH��IRL�TXDQGR�HVWH�¿FRX�EDWHQGR��FRP�D�PmR��HP�XPD�SODFD�
de publicidade, para atiçar a torcida, quando o silêncio começava a aparecer 
H�D�WRUFLGD�SDUHFLD�³HVIULDU �́�2�MRJR�DFDERX�jV����K����PLQ��H�D�VDtGD�GDTXH-
las 80 mil pessoas do estádio foi muito tranquila, sem empurrões ou atrope-
ORV��(X�Mi�VDELD�TXH��jTXHOD�KRUD��D�OLQKD�%�GR�WUHP�Mi�HVWDYD�IXQFLRQDQGR��
&RPR�HVWD�HUD�D�PDLV�SUy[LPD��HX�¿]�D�RSomR�GH�UHWRUQDU�SRU�HOD��

Novamente, o sistema de mobilidade urbana me surpreendeu. Eu temia 
muito este retorno para casa, pois meu modelo mental brasileiro de quem 
vai a estádios me sugeria que eu levaria pelo menos duas horas para fazer 
todo o meu retorno. Porém eu cheguei na estação de partida às 23 h 05 
PLQ��MXQWDPHQWH�FRP�XPD�PXOWLGmR�TXH�WDPEpP�SHJDULD�D�PHVPD�OLQKD��)L]�
XPD�FRUUHVSRQGrQFLD��WURFD�GH�WUHP��QR�FHQWUR�GD�FLGDGH��Mi�TXH�R�6WDGH�
de France está ao norte de Paris (em Saint-Denis), e eu moro ao sudeste 
(em Nogent-sur-Marne). Desci na minha estação e andei cerca de mais uns 
05 minutos, mas não passava de 23 h 50 min quando entrei em casa. Se a 
Copa do Mundo nos deixar um legado semelhante, relacionado à mobilidade 
urbana, devemos celebrá-lo até mais do que o próprio título (caso este ve-
QKD�MXQWR���
&KHJXHL�WUHPHQGR��$�IHEUH�Mi�PH�WRPDYD�GH�YROWD��H�DVVLP�PH�LQIRUPD-

YD�TXH�R�HVSHWiFXOR�GR�6WDGH�GH�)UDQFH�DFDEDUD��PDV�WXGR�YDL�¿FDU�PXLWR�
bem guardado na minha mente, bem como nas fotos e vídeos. Valeu cada 
euro pago em função de todos os aprendizados daquela noite. E foi barato 
�¼���������WHQGR�HP�YLVWD�R�TXH�JDQKHL�GH�EULQGH�H�R�MRJR�TXH�DVVLVWL�HQWUH�
duas importantes e tradicionais seleções do futebol mundial. Ah, é verdade! 
,D�HVTXHFHQGR�GHVWH�GHWDOKH��$�HTXLSH�GD�)UDQoD�JDQKRX�R�MRJR�SRU���[����
MRJRX�EHP�H�UHWRPRX�D�FRQ¿DQoD�GH�VHXV�WRUFHGRUHV�
(Q¿P��HX�PHVPR�LPDJLQR�TXH�HOD�Yi�EHP�ORQJH�QHVWD�&RSD�GR�%UDVLO��$�



VHOHomR�WHP�XP�MRJDGRU�FRP�WXGR�SDUD�VHU�D�UHYHODomR�GR�SUy[LPR�0XQGLDO��
chamado Paul Pogba. O craque vai ser Neymar, claro! E que Deus permita 
que não encontremos a França pelo caminho. Nós, mais do que várias outras 
VHOHo}HV��VDEHPRV�R�TXH�VLJQL¿FD�R�ERUGmR��$X[�DUPHV��1RXV�VRPPHV�OHV�
français e nous allons gagner. Foi assim em 1986, em 1998 e em 2010. Em 
MXQKR�H�MXOKR��D�&RSD�YDL�HVTXHQWDU�RV�FRUDo}HV��QR�PXQGR�WRGR�H��SULQFL-
palmente, no Brasil, mas eu espero mesmo é que a temperatura aumente, 
e logo, aqui em Paris.



Uma noite de terapia com a ACV
Adriane de Assis Lawisch Rodriguez

1mR�VHL�VH�SRU�LQÀXrQFLD�GD�FDUJD�GH�WUDEDOKRV�GH�¿QDO�GH�DQR��HQYROYHQ-
GR�UHODWyULRV��EDQFDV�GH�GLVVHUWDo}HV��RX�SRU�QmR�WHU�HVTXHFLGR�R�GHSRLPHQ-
WR�GH�XP�FROHJD�TXH�KDYLD�SDVVDGR�D�QRLWH�HP�XP�SHVDGHOR�KRUUtYHO��QR�TXDO�
HOH�HVWDYD�HP�XPD�UDL]�TXDGUDGD�H�QmR�HUD�XP�TXDGUDGR�SHUIHLWR��PDV�IRL�
TXDQGR�PH�DFRQWHFHX�R�TXH�LUHL�UHODWDU�EUHYHPHQWH�DTXL��
'HSRLV�GH�XP�WtSLFR�GLD�³GDTXHOHV �́�R�VRQR�FXVWRX�D�FKHJDU��4XDQGR�¿QDO-

PHQWH�DGRUPHFL��LQLFLRX�D�PDLRU�DYDOLDomR�GD�PLQKD�YLGD��(VWDYD�IDOWDQGR�
SRXFDV�KRUDV�SDUD�HQWUHJDU�XP�UHODWyULR�GH�SURMHWR��FHUWDPHQWH��FRP�¿QDQ-
FLDPHQWR�H[WHUQR����H�HX�DLQGD�QHP�KDYLD�GLJLWDGR�R�Q~PHUR�GR�SURFHVVR����
7RUWXUD���'HVHVSHUR���3kQLFR�WRWDO���&RPR�KDYLD�GHL[DGR�D�VLWXDomR�FKHJDU�
D�HVWH�SRQWR""��(VWi�FHUWR�TXH�RV�UHVXPRV�SDUD�SDUWLFLSDomR�HP�FRQJUHVVRV�
TXDVH�VHPSUH�VmR�HQYLDGRV�³QR�~OWLPR�PLQXWR�GD�SURUURJDomR���́ ���(QWUH-
WDQWR��QmR�VH�WUDWDYD�GH�XP�³VLPSOHV´�UHVXPR��'HYHULD�HQWUHJDU�XP�HVWXGR�
FRPSOHWR�D�SDUWLU�GD�$&9��,VWR�PHVPR��XWLOL]DQGR�D�IHUUDPHQWD�GD�$QiOLVH�GR�
&LFOR�GH�9LGD��3RUpP��R�HVWXGR�QmR�HVWDYD�IRFDGR�QD�5HFLFODJHP�GH�5HVtGXRV�
3OiVWLFRV��QHP�PHVPR�QR�6LVWHPD�GH�*HUHQFLDPHQWR�GH�5HVtGXRV�GD�PLQKD�
FLGDGH��'HYHULD�DSOLFDU�HVWHV�FRQFHLWRV�QD�DYDOLDomR�GH�PHXV�³SULPHLURV´����
DQRV�GH�YLGD��EHP�YLYLGRV��GLJD�VH�GH�SDVVDJHP�����$�SULPHLUD�EDWDOKD��'H-
¿QLU�R�HVFRSR���$�SDUWLU�GH�TXH�HWDSD�VHULD�IHLWR�R�HVWXGR"�'HSRLV��WLQKD�TXH�
ID]HU�XP�LQYHQWiULR�GHWDOKDGR�GH�WXGR�R�TXH�SRGHULD�VHU�FODVVL¿FDGR�FRPR�
³JDQKRV´��HQWUDGDV��H�³SHUGDV´��VDtGDV��QHVWH�SHUtRGR��(�R�JUDX�GH�GL¿FXOGD-
GH�IRL�DXPHQWDQGR��¬�PHGLGD�TXH�R�WHPSR�SDVVDYD��PDLV�G~YLGDV�VXUJLDP��
(�D�DJLWDomR�¿FRX�PDLRU�QD�KRUD�GH�HVFROKHU�RV�FHQiULRV�SDUD�D�DYDOLDomR�
SRVWHULRU�GR�LPSDFWR�GHVWHV�PHXV����DQRV��2V�FHQiULRV�DSDUHFLDP�j�PLQKD�
IUHQWH�H�TXDVH�SRGLD�VHQWL�ORV��YLYHQFLDU�XP�SRXTXLQKR�GR�TXH�HOHV�GHVFUH-
YLDP���$�FDGD�FHQiULR��PDLV�R�WHPSR�SDVVDYD�H�HX�QmR�FRQVHJXLD�WHUPLQDU�R�
³WDO�UHODWyULR´��(�DVVLP�IRL�DFRQWHFHQGR���
&HQiULR���±�6LP��QHVWH�³PHX�VRQKR �́�H[LVWLD�XP�³&HQiULR�=HUR �́�1HOH��HX�

HVSHUDULD�³SDFLHQWHPHQWH´�QD�EDUULJD�GD�PLQKD�PmH��RV�QRYH�PHVHV�QHFHV-
ViULRV�SDUD�XPD�JHVWDomR��H�QmR�DSHQDV�RV�VHWH�TXH�WLYH������$TXL�WHULD�VLGR�
HYLWDGR�WRGR�DTXHOH�SkQLFR�TXH�VH�FULRX�SRU�IDOWDU�OX]�QR�KRVSLWDO�HQTXDQWR�
HX�HVWDYD�QD�³HVWXID´��QD�pSRFD�QmR�VH�IDODYD�HP�³LQFXEDGRUD´�H�QHP�R�
KRVSLWDO�WLQKD�JHUDGRU�SUySULR����7DPEpP�QHVWH�FHQiULR��QmR�WHULD�DTXHODV�
FHQDV�KRUUtYHLV�HP�TXH�PLQKD�LUPm��TXH�HVSHUDYD�XP�OLQGR�EHEH]LQKR�H�TXH�



WHYH�TXH�VH�FRQWHQWDU�FRP�XPD�³HVSpFLH �́�TXH�QmR�FDELD�QHP�QXPD�FDL[D�GH�
VDSDWRV���WHQWDYD�PH�MRJDU�SHOD�MDQHOD��
&HQiULR�,��1HVWH�FHQiULR��DSyV�FRQFOXLU�R�FXUVR�GH�(QJHQKDULD�4XtPLFD��HX�

UHWRUQDYD�SDUD�PLQKD�FLGDGH�QDWDO��5LR�3DUGR��H�WUDEDOKDYD�PLQLVWUDQGR�DX-
ODV�GH�4XtPLFD�QR�³&ROpJLR�GD�)UHLUDV´�±�QDGD�FRQWUD�D�4XtPLFD��QHP�FRQWUD�
GDU�DXODV��H��PHQRV�DLQGD�FRQWUD�R�FROpJLR�GDV�IUHLUDV�����
&HQiULR�,,��$JRUD��HVWD�VLWXDomR�HUD�PHVPR�LQXVLWDGD����$SyV�WHUPLQDU�R�

PHVWUDGR��WHULD�HX�LGR�FULDU�JDOLQKDV���(VWH�FHQiULR�UHPHWH�jTXHOHV�GLDV�HP�
TXH�RV�H[SHULPHQWRV�QmR�GDYDP�FHUWR��H�HP�TXH�RV�TXHVWLRQDPHQWRV�GR�
WLSR�³LVWR�QmR�YDL�WHUPLQDU�QXQFD´�ID]LDP�FRP�TXH�TXDOTXHU�RXWUD�DWLYLGDGH�
SDUHFHVVH�XPD�³EULOKDQWH´�LGHLD���
&HQiULR�,,,��1HVWH��HX�HVWDYD�QR�DHURSRUWR�GH�)UDQNIXUW��H�DLQGD�HVWD-

YD�SURFXUDQGR�D�VDtGD���'HYR�VDOLHQWDU�TXH�SDUD�FRQVWUXomR�GHVWH�FHQiULR��
PXLWR�GHYH�WHU�FRQWULEXtGR�D�UHFRUGDomR�GH�XP�³PRPHQWR�PiJLFR �́�TXDQGR�
GD�PLQKD�³SULPHLUD´�FKHJDGD�QD�$OHPDQKD��H�WDPEpP�SULPHLUD�YLDJHP�LQ-
WHUQDFLRQDO�����$SyV�SHUDPEXODU�QR�³SHTXHQR´�DHURSRUWR�GH�)UDQNIXUW��ID-
ODQGR�PXLWR�EHP�DSHQDV�R�SRUWXJXrV�H�XP�WLSR�GH�³HVSHUDQWR´��RX�VHULD�
GHVHVSHUDQWR""����HLV�TXH��FRPR�SRU�XP�PLODJUH��XPD�SRUWD�VH�DEUH�H�HX�
YHMR�FRP�XP�³FDUWD]´�GH�ERDV�YLQGDV�±�³$PLJRV�VmR�FRPR�R�VRO���́ �/HPEUDP�
GLVWR""�0HVPR�TXH�R�GLD�HVWHMD�QXEODGR��HOHV�HVWmR�Oi��±�(VWH�PRPHQWR�¿FRX�
JUDYDGR�QD�PLQKD�PHPyULD�H�FHUWDPHQWH�IRL�GHFLVLYR�SDUD�D�FULDomR�GHVWH�
FHQiULR����
(�¿QDOPHQWH��TXDQGR�HVWDYD�QD�FULDomR�GR�TXDUWR�H�~OWLPR�FHQiULR��QR�

TXDO�JDQKDYD�QD�PHJD�VHQD�H�HVWDYD�VDLQGR�GH�YLDMHP�SDUD�R�&DULEH��RX�
VHMD��D�PHOKRU�SDUWH�GR�VRQKR�HVWDYD�VH�HQFDPLQKDQGR��R�UHOyJLR�GHVSHU-
WRX����(VWDYD�QD�KRUD�GH�YROWDU�D�HVFUHYHU�RV�³UHDLV´�UHODWyULRV�GR�GLD��3RUpP��
DR�UHSHQVDU�PHX�VRQR��¿TXHL�FRQWHQWH��DSHVDU�GH�DLQGD�PH�VHQWLU�FDQVDGD����
+DYLD�IHLWR�XPD�HQRUPH�HFRQRPLD�GH�³SVLFRWHUDSLD´��1mR�SUHFLVHL�HVFROKHU�
HQWUH�R�80%(572�RX�R�6,0$352�SDUD�GHFLGLU�TXH�R�PHOKRU�FHQiULR�HUD�H[D-
WDPHQWH�HVWH�TXH�YLYL�QHVWHV�³SULPHLURV´����DQRV�
$K��(�WDPEpP�GHVPDUTXHL�DV�PLQKDV�SUy[LPDV�KRUDV�GH�WHUDSLD���



Voltar para casa é renascer!
Aida Maria Lovison

Saio da casa. É a casa onde nasci. Hoje, renovada, ainda guarda a es-
trutura e a madeira talhada por meus pais e meus avós há quase setenta 
anos. Abro um portão. Encontro o pátio onde brinquei com meus irmãos, 
com meus primos... Sigo o percurso. O velho açoita-cavalo continua de pé, 
imponente. Nem as ferradas para suplantá-lo o abateram. 

Ando mais um pouco, abro o segundo portão. À direita, vejo a horta até 
hoje cultivada por minha mãe, como a tradição ensina. Avanço mais um pou-
co, e abro o terceiro portão. 

Atravesso a soleira e me precipito no pequeno declive. Logo ali adiante 
está o bosque. Há nele um pequeno riachinho de água limpa e fresca. Com 
meus irmãos, muito brinquei neste lugar... 

Vejo pequenas cascatas e, logo depois, uma grande cascata (claro, “gran-
de” para uma criança!). Observo a água caindo; nela afundo meus pés. Olho 
mais uma vez. A cascata é grande e escura. Decido escalar! O arrepio nos 
pés, a pedra lisa e gosmenta, eu, buscando o galho, daqui e dali, a nesga de 
luz, o musgo das beiradas... 
6mR�UHIHUrQFLDV��EXVFR�PH�¿UPDU��2OKR�SDUD�GHQWUR��$�FRQFHQWUDomR��$�

determinação. O pico. A alegria da superação. 
Ali, me reencontro, a cada vez em que volto, com este “comigo” que tanto 

me faz feliz! 



A briosa
Alfredo Laureano de Brum

No ano de 1949, quando eu tinha 11 anos, meu pai, Sady Laureano de 
Brum comprou uma caminhonete Chevrolet, ou melhor, um carro que re-
cebeu uma carroceria de madeira com capota de lona, o que era muito útil 
para quem trabalhava na zona rural. Era um carro velho, do ano 1930, que 
havia sido transformado em uma caminhonete a que passamos de chamar 
“Briosa”.

Mesmo com a pouca idade que tinha, eu já dirigia e, quando meu pai não 
podia levar minha mãe, Dalila Machado de Brum, até a Vila Branca, aos do-
mingos, para rezar o terço, eu ia de motorista. 

Meus pais eram muito católicos e minha mãe tinha diversas expressões 
que costumava dizer diariamente, como: “Minha querida mãe santíssima”, 
esta para pedir a proteção de sua família; ou então “Jesus piedoso”, princi-
palmente em sinal de pedido de proteção ou socorro. 

Minha amada mãe me chamava de Nêni e, mesmo tendo recebido pou-
quíssimo estudo, tinha muita facilidade tanto para aprender todos os quitu-
tes de casa, quanto para costurar, fazer crochê e tudo o que parecesse ser 
necessário, lá no nosso rincão. Justamente por isso, sempre que estávamos 
conversando sobre algo em que o tema pudesse ser inserido, eu sugeria que 
HOD�DSUHQGHVVH�D�GLULJLU�D�QRVVD�OLQGD�%ULRVD��TXH�FHUWDPHQWH�¿FDULD�DLQGD�
mais bonita com sua dona dirigindo. Ela relutava, pois ela achava que seria 
difícil, até que, um dia, ao chegarmos em casa, eu lhe disse:

— Mãezinha, vamos facilitar as coisas. Eu, aos poucos, vou lhe mostrando 
para que serve cada treco que existe neste carro, desde como girar a chave 
para ligar o motor e o pedal do acelerador. E, ao lado dele, tem o motor de 
arranque. No pé esquerdo, a senhora tem a embreagem. No lado direito, 
tem a alavanca para trocar as marchas (primeira, segunda, terceira e mar-
cha à ré). 
²�*RVWHL��1rQL��$FKR�TXH��DVVLP��D�PmH�YDL�¿FDU�VDEHQGR�R�PDLV�LPSRU-

tante.
E assim, sempre que dirigia com ela ao meu lado, dava-lhe novas explica-

o}HV��DWp�TXH�HOD�IRL�¿FDQGR�EHP�IDPLOLDUL]DGD��$OpP�GLVVR��SDUD�¿[DU�EHP��
ela fazia funcionar o motor e eu dirigia dando todas as explicações. Já mais 
animada, às vezes, ela me dizia:

— Nêni, já pensou eu, chegando em casa na mesma hora em que meu 



velho também estivesse chegando, e eu gritasse: “Olha aqui a tua velha 
dirigindo?” 

Ela ria de felicidade, tudo na sua vida, por pequeno que fosse, fazia ela se 
sentir feliz, ou melhor, ela era uma pessoa feliz.

Algum tempo depois, aceitou a fazer um teste, desde que fosse lá no po-
treiro, a campo aberto. Em frente de nossa casa e dos galpões, existia um 
pátio grande, mas haviam muitas árvores, os cinamomos e, um pouco mais 
retirado, existia uma cerca que fazia a divisa com o potreiro e com uma por-
teira por onde a caminhonete podia sair facilmente. Eu conduziria até passar 
a porteira e, logo após, ela assumiria o volante. 

Bueno, tudo combinado, então “lá se fomos”. Algumas arrancadas em 
falso, ela deixava apagar o motor... Tudo normal para a primeira vez. Alguns 
dias depois, mais um treino lá no potreiro, e, para nossa alegria, ela se saiu 
bem melhor. 

Algum tempo depois, voltamos a cruzar a porteira e iniciamos o treina-
mento, após algumas voltas tudo corria bem, foi quando minha mãe falou: 

— Eu gostaria de parar, estou um pouco cansada. 
Sugeri a ela que cruzasse a porteira e estacionasse a Briosa em frente ao 

galpão, trajeto que ela fez corretamente, até se aproximar dos dois cinamo-
mos que faziam sombra na frente da entrada de um dos galpões. Notando 
que sua velocidade era alta para poder parar tranquilamente no devido lugar, 
falei:

— Mãe, coloque o pé no freio e vai parando...
Lamentavelmente, já era tarde. O carro não tinha freio de mão. Minha 

PmH�¿FRX�QHUYRVD��QmR�HQFRQWURX�R�SHGDO�GR�IUHLR��¿UPRX�VXDV�PmRV�QR�
volante em direção a um dos cinamomos e gritava: “Jesus piedoso! Jesus 
piedoso! Jesus piedoso!”

Chegamos à última aula de direção da dona Dalila. Pelo jeito, Jesus real-
mente foi piedoso, pois devido à (não tão) baixa velocidade – digamos, no 
máximo, 60 km/h – tirando os danos materiais (que foram só o para-choques 
e um dos para-lamas), eu e minha amada mãe não tivemos escoriações. 



Palavras ao vento
Ane Brum

Em muitos momentos, sem desejo proposital ou consciente, nos pegamos 
pensando no passado. É como se, de alguma forma, um fato, objeto, som ou 
ruído, lugar, imagem, sem a mínima licença, intenção ou direção, simples-
mente ativasse o gatilho das lembranças, quem até sabe servindo para ex-
SOLFDU�RX�MXVWL¿FDU�R�SUySULR�IXWXUR��9DPRV�QRV�DFRVWXPDQGR�D�FRQYLYHU�FRP�
essas pontes – que nem sempre são de açúcar – e vamos construindo uma 
UHGH�VHP�¿P�GH�DFRUGRV�HPRFLRQDLV��MXVWL¿FDQGR�RV�FRQÀLWRV�H�DQJ~VWLDV�
GD�H[LVWrQFLD�FRPR�FXOSD�GH�XP�RX�GH�RXWUR�TXH�QmR�VHMDPRV�QyV�SUySULRV��
Todos têm um parente distante que serve de exemplo, não importando, se 
virtuoso ou nem tanto, e assim rabugices, explosões de alegria, manhas, 
FULDWLYLGDGH��SUHJXLoD��JXORGLFH��GHSUHVVmR��HQ¿P��WXGR�VHPSUH�YHP�³GR�
lado de lá”!

Os anos passam e, claro, se passa a ter mais lembranças para usufruir. 
Considerando-se como, muitas vezes, é mais difícil enfrentar o desconhe-
cido, o artifício acima vem bem a calhar. Porém ele não se enquadra nesta 
situação.

Tendo o braseiro sido atiçado por um primo bem querido e achando a ideia 
muito interessante, lembrei-me de alguns fatos passados na nossa infância, 
HP�FRPSDQKLD�GH�PHXV�DGRUDGRV�DYyV�SDWHUQRV��HP�WHPSRV�GH�IpULDV�QD�
ID]HQGD�&RUDomR�GH�0DULD��HP�9LOD�%UDQFD��QR�PXQLFtSLR�GH�6DQWLDJR��56�
0HX�JRVWR�SRU�JDWRV��FDFKRUURV��OHLWH�HVSXPDQWH��¿JR�HP�FDOGD�H�R�LQF{-

modo medo de causos assustadores vêm todos daqueles tempos. Tempos 
lindos, maravilhosos, nos quais convivemos e desfrutamos do lugar e das 
pessoas simples, daquelas que têm um coração puro e um sorriso largo, as 
que moravam por aquelas redondezas. Incansáveis em satisfazer as vonta-
GHV�GD�³WXUPD�GD�SHVDGD �́�GRV�VDUDXV�QR�FOXEH�GD�YLOD��QRV�GRPLQJRV��DRV�
passeios a cavalo até onde a vista alcançava! 

Lembro-me de longos momentos de conversa na varanda da casa, que 
WLQKD�SRUWDV�HQRUPHV�H�XP�³DVVRDOKR�UDQJHGRU �́�FRP�WDUGHV�GH�XP�FpX�D]XO�
GH�GDU�LQYHMD�D�RXWUDV�FRUHV�RX�HP�QRLWHV�FRP�XP�³ERUGDGR�GH�HVWUHODV´�
enfeitado com a lua reluzente. Ali, sem qualquer pretensão, faziam a maior 
GDV�SUHJDo}HV��IRUDP�DPLJRV��FRQ¿GHQWHV��HP�IUDo}HV�KRPHRSiWLFDV�FRQVR-
lidavam as virtudes de ser honesto, trabalhador, amar a família, respeitar os 
PDLV�YHOKRV�H�VHU�¿HO�DR�TXH�MXOJDVVHP�FRUUHWR�



$OpP�GLVVR��FODUR��WDPEpP�¿FiYDPRV�D�ID]HU�WUDYHVVXUDV�TXH�QRVVRV�SDLV�
não aprovariam!



Sonhos
Ana Isabel Jaramillo López

Tudo começou durante minha formação. Eu queria estudar e viver fora 
do país por um período longo, mas ainda não estava preparada. Esse era o 
momento para terminar a faculdade, para adquirir um pouco de experiência 
SUR¿VVLRQDO�H�SDUD�FUHVFHU�HP�RXWURV�DVSHFWRV�GD�YLGD��'HL[HL�R�PHX�VRQKR�
num lugar especial do meu coração e em minha mente, e continuei fazendo 
outras coisas. Ao longo deste tempo, conheci pessoas maravilhosas, que me 
ensinaram a importância da amizade, que me mostraram que, justamente 
nos momentos mais difíceis e quase sem saída, sempre haverá alguém que 
nos ajude e nos dê ânimo para continuar. E que, também nos momentos 
mais felizes, compartilharemos essas alegrias com as pessoas que se ale-
gram, e até mesmo vibram com os pequenos ganhos das outras pessoas. Foi 
então, no segundo ano da minha formação, que conheci um grupo de pesso-
as aventureiras, sonhadoras, lutadoras e desejando, com todas as forças de 
seu espírito, alcançar qualquer sonho que imaginassem. Essas pessoas me 
ensinaram que o caminho percorrido para se atingir a meta é tão importan-
te quanto a própria meta. Que desfrutar cada detalhe faz a diferença entre 
passar pela vida ou comprometer-se com o que se vive. Que não importa a 
distância, lugar ou tempo, sempre há alguém que compartilhará momentos 
importantes ou simples da nossa vida.
'HSRLV�GH�YLYHU�HVVH�SHUtRGR��LQJUHVVHL�QR�PXQGR�GR�WUDEDOKR��H�WLYH�YL-

vências interessantes, viajei por alguns países da América do Sul, conheci 
culturas que, em alguns aspectos, eram diferentes da minha, embora fossem 
VHPHOKDQWHV�HP�RXWURV��'HVFREUL�TXH��QHVWH�PXQGR�ODERUDO��PXLWDV�YH]HV�VH�
perde a liberdade que se sentia na faculdade, e que, às vezes, as aparências 
são mais importantes do que realmente uma pessoa é – o que me foi uma 
constatação bastante triste. Ao longo desse tempo, houve ocasiões em que 
meu sonho de viver no exterior aparecia e desaparecia, até que, de uma 
hora para a outra, comecei a realizar este meu antigo sonho. Faz quase um 
ano que estou morando no Brasil e a experiência tem sido realmente muito 
boa. Tenho conhecido pessoas lindas, amáveis e muito carinhosas, também 
vi uma cultura diferente daquela que eu esperava encontrar. Aqui, em Porto 
Alegre, a maioria das pessoas que conheço são descendentes de alemães 
e de italianos. Essa colonização deu um toque diferente à cultura desta re-
gião. Aqui predominam os costumes destes povos, até mais do que os dos 



demais brasileiros, e, para mim, isto também é algo bastante interessante 
e enriquecedor. Por outro lado, o clima aqui, em alguns dias, tem os dois 
extremos: faz muito frio ou muito calor. E tem alguns dias em que o clima é 
primaveral ou outonal. E, para mim (bem como para a maioria daqueles com 
quem convivo), são os melhores. 

Algo que pensei que as pessoas que encontraria aqui dançavam muito, 
mas descobri que a maioria dança só no Carnaval. É como se só nesse pe-
ríodo elas se dessem a permissão para fazê-lo. Falando do Carnaval, esta 
é uma experiência maravilhosa, se sente muita alegria, muita vontade de 
dançar, de ser feliz. Como se diz por aqui, “gostei demais” do “Carnaval de 
rua” em POA. Ele é colorido, alegre e com músicas muito boas. Recomendo 
enormemente assistir a um Carnaval de rua aqui em Porto Alegre, é “legal 
demais”.

Para concluir este relato, gostaria de realçar a importância de a pessoa 
tornar os sonhos em realidade, pois, na maioria das vezes, as limitações 
que encontramos no caminho são impostas por nós mesmos. Geralmente 
nem percebemos que inconscientemente estamos sabotando as nossas as-
pirações, para não sair da nossa “zona de conforto”. Na vida, correr riscos e 
HPSUHHQGHU�QRYRV�GHVD¿RV�p�PXLWR�JUDWL¿FDQWH�H�VDGLR��SDUD�TXH�DV�H[SHUL-
ências vividas tenham cores diferentes e possam ser mais divertidas.



Entre carreira e lazer,
¿TXHL�FRP�RV�GRLV�

0HOLVVD�,UDOD

(X�Mi�WLQKD�PDLV�GH����DQRV�GH�LGDGH�H�TXDVH����GH�H[SHULrQFLDV�SUR¿V-
VLRQDLV��TXDQGR�GHFLGL�WURFDU�GH�FDUUHLUD��7LQKD�XP�EDFKDUHODGR�QR�%UDVLO��
XP�PHVWUDGR�QD�)UDQoD��H�Mi�WLQKD�WUDEDOKDGR�HP�FLQFR�SDtVHV�GLIHUHQWHV��(X�
HUD�DGPLQLVWUDGRUD�GH�6XSSO\�&KDLQ�H�DWXDYD�HP�XPD�¿UPD�GH�FRQVXOWRULD�
HP�ORJtVWLFD��XPD�HPSUHVD�GD�PLQKD�HVFROKD�
'HSRLV�GH�VHLV�PHVHV�QHVVD�HPSUHVD��XPD�YR]�GHQWUR�GH�PLP�FRPHoRX�D�

PH�IDODU��(X�QmR�HVWDYD�IHOL]�H�HX�PH�LQGLJQHL��(��FRPR�DSUHQGL�FRP�XP�FROH-
JD��LQGLJQDomR�p�DOJR�PXLWR�ERP��SRLV�QRV�PRWLYD�D�EXVFDU�PHOKRULDV��3XGH�
HQWHQGHU�TXH�SDVVDU����RX�PHVPR�����������KRUDV�SRU�GLD�QD�IUHQWH�GH�XP�
FRPSXWDGRU��SURJUDPDQGR�R�OD\RXW�GH�DUPD]pQV�H�XP�DPELHQWH�GH�WUDEDOKR�
GHVDJUDGiYHO����1mR�HUD�R�FHQiULR�QR�TXDO�HX�TXHULD�YLYHU�DWp�D�DSRVHQWD-
GRULD��$�VLWXDomR�IRL�¿FDQGR�LQVXVWHQWiYHO��(�LVVR�IRL�R�PHOKRU�TXH�SRGHULD�
PH�DFRQWHFHU��&RPR�JHUDOPHQWH�EXVFDPRV�DTXLOR�TXH�QmR�WHPRV��HX�SUH-
FLVDYD�VDLU�GR�HVFULWyULR��LU�SUD�UXD�H�FULDU��(X�HVWDYD�VHFD�H�VHGHQWD�SRU�XP�
DPELHQWH�GH�FULDomR��SRU�DU�IUHVFR�H�SRU�FROHJDV�TXH�XVDVVHP�³&RQYHUVH´�
QR�WUDEDOKR��DR�LQYpV�GH�VDSDWRV�DSHUWDGRV�H�GLVFXVV}HV�VREUH�DSOLFDomR�GH�
UHJUDV�HVWDWtVWLFDV�
)RL�HQWmR�TXH�WXGR�¿FRX�FODUR��D�WDO�³YR]´�TXH�PH�IDODYD�HUD�D�PLQKD�LQ-

WXLomR�H�R�PHX�FRUDomR�IRL�PHX�JXLD��(OH�PH�GLUHFLRQRX�SDUD�XPD�HVFROD�GH�
IRWRJUD¿D��D�PLQKD�PDLRU�SDL[mR�
7RPDU�DTXHOD�GHFLVmR�IRL�H[WUHPDPHQWH�GLItFLO�SDUD�PLP��)RL�SUHFLVR�PXL-

WD�UHÀH[mR�H�HQFRUDMDPHQWR�GH�DPLJRV��1HVVHV�PRPHQWRV��IRL�LPSRUWDQWH�
HX�GLVFXWLU�LVWR�FRP�SHVVRDV�TXH�HX�DGPLUDYD�SUR¿VVLRQDOPHQWH��3HVVRDV�
TXH�PH�SDUHFLDP�IHOL]HV��EHP�VXFHGLGDV�H�TXH�GLYLGLDP�REMHWLYRV�GH�YLGD�
FRPR�RV�PHXV�
)RL�XPD�PXGDQoD�EDVWDQWH�UDGLFDO��H�WDPEpP�PXLWR�DUULVFDGD��
$V�TXHVW}HV�TXH�HX�PH�SHUJXQWDYD�HUDP�EDVWDQWH�YiOLGDV��³&RPHoDU�GR�

]HUR�GHSRLV�GRV���"´�³9ROWDU�D�JDQKDU�XP�VDOiULR�GH�LQLFLDQWH"´�³6HU�IRWy-
JUDID�p�UHDOPHQWH�XPD�SUR¿VVmR"´�³9RX�SDVVDU�IRPH"´�0DV�IRL�H[SRQGR�R�
DVVXQWR�TXH�GHVFREUL�RXWUDV�SHVVRDV�±�IHOL]HV�H�EHP�VXFHGLGDV�±�TXH�WLQKDP�
IHLWR�R�PHVPR�PRYH��WURFDGR�GH�SUR¿VVmR�GHSRLV�GRV����DQRV��6LP��,VVR�VH�
ID]��,VVR�H[LVWH�H�YDOH�PXLWR�D�SHQD�



8PD�YH]�D�GHFLVmR�WRPDGD��WXGR�¿FRX�PDLV�IiFLO�H�FODUR��&RPHFHL�D�HQWUDU�
HP�FRQWDWR�FRP�RXWURV�IRWyJUDIRV��TXH�QmR�SDVVDYDP�IRPH���PH�LQIRUPHL�
GR�PHUFDGR�H�GD�GHPDQGD��H�HVWDEHOHFL�PHXV�QRYRV�REMHWLYRV��&RQIHVVR�TXH�
p�SUHFLVR�GHVDSHJR��$OLiV��³GHVDSHJR´�SDVVRX�D�VHU�PLQKD�SDODYUD�JXLD��(OD�
PH�OLEHUWD��HOD�PH�OHYD�SUD�IUHQWH��SUD�FLPD�H�PH�ID]�VHU�R�TXH�HX�VRX�
7DOYH]��VH�QDTXHOD�pSRFD��HX�WLYHVVH�GHSHQGHQWHV��H�VH�HX�WLYHVVH�JUDQ-

GHV�GtYLGDV��PLQKD�GHFLVmR�WLYHVVH�VLGR�GLIHUHQWH��1mR�VHL�VH�D�WDO�³YR]´�WHULD�
VH�FDODGR��7DOYH]�QHP�PHVPR�WLYHVVH�FRPHoDGR�D�PH�IDODU�
0HX�GLSORPD�GH�$GPLQLVWUDomR�H�PLQKD�H[SHULrQFLD"�1mR��QmR�IRUDP�SUR�

OL[R��(OHV�PH�ID]HP�XPD�SUR¿VVLRQDO�PDLV�FRPSOHWD��FRP�PHOKRU�HQWHQGL-
PHQWR�GH�RUJDQL]DomR�H�GH�¿QDQoDV��0XLWDV�GDV�H[SHULrQFLDV�TXH�WLYH�VmR�
GLUHWDPHQWH�~WHLV�QR�PHX�WUDEDOKR�DWXDO��SRLV�PH�SHUPLWHP�WHU�XPD�YLVmR�
GH�FDGrQFLD�H�PH�DX[LOLDP�QR�UHODFLRQDPHQWR�LQWHUSHVVRDO�
(X�FRPSDUWLOKR�DTXL�XP�SHGDoR�GD�PLQKD�KLVWyULD��SDUD�QRV�OHPEUDU�GH�

TXH�LQGLJQDomR�H�GHVDSHJR�VmR�SDODYUDV�SRVLWLYDV��SRUTXH�QRV�OLEHUWDP�H�
SRGHP�VHU�EHQp¿FDV��TXDQGR�DSUHQGHPRV�FRP�HODV�



Jornada para a fronteira
Andrea Brasco Pampanelli

Sempre fui chamada de “crente”.
1XQFD�YRX�PH�HVTXHFHU�GR�GLD�HP�TXH�PLQKD�D¿OKDGD�ROKRX�XPD�IRWR�

minha, na época do Aplicação, e disse:
— Bah, Dinda, mas tu era bem Nerds, né???
E aí eu disse:
— Meu amor, acho que ainda sou. E sempre vou ser... Acho até que já faz 

parte de mim!
Nunca me estressei com este rótulo. “Crente”, para mim, sempre foi o 

indivíduo que acredita em alguma coisa.
Sempre acreditei que o conhecimento move o mundo, a evolução, o tem-

po.
E que este tal de conhecimento precisa ser vivido, aplicado, real.... Como 

um combustível para a vida.
E que limitá-lo é totalmente limitante.
Por que alguém não pode gostar de ciências exatas e também das huma-

nas?
Por que quem está na indústria também não pode fazer parte da Acade-

mia?
Por quê???
Tantos gênios da história provaram que o mundo das ideias não é limi-

tante.
Da Vinci, Einstein, Marie Curie... Todos tão “pluri”...
Por que eu tinha que limitar minha jornada a um único caminho, uma 

única direção?
Gostando de aprender e de aplicar o que aprendi, sempre vivi esta incli-

nação por temas de diferentes áreas, mas que me pareciam interligados.
Nunca entendi a razão pela qual as coisas precisavam ser assim, que tí-

nhamos que ter um caminho ou outro...
Em 1999, me graduei na universidade, e fui trabalhar na indústria.
Industria multinacional, de ponta, “tudo de bom”! Ao menos, foi o que 

pensei...
0DV�R�TXH�SDUD�PXLWRV�p�SRQWR�¿QDO��SDUD�PLP�IRL�DSHQDV�R�LQtFLR�GD�MRU-

nada.
Optei por não ter opção... Por não ser apenas “uma coisa ou outra”.



Queria ser tudo. E não sabia direito a razão.
Dentro de mim, havia algo que somente dizia que eu tinha que seguir em 

frente.
E nessa vida de trabalhar e estudar durante anos, descobri que o bacana 

de todo este processo não é o feito em si, o título, o resultado, mas a jor-
nada.

É na jornada que está o grande barato.
É na jornada que se chega na fronteira.
E é na fronteira que o especial acontece.
Peter Burge disse, uma vez, que fronteiras são lugares especiais. Concor-

do com ele.
Trata-se de lugares onde é fácil encontrar mensageiros ou mediadores, 

indivíduos que são bilíngues ou até biculturais. E que, portanto, também es-
tejam em posição adequada para que possam servir como intérpretes – não 
apenas no sentido exato do termo, como tradutores – mas também como 
especialistas que tenham a capacidade de explicar uma cultura de modo 
compreensível à outra.

Compreendendo dois mundos. Consegui transitar por esta fronteira e por 
suas dimensões, e tento mostrar, para todos os que me cercam, que exis-
te um importante espaço para convivência e que as diferenças entre estes 
mundos são mínimas, diante dos benefícios do intercâmbio de tudo o que há 
de bom em ambos.

Minha jornada para a fronteira me ensinou que pensamentos limitantes 
não levam a lugar algum.

Que tudo é possível e acontece, quando se tem um espírito livre, a alma 
leve e coração aberto para se viver o conhecimento.

Se ser “crente” é acreditar em algo, acredito que “todo ato cultural vive 
essencialmente nas fronteiras”.

É na fronteira que se descobre o que não se conhece. É na fronteira que 
o especial surge. 

E foi exatamente nessa jornada multicultural, tentado conciliar universos 
paralelos e experimentar a sua fronteira, que pude descobrir a minha ver-
dadeira essência.

Hoje, muito mais do que tudo que se materializou, criptografei na minha 
alma a experiência dessa jornada para a fronteira.

Não sou nem uma coisa nem outra, e também sou tudo isso mesmo, 
muito prazer.

Universos paralelos? Dimensões distintas?
Para mim estas não existem mais.
Dentro de mim, elas formam um sistema único.
&RPSOH[R�H�PXOWLIDFHWDGR��WDOYH]��PDV�~QLFR��WUDQVFRGL¿FDGR��GRPLQDGR�
Agora, e quanto à jornada para a fronteira?
6DEH�DTXHOD�VHQVDomR�GH�¿QDO�GH�IpULDV��GHSRLV�GH�VH�YLDMDU�SDUD�XP�ORFDO�

maravilhoso em que aprendemos muito e no qual fomos muito felizes?
Aquela viagem querida, mais ou menos no estilo “tudo de bom”, que va-

mos querer reviver várias vezes e da qual sempre vamos sentir saudades?
Assim foi a minha jornada para a fronteira.
Conheci o desconhecido.
Explorei o inesperado.



Venci limites. Meus e dos outros.
E, quando isso acontece... É muito difícil esquecer.
Tentando entender o mundo, me descobri como ser humano, como pes-

soa, como propósito.
7HQWDQGR�GHFRGL¿FDU�D�IURQWHLUD�H�FRQKHFHU�WRGDV�DV�VXDV�SDUWLFXODULGD-

des, me descobri em alma e em espirito.
Escalei o meu próprio Everest.
Vista linda, coração repleto, sentimento inexplicável.



A inovação em diferentes fases da 
minha carreira

Edgard Charles Stuber

O tema da inovação sempre esteve presente ao longo de toda a minha 
FDUUHLUD�SUR¿VVLRQDO��(P�������FRPHFHL�D�WUDEDOKDU�QXPD�PXOWLQDFLRQDO�DOH-
Pm�GH�DXWRSHoDV��FRPR�HQJHQKHLUR�GH�SURGXWR�OLJDGR�DR�VHWRU�GH�3	'��
'XUDQWH����DQRV��HVWLYH�HQYROYLGR�QR�ODQoDPHQWR�GH�QRYRV�SURGXWRV��TXH�
IRUDP�HVSHFL¿FDGRV�SHORV�QRVVRV�FOLHQWHV��DV�PRQWDGRUDV�GH�YHtFXORV�OHYHV�H�
SHVDGRV��1D�GpFDGD�GH�������R�GHVHQYROYLPHQWR�GH�SURGXWRV�FRPHoRX�D�PL-
grar de um extremo detalhamento do projeto por parte das montadoras para 
D�GHFODUDomR�GH�SUREOHPDV�TXH�GHYHULDP�VHU�UHVROYLGRV�SHORV�IRUQHFHGRUHV��
RV�YHUGDGHLURV�GHWHQWRUHV�GR�FRQKHFLPHQWR�GH�VHXV�SURGXWRV��H��SRUWDQWR��
GDV�VROXo}HV��(VVD�SULPHLUD�IDVH�GH�PLQKD�FDUUHLUD�IRL�OLJDGD�DR�WUDGLFLRQDO�
FRQFHLWR�GH�LQRYDomR�TXH�D�PDLRULD�GDV�SHVVRDV�DLQGD�WHP��RX�VHMD��R�GR�
ODQoDPHQWR�GH�QRYRV�SURGXWRV�QR�PHUFDGR��9DOH�UHVVDOWDU�TXH�R�FRQFHLWR�GH�
LQRYDomR�TXH�XVR�p�R�GH�XPD�LGHLD�TXH��TXDQGR�FRORFDGD�HP�SUiWLFD��JHUD�
UHVXOWDGRV�SDUD�DV�RUJDQL]Do}HV�H�SDUD�DV�SHVVRDV�
1XPD�HYROXomR�QDWXUDO�QD�FDUUHLUD��PLJUHL��HQWmR��SDUD�D�iUHD�FRPHUFLDO��

VHQGR�UHVSRQViYHO�SRU�PDUNHWLQJ�H�YHQGDV��$�LQRYDomR��QHVWH�FDVR��IRL�DSOL-
FDGD�QRV�SURFHVVRV��QXPD�WHQWDWLYD�GH�WRUQDU�D�HPSUHVD�PDLV�iJLO�H�ÀH[tYHO�
para fazer negócios com dois diferentes mercados: o de peças originais e o 
GH�SHoDV�GH�UHSRVLomR��1D�GpFDGD�GH�������D�PDLRULD�GDV�HPSUHVDV�IRUQHFH-
GRUDV�GH�DXWRSHoDV�GHVHQYROYHUDP�R�PHUFDGR�GH�UHSRVLomR��QXPD�WHQWDWLYD�
GH�PHOKRUDU�D�OXFUDWLYLGDGH��FRPSURPHWLGD�SRU�SURJUDPDV�GH�JOREDO�VRXU-
FLQJ�GDV�PRQWDGRUDV��TXH�DQXDOPHQWH�UHGX]LDP�RV�SUHoRV�GRV�SURGXWRV�
$�JUDQGH�PXGDQoD�QD�PLQKD�FDUUHLUD��SRUpP��RFRUUHX�TXDQGR�IXL�FRQYL-

GDGR�SDUD�WUDEDOKDU�HP�RXWUR�(VWDGR��QXPD�LQG~VWULD�PXLWR�GLIHUHQWH��YLQGR�
D�RFXSDU�XP�FDUJR�GH�OLGHUDQoD�HP�PDUNHWLQJ�H�YHQGDV�GXUDQWH���DQRV��
QXPD�HPSUHVD�GH�IHUUDPHQWDV��1RYDPHQWH�KRXYH�D�QHFHVVLGDGH�GH�DSOLFDU�
RV�FRQFHLWRV�GH�LQRYDomR�SDUD�UHMXYHQHVFHU�XPD�WUDGLFLRQDO�PDUFD��UHQRYDU�
o portfólio de produtos e repensar os canais de distribuição dos produtos e 
VHUYLoRV�GD�RUJDQL]DomR�
3HUFHEL��QR�HQWDQWR��TXH�p�PXLWR�GLItFLO�LPSOHPHQWDU�PXGDQoDV�H�WHQWDU�

VLVWHPDWL]DU�D�LQRYDomR��(�HVWH�p�XP�GHVHMR�TXH��KRMH�HP�GLD��D�PDLRULD�GDV�
RUJDQL]Do}HV�WrP��$WXDOPHQWH��WRGRV�IDODP�TXH��SDUD�VH�PDQWHU�FRPSHWLWLYR�



QR�PHUFDGR��p�QHFHVViULR�JHULU�D�LQRYDomR��0DV�VHUi�TXH�p�SRVVtYHO�VLVWHPD-
WL]DU�XP�SURFHVVR�TXH�WHP�VXD�HVVrQFLD�QD�UHVROXomR�GH�SUREOHPDV�TXH�VH�
encontram no futuro?
)RL�TXDQGR�GHFLGL�UHWRUQDU�DR�DPELHQWH�DFDGrPLFR��SDUD�HVWXGDU�RV�SUR-

FHVVRV�GH�LQRYDomR��GHVWD�YH]�DERUGDQGR�R�QmR�PDLV�SRU�PpWRGRV�DQDOtWLFRV��
PDV�SHOD�FULDWLYLGDGH��TXH�p�D�EDVH�SDUD�TXH�D�LQRYDomR�RFRUUD�
2�GHVD¿R�TXH�WHQKR�REVHUYDGR��DR�ORQJR�GH�PXLWRV�DQRV�WUDEDOKDQGR�HP�

RUJDQL]Do}HV��p�R�GH�FRPR�ID]HU�R�EDODQFHDPHQWR�HQWUH�DV�WDUHIDV�URWLQHLUDV��
TXH�VmR�IXQGDPHQWDLV�SDUD�D�PDQXWHQomR�GD�H¿FLrQFLD��H�XPD�DERUGDJHP�
SRU�SURMHWRV��D�VHUHP�UHDOL]DGRV�SRU�HTXLSHV�PXOWLGLVFLSOLQDUHV�
$�SDUWLU�GR�TXH�YL�H�YLYL��DFUHGLWR�TXH�D�FKDYH�SDUD�D�PXGDQoD�HVWi�QR�

WUHLQDPHQWR�GDV�SHVVRDV��(�IRL�Dt�TXH�FRQKHFL�R�FKDPDGR�3UREOHP�%DVHG�
/HDUQLQJ��3%/��±�RX�$SUHQGL]DJHP�%DVHDGD�HP�3UREOHPDV��$%3���TXH�p�XPD�
PHWRGRORJLD�TXH�SRVVLELOLWD�jV�SHVVRDV�DSUHQGHUHP�XP�GHWHUPLQDGR�WHPD�
GH�IRUPD�SUiWLFD�H�GLQkPLFD��HP�WRUQR�GH�XP�SUREOHPD�UHDO�H�FRQFUHWR��(VWD�
DERUGDJHP�SHGDJyJLFD�URPSH�FRP�R�WUDGLFLRQDO�PpWRGR�H[SRVLWLYR��RQGH�RV�
LQVWUXWRUHV�SDVVDP�D�PDLRU�SDUWH�GR�WHPSR�DSUHVHQWDQGR��GH�IRUPD�XQLGLUH-
FLRQDO�H�FDQVDWLYD��RV�FRQWH~GRV�D�VHUHP�WUDWDGRV�
2�3%/�WHP�VXDV�UDt]HV�QD�WHRULD�GR�FRQKHFLPHQWR��GR�¿OyVRIR�DPHULFDQR�

-RKQ�'HZH\��TXH��Ki�SRXFR�PDLV�GH�����DQRV��Mi�GHFODUDYD�TXH�³D�HVFROD�
deve ser menos uma preparação para a vida e mais como a própria realidade 
GD�YLGD �́�2�PpWRGR�3%/�SRVVXL�XPD�HVWUDWpJLD�DWUDYpV�GD�TXDO�RV�DOXQRV�VmR�
FRQIURQWDGRV�FRP�SUREOHPDV�FRQWH[WXDOL]DGRV�H�SRXFR�HVWUXWXUDGRV��FRPR�
RV�TXH�DFRQWHFHP�QD�YLGD�UHDO��H�SDUD�RV�TXDLV�VH�HPSHQKDP�HP�HQFRQWUDU�
VROXo}HV�VLJQL¿FDWLYDV��6HQGR�WDPEpP�XP�PpWRGR�TXH�RFRUUH�GH�IRUPD�FR-
ODERUDWLYD�HP�JUXSRV��D�$SUHQGL]DJHP�%DVHDGD�HP�3UREOHPDV�SHUPLWH�TXH�
RV�SDUWLFLSDQWHV�GHVHQYROYDP�R�SHQVDPHQWR�FUtWLFR�H�UHÀH[LYR�H�FRQVWUXDP��
HP�FRQMXQWR��VROXo}HV�PDLV�FULDWLYDV�H�QRYRV�FDPLQKRV�
$WXDOPHQWH��p�QRWyULD�D�QHFHVVLGDGH�GH�TXH�RV�SUR¿VVLRQDLV�VH�FDSDFLWHP��

SDUD�SRGHU�ID]HU�IUHQWH�j�FUHVFHQWH�FRPSOH[LGDGH�GR�PHUFDGR��3RUpP��HVWHV�
PHVPRV�SUR¿VVLRQDLV�TXHUHP�DOJR�GLIHUHQWH��TXH�RV�HQYROYD�H�RV�GHVD¿H��
0LQKD�FRQVXOWRULD�HP�LQRYDomR�XWLOL]D�R�'HVLJQ�7KLQNLQJ�FRPR�XPD�PHWR-
GRORJLD�FULDWLYD�SDUD�D�UHVROXomR�GH�SUREOHPDV��9DOH�VDOLHQWDU��QR�HQWDQWR��
TXH�HVVD�PHWRGRORJLD�QmR�p�XPD�SDQDFHLD��H�TXH��SDUD�UHVROYHU�SUREOHPDV�
GLiULRV�H�PHOKRU�GHWHUPLQDGRV��DV�HPSUHVDV�GHYHP�FRQWLQXDU�D�XWLOL]DU�DV�
WUDGLFLRQDLV�PHWRGRORJLDV�SURYHQLHQWHV�GD�TXDOLGDGH��0HX�IRFR�DWXDO�HVWi�HP�
DMXGDU�DV�RUJDQL]Do}HV�D�TXH�FDSDFLWHP�VHXV�FRODERUDGRUHV�SDUD�UHVROYHUHP�
SUREOHPDV�FRPSOH[RV�H�PDO�GH¿QLGRV��GH�IRUPD�FRODERUDWLYD�H�FULDWLYD�
*RVWDULD�GH�¿QDOL]DU�HVWH�UiSLGR�UHODWR�VDOLHQWDQGR�TXH�D�,QRYDomR�WDP-

EpP�SUHFLVD�VH�LQRYDU��HYROXLU�H�DFRPSDQKDU�DV�QHFHVVLGDGHV�LPSRVWDV�SRU�
XP�PHUFDGR�HP�FRQVWDQWH�PXWDomR��$FUHGLWR�TXH�HVWHV�QRYRV�GHVD¿RV�YRO-
WDP�D�YDORUL]DU�D�FDSDFLGDGH�FULDWLYD�GDV�SHVVRDV��2�IRFR�VDL�GR�VLPSOHV�
lançamento de produtos e vai para o projeto de serviços e experiências para 
DV�SHVVRDV�



A “sutil” diferença entre a teoria e a 
prática: 20 anos de consultoria e 2 

anos de empresa
Celina - Maria Celina Abreu de Mello 

Fui consultora na área de gestão empresarial durante 20 anos, desenvol-
vendo atividades de viabilidade econômica de projetos voltados para a ges-
WmR�DPELHQWDO��DGPLQLVWUDWLYD�H�¿QDQFHLUD��1HVVH�SHUtRGR��DWXHL�HP�WRGR�WLSR�
de empresa, desde um pequeno “comércio de aves de fundo de quintal” até 
XPD�XVLQD�GH�Do~FDU�H�iOFRRO��FRP�DOWR�QtYHO�WHFQROyJLFR���)L]�PHVWUDGR�HP�
Gestão Ambiental e fui uma das pessoas que alterou a forma de implementar 
D�³3URGXomR�PDLV�/LPSD´�QR�%UDVLO�

Ah, “Produção mais Limpa” é uma metodologia para se transformar uma 
atividade ou processo dentro de uma empresa, visando ganhos ambientais 
H�HFRQ{PLFRV��$TXL�TXHUR�ID]HU�XP�DSDUWH��PLQKD�RSLQLmR�VHPSUH�IRL�FRQ-
denada pelos outros consultores, na época, pois acreditava que deveria se 
trabalhar primeiro a questão econômica, e se tentasse evoluir na ambiental, 
WDOYH]�TXDVH�SDUDOHODPHQWH��VHP�ÀRUHLRV��0DV��WXGR�EHP��DV�FRQWUDGLo}HV�
são saudáveis!

Continuando em minhas andanças, escrevi um livro em parceria com meu 
³3URIH �́�/XLV�)HOLSH�1DVFLPHQWR��SHVVRD�SRXFD�FRQKHFLGD�QR�DPELHQWH�DFD-
GrPLFR��H�FRP�$QJHOD�/HPRV��WDPEpP�DOXQD�GD�8)5*6��VREUH�*HVWmR�(V-
WUDWpJLFD�$PELHQWDO��7DPEpP�SDUWLFLSHL�GH�RXWUR�OLYUR��FKDPDGR�6XVWHQWDEL-
OLGDGH��SODQWHL�iUYRUHV�H�WLYH�¿OKRV��0DV��Ki�H[DWDPHQWH�GRLV�DQRV��DEUL�XPD�
HPSUHVD�GH�SLQWXUD�HOHWURVWiWLFD�D�Sy��
1RVVD��R�TXH�p�LVVR"�e�XP�SURFHVVR�GH�SLQWXUD�D�Sy�HP�SHoDV�GH�PHWDO�

�DoR��IHUUR��DOXPtQLR��]DPDF��HWF���TXH�XWLOL]D�RV�SULQFtSLRV�GD�HOHWURVWiWLFD��
$�SHoD�GH�PHWDO�SDVVD�SRU�XP�WUDWDPHQWR�GH�VXSHUItFLH��XPD�HVSpFLH�GH�
OLPSH]D�SDUD�HOLPLQDU�JRUGXUDV��R[LGDomR�H�SUHSDUDomR�SDUD�D�DEVRUomR�GD�
WLQWD���VHQGR�SRVWHULRUPHQWH�SLQWDGD�HP�XPD�FDELQH�TXH�SRVVXL�XPD�SLVWROD�
TXH�p�DOLPHQWDGD�QHJDWLYDPHQWH�SRU�XP�JHUDGRU�GH�DOWD�WHQVmR��$V�SHoDV�
D�VHUHP�SLQWDGDV�VmR�GHYLGDPHQWH�DWHUUDGDV��QD�FDELQH��$V�SDUWtFXODV�SXO-
YHUL]DGDV�VmR�DWUDtGDV�SHOD�FDUJD�SRVLWLYD�GD�SHoD��DGHULQGR�j�PDVVD�GDV�
PHVPDV��$V�SHoDV�VmR��HQWmR��OHYDGDV�SDUD�XPD�HVWXID�GH�FXUD�HP�DOWD�
WHPSHUDWXUD�SDUD�VHUHP�KRPRJHQHL]DGDV��IXQGLQGR�VH�j�SHoD��(VVH�VLVWHPD�



gera uma resistência mecânica muito grande para a pintura, com uma dura-
ELOLGDGH�HVWLPDGD�GH����DQRV��HP�PpGLD��$OpP�GLVVR��R�SURFHVVR�p�DWy[LFR�H�
VXVWHQWiYHO��TXH�VmR�SUHPLVVDV�IXQGDPHQWDLV�GH�PLQKD�IRUPD�GH�DJLU�

Pois bem, a partir desse momento, passei a entender o que é gerir uma 
empresa: como lidar com a parte mecânica dos equipamentos; com as ques-
W}HV�SHVVRDLV�GRV�IXQFLRQiULRV��FRPR�VXDV�WHQGrQFLDV��VXDV�GLIHUHQWHV�FD-
UDFWHUtVWLFDV�LQGLYLGXDLV��VXDV�GLIHUHQoDV�FXOWXUDLV��VXDV�IRUPDV�GH�YLYHU��DV-
SHFWRV�SVLFROyJLFRV�SRWHQFLDOPHQWH�JHUDGRUHV�GH�FRQÀLWRV��FRPR�D�WHQGrQFLD�
D�TXH�VH�VLQWDP�³H[SORUDGRV´�RX�GHPDVLDGR�³SRGHURVRV �́�D�FDSDFLGDGH��RX�
VXD�IDOWD��SDUD�D�LQWHUDomR�FRP�TXDOTXHU�WLSR�GH�PHOKRULD�QR�DPELHQWH�GH�
WUDEDOKR��VXD�FDSDFLGDGH��RX�GLVSRVLomR��SDUD�SHQVDU��R�SDJDPHQWR�GDV�
contas a cada dia do mês; a busca pelo resultado positivo, ou seja, o lucro; 
a necessidade de reinvestimentos; as tendências do mercado e como atrair 
RV�FOLHQWHV��D�QHFHVVLGDGH�GH�UHGX]LU�RV�FXVWRV�SDUD�¿FDU�PDLV�FRPSHWLWLYR��
HQ¿P��FRPR�PDQWHU�D�HPSUHVD�DEHUWD�H�VDXGiYHO�
1HVWH�WH[WR�WDPEpP�SUHFLVR�GHVDEDIDU��H�DERUGDU�D�HQRUPH�GLIHUHQoD�

H[LVWHQWH�HQWUH�D�SUiWLFD�GH�JHVWmR�HPSUHVDULDO�H�D�FRQVXOWRULD��6HPSUH�PH�
YDQJORULHL�SRU�WHU�H[SHULrQFLD�QDTXLOR�TXH�ID]LD��PDV�QXQFD�LPDJLQHL�TXH�
HVWD�SUiWLFD�IRVVH�WmR�GLItFLO��
7RGRV�RV�GLDV�YRFr�VH�GHSDUD�FRP�R�SUREOHPD�GR�FOLHQWH��(VWH��FRPR�VR-

berano que é, quer a sua atenção e a redução no preço do produto desenvol-
YLGR��7RGRV�RV�GLDV�YRFr�VH�GHSDUD�FRP�DV�FRQWDV�D�SDJDU�H�FRP�DOJXP�WLSR�
GH�LQH¿FiFLD�QR�SURFHVVR��TXHU�VHMD�GH�SHVVRDO��TXHU�VHMD�GH�HTXLSDPHQWR��
TXHU�VHMD�GH�SUREOHPDV�WpFQLFRV�TXH�UHTXHUHP�DSRLR�HVWDWDO�RX�GH�WHUFHLURV�
1R�%UDVLO��HP�XP�HVWXGR�HIHWXDGR�SHOR�6HEUDH��HP�MXQKR�GH�������YHUL¿-

FRX�VH�TXH�D�WD[D�GH�VREUHYLYrQFLD�GDV�HPSUHVDV�FRQVWLWXtGDV�HQWUH������D�
�����¿FRX�HP�WRUQR�GH������0LQKD�HPSUHVD�IH]���DQRV�QR�GLD���GH�PDUoR�
de 2014, estamos em festa!

Minha convivência com diversas outras empresas tem mostrado que as 
GL¿FXOGDGHV�TXH�RV�JHVWRUHV�HQFRQWUDP�VmR�DV�PHVPDV�TXH�DV�PLQKDV��SR-
rém com dois agravantes: 

— o primeiro: muitos gestores não possuem conhecimento sistêmico para 
a gestão de uma empresa, e acabam atuando somente de forma intuitiva, 
VHP�LQGLFDGRUHV�TXH�SRVVLELOLWHP�EDOL]DU�VXDV�Do}HV��
²�R�VHJXQGR��D�JHVWmR�VRPHQWH�SRU�Q~PHURV��SHORV�UHVXOWDGRV�¿QDLV�

�SDXWDQGR�VH�QRV�tQGLFHV�GH�OXFUDWLYLGDGH���SHOD�IDOWD�GH�DWXDomR�HIHWLYD�QRV�
SURFHVVRV��HP�IXQomR�GR�DXPHQWR�GR�WDPDQKR�GD�HPSUHVD��ID]�FRP�TXH�
HVVHV�tQGLFHV�VHMDP�DFHLWRV�VHP�TXHVWLRQDPHQWR��RX�VHMD��SHUGH�VH�D�SRVVL-
bilidade de atuar com melhorias em processos, o que aumentariam os lucros 
SHOD�UHGXomR�GRV�FXVWRV�
$OLDGR�D�LVVR��WDPEpP�Ki�D�TXHVWmR�WHPSR�[�SURGXWLYLGDGH��(VVD�p�FUXHO��

Você planeja, estrutura, combina e nada acontece dentro do que você pro-
gramou! A produção não pode parar, e você também não pode “inchar” o 
VHX�SURFHVVR�SURGXWLYR��(��TXDQGR�YRFr�GHSHQGH�GH�WHUFHLURV��Dt�VLP�TXH�D�
FRQIXVmR�HVWi�IRUPDGD��$�/HL�GH�0XUSK\�VHPSUH�GHYH�VHU�FRQVLGHUDGD��³6H�
algo pode dar errado, sempre dará!
(Q¿P��R�TXH�p�PDLV�LPSRUWDQWH��QHVVH�PRPHQWR�p�D�SHUVLVWrQFLD��p�D�

YRQWDGH�GH�VHPSUH�TXHUHU�ID]HU�PHOKRU��p�D�REVWLQDGD�LGHLD�GH�EXVFDU�GLDULD-
PHQWH�D�PHOKRULD�FRQWtQXD��p�R�SHQVDPHQWR�GH�FUHVFLPHQWR�FRP�RUJDQL]D-



omR��VHPSUH�FRP�LQGLFDGRUHV�QXPpULFRV�TXH�SRVVLELOLWHP�D�YLVXDOL]DomR�GRV�
UHVXOWDGRV�HP�WRGDV�DV�iUHDV��H��SULQFLSDOPHQWH��p�D�YDORUL]DomR�GDV�SHVVRDV�
que atuam na empresa, numa gestão participativa e coerente, considerando 
D�QHFHVVLGDGH�LQGLYLGXDO�GH�FDGD�FRODERUDGRU�H�YDORUL]DQGR�RV�VHXV�SRWHQ-
FLDLV�
0LQKD�UHDOL]DomR�p�GLiULD��(VWRX�FULDQGR�D�HPSUHVD�TXH�VHPSUH�VRQKHL��

7HQKR�XP�SURGXWR�H�D�SDUWLFLSDomR�HIHWLYD�GH�WRGRV�RV�FRODERUDGRUHV��HP�
FRQMXQWR��0LQKD�H[SHULrQFLD�FRP�FRQVXOWRULD�HVWi�VHQGR�IXQGDPHQWDO��SULQ-
cipalmente porque evidencia claramente a forma como não devo agir, de-
PRQVWUDQGR�JUDQGH�GLVWkQFLD�HQWUH�D�WHRULD�H�D�SUiWLFD�



A verdadeira riqueza
Lisi - Lisiane Celia Palma

A palavra riqueza, na maioria das vezes, nos remete à noção de posse 
de bens materiais. Quem tem o carro mais caro, a maior casa, a roupa de 
uma grife mais cara, muitas vezes é considerada uma pessoa mais rica. Mas, 
QHVWH�SHTXHQR�WH[WR��YRX�IDODU�GH�DOJR�TXH��SDUD�PLP��VLJQL¿FD�³ULTXH]D �́�(��
claro, tal opinião vem de algumas experiências que tive na vida.

Felizmente, tive a oportunidade de morar, por algum tempo, em diferen-
tes países, o que me proporcionou experiências que realmente me enrique-
FHUDP��4XDQGR�DFHLWDPRV�R�GHVD¿R�GH�YLYHU�HP�RXWUR�ORFDO��VDtPRV�GD�QRVVD�
³]RQD�GH�FRQIRUWR �́�/i�IRUD��WLYHPRV�TXH�OLGDU�FRP�VLWXDo}HV�LQHVSHUDGDV��
expressar-nos em outro idioma, aceitar cometer erros, vivenciar culturas 
diferentes, adaptar-nos a coisas novas, tentar entender o comportamento e 
o ponto de vista do outro. Tudo isso, na grande maioria das vezes, estando 
sozinhos no meio de pessoas novas e estranhas para nós. 

Como resultado, passamos a nos conhecer melhor, a aceitar nossas fragi-
lidades, mas também percebemos que somos dotados de uma grande capa-
FLGDGH�GH�DGDSWDomR��5HÀHWLPRV�VREUH�QRVVD�FXOWXUD�H�QRVVR�SDtV��5HFRQKH-
FHPRV�TXH�WRGRV�RV�OXJDUHV�H�SHVVRDV�WrP�TXDOLGDGHV�H�GHIHLWRV��(�LVVR�QRV�
faz crescer enquanto seres humanos.

Quando convivemos com pessoas de diferentes culturas, percebemos que 
somos todos seres de uma mesma raça. Temos fraquezas, mas também 
muitas virtudes. Questionamos pré-conceitos, valores, atos, sentimentos. 
(QWHQGHPRV�TXH�D�ERQGDGH�H�R�DPRU�VmR�VXSUHPRV�H�XQLYHUVDLV��H�TXH�R�
sorriso é compreendido em todas as línguas.

Viver em outro país nos ofereceu a oportunidade de conhecer não apenas 
a cultura e as pessoas daquele local onde estivemos, mas também nos opor-
tunizou conviver com pessoas de diferentes lugares que também estavam 
Oi��-i�YLYL�QD�,WiOLD��QD�&RO{PELD�H�QD�,QJODWHUUD��PDV��DOpP�GH�LWDOLDQRV��
FRORPELDQRV�H�LQJOHVHV��FRQKHFL�DIULFDQRV��DOHPmHV��DPHULFDQRV��iUDEHV��
chineses, espanhóis, franceses, indianos, libaneses, mexicanos, peruanos, 
UXVVRV��WXUFRV��GHQWUH�RXWURV��(�D�FRQYLYrQFLD�FRP�HVWDV�SHVVRDV�PH�WRUQRX�
XPD�SHVVRD�PDLV�ULFD��$PSOLRX�PLQKD�YLVmR�GH�PXQGR�H�PLQKD�HPSDWLD��(��
neste sentido, espero continuar enriquecendo cada vez mais. Conhecendo 
pessoas e lugares novos, questionando meus pontos de vista, meus atos e 
SHQVDPHQWRV��HQ¿P��DSUHQGHQGR��3RLV�LVVR�p�R�TXH�HX�DFUHGLWR�VHU�D�YHUGD-



deira riqueza da vida.



Busca frustrada ao tesouro
Rose - Roselie Torelly Bastos

O antigo casarão, século XIX, em que nasci, hoje Secretaria de Cultura 
do município de Porto Alegre, localiza-se na rua Independência, à época, 
requintada zona residencial da capital gaúcha.

Propriedade de minha família, o imóvel passou a pertencer aos meus 
pais, após a morte de meus avós, mas continuou guardando todas as suas 
lembranças.

Trata-se de um prédio imponente, quatro andares, com direito a uma 
ampla área social, inúmeros quartos e, além disso, sótão, extensos porões, 
passagens secretas, alçapões. Contava também com um imenso quintal que 
atravessava a quadra, com pomar, galinheiro, pequeno córrego com peixi-
nhos e até mesmo uma cabrita, a Maria Bonita, que ocupava o estábulo, 
antes abrigo dos cavalos de meu avô.

Como somos seis irmãos com pequena diferença de idade, nossa casa, 
sempre cheia, era o ponto de reunião da criançada de toda a redondeza: 
primos, amigos da rua, colegas de aula, que não perdiam a oportunidade de 
lá participar das mais diversas aventuras.

Além do quintal, aproveitado para as brincadeiras nos dias de sol e bom 
tempo, nossa maior diversão era fazer incursões pelo interior do próprio 
casarão, desvelando seus muitos segredos, perscrutando seus porões que, 
além dos quartos das diversas criadas que trabalhavam na casa, possuíam 
várias outras peças cheias de móveis e armários antigos, guardiões da me-
mória de várias gerações da família.

Assim, experimentávamos fraques e cartolas, adereços antigos, longos 
vestidos de baile, chapéus, gravatas e lenços; líamos diários de nossos ante-
passados; brincávamos com bonecas de louça com roupas furadas de traça; 
H[DPLQiYDPRV�IRWRJUD¿DV�H�YHOKRV�OLYURV�LPSRUWDGRV��IUDQFHVHV�H�SRUWXJXH-
ses, mofados com o passar dos anos, muitos deles retirados do escritório 
de meu avô, por constarem no índex da Igreja Católica, sendo a sua leitura 
vedada às crianças. Mas, daquele universo de velharias, o que mais desper-
tava a nossa atenção era um grande cofre em metal preto, com incrustações 
douradas, que nenhum de nós conseguia abrir.
(OH�HUD�R�JUDQGH�GHVD¿R�GD�FULDQoDGD��VXD�SDUWH�IURQWDO��DOpP�GH�XP�

trinco em bronze, continha dois botões que circulavam sobre uma placa, 
também em círculo, uma com números, outra com letras. Questionando mi-



nha mãe, soubemos que o cofre pertencera ao meu avô e que o segredo 
que possibilitava sua abertura se perdera com sua morte. Mas, segundo ela, 
nada havia de valioso nele, visto que as joias, moedas de ouro, valores em 
dinheiro e outros documentos eram guardados no cofre principal da casa, 
localizado no antigo quarto de meus avós, e ora ocupado pelos meus pais.

Acontece que o cofre do porão exercia um enorme fascínio sobre toda a 
criançada. Gastávamos horas imaginando os mil conteúdos que nele podiam 
estar guardados. Mais, nenhum de nós passava por ele sem girar os dois 
botões do segredo.

Eis que, certo dia, eu e meu amigo e vizinho, Luiz Filipe, cujos avós mora-
vam no casario em frente ao nosso, tanto mexemos que, de repente, fez-se 
um estalo e o trinco girou: o cofre estava aberto.

E, surpresa, além de cartas antigas, encontramos em seu interior uma 
caixa com joias, para nós dois, um tesouro. Subimos aos gritos, havíamos 
conseguido, estávamos ricos.

Mas minha mãe cortou de pronto nosso barato. Tão logo leu as cartas, 
YHUL¿FRX�TXH�DV�MRLDV��WmR�EHP�JXDUGDGDV��KDYLDP�SHUWHQFLGR�j�SULPHLUD�
mulher de meu avô, que, segundo ela, morrera de bexiga negra, ou seja, 
varíola, num tempo em que a doença era endêmica e mortal, pois não havia 
vacina: a peste era temida por todos e havia provocado um sem número de 
mortes durante a história da humanidade.

Assim, minha mãe, que era hipocondríaca e temia qualquer tipo de con-
WiJLR��QmR�Vy�FRQ¿VFRX�H�GHVLQIHWRX�R�DFKDGR��FRPR�R�PDQGRX�HQWUHJDU�j�
~QLFD�¿OKD�PXOKHU�YLYD�GR����FDVDPHQWR�GR�'U��7RUHOO\�±�5HJLQD�7RUHOO\�<JDU-
tua. Com isso, lá se foi o tesouro tão recentemente chegado às nossas mãos.

Meu espírito empreendedor e comercial, que, em poucos minutos tinha 
feito vários planos para a utilização do dinheiro, a ser obtido com a venda 
das joias, verdadeiramente se frustrou. Mas eu não desisto tão fácil!



Jesus seca!
Walter Nique

Verviers, Bélgica, janeiro de 1980. Cheguei à casa de uma prima da mi-
nha avó. Eu, em função da sua idade, chamava-a de tia. Tia Helena. Uma 
senhora solteirona, sisuda, beata até a ponta do cabelo, já velhinha. Naquela 
época, quem tinha mais de 70 anos já era considerada uma pessoa muito 
velha. Tinha sido parteira, e também foi condecorada por heroísmos durante 
a Segunda Guerra Mundial – ajudou a salvar muitas crianças judias.

Eu morava em Grenoble. Estava cursando meu doutorado, lá na França. 
Queria aproveitar uns dias de folga na universidade para conhecer a parte 
belga da família.

Havia trocado algumas cartas com eles – sim, naquele tempo, eram car-
tas mesmo que se enviavam, cartas de papel, que já estão amareladas, 
guardadas junto às fotos, aos livros e recuerdos daquela época – escrevia 
para os parentes da minha avó, que nunca saíram de sua região natal e eles 
sempre foram muito receptivos. Decidi visitá-los.

A Tia Helena morava na casa que tinha pertencido aos meus avós. Eles 
haviam rumado para o Brasil em 1924. Ela ainda guardava diversos per-
tences das minhas origens. Seus irmãos moravam ali por perto, no mesmo 
bairro dessa pequena cidade chamada Verviers, no interior da Bélgica, a uns 
120 km de Bruxelas. Um casal de tios foi me buscar na estação de trem. Eu 
tinha percorrido o trajeto Grenoble-Paris-Bruxelas-Verviers – o que durou 
FHUFD�GH����KRUDV�GH�YLDJHP�±�DWp��¿QDOPHQWH��FRQKHFHU�DV�PLQKDV�UDt]HV�
e me encontrar, me entender. Fui o primeiro da família que estava instalada 
QD�$PpULFD�D�YLVLWDU�DV�RULJHQV�QD�%pOJLFD�±�ID]LD����DQRV�TXH�QmR�VH�WLQKD�
esse contato pessoal.

Estava muito cansado, suado, com fome. Fui levado diretamente para a 
casa da Tia Helena. Fui instalado no mesmo quarto e cama em que meus 
DYyV�GRUPLDP��$�WLD�KDYLD�SUHSDUDGR�XQV�ZDIÀHV�TXHQWLQKRV�H�VDERURVRV�
para comermos naquela noite. E nunca comi melhores do que aqueles feitos 
por aquelas mãos! 

Quando me deitei, posso jurar que senti o cheiro do meu avô, o que me 
IH]�SDVVDU�DTXHOD�SULPHLUD�QRLWH�LPDJLQDQGR�FRPR�WLQKD�VLGR�D�YLGD�GHOHV�DOL��
DV�FRPLGDV�TXH�FRPLDP��DV�FRQYHUVDV�TXH�¿DYDP��R�TXH�RV�OHYRX�D�FUX]DU�
o Atlântico e nunca mais voltar. O sono não veio rapidamente, mas mesmo 
assim aquela noite foi boa. Gostei de estar ali remontando, repensando a 



história dos meus antepassados.
Na manhã seguinte, quando levantei, a Tia Helena já estava com o café 

pronto, a mesa posta. Reparei na colocação dos pratos e xícaras – exata-
mente do mesmo modo que meus avós costumavam dispor a mesa, e que 
HX�DSUHQGL�D�ID]HU�FRP�HOHV��5HDOPHQWH�HVWDYD�HP�IDPtOLD��SHQVHL��
$QWHV�GH�WRPDUPRV�R�SHWLW�GHMpXQHU��SHGL�SDUD�ID]HU�D�PLQKD�KLJLHQH�

�Oi��Vy�VH�WRPDYD�EDQKR�XPD�YH]�SRU�VHPDQD��HQWmR�WLYH�TXH�PH�DGDSWDU�j�
FXOWXUD�ORFDO���)D]HU�D�KLJLHQH�FRQVLVWLD�HP�ID]HU�D�EDUED��ODYDU�HPEDL[R�GRV�
braços e passar a toalha de rosto aqui e ali... O detalhe inusitado era que 
LVVR�WXGR�RFRUULD�GHQWUR�GD�FR]LQKD��TXH��SRU�VLQDO��HUD�HQRUPH��+DYLD�GXDV�
pias, uma para os alimentos e louças e outra pour faire la toilette. Esta se-
JXQGD�¿FDYD�QXP�FDQWLQKR�GD�FR]LQKD��%HP��IXL�Oi�H�FXPSUL�FRP�D�SULPHLUD�
tarefa do dia, um pouco constrangido de a tia estar no mesmo recinto en-
TXDQWR�HX�PH�ODYDYD��PDV�ID]HU�R�TXr���

Fiquei com a toalha com a qual me lavei e me enxaguei e perguntei à tia 
onde deveria estender a mesma. Ela sorriu e respondeu: “- Jesus vai secar!” 
1mR�HQWHQGL��3HQVHL�TXH��WDOYH]��PHX�IUDQFrV�QmR�HVWLYHVVH�WmR�ERP�DVVLP��
devia ter entendido algo errado. Continuei com a tolha pendurada ao redor 
do pescoço. Ajudei a tia a cortar o pão. Perguntei novamente: “Tia Helena, 
onde posso colocar a toalha?”, ela, com o mesmo sorrisinho de antes, res-
ponde calmamente: “- Não te preocupa, Jesus vai secar!” Ela viu que eu 
estava um pouco desorientado, tentando juntar as palavras e entender o 
TXH�QmR�ID]LD�VHQWLGR��8PD�D¿UPDomR�XP�WDQWR�TXDQWR�FDSFLRVD��6HULD�D�WLD�
WmR�EHDWD�DVVLP"�7XGR�EHP�TXH�HOD�IRVVH�j�PLVVD�GLDULDPHQWH��jV�YH]HV�DWp�
GXDV�YH]HV�SRU�GLD��0DV�GDt�DWp�D�DFKDU�TXH�WXGR�QD�YLGD�p�UHVSRQVDELOLGDGH�
e cuidado de Jesus já era demais... Seria a tia assim tão carola que colocava 
tudo nas mãos de Deus?

Ela viu minha inquietude e me mostrou a que se referia: acima da sala-
mandra que aquecia o ambiente e toda a casa naquele inverno frio, havia 
uma estátua de Jesus, mais precisamente do Sagrado Coração de Jesus. Ela 
FRVWXPDYD�SHQGXUDU�D�WRDOKD�QDV�PmRV�GH�-HVXV��TXH�¿FDYD�HQWmR�UHVSRQ-
sável por secar a toalha junto à salamandra.

Bingo! Entendi mais uma parte minha, mais uma parte de quem eu sou, 
do que me constitui: a origem do meu bom-humor, das minhas leves “saca-
nagens” para alegrar o dia. 
&RPR�ID]�EHP�EHEHU�GDV�QRVVDV�UDt]HV�SDUD�QRV�FRQKHFHUPRV��0H�IH]�WmR�

EHP�TXH�YROWHL�Oi�YiULDV�YH]HV�SDUD�GHJXVWDU�RV�ZDIÀHV���



Desde que sai do Espinilho Grande, 
nunca parei de viajar

Eluza Kiyama 

Eu, Eluza Kiyama, prima do Felipe, encantada com a entrevista da tia 
Gelcy, tomei coragem e decidi escrever sobre meu pai, o Sr. Flory, tio do 
Felipe. Pessoa encantadora e um exemplo de vida, mas que acabou nos dei-
xando muito cedo.
0HX�SDL�IRL�XPD�SHVVRD�PXLWR�EDWDOKDGRUD��SDVVRX�SRU�PXLWDV�GL¿FXO-

GDGHV��WHYH�YiULDV�SUR¿VV}HV��GHVGH�YHQGHGRU�GH�SDVWpLV�DWp�VHU�XP�IRUWH�
granjeiro. Pensava grande, adorava festas e tudo era motivo para um chur-
rasquinho. Baile, então, era com ele mesmo! Por falar em baile, lembro 
que ele contava de um episódio em um bailão de campanha, no qual, não 
SRGHQGR�GDQoDU�GHYLGR�D�XP�Sp�PDFKXFDGR��¿FRX�VHQWDGR�ROKDQGR��DWp�R�
momento em que uma moça de traseiro avantajado deu-lhe uma pisada 
H[DWDPHQWH�QDTXHOH�Sp����4XH�GRU��1mR�WHYH�G~YLGD��DSURYHLWRX�H�DJDUURX��
como ele dizia, “com as duas mãos” a bunda da moça e gritou: Ai, ai, ai meu 
Sp��GHVJUDoDGD����

Sabe aquelas carreiras lá no Espinilho Grande que a tia Gelcy citou na 
HQWUHYLVWD"�0HX�SDL��R�6U��)ORU\��HUD�XPD�¿JXUD�LPSRUWDQWH�QHVWH�HYHQWR��
HOH�SRVVXtD�FDYDORV�GH�FRUULGD��1mR�WHQKR�ERDV�UHFRUGDo}HV�GHVWHV�DFRQWHFL-
mentos, pois tinha muitos bêbados e, portanto, muitas brigas. Isso me trazia 
PXLWR�PHGR��(QWUHWDQWR��HUD�R�TXH�PRYLPHQWDYD�D�UHJLmR��QDTXHOD�pSRFD�
$K��/HPEUR�WDPEpP�GD�KLVWyULD�GD�$PpOLD�*DWD��D�YHQGHGRUD�GH�GRFHV��

que era uma passageira assídua da linha de ônibus do Espinilho Grande para 
7XSDQFLUHWm��1D�pSRFD��PDLV�RX�PHQRV�HP�������R�PRWRULVWD�H�GRQR�GR�{QL-
bus era meu pai que, dentre outras histórias, falava desta senhora. Ela, em 
FHUWD�YLDJHP��R�LPSRUWXQRX�WDQWR�SDUD�ID]HU�³DV�QHFHVVLGDGHV´�±�QD�pSRFD��
os ônibus não possuíam banheiros – que ele lhe disse: ¨Desce, e vai cagar 
QR�PDWR��1mR�PH�LQFRPRGD�TXH�YRX�HVWDFLRQDU�´

Uma das maiores festas ocorrida na localidade naquele tempo, foi o casa-
mento da minha irmã Eliane. Chopp não faltou, e a realização do nosso pai 
foi muito grande! Casa cheia de convidados, família, muita dança, comilan-
oD��D�IHVWD�¿FRX�JUDYDGD�QD�KLVWyULD�

O sonho do pai era construir uma casa de pedra na campanha, com pe-
dras colhidas no campo, e felizmente o realizou. Fazia o possível para que 



os netos, já “aborrecentes”, gostassem de curtir a casa nova. Ele criava mil 
planos e fantasias, quando se reuniam, para expor o projeto da construção 
GD�SLVFLQD�H�RXWUDV�EHQIHLWRULDV�TXH�IDULD�SDUD�XPDV�IpULDV�SHUIHLWDV�FRP�RV�
netos. Adorava sonhar grande, colorido, e fazer muitos planos! Sinto muito 
SRU�HOH�WHU�DSURYHLWDGR�SRXFR�GH�VXDV�UHDOL]Do}HV����$Wp�KRMH��PLQKD�IDPtOLD�
WHP�R�KiELWR�GH�LGHDOL]DU�FRQVWUXo}HV�QD�QRVVD�FDVD��DSyV�R�DOPRoR�GH�GR-
mingo, nos lembrando dessas fantasias de meu pai. Era uma “criança gran-
GH �́�JRVWDYD�PXLWR�GH�GRFH��4XDQGR�FRPLD��FRVWXPDYD�GL]HU�TXH�³ODPELD�RV�
beiços” e acabava sempre pingando na camisa, para a ira de dona Marieta, 
minha mãe, que prometia fazê-lo usar babeiro.
3RLV�EHP��IRL�QR�(VSLQLOKR�*UDQGH�TXH�PRUHL�FRP�PHXV�SDLV�H�DYyV�DWp�

meus 7 anos, quando passei a ser “menina da cidade”, indo estudar em 
6DQWD�0DULD��0RUiYDPRV�HX�H�R�)HOLSH��DOpP�GH�RXWURV�HVWXGDQWHV��QD�FDVD�
de nossa tia Dileta, que fazia de seu apartamento praticamente uma pen-
VmR��1HVWD�IDVH�GH�HVWXGRV�HP�6DQWD�0DULD��PLQKDV�IpULDV�HUDP�QR�(VSLQLOKR�
Grande e, algumas vezes, levava colegas junto comigo. O divertimento do 
pai era nos levar nos bailes do João de Barro, nome do salão, mas a gente 
somente dançava com ele mesmo, porque, com os moços, não tínhamos 
coragem!
$SyV�WHUPLQDU�R�FLHQWt¿FR��HQVLQR�PpGLR�GRV�GLDV�DWXDLV���HUD�FUXFLDO�VH-

guir estudando e dar um direcionamento para minha vida para não ter que 
voltar para o Espinilho, mas sim, buscar a minha independência. Então, optei 
SRU�HVWXGDU�*HRJUD¿D�QD�DQWLJD�),&��)DFXOGDGH�,PDFXODGD�&RQFHLomR���KRMH�
81,)5$��HP�6DQWD�0DULD��PHVPR�QmR�VHQGR�XP�JUDQGH�VRQKR�GH�SUR¿VVmR�
$QWHV�GH�PH�IRUPDU��HP�������FDVHL�FRP�PHX�DWXDO�HVSRVR��+LGHR�.L\D-

ma, partido não muito aprovado, em um primeiro momento, por meu pai, 
SRLV�HUD�GH�RULJHP�MDSRQHVD��$�IHVWD�VDLX�GD�PHVPD�IRUPD��SRUpP�PDLV�
modesta, por escolha minha mesmo. 

Um ano depois, me formei e fui morar em Tupanciretã, trabalhando por 
WUrV�DQRV�HP�XPD�FRRSHUDWLYD�GH�FUpGLWR��KRMH�6LFUHGL��'HSRLV�GLVVR��H[HUFL�
PLQKD�SUR¿VVmR�FRPR�SURIHVVRUD�HP�XP�FROpJLR�HVWDGXDO��PDV�SRU�DSHQDV�
um ano. 
(P�������¿]�FRQFXUVR�SDUD�%DQULVXO��Mi�WHQGR�PLQKDV�GXDV�¿OKDV�SHTXH-

QDV��3kPHOD�H�0D\XPL��FRP���H���DQRV��1HVWH�SHUtRGR��PHX�HVSRVR�HVWDYD�
QR�-DSmR��RQGH�¿FRX�SRU�XP�DQR�H�WUrV�PHVHV��D�WUDEDOKR��0HX�SDL�H�PLQKD�
mãe muito cuidaram das meninas para que eu pudesse estudar. Era um di-
YHUWLPHQWR��EULQFDYDP�GH�PDQLFXUH�FRP�R�Y{��TXH�OKHV�HQWUHJDYD�RV�SpV�H�
mãos como se estivesse em um salão de beleza, e achando o máximo!
4XDQGR�DVVXPL�QR�%DQFR��HP�������QD�FLGDGH�GH�,YRWL��HOH�¿FRX�PXLWR�

RUJXOKRVR��)L]�FDUUHLUD�SUR¿VVLRQDO��PXLWDV�YH]HV�VDFUL¿FDQGR�DV�PHQLQDV��
Mi�TXH��QRV�SULPHLURV�TXDWUR�DQRV��WUDEDOKHL�HP�GXDV�FLGDGHV�DWp�FRQVHJXLU�
transferência para Santa Maria, onde realmente era nossa residência. Em 
������HQ¿P�HP�FDVD��WUDEDOKHL�SRU�PDLV����DQRV�HVWDELOL]DGD�QD�PHVPD�
DJrQFLD��6RPHQWH�GHSRLV��TXDQGR�FRQVLGHUHL�PLQKDV�¿OKDV�FUHVFLGDV��SRLV�
já estavam terminando a faculdade, voltei a viajar e explorar meu potencial 
SDUD�FUHVFHU�SUR¿VVLRQDOPHQWH�
+RMH�PRUR�HP�RXWUD�FLGDGH��GXUDQWH�D�VHPDQD��HP�IXQomR�GR�WUDEDOKR��H�

YLVLWR�D�IDPtOLD�DRV�¿QDLV�GH�VHPDQD��OHYDQGR�XPD�YLGD�XP�SRXFR�FDQVDWLYD��
São viagens, mudanças, metas e alguns sacrifícios. Mas, como tudo na vida 



WHP�VHXV�SUyV�H�FRQWUDV��SHUFHER�WDPEpP�PXLWDV�H[SHULrQFLDV�SRVLWLYDV�H�
FRPSHQVDWyULDV��0LQKDV�¿OKDV�HVWmR�FULDGDV��(�HX��TXDVH�DSRVHQWDGD�
(Q¿P��RQGH�R�6U��)ORU\�HVWLYHU��WHQKR�D�FHUWH]D�GH�TXH�WRGDV�DV�PLQKDV�

conquistas estão sendo aplaudidas por ele. 



Meus 55 anos, 40 de trabalho, 25 de 
viagens e missões!

Henrique M. R. de Freitas

Bom dia. Permitam apresentar-me rapidamente: Henrique M. R, de Frei-
WDV�����DQRV��FDVDGR�FRP�/LVH�)UHLWDV��SDL�GH�GRLV�¿OKRV��3HGUR�H�*DEULHO���
GH�8UXJXDLDQD�56��3URIHVVRU�GD�(VFROD�GH�$GPLQLVWUDomR�GD�8)5*6�GHVGH�
������3HVTXLVDGRU�&13T��$�GHVGH�������'RXWRU�HP�*HVWmR�SHOD�8QLYHUVLWp�
3LHUUH�0HQGqV�)UDQFH��HP�*UHQREOH��QD�)UDQoD��GH������D��������FRP�SyV-
�GRXWRUDPHQWR�SHOD�8QLYHUVLW\�RI�%DOWLPRUH��0'��(8$��HP������������PDLV�
GH����WHVHV�H�GLVVHUWDo}HV�RULHQWDGDV��PDLV�GH�����DUWLJRV�FLHQWt¿FRV�H�XPD�
“dezena gorda” de livros editados, e um punhado de iniciativas e empreen-
dimentos, uns mais, outros menos bem sucedidos, ...
1R�¿QDO�GHVWH�GH]HPEUR��IDoR����DQRV�GH�LGDGH�H��SRU�YLDV�DGPLQLVWUDWLYDV�

H�GLYHUVDV��FRPSOHWDUHL����DQRV�GH�DWLYLGDGH�SUR¿VVLRQDO��(VWRX�³QD�DWLYD´�
desde 1975, tendo nascido em 1959, e assim, considero passar um cap im-
portante nesta fase da vida e poder, então, de forma legítima, vivenciar um 
outro estágio...
(�GHL[R�DTXL�DOJXQV�FRPHQWiULRV��~WHLV��LQ~WHLV��VpULRV��GLYHUWLGRV��VRIULGRV�

H�RXWURV�DGMHWLYRV���PXLWR�OLYUHPHQWH�LQVSLUDGRV�QR�WH[WR�GH�7RQ\�6FKZDUW]�
sobre as lições dos seus 60 anos, que pode ser lido em < http://blogs.hbr.
RUJ���������WXUQLQJ����WKH�WZHOYH�PRVW��!��FXMD�OHLWXUD�UHFRPHQGR�
���3DUD�YHQFHU��SUHFLVD�WHU�PXLWD�Ip�H�PXXXLWD�SHUVHYHUDQoD��(��TXDQWR�

DQWHV�YRFr�WLYHU�XPD�OX]�VREUH�R�TXH�SRVVD�VLJQL¿FDU�YHQFHU��PHOKRU�
���&KHJDU�DRV�¿QV�GHVHMDGRV�SRGH�H[LJLU�XP�FDPLQKR�ORQJR����2�VXFHVVR�

GH�KRMH�SDVVRX�WDQWR�SRU�VHU�RI¿FH�ER\�TXDQWR�SRU�TXDVH����DQRV�GH�([pU-
FLWR��HQWUH������H��������$VVLP��VDEHU�VHPHDU�H�UHJDU�YDL��LVWR�VLP��DMXGDU�
a colher mais adiante.
���3RU�PDLV�TXH�HVWH�³PDLV�DGLDQWH´��VXDV�PHWDV��TXH�WDOYH]�VHMDP�Py-

YHLV�RX�PXWDQWHV��GHPRUH��VH�R�FDPLQKR�IRU�IHLWR�FRP�Ip��FRP�SDFLrQFLD��
com dignidade, com generosidade, com boa dose de simplicidade, esse ‘lu-
JDU¶�H�PRPHQWR�YmR�FKHJDU��7HQKD�FHUWH]D�GLVVR�

4. Estar cercado de pessoas do bem, com valores sãos, ajuda em muito 
nessa caminhada. Muitos anjos eu encontrei em meu caminho.
���3RU�LVVR��p�LPSRUWDQWH�SHUFHEHU�TXH�H[HUFHU�XP�SDSHO�GH�DQMR�SDUD�DO-

JXpP��VHMD�QR�GLD�D�GLD��HP�FHQDV�FRPXQV��QDTXHODV�TXH�VH�FRQVHJXH�LGHQ-



WL¿FDU�H�WHU�DWLWXGH�LQHUHQWH��VHMD�GH�IRUPD�YROXQWDULVWD��SHUFHEHQGR�TXH�OKH�
compete ou cabe um papel desta natureza. Como seria dito em Uruguaiana: 
³)DoD�LVVR��DWp�PHVPR�FRP�RV�DUJHQWLQRV�´

6. É importante conhecer suas qualidades e defeitos, bem como procurar 
administrá-las, seja para melhorar a sua inter-relação, seja para aumentar a 
chance de sucesso em qualquer situação ou projeto em que esteja envolvi-
GR��QmR�QHJXH�D�YRFr�PHVPR�TXHP�YRFr�p��QHP�VH�LOXGD�HP�UHODomR�D�VHXV�
limites. Reconheça-os, e faça bom uso deste reconhecimento!

7. Por outro lado, você pode, sim, gradativamente, procurar melhorar di-
YHUVRV�GHVVHV�SRQWRV�HP�TXH�VH�MXOJD�PHQRV�FRPSHWHQWH��&RP�D¿QFR��FRP�
trabalho, com humildade, você melhora diversos deles. Acredite!
���9LDMDU�VHPSUH�IRL�XP�VRQKR�QR�QRVVR�FDVDO��SHOD�YLD�GR�HVWXGR��DFD-

EDPRV�FULDQGR�RSRUWXQLGDGHV�IDQWiVWLFDV��PRUDPRV�QD�)UDQoD��������������
QRV�(8$��������������H�LVVR�WDPEpP�QRV�GHX�D�FKDQFH�GH�SUHVHQFLDUPRV�
RV�-RJRV�2OtPSLFRV��-2��GH�������HP�%DUFHORQD�H�HP�$OEHUWYLOOH��D�PDLV�EHOD�
FHULP{QLD�GH�DEHUWXUD�TXH�Mi�YL�HP�YtGHR�RX�SHVVRDOPHQWH���7DPEpP�DVVLV-
WLPRV�MRJRV�GD�&RSD�GR�0XQGR�GH�IXWHERO�HP�������QD�,WiOLD��H�HP�������QD�
)UDQoD��DVVLP�FRPR�D�GLYHUVRV�5RODQG�*DUURV��GH������D��������DOpP�GH�YHU�
R�*3�GH�)��GH�0{QDFR��DOJXQV�SDVVHLRV�SHOR�IHVWLYDO�GR�FLQHPD�HP�&DQQHV��
a abertura dos Jogos de Atlanta em 1996, dentre outros, coroando com 3 
VHPDQDV�HP�/RQGUHV��QRV�-2�GH�������FRP�WRGD�D�IDPtOLD�

9. Entre 1994 e 2014, realizamos uma ou duas missões ao exterior, a cada 
DQR��HP�HVSHFLDO�j�)UDQoD��PDV�WDPEpP�DR�&DQDGi��DRV�(8$�H�j�$UJHQWLQD�

10. Considere aqui que o ponto de partida para toda esta jornada foi es-
cutar os Jogos de Munique, em 1972, no rádio do restaurante do Clube Cai-
[HLUDO��D�79�Vy�FKHJDULD�HP�8UXJXDLDQD���DQRV�GHSRLV�H��SDUD�Yr�OD��D�FRUHV��
VRPHQWH�QD�VDOD�GR�&OXEH�&RPHUFLDO����7DPEpP�UHFRUGR�LJXDOPHQWH�GH�TXH�R�
PDLV�SUy[LPR�GD�QHYH�D�TXH�WtQKDPRV�FKHJDGR�HUD�QXP�S{VWHU�TXH�FRODPRV�
QD�VDOD�GH�QRVVR�DSDUWDPHQWLQKR�GH�UHFpP�FDVDGRV��HP�������6HWH�DQRV�
depois, estávamos morando nos alpes franceses, e por 4 anos!
����$Wp�HVWUDQKR�TXH��DJRUD��FRP�&RSD�GR�0XQGR�GH�IXWHERO�QR�%UDVLO��

no meio dessa meleca toda de obras, verbas e politicagem nojenta, não dê 
vontade de ver jogo algum. E menos ainda os Jogos olímpicos do Rio.
����$VVLP��¿UPH]D��GHWHUPLQDomR��SHUVHYHUDQoD��VDFULItFLRV��HQFRQWUDP�

D�EHQHVVH�PDLV�j�IUHQWH��FRPR�VH�IRVVH�XP�SUrPLR�SRU�PpULWR��e�D�QRVVD�
crença.
����7HU��ERP�����WRGR�PXQGR�GHVHMD�WHU�Q�FRLVDV��(�KRMH�WHPRV��)UXWR�GH�

PXLWR�WUDEDOKR��VpULR��KRQHVWR��H�RQGH�EHQH¿FLDPRV�Q�SHVVRDV��SHUWR��ORQJH��
DOXQRV��IDPLOLDUHV��PDV�QRVVR�SULPHLUR�DSDUWDPHQWLQKR��DTXHOH�GH�������HP�
������FRP�LQÀDomR�GH�����DR�PrV��DTXHOH�WLYHPRV�TXH�GHYROYHU�DR�DJHQWH�
¿QDQFHLUR�GD�pSRFD��SRLV�QmR�KDYLD�RUoDPHQWR�GH�WHQHQWH�WHPSRUiULR�RX�
instrutor de SENAC que pudesse pagar a prestação... Pra quem sonhava com 
FDVD�SUySULD���

14. É importante aprender a fazer uma boa leitura de tudo o que ocorre à 
sua volta. Chegar em um local, um ambiente, e poder se dar conta dos ato-
res que têm um papel, sua importância e, a partir disso, conseguir estabe-
OHFHU�XPD�HVWUDWpJLD�SHVVRDO��HQWHQGHU�WHPSRV�H�PRYLPHQWRV��FRPSUHHQGHU�
TXH�R�FDPLQKR�DWp�R�VXFHVVR�³QmR�p�XPD�OLQKD�UHWD �́�LVVR�p�IXQGDPHQWDO��
Exercite-o continuamente!



����2�6FKZDUW]�IDOD��HP�VHX�WH[WR��FRLVDV�EHP�LPSRUWDQWHV��YDORUL]DU�DV�
coisas boas, nunca parar de tentar melhorar, sempre pensar em crescer mas 
VHP�SLVDU�HP�QLQJXpP��1mR�GHL[H�GH�OHU�DV�LGHLDV�GHOH�

16. Aprenda a dizer “não”! Eu demorei 40 anos para tal! Diga não quando 
DFKDU�TXH�p�PHOKRU�QD�VLWXDomR��1mR�GL]HQGR�XP�³QmR´�QD�KRUD�FHUWD��VD-
FUL¿TXHL�PXLWDV�YH]HV�D�YLGD�GD�PLQKD�IDPtOLD��H�QmR�GHVHMR�PDLV�ID]HU�LVVR��
/RJR��VHPSUH�TXH�SRVVR�RX�DFKR�TXH�GHYR�GL]HU�QmR��HX�GLJR���$SHQDV�DR�
sogro e à sogra procuro abrir exceções, mas isso pela maravilhosa vida de 
GHGLFDomR�TXH�HOHV�VHPSUH�QRV�WLYHUDP�����

17. Não crie uma “noia” em cima da sua agenda: quem manda na agenda 
p�YRFr��1mR�p�D�DJHQGD�TXH�FRPDQGD�D�VXD�YLGD��H�HX�LQVLVWR�QHVWH�SRQWR��
$VVLP��GH�QRLWH��SRLV��HQTXDQWR�D�JHQWH�GRUPH��RV�RXWURV�IXVRV�KRUiULRV�VH�
PDQLIHVWDP�QD�VXD�FDL[D�SRVWDO���HX�Mi�WHQWR�JHUHQFLDU�RV�HYHQWRV�GD�PLQKD�
DJHQGD�GR�GLD�VHJXLQWH��3RU�H[HPSOR��HX�SHQVR��³2�TXH�SRVVR�VLPSOHVPHQWH�
não fazer amanhã?”, e, então, já vou logo rearranjando as tarefas para ou-
WURV�GLDV����7HQWR�VHPSUH�LU�WLUDQGR�R�HVWUHVVH�H�D�SUHVVmR�GR�GLD�VHJXLQWH��
mas claro, sem descuidar dos prazos assumidos. Mas, no dia seguinte, cedo, 
IDoR�R�PHVPR��H�DVVHJXUR�TXH�RXWURV����D�����GD�DJHQGD�PXGDP�GH�QRYR�
����7UDEDOKHL�H�YLYL�FRP�DPRU��1D�IDPtOLD��QR�([pUFLWR��QD�8QLYHUVLGDGH��

por todo lugar por onde passei, trabalhei para ser o melhor, para fazer me-
lhor, para dar exemplo, para fazer o Bem. Para fazer os outros felizes em 
torno de mim e pelo que estava realizando.

19. Ajudei muita gente. Diversos mostraram dignidade e gratidão. Procu-
ro sempre que posso ajudar. Ajudo os de perto, os de longe, os que conheço 
bem, amigos, familiares, alunos, colegas, os que nem conheço, igualmente 
WHQWR�DMXGDU��2V�TXH�FUX]R��VH�SXGHU��WDPEpP�DMXGR�
����3RXFRV�GRV�TXH�PDLV�DMXGHL�QmR�¿]HUDP�GLVVR�XPD�YLD�GLJQD��0DV�IR-

ram impotentes e, de certa forma, incompetentes para poder socializar entre 
RV�VHXV��DR�LQYpV�GH�DGPLWLUHP�RV�IDWRV��RV�HUURV��H�PHVPR�SURFXUDUHP�PDLV�
DMXGD�GH�RXWUD�QDWXUH]D��1mR�VHQGR�VX¿FLHQWH�D�VLWXDomR�HP�TXH�HVWDYDP�
QRV�WUD]HQGR�HQRUPH�SUHMXt]R�¿QDQFHLUR��SUHIHULUDP�XVDU�VXD�LQWHOLJrQFLD�
não para pedir perdão, não para se retratar, mas para a todos mentir e tor-
cer os fatos, falsear documentos, e assim, com a natureza do ser humano 
D�VHX�IDYRU��TXH�MXOJD�VHP�GDU�D�FKDQFH�GH�R�RXWUR�ODGR�GDU�VXD�YHUVmR�GRV�
PHVPRV�IDWRV���DXPHQWDUDP�HP�PXLWR�QRVVR�SUHMXt]R�PRUDO�IDPLOLDU��2�TXH�
me coube fazer? Matar na mente a todos copartícipes dessa mesquinhez? 
2X�SHUGRDU��LVRODU�H�GHL[DU�QDV�PmRV�GH�'HXV"�'LOHPD�FUXHO����1R�IXQGR��SHU-
doar... E depois, na Justiça, buscar reparação? Melhor se antecipar e jamais 
entrar em situações como essas!

21. Para lidar com todos estes dissabores vividos, ajuda muito aprender 
D�³FRORFDU�XPD�SHGUD�HP�FLPD���́ �PDV�HVWD�OLomR�QmR�p�VLPSOHV�QHP�IiFLO��(��
QR�FDVR�GH�XPD�WUDLomR�GD�PHVPD�QDWXUH]D�TXH�D�DFLPD��p�PDLV�GHOLFDGR�
ainda. Mas, olhando pra frente, o quanto antes, mais rapidamente outras 
coisas boas virão a ocorrer...

22. Cada vez mais valorizar a paz, a companhia dos bons amigos, os ges-
tos e afazeres mais simples, como cozinhar, caminhar, conversar, e mesmo 
FKLPDUUHDU��DOJR�TXH�DLQGD�SUHFLVR�DSUHQGHU��PDV�TXH�Mi�DGPLUR�QR�VHX�UL-
WXDO���7HQWR�ID]HU�LVVR�YHOHMDQGR��EXVFDQGR�D�SD]�QR�EDUXOKR�TXH�D�iJXD�ID]�
no barco...



23. Exercer a generosidade, de n formas, ajudando as pessoas, valorizan-
do a família, proporcionando coisas básicas aos seus...
����e�EHP�LPSRUWDQWH�WHQWDU��DR�Pi[LPR��ID]HU�DV�FRLVDV�FHUWDV��1mR�p�

SRUTXH�R�6XSUHPR�7ULEXQDO�)HGHUDO�DFDED�GH�GHFUHWDU�SROLWLFDPHQWH�TXH�DOJR�
estava apropriado, quando notadamente era fruto de uma farsa claramente 
enquadrilhada, que não deveremos continuar buscando ensinar valores sãos 
DRV�QRVVRV�DOXQRV��¿OKRV��LUPmRV��DPLJRV��HWF��0HOKRU�QXQFD�WHU�VH�HQYRO-
YLGR�FRP�DOJR�LPSUySULR��QHP�FRP�D�SROtFLD��QHP�FRP�EHELGD�H�GLUHomR�QD�
mesma ocasião, etc.

25. Quando a gente viu, já passou. Eventos vão avisando: “tá passando”, 
então reaja logo!
(Q¿P��TXDQWD�FRLVD�H[SHULPHQWHL�QHVVHV�SUDWLFDPHQWH����DQRV�GH�YLGD��

quase 40 de trabalho, e 25 com fantásticas viagens...
$�FDGD�XP�FDEH�R�VHX�FDPLQKR����7RPDUD�TXH�R�GH�FDGD�XP�GH�YRFrV�VHMD�

belo e com diversas oportunidades e realizações!
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Entender poesia é ser poeta 
Jefferson Marçal da Rocha

Uma homenagem ao “Anjo Malaquias”

Já se passaram 20 anos da “partida” de um dos maiores poetas brasilei-
ros, o Anjo Malaquias, conhecido “por aqui” como Mario Quintana. Nascido 
em Alegrete, numa fria noite de 31 de julho, escolheu as palavras para retra-
WDU�DV�DQJ~VWLDV�H�RV�GHVD¿RV�GD�H[LVWrQFLD��7DPEpP�IRL�WUDGXWRU��7UDGX]LX�
para a língua portuguesa mais de 40 livros, muitos deles clássicos da lite-
ratura mundial, como de Proust, Ludwig e Virginia Woolf. Nunca esqueceu o 
Alegrete, que está presente em boa parte de sua obra, em especial, quando 
os temas giram em torno da nostalgia da infância. Ele gostava da cidade, 
DSHVDU�GH�XPD�GHFODUDomR�SROrPLFD�DR�DGPLWLU�TXH��HP�$OHJUHWH��³TXHP�QmR�
HUD�ID]HQGHLUR��HUD�ERL �́����XPD�³WLUDGD´�F{PLFD�H�VDUFiVWLFD��EHP�DR�HVWLOR�
GRV�TXLQWDQDUHV��TXH�WDOYH]�D�PDLRULD�GRV�DOHJUHQWHQVHV�QXQFD�HQWHQGD��HX��
particularmente alegretense, procuro tirar proveito de frases como esta, em 
divertidas rodadas entre amigos).

Foi um autodidata. Aprendeu com Rimbaud e Verlaine, entre outros. E, 
WDOYH]�PXLWR�PDLV��FRP�D�YLGD��7DPEpP�IRL�HVFULWRU�GH�SRHVLD�LQIDQWR�MXYHQLO��
FRP�R�VHX�H[WUDRUGLQiULR�3p�GH�3LOmR��4XLQWDQD�IRL�GH¿QLGR�SRU�(ULFR�9HUtVVL-
mo, no prefácio do Pé de Pilão, como um anjo: o Malaquias, que se disfarça-
YD�GH�KRPHP�PDV�TXH��jV�YH]HV��GHVFXLGDGR�FRPR�WRGR�DQMR�ERP��DR�YHVWLU�
R�FDVDFR�GR�SDOHWy��VXDV�DVDV�¿FDYDP�GH�IRUD��+RMH�WHPRV�D�FHUWH]D�GH�TXH�
R�SDL�GR�/XL]�)HUQDQGR�HVWDYD�FHUWR�

Não tenho mágoas que a injusta politicagem da Academia Brasileira de 
Letras não o tenha reconhecido como um imortal, não tem importância al-
guma, ele não se sentiria bem ao lado de alguns dos péssimos escritores 
TXH�HVWmR�SRU�Oi��1HP�SRU�LVVR�HOH�GHL[RX�GH�VHU�XP�GRV�SRHWDV�PDLV�OLGRV�
GD�OtQJXD�SRUWXJXHVD��1mR�Ki�XPD�SRHVLD�PDLV�LQVSLUDGRUD�H�SHUVSLFD]�GR�
que a do Mario, sem relegar a uma posição inferior o Fernando Pessoa, que, 
SDUD�PLP��HVWi�QR�PHVPR�SDWDPDU��)RL�XP�DSDL[RQDGR�SHODV�SHVVRDV��SHORV�
FDPLQKRV��SHORV�OLYURV��SHODV�PXOKHUHV�H�SHOR�SUD]HU�GH�YLYHU�

Simples, andava pelas ruas de Porto Alegre sem pressa, com seu inse-
parável cigarro, que não abandonou nem quando este já lhe tirava a saúde. 
)D]LD�SRHVLD�FRP�WXGR�R�TXH�YLD�H�RXYLD��7DPEpP�HUD�FDSD]�GH�¿ORVRIDU�FRP�
DV�PDLV�SURIXQGDV�LQFHUWH]DV�GD�DOPD��³$�YLGD�p�LQGLYLVtYHO �́�³'L]H��4XDO�R�



VHQWLGR�GR�FDOHQGiULR"´���RX�GH�FRLVDV�VLPSOHV�FRPR�D�SUHJXLoD��³3RU�FDXVD�
WXD��TXDQWDV�PiV�Do}HV�GHL[HL�GH�FRPHWHU�´���RX��DLQGD��GH�WHPDV�LQVyOLWRV�
FRPR�D�0RUWH��³$�PRUWH�p�TXDQGR�D�JHQWH�SRGH��D¿QDO��HVWDU�GHLWDGR�GH�
sapatos”). 
6XD�SRHVLD�QmR�WHP�LGDGH��QHP�VH[R��QHP�LGHRORJLD��QHP�FRU��Vy�WHP�

SDL[mR��0DV�p�SUHFLVR�VDEHU�³RXYLU´�R�FRUDomR�SDUD�HQWHQGr�OR��DOJR�GH�TXH�
WRGRV�VmR�FDSD]HV��/HPEUR�PH�GH�TXH��Ki�DOJXQV�DQRV��XP�MRYHP�DFDGrPL-
FR�FRPHQWRX�TXH�QmR�JRVWDYD�GH�SRHVLD��SRLV�QmR�DV�HQWHQGLD��'HVD¿HL�OKH�
D�OHU�XP�GRV�OLYURV�GR�4XLQWDQD�±�³2�DSUHQGL]�GH�IHLWLFHLUR �́�R�TXH�HX�WLQKD�
j�PmR�±�PDV��DQWHV��VDOLHQWHL�TXH�QmR�SRGHULD�OHU�FRP�RV�ROKRV�GD�UD]mR��
WmR�FRPXP�HQWUH�RV�MRYHQV�GDV�JHUDo}HV�GDV�OHWUDV��<��;�RX�RXWUD�TXH�LQ-
YHQWDUHP���'HYHULD�HVTXHFHU�R�SUDJPDWLVPR�GDV�FRLVDV�UHDLV�H�VH�GHL[DU�
levar pelos olhos da alma, usufruir das batidas do coração em sintonia com 
D�QDWXUH]D�GR�VLOrQFLR��
2�WHPSR�SDVVRX����&UHLR�TXH�XQV�GR]H�PHVHV��(VTXHFL�GDTXHOH�MRYHP��H�

DWp�TXH�WLQKD�OKH�HPSUHVWDGR�R�OLYUR��FRLVD�FRPXP�SDUD�PLP���4XDQGR�R�
MRYHP�DFDGrPLFR��DJRUD�Mi�FRP�XP�DQR�GH�SRHVLD��PH�FKDPRX��DRV�JULWRV��
³(QWHQGL��SURIHVVRU��(QWHQGL�´�6HP�VDEHU�PXLWR�EHP�D�TXH�HOH�HVWDYD�VH�
referindo, estendi o olhar, e ele disse-me, agora pausada e poeticamen-
WH��³7HXV�SRHPDV��QmR�RV�GDWHV�QXQFD����$V�DOPDV�QmR�HQWHQGHP�GLVVR���́ �
Emocionei-me, o jovem não só tinha entendido o Mario, mas também havia 
se transformado em um poeta. 

Não sei mais por onde anda este que não entendia de poesia. Certamente 
DJRUD�DQGDUi�SRHWL]DQGR�TXLQWDQDUHV�SRU�DL��3DUD�HQWHQGHU�SRHVLD��WDPEpP�
há que se ser também um pouquinho poeta. Poeta e anjo, como o Mario. 



“Recomeçar” e “prazo de validade”...
Denise Del Pra Neto Machado

Nos últimos tempos, tenho pensado sobre o cotidiano e o passar do tem-
po. A vida está em constante mudança e é comum estarmos em movimento: 
FDVD��¿OKRV��DPLJRV��XQLYHUVLGDGH��FRQJUHVVRV��YLDJHQV��DOXQRV��RULHQWDo}HV�
e mais mil coisas se avolumam no dia a dia. Todas estas atividades nos ti-
ram a perspectiva temporal e, quando paramos para pensar, o ano inteiro já 
passou. 

Acredito que viver “sob a ditadura do calendário”, com semestres, trimes-
WUHV�OHWLYRV�H�RULHQWDo}HV�TXH�LQLFLDP�H�WHUPLQDP��GHDG�OLQH�GH�SURMHWRV�H�
eventos, tudo isto tende a acelerar a percepção de que tudo tem um prazo 
de validade. Temos o início de cada ano como um refrescar desta roda inces-
sante. Mas, entre natais e reveillons, a vida vai passando.
$�SUR¿VVmR�GH�SURIHVVRU�PH�GHX�HVWD�SHUVSHFWLYD�GR�³UHFRPHoDU�FRQVWDQ-

te”, também em virtude das novas turmas. Cada ano, semestre, trimestre, 
rostos e personalidades diferentes. Novos conhecimentos, novas ideias, no-
YRV�SURMHWRV�H�QRYDV�YLDJHQV��'XUDQWH����DQRV�QHVWD�WXUEXOrQFLD��PH�GHVFR-
EUL�XPD�SURIHVVRUD�TXH�¿FD�VH�UHGHVFREULQGR�D�FDGD�FLFOR�
$SHVDU�GH�VHUHP�FLFORV�TXH�SRVVXtDP�XP�WHPSR�HVSHFt¿FR��DV�WXUPDV�

sempre foram diferentes e, em cada uma delas, eu também estava diferen-
WH��(P�FDGD�FRPHoR�GH�SHUtRGR��R�IULR�QD�EDUULJD�HUD�R�PHVPR��H�VHPSUH�
DFRQWHFLD�XPD�³VDLD�MXVWD �́�2V�¿OKRV�GH�DQWLJRV�DOXQRV�Mi�SHUFRUUHP�DV�FODV-
VHV�DWXDLV�H�QRYRV�GHVD¿RV�GHFRUUHP�GDV�GLIHUHQoDV�GDV�JHUDo}HV��
$SHVDU�GH�WRGDV�DV�PXGDQoDV�H�GDV�SUHVV}HV�TXH�VH�LPSXVHUDP��GXUDQWH�

HVWHV�DQRV��QD�UHODomR�FRP�DOXQRV��QmR�FRQVLJR�YLVOXPEUDU�RXWUD�YLGD��RXWUD�
SUR¿VVmR��(P�������VH�GHVFRUWLQD��SDUD�PLP��XP�JUDQGH�GHVD¿R��FKDPDGR�
³DSRVHQWDGRULD´��7HQWHL�EXVFDU��QR�GLFLRQiULR��R�TXH�SRGHULD�VLJQL¿FDU�HVWD�
palavra e me assustei!!! Diz ele: s.f. Ação ou efeito de se aposentar (e???). 
2�YDORU�UHFHELGR��SRU�PrV��SHOR�WUDEDOKDGRU�TXH�Mi�VH�DSRVHQWRX��3DUWLFXOD-
ridade da pessoa aposentada. Ação de se afastar do trabalho após completar 
os anos necessários (estipulados pela lei) – (ESTE É O MEU CASO!!!); afas-
tamento do trabalho ocasionado por invalidez.”

É isto! “Me afastarei do trabalho após completar os anos necessários!” 
1D�UHDOLGDGH��SHQVDQGR�D�IXQGR�VREUH�LVWR�H�PH�FRORFDQGR�HP�������FRPR�
serão minhas perspectivas de constante recomeçar? Como dividirei meu 
WHPSR"�(�RV�WULPHVWUHV��VHPHVWUHV��DQRV��WHUmR�R�PHVPR�VLJQL¿FDGR"�(�RV�



dead lines que tantas noites me tomaram? O que farei com as noites insones 
OHQGR�DUWLJRV�RX�FRUULJLQGR�GLVVHUWDo}HV�H�WHVHV"�&RPR�SUHHQFKHUHL�DTXHOHV�
momentos de descontração na sala de estudo dos alunos, tomando um café 
feito pelos bolsistas? E a troca de ideias com os alunos, pelo Facebook, nas 
PDGUXJDGDV��FXUWLQGR�SRVWDJHQV�RX�GDQGR�RULHQWDo}HV�DWp�SDUD�DVVXQWRV�
pessoais?
3DVVHL�SRU�DOJXPDV�³SUR¿VV}HV �́�DQWHV�GH�PH�YHU��HP�XPD�VDOD�GH�DXOD��

FRPR�SURIHVVRUD��)RUDP���ORQJRV�H�iUGXRV�DQRV�GH�EXVFD�FRQVWDQWH�SRU�PH�
encontrar. Nunca me sentia à vontade em nada do que fazia e tudo parecia 
WHGLRVR��$Wp�TXH��QR�GLD����GH�$JRVWR�GH�������PH�YL�GLDQWH�GH�XPD�WXUPD�
GH����DOXQRV��&RP�WRGD�D�FHUWH]D��HX�HUD�D�PDLV�MRYHP�GD�VDOD��(�SUDWLFD-
mente a única mulher. O que estaria fazendo aquela pequena franzina na 
frente daquela sala, onde os alunos tinham certeza de que ela fosse uma 
DOXQD��RX�HQWmR�XPD�FRQWUDWDGD�HP�UHJLPH�GH�XUJrQFLD��SRUTXH�D�,QVWLWXLomR�
QmR�WLQKD�RXWUR�SURIHVVRU�PDLV�TXDOL¿FDGR�SDUD�FRORFDU�QR�OXJDU"�(X�PH�¿]�
HVWD�SHUJXQWD�GXUDQWH�WRGRV�DTXHOHV�����PLQXWRV�±�TXH�SDUHFHUDP����KRUDV�
±�TXH�VH�VHJXLUDP��
7LQKD�SUHSDUDGR����KRUDV�GH�DXODV�SDUD�D�WXUPD�PDV�TXH�VH�HVJRWDUDP�

HP����PLQXWRV��2�TXH�ID]HU"�([SHULrQFLD"�=HUR��7HFQRORJLD"�4XDGUR�H�JL]��
4XDQGR�PXLWR��HQWUDQGR�HP�¿OD��FRQVHJXtDPRV�XP�UHWURSURMHWRU��H�DLQGD�
tínhamos que testá-lo antes da aula, pois frequentemente estava com a lâm-
SDGD�TXHLPDGD��5HWRPHL�D�SRVH��PH�HTXLOLEUHL�QR�VDOWR�GH����FP��HPSLQHL�
R�QDUL]��MRJXHL�R�FDEHOR�SDUD�WUiV�GDV�RUHOKDV��UHVSLUHL�IXQGR�H�UHFRPHFHL��
avisando que aquilo tinha sido um breve resumo do que veríamos nas aulas 
VHJXLQWHV��
'DTXHOH�PRPHQWR�HP�GLDQWH�VRXEH�TXH�HVWD�QmR�VHULD�PLQKD�SUR¿VVmR��(�

sim, que também era minha vocação! Não fui eu que achei a sala de aula, foi 
ela quem me achou! Me descobri professora! Juntamente com aquela “voca-
omR �́�QDVFHUDP�RXWURV�DPRUHV��FRPR�D�SHVTXLVD��DV�RULHQWDo}HV��R�PHVWUDGR�
H�R�GRXWRUDGR��(�HP�PHLR�D�LVWR��RV�DQRV�IRUDP�VH�SDVVDQGR�����GHOHV�VH�IR-
ram. Depois deste tempo todo, não posso concordar com Honoré de Balzac, 
TXH�GL]��³1R�ORQJR�SUD]R��HP�XPD�SUR¿VVmR�p�FRPR�QR�PDWULP{QLR��DSHQDV�
VH�VHQWHP�RV�LQFRQYHQLHQWHV�´�-i�HX��DPR�DPERV��PDWULP{QLR�H�SUR¿VVmR��
0LQKDV�¿OKDV��JrPHDV��YLHUDP�H�PH�DFRPSDQKDUDP��TXDQGR�WLQKDP���

DQRV��DR�PHVWUDGR��'RV�VHXV����DRV����DQRV��PH�DFRPSDQKDUDP�GXUDQWH�R�
doutorado. Hoje, uma delas está terminando o seu próprio mestrado. Talvez 
WDPEpP�VH�GHVFXEUD��$�RXWUD�Mi�SRVVXL�VXD�SUR¿VVmR�QXPD�iUHD�PDLV�DSOL-
cada.

E os anos passaram. Se fala muito de que sempre seja tempo para se 
UHFRPHoDU��0DV��FRPR�UHFRPHoDU�FRP�SUD]R�GH�YDOLGDGH�GH¿QLGR"�4XDQGR�
VH�UHFRPHoD�DRV����DQRV��VH�WHP�DLQGD�XPD�YLGD�LQWHLUD�SDUD�WHQWDU��HUUDU�H�
DFHUWDU��0DV��VH�UHFRPHoDU�DSyV�RV����DQRV��Vy�WHUHL����DQRV��SRU�OHL��SDUD�
SRGHU�WUDEDOKDU��e�LVWR"�6RPRV�SURGXWLYRV�Vy�DWp�RV����DQRV��(��UHFRPHoDU�
R�TXr��VH�Vy�VHL�VHU�SURIHVVRUD�H�SHVTXLVDGRUD"�5HPRHQGR�HVWDV�LGHLDV��PH�
SHJR�FRQVWDQWHPHQWH�SHQVDQGR�HP�������UHOHPEUDQGR�RV�~OWLPRV����DQRV��
FRP�XPD�FRQIXVmR�GH�VHQWLPHQWRV�TXH�WUDIHJDP�HQWUH�DOHJULDV�H�WULVWH]DV��
FRPR�VH�HVWLYHVVH�UHOHQGR�XP�DUWLJR�TXH�HVFUHYL��(�R�GHDG�OLQH�p�GDTXL�D�
poucos momentos, mas ainda tenho muito mais para ser dito....



Funcionário público, professor, 
trabalhador, feliz, equilibrado, 

tranquilo... e produtivo
Eugenio Avila Pedrozo

O presente texto trata de duas ideias correntes atuais, porém aparente-
mente paradoxais. De um lado, que funcionário público trabalha pouco e, de 
outro lado, que ser academicamente produtivo é um fardo na sua carreira. A 
questão da produtividade estabelecida pela Capes, para avaliação de cursos 
de graduação e, principalmente, de pós-graduação (mestrado e doutorado), 
é cada vez mais questionada em nosso meio, pois, aparentemente, diminui-
ria nossa qualidade de vida. Trata-se de um depoimento simples, individual, 
de caráter pessoal. São 15 anos de dedicação acadêmica na graduação e 
pós-graduação strictu sensu. Foram 330 créditos de aulas entre graduação e 
pós, 94 orientações concluídas de mestrado e doutorado, mais de 80 publi-
cações em periódicos do Qualis/Capes, mais de 200 publicações em anais de 
eventos e participação em mais de quatrocentas bancas de mestres e dou-
tores, dentre outras atividades. Apesar da denominação “outras atividades”, 
estas podem ocupar uma grande parte do nosso tempo: avaliação de proje-
tos de pesquisa; avaliação de artigos de revistas e de eventos; participação 
na organização dos mesmos; tomar parte em bancas de seleção de alunos 
e professores substitutos; conduzir grupos de pesquisa; participação em 
eventos; ministrar palestras; atividades administrativas; etc. Esses dados 
a respeito de nossas atividades, mesmo sendo parciais, indicam que essas 
duas ideias, no presente caso, seriam falsas. E não se trata de um caso único 
ou isolado, em nosso meio.

Dentre outras questões, pode-se trazer algumas para esta discussão: 
Como isso é possível? Isso requereria trabalhar muito mais do que as jorna-
das estabelecidas legalmente? Isso exerceria uma pressão sobre a qualidade 
de vida, que poderia chegar à exaustão ou a um desequilíbrio? Vou tentar 
responder, pessoalmente, a primeira pergunta.

Pode-se começar pela paixão pelo que se faz. Quando se faz o que se gos-
ta, mesmo leituras de vários dias de um projeto, dissertação ou tese, longos 
e aprofundados, quando interessantes, torna-se prazerosa. No meu caso, 
trabalho com construções artesanais, e normalmente de forma sistêmica, 



inter ou transdisciplinar, com meus orientandos ou parceiros de pesquisa. 
Meus principais temas acadêmicos são: Sustentabilidade; complexidade; 
inter/transdisciplinaridade; multidimensionalidade; e análise multinível. E 
estes temas podem ou não fertilizar discussões mais tradicionais, como 
aprendizagem, inovação, estratégia (cooperação e competitividade) e rela-
cionamentos inter-organizacionais. Ou ainda, usar discussões mais abertas a 
respeito dos temas tradicionais, possibilitando que, mesmo quando se trate 
dos temas tradicionais, procura-se trabalhá-los sob outras óticas. Peço licen-
ça para fazer um pequeno hiato, nesse ponto da discussão, para dizer que 
o que é visceral para mim é trabalhar Sustentabilidade ou desenvolvimento 
sustentável, como contribuição acadêmica e empírica, ou seja, para dar o 
meu quinhão de contribuição para superarmos o atual estágio de degradação 
social, ambiental e ética, no mínimo, que em muitos casos foram ultrapassa-
dos por decisões e ações individuais, organizacionais, institucionais e socie-
tais. Retornemos agora à discussão acadêmica. É necessário realçar que se 
deve fazer isso com abertura e profundidade, o que requer muito trabalho e 
disposição para o professor e para o orientando, pois, assim, cada leitura ou 
discussão se torna um terreno fértil para uma nova criação. Por intermédio 
de uma “fertilização cruzada”, catalisada pelo professor, cada leitura pode 
gerar insights para discussões com outros orientandos. Logicamente, isso 
UHTXHU�PXLWR�WHPSR�H�GHGLFDomR��H�WDPEpP�TXH�QmR�¿TXHPRV�UHVWULWRV�DR�
mesmo conhecimento em que fomos doutores, muitas vezes por toda a vida 
acadêmica, pois, cada nova leitura se transforma numa plataforma de conhe-
cimento para as demais orientações, quando implementadas. Esse aprofun-
damento e criatividade são ainda mais necessários quando se opta por não 
seguir o mainstream acadêmico, em termos teóricos e metodológicos. E isto 
p�DOJR�TXH�SRGHULD�GL¿FXOWDU�WDQWR�QRYDV�SXEOLFDo}HV�TXDQWR�DWLQJLU�RV�QtYHLV�
requeridos de publicação. Nesse caso, isto é um sinônimo de produtividade, 
que é um requisito para ser professor permanente da pós-graduação. Aliás, 
esse é outro elemento de pressão. Atribuímos a nós mesmos que queremos 
ser professores colaboradores ou permanentes de pós strictu sensu, per-
manentemente. Particularmente, preparei-me, mentalmente, para possíveis 
interregnos de publicação, com a consequente retirada do grupo de pós, 
seguindo regras claras, válidas para todos, como as emanadas pela Capes. 
Felizmente, nunca aconteceu ainda. Creio que os coordenadores dos cursos 
sonhariam com essa postura. Mas, infelizmente, de maneira geral, achamos 
que nossa reputação seria maculada por uma eventual saída do grupo de 
professores da pós, mesmo que pudéssemos voltar logo em seguida, quando 
o nosso volume de publicações voltasse ao padrão requerido.

Mas voltemos às nossas respostas. Talvez, o sujeito central de todo esse 
processo sejam os meus orientandos. Pois, como eles antecipadamente já 
sabem, que terão que trabalhar muito comigo. E não poderão repetir tra-
balhos anteriores, quase que semiprontos, acrescentando-lhes apenas “um 
passo a mais”, impostos ou não, para que possam ser executados. Isso só 
pode ser superado por intermédio da motivação. Assim. o orientando pode-
-se sentir seguro pela nossa coparticipação e, talvez mais importante, am-
parado, nos momentos em que, aparentemente, “emperrou”, não avança um 
milímetro a mais, pois, chegou aos limites do seu conhecimento, energia ou 
exaustão mental. Esses travamentos são normais e podem ocorrer algumas 



vezes ao longo do processo criativo. E talvez seja nesses momentos que 
ocorre outro efeito do processo que é a transformação, ou seja, quando, na 
discussão, se encontra novos caminhos. E muitos deles, nunca antes imagi-
nado por eles mesmos. Por isso sou crítico aos processos que exigem que o 
DOXQR�GHVHQYROYD�D�SURSRVWD�DSUHVHQWDGD�FRPR�FDQGLGDWR��$¿QDO��TXDO�VHULD�
a contribuição do programa se isso acontecesse? Esse avanço ou transfor-
mação acadêmica, normalmente um sonho para o aluno, para mim, é a prin-
cipal retribuição para o orientador, até que o orientando adquira a maturi-
dade necessária para desenvolver por si mesmo a pesquisa, principalmente, 
mas, também, que esteja preparado para o ensino e para fazer as publica-
o}HV��(VVD�DXWRQRPLD�GHYHULD�RFRUUHU�QR�¿QDO�GD�RULHQWDomR��'HVVD�PDQHLUD��
cria-se uma retroalimentação positiva entre motivação e transformação dos 
orientandos, que seria o paradoxo aparente, mencionado no início, transfor-
me a enorme carga de trabalho em algo leve, prazeroso e produtivo. 
$OpP�GD�UHODomR�QR�GLD�D�GLD��¿]�H[SOLFLWDPHQWH�R�PHX�UHFRQKHFLPHQWR�

aos meus orientandos, ao reunir muitos deles, creio que em 2004, numa 
festa denominada “Eugenio a 100”, quando completei 50 anos de idade e 
50 orientados. Já antecipadamente, convido-os, novamente, talvez, bre-
vemente, para a próxima “Eugenio a 160”, ou um pouco menos, quando 
completaremos 100 parcerias. Talvez, tudo tenha sido possível por sermos 
alimentados pela melhor energia que existe: as injeções de sonhos em nos-
VDV�YHLDV�H�DOPD��6RQKRV�TXH�DMXGDPRV�D�FRQVWUXLU��¿QDOL]DU�H�FRPSDUWLOKDU��
posteriormente, quando de seus sucessos no Brasil e no mundo. 



Parceria de além-mar
Andréa Cardoso Ventura 

É tão interessante como as coisas ocorrem nesta vida... Eu, na Bahia, 
trabalhando bem juntinho a um grupo de pesquisa extremamente sólido e 
unido, mas me sentindo só. Uma solidão intelectual que só conhece quem 
desenvolveu uma tese de doutorado sobre “um tema um tanto quanto des-
conhecido”. 

Sim. Meus colegas pesquisadores diziam que me apoiavam. Mas, e na 
hora de escrever um artigo, por exemplo, com quem trocar ideias mais pro-
fundas? Com quem discutir inquietações que só aparecem em algumas men-
WHV�HVSHFt¿FDV��TXH�SRVVXHP�XPD�IRUPD�XP�WDQWR�GLVWLQWD�GH�HQFDUDU�D�YLGD�
e os saberes.

E então, assim, “meio de repente” chega alguém de longe... Lá do além-
-mar... E diz que acredita que, ali onde só eu e meu orientador víamos 
uma possibilidade de pesquisa havia um “algo” realmente intrigante! E este 
“algo” era exatamente o que estava faltando neste campo do conhecimento 
(ou do desconhecimento, quem sabe...) sobre as tais mudanças climáticas e 
sobre como as pessoas podem fazer algo para enfrentá-las.

Obviamente, esta primeira troca de impressões era pouco! Foram neces-
ViULDV�PXLWDV�LGDV�D�FDPSR�MXQWDV��D�³FR�RULHQWDomR´�GH�XP�WUDEDOKR�GH�¿P�
de curso, a vinda dela pra Bahia pra uma parte de seu doutorado, minha ida 
pra Espanha para uma parte do meu, umas e outras taças de vinho... Ufa! 
Foram necessários quatro anos de trocas intensas!! Muitas risadas, apreen-
sões, choros e conquistas marcaram esta trajetória. 

E hoje, passados quatro anos, eis que aqui estamos. Duas teses conclu-
ídas, vários projetos já realizados ou em andamento, alguns artigos con-
juntos mas, principalmente, uma verdadeira amizade... Que ultrapassa até 
mesmo as tormentas e turbilhões neste percurso até o além-mar...



Surpresa
Asher Kiperstok

Confesso que me surpreendeu o convite de Luis Felipe para escrever uma 
crônica para o livro que, se deu certo, é o que você, leitor, deve estar lendo 
DJRUD��&RQIHVVR�DLQGD��TXH�¿TXHL�XP�WDQWR�LQWULJDGR�TXDQGR�HOH�FRPHoRX�D�
escrever os seus artigos dominicais, talvez por considerar, no seio dos pre-
conceitos que permeiam o mundo acadêmico, que era mesmo uma grande 
³FDUD�GH�SDX �́�XP�SHVTXLVDGRU�QD�iUHD�GDV�HQJHQKDULDV�H�GD�DGPLQLVWUDomR�
se dar ao deleite de também ser artista. Artista no sentido restrito da pala-
vra, porque no seu sentido mais amplo, sempre considerei uma obra artística 
toda aquela obra produzida com elegância e compromisso, de uma restau-
UDomR�GHQWiULD�DR�FiOFXOR�GH�XP�UHDWRU�TXtPLFR��3DUD�PLP��D�ERD�FLrQFLD��D�
boa técnica, sempre foram aquelas praticadas com criatividade e no limite da 
responsabilidade. Quem quiser apenas seguir as normas técnicas vigentes (e 
DQWLJDV���SDUD�VHPSUH�¿FDU�QR�FDPSR�GD�SUySULD�VHJXUDQoD��SRGHULD�PXLWR�
EHP�VH�GHGLFDU�D�SODQWDU�EDWDWDV�±�H�GLJR�LVWR�VHP�TXDOTXHU�GHVFRQVLGHUDomR�
com estes agricultores, apesar de eu, por ser um persistente possuidor de 
XPD�DOWD�WD[D�GH�WULJOLFHUtGHRV��QmR�SRGHU�GHVIUXWDU�WDQWR�TXDQWR�JRVWDULD�
dos tubérculos da minha terra mater.

Mas... “Eta coisa boa!”, essa de poder escrever sem ter que citar referên-
FLDV�ELEOLRJUi¿FDV��3RLV�EHP��FRPR�R�OHLWRU�WDOYH]�Mi�WHQKD�QRWDGR��QDVFL�QR�
3HUX��HP������±�VXSOLFR�DRV�DPLJRV�EROLYLDQRV�H�FKLOHQRV�TXH�QmR�FRQVLGHUD-
UHP�LVWR�XPD�SURYRFDomR����&UHVFL�QR�VHLR�GD�FRPXQLGDGH�MXGDLFD�GH�/LPD��R�
que me ofertou um contrato inicial com a ética hebraica, porém apenas uma 
YLVmR�OLPLWDGD�GD�UHDOLGDGH�SHUXDQD��SULQFLSDOPHQWH�GH�EHOR�PXQGR�DQGLQR�H�
GH�VXD�LGHRORJLD��'H�IDWR��DFHVVHL�HVWH�PXQGR�DSyV�PHX�LQJUHVVR�QD�8QLYHU-
VLGDG�1DFLRQDO�GH�,QJHQLHULD��SDUD�FXUVDU�DUTXLWHWXUD��TXH�DEDQGRQHL�DSyV�
GRLV�DQRV��SHOD�IDOWD�TXH�VHQWLD�GH�XPD�XWLOL]DomR�PDLV�LQWHQVD�H�DUWtVWLFD�GR�
raciocínio matemático. Fui fazer engenharia civil em Israel, no Technion, em 
Haifa, que ainda considero a cidade mais bela entre aquelas em que tive o 
SUD]HU�GH�PRUDU��'R�PHX�FXUVR�VHFXQGiULR�QR�&ROpJLR�/HyQ�3LQHOR�DWp�PLQKD�
REWHQomR�GR�WtWXOR�GH�EDFKDUHO�HP�HQJHQKDULD�H�R�UHFRQKHFLPHQWR�GR�PHX�
diploma pelo colégio de engenheiros de Israel e pelo CREA, tive evidente-
PHQWH�XP�VHP�¿P�GH�H[SHULrQFLDV�H�DSUHQGL]DGRV��DOJXPDV�PDLV��RXWUDV�
menos, legais... (Taí, essa é uma das poucas coisas nas quais concordo com 
R�³)+&�SyV�VRFLyORJR´��



8PD�H[SHULrQFLD�TXH�TXHUR�UHODWDU�DTXL��PRWLYDGR�SHOR�PHX�FRPSURPLV-
VR�FRP�R�QDVFLPHQWR�GD�QRYD�8QLYHUVLGDGH�)HGHUDO�GR�6XO�GD�%DKLD��8)6%��
p�D�GR�SUD]HU�GH�HVWXGDU�H�GH�SUDWLFDU�D�PDWHPiWLFD��3HOR�PHQRV�DTXHOD�
mais básica, da Aritmética e da Álgebra, da Geometria e da Trigonometria 
±�TXH�IRUDP�GXDV�GDV�SURYDV�GH�LQJUHVVR�QD�81,��QR�¿QDO�GRV�DQRV�VHVVHQ-
ta), mais ainda, do Cálculo Diferencial e Integral, da belíssima loucura da 
WHRULD�GRV�OLPLWHV��'R�HPSXUUmR�SDUD�R�PXQGR�DEVWUDWR�TXH�VH�PDWHULDOL]D�
QXP�IRJXHWyULR�TXDVH�SVLFRGpOLFR�DR�¿QDO�GD�GHPRQVWUDomR�GH�XP�WHRUHPD��
³FTG´��FRPR�TXHUtDPRV�GHPRQVWUDU���0H�SHUJXQWR��³3RUTXH�QmR�VH�Gi��FRP�
D�JUDQGH�PDLRULD�GRV�QRVVRV�MRYHQV��R�GLUHLWR�D�HVWH�RUJDVPR" �́�3RUTXH�WH-
mos que aceitar passivamente o olhar idiota daqueles na frente de um vídeo 
JDPH�EUXWDO�H�VDQJXLQROHQWR��2X�R�EDODQoDU�QmR�PHQRV�LGLRWD��DR�FRPSDVVR�
GH�XP�FDQomR"�&DQomR�HVWD�TXH��JHUDOPHQWH��VH�QmR�p�PRQRVVLOiELFD��p�
“monocultural”.

Lembro, com enorme prazer, a agilidade mental que desenvolvi ao me 
SUHSDUDU�SDUD�R�YHVWLEXODU�GD�81,�SULQFLSDOPHQWH�DR�HVWXGDU�DV�FLWDGDV�DUWHV�
matemáticas. O prazer de pular, sem cerimônia, de uma pra outra, ao longo 
GD�UHVROXomR�GH�XP�~QLFR�H[HUFtFLR��(�R�HVWURQGR�DR�FKHJDU�DR�UHVXOWDGR��
KHLQ"�3ULQFLSDOPHQWH�VH�IRL�SRU�XP�³FDPLQKR´�TXH�R�SURIHVVRU�QHP�WLQKD�
LPDJLQDGR��9RFr�Mi�GHYHP�WHU�RXYLGR�D�SLDGD�GR�SURIHVVRU�TXH�FREUD�GRV�
DOXQRV��QXPD�SURYD��FRPR�XVDU�XP�EDU{PHWUR�SDUD�GH¿QLU�D�DOWXUD�GH�XP�
SUpGLR�H��XP�GHOHV�OKH�DSUHVHQWD����RX�PDLV�DOWHUQDWLYDV��1mR"�3URFXUHP�QD�
internet. 
7HPRV�XP�HQRUPH�GHVD¿R�SHOD�IUHQWH�SDUD�GHPRFUDWL]DU�R�DFHVVR�DR�

PXQGR�PDWHPiWLFR��FODUR�TXH�QmR�DSHQDV�SDUD�RV�TXH�JRVWDP�GDV�HQJHQKD-
rias mas, e principalmente, para todo mundo. Temos que “detonar” a igno-
UkQFLD�JHQHUDOL]DGD�SHOR�PDX�HQVLQR�GHVWD�DUWH�FLrQFLD��GD�D¿UPDomR�GH�TXH�
HOD�VHMD�GH�GLItFLO�DFHVVR�RX��SLRU�DLQGD��GH�TXH�HOD�OLPLWD�D�LQWXLomR�RX�R�OLYUH�
pensar e sentir. Mau ensino este, que acabou marginalizando tanta gente, ao 
TXDOL¿FDU�FRPR�³OLPLWDGDV´�DTXHODV�PHQWHV�TXH�QmR�FRQVHJXLDP�HQWHQGHU�R�
TXH�PDXV�SURIHVVRUHV�QmR�FRQVHJXLDP�HQVLQDU�

Temos que mergulhar em novas experiências e praticá-las com responsa-
bilidade mas sem medo de errar. Academia Khan, Moocs, etc.

Mas “vamos em frente que atrás vem gente”. Muita gente...



De Porter a Stakeholder, 
uma viagem encantadora

Denise Barros de Azevedo

Sou uma pessoa apaixonada pelo que faço, e esta paixão vai ao encontro 
DRV�PHXV�VRQKRV�DFDGrPLFRV�H�SUR¿VVLRQDLV��'HVGH�D�PLQKD�JUDGXDomR�HP�
Engenharia Agronômica, na qual busquei seguir os passos do meu pai, até 
o meu Doutorado, que foram muito importantes para a minha visão multi-
GLVFLSOLQDU��$�PLQKD�WHVH�GH�PHVWUDGR�IRL�DVVLP��DSDL[RQHL�PH�SHOR�PRGHOR�
GDV�³FLQFR�IRUoDV�FRPSHWLWLYDV �́�GR�DXWRU�0LFKHO�3RUWHU��0LQKD�RULHQWDGRUD�
de Mestrado que o diga, mas encontrei a minha co-orientadora, do Departa-
PHQWR�GH�$GPLQLVWUDomR�GD�8)9��TXH�IRL�DOXQD�GR�PHVPR�3RUWHU��,PDJLQHP��
)LTXHL�HQFDQWDGD��)RUPDPRV�XPD�yWLPD�HTXLSH��H�WHRULFDPHQWH��D�WHVH�GH�
mestrado foi um excelente trabalho do Departamento de Economia Rural da 
8QLYHUVLGDGH�)HGHUDO�GH�9LoRVD��8)9��
$SyV�HVWH�WUDEDOKR��IXL�WUDEDOKDU�HP�YiULDV�RUJDQL]Do}HV�H�XQLYHUVLGDGHV��

DWp�TXH��XP�GLD��FRQKHFL�D�SDODYUD�TXH�PXGRX�PLQKD�IRUPD�GH�HVWXGDU����
$�GRV�6WDNHKROGHUV����³0HX�'HXV���́ ��SHQVHL��2�TXH�p�LVWR"�$FKHL�D�SDODYUD�
linda, robusta, instigante, inteligente, determinante, ousada, globalizada, 
XPD�HVSpFLH�GH�³PXOWL�WXGR �́�(Q¿P��D�SDL[mR�VXUJLX�H��GHVGH�HQWmR��YHQKR�
EXVFDQGR�FRPSUHHQGHU�FRPR�HVWD�SDODYUD�LQÀXHQFLD�RV�GLYHUVRV�VHJPHQWRV�
GD�FLrQFLD�H�GD�WHFQRORJLD�PXQGLDO��QDFLRQDO��UHJLRQDO�H�ORFDO�

Meu primeiro contato com ela – a palavra stakeholders – foi para a cons-
WUXomR�GR�PHX�SURMHWR�GH�GRXWRUDGR�HP�$JURQHJyFLRV�QR�&(3$1�8)5*6��
)XL�SDUD�D�8)*��8QLYHUVLGDGH�)HGHUDO�GH�*RLiV���H�Oi�FRPHFHL�PLQKD�EXVFD�
QR�SHULyGLFR�&DSHV��QD�VDOD�GH�XPD�SURIHVVRUD��)LTXHL�XPD�WDUGH�EXVFDQGR�
artigos, e achei tudo, desde origens, conceitos, abordagens, autores, e di-
YHUVRV�MRXUQDOV�
(VWD�SDODYUD�PiJLFD�PH�OHYRX�D�HQWUDU�QR�'RXWRUDGR�HP�$JURQHJyFLRV�QR�

&(3$1�8)5*6����8ID����$JRUD�D�WDUHID�p�D�GH�OHYi�OD�DWp�R�¿P�GR�PHVPR����
Meu marido foi fundamental para este meu processo, sempre me incenti-
YDQGR�H�DSRLDQGR��0HX�RULHQWDGRU�GH�GRXWRUDGR�IRL�WHVWHPXQKD�GD�PLQKD�
WUDMHWyULD�DFDGrPLFD�H�GHVWH�HQFDQWDPHQWR�
1DV�DXODV�VHJXLQWHV��FRPHFHL�D�LQGDJDU�VREUH�D�PHVPD��IULVDQGR�D��HP�

WRGDV�DV�DXODV��(�WDQWR��TXH�R�PHX�FRGHQDPH�HUD�³'HQLVH�6WDNHKROGHUV �́�TXH�
HX�DGRUDYD��3RLV�HVWH�WHPD�FRPHoRX�D�DSDUHFHU�HP�YiULDV�GLVVHUWDo}HV�H�



WHVHV�GH�GRXWRUDGR�QR�&(3$1��3RU�TXH�VHUi"�,QÀXrQFLD"�+RW�7RSLF"�7HQGrQ-
FLDV"�&XULRVLGDGH"�6y�VHL�TXH�HOD�HVWi�HP�GLYHUVDV�GLVVHUWDo}HV�H�WHVHV�GR�
'HSDUWDPHQWR��(VWD�PLQKD�LQVLVWrQFLD�JHUDYD�FRQÀLWRV�HQWUH�PHXV�FROHJDV��
H�DWp�DOJXPDV�GLYHUJrQFLDV�HP�VDOD�GH�DXOD��0DV�HVWHV�IDWRUHV�QmR�LQFRPR-
GDYDP�XPD�SHVTXLVDGRUD�FDGD�YH]�PDLV�DSDL[RQDGD�SRU�HVWH�DVVXQWR��0XLWR�
SHOR�FRQWUiULR��DXPHQWDYDP�DLQGD�PDLV�D�VHGH�GH�FRQKHFLPHQWR�SRU�HOH�

Meus primeiros artigos foram sobre stakeholders e também minha pri-
meira viagem internacional à Wageningen University, como aluna de douto-
rado brasileira, fui defender seu projeto de tese em uma banca holandesa e 
GHSRLV�FRQYLGDGD�D�SDOHVWUDU�SHOD�(EHUVZDOG�8QLYHUVLW\��TXH�¿FD�QD�$OHPD-
QKD�RULHQWDO�
1mR�SHQVHP�TXH�IRL�XPD�TXH�OHYRX�j�RXWUD��PDV�R�6N\SH�H�D�PLQKD�FXULR-

VLGDGH�SRU�HQFRQWUDU�XP�SURIHVVRU�FKDPDGR�0DUWLQ�:HOS��7XGR�DFRQWHFHX�
PXLWR�UiSLGR��HX�HVWDYD�HP�FDVD��OHQGR�DOJXQV�DUWLJRV��H�DFKHL�XP�TXH�HUD�
³D�PLQKD�FDUD �́�/RJR�IXL�VDEHU�TXHP�HUD�R�DXWRU��LQVHUL�R�QRPH�GHOH�QR�6N\SH�
H��SDUD�PHX�HVSDQWR��HOH�HVWDYD�Oi��(��SDUD�PHX�RXWUR�HVSDQWR��PDLRU�DLQGD�
TXH�R�DQWHULRU���HX�OLJXHL�H�HOH�DWHQGHX��,PDJLQHP�PHX�VXVWR��1DWXUDOPHQ-
WH��FRPHoDPRV�D�FRQYHUVDU�HP�LQJOrV��(OH�p�¿QODQGrV�H�PRUD�QD�$OHPDQKD��
E, logo em seguida, mandei-lhe e-mails, artigos, e ele me convidou para 
YLVLWi�OR�SRU�GRLV�GLDV��H�SDUD�ID]HU�XPD�SDOHVWUD�VREUH�RV�PHXV�6WDNHKRO-
GHUV��'HVGH�HVWH�FRQYLWH�HP�GLDQWH��VXUJLX�D�RSRUWXQLGDGH�GH�UHDOL]DU�XP�
Doutorado Sanduíche com Bolsa DADD na University of Applied Sciences 
– Fachhoschschule Eberswalde, um lugar que adorei e onde aprendi muito 
VREUH�'LiORJRV�HQWUH�6WDNHKROGHUV�
2�PHX�FDPLQKR�UXPR�DRV�6WDNHKROGHUV�PH�DEULUDP�SRUWDV�QmR�Vy�DFD-

GHPLFDPHQWH��PDV�FRQVFLHQWHPHQWH��SRLV�FRPHFHL�SHUFHEHU�DV�FRQH[}HV�
TXH�H[LVWLDP�HQWUH�HVWD�WHRULD�H�DV�GHPDLV�iUHDV�GR�FRQKHFLPHQWR��7HVH�GH�
'RXWRUDGR�SURQWD��9HQFLGD�HVWD�OXWD��'HIHVD�HQFHUUDGD��HQWmR�WUDWHL�GH�³FRQ-
TXLVWDU�PHX�OXJDU�DR�VRO �́
0LQKD�PDLV�UHFHQWH�H[SHULrQFLD�LQWHUQDFLRQDO�IRL�QR���WK�,QWHUQDFLRQDO�

3URJUDPPH�RQ�WKH�0DQDJHPHQW�RI�6XVWDLQDELOLOLW\��,306���([HFXWLYH�(GX-
FDWLRQ�&RXUVH�RQ�6XVWDLQDEOH�'HYHORSPHQW�'LSORPDF\��RQGH�FRQVHJXL�XPD�
EROVD�SDUD�UHDOL]i�OR��QR�DQR�GH�������HP�&HQWHU�:RXGVFKRWHQ��=HLVW��+R-
ODQGD��1DTXHOH�FXUVR��KDYLD�YiULDV�LQVWLWXLo}HV�UHVSRQViYHLV��FRPR�6XVWDLQD-
ELOLW\�&KDOOHQJH�)RXQGDWLRQV��:DJHQLQJHQ�8QLYHUVLW\�DQG�5HVHDUFK�&HQWUH��
'XWFK�0LQLVWU\�RI�(FRQRPLF�$IIDLUV��$JULFXOWXUH�DQG�,QQRYDWLRQ��7LDV1LPEDV�
%XVLQHVV�6FKROO��&RQVHQVXV�%XLOGLQJ�,QVWLWXWH��*OREXV�±�,QVWLWXWH�IRU�*OR-
EDOL]DWLRQ�DQG�6XVWDLQDEOH�'HYHORSPHQW�H�7LEXUJ�8QLYHUVLW\��$SUHQGHPRV�
PHWRGRORJLDV�FRPR�D�3DEOR�%XIRUG�6LPXODWLRQ�H�:RUG�&DIH�TXH�VmR�WpFQLFDV�
GH�QHJRFLDomR�H�GH�GLiORJRV�HQWUH�VWDNHKROGHUV��/i�KDYLD�SHVVRDV�GR�PXQGR�
LQWHLUR��GHVGH�D�ÈIULFD�j�5~VVLD��GD�8FUkQLD�H�0ROGRYD�j�+RODQGD�H�DRV�(VWD-
GRV�8QLGRV��HQWUH�RXWURV��)RL�XPD�H[SHULrQFLD�LQFUtYHO�
7UDEDOKHL�HP�GLYHUVDV�XQLYHUVLGDGHV��SDVVHL�HP�GRLV�FRQFXUVRV�S~EOLFRV��

QD�8QLYHUVLGDGH�GH�%UDVtOLD��81%��H�QD�8QLYHUVLGDGH�)HGHUDO�GH�*RLiV��8)*���
tomei posse na UnB, e, então, fui transferida para a Universidade Federal 
GR�0DWR�*URVVR�GR�6XO��8)06���HP�&DPSR�*UDQGH�±�06��&RLQFLGHQWHPHQWH��
WRGDV�QR�PHX�&HQWUR�2HVWH��TXH�DGPLUR�WDQWR�
+RMH��SRVVR�D¿UPDU�TXH�WDQWR�PLQKD�JUDGXDomR�TXDQWR�R�PHVWUDGR�H�R�

GRXWRUDGR�OHYDUDP�PH�D�OXJDUHV�GLVWDQWHV�H�GHVD¿DGRUHV��H�GDTXHOD�SDL[mR�



VXUJLUDP�QRYRV�VHQWLPHQWRV��FRPR�UHVSHLWR��DGPLUDomR�H�DPRU�
$LQGD�HVWRX�DSDL[RQDGD�SHORV�VWDNHKROGHUV�±�WDOYH]�DWp�HQFRQWUDU�D�SUy[L-

PD�SDODYUD�±�PDV�SHQVDQGR�H�DQDOLVDQGR�RV�IDWRV����(VWRX�VHPSUH�D�HQFRQ-
WUD�ODV����%DVWD�HQFDQWDU�VH�



Vida de doutoranda sofrenilda
Fernanda Maciel Reichert 

Em 2010 minha vida mudou, completamente. Em 2003 me formei em 
Administração e, mesmo antes disso, já trabalhava na empresa da família 
(e, depois, também no exterior). Enquanto fazia a faculdade, sempre me via 
como uma grande executiva, e acabei trilhando esse caminho do mercado. 
Mas, um dia, começou a crescer uma inquietação, uma certa insatisfação 
com minhas atividades do dia a dia. Até que tomei algumas decisões... Sabe 
aquelas pessoas que mudam completamente de vida? Largam tudo para 
viver numa Kombi fotografando o mundo? Ou que viram artistas? Ou que 
YLUDP�VXU¿VWDV"�(Q¿P����$TXHODV�TXH�PXGDP�WXGR�UDGLFDOPHQWH"
(X�¿]�PLQKD�³PXGDQoD�UDGLFDO �́�'HL[HL�R�PHUFDGR�H�UHVROYL�ID]HU�PHVWUD-

do. Queria ser professora como muitos da minha família (avós, tios e tias). 
Tudo aquilo começou a me encantar de tal forma que não me via mais em 
outro lugar que não no ambiente da Universidade. A pesquisa me encantou, 
e descobri que, mais do que professora, eu queria ser uma pesquisadora!

Entre ups e downs, terminei o mestrado e entrei no doutorado... Ahhh... 
Então agora eu iria viver um sonho, o de que estava fazendo o que realmen-
te queria?
%RP����0DV�QHP�WXGR�VmR�ÀRUHV����$�SHVTXLVD�p�PLQKD�YLGD��PDV�QmR�QRV�

HQJDQHPRV��QmR�p�QDGD�IiFLO��±�Mi�GL]LD�D�³GRXWRUDQGD�6RIUHQLOGD �́
Você tem uma orientação bem importante sobre a sua tese com o seu 

orientador. Você grava a conversa no seu celular para depois não ter que 
³SVLFRJUDIDU´�WXGR�R�TXH�HVWi�VHQGR�GLWR��9RFr�FKHJD�GH�QRLWH�HP�FDVD�H�YDL�
baixar a gravação. O seu celular cai no chão e o cartão de memória QUE-
�%5$��'HVDVWUH�

Você começa a escrever a sua tese baseando-se unicamente na sua me-
mória. Você tem outras conversas informais, lê, lê e lê, e você esboça uma 
primeira versão para o ensaio teórico.

...Enquanto isso... o seu celular cai no chão (pela centésima vez), só que 
dessa vez a tela quebra. OK, os dados continuam intactos. É apenas um 
GHVFRQIRUWR�GLJLWDU�QD�WHOD�TXHEUDGD��6HULD�D�VXD�GHVFXOSD�SDUD�¿QDOPHQWH�
comprar um iPhone?

...Enquanto isso... a tela do seu computador quebra de tal forma que não 
DEUH�H�IHFKD�PDLV��2X�R�FRPSXWDGRU�¿FD�DEHUWR��RX�IHFKDGR��9RFr�HVFROKH�D�
primeira opção, por motivos óbvios.



���(QTXDQWR�LVVR����YRFr�³JDQKD´�XP�0DF%RRN�XVDGR��GH�SURSULHGDGH�GH�
VHX�JUXSR�GH�SHVTXLVD��%HOH]D��DJRUD�YDL��$¿QDO��FRPR�WRGRV�GL]HP��$SSOH�
QmR�WUDYD��181&$��2�RL"""�2�³VHX´�WUDYD��H�D�FDGD���PLQXWRV��7RGR�R�VHX�
³PXQGR´�¿FD�WUDYDGR��H�PDLO��LQWHUQHW��SURFHVVDGRU�GH�WH[WR����(QWmR��YRFr�
volta para o seu bom e velho computador com Windows, que apesar de não 
abrir e fechar a tela, não trava. Incrível, não trava mesmo! Ao menos, não 
tanto quanto o tal Apple.
���(QTXDQWR�LVVR����YRFr�FRPHoD�D�SHVTXLVDU�RXWURV�VPDUWSKRQHV��$¿QDO��

agora Apple trava!
...Enquanto isso... seu e-mail do Yahoo, que está com você há milênios, 

passa a ser rejeitado pelos e-mails da sua universidade, sem nenhum moti-
vo aparente. Seus professores, grupos de discussão, etc., todos te rejeitam 
(virtualmente). Lá vai você, depois de anos, trocar de e-mail. Cria um e-mail 
esdrúxulo, já que todas as Fernandas Reichert do mundo pegaram os ende-
reços de e-mail mais interessantes. Sim, é verdade! Existem várias Fernan-
das Reichert! E, então, avisa todo mundo do novo endereço eletrônico, faz 
o encaminhamento, atualiza usuários e senhas, transfere contatos... Ufa! E 
pior, só o tempo dirá se deu tudo certo.
���(QTXDQWR�LVVR����QRYD�RULHQWDomR��9RFr�PRVWUD�VXDV����SiJLQDV�GR�HQ-

saio. O professor lê as duas ou três primeiras (introdução) e não gosta. 
Conversam, conversam e conversam. Você grava a conversa, como sempre. 
$FDED�D�EDWHULD�GR�FHOXODU�QR�PHLR�GD�FRQYHUVD��9RFr�SHUFHEH�Vy�QR�¿P��PDV�
não há de ser nada; quando carregar você salva a parte que gravou. Ledo 
HQJDQR��6RIUHQLOGD��9RFr�SHUGHX�D�JUDYDomR��3HUGHX�78'2��'(�1292�

...Enquanto isso... a Sofrenilda tenta escrever novamente a partir da sua 
memória. Entre androides e outras tecnologias, não sai nada. Agora é a So-
frenilda que trava.

...Mas tudo bem, lá vai a Sofrenilda para a universidade, trabalhar um 
pouco. Ooops, vai mesmo? O carro travou, Sofrenilda não vai, não... Não 
dá para ir de ônibus, estão em greve, lembra? Não dá para ir a pé, está 40 
graus há um mês, lembra?

...Mas Sofrenilda tem amigos! Ela vai de carona. E de carona também vai 
o tal Apple que vive travando... Vai sofrer uma intervenção para ver se para 
de frescura e volta a trabalhar.

...Mas quem tem que trabalhar é a Sofrenilda, que tem um prazo a cum-
prir. Sofrenilda muda os ares, acha que os ventos da lagoa lhe trarão novas 
LGHLDV��OKH�SHUPLWLUmR�LGHQWL¿FDU�JDSV�H�ID]HU�QRYRV�OLQNV��28�12�
6RIUHQLOGD�WUDYD��(�¿FD�QHUYRVD�SRUTXH�HVWi�WUDYDGD�H�WUDYD�PDLV�DLQGD��

Mas, como disse, Sofrenilda tem amigos. Os que incentivam, consolam, ofe-
recem ajuda e mandam ela escrever sem pensar muito para tentar fazer as 
LGHLDV�ÀXtUHP�

Tá aí, Sofrenilda está escrevendo. Mas não era bem isso que deveria ter 
ido para o papel, né?

***
Jovens sonhadores buscando entrar para o mundo acadêmico, ou os mais 

experientes buscando mudar de vida; não se sintam desencorajados! Um 
choque de realidade não faz mal a ninguém, certo?



Doutorado sanduíche – experiência 
acadêmica e de vida

Alisson Eduardo Maehler

Em muitas ocasiões somos instigados a sair da nossa “zona de conforto”. 
Viver um período em outros países, com suas diferenças culturais e econô-
micas, é uma delas. Aqui irei relatar brevemente a minha experiência como 
estudante (ou pesquisador visitante) na Universidade de Lisboa, em 2010, 
pelo período de dez meses. A ideia aqui é estimular outras pessoas a se de-
VD¿DUHP�H�D�EXVFDUHP�HVVD�H[SHULrQFLD�

Minha estada em Portugal, particularmente em Lisboa, centro da metró-
pole e do império português, foi algo extraordinário demais para mencionar 
apenas nos relatórios para as agências de fomento. Foi algo que mudou a 
minha forma de ver o mundo, o Brasil e, em especial, as empresas multina-
cionais brasileiras, que foi o tema da minha tese de doutorado em Adminis-
tração na UFRGS. Para entender o nosso país, sua economia e sua organiza-
ção empresarial, foi preciso dar uma volta ao tempo, às nossas origens, para 
uma compreensão mais aprofundada de nossa realidade. 
3DUWLFXODUPHQWH��IXL�LQÀXHQFLDGR�SRU�XPD�REUD�GH�XP�JHyJUDIR�IUDQFrV�

que conhece profundamente o Brasil: Paul Claval, com seu livro “Brasil: uma 
potência em emergência ”. Neste livro, o autor analisa o país e a potência 
em que ele se tornou, retomando a questão histórica, que começa com as 
grandes navegações portuguesas, o descobrimento do Brasil, a organização 
do nosso território e sua ocupação e colonização, a formação econômica e 
social, o surgimento do capitalismo e posteriormente da indústria nacional e 
as transformações que o país vem atravessando, ao longo de mais de cinco 
séculos, em todas as áreas. Nesse sentido, penso que estudamos, em nos-
sa formação gerencial, empresas brasileiras sem entender o próprio Brasil, 
mesmo sem nos apoiar em análises que não sejam apenas microeconômicas 
ou baseadas em teses feitas por autores não brasileiros! 

De fato, deixamos à margem autores como Celso Furtado, Florestan Fer-
nandes, Guerreiro Ramos, Sérgio Buarque de Holanda e outros que enten-
deram a fundo o Brasil e foram capazes de projetar um pouco do seu futuro. 
Ora, como entender o hoje sem olhar ao passado? Como entender o Brasil 
sem voltar no tempo e analisar Portugal? Como analisar nossa gestão sem 
entender a sociedade e os nossos maiores pensadores? Consegui isso por 



meio da realização do estágio de doutorado, o qual, sem dúvida, gerou di-
versos insights importantes para a minha tese.

Muitos acreditam que, se o Brasil tivesse sido descoberto por outros pa-
íses, como a Alemanha ou a França, estaríamos mais à frente do que esta-
mos. Ou mesmo que fomos apenas explorados e deixados à margem pelas 
economias europeias, sobretudo por Portugal. Isso não é verdade. Na visão 
GH�&ODYDO��3RUWXJDO�IRL�PXLWR�HPSUHHQGHGRU�H�H¿FLHQWH�HP��D��UHXQLU�UHFXU-
sos e tecnologias para realizar as grandes navegações; b) colonizar e ocupar 
um território tão extenso; b) criar uma estrutura produtiva e manter unidas 
pessoas de origens tão diversas como o índio, o caboclo, o branco europeu, o 
negro africano; d) defender o território de ameaças estrangeiras (como fran-
ceses, holandeses e espanhóis); e e) reconhecer a nossa independência e, 
atualmente, ver o mercado brasileiro como algo estratégico, que precisa ser 
considerado e respeitado (o que, de fato, está muito em voga em Portugal, 
com a ideia de se mirar o oceano atlântico). 

Assim, o empreendedorismo, a técnica, a gestão de riscos e capitais que 
os portugueses tiveram que utilizar foram, em maior ou menor grau, trans-
feridos para o novo mundo. O estabelecimento de rotas comerciais, as nego-
ciações com os vizinhos e com a Espanha para a divisão do território torna-
ram a nossa diplomacia forte, o que é uma característica do Brasil até hoje, 
e que começou com a colonização portuguesa. A ânsia de descobrir novos 
caminhos, novos mercados, introduzir novos produtos e processos, desde a 
cana-de-açúcar, as minas e o charque tiveram início também com a coloni-
zação lusitana. Se, hoje, o Brasil tem empresas globais que se aventuram 
em “novos mares nunca dantes navegados”, é porque isto está implícito em 
sua formação econômica e social. De tal forma, existe uma simbiose entre 
brasileiros e portugueses. E tanto, que inseri um capítulo na tese apenas 
sobre as relações Brasil – Portugal e, neste contexto, o Investimento Direto 
Estrangeiro do Brasil para este país europeu. Se, outrora, pouco investíamos 
no exterior e éramos recebedores líquidos de capital, atualmente a situação 
se inverte, com as empresas brasileiras investindo fortemente no exterior e 
criando multinacionais nos mais diversos setores da economia.
3RU�¿P��GHVWDFR�D�QHFHVVLGDGH�GH�TXH�R�SHVTXLVDGRU�VRFLDO��SULQFLSDO-

mente o de gestão, saia de sua “zona de conforto” e explore também “novos 
mares”, pesquisando temas novos, inserindo outras visões acadêmicas e, 
principalmente, bebendo na fonte de autores nacionais, muitas vezes até de 
outras áreas e que frequentemente são marginalizados porque “o de fora é 
sempre melhor” ou mesmo porque “esta fonte que você utilizou não é atual 
e não está avaliada no Qualis-CAPES”. Nossa trajetória acadêmica deve ser 
o resultado dessa busca, dessa necessidade, dessa visão que olha para fora 
para entender melhor a nossa economia, a nossa sociedade e as nossas 
empresas. 

A despeito dessa necessidade acadêmica, é importante notar que nossa 
existência e nossa visão de mundo mudam. De fato, penso que voltei ou-
tra pessoa dessa experiência. Conheci diversos países na Europa, participei 
GH�LPSRUWDQWHV�HYHQWRV�DFDGrPLFRV��¿]�QRYRV�DPLJRV��SRUWXJXHVHV��DOH-
mães, angolanos, moçambicanos), vivi sozinho em um país diferente, tendo 
que executar as atividades domésticas de forma totalmente independente. 
(�WDPEpP�IRL�XP�SHUtRGR�GH�UHÀH[mR��R�TXH�p�LPSRUWDQWH�SDUD�D�HVFULWD�



de uma tese e para se estabelecer a noção de quem queremos ser e o que 
queremos ter. Também destaco ter o apoio da minha companheira, que en-
WHQGHX�H�SHUPLWLX�TXH�HX�UHDOL]DVVH�HVVH�VRQKR�GH�YLYHU�IRUD��$¿QDO��p�TXDVH�
um ano de afastamento, reduzido pela tecnologia que facilita a convivência 
à distância. 

É importante que o acadêmico que busca essa oportunidade tenha certa 
D¿QLGDGH�FRP�R�SDtV�SDUD�RQGH�YDL��VHMD�HP�WHUPRV�GH�OtQJXD��GH�FXOWXUD�RX�
contatos. Mesmo Portugal tendo o mesmo idioma, a sua cultura, seus hábi-
tos e o seu modo de vida são diferentes. E temos que nos adaptar, aceitar e 
conviver com as diferenças. Na verdade, é isso que importa, pois só viven-
do um tempo em um país é que conseguimos entender suas pessoas e sua 
economia. Para mim, que estudei gestão internacional, isso foi fundamen-
tal. Envolve também o planejamento antecipado, busca de bolsas, vontade, 
boas notas e o estabelecimento de uma rede de contatos. Posso dizer que 
fui muito bem acolhido, que sinto muita saudade daquele tempo e que ir 
foi uma das decisões mais sábias que tomei na vida. Hoje, na condição de 
professor e coordenador de um curso de graduação, incentivo meus alunos 
e terem essa experiência, que não apenas os auxiliará em suas carreiras em 
grandes empresas ou no governo, mas também aproximará os povos, esta-
belecerá novos laços e criará, com certeza, cidadãos melhores e mais felizes!



Sanduíche no Canadá
Iuri Gavronski

Nara Maria Müller

Em 2007, fomos ao Canadá para estudar. Fizemos os dois textos a seguir 
de forma independente, para dar aos leitores nossas perspectivas desta his-
tória.

***

“Versão Iuri”.
Era verão. Eu estava de férias, se é que se pode chamar de “férias” quan-

do se vai para a praia com um laptop e toneladas de coisas para escrever. 
De qualquer forma, eu estava tomando um chimarrão com a minha mulher, 
Nara, e com meus sogros, na varanda da casa de praia deles, quando eu 
recebi o telefonema do Felipe. Eu havia trabalhado quase toda a minha vida 
em empresas grandes e médias, e sabia que, quando o chefe liga, é sinal 
de problemas. Não que o orientador de doutorado seja o chefe, mas ele de-
¿QLWLYDPHQWH�HVWi�PDLV�DOWR�QD�KLHUDUTXLD�GR�TXH�R�GRXWRUDQGR��(P�RXWUDV�
palavras, receber ligações de alguém mais alto na hierarquia é sempre sinal 
de problemas, seja ele chefe, orientador, coordenador de curso ou esposa.

Com aquele jeito jovial de sempre, o Felipe disse: “Conseguimos! Apro-
YDUDP�D�WXD�EROVD�GH�GRXWRUDGR�VDQGXtFKH�´�(X�¿TXHL�WmR�FKRFDGR�TXH�QmR�
conseguia responder direito. Depois, conversando com ele, disse-me que 
¿FRX�DWp�XP�SRXFR�GHFHSFLRQDGR�FRP�D�PLQKD�IULH]D��1mR�HUD�IULH]D��HUD�
choque mesmo... Eu havia consultado a relação das bolsas no site do CNPq 
havia alguns dias e meu nome não estava lá. Disse para a Nara: “Não foi 
desta vez...”, e tirei o assunto da cabeça. Contrariamente aos instintos da 
Nara, que sempre conta todas as coisas que estão por acontecer, eu tenho 
um estilo mais reservado. Com medo de que o pedido de bolsa não fosse 
aceito, eu não havia contado a ninguém. Nem a meus sogros, que estavam 
sentados à minha frente enquanto eu recebia a notícia!

Para quem não é do ramo, o doutorado sanduíche é um tipo de bolsa para 
alunos de doutorado fazerem pesquisa no exterior. Este período pode ser 
de 6 a 12 meses. Havia recebido várias sugestões quanto ao meu projeto. 
$�SULPHLUD��¿FDU����PHVHV��&RQIRUPH�PH�GLVVHUDP��GHPRUD�XP�WHPSR�D�VH�
adaptar, portanto um ano é um bom tempo para conhecer a universidade, 



formar bons vínculos, conhecer a cultura local, etc. Segundo, não falar em 
sanduíche para ninguém. Este é um nome brasileiro para o programa, que 
não é universalmente conhecido. Nem no exterior, nem aqui mesmo. Soube 
que a avó de um doutorando, ao saber que ele estava em uma universidade 
estrangeira, disse: “Coitado! Estudou tanto e agora, nos Estados Unidos, 
está fazendo sanduíche para sobreviver!” A terceira, não alugar minha casa 
para amigos, sob pena de perder estes amigos.

Fechamos então nossa casa, contratamos uma empresa de monitoramen-
to, combinamos com a faxineira e o jardineiro para darem ar de casa em 
QRVVD�FDVD��DEULQGR�H�OLPSDQGR��H�DFHUWDPRV�FRP�R�¿OKR�PDLV�YHOKR�GD�1DUD�
para buscar a correspondência e nos manter informados das novidades.

Certamente, a adaptação cultural foi a parte mais difícil. Na cultura norte-
-americana, não existe o conceito de almoço brasileiro: um prato de comida 
salgada e quente, comida em uma mesa, de preferência na companhia de 
outras pessoas, com um tempo depois para digerir e bater um papo. Na 
minha primeira semana, convidei meu colega de doutorado para almoçar 
no restaurante da universidade, para ouvir um “não, obrigado, trouxe meu 
lanche”. Quase todos levavam seu lanche – um sanduíche e um pacote de 
salgadinhos, em geral batatas fritas. E comiam em frente aos seus compu-
tadores. Eu almoçava na companhia dos meus colegas chineses e de uma 
colega mexicana. Abraçar o colega eu já sabia que não podia, mas nem 
apertar forte a mão todos os dias – isto eu não sabia! No máximo, um abano 
de cabeça e um “como vai hoje?” – normalmente respondido com um “não 
tão mal...” Como diria Asterix, o gaulês, “Estes romanos...” A refeição quente 
era a janta, comida às 6 ou 7 horas da tarde. No inverno, quando anoitece 
às 4 ou 5 da tarde, tudo bem, mas no verão, onde escurece às 8 ou 9 horas 
da noite, é difícil jantar no meio da tarde, ao menos para nós...

Além dos benefícios óbvios e esperados (fazer uma rede de contatos no 
exterior, conduzir uma pesquisa, ter acesso a novas ideias), o sanduíche 
trouxe-me dois grandes benefícios inesperados. O primeiro, um aprofunda-
mento da minha relação com a Nara. Somos ambos casados pela segunda 
vez, e entramos ambos nesta segunda relação com um pé atrás, avalio hoje. 
Até nossa viagem, tínhamos contas separadas de telefone, mantínhamos 
caixas separadas para “Contas pagas do Iuri” e “Contas pagas da Nara”, 
e por aí vai. Lá, era uma conta bancária, abastecida trimestralmente pelo 
CNPq, e tínhamos um orçamento único, fortemente controlado pela Nara e 
executado com austeridade por ambos. As contas eram do casal, as recei-
tas idem, e com isto conseguimos perceber, pela primeira vez, que éramos 
um time, e não duas pessoas que se gostam morando juntas. Esta situação 
perdurou na volta, e tem sido assim até hoje. A segunda, um entendimento 
das (não tão) sutis diferenças culturais entre o Brasil e o Canadá. Longe das 
VLPSOL¿FDo}HV�FRPR�³R�%UDVLO�p�XP�SDtV�YLROHQWR�PDV�DV�SHVVRDV�VmR�FDPD-
radas” e “o Canadá é frio demais e as relações interpessoais são distantes”, 
não há espaço aqui para explicar todos os “detalhes” diferentes entre os dois 
SDtVHV��$SHQDV�PH�UHVWD�GL]HU�TXH�DV�VLPSOL¿FDo}HV�VmR�VHPSUH�HUUDGDV�H�
HQYLHVDGDV��(��DVVLP�FRPR�Ki�PXLWR�PDLV�WRQV�GH�YHUGH�HP�XPD�ÀRUHVWD�GR�
que podemos descrever, as nuances culturais de dois países continentais não 
podem ser explicadas em frases curtas. Sentimos falta das coisas boas do 
Brasil quando estávamos longe, e agora sentimos falta das coisas boas do 



Canadá, depois de nossa volta. Morar em vários lugares implica ter saudades 
GRV�DPLJRV�TXH�¿]HPRV�H�TXH�GHL[DPRV�HP�FDGD�XP�GHVWHV�OXJDUHV�

***

“Versão Nara”
Parecia que tudo seria muito fácil, eu estudara inglês durante vários anos, 

HUD�XPD�GDV�PHOKRUHV�GD�PLQKD�WXUPD�±�HVFUHYLD�WH[WRV��IDODYD�TXDVH�ÀXHQ-
WHPHQWH��FRQVHJXLD�HQWHQGHU�OHWUDV�GH�P~VLFDV��'HVGH�TXH�VRXEHPRV��R¿-
cialmente, que iríamos para o Canadá, em janeiro de 2007, começamos 
os preparativos: documentos, alguém para cuidar da nossa casa enquanto 
estivéssemos fora, buscamos informações sobre o que vestir, que roupas e 
calçados levar e o que deixar para comprar por lá. Fizemos contatos com 
proprietários de apartamentos para alugar e reservamos um bed & breakfast 
SDUD�¿FDUPRV�DV�GXDV�SULPHLUDV�QRLWHV�HP�/RQGRQ��2QWiULR��$K��SRU�YLD�GDV�
dúvidas, me inscrevi num curso de inglês de verão da University of Western 
Ontario – UWO – onde o Iuri faria sua pesquisa do Programa de Doutora-
do da UFRGS. Partimos no dia 04 de março, saindo, em torno de 5 horas 
da manhã, de Porto Alegre, depois de termos passado a noite em claro, 
no aeroporto, acompanhados de nossos amigos Gustavo e Márcia. Em São 
Paulo, nos hospedamos num hotel e dormimos quase o dia todo, já que o 
voo para Toronto sairia às 22 horas. O voo foi tranquilo, consegui um pouco 
de hidratante, com a aeromoça, pois minhas mãos e rosto estavam “super-
-ressecados” (creio que pela temperatura alta do avião – não podíamos levar 
hidratantes, géis, ou líquidos nas bagagens de mão). Viajamos com roupas 
em camadas: uma camiseta de mangas curtas para aguentar o calor antes 
do embarque e uma malha leve de lã, para vestir quando chegássemos 
em Toronto. Os casacos mais quentes deixamos nas malas grandes, que 
estavam no bagageiro do avião. “Só precisaremos desses casacos, quando 
chegarmos em London, pois, nos aeroportos canadenses, passaremos de 
XP�YRR�DR�RXWUR��DWUDYpV�GRV�¿QJHUV �́�PH�GLVVH�R�,XUL��FRP�XPD�FHUWH]D�H�
conhecimento de causa invejáveis e incontestáveis. Chegamos a Toronto, 
HP�WRUQR�GH���KRUDV�GD�PDQKm��GR�GLD����GH�PDUoR�H�SDVVDPRV�SHOR�¿QJHU��
até as instalações do aeroporto. Ainda bem que vestíamos nossos suéteres 
GH�³Om]LQKD �́�SRUTXH��PHVPR�QRV�¿QJHUV��Mi�VHQWtDPRV�R�IULR��/i�IRUD��D�QHYH�
caía sem parar, uma vista deslumbrante para nós, brasileiros. No aeroporto 
soubemos que nosso voo para London atrasaria devido à neve intensa e, 
que, provavelmente, deveríamos desembarcar em outra cidade e seguir até 
London, de ônibus, ou trem. Permanecemos no aeroporto por umas duas 
horas, eu acho, passamos pela imigração, onde tivemos que nos apresentar, 
H[SOLFDQGR�SRUTXH�¿FDUtDPRV�QR�&DQDGi�SRU�XP�DQR��HQ¿P����3HUFHEL�TXH�
meu inglês não era tão bom assim... Víamos, através do vidro do saguão de 
HPEDUTXH��RV�DYL}HV�GD�$LU�&DQDGD��WRGRV�QR�SiWLR�H�VHP�RV�WDLV�¿QJHUV��$V�
pessoas iam e vinham caminhando na neve. Cada vez que a porta abria para 
alguém entrar, ou sair, vinha aquele frio intenso. E nós, sem os nossos casa-
cos, que estavam dentro das malas, já despachadas para seguirem até Lon-
don. Mas, como se diz, “Coragem é o que não nos falta...” Então, pensamos, 
TXDQGR�HVWLYHUPRV�GHQWUR�GR�DYLmR��WXGR�¿FDUi�EHP��)RPRV�DVVHQWDGRV�EHP�
QD�IUHQWH�GD�SRUWD�GH�HQWUDGD�GR�DYLmR]LQKR��TXH�¿FRX�DEHUWD�DWp�TXH�WR-



dos os passageiros tivessem embarcado e o avião tivesse permissão para 
decolar. Finalmente, a autorização chegou e, podíamos ver, na nossa frente 
e atrás de nós, havia muitos aviões que aguardavam por esse momento. 
Chegamos ao aeroporto de London e, mais uma vez, tivemos que caminhar 
no pátio no meio do frio e neve caindo. Procuramos um táxi, com bagageiro 
bem grande, já que estávamos com duas malas de 32 quilos, mais as ba-
gagens de mão permitidas. Conseguimos um táxi que nos deixou em frente 
ao bed & breakfast da Sra. Halina Koch. O motorista nos deixou no outro 
lado da rua, retirou nossas duas malas do bagageiro e as largou na calçada, 
sobre uma camada de 30 cm de neve, à temperatura de -13ºC. Com um frio 
tremendo e, tremendo muito de frio, o Iuri me mandou bater à porta da Sra. 
Halina e deixar as bagagens de mão. Eu deveria retornar, o mais breve pos-
sível, para ajudar a carregar as duas grandes malas. Meus pés enterravam 
naquela neve espessa e macia e meus olhos quase não se mantinham aber-
WRV�SHORV�ÀRTXLQKRV�TXH�FDtDP�GR�FpX��4XDQGR�D�6UD��+DOLQD�DEULX�D�SRUWD�
da sua pousada, eu quase gritei de medo: ela parecia uma bruxa, saída dos 
¿OPHV�GH�WHUURU��GDTXHODV�TXH�DSDUHFHP�QR�PHLR�GD�ÀRUHVWD��$SUHVHQWHL�PH�
a ela e larguei as bagagens de mão. Quando voltava para ajudar o Iuri, ele 
já estava entrando, puxando as duas malas. O frio venceu o cansaço dele. 
Entramos na pousada e a Sra. Halina se mostrou uma senhora maravilhosa, 
uma fada, nos deu chá quente e algumas informações valiosas para nossa 
estada no Canadá. E assim, começamos nossa peregrinação de um ano, 
tempo que nos permitiu aprender, ensinar, conviver e amar aquele país.

***

Como disse Shakespeare, em seu Soneto 36, “Let me confess that we two 
must be twain / Although our undivided loves are one” (deixe-me confessar 
que nós dois devemos ser dois, apesar de nosso amor indiviso ser um –). 
Assim, duas pessoas que, como nós, passaram por uma experiência tão in-
tensa de maneira tão próxima, descrevem-na por perspectivas distintas. Es-
peramos que estas nossas perspectivas forneçam uma visão mais completa 
do que uma narrativa consolidada de nossa história.



Seria o doutorado uma segunda 
adolescência?

Marcelo Trevisan

Lá estava ele, sentado à mesa de um bar à beira mar, pensando no que 
havia acontecido nos últimos quatro anos da sua vida. João era um cara 
TXH�QmR�WLQKD�R�KiELWR�GH�UHÀHWLU�SURIXQGDPHQWH�VREUH�D�VXD�H[LVWrQFLD��
conseguia o que queria porque corria atrás das suas metas. Simples assim! 
Porém, os últimos anos, enquanto cursava o doutorado, concederam a ele 
XPD�H[SHULrQFLD�GLIHUHQWH�
5HDOPHQWH��HUD�DOJR�HVWUDQKR��(QIUHQWDUD�GLYHUVRV�PRPHQWRV�GH�WUDQVL-

omR��LQVHJXUDQoD�H�LQGH¿QLo}HV��4XDVH�VHPSUH�VXDV�G~YLGDV�HUDP�PRWLYD-
GDV�SRU�FRQÀLWRV�HSLVWHPROyJLFRV�RX�PHWRGROyJLFRV��TXH�¿FDYDP�HP�XPD�
yUELWD�QHEXORVD��IDUWDPHQWH�UHFKHDGD�GH�RSo}HV�WHyULFDV�TXH�HPDUDQKDYDP�
D�WmR�DOPHMDGD�SHUJXQWD�GH�SHVTXLVD�GR�VHX�SURMHWR�GH�WHVH��$V�RSo}HV�JD-
QKDYDP�UHIRUoR�D�FDGD�FRQYHUVD�FRP�VHXV�FROHJDV�GRXWRUDQGRV��0DV�HUDP�
UDSLGDPHQWH�WUD]LGDV�DR�SODQHWD�7HUUD�TXDQGR�DV�FRQIURQWDYD�FRP�DV�iUHDV�
de pesquisa de seu orientador.
$Wp�HQWmR��VXDV�GHFLV}HV�HUDP�PDLV�iJHLV�H�PHQRV�WHPHURVDV��(QWUHWDQ-

WR��GXUDQWH�R�FXUVR��DWp�PHVPR�SDUD�VDLU�FRP�RV�DPLJRV�WLQKD�GL¿FXOGDGH�
SDUD�GL]HU�VLP�RX�QmR��4XDQGR�VDtD��R�DVVXQWR��LQYDULDYHOPHQWH��UHSRXVDYD�
no autor tal, no artigo Y, na teoria “nonononono...” O corpo e a mente não 
HVWDYDP�QR�PHVPR�OXJDU��2�SULPHLUR�QD�EDODGD�H�D�VHJXQGD�QDV�WDUHIDV�H�
FRPSURPLVVRV�TXH�R�DFRPSDQKDYDP�QmR�PXLWR�SDVVLYDPHQWH��³4XH�GLDFKR��
eu não era assim!”, lamentava. Às vezes, as atividades não vinculadas ao 
GRXWRUDGR�HUDP�VHPHOKDQWHV�D�XP�UHODFLRQDPHQWR�H[WUDFRQMXJDO��3HQVDYD��
“Eu deveria estar lendo/escrevendo aquele artigo”; “O tempo está passando 
H�R�SUD]R�WHUPLQDQGR���́ �8P�SHVR�QD�FRQVFLrQFLD��TXDVH�XPD�LQ¿GHOLGDGH�

Contemplando a imensidão do mar, João percebeu que embora já tivesse 
YLYHQFLDGR�D�VXD�IDVH�GH�DGROHVFHQWH��SDUHFH�TXH�D�SXEHUGDGH�QmR�R�KDYLD�
abandonado. Era algo como uma segunda adolescência. Todavia, a seme-
OKDQoD�UHVWULQJLX�VH�jV�WUDQVLo}HV��G~YLGDV�H�LQFHUWH]DV��2�HVStULWR�LQFRQ-
VHTXHQWH�GD�µSULPHLUD¶�DGROHVFrQFLD�GR�³)L]��H�GDt" �́�VHP�QHXUDV�H�FXOSDV��
não estava presente. Mas o agora doutor João não estava depressivo e nem 
DUUHSHQGLGR��3HOR�FRQWUiULR��R�SHUtRGR�GR�GRXWRUDGR�OKH�UHQGHX�D�GHVFREHUWD�
GH�QRYDV�FXOWXUDV��PXLWR�DSUHQGL]DGR��GLVWLQWDV�IRUPDV�GH�HQFDUDU�D�YLGD�H�R�



PXQGR��%HP�FRPR�H[FHOHQWHV�DPLJRV�±�DOJXQV�FRQ¿GHQWHV�±�H�XP�SUyVSHUR�
FDVDPHQWR��(Q¿P��ERDV�OHPEUDQoDV�H�SHUVSHFWLYDV�IDYRUiYHLV�
1R�GHYDQHLR�GH�VXDV�UHÀH[}HV��-RmR�VHQWLX�VH�PDLV�VHJXUR��DPDGXUHFLGR�

H�SUHSDUDGR��$¿QDO��D�RSRUWXQLGDGH�GH�YLYHU�GXDV�DGROHVFrQFLDV�WHP�VXDV�
virtudes. E algum ônus... 



A normose acadêmica
Renato Santos de Souza

Doença sempre foi algo associado à anormalidade, à disfunção, a tudo 
aquilo que foge ao funcionamento regular. Na área médica, a doença é iden-
WL¿FDGD�SRU�VLQWRPDV�HVSHFt¿FRV�TXH�DIHWDP�R�VHU�YLYR��DOWHUDQGR�R�VHX�HVWD-
GR�QRUPDO�GH�VD~GH��$�VD~GH��SRU�VXD�YH]��LGHQWL¿FD�VH�FRPR�VHQGR�R�HVWDGR�
de normalidade de funcionamento do organismo. Em uma analogia com os 
organismos biológicos, o sociólogo Émile Durkheim também sugeriu como 
LGHQWL¿FDU�VD~GH�H�GRHQoD�HP�WHUPRV�GRV�IDWRV�VRFLDLV��VD~GH�VH�UHFRQKHFH�
pela perfeita adaptação do organismo ao seu meio, ao passo que doença é 
WXGR�R�TXH�SHUWXUED�HVVD�DGDSWDomR��(QWmR��VHU�VDXGiYHO�p�VHU�QRUPDO��p�VHU�
adaptado, certo? Não necessariamente. Apesar de Durkheim, do ponto de 
YLVWD�VRFLDO��VHU�QRUPDO�GHPDLV�SRGH�WDPEpP�VHU�SDWROyJLFR��RX�SRGH�OHYDU�
D�SDWRORJLDV�jV�YH]HV�DWp�OHWDLV�
2V�SHQVDGRUHV�DOWHUQDWLYRV�3LHUUH�:HLO��-HDQ�,YHV�/HORXS�H�5REHUWR�&UHPD�

chamaram isto de Normose, a doença da normalidade, algo bem comum no 
PHLR�DFDGrPLFR�GH�KRMH��3DUD�:HLO��D�1RUPRVH�SRGH�VHU�GH¿QLGD�FRPR�XP�
FRQMXQWR�GH�QRUPDV��FRQFHLWRV��YDORUHV��HVWHUHyWLSRV��KiELWRV�GH�SHQVDU�RX�
GH�DJLU�TXH�VmR�DSURYDGRV��HP�XPD�GHWHUPLQDGD�VRFLHGDGH��SRU�FRQVHQVR�
RX�WDFLWDPHQWH��H�TXH�SURYRFDP�VRIULPHQWR��GRHQoD�H�PRUWH��&UHPD�D¿UPD�
que uma pessoa normótica é aquela que se adapta a um contexto e a um 
VLVWHPD�GRHQWH��H�TXH��HQWmR��DJH�FRPR�D�PDLRULD��(�SDUD�/HORXS��D�1RUPRVH�
é um sofrimento, a busca pela conformidade que impede o encaminhamento 
GR�GHVHMR�QR�LQWHULRU�GH�FDGD�XP��LQWHUURPSHQGR�R�ÀX[R�HYROXWLYR�H�JHUDQGR�
estagnação.

Estes conceitos, embora fundados sobre um propósito de análise pessoal 
H�H[LVWHQFLDO��VmR�PXLWR�SHUWLQHQWHV�DR�TXH�VH�YLYH�KRMH�QR�PHLR�DFDGrPLFR��
$TXL��SHOD�1RUPRVH��QmR�p�DSHQDV�R�LQGLYtGXR�TXH�DGRHFH��TXH�HVWDJQD��TXH�
deixa de realizar o seu potencial criador, mas o próprio conhecimento. E não 
apenas no Brasil, também em outras partes do mundo. 
3HWHU�+LJJV��3UrPLR�1REHO�GH�)tVLFD�GH�������GLVVH�UHFHQWHPHQWH�TXH�QmR�

WHULD�OXJDU�QR�PHLR�DFDGrPLFR�GH�KRMH��TXH�QmR�VHULD�FRQVLGHUDGR�VX¿FLHQ-
WHPHQWH�SURGXWLYR��H�TXH�SURYDYHOPHQWH�QmR�WHULD�GHVFREHUWR�R�%yVRQ�GH�
+LJJV��D�³SDUWtFXOD�GH�'HXV´���GHVFULWR�SRU�HOH�HP�������PDV�VRPHQWH�FRP-
SURYDGR�HP�������TXDVH����DQRV�GHSRLV��FRP�D�HQWUDGD�HP�IXQFLRQDPHQWR�
GH�XPD�GDV�PDLRUHV�PiTXLQDV�Mi�FRQVWUXtGDV�SHOR�KRPHP��R�DFHOHUDGRU�GH�



SDUWtFXODV�/DUJH�+DGURQ�&ROOLGHU��+LJJV�FRQWRX�DR�7KH�*XDUGLDQ�TXH�HOH�HUD�
FRQVLGHUDGR�XPD�³YHUJRQKD´�SDUD�R�VHX�'HSDUWDPHQWR�SHOD�EDL[D�SURGXWLYL-
GDGH�GH�DUWLJRV�TXH�DSUHVHQWDYD��H�TXH�Vy�QmR�IRL�GHPLWLGR�SHOD�SRVVLELOLGD-
GH�LPLQHQWH�GH�XP�GLD�JDQKDU�XP�1REHO��FDVR�VXD�WHRULD�IRVVH�FRPSURYDGD��
(OH�UHFRQKHFHX�TXH��DWXDOPHQWH��QR�ULWPR�REVHVVLYR�SRU�SXEOLFDo}HV��VRE�R�
OHPD�GH�³SXEOLTXH�RX�SHUHoD �́�QmR�WHULD�WHPSR�QHP�HVSDoR�SDUD�GHVHQYROYHU�
a sua teoria. À sua época, porém, não só o ambiente acadêmico era outro 
como ele próprio era um desajustado, um anormal, uma espécie de dissiden-
WH�TXH�WUDEDOKDYD�VR]LQKR�HP�XPD�iUHD�IRUD�GH�PRGD��D�ItVLFD�WHyULFD�HVSH-
FXODWLYD��(QWmR��VXD�WHRULD�p�WDPEpP�IUXWR�GHVWD�VDXGiYHO�³DQRUPDOLGDGH �́

A mim, embora soem estarrecedoras, não surpreendem. Ou seja, com os 
VLVWHPDV�PHULWRFUiWLFRV�GH�DYDOLDomR�GH�KRMH��TXH�SULYLOHJLDP�D�SURGXomR�GH�
DUWLJRV�H�QmR�GH�FRQKHFLPHQWRV�RX�GH�SHQVDPHQWRV�LQRYDGRUHV��XPD�GDV�
PDLRUHV�GHVFREHUWDV�GD�KXPDQLGDGH�QDV�~OWLPDV�GpFDGDV��TXH�UHQGHX�D�+L-
JJV�R�1REHO�HP�������SURYDYHOPHQWH�QmR�WHULD�RFRUULGR��FRPR�FHUWDPHQWH�
PXLWRV�RXWURV�DYDQoRV�FLHQWt¿FRV�H�LQWHOHFWXDLV�HVWmR�GHL[DQGR�GH�RFRUUHU�
HP�IXQomR�GRV�VLVWHPDV�DWXDLV�GH�DYDOLDomR�GD�³SURGXWLYLGDGH�HP�SHVTXLVD �́�
e�D�1RUPRVH�DFDGrPLFD��ID]HQGR�D�VXD�PDLRU�YtWLPD��R�SUySULR�FRQKHFLPHQ-
to. 
$OLiV��QXQFD�VH�XVRX�WDQWR�D�DXWRULGDGH�GR�1REHO�SDUD�DSRQWDU�RV�GHVYLRV�

GRHQWLRV�GR�QRVVR�VLVWHPD�DFDGrPLFR�H�FLHQWt¿FR�TXDQWR�HP�������5DQG\�
Schekman, um dos ganhadores do Nobel de Medicina deste ano, em recen-
WH�DUWLJR�QR�MRUQDO�HVSDQKRO�(O�3DtV��DFXVRX�DV�UHYLVWDV�1DWXUH��6FLHQFH�H�
&HOO��WUrV�GDV�PDLRUHV�HP�VXD�iUHD��GH�SUHVWDUHP�XP�YHUGDGHLUR�GHVVHUYLoR�
j�FLrQFLD��DR�XVDUHP�SUiWLFDV�HVSHFXODWLYDV�SDUD�JDUDQWLU�VHXV�PHUFDGRV�
HGLWRULDLV��6FKHNPDQ�PHQFLRQD��SRU�H[HPSOR��D�DUWL¿FLDO�UHGXomR�QD�TXDQ-
tidade de artigos aceitos, a adoção de critérios sensacionalistas na seleção 
GRV�PHVPRV�H�XP�DEVROXWR�GHVFRPSURPLVVR�FRP�D�TXDOL¿FDomR�GR�GHEDWH�
FLHQWt¿FR��
&RPR�HVWDV�HVWmR�HQWUH�DV�UHYLVWDV�PDLV�FRQFHLWXDGDV�GD�iUHD��VmR�WDP-

bém as mais cobiçadas pelos pesquisadores. O próprio Schekman publicou 
PXLWR�QHODV��LQFOXVLYH�DV�SHVTXLVDV�TXH�R�OHYDUDP�DR�1REHO��'LIHUHQWHPHQWH�
GH�+LJJV��TXH�HUD�XP�GLVVLGHQWH��6FKHNPDQ�WDPEpP�Mi�VRIUHX�GH�1RUPRVH��
3RUpP��DJRUD�ODXUHDGR��GHFLGLX�SHOD�SUySULD�FXUD�H�SURPHWHX�HYLWDU�HVWDV�UH-
YLVWDV�GDTXL�SDUD�DGLDQWH��VXJHULQGR�QmR�Vy�TXH�WRGRV�IDoDP�R�PHVPR��FRPR�
WDPEpP�TXH�HYLWHP�DYDOLDU�R�PpULWR�DFDGrPLFR�GRV�RXWURV�SHOD�SURGXomR�GH�
DUWLJRV��)RL�SUHFLVR�XP�1REHO�SDUD�TXH�VH�OLEHUWDVVH�GD�GRHQoD�
$�DWXDO�1RUPRVH�DFDGrPLFD�VH�GHYH�j�³PHULWRFUDFLD�SURGXWLYLVWD´�LP-

SODQWDGD�QDV�XQLYHUVLGDGHV��FXMRV�LQVWUXPHQWRV�SDUD�JDUDQWLU�D�GLVFLSOLQD�H�
HVWD�GRHQWLD�QRUPDOLGDGH�VmR�RV�VLVWHPDV�GH�DYDOLDomR�GH�SHVTXLVDGRUHV�H�
GH�SURJUDPDV�GH�SyV�JUDGXDomR��FDSLWDQHDGRV�SULQFLSDOPHQWH�SHOD�&$3(6�
H�&13T��(VWHV�VLVWHPDV�WrP�WUDQVIRUPDGR��QDV�~OWLPDV�GpFDGDV��GRFHQWHV�H�
alunos em burocráticos produtores de artigos, afastando-os dos reais pro-
blemas da ciência e da sociedade, bem como da busca por conhecimentos e 
SHQVDPHQWRV�UHDOPHQWH�QRYRV��$�H[LJrQFLD�GH�SURGXWLYLGDGH�p�XP�HVWtPXOR�
DR�VWDWXV�TXR��REVWUXLQGR�D�FULDWLYLGDGH��D�LQLFLDWLYD��R�VHQVR�FUtWLFR�H�D�LQR-
YDomR��SRLV�LQRYDU��FULDU��HPSUHHQGHU��IXJLU�DR�QRUPDO�SRGH�VHU�SHULJRVR�H�LQ-
FHUWR��(�SLRU��SRGH�VHU�DUULVFDGR��TXDQGR�VH�WHP�PHWDV�SURGXWLYDV�D�FXPSULU��
3RUWDQWR��QmR�p�GHVHMiYHO��2�PDLV�VHJXUR�p�ID]HU�³PDLV�GR�PHVPR �́�TXH�p�



DR�TXH�D�1RUPRVH�DFDGrPLFD�FRQGHQRX�DV�XQLYHUVLGDGHV�H�VHXV�LQWHJUDQWHV�
,VWR�RFRUUH��HP�SDUWH��SRUTXH�R�VLVWHPD�PHULWRFUiWLFR�GD�$FDGHPLD�IXQFLR-

QD�FRPR�XPD�EXURFUDFLD��$OLiV��FRPR�EHP�HQVLQRX�0D[�:HEHU��D�EXURFUDFLD�
p�XPD�IRUoD�PRGHODGRUD�LQHVFDSiYHO�TXDQGR�VH�UDFLRQDOL]D�H�VH�UHJXODPHQWD�
DOJXP�FDPSR�GH�DWLYLGDGH��FRPR�DFRQWHFH�QR�VLVWHPD�FLHQWt¿FR�DWXDO��3DUD�
VXSRVWDPHQWH�GLVFULPLQDU�SRU�PpULWR�SHVVRDV�H�RUJDQL]Do}HV�DFDGrPLFDV��
PRQWRX�VH�XP�WDO�VLVWHPD�GH�UHJUDV��FULWpULRV�DYDOLDWLYRV��KLHUDUTXLDV�GH�
YDORU��LQGLFDGRUHV��HWF���TXH�D�EXURFUDWL]DomR�GDV�Do}HV�DFDGrPLFDV�WRUQRX-
�VH�LQHYLWiYHO��$JRUD�p�HVWH�VLVWHPD�TXH�RULHQWD�DV�Do}HV�GRV�DFDGrPLFRV��
DIDVWDQGR�RV�GH�VHXV�SUySULRV�YDORUHV��GHVHMRV�H�FRQYLFo}HV��SDUD�DJLUHP�
HP�IXQomR�GD�FRQYHQLrQFLD�HP�UHODomR�DRV�SURFHVVRV�DYDOLDWLYRV��YLVDQGR�
FRQWURODU�RV�EHQHItFLRV�RX�SHQDOLGDGHV�TXH�HVWHV�OKHV�LPS}HP�
3HVVRDV�VRE�UHJLPHV�GH�DYDOLDomR�PHULWRFUiWLFRV�VH�WRUQDP�EXURFUDWDV�

FRPSRUWDPHQWDLV��(��XPD�YH]�Mi�EXURFUDWDV��SHOD�SULPD]LD�GD�FRQIRUPLGDGH�
RUJDQL]DFLRQDO�D�TXH�VH�VXEPHWHP��WRUQDP�VH�LQH[RUDYHOPHQWH�LPSHVVRD-
OLVWDV��IRUPDOLVWDV��ULWXDOLVWDV�H�DYHVVRV�D�ULVFRV�H�D�PXGDQoDV��7RUQDP�VH�
QRUPyWLFRV��SUHIHULQGR��QR�FDVR�GD�$FDGHPLD��XPD�SURGXomR�VHP�VLJQL¿FD-
GR��VHP�UHOHYkQFLD��VHP�VXEVWkQFLD�LQRYDGRUD�±�SRUpP�VHJXUD����±�D�DYHQ-
WXUDUHP�VH�LQFHUWDPHQWH�HP�EXVFD�GR�QRYR�
1D�$FDGHPLD��WRGRV�VDEHP�TXH��GH�FHUWD�IRUPD��HVWHV�VLVWHPDV�GH�DYD-

OLDomR�DFDGrPLFRV�WrP�OHYDGR�D�XP�SURGXWLYLVPR�HVWpULO��PDV�LVWR�QmR�WHP�
VLGR�VX¿FLHQWH�SDUD�PXGDU�QHP�DV�FRQGXWDV�SHVVRDLV��QHP�DV�GLUHWUL]HV�GRV�
SUySULRV�VLVWHPDV��SRUTXH�D�1RUPRVH�p�XPD�GRHQoD�FROHWLYD��QmR�LQGLYLGXDO��
(OD�DGYpP�GD�QHFHVVLGDGH�GH�OHJLWLPDomR�GR�LQGLYtGXR�IUHQWH�DR�VLVWHPD�GH�
UHJUDV��QRUPDV��YDORUHV�H�VLJQL¿FDGRV�TXH�VH�LPS}H�D�HOH��3RU�LVWR�p�TXH�R�
SHVTXLVDGRU�DXVWUDOLDQR�6WHZDUW�&OHJJ��FHUWD�YH]��D¿UPRX�TXH�³SHVTXLVD-
GRUHV�TXH�EXVFDP�OHJLWLPDomR�SUR¿VVLRQDO�SRGHP��FRP�PXLWD�IDFLOLGDGH��
VHU�SUHVVLRQDGRV�D�DSUHQGHU�PDLV�H�PDLV�VREUH�SUREOHPDV�FDGD�YH]�PDLV�
GHVLQWHUHVVDQWHV�H�LUUHOHYDQWHV��RX�D�LQYHVWLJDU�PDLV�H�PDLV�VROXo}HV�TXH�
QmR�IXQFLRQDP �́�
1XP�FHQiULR�DVVLP��SRXFR�DGLDQWDP�DV�DGYHUWrQFLDV�GD�HGLWRUD�FKHIH�GD�

UHYLVWD�6FLHQFH��0DUFLD�0F1XWW��SXEOLFDGRV�QR�³(VWDGmR �́�TXDQWR�DR�IDWR�GH�
TXH�³D�FLrQFLD�EUDVLOHLUD�SUHFLVD�VHU�PDLV�FRUDMRVD�H�PDLV�RXVDGD �́�VH�TXLVHU�
FUHVFHU�HP�UHOHYkQFLD�QR�FHQiULR�LQWHUQDFLRQDO��6HJXQGR�HOD��SDUD�FULDU�HVVD�
coragem é preciso aprender a correr riscos, e aceitar a possibilidade de fra-
FDVVR�FRPR�XP�HOHPHQWR�LQWUtQVHFR�GR�SURFHVVR�FLHQWt¿FR��0DV��TXDQGR�DV�
pessoas são penalizadas pelo fracasso, ou são ensinadas que fracassar não é 
XP�UHVXOWDGR�DFHLWiYHO��HODV�GHL[DP�GH�DUULVFDU��H�TXHP�QmR�DUULVFD�QmR�SUR-
duz grandes descobertas, produz apenas ciência incremental, de baixo im-
SDFWR��R�TXH��VHJXQGR�HOD��DWXDOPHQWH�p�R�SHU¿O�JHUDO�GD�FLrQFLD�EUDVLOHLUD��e�
D�1RUPRVH�DFDGrPLFD�³j�EUDVLOHLUD �́�REVHUYDGD�GH�IRUD�GH�QRVVDV�IURQWHLUDV�

Somos todos normóticos, inseridos em um sistema acadêmico de for-
mação de pesquisadores e de produção de conhecimentos que poderia ser 
GHVFULWR��VRE�HVWD�SHUVSHFWLYD��FRPR�³GRHQWH �́�H�QRVVD�1RUPRVH�DFDGrPLFD�
WHP�IHLWR��HP�QRVVDV�XQLYHUVLGDGHV��QDXIUDJDU�R�SHQVDPHQWR�FULDWLYR�H�D�LQL-
FLDWLYD�SDUD�R�QRYR��6HP�HOHV��SRUpP��QmR�Ki�IXWXUR�SDUD�D�YLGD�LQWHOHFWXDO�
dentro delas, nem na ciência nem nas artes.



Pesquisa na Transamazônica: Google, 
atoleiros, lontra (Lutra longicaudis) e 

borboletovia
Mariluce Paes-de-Souza

Theophilo Alves de Souza Filho
Eugenio Avila Pedrozo
Tania Nunes da Silva

“Tinha uma lontra no meio do caminho... no meio do caminho tinha uma 
lontra”. Isso já é o epílogo de nossa viagem a Lábrea/AM. Pesquisar na Ama-
zônia requer, antes de mais nada, espírito de aventura e muita coragem. São 
muitas as histórias que teríamos para narrar. No entanto, escolhemos, para 
publicar nesse livro, uma que aconteceu quando nós pensamos em visitar a 
cidade de Lábrea, situada às margens do Rio Purus, no Estado do Amazonas. 
O motivo da viagem era para cumprir um dos objetivos de um projeto de 
pesquisa sobre a castanha do Brasil, apoiado pelo CNPq, projeto este que 
abrange 6 Estados da Região Norte, uma parceria entre nós, pesquisadores 
da Unir/RO e UFRGS/RS.

A primeira tentativa de chegar a Lábrea já foi frustrada. Por outro lado, 
cremos que esta tentativa inicial merece algum comentário. Lábrea é uma 
cidade localizada no Estado do Amazonas. Porém, o acesso mais fácil a ela é 
por Rondônia, pela conhecida BR Transamazônica. Pois o episódio deu-se as-
VLP��HUD�¿QDO�GR�PrV�GH�PDLR�GH�������&RQVXOWDPRV�R�*RRJOH��TXH�HYLGHQ-
FLRX�TXH�VHULDP���KRUDV�GH�YLDJHP�GH�+XPDLWi�$0�j�/iEUHD�$0��6DtPRV�GH�
3RUWR�9HOKR�52�GH�FDUUR��HP�XPD�SLFN�XS�±�/�����FDELQH�GXSOD��$R�FKHJDU-
PRV�QR�HQWURQFDPHQWR�GD�%5�����FRP�D�7UDQVDPD]{QLFD��XPD�HVWUDGD�FRP�
OHLWR�GH�EDUUR���QR�VHQWLGR�/iEUHD��YHUL¿FDPRV�TXH�KDYLD�FKRYLGR�PXLWR�GX-
UDQWH�R�GLD�H��HP�GHFRUUrQFLD�GLVWR��KDYLD�PXLWD�ODPD�H�JUDQGHV�³FUDWHUDV �́�
Tínhamos dúvidas sobre as reais condições da via, e, por isso, fomos até a 
FLGDGH�GH�+XPDLWi�$0��VLWXDGD�j�PDUJHP�HVTXHUGD�GR�5LR�0DGHLUD��1XP�
posto de gasolina BR, fomos informados que “nem caminhão grande” estava 
SDVVDQGR��H�TXH��VH�QRV�DUULVFiVVHPRV��HUD�FHUWR�TXH�¿FDUtDPRV�³DWRODGRV �́�
Voltamos até a entrada da estrada novamente para obter mais informações 
e encontramos um caminhão que havia retornado do “meio do caminho” 
SRU�TXH�KDYLD�DWRODGR��HVWRXUDGR�SQHXV��HWF��8PD�FHUWD�GHVFRQ¿DQoD�EDWHX��



pois o pessoal do caminhão, que estava para reiniciar sua viagem à Lábrea, 
convidou-nos para acompanhá-los. Nós, em uma caminhonete, e eles, em 
XP�FDPLQKmR��&RQYHUVDQGR�FRP�SHVVRDV�GH�+XPDLWi��SHUFHEHPRV�TXH�R�
Google não leva em consideração condições inadequadas das estradas e 
TXH��SRUWDQWR��HVWDYD�³OLJHLUDPHQWH´�LQFRUUHWR��6HULDP����KRUDV�GH�YLDJHP��
se tudo desse certo... 

Como a programação inicial da equipe não permitia uma extensão tão 
VLJQL¿FDWLYD�GR�FURQRJUDPD��GHFLGLPRV�ID]HU�XPD�SURVSHFomR�HP�+XPDLWi�
AM mesmo. Chegando ao modesto hotel local, encontramos quatro moto-
ciclistas que acabavam de chegar de Lábrea. Estavam todos cobertos de 
ODPD��)RPRV�DJUDFLDGRV�FRP�GRUPLWyULRV�TXH��QR�PrV�DQWHULRU��IRUDP�XWLOL]D-
dos pelo Governador e pelo Vice-Governador do Estado do Amazonas. Eram 
apartamentos amplos, mas com problemas de manutenção. Nada funciona-
va perfeitamente, e havia até aranhas, lagartos e pequenas rãs. Talvez por 
QmR�VHUHP�RFXSDGRV�FRP�IUHTXrQFLD��KDYLD�WDQWRV�KRVSHGHV�LOXVWUHV�QHVVHV�
apartamentos. O proprietário, que morava no próprio hotel, foi solicitado, 
e atenciosamente providenciou a limpeza, tendo removido os aracnídeos, 
batráquios e outros. “Agasalhamos” nossas coisas, depois de retirá-las de 
sacos de polipropileno (medida necessária para evitar o pó e a chuva na 
viagem). Pensamos num banho quente e gostoso, mas... bateram nas por-
tas de nossos apartamentos. Abrimos as portas e nos deparamos com uma 
equipe de policiais fortemente armados, à procura de um foragido do sis-
tema prisional local. Depois de tantas emoções, para não perder o hábito, 
entramos na internet para ver os e-mails. Já era início da noite. 

Após o “inverno” amazônico, foi organizada novamente uma ida de carro 
j�FLGDGH�GH�/iEUHD��$¿QDO��HVVH�ORFDO�DWHQGH�D�WRGRV�RV�FULWpULRV�HVWDEHOH-
cidos para efetuar a pesquisa numa amostra representativa do Estado do 
Amazonas. Dessa vez, o empreendimento foi feito já em meados de agosto 
GH�������$OXJDPRV�XP�FDUUR�FRP�WUDomR��;���H�SDVVDUDP�D�LQWHJUDU�D�HTXL-
pe quatro pesquisadores da Unir, nascidos, criados e bem experientes com 
pesquisas na Amazônia. Nos preparativos, como é de praxe, arrumamos um 
LVRSRU�FRP�IUXWDV��LRJXUWHV��iJXD��ELVFRLWRV�H�PXLWR�JHOR��$OLPHQWRV�VX¿-
cientes para suprir a equipe por um dia, caso houvesse algum contratempo, 
como atoleiros ou pontes caídas, por exemplo, ou mesmo, para esperar as 
balsas.

Saímos bem cedo, quase amanhecendo o dia, pois tínhamos uma balsa 
SDUD�DWUDYHVVDU�H�����NP�GH�HVWUDGD�SDUD�SHUFRUUHU��VHP�VDEHU�DR�FHUWR�DV�
FRQGLo}HV�GH�WUi¿FR�TXH�D�7UDQVDPD]{QLFD�VH�HQFRQWUDYD�QR�WUHFKR�HQWUH�
+XPDLWi�H�/iEUHD��2�SHUFXUVR�3RUWR�9HOKR�±�+XPDLWi��GH�����NP��p�GH�HVWUD-
da asfaltada, foi uma maravilha. Paisagens belíssimas, ouvindo música, bom 
papo com os nossos amigos. Já fazia algum tempo não compartilhávamos 
uma aventura com este grupo. Fomos tirando fotos, uma visão diferenciada 
de um amanhecer amazônico.

Entrando na Transamazônica, como esperado, a estrada estava em recu-
peração... Na verdade, imensos tratores estavam “raspando” o barro ama-
relo, eliminando as valas para nivelar (tanto quanto fosse possível), nos 
trechos mais comprometidos. No entanto, o trabalho era lento e, ao avan-
çarmos rumo ao nosso destino, tivemos que passar por grandes atoleiros, 
daqueles em que se precisava ativar a tração nas quatro rodas... Mas pros-



VHJXLPRV�GHYDJDU��FRP�WRGR�R�FXLGDGR��2V�SUy[LPRV�����NP�GH�³HVWUDGD�GH�
FKmR´�GHL[DUDP�D�HTXLSH�VHPSUH�DOHUWD��H[LJLQGR�PXLWR�SDFLrQFLD��$V�SRQ-
tes, as balsas, as curvas e os atoleiros requeriam atenção dobrada. Mas esta 
ainda era uma visão de um “trecho bom” da Transamazônica.

Prosseguindo na estrada, começaram a surgir borboletas, muitas bor-
boletas, milhares delas. Elas estavam migrando para um destino contrário 
ao nosso, em alguns momentos amontoavam-se na beira da estrada e em 
outros voavam coloridas, lindas, pareciam alegres a nos saudar. Admirando 
DV�ERUEROHWDV��EULQFDPRV��GHPRV�DWULEXWRV�jTXHOD�FHQD�H��SRU�¿P��D�GHQRPL-
namos de BORBOLETOVIA. Um recorde de borboletas voando em um canal 
IRUPDGR�HQWUH�D�ÀRUHVWD�H�D�HVWUDGD�

A viagem seguia seu rumo, mas “de repente” o copiloto, até então muito 
tranquilo e elegante, falou para o motorista: “Olha um bicho atravessando a 
estrada”. Ouvimos um baque, “puf, puf...”, o pneu do carro bateu num ani-
PDO��TXH�¿FRX�LPyYHO��QR�OHLWR�GD�YLD��8P�VHQWLPHQWR�GH�FXOSD�ORJR�WRPRX�
FRQWD�GH�WRGRV��+DYtDPRV�DWURSHODGR�XP�DQLPDO��3DUDPRV�R�FDUUR��H�R�PR-
WRULVWD�H�VHX�DMXGDQWH�GHVFHUDP�SDUD�YHUL¿FDU�TXDLV�HUD�DV�FRQGLo}HV�GR�DQL-
mal. Era uma lontra. Como ela mostrava sinais de vida, o sentimento era de 
“salvar” o animal. Pegaram um pedaço de madeira e começaram a “cutucar”, 
tiraram fotos e nós no carro, estávamos apreensivas que a lontra pulasse e 
os mordesse. Ela continuava parada, inerte. Porém, de um momento para 
RXWUR��HOD�VH�OHYDQWRX�H�FRUUHX�YHOR]PHQWH�SDUD�D�ÀRUHVWD��GHL[DQGR�RV�GRLV�
SHVTXLVDGRUHV�HVSDQWDGRV�H�³ERTXLDEHUWRV �́�0DV�IHOL]HV��$¿QDO��QmR�KDYLDP�
morto a lontra.

Essa história continua: chegamos a Lábrea no meio da tarde, foram mais 
GH����KRUDV�GH�YLDJHP��$�HVWDGD�HP�/iEUHD��DV�YLVLWDV�H�RV�OHYDQWDPHQWRV��
foram todos efetivados com relativa tranquilidade. Mas havia ainda outro 
destino, que tínhamos de fazer de barco tipo “voadeira”, em uma comunida-
de indígena chamada “Ilha Verde”. Nesta ilha vivem os povos de duas tribos 
que se harmonizaram, os Palmaris e os Apurinãs. Após duas horas de subida 
pelo Rio Purus e depois pelo Rio Ituxi... Porém, essa é uma longa história 
que contaremos em outra oportunidade... Vamos pesquisar na Amazônia! 
$V�HPRo}HV�VHPSUH�YrP�MXQWR�FRP�DV�SHVTXLVDV��PHVPR�TXH�QHP�VHPSUH�
o Google seja exato e que nem tenha detectado a Borboletovia nem aquela 
ORQWUD�QR�PHLR�GR�FDPLQKR��(�LVWR�VHP�IDODU�QDV�DYHQWXUDV�ÀXYLDLV��TXH�WDP-
bém já são outra estória...
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Amizade e solidariedade



O Exercício da solidariedade
De Ré - César Augusto Tejera De Ré

Considero o exercício da solidariedade como um dos principais, senão o 
mais importante, dos comportamentos humanos. Assim como Eduardo Gale-
ano – o escritor uruguaio – eu não acredito em caridade. Caridade é vertical, 
vem de cima para baixo e exige subserviência. Solidariedade, pelo contrário, 
é horizontal, é uma relação entre iguais. Não espera reconhecimento. Apren-
di em casa, com minha mãe, com sua prática sempre generosa para com 
os humildes. Posteriormente, algumas das experiências vivenciadas na vida 
real, juntamente com gestos de solidariedade humana que recebi, consoli-
daram esse meu entendimento.

Entre 1971 e 1972, estive preso devido à minha militância política, en-
TXDGUDGR�QD�/HL�GH�6HJXUDQoD�1DFLRQDO��,QLFLDOPHQWH��¿TXHL�WUrV�PHVHV�SUH-
so no DOPS, em Porto Alegre. Depois, fui transferido para um quartel em 
Alegrete e, posteriormente, para a Ilha do Presídio, em Porto Alegre.

No período em que estive preso em Alegrete, era inverno e a cela onde 
HVWiYDPRV�HUD�H[WUHPDPHQWH�IULD��SRLV�HUD�WRGD�JUDGHDGD�H�¿FDYD�QD�HQWUD-
GD�GR�TXDUWHO��R�TXDO�¿FDYD�QXP�GHVFDPSDGR��QR�DOWR�GH�XPD�FR[LOKD��VHP�
nenhuma proteção natural contra o vento. Todos os militares, independen-
temente de sua patente, eram proibidos de se comunicar com os presos. 
Numa noite fria, dessas que caracterizam o inverno da Região da Campanha, 
no Rio Grande do Sul, por volta da meia-noite, a luz da cela foi acesa e um 
sargento, de nome Barbosa, nos disse:

— Gurizada, eu estava no rancho, tomando um café, e achei que vocês 
também gostariam de tomar um gole de café bem quente, pois a noite está 
muito fria. 

Por entre as grades da porta da cela nos passou algumas garrafas de café 
preto, mesmo sob o risco de ser disciplinarmente punido. Em silêncio e emo-
cionados, bebemos aquele café, que, seguramente, foi o mais gostoso que 
tomei em minha vida.

Quando houve o relaxamento de minha prisão, tratei de procurar traba-
lho, pois não podia continuar onerando meus pais, que tiravam seu sustento 
de uma pequena loja de lãs e miudezas. Como ex-preso político, tive enorme 
GL¿FXOGDGH�SDUD�FRQVHJXLU�XP�HPSUHJR��1DTXHOD�pSRFD�HUD�FRPXP�DV�HP-
presas exigirem atestado de bons antecedentes junto ao DOPS. Como não 
podia dizer que estivera preso, precisei criar uma história que fosse veros-



símil e que explicasse o motivo pelo qual tinha saído da empresa anterior, 
que era um excelente emprego, e estava há quase dois anos sem trabalhar. 

A caro custo, consegui um emprego numa empresa que exigia que fos-
se fazer um estágio em sua matriz, em São Paulo, durante três meses. A 
condição de liberdade condicional em que me encontrava me obrigava a ir 
todas as semanas à Auditoria Militar, assinar um livro de presença. Se não 
R�¿]HVVH��D�OLEHUGDGH�FRQGLFLRQDO�VHULD�UHYRJDGD��$�HPSUHVD�QD�TXDO�HVWDYD�
me candidatando, por sua vez, só permitia meu retorno a Porto Alegre a 
cada trinta dias. 

Procurei o então secretário da Auditoria Militar e expliquei minha situação. 
Num gesto de desprendimento pessoal, Sr. Alziro (se bem me lembro, esse 
era seu nome) disse-me que deixaria uma linha em branco a cada semana, 
a qual deveria assinar quando viesse a Porto Alegre. E assim foi feito, men-
salmente eu ia até a Auditoria e assinava as linhas em branco. Dessa forma, 
SXGH�PH�UHLQVHULU�QR�PXQGR�SUR¿VVLRQDO�

Em 1982, eu trabalhava na empresa de informática que pertencia ao Ban-
risul. Nessa época, o Banco editava uma revista interna destinada aos seus 
funcionários. Como forma de divulgar a importância da informática para o 
Banco, foi feita uma edição dessa revista sobre a empresa de informática. 
&RPR�HX�HUD�R�JHUHQWH�DGPLQLVWUDWLYR��¿]�WRGDV�DV�WUDWDWLYDV�FRP�R�MRUQDOLVWD�
responsável. Provavelmente para ser simpático, ele colocou minha foto em 
uma página destacada, logo abaixo da foto do gerente geral da empresa. 
Em 1986, eu saí dessa empresa para ir trabalhar em outra. Foi então que o 
gerente geral me relatou o que tinha acontecido em 1982. Quando a revista 
foi publicada, o militar responsável pelo SNI (Serviço Nacional de Informa-
ções) no Rio Grande do Sul, portando um exemplar da revista, procurou o 
Prof. Babot Miranda, então presidente do Banrisul, exigindo que eu fosse 
demitido, pois dizia que eu era uma ameaça à segurança nacional, que eles 
sabiam que eu trabalhava na empresa, mas desconheciam que minha posi-
ção era tão importante, como demonstrado na revista. O Prof. Babot Miranda 
chamou a direção da empresa de informática e perguntou se eu era um pro-
¿VVLRQDO�FRPSHWHQWH��$QWH�D�UHVSRVWD�SRVLWLYD��HOH�VH�YLURX�SDUD�R�UHSUHVHQ-
tante do SNI e disse que eu não seria demitido, pois o simples fato de eu ser 
XP�FRPXQLVWD��FRPR�HOH�DOHJDYD��QmR�MXVWL¿FDYD�D�GHPLVVmR�

Vivenciei vários outros exemplos de solidariedade (embora também tenha 
experimentado momentos de sua total ausência), mas, para mim, esses fo-
ram emblemáticos. Sempre me pergunto o que teria levado esses homens a 
tomar aquelas atitudes, mesmo correndo o risco de sofrerem represálias em 
VXDV�FDUUHLUDV�SUR¿VVLRQDLV��&HUWDPHQWH�QmR�IRL�D�FRPXQKmR�GH�LGHLDV��SRLV�
com eles nunca troquei qualquer palavra, a não ser eventuais cumprimentos 
protocolares. Quero crer que, independentemente de suas crenças políticas, 
remanescia neles uma esperança, um desejo, de um mundo melhor, no qual 
a solidariedade deva ser a premissa maior da convivência humana. 

Desde que me tornei professor, essa é a lição que tento ensinar aos meus 
alunos.



Crônica de uma saudade
Flavia Luciane Scherer

Chegou janeiro de 2014. O tão esperado novo ano trouxe consigo, apres-
sadamente, a notícia de que meu grande amigo mineiro, Márcio Rubens 
Prado, havia falecido. Tardiamente avisada, não pude despedir-me dele. E, 
só naquele momento, percebi que nosso último encontro havia sido em feve-
reiro de 2007, ocasião em que conclui meu doutoramento na UFMG.

O período de doutoramento costuma ser uma etapa peculiar na vida de 
XP�SUR¿VVLRQDO��QD�PDLRULD�GDV�YH]HV��GRFHQWH�HP�,QVWLWXLo}HV�GH�(QVLQR�
Superior. Aqueles que conseguem chegar ao doutorado com afastamento 
WRWDO��FRPR�IRL�R�PHX�FDVR�H�R�GH�RXWURV�FROHJDV��JR]DP�GR�SULYLOpJLR�GH�
HVWDUHP�GLVWDQWHV�GRV�³PXQGRV´�TXH�RV�FLUFXQGDYDP�HP�VXDV�LQVWLWXLo}HV��
Rivalidades, problemas, destemperos, desânimos... Tudo pôde ser deixado 
para trás. Pelo menos, por algum tempo. 

E assim, o pesquisador (em sua maioria, jovem) vê-se diante de uma 
QRYD�UHDOLGDGH��HP�TXH�OKH�p�GDGD�D�RSRUWXQLGDGH�GH�PRVWUDU�D�TXH�YHLR��
HP�TXH�D�UHÀH[mR�p�VXELWDPHQWH�MRJDGD�HP�VHX�URVWR��HP�TXH�D�PDWXULGDGH�
YDL�VHQGR�IRUMDGD�DRV�SRXFRV�H�TXH��PXLWDV�YH]HV��VHQWH�VH�LQVHJXUR�GLDQWH�
GH�WDQWDV�G~YLGDV��0DV�R�TXH�p�D�³G~YLGD´�VH�QmR�XPD�³SRUWD�SDUD�R�FRQKH-
cimento”?
3RLV�EHP��R�SHVTXLVDGRU�HP�IRUPDomR�HQFKH�VH�GH�PRWLYDomR�H�GH�RUJX-

OKR�SRU�ID]HU�SDUWH�GH�XP�JUXSR�WmR�VHOHWR�±�DR�PHQRV��p�R�TXH�OKH�GL]HP�QD�
VHPDQD�GH�UHFHSomR�±�H�SDVVD�D�GHGLFDU�VHX�WHPSR�jV�OHLWXUDV��jV�GLVFXV-
V}HV��jV�WHQWDWLYDV�GH�HQFRQWUDU�UHVSRVWDV�DGHTXDGDV�H��IXQGDPHQWDOPHQWH��
j�EXVFD�LQVDQD�SRU�XP�ERP�SUREOHPD�GH�SHVTXLVD�
(�p�QHVVH�PRPHQWR��SDUDIUDVHDQGR�PHX�PHVWUH�&DUORV�$OEHUWR�*RQoDO-

ves, que o pesquisador entra em sua bolha teórica e lá ele encontra amparo. 
6HQWH�VH�VHJXUR�H�DWp�VH�DUULVFD�D�SHQVDU�HP�PRGHODJHQV�FRP�GLYHUVDV�
variáveis e distintos níveis de análise. Considera-se apto a desenvolver seu 
HVWXGR�H�DFUHGLWD�TXH�SRGHUi�WUD]HU�FRQWULEXLo}HV�LPSRUWDQWHV�D�SDUWLU�GHOH�
(�D�WDO�³EROKD�WHyULFD´�SRGH�GXUDU�XPD�YLGD�WRGD��,QIHOL]PHQWH��$R�FRQWUi-

ULR��HP�DIRUWXQDGDV�RFDVL}HV��R�MRYHP�SHVTXLVDGRU�SHUFHEH�TXH�Ki�XP�PXQ-
GR�Oi�IRUD��RQGH�³UHJXODULGDGHV´�QmR�VmR��GH�IDWR��³UHJXODUHV �́�4XH�³SDGU}HV´�
VmR�PHUDV�VLPSOL¿FDo}HV�WHyULFDV�TXH�QRV�SHUPLWHP�OLGDU�VLPXOWDQHDPHQWH�
FRP�XP�FRQMXQWR�OLPLWDGR�GH�RSo}HV��4XH�WRGR�R�FRQKHFLPHQWR�p�IUDJPHQ-
WDGR�H��SRUWDQWR��SDUFLDO��(�TXH�HOH��R�SHVTXLVDGRU��p�DSHQDV�XPD�SHoD�QR�



JLJDQWH�TXHEUD�FDEHoD�GD�GHVFULomR�GD�UHDOLGDGH�
$OLYLDGR�SRU�SHUFHEHU�VXD�SHTXHQH]��R�SHVTXLVDGRU��DOJXPDV�YH]HV��GHGL-

FD�VH�D�DPSOLDU�VHXV�KRUL]RQWHV��IXJLQGR�GR�DEVROXWLVPR�FDUWHVLDQR��(�MRJD-
-se em caminhos pouco caminhados. E a busca por respostas vai “criando 
DVDV �́�(�HOH�YDL�³DOoDQGR�YRRV�PDLV�DPSORV �́�TXH�OKH�SHUPLWHP�YHU�QmR�VR-
PHQWH�D�iUYRUH��PDV�D�ÀRUHVWD�LQWHLUD�
$OJXPDV�YH]HV��R�SHVTXLVDGRU�±�QHVWH�FDVR��HVWD�SHVTXLVDGRUD�±�WHP�D�

VDWLVIDomR�GH�HQFRQWUDU�SHVVRDV�TXH�OKH�PRVWUDP�PXQGRV�GLIHUHQWHV��ROKD-
UHV�GLVWLQWRV��SHUVSHFWLYDV�DWp�HQWmR�LJQRUDGDV��(�HQWmR��WDO�FRPR�HVWi�QD�
%tEOLD��³ID]�VH�D�OX]���́ ��H�WXGR�SDVVD�D�WHU�RXWUR�VHQWLGR��2X�VHQWLGRV�
(�p�Dt�TXH�D�PLQKD�KLVWyULD�VH�FUX]RX�FRP�D�GR�VDXGRVR�H�LQVXEVWLWXtYHO�

Márcio Rubens Prado. Mineiro, nascido na pequena Guanhães. Modestamen-
te, chamava a sua cidade natal de centro de sistema solar. Figura ímpar, 
GRWDGR�GH�XP�VHQVR�GH�KXPRU�UH¿QDGR�H�GH�FXOWXUD�DGPLUiYHO��0iUFLR�FR-
OHFLRQDYD�DGPLUDGRUHV�SRU�RQGH�SDVVDYD��H�VHX�FDULVPD�ID]LD�FRP�TXH�PXL-
WRV�VHQWDVVHP�j�VXD�YROWD��DSHQDV�SDUD�RXYL�OR�FRQWDU�UHSHWLGDV�YH]HV�VXD�
FROHomR�GH�³FDXVRV �́�3HUVRQDJHQV�PHPRUiYHLV�HQWUDYDP�HP�QRVVDV�YLGDV�H�
PXLWRV�ERUG}HV�VXUJLDP�HP�FDGD�KLVWyULD�UHFULDGD�SRU�HOH��
(PERUD�WLYpVVHPRV�TXDVH�TXDUHQWD�DQRV�VHSDUDQGR�QRVVDV�LGDGHV��WLYH-

PRV�XPD�LGHQWL¿FDomR�LQVWDQWkQHD��1R�GLD�HP�TXH�HX�R�FRQKHFL��Mi�VDELD�
que tinha encontrado um grande amigo. Um irmão de outras vidas (para 
TXHP�DFUHGLWD�TXH�HODV�H[LVWDP���*UDoDV�j�VXD�SDL[mR�SHOR�*UrPLR��D�HP-
patia foi ainda mais rápida, e nossas primeiras charlas tratavam do mundo 
IXWHEROtVWLFR��j�pSRFD��XP�GRV�PHXV�LQWHUHVVHV��$OpP�GD�WHVH�TXH�QDVFLD��
obviamente.
)DOiYDPRV�WRGRV�RV�¿QDLV�GH�VHPDQD�H�0iUFLR��GLDQWH�GH�PLQKD�MXYHQWX-

de, assumiu o papel de tutor, mostrando-me parte de seu universo literário. 
&RQVHJXLX�GHVSHUWDU�HP�PLP�R�JRVWR�SHOD�OHLWXUD�GH�¿FomR�±�Ki�WHPSRV�SRU�
mim deixada de lado. A leitura acadêmica mostrava-se necessária e, algu-
PDV�YH]HV��LQWHUHVVDQWH��0DV�KDYLD�XP�RXWUR�PXQGR�Oi�IRUD��HVSHUDQGR�SDUD�
ser desvendado.

Jornalista, publicitário, escritor, revisor, boêmio, de esquerda. Tudo isso 
era Márcio Prado. E muito mais. Figura que não poderia ser resumida em 
poucas palavras, com uma vida plena de boas histórias. E um amigo de co-
UDomR�JLJDQWH�
)L]HPRV�XPD�SURPHVVD�GH�TXH�MRJDUtDPRV�VHPSUH�QD�PHJD�VHQD��H�TXH��

se um ganhasse primeiro, daria uma boa quantia ao outro. Mas qual, o quê... 
(OH�GHL[RX�PH�VHP�PHXV�PLOK}HV�H�FRP�UHGX]LGDV�FKDQFHV�GH�HQULTXHFHU�
3RUTXH�VHU�SHVTXLVDGRU�QmR�p��REYLDPHQWH��XP�FDPLQKR�IiFLO�SDUD�R�HQUL-

quecimento. Pelo menos, não se estivermos pensando nas Ciências Sociais. 
$SOLFDGDV�RX�QmR��QmR�VmR�FRQVLGHUDGDV�GH�SULPHLUD�JUDQGH]D�H��UHGX]LGDV�j�
VXD�SHTXHQH]��REWrP�EDL[R�UHFRQKHFLPHQWR�GH�WRGDV�DV�QDWXUH]DV��LQFOXLQGR�
o monetário.
0DV�QmR�p�VREUH�GLQKHLUR�TXH�TXHUR�IDODU��4XHUR�GL]HU�GD�PLQKD�JLJDQWHV-

FD�VDXGDGH�GH�PHX�DPLJR�PLQHLUR��1RV�YLPRV��SHOD�~OWLPD�YH]��HP�PDUoR�GH�
������6DEHGRU�GH�TXH�PHX�SUy[LPR�UHWRUQR�DR�³3DtV�GDV�*HUDLV´�±�FRPR�HOH�
GL]LD����±�QmR�VHULD�HP�EUHYH�RX�PHVPR�SURYiYHO��SUHIHULX�QmR�GHVSHGLU�VH�
na forma tradicional e deu-nos um belo “carão” em minha festa de despe-
dida. 



Em sua defesa, disse-me que não gostava de despedidas. Que preferia 
SHQVDU�TXH�VHULD�XP�³DWp�EUHYH �́�
(��GH�IDWR��R�IRL��SRUTXH�PDQWLYHPRV�D�DPL]DGH�H�R�DIHWR�TXH�WtQKDPRV�

e passamos a trocar cartas semanais. Algumas memoráveis. Especialmente 
TXDQGR�HOH��JHQHURVR��WUDWDYD�GH�DWXDOL]DU�PH�VREUH�DV�DQGDQoDV�GH�QRV-
sos amigos. Fulano está de namorada nova. Beltrano continua contando as 
PHVPDV�SLDGDV�VHP�JUDoD��$OJXPDV�YH]HV�GL]LD�PH�GH�DPLJRV�TXH�HVWDYDP�
adoentados e mostrava-se preocupado. 

Márcio incentivava-me a escrever. Generoso, via em minhas cartas algo 
SURPLVVRU�H�GL]LD�TXH�HX�GHYHULD�GHGLFDU�PH�j�HVFULWD��³9RFr�p�GR�UDPR��JD-
URWD �́�GL]LD�HOH��7DOYH]�TXLVHVVH�DSHQDV�PRWLYDU�PH�SDUD�TXH�QmR�SHUGrVVH-
PRV�R�KiELWR�GH�QRV�FRUUHVSRQGHU��0DV�p�IDWR�TXH�YROWHL�D�JRVWDU�GH�HVFUHYHU�
OLYUHPHQWH��6HP�D�SUHRFXSDomR�FRP�FLWDo}HV��DXWRUHV��REUDV�H�UHIHUrQFLDV��

Em 26 de maio de 2013, Márcio completou 80 anos. Com direito a uma 
IHVWD�VXUSUHVD�H�D�KRPHQDJHQV��1mR�FRQVHJXL�HVWDU�Oi��1mR�QRV�YLPRV��(��
novamente, não nos despedimos. Minha ausência doeu fundo quando soube 
de sua prematura morte. Pessoas geniais deveriam viver por centenas de 
anos, espalhando sabedoria e, no caso do meu amigo, alegria.

E então volto ao ponto inicial. O doutoramento foi um período intenso em 
minha vida. Academicamente, deparei-me com minhas fragilidades e angús-
WLDV��3HVVRDOPHQWH��HQIUHQWHL�D�VHSDUDomR�GH�PLQKD�IDPtOLD�H�GH�PHX�PDULGR��
)LTXHL�VR]LQKD�GLDQWH�GH�PXLWRV�PHGRV��
0DV�WXGR�YDOHX�D�SHQD��1mR�PXGHL�R�PXQGR��QmR�¿TXHL�IDPRVD��QmR�YLUHL�

referência em minha área de estudos. Fui atrás das regularidades e dos pa-
GU}HV��WULOKHL�R�FDPLQKR�PHQRV�DUULVFDGR��1HP�VHPSUH�HVWH�p�R�PDLV�SURPLV-
VRU��$R�¿QDO�GH�TXDWUR�DQRV��WRUQHL�PH�GRXWRUD�H�GHPRUHL�DOJXP�WHPSR�SDUD�
DFRVWXPDU�PH�FRP�R�WtWXOR��1D�FDPLQKDGD��JDQKHL�DPLJRV��GLYLGL�PRPHQWRV�
GH�SURIXQGD�HPRomR�FRP�SHVVRDV�HVSHFLDLV��0XLWDV�GHODV�GHL[DUDP�PDUFDV�
e saudades em minha vida.

E o Márcio foi uma delas. Olhando sua foto em nossa mesa de centro, 
PLQKD�¿OKD�&HFtOLD�SHUJXQWD��³7X�VHQWH�VDXGDGH�GR�WLR�0iUFLR��PmH"´�³6LQWR�
PXLWD�VDXGDGH �́�p�D�PLQKD�UHVSRVWD��³(OH�YLURX�XPD�HVWUHOLQKD�EULOKDQWH��
mamãe. É legal,,,”. Ah, a inspiradora lógica infantil...
7HQV�UD]mR��PLQKD�¿OKD��'HYH�VHU�EHP�OHJDO�YLUDU�XPD�HVWUHOLQKD�EULOKDQ-

te. 



Carta de agradecimento aos amigos
Martiele Cortes Borges

1RV�~OWLPRV�PHVHV��WHQKR�SHQVDGR�PXLWR�D�UHVSHLWR�GR�TXH�VLJQL¿FD�D�SD-
lavra “felicidade”. Para mim, sempre foi um sentimento confuso, muito com-
SOLFDGR�GH�GH¿QLU��1R�HQWDQWR��UHÀHWLQGR��QHVVH�PRPHQWR��VREUH�DV�FRLVDV�
pelas quais passei até me tornar a pessoa que sou hoje, sinto uma felicidade 
que não sentia há muitos anos. As pessoas planejam suas vidas traçando 
metas (geralmente materiais), pensando em ter um emprego que remunere 
EHP��TXH�SRVVDP�SDJDU�SHORV�JDVWRV�TXH�WHUmR�FRP�D�YLGD�PDLV�FRQIRUWiYHO�
TXH�SHQVDP�HP�WHU��&UHVFL�SHQVDQGR�TXH�HVWXGDU�H�WUDEDOKDU�VHULDP�DV�~QL-
cas coisas que poderiam me trazer alegrias e me satisfazer pessoalmente. 
Mas a vida não anda como planejamos. Às vezes, ela segue rumos que des-
conhecemos. E nos sentimos perdidos. Comigo não foi diferente...

O ano de 2013 foi marcado por muitas mudanças em minha vida. No 
LQtFLR�GR�DQR��PH�IRUPHL�QD�IDFXOGDGH��H�HVWDYD�HP�EXVFD�GH�QRYDV�RIHUWDV�
GH�HPSUHJR��GH�QRYRV�GHVD¿RV�H�SRVVLELOLGDGHV��$SHVDU�GH�QmR�HVWDU�WmR�
contente com a vida que havia levado até o momento, sou grata pelas opor-
WXQLGDGHV�TXH�HVVDV�HVFROKDV�PH�SRVVLELOLWDUDP��)RL�HQWmR�TXH��SDUD�R�PHX�
GHVHVSHUR��PH�YL�HP�XPD�VLWXDomR�WRWDOPHQWH�QRYD��YL�PH�REULJDGD�D�LU�HP-
ERUD�GH�FDVD��VHP�HPSUHJR�H�VHP�GLQKHLUR�SDUD�FRQWLQXDU�HVWXGDQGR��1HVVH�
PRPHQWR��SHUFHEL�TXH�GHYLD�WRPDU�DV�GHFLV}HV�PDLV�GLItFHLV�DWp�HQWmR��WLYH�
TXH�SHQVDU�HP�GHVLVWLU�GH�HVWXGDU��(�¿TXHL�PXLWR�WULVWH�FRP�LVWR��3DUD�PLP��
HVWXGDU�HUD�D�~QLFD�IRUPD�GH�FRQVHJXLU�XP�ERP�HPSUHJR��HPSUHJR�HVVH�
TXH�PH�WUDULD�RV�EHQHItFLRV�PDWHULDLV�TXH�SHQVHL�TXH�HUD�D�IHOLFLGDGH�TXH�HX�
HVWDYD�EXVFDQGR�D�YLGD�WRGD�

Eu sempre tive amigos. Não muitos, porque não sou uma pessoa muito 
DEHUWD��(�DWp�SHQVR�TXH��jV�YH]HV��VRX�WmR�IHFKDGD�TXH�SDVVR�SRU�EUDED��2V�
DPLJRV�TXH�HX�WLQKD��QR�HQWDQWR�VHPSUH�IRUDP�GH�PXLWD�FRQ¿DQoD�H�FDULQKR��
Até sair de casa, eu nunca havia parado para pensar que sempre considerei 
meus amigos como parte da família. Uma pessoa que morava comigo sem-
pre reclamou que eu ajudava meus amigos, e que eu deveria tomar cuidado. 
Porque, na hora em que precisasse, somente a família estaria ao meu lado... 
)XL�HPERUD�GH�FDVD��H�DYLVHL�XPD�DPLJD�GD�VLWXDomR��HOD�SURQWDPHQWH�VH�
FRPRYHX�H�YHLR�DWp�PLP�SDUD�EXVFDU�PLQKDV�PDODV��$�IDPtOLD�GHOD�PH�RIHUH-
ceu sua casa e, mais do que isso, me ofereceu um lugar na própria família. 
2XWURV�DPLJRV�PH�OLJDUDP�H�RIHUHFHUDP�DMXGD��1HVVH�GLD��SHUFHEL�TXH�HX�HV-



tava cercada de pessoas que gostavam de mim e que talvez eu nunca tenha 
valorizado como deveria. Uma pessoa se ofereceu para pagar meus estudos, 
outra me conseguiu um emprego. Passou muitos meses até que eu conse-
JXLVVH�XPD�PRUDGLD�¿[D��SHUFRUUL�R�WUHFKR�*UDYDWDt�&DQRDV�3RUWR�$OHJUH��
GHSHQGHQGR�GR�GLD�HX�LD�SDUD�XPD�FDVD�RX�RXWUD��1mR�TXHULD�VREUHFDUUHJDU�
QLQJXpP��&KHJXHL�DWp�D�¿FDU�³IDPRVD �́�SHOD�PDOD�SHTXHQD�TXH�FDUUHJDYD�
para todos os lados.

Quando houve a tal “onda de protestos” (os articulados por meio das re-
GHV�VRFLDLV���HX�HVWDYD�VDLQGR�GD�DXOD�H�QmR�FRQVHJXL�SHJDU�XP�{QLEXV�SDUD�
YROWDU��-i�HUD�WDUGH��H�DV�FRQIXV}HV�VH�DSUR[LPDUDP�GH�RQGH�HX�HVWDYD��¿TXHL�
desesperada, porque não havia ninguém para quem pedir ajuda... Quando 
saí de casa, eu saí da família. E, diferentemente do que a pessoa que mora-
YD�FRPLJR�PH�GLVVH��QD�KRUD�HP�TXH�SUHFLVHL�GD�IDPtOLD��HX�¿TXHL�VR]LQKD��
3DUD�PLQKD�VXUSUHVD��UHFHEL�DOJXPDV�OLJDo}HV�GH�DPLJRV�TXH�VH�SUHRFXSD-
ram comigo, e uma delas saiu de sua casa, perto de Porto Alegre, e veio me 
EXVFDU��1DTXHOH�GLD��HX�SHQVHL��SRVVR�QmR�WHU�FRQTXLVWDGR�R�HPSUHJR�GH�
UHPXQHUDomR�DOWD��DTXHOH�TXH�PH�GDULD�FRQIRUWR��PDV�SHUFHEL�TXH�SDVVDU�SRU�
HVVDV�GL¿FXOGDGHV�PH�IH]�HQ[HUJDU�TXH�D�YLGD�QmR�p�IHLWD�DSHQDV�GH�EHQV�
materiais. Não sou uma pessoa muito fácil de demonstrar sentimentos, mas 
SHUFHEL�TXH��HP�DOJXP�PRPHQWR�GD�YLGD��HX�SUHFLVDULD�DJUDGHFHU�D�WRGDV�
DV�SHVVRDV�TXH�¿]HUDP�SDUWH�GHVVD�HWDSD�GD�PLQKD�YLGD�H�PRVWUDU�TXH�KRMH�
sou uma nova pessoa.
$TXL�HVWRX��UHODWDQGR�IDWRV�GD�PLQKD�YLGD�TXH�PH�¿]HUDP�SHUFHEHU�TXH�

as pessoas que estão ao meu lado, hoje, fazem parte de uma nova etapa, 
XPD�IDVH�HP�TXH�HVWRX�SURIXQGDPHQWH�VDWLVIHLWD�FRP�R�PHX�WUDEDOKR��TXH�
vivo com pessoas que me amam e que ganhei uma nova família, pois eles 
PH�HVFROKHUDP�H�DVVLP�PH�GHQRPLQDP��5HODWDQGR�LVVR��GHVFREUL�R�TXH�QR�
LQtFLR�PH�LQTXLHWDYD��¿QDOPHQWH�GHVFREUL�R�VHQWLGR�GD�SDODYUD�IHOLFLGDGH��
Agora que aprendi esse sentimento, gostaria de compartilhar a alegria de ter 
SDVVDGR�SHOR�TXH�SDVVHL��3RLV��VHP�LVVR��QmR�VDEHULD�TXH�WHQKR�WDQWRV�DPL-
JRV��H�QmR�VDEHULD�R�YHUGDGHLUR�VHQWLGR�GH�VHU�IHOL]��0XLWR�REULJDGD�D�WRGRV�
que, em algum momento, me estenderam a mão e foram capazes de me dar 
XP�SRXFR�GH�FDULQKR��6DLEDP�TXH�HX�OHYDUHL�LVVR�FRPLJR�D�YLGD�WRGD�



Achados e perdidos: um GPS na 
Augusta

Dani - Daniela Callegaro de Menezes
Deisi V. Becker
Sandra Regina Cela

No caminho de volta para casa, indo para Congonhas entre lembranças, 
risos e comentários, pensamos: a nossa aventura de domingo à noite não 
SRGHULD�¿FDU�Vy�QD�OHPEUDQoD��SUHFLViYDPRV�HVFUHYHU�VREUH�HOD��(QWmR�Oi�
vai a narrativa: Um bom professor, zeloso por seus pupilos e pelo nosso 
grupo de pesquisa propôs, antes do evento, que pensássemos e sugerísse-
mos uma programação cultural para aqueles que chegariam no domingo em 
6mR�3DXOR��(QFRQWUDPRV�XPD�SHoD�GH�WHDWUR�FKDPDGD�³1R�TXDUWR�DR�ODGR �́�
(VFROKHPRV�HVVD�SHoD��SULQFLSDOPHQWH��SRUTXH��QD�VLQRSVH��IDODYD�VH�QR�
PpWRGR�FLHQWt¿FR��2�TXH�SRGH�VHU�PDLV�DWUDHQWH�SDUD�XP�JUXSR�GH�SHVTXLVD�
GR�TXH�R�PpWRGR�FLHQWt¿FR"�0XLWR�ERD��HQJUDoDGD��ODYDPRV�D�DOPD�GDQGR�
JDUJDOKDGDV��1D�VDtGD�YHLR�D�LQHVTXHFtYHO�VXJHVWmR��9DPRV�MDQWDU"�6LP��)RL�
D�UHVSRVWD�GDGD�HP�FRUR�SHORV�TXHULGRV�H�DPDGRV�SXSLORV��(�R�SURIHVVRU�
VXJHULX�XPD�SDGDULD�IDPRVD�H�H[FHOHQWH��D�%HOOD�3DXOLVWD��(VWiYDPRV�QD�
$Y��6mR�/XtV��QR�FHQWUR��H�VHJXLPRV�SHOD�5XD�$XJXVWD��(�D�SDGDULD�HUD�QD�
Rua Haddock Lobo, praticamente na Av. Paulista. Todos famintos, aceitamos 
QD�KRUD��Vy�IDOWDYD�GHFLGLU�FRPR�tDPRV��3HUJXQWDPRV�SDUD�R�VHJXUDQoD�GR�
WHDWUR�H�HOH�GLVVH�TXH�HVWiYDPRV�D�XQV�TXLQ]H�PLQXWRV�GD�SDGDULD��H�QyV�FD-
tPRV�QR�FRQWR��6HUi�TXH�HOH�HUD�DPLJR�GR�SURIHVVRU"���&RPR�pUDPRV���SHV-
soas, acreditamos que seria uma boa ideia irmos a pé, até porque nenhum 
Wi[L�QRV�OHYDULD�SRU�XPD�GLVWkQFLD�WmR�SHTXHQD��ROKD�D�SHJDGD�HFROyJLFD�
Dt��JHQWH�������PLQXWRV�GH�FDPLQKDGD�H�FKHJDPRV«�1R�UHVWDXUDQWH�)DPtOLD�
Mancini: Lindo, romântico, com muito verde, fresquinho (o calor na rua es-
WDYD�GH�PDWDU����FRP�OX]LQKDV�HQIHLWDQGR�D�UXD��¿FDPRV�DWUDtGRV�SRU�DTXHOD�
vila tão simpática e belos sonhos passaram em nossas mentes: que lugar 
PDUDYLOKRVR�SDUD�VHQWDU�H�FRPHU���1XPD�FRQVXOWD�JHUDO��PXLWRV�FXUWLUDP�D�
LGHLD�GH�¿FDU��PDV�R�QRVVR�SURIHVVRU�GLVVH��9DPRV�QD�SDGDULD��/i�p�PXLWR�
PHOKRU��WHP�ODQFKH��QmR�YDPRV�¿FDU�FRP�D�EDUULJD�SHVDGD�H�TXHP�TXLVHU�
FRPLGD��WDPEpP�WHP��2N��IDOWD�SRXFR��Mi�DQGDPRV����PLQXWRV��YDPRV�Oi�����
minutos depois, já cansados de subir a Rua Augusta perguntamos para um 
VHJXUDQoD�VREUH�D�SDGDULD��$�QRWtFLD�GDGD�IRL��¿FD�D���NP�GDTXL��(VWmR�YHQGR�



DTXHOD�OX]�SLVFDQWH�QD�WRUUH"�e�Oi���4XH�OX]�SLVFDQWH"�$TXHOD�PLQ~VFXOD"���¬�
PHGLGD�TXH�DYDQoiYDPRV��D�OX]�SLVFDQWH�SDUHFLD�HVWDU�FDGD�YH]�PDLV�ORQJH��
Mas, tal como os Reis Magos, seguimos aquela estrela iluminada passando 
SRU�FDVDV�QRWXUQDV�DVVXVWDGRUDV��LQIHUQLQKRV�FKDPDGRV�³,QIHUQR �́�H�RXWUDV�
VLWXDo}HV�XP�WDQWR�DPHDoDGRUDV��(Q¿P��IRL�XPD�DYHQWXUD�TXH�GXURX�HP�
torno de 40 minutos e, para os nossos pés, os 2,3 km se transformaram em 
���NP��1RVVR�TXHULGR�SURIHVVRU��R�PDLV�OHJDO�GR�%UDVLO��GH¿QLWLYDPHQWH�QRV�
SURSRUFLRQD�H[SHULrQFLDV�LQFUtYHLV��1XQFD�SHQVDPRV�HP�ID]HU�XPD�SHVTXLVD�
HWQRJUi¿FD�QR�VXEPXQGR�SDXOLVWD��PHQRV�DLQGD�XP�WUHNNLQJ�PRUUR�DFLPD�
jV��������(��QD�VDtGD�GD�SDGDULD��HOH�SHUJXQWRX��TXHP�YROWD�FRPLJR�D�Sp"�2�
SLRU�p�TXH�PXLWRV�DFHLWDUDP��9RFr�SRGH�SHQVDU��³PDV�SRUTXH�DFHLWDUDP�HVVH�
SURJUDPD"´�(�SRUTXH�QmR�GHVLVWLUDP�QR�PHLR�GR�FDPLQKR"�$¿QDO��R�TXH�QmR�
IDOWD�HP�63�p�WUDQVSRUWH��3ULPHLUR��SRUTXH�p�LPSRVVtYHO�GL]HU�XP�³QmR´�SDUD�
o jeito querido, sedutor e emocionado do Coronel Nascimento. Segundo, 
porque, se nosso mestre demonstra tanta alegria, empolgação, dinamicida-
de e persistência, e isto nos orgulha, estamos aí para acompanhá-lo. Mas, 
SRGHPRV�ID]HU�XP�VLQJHOR�SHGLGR"�'D�SUy[LPD�YH]��SHOR�PHQRV��SRGHPRV�
GHL[DU�R�VDOWR�DOWR�HP�FDVD"�



Querido Papai Noel
José Mauro C. Hernandez

1HVWH�DQR��HX�QmR�IXL�XP�¿OKR�WmR�ERP��1HP�WmR�ERP�SDL��3DUD�VHU�VLQ-
FHUR��QmR�IXL�QHP�WmR�ERP�PDULGR�QHP�WmR�ERP�DPLJR�TXDQWR�PHXV�DPLJRV�
IRUDP�FRPLJR��0H�IDOWDUDP�WHPSR�H�HQHUJLD��3RUWDQWR��SHQVDQGR�EHP��DFKR�
PHOKRU�QmR�SHGLU�QDGD�QHVWH�1DWDO��0DV�Mi�TXH�FRPHFHL�HVWD�FDUWLQKD��YRX�
DSURYHLWDU�SDUD�DJUDGHFHU�SRU�WRGRV�RV�EHORV�SUHVHQWHV�TXH�YRFr�WHP�PH�
GDGR�QHVWHV�1DWDLV��9RFr�FRORFRX�JUDQGHV�DPLJRV�QD�PLQKD�IUHQWH��$PLJRV�
TXH�PH�DMXGDUDP�TXDQGR�HX�SUHFLVHL��TXH�ULUDP�FRPLJR�TXDQGR�HX�HVWDYD�
IHOL]��TXH�PH�FRQVRODUDP�TXDQGR�HX�HVWDYD�WULVWH�H�TXH�VH�GHL[DUDP�FRQVR-
ODU�TXDQGR�HVWDYDP�WULVWHV��(�PHVPR�DTXHOHV�DPLJRV�TXH�YRFr�PH�GHX�TXH�
QmR�HUDP�WmR�JUDQGHV�DPLJRV�DVVLP��PDV�TXH�DSHQDV�PH�GHUDP�D�FKDQFH�
GH�VHU�DOJXpP�PHOKRU�±�PDLV�SDFLHQWH��PDLV�WROHUDQWH��PDLV�ViELR��9RFr�PH�
GHX�XPD�IDPtOLD�PDUDYLOKRVD��3DLV�TXH�VHPSUH�HVWLYHUDP�DR�PHX�ODGR��PHV-
PR�TXDQGR�HX�QmR�HVWDYD�DR�ODGR�GHOHV��8PD�HVSRVD�TXH�PH�HQWHQGH��PH�
DFDOPD�TXDQGR�HVWRX�GHVHVSHUDGR��PH�DPD�TXDQGR�HVWRX�WULVWH�H�PH�DIDJD�
TXDQGR�HVWRX�FDUHQWH��9RFr�PH�GHX�GXDV�¿OKDV�FXMR�VRUULVR�p�VX¿FLHQWH�SDUD�
DFDEDU�FRP�TXDOTXHU�WHPRU�GH�TXH�D�YLGD�QmR�YDOKD�D�SHQD��7RGRV�HOHV�DFHL-
WDP�R�PHX�PDX�KXPRU�H�R�PHX�KXPRU�GLIHUHQWH��0HOKRU�SUHVHQWH�TXH�HVWH�
HX�QmR�SRGHULD�WHU��9RFr�PH�GHX�XPD�VD~GH�H[FHSFLRQDO��1mR�WHQKR�SDODYUDV�
SDUD�GL]HU�TXDQWR�VRX�DJUDGHFLGR�SRU�FRQVHJXLU�DQGDU��FRUUHU��MRJDU��VXELU��
GHVFHU��SXODU��HQ[HUJDU��RXYLU��VHQWLU�H�UHVSLUDU�±�TXDQGR�HX�TXHUR��(�TXDQ-
GR�VLQWR�XPD�GRU]LQKD�DTXL�RX�DOL�VHL�TXH�p�SDUD�PH�OHPEUDU�GH�FRPR�VHUi�
ERP�TXDQGR�HODV�VH�IRUHP��9RFr�PH�GHX�XP�JUDQGH�WUDEDOKR�TXH�PH�GHX�
JUDQGHV�UHDOL]Do}HV��(�VH�QmR�FRQVHJXL�PDLV�DWp�KRMH��VHL�TXH�QmR�IRL�FXOSD�
VXD��7DOYH]�HX�QmR�WHQKD�FRQVHJXLGR�XVDU�WRGDV�DV�FDSDFLGDGHV�TXH�YRFr�PH�
GHX�SDUD�ID]HU�DLQGD�PDLV��1HVWH�WUDEDOKR��HX�FRQKHFL�SHVVRDV�PXLWR�LQWH-
OLJHQWHV��TXH�PH�GHUDP�ERDV�OLo}HV�H�SHVVRDV�QHP�WmR�LQWHOLJHQWHV��H�TXH�
PH�GHUDP�DV�PDLV�ViELDV�OLo}HV��9RFr�PH�GHX�JUDQGHV�PHVWUHV�H�JUDQGHV�
DOXQRV��'H�FDGD�XP�GHOHV�FRQVHJXL�REWHU�HQVLQDPHQWRV�TXH�FDUUHJR�FRPLJR�
WRGRV�RV�GLDV��9RFr�PH�GHX�PDLV�YLDJHQV�GR�TXH�HX�VRQKHL�XP�GLD�YLDMDU��
9RFr�PH�GHX�YLQKRV�SDUD�DOHJUDU�R�HVStULWR�H�VDEHGRULD�SDUD�VDEHU�TXDQGR�R�
HVStULWR�Mi�HVWDYD�VX¿FLHQWHPHQWH�DOHJUH��9RFr�PH�GHX�PDLV�GLQKHLUR�GR�TXH�
HX�SUHFLVDYD�JDVWDU��9RFr�PH�GHX�PDLV�OLYURV�GR�TXH�WLYH�ROKRV�SDUD�OHU��0DLV�
P~VLFDV�GR�TXH�FRQVHJXL�RXYLU��0DLV�SURWHVWRV�GR�TXH�FRQVHJXL�SURWHVWDU��
9RFr�PH�GHX�DOHJULDV��WULVWH]DV��VDERUHV�H�GLVVDERUHV�QD�PHGLGD�FHUWD�SDUD�



PROGDU�R�PHX�HVStULWR��9RFr�PH�GHX�JUDQGHV�HVSHUDQoDV��(VSHUDQoDV�GH�TXH�
QR�DQR�TXH�YHP�HX�SRVVD�PHGLWDU�PDLV��MRJDU�PDLV�WrQLV��ID]HU�PDLV�<RJD��
HVFUHYHU�PDLV�DUWLJRV��OHU�PDLV�OLYURV��YLDMDU�PDLV��LU�PDLV�DR�FLQHPD��SDVVHDU�
PDLV�QR�SDUTXH��FRQWDU�PDLV�KLVWyULDV��DSUHQGHU�PDLV��(VSHUDQoDV�GH�TXH�HX�
SRVVD�PXGDU�R�PXQGR��3RU�WXGR�LVWR��3DSDL�1RHO��VRX�H[WUHPDPHQWH�DJUD-
GHFLGR��6HUi�TXH�YRFr�QmR�SRGHULD�XVDU�VHX�SRGHU�PiJLFR�SDUD�GDU�WXGR�LVWR�
SDUD�DV�RXWUDV�SHVVRDV�WDPEpP"�¬V�YH]HV��VLQWR�TXH��HQWUH�RV�KRPHQV��IDOWD�
SD]��VDEHGRULD��FRPSUHHQVmR��RWLPLVPR��FRUDJHP��Ip��RXVDGLD��SDFLrQFLD��
VROLGDULHGDGH�H�WROHUkQFLD��3RU�IDYRU��HQFKD�R�VHX�VDFR�FRP�PXLWR�GH�FDGD�
XPD�GHVWDV�TXDOLGDGHV�H�HVSDOKH�DV�QHVWD�QRLWH�GH�1DWDO��'LULMD�VHX�WUHQy�
SRU�WRGRV�RV�FDQWRV�GR�PXQGR�H�Yi�GHVSHMDQGR�R�FRQWH~GR�GR�VHX�VDFR�SRU�
RQGH�SDVVDU��1mR�LPSRUWD�TXH�DV�SHVVRDV�TXHLUDP�SUHVHQWHV�GH�YHUGDGH��6H�
HODV�WLYHUHP�D�PHVPD�VRUWH�TXH�HX��YmR�VDEHU�TXH�HVWHV�VmR�RV�PDLV�OLQGRV�
SUHVHQWHV�TXH�DOJXpP�SRGH�UHFHEHU��2EULJDGR��3DSDL�1RHO�
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A caneta
Neca - Marli Knorst

Oh, amável companheira
das horas de solidão.
Quando enxergo a mão vazia,
a folha em branco,
os dedos duros,
o coração mole,
penso em ti,
nas coisas que escreveste em meu caderno,
QRV�UDELVFRV�TXH�¿]HVWH�QRV�PHXV�OLYURV�
QDTXLOR�TXH�WH�FRQ¿HL�VHP�H[LJLU�VHJUHGR�
Relembro as noites que passaste em claro, ao meu lado,
esperando a inspiração que não chegou.
Tudo que seja eu, me faz lembrar de ti.
Fica comigo, dona das minhas franquezas, 
senhora de meus segredos.
Não me abandona, pois eu não posso passar sem ti. 

Escrita em 1976



5HÀH[mR�OLWHUiULD
$GULDQR�6DQWRV

)LQDO�GH�DQR�H�WRGRV�QyV�FKHJDPRV�D�XP�PRPHQWR�GH�UHÀH[mR��$OpP�GR�
PHX�PRPHQWR�GH�UHÀH[mR��HX�WDPEpP�HVWDYD�SURFXUDQGR�XP�SUHVHQWH�SDUD�
PLP�PHVPR��Mi�TXH�R�DQR�GH������IRL�PXLWR�LQWHQVR�SDUD�PLP��(��D¿QDO�GH�
FRQWDV��XP�SUHVHQWLQKR�Vy�QmR�LULD�ID]HU�PDO��$t�R�JHPLQLDQR�DTXL�VH�GHSD-
UD�FRP�D�JUDQGH�G~YLGD��2�TXr�FRPSUDU"�'HSRLV�GH�PXLWR�SHQVDU��UHVROYL�
PH�UHQGHU�D�XP�.LQGOH��3RU�PXLWRV�DQRV��WLYH�PXLWD�UHVLVWrQFLD�DR�SHTXHQR�
SURGtJLR��SRLV�DFKDYD�TXH�MDPDLV�FRQVHJXLULD�OHU�HP�XP�DSDUHOKR�HOHWU{QLFR�
VHP�VHQWLU�R�OLYUR��VHP�WRFi�OR��VHP�DR�PHQRV�WHU�D�QRomR�GR�TXDQWR�Mi�WLQKD�
OLGR�H�GH�TXDQWR�IDOWDYD�SDUD�WHUPLQDU�R�OLYUR��'H�TXDOTXHU�IRUPD��DFDEHL�
FRPSUDQGR�XP�GHOHV��
%RP��D�TXHVWmR�QmR�p�R�NLQGOH�HP�VL��PDV�R�SUD]HU�TXH�HOH�PH�SURSRUFLR-

QRX��DR�OHU�QHOH�YiULRV�OLYURV�TXH�HX�Mi�KDYLD�OLGR�QD�JUDGXDomR�H�DWp�PHVPR�
GXUDQWH�WRGD�D�YLGD��&RP�R�NLQGOH�QD�PmR��HX�FRPHFHL�D�OHU�PDLV��Mi�TXH�
DJRUD�SRVVR�³FDUUHJDU´�DSUR[LPDGDPHQWH������OLYURV�HP�XP�OXJDU�Vy��7HQKR�
PLQKD�ELEOLRWHFD�SHVVRDO�SHVDQGR�PHQRV�GH�����JUDPDV��
&KHJXHL�HQWmR�j�WULVWH�FRQFOXVmR�GH�TXH�RV�SURIHVVRUHV�GH�OLWHUDWXUD��QR�

FROpJLR��WHP�R�³GRP �́�VH�p�TXH�DVVLP�SRVVR�GL]HU��GH�HVWUDJDU�XPD�FRLVD�WmR�
ERD�TXDQWR�p�D�OHLWXUD��3HQVD�EHP��7X�HVWiV�DSHQDV�QR�VHJXQGR�JUDX��TXH�
KRMH�QHP�H[LVWH�PDLV��IRL�VXEVWLWXtGR�SHOR�³HQVLQR�PpGLR�����H��GH�UHSHQWH��WH�
PDQGDP�OHU�³2V�6HUW}HV �́�GH�(XFOLGHV�GD�&XQKD��VHP�DR�PHQRV�WH�H[SOLFDU�R�
SRUTXr��$OLiV��DWp�H[LVWH�XP�³SRUTXr �́�TXH�FRVWXPDPRV�FKDPDU�GH�³SURYD�GR�
¿QDO�GR�VHPHVWUH �́�1DGD�FRQWUD�(XFOLGHV�GD�&XQKD��FRP�RX�VHP�RV�VHXV�6HU-
W}HV��PDV�PH�OHPEUR�GH�FRPR�IRL�SHQRVR�H�GLItFLO�OHU�XP�OLYUR�WmR�WpFQLFR�DRV�
���DQRV��9iULRV�OLYURV�VmR�VLPSOHVPHQWH�³IRUoDGRV�JRHOD�DEDL[R �́�VHP�VHTXHU�
VDEHUPRV�R�SRUTXr�GH�OHU�DTXHOHV�OLYURV�WRGRV��e�yEYLR�TXH�OHU�DVVLP�QmR�ID]�
VHQWLGR��$FKR�TXH�p�SRU�LVVR�TXH�RXoR�PXLWRV�GRV�PHXV�FROHJDV�GH�LQIkQFLD�
GL]HQGR��DWp�KRMH��TXH�QmR�JRVWDP�GH�OHU��7DOYH]�HX�WDPEpP�GHYHVVH�VHU�XP�
JUDQGH�GHIHQVRU�GD�OHLWXUD�REULJDWyULD�GH�WRGRV�RV�FOiVVLFRV�QRV�FROpJLRV��
Mi�TXH�HX�SUySULR�VRX�JUDGXDGR�HP�/HWUDV�H�KDELOLWDGR�HP�/LWHUDWXUD��0DV�
PHVPR�QD�IDFXOGDGH�HX�YLD�PXLWD�JHQWH�OHQGR�Vy�SRU�OHU��Vy�SRUTXH�³6H�WX�
QmR�OrV��QmR�SRGHV�FXUVDU�/HWUDV���́ �(�p�EHP�FXULRVD�D�DSUHFLDomR�GRV�OLYURV�
QD�JUDGXDomR��8P�GRV�DXWRUHV�PDLV�RGLDGRV�QR�FXUVR�GH�/HWUDV�p��YHMDPRV��
3DXOR�&RHOKR��$FKR�TXH�RV�IXWXURV�SUR¿VVLRQDLV�GDV�/HWUDV�WrP�DWp�PHGR�GH�
GL]HU�TXH�JRVWDP�GH�3DXOR�&RHOKR��SRUTXH�QmR�p�³FXOW´�JRVWDU�GHOH��(X�PHV-



PR�QmR�JRVWR��PDV�QmR�YRX�H[SOLFDU�DTXL�R�SRUTXr��2�LPSRUWDQWH�p�TXH��SDUD�
VH�WHU�D�FHUWH]D�GH�TXH�QmR�VH�JRVWD�GH�XP�DXWRU�;�RX�<��p�SUHFLVR�OHU��H�FRP�
FXLGDGR��SHOR�PHQRV�PDLV�GH�XP�GH�VHXV�OLYURV�EDVWDQWH�UHSUHVHQWDWLYRV��
2�NLQGOH�UHVJDWRX�HP�PLP�XP�JUDQGH�SUD]HU�TXH�PH�DFRPSDQKD�WRGD�

D�YLGD��TXH�p�D�OLWHUDWXUD��&ODUR�TXH��DQWHV��HX�Mi�OLD�VHP�HOH��2�TXH�TXHUR�
GL]HU�p�TXH��DJRUD��FRQVLJR�YiULRV�OLYURV�FRP�PDLV�IDFLOLGDGH��'H�TXDOTXHU�
IRUPD��DFKR�TXH�WRGRV�GHYLDP�OHU��7RGRV�GHYLDP�GHVFREULU�FRLVDV�QRYDV�H��
DFLPD�GH�WXGR��JRVWDU�GR�TXH�HVWmR�OHQGR��$¿QDO��TXDO�R�SDSHO�GR�SURIHVVRU�
GH�OLWHUDWXUD"�'HFLGLU�R�TXH�RV�DOXQRV�GHYHP�OHU�H�REULJi�ORV�D�LVVR��RX�VHUi�
TXH�SRGHULD�VHU�PHOKRU�UHSUHVHQWDU�D�¿JXUD�GH�XP�JXLD�SDUD�RV�DOXQRV��H�
DMXGi�ORV�D�FRQVWUXLU�XP�FRQKHFLPHQWR�EDVHDGR�QR�SUD]HU�GD�OHLWXUD"�7DP-
EpP�p�YHUGDGH�TXH�QHP�VHPSUH�SRGHPRV�OHU�Vy�DTXLOR�TXH�QRV�Gi�SUD]HU��
PDV�H[LVWH�WHPSR�SDUD�WXGR��/HU�2V�6HUW}HV��QHVWHV�WHPSRV�DWXDLV��VHULD�XP�
H[HUFtFLR�EHP�WUDQTXLOR��VH�PHXV�SURIHVVRUHV�QmR�WLYHVVHP�PH�REULJDGR�D�
Or�OR�QR�FROpJLR��DVVLP�FRPR�WRGRV�RV�OLYURV�TXH�OL�SRU�REULJDomR�H�GRV�TXDLV�
QmR�JRVWHL��
1DGD�FRQWUD�TXDOTXHU�GRV�FOiVVLFRV��PDV�SHJXHL�HVWH�FRPR�H[HPSOR�SDUD�

VDOLHQWDU�TXH�WRGRV�RV�OLYURV�TXH�OL��H�GRV�TXDLV�JRVWHL���FHUWDPHQWH�IRUDP�
SRU�VXJHVWmR�H�QmR�SRU�REULJDomR��FRPR�SDUD�XPD�SURYD�QR�¿QDO�GH�VHPHV-
WUH��(VWDV��DR�PHX�YHU��Vy�VHUYHP�SDUD�HVWUDJDU�XP�KREE\�TXH�GHYHULD�VHU�
SUD]HURVR�H�DFHVVtYHO�D�WRGDV�DV�SHVVRDV��



A estrada para o conhecimento: 
uma percepção

Clandio Favarini Ruviaro

2�FRQKHFLPHQWR��LQHUHQWH�j�D¿UPDomR�GH�3URWiJRUDV�GH�TXH�³R�KRPHP�p�
a medida de todas as coisas”, encontra o feliz e próprio complemento na in-
GLFDomR�6RFUiWLFD�GH�³&RQKHFH�WH�D�WL�PHVPR �́�$ULVWyWHOHV�OHYD�PXLWR�DGLDQWH�
R�HVWXGR�GR�KRPHP��QR�TXDO�R�FRQFHEH�FRPR�³LQGLYtGXR��SHVVRD��~QLFR �́�LVWR�
p��XQLGDGH�VXEVWDQFLDO�GH�SVLTXH�H�FRUSR��1D�YHUGDGH��3DUPrQLGHV�Mi�KDYLD�
fornecido os caminhos acerca da estrada para alcançar o verdadeiro conhe-
FLPHQWR��PDV�H[SUHVVRX�VH�HP�XPD�OLQJXDJHP�SRpWLFD��(�D�UD]mR�KXPDQD�
QmR�KDYLD�SHUFRUULGR�R�LQWHLUR�SHUtPHWUR�GH�VHX�OLPLWH�H��DVVLP��QmR�FRPSUH-
HQGHX�D�YHUGDGH�FRQWLGD�QRV�VHXV�HQVLQDPHQWRV�
$WUDYpV�GH�XP�FRQMXQWR�GH�FRQFHSo}HV�WHyULFDV��SURSRVWDV�SRU�GLIHUHQWHV�

DXWRUHV��FRPR�:HUWKHLPHU��.|KOHU��.DIND�H�/HZLQ��VXUJHP�DOJXPDV�D¿UPD-
o}HV��'HQWUH�DV�SULQFLSDLV�GHODV�HVWmR�D�GH�:HUWKHLPHU��VHJXQGR�D�TXDO�³R�
WRGR�p�PDLV�GR�TXH�D�VRPD�GDV�SDUWHV��H�FDGD�SDUWH�WHP�FDUDFWHUtVWLFDV�GL-
YHUVDV��VH�WRPDGD�VLQJXODUPHQWH�RX�VHJXQGR�R�WRGR�QR�TXDO�HVWi�LQVHULGD´�
H�D�GH�.RKOHU��TXH�GL]�TXH�³D�DSUHQGL]DJHP�DGYpP�GD�UHHVWUXWXUDomR�GR�
FDPSR�FRJQRVFLWLYR�GHYLGR�D�XP�PRPHQWR�GH�LQVLJKW��HQWHQGHQGR��FRP�HVWH�
termo, a capacidade criativa de sintetizar, em um outro, o elemento evidente 
GR�SUREOHPD�
&DUO�5RJHUV�FRQFHEHX�R�KRPHP�FRPR�XPD�UHDOLGDGH�IXQGDPHQWDOPHQWH�

Vm�H�FRQVWUXWLYDPHQWH�RULHQWDGD��TXH�VH�H[SDQGH�QDWXUDOPHQWH�DR�HQFRQWUR�
FRP�RV�RXWURV�H�FRP�D�FULDWLYLGDGH��$IRUD�D�SVLFRORJLD�KXPDQLVWD�RX�D�GD�
³WHUFHLUD�IRUoD �́�LQWURGX]LGD�SRU�0DVORZ��D�SVLFRORJLD�³H[LVWHQFLDO´�QDVFHX�H�
VH�D¿UPRX�QD�GpFDGD�GH�������H�YLX�HP�5ROOR�0D\�R�VHX�PDLRU�H[SRHQWH��2�
FRQFHLWR�SULQFLSDO�GH�VHX�SHQVDPHQWR�p�D�DXWRUUHDOL]DomR�GR�LQGLYtGXR�DWUD-
YpV�GD�UHGHVFREHUWD�GH�VL�H�GH�XP�³FHQWUR�GH�IRUoD´�GHQWUR�GH�VL��GR�TXDO�
REWpP�D�HQHUJLD�YLWDO�H�R�FRQKHFLPHQWR�GH�H[LVWrQFLD�
$QWHULRUPHQWH��RV�HVWXGRV�IHLWRV�VREUH�R�SVLTXLVPR�KXPDQR��HP�VXD�LQWH-

JUDOLGDGH�H�UDGLFDOLGDGH��Mi�GHPRQVWUDYDP�D�H[LVWrQFLD��QD�SVLTXH�KXPDQD��
GH�XPD�SXOVmR�YLWDO�TXH�SRGH�VHU�LGHQWL¿FDGD��LQGLYLGXDOL]DGD��DXWHQWLFDGD�H�
GHVHQYROYLGD�HP�FULDWLYLGDGH�FUHVFHQWH��(VVD�SXOVmR�GD�DWLYLGDGH�SVtTXLFD�GH�
(P�6L��DGPLWLQGR�D�D�SULRUL��p�H[DWDPHQWH�R�FULWpULR�TXH�VH�GHYH�XWLOL]DU�SDUD�
ID]HU�FLrQFLD��,VVR�VLJQL¿FD�TXH�QmR�HVWmR�H[DXULGRV�WRGRV�RV�SUREOHPDV��



PDV�TXH��XPD�YH]�LQGLYLGXDOL]DGR�R�FULWpULR�H�IRUPXODGR�R�PpWRGR�DGHTXDGR�
jV�FLrQFLDV��HVVD�FRQVHJXH�HVWDEHOHFHU�D�UHYHUVLELOLGDGH�HQWUH�D�WHRULD�H�D�
SUi[LV��R�TXH�FRQVHQWH�DR�RSHUDGRU�GH�FLrQFLD��VHMD�HGXFDGRU�RX�SHVTXLVD-
GRU��D�FHUWL¿FDomR��D�YHUL¿FDomR�HSLVWHPROyJLFD�GD�FRQFOXVmR�GH�VHX�HVWXGR��
e�H[DWDPHQWH�HVWD�SRVVLELOLGDGH�GD�YHUL¿FDomR�HSLVWHPROyJLFD��SRU�PHLR�GD�
UHYHUVLELOLGDGH�HQWUH�WHRULD�H�SUiWLFD��TXH�FRQVWLWXL�R�FDUiWHU�LQWHUGLVFLSOLQDU�
GDV�FLrQFLDV�KXPDQDV�H�VRFLDLV�
3DUD�WHUPRV�DFHVVR�D�XPD�FLrQFLD�KXPDQD�PDLV�SUHFLVD��QHFHVVLWDPRV�

GH�XP�LQVWUXPHQWR�PDLV�H[DWR��QHFHVVLWDPRV�GD�LQWHJULGDGH�SHUFHSWLYD�GR�
SHVTXLVDGRU��1mR�p�VX¿FLHQWH�TXH�R�VHU�KXPDQR�SUHWHQGD�FRPSUHHQGHU�D�
YLGD��VXDV�UHJUDV�H�VXD�RUGHP��WRPDQGR�FRPR�EDVH�D�SHUFHSomR�VHWRULDO�H[-
WHUQD��6RPHQWH�XPD�HSLVWHPRORJLD�TXH�HVFODUHoD�R�KRPHP�SDUD�VL�PHVPR��
TXH�R�OHYH�D�HQWHQGHU�FRPR�VH�SURFHVVD�R�FRQKHFLPHQWR��HP�QtYHO�ELROyJLFR��
HPRWLYR��SVtTXLFR�H�¿ORVy¿FR��SRGHUi�YLDELOL]DU�XPD�FLrQFLD�PDLV�FRQGL]HQWH�
FRP�D�YLGD��8PD�HSLVWHPRORJLD�LQWHUGLVFLSOLQDU��EDVHDGD�QD�3VLFRORJLD��QD�)L-
ORVR¿D��QDV�1HXURFLrQFLDV�H�QD�)tVLFD�4XkQWLFD��SRGHUi�UHXQL¿FDU�D�GLFRWRPLD�
GR�VDEHU��UHVWLWXLQGR�DR�KRPHP�D�LQWHJULGDGH�GH�VXD�SHUFHSomR�FRQVFLHQWH��
SDUD�TXH�HVWH�HODERUH�XPD�FLrQFLD�KXPDQD�EDVHDGR�HP�HYLGrQFLDV�H�FRLQFL-
GHQWH�FRP�R�VHX�VHU�
&RP�R�LQWXLWR�GH�WUD]HU�DXWRUHV�LOXPLQDGRUHV��Ki�XPD�FLWDomR�GH�.RQUDG�

/RUHQ]��JDQKDGRU�GR�3UrPLR�1REHO�GH�)LVLRORJLD��HP��������H[WUDtGD�GR�VHX�
OLYUR�*OL�RWWR�SHFFDWL�FDSLWDOL�GHOOD�QRVWUD�FLYLOWj��³FUHU�TXH�IDoD�SDUWH�GR�SD-
WULP{QLR�HVWiYHO�GD�KXPDQLGDGH�VRPHQWH�DTXLOR�TXH�p�FRPSUHHQVtYHO�SRU�
YLD�UDFLRQDO��RX�FHUWDPHQWH�DSHQDV�R�TXH�p�FLHQWL¿FDPHQWH�GHPRQVWUiYHO��p�
XP�HUUR�TXH�LQVHUH�FRQVHTXrQFLDV�GHVDVWURVDV�>���@�H�LQGX]�D�MRJDU�DR�PDU�
R�LPHQVR�WHVRXUR�GH�FRQKHFLPHQWRV�H�GH�VDEHGRULD�FRQWLGR�QDV�WUDGLo}HV�
GH�WRGDV�DV�DQWLJDV�FXOWXUDV�H�QDV�GRXWULQDV�GDV�JUDQGHV�UHOLJL}HV�XQLYHU-
VDLV�>H�D@�YLYHU�QD�FRQYLFomR�GH�TXH�D�FLrQFLD�p�FDSD]�GH�GDU�YLGD�GR�QDGD��
XQLFDPHQWH�SRU�YLD�UDFLRQDO��D�XPD�FXOWXUD�LQWHLUD��FRP�WXGR�DTXLOR�TXH�HOD�
FRPSRUWD �́
$LQGD��DXWRUHV�FRPR�/RQJR���������GLDQWH�GH�WDQWDV�GLYHUVLGDGHV�WHyUL-

FDV�DFHUFD�GRV�FDPLQKRV�SRVVtYHLV�SDUD�VH�FKHJDU�j�DSUR[LPDomR�GD�FHUWH]D�
FLHQWt¿FD��H[S}HP�TXH�³FKHJDPRV�D�DFUHGLWDU�TXH�D�FLrQFLD�QRV�KDYLD�DEHUWR�
DV�SRUWDV�GR�SDUDtVR��PDV��HP�YH]�GLVVR��Vy�DV�IH]�UHODPSHMDU��+i�XPD�GHV-
FRQ¿DQoD�GLIXQGLGD��VHQmR�XPD�UHFXVD��HP�UHODomR�D�XPD�UDFLRQDOLGDGH�TXH�
VH�PRVWURX�LQYDVLYD�GHPDLV �́�(VWH�PHVPR�DXWRU�SHUJXQWD�TXDQGR�SHUGHPRV�
D�RULHQWDomR�GD�FLrQFLD��2�PHVPR�FRQFHLWR�GH�³RULHQWDomR´�p�WtSLFR�GD�FRQ-
WHPSRUDQHLGDGH��VH�UHIHUH�jTXLOR�TXH�YLYH�QD�FRQVFLrQFLD��(VVD�FRQVFLrQ-
FLD��IDFLOLWDGD�SHODV�GLVFXVV}HV��SHORV�HQFRQWURV��SHORV�FRPSDUWLOKDPHQWRV�
GH�RSLQLmR�H�SHOD�FLUFXODomR�JOREDO�GH�TXDQWLGDGHV�GH�LQIRUPDomR�FDGD�YH]�
PDLRUHV��p�DFRPSDQKDGD�SRU�XP�VHQWLPHQWR�WUiJLFR�D�UHVSHLWR�GD�YLGD��R�
TXDO��SRU�VXD�YH]��p�GHULYDGR�GR�FRQFHLWR�TXH�IRL�FRQVWUXtGR�VREUH�D�UHV-
SRQVDELOLGDGH�TXH�R�VHU�KXPDQR�SDVVRX�D�SHUFHEHU�TXH�WHP�HP�UHODomR�DR�
³RXWUR´��DV�JHUDo}HV�IXWXUDV��RV�SRYRV�YHQFLGRV��RV�DQLPDLV���WUiJLFR�SRUTXH�
VDEHPRV�TXH�DV�QRVVDV�GHFLV}HV�SRGHP�WUD]HU�FRQVHTXrQFLDV�LUUHYHUVtYHLV�
H�LUUHSDUiYHLV�
$�FLrQFLD��HP�JHUDO��DSUHVHQWRX�VH�FRPR�XPD�UHOLJLmR��1DVFHX�DEVROXWD-

PHQWH�FRPR�VXEVWLWXWD�SDUD�D�UHOLJLmR��SRUpP�QmR�WHYH�D�FDSDFLGDGH�SDUD�
UHVROYHU�RV�SUREOHPDV�TXH�DV�UHOLJL}HV�WUDGLFLRQDLV��GH�FHUWR�PRGR��UHVROYLDP�



RX�SURFXUDYDP�UHVROYHU��$VVLP��R�LPDJLQiULR�FROHWLYR�FXOWLYRX��HP�UHODomR�j�
FLrQFLD��H[SHFWDWLYDV�GH�TXH�HVWD�SDVVDVVH�D�VHU�XP�WLSR�GH�³6DOYDGRUD �́�3R-
UpP��PDLV�WDUGH��HVWD�YHLR�WUD]HU�FHUWR�JUDX�GH�IUXVWUDomR�HP�UHODomR�D�HVWH�
SDSHO��2�KRPHP�VH�LOXGLX�DR�TXHUHU�REWHU�GD�FLrQFLD�XPD�H[SOLFDomR�WRWDO�GR�
PXQGR��R�TXH��QR�HQWDQWR��QHP�D�)tVLFD�QHP�D�%LRORJLD��QHP�D�,QWHOLJrQFLD�
$UWL¿FLDO�H�QHP�TXDOTXHU�GDV�RXWUDV�QRYDV�'LVFLSOLQDV�FRQVHJXLX�GDU��(�WDOYH]�
QHP�R�FRQVLJDP��&HUWDPHQWH�IRL�XPD�JUDQGH�GHVLOXVmR��0DV�HVVD�GHFHSomR�
WDPEpP�SRVVXL�DVSHFWRV�SRVLWLYRV��SRUTXH�DIDVWD��WDOYH]��R�SHULJR�GH�XP�
UHGXFLRQLVPR�WRWDO�GD�YLGD�jV�VXDV�GLPHQV}HV�UDFLRQDLV�FRPSXWDFLRQDLV�
1XPD�DERUGDJHP�VHPHOKDQWH�HQFRQWUDP�VH�DV�H[SRVLo}HV�GH�$XJXVWR�

&XU\��R�TXDO�GHVWDFD�LPSRUWDQWHV�OLPLWDo}HV�HSLVWHPROyJLFDV�GR�DWXDO�PpWR-
GR�LQYHVWLJDWLYR��(OH�VDOLHQWD�TXH�D�IDOWD�GH�FRQKHFLPHQWR�VREUH�RV�SURFHVVRV�
GH�FRQVWUXomR�GRV�SHQVDPHQWRV��VREUH�R�SURFHVVR�GH�VXD�LQWHUSUHWDomR�H�
VREUH�RV�OLPLWHV�H�DOFDQFH�GH�XPD�WHRULD�SRGH�FRQGX]LU�RV�SHVTXLVDGRUHV�TXH�
SURFXUDP�GHIHQGHU�WHVHV�DFDGrPLFDV�D�VLJQL¿FDWLYDV�OLPLWDo}HV�QDV�SRVVLEL-
OLGDGHV�GR�3HQVDPHQWR��9LD�GH�UHJUD��R�KRPHP�p�PXLWR�LQVHJXUR�GH�VL�PHV-
PR��(�R�p�DVVLP�SRUTXH�QmR�VH�FRQKHFH��UD]mR�SHOD�TXDO�HOH�VH�DJDUUD�GHPDLV�
DRV�EHQV�H[WHUQRV��DRV�VDEHUHV�DGTXLULGRV��'Dt�D�VXD�UHVLVWrQFLD�TXDQWR�D�
PXGDU��D�FRPSDUWLOKDU�H[SHULrQFLDV��D�DSUHQGHU�FRLVDV�QRYDV�H�GHVFDUWDU�R�
TXH�QmR�p�PDLV�IXQFLRQDO��D�HVWDEHOHFHU�XPD�GLDOpWLFD�FRQVWUXWLYD�FRP�RV�
GHPDLV��D�FRQYLYHU��3HOD�FOiVVLFD�SRVWXUD�PDQLTXHtVWD��UHVWULWD�DRV�H[WUHPRV��
RX�VH�p�XP�VXMHLWR�FDODGR��UHWUDtGR��DFRYDUGDGR�GLDQWH�GDV�FRLVDV�TXH�RXWURV�
ID]HP�RX��VH�p�FRQWHVWDGRU��DOJXpP�TXH�DWDFD��TXH�EULJD�SDUD�VH�DXWRD-
¿UPDU��VHP�TXH�VH�EXVTXH�FRPSUHHQGHU�DV�UHDLV�PRWLYDo}HV�GH�DPEDV�DV�
SDUWHV��(VWDV�DWLWXGHV�QDGD�DFUHVFHQWDP��DSHQDV�OLYUDP�R�VXMHLWR�GDV�VXDV�
DQJ~VWLDV�H�GR�PHGR�GH�VHU�FULWLFDGR�RX�KRVWLOL]DGR��2X��WDOYH]��DSHQDV�RV�
DPHQL]HP��7RGR�HVWH�HVIRUoR�UHSUHVHQWD�XP�HQRUPH�GHVJDVWH�H�XPD�JUDQGH�
SHUGD�GH�HQHUJLDV�SURGXWLYDV�
3RU�¿P��GD�SURIXQGLGDGH�TXH�WLYHU�QR�VHX�DXWRFRQKHFLPHQWR��R�KRPHP�

GHWHUPLQD�R�VHX�JUDX�GH�FRPSHWrQFLD�H�KDELOLGDGH�SDUD�YHU��RXYLU�H�HQWHQGHU�
R�RXWUR��&DGD�XP�p�OLYUH�H�WHP�R�SRGHU�GH�VHU��SRGH�ID]HU�R�TXH�TXLVHU�GH�VL�
PHVPR��PDV�GHYH�OHPEUDU�VH�GH�TXH�HVWDV�HVFROKDV�QmR�VmR�IDWRV�LVRODGRV��
(�TXH��SRU�LVVR��R�KRPHP�p�GLUHWDPHQWH�UHVSRQViYHO�SHOR�TXH�ID]�H�SHOR�TXH�
GHL[D�GH�ID]HU�SHOR�VHX�SUySULR�VXFHVVR�RX�IUDFDVVR��EHP�FRPR�SHOR�VXFHVVR�
RX�IUDFDVVR�GH�RXWURV��GD�RUJDQL]DomR�H�GD�VRFLHGDGH��



Compartilhando prazeres
Ivan Antonio Pinheiro

3DUD�PXLWRV��D�OHLWXUD�p��DQWHV�GH�PDLV�QDGD��XPD�QHFHVVLGDGH�SUR¿VVLR-
nal, na chamada “Era do Conhecimento”, é quase uma obrigação continuada. 
Mas que, nem por isso, ao menos para alguns, passa a ser uma ocupação 
menos prazerosa, ainda que tenham que se restringir aos textos da sua pró-
pria área de atuação. E também há aqueles que adoram explorar outros do-
PtQLRV��SDUD�PXLWR�DOpP�GD�VXD�HVIHUD�SUR¿VVLRQDO��(��D�HVWHV��GDGD�D�QDWXUDO�
limitação de tempo, é imposta uma decisão, quase um dilema: que leitura 
priorizar? Quantas vezes já não tivemos que abrir mão, ainda que tempo-
rariamente, de um bom texto de literatura em favor de um texto ou artigo 
acadêmico? E o que dizer da não menos agradável leitura de textos, muitos 
QR�IRUPDWR�GH�SHULyGLFRV�GH�GLYXOJDomR�FLHQWt¿FD��SRUpP�FRQVLGHUDGRV�FRPR�
³QmR�DFDGrPLFRV´��D�H[HPSOR�GD�+LVWyULD�9LYD��GDV�SXEOLFDo}HV�GD�6FLHQWL¿F�
$PHULFDQ��HQWUH�RXWUDV���QmR�DFHLWRV�QR�FLUFXLWR�R¿FLDO�H��SRU�FRQVHJXLQWH��
frente ao mesmo dilema acima, também deixados de lado? Bem, leitor vo-
raz, já há algum tempo venho tentando resolver esse impasse.

A primeira iniciativa foi o projeto Literatura & Gestão, cujo título é autoex-
plicativo em seus propósitos. Foi assim, dialogando com Machado de Assis, 
W. Shakespeare, J. P. Sartre, L. Tolstoi, F. Kafka, J. Boine, F. Molnár, entre 
tantos outros e durante três anos, que inúmeros temas habitualmente abor-
dados nos currículos de cursos de gestão (como a liderança, as estratégias, a 
motivação, as tomadas de decisão, a burocracia e o poder, para citar apenas 
alguns) foram vistos, revistos e debatidos junto a um público de acadêmicos 
e não acadêmicos. Daí, de modo não usual, e a partir de múltiplos olhares 
TXH�FRPELQDUDP�D�UD]mR��TXH�p�WmR�FDUD�j�JHVWmR��j�VHQVLELOLGDGH��$R�¿QDO�
(para variar) resultou um texto: “Construindo as Pontes entre Saberes – da 
literatura à gestão”, escrito em parceria com dois colegas. 

Desde então, muitos livros e páginas deslizaram por entre os meus de-
dos. Na mesma linha – na tentativa de conciliar a disponibilidade de tempo 
HQWUH�D�OHLWXUD�SUR¿VVLRQDO�H�DV�GHPDLV�±�H�WDPEpP�SDUD�GLYLGLU�FRP�YRFrV��
meus leitores, escolhi uma safra mais recente de livros que, se não podem 
ser considerados literatura, também não são acadêmicos. Dentre eles, há os 
que permitem explorar temas e disciplinas no domínio da gestão, a exemplo 
da “tomada de decisão”, sobretudo a eterna “questão da racionalidade”, bem 
como os que tratam do comportamento inovador baseado na atividade de 



pesquisa. Dada (mais uma vez) a limitação de espaço-tempo desta coluna, 
por ora eu vou me restringir ao segundo tema, deixando o primeiro para 
RXWUD�RSRUWXQLGDGH��5H¿UR�PH�DRV�VHJXLQWHV�WH[WRV��2�0DSD�)DQWDVPD��GH�
S. Johnson; Muito Além do Nosso Eu, de M. Nicolelis; Sete Experimentos 
que Podem Mudar o Mundo, de R. Sheldrake; o Arco-Íris de Feynman, de L. 
Mlodinow; e, Rápido e Devagar, de D. Kahneman. 

Com algum exagero permitido aos apaixonados, pode-se dizer que o con-
junto de livros citados permite elaborar um currículo que, se não é alterna-
tivo, é complementar à disciplina de Métodos de Pesquisa (companheira de 
todos os professores), com a vantagem da ênfase conferida, mas nem sem-
pre explicitada, à criatividade e à inovação. De forma muito sucinta, o que é 
que cada um deles nos traz?
3DUHFH�PH�TXH�QDGD��QRV�WH[WRV�DWXDLV��p�PDLV�SUHVHQWH�GR�TXH�D�D¿U-

mação de que todos os gestores buscam “o Santo Graal”, uma ferramenta 
“quase mágica” que seja capaz de despertar nas equipes a criatividade, que 
resulte em inovações de toda ordem. Sobre este assunto, muitos textos 
são na forma de manuais, e, diga-se de passagem, alguns são até mesmo 
FODVVL¿FiYHLV�FRPR�³WRORV´��RX��FRPR�VH�GL]��QR�HVWLOR�GH�³UHFHLWDV�GH�EROR´��
e foram escritos inclusive pelo próprio S. Johnson, como é o caso do conhe-
FLGR�³'H�2QGH�9rP�DV�%RDV�,GHLDV �́�&RPR�FRQWUDSRQWR�GR�PHVPR�WHPD��
YDOH�D�SHQD�OHU�³2�3RGHU�GRV�4XLHWRV �́�GH�6��&DLQ���7RGDYLD��p�HP�³2�0DSD�
Fantasma” que o autor revela J. Snow como o precursor da epidemiologia. 
Este último, mediante o uso do mais puro raciocínio analítico, da formula-
ção de hipóteses, da coleta, da catalogação e da análise crítica dos dados, 
contribuiu para a erradicação da epidemia do cólera na Londres vitoriana. 
Dispondo apenas de instrumentos rudimentares, ainda longe dos avanços 
que só muito posteriormente viriam a ser registrados nas ciências bioquí-
PLFDV��6QRZ�XWLOL]RX�R�PpWRGR�FLHQWt¿FR�H�D�PDLV�SXUD�UD]mR�SDUD�YHU�R�TXH�
os outros ainda não percebiam, ainda que (agora aparentemente) óbvio. 
Ele, a exemplo de tantos inovadores, enfrentou uma oposição que o levou a 
outra luta: a do convencimento de que as suas ideias e proposições eram as 
acertadas. Nessa trajetória, ele combinou e intercalou procedimentos atual-
PHQWH�FODVVL¿FDGRV�FRPR�TXDOL�TXDQWLWDWLYRV�

M. Nicolelis, antes de chegar à sua linha de pesquisa – a da interface 
cérebro-máquina – discorreu sobre a evolução das neurociências, um dos 
campos mais recentes de pesquisa, mas também um dos que têm se revela-
do mais profícuo e promissor para o entendimento do ser humano, daí a sua 
importância ímpar para a área da gestão. Nesta trajetória, este autor deixa à 
vista a forma de pensar, instigante, crítica e questionadora dos grandes vul-
tos, que os levou a romper paradigmas, bem como encontrar as estratégias 
para a superação das resistências e – por vezes mal disfarçadas – vaidades 
dos seus pares. Mas a obra “Muito Além do Nosso Eu” não se resume à his-
tória das neurociências e à forma de ver e pensar de um cientista atuante 
nas fronteiras do conhecimento. Também é, ao lado de os “Sete Experi-
mentos que Podem Mudar o Mundo”, um precioso (porque variado) acervo 
de experimentos não encontrados nos tradicionais manuais de metodologia 
FLHQWt¿FD��2�GLiULR�GH�ERUGR�p��HQWmR��DEHUWR��H�QHOH�VH�GHVQXGDP�R�³SDVVR�
D�SDVVR´�GD�DWLYLGDGH�LQYHVWLJDWyULD��RV�DYDQoRV��DV�GL¿FXOGDGHV��RV�UHFXRV��
as estratégias alternativas, o jogo político e os embates institucionais, e 



tudo isto ocorrendo em meio às descargas de adrenalina e serotonina que as 
descobertas provocam.
/��0ORGLQRZ��HP�³2�$UFR�ËULV�GH�)H\QPDQ �́�QRV�FRQWD�R�VHX�FRQYtYLR�FRP�

R. Feynman, Prêmio Nobel de Física em 1965, e também nos mostra como 
um pesquisador daquela estatura conduz o pensamento criativo, da gênese 
KLVWyULFD�DR�UHVXOWDGR�¿QDO��2�DXWRU�SHUJXQWD��FRPR�HQFRQWUDU�DV�ODFXQDV�H�
WUDQVIRUPi�ODV�HP�GHVD¿RV�TXH�FRQGX]DP�jV�GHVFREHUWDV�H�FRQWULEXLo}HV�
inovadoras? Tudo isso em meio às idiossincrasias entre diamantes do mesmo 
quilate, a exemplo do convívio com Murray Gell-Mann, também agraciado 
FRP�R�1REHO�GH�)tVLFD��HP�������2�ODGR�KXPDQR�GR�SHVTXLVDGRU��HP�SDUWH�
salientado devido ao câncer que vitimou Feynman, mereceu uma atenção à 
SDUWH��DVVLP�FRPR�DV�TXHVW}HV�GH�Ip��3RU�¿P��QR�HPEDWH�HQWUH�RV�WHyULFRV�
e os empíricos, levado ao limite, quem ganha é o leitor, que sai sobremodo 
enriquecido desta leitura. 

Sou de opinião de que “Rápido e Devagar – duas formas de pensar”, de 
D. Kahneman, Prêmio Nobel de Economia em 2002, deveria, por variados 
motivos, ser um texto obrigatório em diversas áreas da gestão (as de Recur-
sos Humanos, de Finanças, de Marketing e de Vendas, de Políticas Públicas, 
entre outras). Ainda a meu juízo, antes e acima de tudo, o livro é um libelo 
contra a hegemonia do modelo racional de pensamento sobre o comporta-
PHQWR�KXPDQR��R�TXH�p�XPD�LQÀXrQFLD�RULJLQDGD�GD�(FRQRPLD�H�GD�)tVLFD���
Neste livro, aos poucos, através de uma bem delineada estratégia de argu-
mentação, de sucessivos experimentos, testes e provas, o autor não apenas 
QRV�OHYD�j�UHÀH[mR�VREUH�R�QRVVR�GLD�D�GLD�SHVVRDO��SUR¿VVLRQDO�H�GDV�UHOD-
ções institucionais, como também nos ensina a perceber as lacunas teóricas 
no campo que discute, a analisar as contradições, a criticar, a questionar, 
HQ¿P��D�SHQVDU�GH�PRGR�FULDWLYR�H�LQRYDGRU�
3RU�¿P��VHULD�PXLWD�SUHWHQVmR�WHQWDU�VLQWHWL]DU��HP�WmR�FXUWR�HVSDoR��DV�

obras previamente selecionadas. Conforme já citado, os múltiplos domínios 
abordados pelos autores (de Física, Neurociências, Meio Ambiente, Com-
SRUWDPHQWR�+XPDQR��HWF���IDYRUHFHP�D�LGHQWL¿FDomR�GDV�WDPEpP�YDULDGDV�
interfaces com os temas pertinentes à gestão, bem como contribuem para 
uma prazerosa e enriquecedora leitura. Por outro lado, aqui, o foco tenha 
sido destacar algumas das contribuições para o modo de pensar que leva ao 
ato criativo e inovador. Para quem quiser (e dispuser de tempo para esta ta-
refa), à margem da literatura, muitos outros textos poderiam ser explorados 
para o desenvolvimento de competências na área da gestão: também de L. 
0ORGLQRZ��³2�$QGDU�GR�%rEDGR´�H�³6XEOLPLQDU �́�GH�3��=DN��³$�0ROpFXOD�GD�
0RUDOLGDGH´�H��SDUD�FRQFOXLU��XPD�¿FomR�GH�(��*LDQQHWWL��³$�,OXVmR�GD�$OPD´��
entre muitos outras excelentes leituras...
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Faz de conta que eu não sei!
Luis Felipe Nascimento

$OJXPD�YH]�YRFrV�Mi�¿]HUDP�GH�FRQWD�TXH�QmR�VDELDP�GH�DOJXPD�FRLVD"�
-i�YLYHUDP�VLWXDo}HV�HP�TXH�RV�¿OKRV��SDUFHLURV�RX�PHVPR�VXERUGLQDGRV�
HVWmR�ID]HQGR�DOJR�TXH�YRFrV�UHSURYDP��PDV�TXH�QmR�TXHUHP�DFUHGLWDU�TXH�
VHMD�YHUGDGH�H��DSHVDU�GRV�YiULRV�LQGtFLRV��ID]HP�GH�FRQWD�TXH�DTXLOR�QmR�
HVWi�DFRQWHFHQGR"�(��TXDQGR�D�ERPED�HVWRXUD��QmR�¿FDP�VXUSUHVRV"�3RLV��
DGPLWDPRV�RX�QmR��LVWR�p�PXLWR�FRPXP�GH�DFRQWHFHU�QRV�UHODFLRQDPHQWRV��
QD�IDPtOLD�H�QR�WUDEDOKR�
2�TXH�FKDPD�D�DWHQomR�p�TXH�HVWH�³ID]�GH�FRQWD�TXH�HX�QmR�VHL´�RFRUUH�

WDPEpP�FRP�R�SRGHU�S~EOLFR��FRP�RV�yUJmRV�GH�FRQWUROH��yUJmRV�GH�VHJX-
UDQoD�H�DWp�FRP�DV�DJrQFLDV�GH�LQWHOLJrQFLD��5HFHQWHPHQWH��R�PXQGR�¿FRX�
FKRFDGR�FRP�D�QRWtFLD�GH�TXH�R�JRYHUQR�DPHULFDQR�HVSLRQD�R�UHVWR�GR�PXQ-
GR��0DLV�RX�PHQRV�FRPR�XP�³)D]�GH�FRQWD�TXH�QLQJXpP�VDELD�´�
2�JRYHUQR�DPHULFDQR�GL]�TXH�QmR�VDEH�TXDQWRV�LPLJUDQWHV�LOHJDLV�YLYHP�

QRV�(8$��6HUi�TXH�D�&,$�H�)%,�VDEHP�WXGR�TXH�DFRQWHFH�HP�WRGR�R�PXQGR�
H�QmR�VDEHP�RQGH�RV�LPLJUDQWHV�LOHJDLV�YLYHP�H�WUDEDOKDP�QRV�(8$"�(P�
������UHVLGLPRV�QRV�(8$��H�PHX�¿OKR�HVWXGRX�QXPD�HVFROD�TXH�WLQKD�DOXQRV�
FDWHJRUL]DGRV�FRPR�³QmR�GRFXPHQWDGRV �́�
8P�FHUWR�GLD��SHUJXQWHL�SDUD�D�SURIHVVRUD�R�TXH�VLJQL¿FDYD�DTXLOR"�(OD�

GLVVH�TXH�HUDP�¿OKRV�GH�SDLV�TXH�HVWDYDP�LOHJDOPHQWH�QR�SDLV��H�SRUWDQWR��
TXH�DTXHODV�FULDQoDV�QmR�WLQKDP�GRFXPHQWRV��PDV�TXH�D�HVFROD�VDELD�R�
QRPH�H�HQGHUHoR�GRV�VHXV�SDLV��&KDPi�ORV�GH�³LOHJDLV´�¿FDULD�IHLR��(QWmR��
HUD�PHOKRU�DSHQDV�GHQRPLQi�ORV�GH�³QmR�GRFXPHQWDGRV´��2�DUJXPHQWR�GD�
SURIHVVRUD�IRL�GH�TXH��VH�IRVVH�IHLWR�DOJR�FRQWUD�RV�SDLV��HOHV�UHWLUDULDP�DV�
FULDQoDV�GD�HVFROD�H�LVWR�VH�WRUQDULD�XP�SUREOHPD�VRFLDO�GH�SURSRUo}HV�DLQGD�
PDLRUHV��3RUWDQWR��R�JRYHUQR�DPHULFDQR�WHP�R�QRPH�H�R�HQGHUHoR�GHVWDV�
SHVVRDV��PDV�³ID]�GH�FRQWD�TXH�QmR�VDEH �́�
&HUWDPHQWH�QLQJXpP�EDWH�R�%UDVLO�QHVWD�KLVWyULD�GR�³ID]�GH�FRQWD �́�1mR�

p�Vy�HP�%UDVtOLD�TXH�³TXHP�GHYHULD�VDEHU��QmR�VDEH �́�$�LOHJDOLGDGH��D�LUUHV-
SRQVDELOLGDGH��D�LPSXQLGDGH�HVWmR�EHP�j�IUHQWH�GRV�QRVVRV�ROKRV��PDV�QyV�
ID]HPRV�TXH�QmR�D�YHPRV��(VWDPRV�VHPSUH�QRV�DFRVWXPDQGR��FDGD�YH]�
PDLV��FRP�HVWD�³QRYD´�UHDOLGDGH��
4XHP�DQGDU�SHODV�UXDV�GH�3RUWR�$OHJUH�YDL�HQFRQWUDU�SODFDV�SHQGXUDGDV�

QRV�SRVWHV�GDV�SULQFLSDLV�DYHQLGDV��FRP�LQIRUPDo}HV�GR�WLSR��³&RQVHUWD�VH�
JDLWD �́�³/L[D�VH�SDUTXr �́�HWF���FRP�R�WHOHIRQH�SDUD�FRQWDWR��6DEH�VH�TXH�LVWR�



VmR�XP�³FyGLJR´�SDUD�DV�FOtQLFDV�GH�DERUWR��1R�%UIDVLO��R�DERUWR�p�SURLELGR��
PDV�R�WHOHIRQH�GD�FOtQLFD�GH�DERUWRV�HVWi�SHQGXUDGR�QR�SRVWH��%HP�j�YLVWD�
GH�WRGRV��LQFOXLQGR�D�GRV�yUJmRV�GH�¿VFDOL]DomR�GH�VD~GH�
8PD�OLGHUDQoD�FRPXQLWiULD�FRQWRX�TXH�HQFRQWURX��QR�DUPD]pP�GD�HVTXL-

QD��XP�GRV�EDQGLGRV�PDLV�SURFXUDGRV�SHOD�SROtFLD��FRPSUDQGR�XPD�FDL[D�
SDUD�FRUUHVSRQGrQFLDV��SDUD�FRORFDU�QD�IUHQWH�GD�VXD�FDVD��2X�VHMD��R�FRU-
UHLR�VDEH�RQGH�HQFRQWUDU�R�EDQGLGR��PDV�D�SROtFLD�QmR��'L]HP�TXH�R�VLQDO�GH�
LQWHUQHW�GHQWUR�GR�3UHVtGLR�&HQWUDO�p�PHOKRU�GR�TXH�QRV�FDPSL�XQLYHUVLWi-
ULRV��(QJUDoDGR�TXH�EDQGLGR�p�³PDOFRPSRUWDGR´�IRUD�GD�FDGHLD��(��TXDQGR�
p�SUHVR��UHFHEH�UHGXomR�GH�SHQD�SRU�³ERP�FRPSRUWDPHQWR �́�ÏEYLR��TXHP�
GH¿QH�LVWR�VmR�RV�SUySULRV�SUHVRV��SRLV�VmR�HOHV�TXH�JHUHQFLDP�RV�SUHVtGLRV��
$�IXQomR�GRV�JXDUGDV�p�D�GH�QmR�GHL[DU�TXH�HOHV�IXMDP�H�WDPEpP�GH�QmR�
GHL[DU�TXH�VH�PDWHP�Oi�GHQWUR�±�p�TXH�LVWR�SHJD�PDO�QD�PtGLD����±�R�UHVWR�p�
FRP�HOHV��6y�D�MXVWLoD�p�TXH�QmR�VDEH��
$OJXPDV�UXDV�GR�FHQWUR�H�GH�EDLUURV�UHVLGHQFLDLV�GH�3RUWR�$OHJUH�HVWmR�

VHQGR�FRQVLGHUDGDV�GH�DOWR�ULVFR��$�3ROtFLD�WHP�HVWDWtVWLFDV�TXH�LQGLFDP�R�OR-
FDO��GLDV�H�KRUiULRV�HP�TXH�RFRUUHP�RV�DVVDOWRV��0DV��QD�KRUD�GRV�DVVDOWRV��
D�SROtFLD�QmR�HVWi�Oi��(OHV�QmR�DFUHGLWDP�QDV�VXDV�SUySULDV�HVWDWtVWLFDV����
$V�FkPHUDV�SRGHP�PRVWUDU�R�SROtWLFR�UHFHEHQGR�SURSLQD��R�SROLFLDO�EDWHQ-

GR�QD�FULDQoD��R�DVVDOWDQWH�PDWDQGR�R�FLGDGmR��0DV��VH�R�EDQGLGR�IRU�³SHL-
[H�JUDQGH �́�WRGRV�QyV�VDEHPRV�TXH�D�SURYD�VHUi�FRQVLGHUDGD�LOHJDO��TXH�R�
EDQGLGR�LUi�DGRHFHU��TXH�LUi�UHFRUUHU�H�UHVSRQGHU�HP�OLEHUGDGH��EOi�EOi�EOi«�
1HVWH�SDtV��QLQJXpP�VDEH�GH�QDGD��$�SROtFLD�QmR�VDEH�TXHP�PDWRX��D�

MXVWLoD�QmR�VDEH�SRUTXH�VROWRX��H�QyV«�1yV�YHPRV�DV�SODFDV�GDV�FOtQLFDV�GH�
DERUWR�QRV�SRVWHV��R�EDQGLGR�UHFHEHQGR�FRUUHVSRQGrQFLD�QD�VXD�FDVD�H�QmR�
VDEHPRV�HP�TXHP�YRWDPRV�QD�HOHLomR�SDVVDGD��9HP�Dt�QRYD�HOHLomR«�(P�
TXHP�IRL�PHVPR�TXH�HX�YRWHL�QD�~OWLPD�YH]"�3RUWDQWR�SHVVRDO��D�FRQFOXVmR�
TXH�FKHJR�p��(VWDPRV�WRGRV�FRP�$O]KHLPHU���



O poder do hábito
Cris - Cristiane Pizzutti

/HQGR�R�OLYUR�³2�SRGHU�GR�KiELWR �́�FRPHFHL�D�UHÀHWLU�VREUH�PHXV�ULWXDLV�
de limpeza e beleza, e em como eles ocupam cada vez mais do meu tempo. 
Não sei se é por causa da idade, ou pelos novos produtos que são ofertados 
a cada dia – por favor, sejam gentis em seus pensamentos! – mas, quando 
eu era pequena, tinha apenas que escovar os dentes antes de dormir. E Isso 
Mi�HUD�PXLWR��$t�SDVVDPRV�D�XVDU�R�¿R�GHQWDO�GHSRLV�GD�HVFRYDomR��'HSRLV�
entrou em cena o enxaguatório bucal. E o creme facial. E o creme para os 
olhos. E o protetor solar. E o creme que se passa ao acordar. E assim por 
diante.
e�WDQWR�WHPSR�JDVWR�QHVVHV�ULWXDLV�TXH�WHQKR�TXH�FRPHoDU�D�FXPSUL�ORV�

meia hora antes de realmente ir para a cama. Na verdade, se eu seguir nes-
VH�ULWPR��DR�¿QDO�GH�PLQKD�YLGD��HVWDUHL�JDVWDQGR�PDLV�WHPSR�FRP�HVVHV�
ULWXDLV�GR�TXH�GRUPLQGR��(�PHVPR�DVVLP��TXDQGR�¿QDOPHQWH�PH�GHLWR��jV�
YH]HV�OHPEUR��³$FKR�TXH�HVTXHFL�R�PDOGLWR�FUHPH�SDUD�RV�ROKRV����'URJD��/i�
vou eu levantar de novo, antes de poder vir dormir...”

É triste reconhecer, mas cheguei numa fase em que minha maior rebeldia 
p�LU�GRUPLU�VHP�SDVVDU�R�¿R�GHQWDO��4XH�IDVH�p�HVVD"�6HL�Oi����'HYH�VHU�D�
“fase do dente cariado”... Mas, quando quero me rebelar contra tudo isso, 
QmR�SDVVR�R�¿R�GHQWDO�GH�SURSyVLWR�H�YRX�GRUPLU�FRP�DTXHOH�VRUULVLQKR�PD-
URWR�QR�URVWR��$TXHOH�YHQFHGRU��VDEH"�
$¿QDO��QmR�p�IiFLO�VXEMXJDU�³R�SRGHU�GR�KiELWR �́





O futuro dos chatos
Luis Felipe Nascimento

(P�³2XUR�GH�7ROR´��5DXO�6HL[DV�Mi�GL]LD��
$K��0DV�TXH�VXMHLWR�FKDWR�VRX�HX
4XH�QmR�DFKD�QDGD�HQJUDoDGR
0DFDFR��SUDLD��FDUUR��MRUQDO��WRERJm
(X�DFKR�WXGR�LVVR�XP�VDFR�

0DV�R�TXH�VLJQL¿FD�VHU�³FKDWR´"�&KDWHDU�p�VLQ{QLPR�GH�DERUUHFHU��DPR-
ODU��GHVDJUDGDU��LPSRUWXQDU��3RUWDQWR��QmR�FRQIXQGD�HVWD�SDODYUD�FRP�RXWUD��
PXLWR�XVDGD�QHVWHV�WHPSRV�LQWHUQHWL]DGRV��D�GH�³&+$7HDU �́�XPD�FRQYHUVD�
RQOLQH�FRP�RXWUD�SHVVRD��TXH�SRGH�RX�QmR�VHU�FKDWD�����
6mR�UDUDV�DV�SHVVRDV��TXH�FRPR�5DXO�6HL[DV��VH�DXWRGHFODUDP�FKDWDV��

SRLV�JHUDOPHQWH�RV�³FKDWRV´�VmR�³RV�RXWURV �́�$OJXpP�SRGH�SHQVDU�TXH�D�
³FKDWLFH´��R�UHVXOWDGR�GD�DomR�GRV�FKDWRV���HVWi�QR�'1$�GHVWDV�SHVVRDV��TXH�
HODV�QmR�WrP�FXOSD�GH�VHUHP�FKDWDV��%HP��VH�LVWR�IRVVH�YHUGDGH��DV�SHVVRDV�
FKDWDV�VHULDP�VHPSUH�FKDWDV��H�QmR�p�R�TXH�DFRQWHFH��(ODV�VmR�FKDWDV�HP�
DOJXQV�PRPHQWRV�GD�YLGD��HP�DOJXPDV�VLWXDo}HV�RX�FRP�DOJXPDV�SHVVRDV��
(�JHUDOPHQWH�QmR�SHUFHEHP�RV�VLQDLV�GDGRV�SHODV�RXWUDV�SHVVRDV�TXH�OKHV�
DFKDP�FKDWDV��
3RUWDQWR��DV�SHVVRDV�QmR�QDVFHP�FKDWDV�SURSULDPHQWH��HODV�³VH�WRUQDP´�

FKDWDV��)LTXH�DWHQWR��YRFr�SRGH�HVWDU�VH�WRUQDQGR�XPD�SHVVRD�FKDWD�VH�UH-
FHEHU�RV�VHJXLQWHV�VLQDLV��DR�OLJDU�SDUD�RXWUD�SHVVRD��HOD�VHPSUH�WHP�XPD�
ERD�GHVFXOSD�SDUD�QmR�IDODU�FRP�YRFr��VHXV�DPLJRV�VmR�FRQYLGDGRV�SDUD�
GHWHUPLQDGRV�HYHQWRV�H�YRFr�QmR��TXDQGR�D�VXD�SUHVHQoD�QXP�JUXSR�GH�
SHVVRDV�GHL[D�RV�GHPDLV�GHVFRQIRUWiYHLV�RX��TXDQGR�YRFr�VHPSUH�p�PRWLYR�
GH�JR]DomR�GRV�DPLJRV�
*HUDOPHQWH�VmR�FRQVLGHUDGDV�FKDWDV�DTXHODV�SHVVRDV�TXH�HVWmR�VHPSUH�

UHFODPDQGR�GD�YLGD��TXH�VmR�PDO�KXPRUDGDV��RX�DV�TXH�VmR�IDQiWLFDV�SRU�
DOJXPD�FDXVD��UHOLJLmR��SROtWLFD��IXWHERO��HFRORJLD��KiELWRV�DOLPHQWDUHV��HWF����
7HP�WDPEpP�DV�TXH�PRQRSROL]DP�D�FRQYHUVD��TXH�IDODP�R�WRGR�R�WHPSR��
HVTXHFHQGR�TXH�DV�GHPDLV�WDPEpP�WHULDP�DOJR�D�GL]HU��
2V�PpGLFRV�H�SVLFyORJRV�GHYHP�WHU�H[SOLFDo}HV�FLHQWt¿FDV�VREUH�R�FRP-

SRUWDPHQWR�GRV�FKDWRV��0DV�PHVPR�VHP�WHU�FRQKHFLPHQWR�QHVWD�iUHD��WDP-
EpP�HX�PH�DWUHYR�D�LQWHUSUHWDU�HVWD�TXHVWmR��&RQVLGHUR�D�³FKDWLFH´�R�RSRVWR�
GD�³DJUDGDELOLGDGH �́�RX�VHMD��VH�R�FKDWR�p�GHVDJUDGiYHO��D�DQWtWHVH�VHULD�D�



SHVVRD�DJUDGiYHO��FRP�TXHP�VH�WHP�SUD]HU�HP�FRQYHUVDU��HP�FRQYLYHU��0DV�
FXLGDGR��WDPEpP�Ki�RV�IDNHV��RV�IDOVRV�DJUDGiYHLV���DTXHOHV�TXH�VH�SDVVDP�
SRU�DJUDGiYHLV�QXPD�FRQYHUVD�GH�FLQFR�PLQXWRV��PDV�TXH�VH�WRUQDP�FKDWRV�
VH�D�FRQYHUVD�VH�SURORQJDU�SRU�PHLD�KRUD��
7DQWR�D�FKDWLFH�FRPR�D�DJUDGDELOLGDGH�VmR�LQFRUSRUDGDV��FRQVFLHQWH�RX�LQ-

FRQVFLHQWHPHQWH��QR�FRPSRUWDPHQWR�GDV�SHVVRDV��SHODV�VXDV�SUiWLFDV��SHOR�
VHX�KXPRU�H�SHOR�VHX�HVWDGR�HPRFLRQDO��$�FKDWLFH�p�XP�VLQDO�GH�GHVHTXLOt-
EULR��$QWLJDPHQWH��TXHP�HUD�H[WUHPDPHQWH�FKDWR��HUD�FKDPDGR�GH�³FKDWR�
GH�JDORFKD �́�SRLV�QmR�UHWLUDYD�DV�JDORFKDV��SURWHWRU�GH�FDOoDGRV��DQWHV�GH�
HQWUDU�QD�FDVD�GRV�RXWURV��VXMDQGR�R�SLVR��
'LDQWH�GH�WXGR�LVWR��¿TXHL�SHQVDQGR��³&RPR�VHUmR�RV�FKDWRV�QR�IXWXUR"´�

(X�LPDJLQR�TXH�RV�FKDWRV�WHUmR�XPD�YLGD�PDLV�WUDQTXLOD��GHYLGR�j�SRVVLEL-
OLGDGH�GH�VH�FRPXQLFDUHP�H�WUDEDOKDUHP�D�GLVWkQFLD��&RPR�DV�SHVVRDV�QmR�
JRVWDP�GH�JHQWH�FKDWD��SURYDYHOPHQWH�QmR�KDYHUi�PDLV�HPSUHJRV�SDUD�FKD-
WRV�HP�DWLYLGDGHV�SUHVHQFLDLV��GH�FRQWDWR�FRP�R�S~EOLFR��2V�FKDWRV�WHUmR�TXH�
WUDEDOKDU�HP�DWLYLGDGHV�D�GLVWkQFLD��SRLV��D¿QDO��p�PDLV�FKDWR�WHU�XP�FKDWR�
SHUWR�GR�TXH�XP�FKDWR�GLVWDQWH��QmR�p�PHVPR"�
3DUD�DV�DWLYLGDGHV�SUHVHQFLDLV��TXH�H[LMDP�UHODFLRQDPHQWR�FRP�R�S~EOL-

FR��VHUmR�FRQWUDWDGDV�SHVVRDV�PDLV�DJUDGiYHLV��TXH�VHMDP�EHP�KXPRUDGDV�
H�TXH�WUDQVPLWDP�XPD�FHUWD�HQHUJLD�SRVLWLYD��2V�FKDWRV��¿FDQGR�LVRODGRV��
QmR�WHQGR�D�TXHP�FKDWHDU��¿FDUmR�FKDWHDGRV�H�SUHFLVDUmR�GH�DX[tOLR�SVLFR-
OyJLFR��3URYDYHOPHQWH�VXUJLUmR�SURWHVWRV�H�D�DOHJDomR�GH�HVWDUHP�VRIUHQGR�
EXOO\LQJ��(�ORJR�VXUJLUmR�D�$VVRFLDomR�GRV�&KDWRV��R�6LQGLFDWR�GRV�&KDWRV��
RV�SROtWLFRV�UHSUHVHQWDQWHV�GRV�FKDWRV�H�D�EDQFDGD�GRV�FKDWRV�QR�&RQJUHVVR��
'DGR�TXH�WHUHPRV�XP�JUDQGH�FRQWLQJHQWH�GH�FKDWRV��UHFRQKHFLGRV��DV-

VXPLGRV���D�WHQGrQFLD�p�TXH�VXUMDP�QRYRV�SURGXWRV�H�QHJyFLRV�SDUD�DWHQGHU�
HVWDV�GHPDQGDV��
²�63$�SDUD�&KDWRV�±�ORFDO�RQGH�RV�FKDWRV�HQWUDUmR�HP�FRQWDWR�FRP�SHV-

VRDV�DJUDGiYHLV��FRQWUDWDGDV�SDUD�VHUHP�FKDWHDGDV�SHORV�FKDWRV��SRLV�QmR�
WHP�JUDoD�QHQKXPD�XP�FKDWR�FKDWHDU�RXWUR�FKDWR��8PD�GDV�SUR¿VV}HV�GR�
IXWXUR�VHUi�D�GH�³WHUDSHXWD�GH�FKDWRV´��
²�'LVTXH�&KDWLFH�±�XP�VHUYLoR�HP�TXH�R�FKDWR�OLJD�H�[LQJD�WRGR�PXQGR��

UHFODPD�GH�WXGR�H��GR�RXWUR�ODGR�GD�OLQKD��DOJXpP�GLUi��³YRFr�WHP�UD]mR��
PDLV�DOJXPD�FRLVD"´�
²�&HQWUR�GH�5HFXSHUDomR�GH�&KDWRV�±�&RP�R�DX[tOLR�GH�HVSHFLDOLVWDV��

RV�FKDWRV�VH�WUDQVIRUPDUmR�HP�SHVVRDV�DJUDGiYHLV�H�VHUmR�UHLQWHJUDGRV�QD�
VRFLHGDGH��
6HUi�TXH�HVWH�p�XP�SUREOHPD�SDUD�R�IXWXUR�RX�TXH�Mi�HVWi�DFRQWHFHQGR�

DJRUD"�2X�PHVPR�Ki�PXLWR�WHPSR"�6HUi�TXH�DTXHOH�DPLJR��DTXHOH�TXH�HX�
SURFXUR�PDV�TXH�QXQFD�SRGH�IDODU�FRPLJR��VHUi�TXH�HOH�PH�DFKD�XP�FKDWR"�
(�SRU�TXH�DTXHOH�DOXQR�QmR�YHP�QDV�PLQKDV�DXODV"�$L��PHX�'HXV��6HUi�TXH�
YRX�PH�WRUQDU�XP�FKDWR�TXHUHQGR�VDEHU�VH�VRX�FKDWR"�&KHJD��9RX�PH�DVVX-
PLU�FRPR�XP�³FKDWR�HP�SURFHVVR�GH�UHFRQYHUVmR �́�$VVLP�SRGHUHL�SHGLU�DRV�
DPLJRV�H�IDPLOLDUHV�D�VXD�FRPSUHHQVmR�H�R�VHX�DSRLR��SDUD�TXH�HX�SRVVD�VHU�
UHLQWHJUDGR�QD�VRFLHGDGH�GDV�SHVVRDV�DJUDGiYHLV��3RU�IDYRU��DWHQGD�R�PHX�
WHOHIRQHPD��

2EV���6H�YRFr�QmR�JRVWRX�GHVWH�WH[WR��p�SRUTXH�YRFr�p�TXH�p�
XP�FKDWR���



Gentileza gera gentileza 
e um mundo melhor

Marta Tocchetto

Atitudes de gentileza são tão difíceis de ser praticadas. Por quê? Atitudes 
de gentileza transformam e geram um mundo melhor. Será que é tão difícil 
olhar para o lado e ajudar alguém a carregar uma sacola? Será que é tão 
difícil ceder o lugar no ônibus para uma senhora com uma criança no colo? 
Para um idoso? Para uma grávida? Para uma criança? Para uma moça? Será 
que estas atitudes envergonham quem as pratica? Será que estão fora de 
moda? Será que ter atitudes de gentileza é de prática tão difícil e complexa? 

Quanto custa ser gentil? Nada... Não custa nada, não é difícil, não é 
complexo. Ao contrário, gera uma satisfação pessoal imensurável, pois de-
monstra que temos capacidade de ver além de nós mesmos, harmoniza 
convivências, catalisa novas manifestações. Como dizia o Profeta Gentileza: 
“Gentileza gera gentileza”. Se é assim mesmo, por que é tão pouco pratica-
da? É tão difícil?
-RVp�'DWULQR��R�³-RVp�$JUDGHFLGR´�RX�³3URIHWD�*HQWLOH]D´��FRPR�¿FRX�PDLV�

conhecido), desde cedo aprendeu a amar, respeitar e agradecer à natureza 
SHOD�VXD�LQ¿QLWD�ERQGDGH��2�WUDEDOKR�QR�FDPSR�R�HQVLQRX�D�DPDQVDU�EXUURV�
para o transporte de carga. Tempos depois, ele dizia “amansador dos burros 
homens da cidade que não tinham esclarecimento”. Ele era possuidor de um 
comportamento atípico. Contam seus biógrafos que, por volta dos doze anos 
de idade, ele passou a ter premonições sobre sua missão na Terra, onde 
DFUHGLWDYD�TXH�XP�GLD��GHSRLV�GH�FRQVWLWXLU�IDPtOLD��¿OKRV�H�EHQV��GHL[DULD�
tudo em prol de sua missão. Este comportamento causou preocupação em 
VHXV�SDLV��TXH�FKHJDUDP�D�VXVSHLWDU�TXH�R�¿OKR�VRIULD�GH�DOJXP�WLSR�GH�GR-
ença mental, chegando a buscar ajuda em curandeiros espíritas.

Aos vinte anos, foi para o estado do Rio de Janeiro e casou-se com Emi 
&kPDUD��FRP�TXHP�WHYH�FLQFR�¿OKRV��7RUQRX�VH�HPSUHViULR�QD�iUHD�GH�WUDQV-
portes, onde fazia fretes para o sustento da família. Aos poucos, o negócio 
foi crescendo até se tornar uma transportadora de cargas.

No dia 17 de dezembro de 1961, na cidade de Niterói, quando tinha 44 
anos, houve um grande incêndio em um circo, o qual foi considerado uma 
das maiores tragédias circenses do mundo. Neste incêndio morreram mais 
de 500 pessoas, em sua maioria, crianças. Seis dias após o acontecimento, 



23 de dezembro, ele acordou alucinado ouvindo “vozes astrais“ – segundo 
suas próprias palavras – que o mandavam abandonar o mundo material e se 
dedicar apenas ao mundo espiritual. 

José pegou um de seus caminhões e foi para o local do incêndio. Plantou 
um jardim e uma horta sobre as cinzas do circo, local que um dia foi palco de 
tantas alegrias, mas também de muita tristeza. Aquela foi sua morada por 
quatro anos. Lá ele começou a difundir o real sentido das palavras “Agrade-
cido” e “Gentileza”. Foi um consolador voluntário, que confortou os familiares 
das vítimas com suas palavras de bondade. Daquele dia em diante, passou a 
se chamar José Agradecido, ou simplesmente Profeta Gentileza.

Após deixar o local que foi denominado “Paraíso Gentileza”, começou a 
sua jornada como personagem andarilho. A partir de 1970, percorreu toda 
a cidade. Era visto em ruas, praças, nas barcas da travessia entre as cida-
des do Rio de Janeiro e Niterói, em trens e ônibus, fazendo sua pregação e 
levando palavras de amor, bondade e respeito pelo próximo e pela natureza 
para todos os que cruzassem seu caminho. Aos que o chamavam de louco, 
ele respondia: – “Sou maluco para te amar e louco para te salvar“.

Quando estou numa parada de ônibus e vejo as pessoas, feito uma tropa, 
VH�HQJDO¿QKDQGR�SDUD�HQWUDU�QXP�{QLEXV�H�DVVHJXUDU�XP�DVVHQWR��GHVFRQ-
siderando crianças pequenas, pessoas mais velhas e idosas ou com alguma 
limitação, penso nas mensagens do Poeta Gentileza. 
1HVWHV�PRPHQWRV��YHUL¿FR�TXH�QmR�H[LVWH�JHQWLOH]D�H�QHP�DPRU��6HUi�WmR�

difícil praticar as palavras do Profeta? 
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Como uma pessoa que, teoricamente, cometeu na escrita de suas mensa-
gens tantos erros de português, teve tanto esclarecimento para sentir, pra-
ticar e difundir o amor e a gentileza? E estes são sentimentos para os quais, 
muitas vezes, pessoas muito instruídas são cegas, incapazes de praticar e de 
difundir em atitudes simples. 

Neste instante constato, com muita frustração, que instrução, educação 
(formal) e sentimento pelo próximo não trafegam na mesma direção e, me-
nos ainda, no mesmo sentido. 

2EVHUYDomR��RV�IDWRV�UHODWDGRV�VREUH�D�YLGD�GR�³3URIHWD�*HQ-
tileza” foram baseados nas informações do blog:
RJ Cultura: Curiosidades, história e informações - Persona-
gens Únicos da Cidade - Profeta Gentileza
< http://rjcultura.blogspot.com.br/2012/04/personagens-
-unicos-da-cidade-profeta.html>



No tempo da delicadeza
Grazi - Graziana Fraga dos Santos

Estava andando pela rua, tentando espairecer (como diria minha tia) e 
comecei a reparar nas pessoas, coisa que não faço muito. Geralmente não 
sei a cor da roupa, tipo de sapato ou bolsa que uma pessoa está vestindo, 
mesmo depois de trabalhar o dia todo ao lado dela. Não reparo nos brincos 
da atriz que está na novela, nem o corte de cabelo de uma amiga ou na 
roupa nova que ela está usando. Tenho problema pra lembrar qual o pro-
duto que estava sendo vendido no comercial. Sou do tipo que se lembra da 
música, da piada ou “sacada” do anúncio, mas que se pega pensando: “Era 
sobre o quê, mesmo?”

Neste dia então, vendo algumas vitrines, comecei a pensar sobre um tipo 
de pessoa, que parece feita do mesmo material daqueles manequins, não 
porque se vestem como eles, mas porque parecem ser de plástico.

Explico melhor: são um tipo de gente que não está nem aí para quem 
quer que seja seu interlocutor. Passam por mendigos como se passassem 
por uma montoeira de lixo. Solicitam informação para um atendente, como 
se falassem com sei lá, um bicho (mas não os de estimação). Daquele tipo 
que sempre chega falando – “Sabe com quem você está falando?” E em to-
das as situações, este tipo está lá, com aquela sua cara de importante, com 
aquele ar de superioridade: a tal “cara de plástico”.

São do tipo de gente que não conhece as expressões “obrigado” e “com 
licença”. Saem atropelando tudo e todos, e continuam ali, com aquela cara 
de sempre, de plástico.

As criaturas desta espécie agem assim como se tudo isto fosse normal, 
uma espécie de senso comum. Até mesmo porque eles são seres superiores, 
não estão com os outros, na superfície.

Além deste tipo “de plástico”, tem um tipo bem parecido, que deve ser 
“primo” daquela espécie. Tem algumas diferenças, às vezes mudam um pou-
co o semblante, conforme a situação. São o tipo “sabe tudo sobre tudo”.

Gente deste tipo, além de saber tudo sobre tudo, só sabe apontar os de-
feitos dos outros e aquilo que os outros fazem de errado. São do tipo que não 
vê qualidades em ninguém, muito menos no que os outros fazem de bacana. 
Até mesmo porque o que os outros fazem bem, eles fariam muito melhor, 
pois sabem tudo sobre tudo. Geralmente este tipo não descansa enquanto 
não encontrar algum defeito ou erro para apontar em outra pessoa. Esta es-



pécie sonha e vive pensando em como descobrir erros dos outros para lhes 
apontar o dedo.

A convivência com estes seres é contraindicada: eles trazem irritação e 
stress, podendo causar enjoos, queda de cabelo, alergias e até mesmo dores 
musculares.

Sempre penso: “Que ótimo que aqui, na superfície, há outros tipos de 
gente: aqueles que erram, que têm sentimento, que são solidários, que 
sabem dizer “obrigado”, sabem escutar, pedir “com licença”, e que sabem, 
DFLPD�GH�WXGR��R�VLJQL¿FDGR�GH�HGXFDomR �́�6mR�RV�WLSRV�TXH�FKDPR�GH�KX-
manos, praticamente em extinção.
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Tudo é possível e vai dar certo
&ODQGLD�0DI¿QL�*RPHV

7HQKR�XPD�DPLJD�TXH�DVVLP�PH�GH¿QH��³(OD�OHX�³$OLFH�QR�3DtV�GDV�0DUD-
YLOKDV´�H�³3ROLDQD´�H�PLVWXURX�WXGR����(OD�DFUHGLWD�TXH�WXGR�p�SRVVtYHO�H�TXH�
YDL�GDU�FHUWR���́ �
$�GHVSHLWR�GD�DPL]DGH�±�TXH�FRQIHUH�XPD�FHUWD�OLEHUGDGH�SDUD�H[DJH-

URV�QHVVD�GH¿QLomR�±�HOD�SRGH�PHVPR�HVWDU�FHUWD��(VWDUi�PHVPR"�&UHLDP�
TXH�DOJXPDV�H[SOLFDo}HV�VHMDP�QHFHVViULDV��$�SULPHLUD�GHODV�FRQVLVWH�QDV�
FDUDFWHUtVWLFDV�GR�DPELHQWH�HP�TXH�FRQYLYR��R�DPELHQWH�DFDGrPLFR��&RPR�
VREUHYLYHU�HP�XP�DPELHQWH�WmR�FRPSOH[R��VHP�D�Ip�QD�FRQFUHWL]DomR�GR�
LPSRVVtYHO"�1mR�TXHUR�WRUQDU�HVVH�HVSDoR�HP�XP�PDU�GH�ODPHQWDo}HV��PDV�
WHPRV�TXH�UHFRQKHFHU�TXH�WXGR�FRQYHUJH�SDUD�R�³QmR�GDU�FHUWR���́ �(��WDP-
EpP��³UHPDU�FRQWUD�D�PDUp´�VH�FRQVWLWXL��SRU�VL�Vy��HP�XP�DWR�KHURLFR���
2�VHJUHGR�HVWi�HP�³SHQVDU�GLIHUHQWH���́ �0DV�FRPR�SHQVDU�GLIHUHQWH�H�

DFUHGLWDU�TXH�p�SRVVtYHO�PXGDU��HP�XP�DPELHQWH�TXH�QmR�QRV�HVWLPXOD�D�
LVVR"�
2XWUR�DVSHFWR�LPSRUWDQWH�D�VHU�OHPEUDGR�VH�UHIHUH�DR�FRQYtYLR�LQWHUSHV-

VRDO��(P�XP�DPELHQWH�³UHSOHWR�GH�KXPDQLGDGH �́�HQIUHQWDPRV�KRPHQV�H�
PXOKHUHV�TXH�VH�VHQWHP�DPHDoDGDV�SHODV�$OLFHV�H�3ROLDQDV��(�LVWR�PH�OHYD�
D�SHQVDU�QR�TXmR�GLItFLO�p�LQWHUSUHWDU�WDLV�SHUVRQDJHQV��3HQVDU�GLIHUHQWH�QmR�
p�D�UHJUD�
6HUi�TXH�YDOH�D�SHQD�DVVXPLU�XPD�SRVWXUD�GH�$OLFH�H�3ROLDQD��VHU�XP�RX-

WOLHU��DR�HQIUHQWDU�RV�GHVD¿RV�FRWLGLDQRV"�
(PERUD�SRVVD�VHU�GLItFLO�UHVSRQGHU�D�HVVH�TXHVWLRQDPHQWR��FUHLR�TXH�³)D-

]HU�D�GLIHUHQoD´�VHMD�R�SULQFLSDO�REMHWLYR�GH�QRVVD�H[LVWrQFLD��(QWmR��HPERUD�
PDLV�GLItFLO�H�WUDEDOKRVD��DGRWDU�XPD�DWLWXGH�PDLV�HPSUHHQGHGRUD��RX�VXLFL-
GD"��H�SRVLWLYD��RX�ORXFD"��VHMD�R�PHOKRU�FDPLQKR��RX�QmR"��
6HMD�FRPR�IRU��TXHP�QDVFHX�SDUD�VHU�$OLFH�RX�3ROLDQD�MDPDLV�WHUi�RXWUR�

FRGLQRPH����e�GD�VXD�QDWXUH]D����$�VDWLVIDomR�RX�D�IUXVWDomR�Vy�GXUD�DWp�D�
SUy[LPD�LGHLD�RX�SURMHWR�����4XH�YHQKD�R�SUy[LPR�GHVD¿R�ORXFR�TXH�PXLWR�
SURYDYHOPHQWH�GDUi�FHUWR����
(�SRU�IDODU�QLVVR��DLQGD�QmR�IXL�j�OXD"�9RFr�Mi�IRL"�%RD�LGHLD����



“Solta o som, D.J.”: em roda
Ju - Juliana Durayski 

4XDQGR�IXL�FRQYLGDGD�SDUD�HVFUHYHU�HVVH�WH[WR��¿TXHL�SHQVDQGR��³6REUH�
R�TXr�VHUi�TXH�HVFUHYR"�6HUi�TXH�HVFUHYR�VREUH�R�FKLPDUUmR��Mi�TXH�IRL�HVVH�
R�WHPD�GD�PLQKD�GLVVHUWDomR"�6REUH�6XVWHQWDELOLGDGH"�2X�HVFUHYR�VREUH�
DPRU"�2X�VREUH�SROtWLFD"�6REUH�TXDOLGDGH�GH�YLGD"�6REUH�VROWHLULFH"�6REUH�
FDVDPHQWR"�6REUH�PRUDU�ORQJH�GD�IDPtOLD"�6REUH�R�WUDEDOKR"�6REUH�D�PXOKHU�
GH����DQRV"�2X�VHUi�TXH�HVFUHYR�DOJXPD�KLVWyULD�HQJUDoDGD"�(QWmR��UHVROYL�
HVFUHYHU�VREUH�D�52'$�H�R�2/+$5��4XDQGR�IDOHL�SDUD�XP�FROHJD�GH�WUDEDOKR��
HOH�GLVVH��³(VFUHYH�VREUH�DOJR�PDLV�WHyULFR���́ �3RLV�p��DFDEHL�RSWDQGR�SHOD�
URGD�H�SHOR�ROKDU�
1D�VHPDQD�SDVVDGD��SDUWLFLSHL�GH�XP�FXUVR�LQWLWXODGR�GH�³9,'$�$'(1-

752 �́�4XDQGR�Oi�FKHJXHL��VHQWHL�HP�XPD�FDGHLUD�H��DSyV�DOJXQV�PLQXWRV��
FKHJRX�R�SDOHVWUDQWH��TXH�FDQWRX�XPD�P~VLFD�GH�5REHUWR�&DUORV��DR�PHVPR�
WHPSR�HP�TXH�EDWLD�SDOPDV��GL]HQGR�D�SDODYUD��³(QHUJLD�´�(OH�DLQGD�GL]LD��
³e�KRUD�GH�OHYDQWDU��0H[D�R�FRUSR��R�PXQGR�SUHFLVD�GH�HQHUJLD �́�1R�LQtFLR��
FRPHFHL�D�ULU�H�SHQVHL��³2QGH�HX�PH�PHWL"�+i�XP�EDQGR�GH�ORXFRV�EDWHQGR�
SDOPDV�´�0DV�WXGR�EHP����(X�HVWDYD�GLVSRVWD�D�FRQKHFHU�R�QRYR��
$R�ORQJR�GR�FXUVR��SHUFHEL�TXH�HVWDYD�UHÀHWLQGR�VREUH�PLQKD�YLGD��WDO-

YH]�GHYLGR�jV�YiULDV�WpFQLFDV�GH�YLYrQFLD�TXH�¿]HPRV�QR�PRPHQWR��GHQWUH�
HODV��DV�GH�SODQR�GH�YLGD�H�GH�UHJUHVV}HV�D�YLGDV�SDVVDGDV��$TXHOH�FXUVR�
DFRQWHFHX�HP�XP�¿QDO�GH�VHPDQD�EHP�DWtSLFR��&DQWiYDPRV�H�GDQoiYDPRV�
HP�URGD��6HPSUH�JRVWHL�GH�GDQoDU��PDV�R�GLItFLO�IRL�ROKDU�QR�ROKR�GH�SHVVRDV�
TXH�HX�QmR�FRQKHFLD��¬V�YH]HV��¿FDYD�FRP�YHUJRQKD��H�WDPEpP�FRP�PHGR��
2�TXH�WDO�SHVVRD�HVWi�SHQVDQGR�GH�PLP"�6HUi�TXH�HOD�YDL�GHVFREULU�PHX�
VHJUHGR"�
1DTXHOH�PRPHQWR��OHPEUHL�PH�GH�XPD�YLDJHP�TXH�¿]HUD�SDUD�D�ÈIULFD�

GR�6XO��j�FLGDGH�GH�&DSH�7RZQ��HP�������/i��QD�SULPHLUD�VHPDQD��HX�WLQKD�
PHGR�GH�DQGDU�VR]LQKD�QD�UXD��(VVH�PHGR�HUD�RULXQGR�GH�KLVWyULDV�TXH�PH�
FRQWDYDP�VREUH�R�DOWR�tQGLFH�ORFDO�GH�HVWXSURV��(X�FDPLQKDYD�SRU�YROWD�GH�
���PLQXWRV��GHVGH�D�PLQKD�FDVD�DWp�D�HVFROD��1R�LQtFLR��HX�PH�DVVXVWDYD�
TXDQGR�YLD�WUrV�RX�PDLV�KRPHQV�MXQWRV��SRUTXH�HOHV�IDODYDP�DOWR��HUDP�IRU-
WHV�H�LVVR�PH�DPHGURQWDYD��&HUWD�YH]��PLQKD�WLD��TXH�PRUDYD�Oi��IDORX�PH��
³6HPSUH�TXH�SDVVDU�SRU�HOHV��ROKD�EHP�QRV�ROKRV�GHOHV�H�RV�FXPSULPHQWH��
GL]HQGR��VH�IRU�R�FDVR��*RRG�PRUQLQJ��(QWmR��FRPHFHL�D�XVDU�HVVD�WpFQLFD�H��
FRP�R�WHPSR��PH�VHQWL�PDLV�VHJXUD�



$R�PHQFLRQDU�WDO�SDVVDJHP��D�GR�IDWR�GD�LPSRUWkQFLD�GH�ROKDU�QRV�ROKRV�
GD�SHVVRD���WDPEpP�PH�YHLR�D�OHPEUDQoD�GH�RXWUD�KLVWyULD��Vy�TXH�HVVD�
DFRQWHFHX�QD�FLGDGH�GH�3RUWR�$OHJUH��DTXL�QR�%UDVLO��8P�GLD��HX�HVWDYD�HQ-
WUDQGR�QR�FDUUR�H�R�³ÀDQHOLQKD´�PH�SHGLX�XPD�PRHGD��1DTXHOD�KRUD��SHQVHL��
³3XW]��YRX�VHU�DVVDOWDGD�´�,PHGLDWDPHQWH�UHVSRQGL��ROKDQGR�EHP�QRV�ROKRV�
GHOH�H��VRUULQGR��GLVVH�TXH�QmR�WLQKD��³$PLJR��KRMH�QmR�WHQKR�QDGD �́�'Dt��HOH�
PH�UHVSRQGHX��³-i�PH�SDJRX�SHOR�2/+$5�´
(VVH�WH[WR�QmR�p�XPD�UHFHLWD�GH�EROR��GR�WLSR��³)DoD�LVVR�TXH�YRFr�VHUi�

IHOL]���́ �$FUHGLWR�TXH�WRGD�D�PDQLIHVWDomR�p�OHJtWLPD��TXH�FDGD�XP�ID]�D�VXD�
³URGD´�H�HPLWH�R�VHX�ROKDU��$FUHGLWR�TXH�QmR�H[LVWH�ROKDU�FHUWR��SRUTXH�HVWD-
PRV�QR�PXQGR�SDUD�H[SHULPHQWDU�QRYRV�ROKDUHV�WRGRV�RV�GLDV��
7DPEpP�QmR�SURFXUHL�QDGD�FLHQWt¿FR�VREUH�R�TXH�VHMD�³D�URGD´�RX�VREUH�

D�VXD�LPSRUWkQFLD�QD�VRFLHGDGH��PDV�DFUHGLWR�TXH�D�URGD�HVWi�SUHVHQWH�HP�
GLYHUVDV�VLWXDo}HV�GD�QRVVD�YLGD��3RU�H[HPSOR��RV�tQGLRV�Mi�WRPDYDP��D�VXD�
YHUVmR�GH��FKLPDUUmR�HP�URGD��7DPEpP�OHPEUHL�GDV�FDQWLJDV�SRSXODUHV�TXH�
ID]HP�SDUWH�GR�QRVVR�IROFORUH�H�GH�QRVVDV�PHPyULDV�TXH�HUDP�FDQWDGDV�
HP�URGD��/HPEUHL�GH�TXH��HP�PLQKD�FDVD��TXDQGR�UH]DPRV��ID]HPRV�XPD�
HVSpFLH�GH�URGD��GDQGR�QRV�DV�PmRV�XQV�SDUD�RV�RXWURV��7DPEpP�UHFRUGHL�
GRV�SURWHVWRV�GD�UXD��3RU�PDLV�TXH�QmR�VH�IRUPH�XPD�URGD��H[LVWH�XPD�FXP-
SOLFLGDGH��XP�REMHWLYR�HP�FRPXP��/HPEUHL��DLQGD��GD�URGD�HP�VDOD�GH�DXOD��
GDV�³URGLQKDV´�QDV�SLVWDV�GH�GDQoD��H�GDV�URGDV�GRV�FDFKRUURV��TXDQGR�HOHV�
se aproximam de comida. 
$�URGD��FRQIRUPH�R�GLFLRQiULR��SRVVXL�YiULRV�VLJQL¿FDGRV��$OJXQV�DUJX-

PHQWDP�TXH�D�URGD�GHYH�JLUDU�SDUD�R�PHVPR�ODGR��2XWURV��TXH�D�URGD�Vy�VH�
IRUPD�VH�IRU�FLUFXODU��2XWURV�DLQGD��TXH�D�URGD�Vy�VH�HIHWXD�VH�IRU�GH�PmRV-
�GDGDV��6HULD�SRVVtYHO�D�URGD�VHU�IRUPDGD�SRU�XPD�~QLFD�SHVVRD"�3HQVR�TXH�
YLYHPRV�FRQVWDQWHPHQWH�HP�URGD��RX�VHMD��TXH�D�SHVVRD�QXQFD�HVWi�VR]L-
QKD��(OD�SRGH�GDU�DV�PmRV�SDUD�VHXV�VRQKRV��SDUD�VHXV�PHGRV��SDUD�VHXV�
REMHWRV�PDWHULDLV��SDUD�VHX�FDFKRUUR��SDUD�VHX�FKLPDUUmR��SDUD�VHX�SDVVDGR��
VHXV�GHVHMRV�IXWXURV��RX�PHVPR�SDUD�RXWUD�SHVVRD��
7XGR�R�TXH�VH�ID]�HVWi�HP�URGD��0DV�QmR�EDVWD�³HVWDU�HP�URGD �́�p�SUHFLVR�

GH�XPD�DomR��2�ROKDU�QRV�ROKRV�GRV�RXWURV��R�TXHUHU�PXGDU��(X��VH�IRVVH�
YRFr��H[SHULPHQWDULD�HVVD�DomR�DJRUD��'DQFH�HP�URGD��VH�QmR�WLYHU�XP�SDU��
Gr�D�PmR�SDUD�VXD�YLGD��SDUD�VXDV�DVSLUDo}HV��ROKH�EHP�GHQWUR�GRV�ROKRV�
GR�³DPLJR�PHGR �́�SRLV�HOH��FRP�FHUWH]D��WHP�PXLWR�D�WH�GL]HU��'LJD��³6ROWD�R�
VRP��'�-�́ ��³&RPR�VH�IRUD�D�EULQFDGHLUD�GH�URGD��0HPyULD���-RJR�GR�WUDEDOKR�
QD�GDQoD�GDV�PmRV��0DFLDV��2�VXRU�GRV�FRUSRV��QD�FDQomR�GD�YLGD��+LVWyULDV�



Humano. Humano? Humano!
Patrícia Tometich

4XDO�R�SULPHLUR�VLJQL¿FDGR�TXH�OKH�YHP�j�PHQWH�DR�SHQVDU�QD�SDODYUD�
³KXPDQR´"�1mR��QmR�TXHUR�TXH�YRFr�SURFXUH�QR�GLFLRQiULR��DSHQDV�TXH�SHQ-
VH��(�HQWmR"�1R�PHX�FDVR��DV�SULPHLUDV�LGHLDV�TXH�QDVFHP�GHVVD�SDODYUD�VmR�
FRPSUHHQVmR��ERQGDGH��WROHUkQFLD��(PSDWLD��WDOYH]�
,QGR�SDUD�R�GLFLRQiULR��p�SRVVtYHO�HQFRQWUDU�TXH�³KXPDQR´�p�XPD�SDODYUD�

GH�RULJHP�ODWLQD�TXH�GHVLJQD�R�TXH�IRU�UHODWLYR�DR�KRPHP�FRPR�HVSpFLH��
$LQGD�QR�PHVPR�GLFLRQiULR��VH�GHVFREUH�TXH�R�TXH�GLIHUHQFLD�D�HVSpFLH�KX-
PDQD�GDV�RXWUDV�p�D�UDFLRQDOLGDGH�
2OKDQGR�j�PLQKD�YROWD��H�UHSHQVDQGR�R�VLJQL¿FDGR�TXH�D�SDODYUD�³KXPD-

QR´�FDUUHJD��HX�SHQVR�TXH�SUHFLVR�UHÀHWLU�PHOKRU�D�UHVSHLWR�GHVWD�LGHLD��3RU-
TXH�FRPSUHHQVmR��ERQGDGH�H�WROHUkQFLD�QmR�VmR�YLVWDV�FRP�WDQWD�IUHTXrQFLD�
QDV�DWLWXGHV�GHVVD�QRVVD�HVSpFLH�TXH�FRQYHQFLRQRX�VH�FKDPDU�GH�KXPDQD�
8P�MRJDGRU�GH�IXWHERO�QHJUR�SDVVD�SRU�FRQVWUDQJLPHQWR�HP�FDPSR�QR�

3HUX��FRP�D�WRUFLGD�DGYHUViULD�HPLWLQGR�VRQV�TXH�LPLWDP�PDFDFRV��4XDQGR�
R�¿OKR�GHOH��GH�DSHQDV�FLQFR�DQRV��SHUJXQWD�R�PRWLYR�GDTXHOH�EDUXOKR�WRGR�
D�FDGD�YH]�TXH�R�SDL�WRFDYD�QD�EROD��HVVH�SDL�QmR�VDEH�R�TXH�UHVSRQGHU��$R�
RXWUR�¿OKR��XP�SRXFR�PDLV�YHOKR��H�TXH�QHP�TXLV�LU�j�HVFROD�QR�GLD�VHJXLQWH�
DR�DFRQWHFLGR��R�SDL�GL]�TXH�VH�OHPEUH�GR�IDWR�H�TXH�QmR�WHQKD�QXQFD�TXDO-
TXHU�WLSR�GH�SUHFRQFHLWR��
2�MRJDGRU�GH�IXWHERO�FDEH�EHP�GLUHLWLQKR�QDV�PLQKDV�LGHLDV�GR�TXH�VLJ-

QL¿FD�DOJXpP�VHU�FKDPDGR�GH�KXPDQR��8VRX�XP�FRQVWUDQJLPHQWR�SHVVRDO�
FRPR�H[HPSOR�QD�HGXFDomR�GH�XP�¿OKR��0DV����(�R�TXH�GL]HU�GH�WRGRV�DTXH-
OHV�RXWURV�VHUHV��H�TXH�WDPEpP�VH�FKDPDYDP�³KXPDQRV´"��TXH�HVWDYDP�QR�
HVWiGLR�QR�3HUX��HP�FRUR��HPLWLQGR�DTXHOHV�VRQV�FRP�D�LQWHQomR�GH�FRQV-
WUDQJHU�R�MRJDGRU�GR�WLPH�DGYHUViULR"�$K����0DV�D�ULYDOLGDGH��QR�IXWHERO��p�
XPD�FRLVD�QRUPDO��QmR�p�PHVPR"�e�DSHQDV�XPD�IRUPD�GH�GHVHVWDELOL]DU�
HPRFLRQDOPHQWH�R�DGYHUViULR��p�UDFLRQDO��QmR�p"�9RFr�GHL[D�R�FUDTXH�FRQV-
WUDQJLGR��HOH�QmR�MRJD�WmR�EHP��R�VHX�WLPH�YHQFH��SHUIHLWR��+XPDQR��
1mR�PXLWR�WHPSR�DQWHV�GDTXHOD�VLWXDomR�QR�3HUX��IRUD�GRV�HVWiGLRV��QD�

FLGDGH�GR�5LR�GH�-DQHLUR��XP�DGROHVFHQWH�QHJUR�p�DFRUUHQWDGR�D�XP�SRVWH��
p�GHVSLGR��p�DJUHGLGR��3DUHFH�TXH��QD�UHJLmR��DQGDP�DFRQWHFHQGR�PXLWRV�
DVVDOWRV��H�QmR�VH�VDEH�TXHP�IRUDP�RV�DJUHVVRUHV��PDV�D�VXVSHLWD�p�GH�TXH�
WHQKD�VLGR�DOJXPD�HVSpFLH�GH�YLQJDQoD��2�UDSD]�IRL�OHYDGR�D�XP�KRVSLWDO��H�
PDO�FRQVHJXLD�IDODU�GH�WmR�PDFKXFDGR��$R�TXH�WXGR�LQGLFD��IRUDP�VHUHV�KX-



PDQRV�TXH�WRPDUDP�D�GHFLVmR�GH�DFRUUHQWDU�R�UDSD]��GHVSL�OR��H�FRUWDU�OKH�
D�RUHOKD��e�SUHFLVR�PRUDOL]DU�HVVD�PDUJLQDOLGDGH��PLQKD�JHQWH��
(P�PLQKD�RSLQLmR��DV�GXDV�VLWXDo}HV�GHVFULWDV�DFLPD�VmR�GHVXPDQDV��$V-

VLP�FRPR�R�SUHFRQFHLWR�TXH�HQYROYH�RSomR�VH[XDO��FODVVH�VRFLDO��RX�TXDOTXHU�
RXWUR�WLSR�GH�GHVFXOSD�TXH�VH�XVH�SDUD�DWLWXGHV�DJUHVVLYDV�H�FULPLQRVDV��
0DV��SRU�LQFUtYHO�TXH�SDUHoD��Ki�TXHP�HQFRQWUH�MXVWL¿FDWLYDV�UDFLRQDLV�H�
DUJXPHQWRV�VyOLGRV�SDUD�R�FRPSRUWDPHQWR�GRV�WRUFHGRUHV��GRV�DJUHVVRUHV��
GRV�RSUHVVRUHV��GRV����KXPDQRV�
$JRUD�SHQVR�GH�QRYR�QD�SDODYUD�³KXPDQR �́�+XPDQR����+XPDQR"�+XPD-

QR��0DV�p�FODUR��DJRUD�HVWi�FODUD�SDUD�PLP�D�SDODYUD�TXH�WDOYH]�VHMD�R�PH-
OKRU�VLQ{QLPR��D�PHOKRU�WUDGXomR�SDUD�KXPDQR��LPSHUIHLWR��+XPDQR��VHU�
LPSHUIHLWR�TXH�p�FDSD]�GH�HQFRQWUDU�DUJXPHQWRV�OyJLFRV�H�UDFLRQDLV�SDUD�
FRPHWHU�DV�SLRUHV�EDUEDULGDGHV��%iUEDUR��DOLiV��p�XP�YRFiEXOR�LQWHUHVVDQWH��
SRLV�D�HOH�IRUDP�DWULEXtGRV�VLJQL¿FDGRV�DEVROXWDPHQWH�FRQWUDGLWyULRV��³%iU-
EDUR´�SRGH�VLJQL¿FDU�FUXHO��GHVXPDQR��0DV�³%iUEDUR´�WDPEpP�SRGH�VLJQL¿-
FDU�PDJQt¿FR��PDUDYLOKRVR��e�����7DOYH]�VHMD�WDPEpP�XP�ERP�VLQ{QLPR�SDUD�
KXPDQR��DOJXpP�TXH�YDL�GR�FUXHO�DR�PDJQt¿FR�



Parâmetros
Paula Licodiedoff 

Todo o nosso sistema de avaliação e de percepção sobre o que nos cer-
ca está baseado no método comparativo simples. Dentro do nosso código 
pessoal de referências, conseguimos elaborar os mais variados conceitos e 
estabelecer o que achamos bom ou ruim, belo ou feio, interessante ou en-
fadonho. 

Quando não temos referência, perdemos completamente a noção do que 
possa ser bom ou ruim. A referência é uma necessidade da nossa mente, 
para que possamos estabelecer os nossos parâmetros de análise sobre qua-
se todos os assuntos e temas, desde os mais profundos até os mais insig-
QL¿FDQWHV��6H�DVVLVWLPRV�D�XPD�FRUULGD�GH�����PHWURV�UDVRV��VDEHPRV�VH�
R�UHVXOWDGR�¿QDO�IRL�ERP�RX�UXLP�D�SDUWLU�GD�UHIHUrQFLD�TXH�WHPRV�VREUH�RV�
recordes para a distância. Já numa prova insólita, inventada, numa compe-
tição de um “programa de auditório”, por exemplo, somente saberemos se 
o primeiro competidor foi bem ou mal a partir da comparação de sua per-
formance com a do competidor seguinte, quando teremos o primeiro padrão 
referencial.

Em outras palavras, nossas mentes são colecionadoras de padrões refe-
renciais. Precisamos das referências para nos situarmos, para termos a ple-
na consciência do que nos serve e do que não nos serve. Devíamos dar mais 
valor e estes padrões de referência, especialmente quando experimentamos 
VLWXDo}HV�TXH�QmR�QRV�VmR�DJUDGiYHLV��6H�IRU�YHUGDGH�D�D¿UPDomR�GH�TXH�
precisamos do feio para criarmos o nosso padrão de beleza, também será 
verdadeira a necessidade de vivermos momentos de angústia e tristeza para 
TXH�SRVVDPRV�LGHQWL¿FDU�RV�PRPHQWRV�GH�M~ELOR�H�GH�IHOLFLGDGH�
1LHW]VFKH��XP�GRV�PDLRUHV�SHQVDGRUHV�GR�VpFXOR�;,;��D¿UPDYD��DTXLOR�

que não me destrói fortalece-me. Analisando está assertiva de Nietzsche, 
PH�SDUHFH�FODUR�TXH�R�UHFDGR�GR�¿OyVRIR�p�QR�VHQWLGR�GH�TXH�GHYHPRV�GDU�
muito valor aos momentos ruins de nossas vidas, momentos de tristeza, de 
insucesso, pois são eles que nos trarão experiência e que nos darão os pa-
GU}HV�UHIHUHQFLDLV�SDUD�TXH�SRVVDPRV�LGHQWL¿FDU�RV�PRPHQWRV�GH�IHOLFLGDGH�

Obviamente, não quero convencer ninguém a comemorar maus momen-
tos, ou a eles se resignar. Quero é que as pessoas compreendam que nossa 
mente trabalha a partir de padrões referenciais e que cair, muitas vezes, é 
XP�SDVVR�IXQGDPHQWDO�SDUD�XPD�MRUQDGD�EHP�VXFHGLGD�



Olhando para todos os lados
Paula Licodiedoff

Me fascina a multiplicidade de paradoxos com os quais nos deparamos em 
nosso dia a dia. Abrimos o jornal e lemos uma matéria sobre como devemos 
nos focar em busca de nossos objetivos. Fechamos o jornal e, ao ligarmos 
a televisão, nos deparamos com uma reportagem sobre o descaso geral em 
face de nossas mazelas sociais, por estarmos cada um ocupados e foca-
dos apenas nos nossos próprios problemas. Será possível acertar? Devemos 
PHVPR�³¿FDU�FRP�XP�ROKR�QR�JDWR�H�RXWUR�QR�SHL[H´"�([LVWH�DOJXPD�IyUPXOD�
que indique qual a dose correta de uma coisa ou outra?

Infelizmente, não há fórmulas. Ou melhor, felizmente não há fórmulas 
SDUD�D�VROXomR�GHVWHV�GLOHPDV��(�HLV�RXWUR�SDUDGR[R�LQWHUHVVDQWH��$R�FRQV-
tatarmos a falta de uma receita para enfrentarmos os pequenos ou grandes 
dilemas que se apresentam ao longo de nossas vidas, somos forçados a 
buscar respostas em lugares desconhecidos, dentro e fora de nós mesmos. 
(�DR�ROKDUPRV�SDUD�R�GHVFRQKHFLGR�HP�EXVFD�GHVWDV�UHVSRVWDV��DFDEDPRV�
nos conhecendo e evoluindo como indivíduos. 

Penso que não haja um único local em q estejam todas as respostas, 
como se um oráculo divino que tudo visse e tudo soubesse pudesse nos 
orientar e revelar os segredos do Universo. Devemos estar atentos a tudo e 
a todos. Cada um de nós tem a vantagem de poder olhar seu lado interior 
de um ângulo que nenhuma outra pessoa consegue alcançar. Mas esta vista 
privilegiada do nosso mundo interior não pode nos levar a uma desconexão 
SOHQD�HP�UHODomR�DR�TXH�QRV�FHUFD��1mR�SRGHPRV�FRQIXQGLU�³EXVFD�LQWHULRU´�
FRP�³DOLHQDomR �́
$�QRVVD�ULTXH]D�LQWHULRU�WDPEpP�p�DOLPHQWDGD�SRU�IRQWHV�H[WHUQDV��(��SRU�

esta singela razão, devemos tentar olhar em todas as direções. Uma percep-
ção holística sobre os fatores sociais, religiosos, emocionais, culturais e tanto 
RXWURV�TXH�LQÀXHQFLDP�QRVVD�IRUPDomR�FRPR�LQGLYtGXRV��VH�DSUHVHQWD�FRPR�
uma forma de olharmos à nossa volta, de uma maneira disciplinada, con-
WHPSODWLYD�H�DR�PHVPR�WHPSR�SURGXWLYD��EXVFDQGR�R�TXH�VH�LGHQWL¿FD�FRP�
o nosso mundo interior e que pode colaborar no nosso processo evolutivo. 

Resumindo, podemos manter o foco em um tema (como o dos nossos 
problemas) e, ao mesmo tempo, também estar atentos ao que se passa à 
nossa volta.



Indecisão musical
Zé - Jose Carlos Batista de Deus

*D~FKR��7RGD�YH]�TXH�XP�FRQWHUUkQHR�DVVLP�VH�LGHQWL¿FD��SDUHFH�TXH�VH�
DJLJDQWD��TXH�VXD�YR]�VRD�PDLV�IRUWH�H�TXH�R�VHX�URVWR�VH�LOXPLQD��,VVR�QmR�
DFRQWHFH�FRP�RV�EUDVLOHLURV�QDVFLGRV�HP�TXDOTXHU�RXWUR�(VWDGR�GD�IHGHUD-
omR��3RU�TXH�VRPRV�DVVLP"�(VVD�SHUJXQWD�LQTXLHWD�TXDOTXHU�HVWXGLRVR�GR�
FRPSRUWDPHQWR�KXPDQR��
2�QDWXUDOLVWD�IUDQFrV�$XJXVWH�6DLQW�+LOODLUH��H[FXUVLRQDQGR�SHOR�%UDVLO�

&RO{QLD��HP�������Mi�SHUFHEHUD�HVVD�GLIHUHQoD��DR�YLVLWDU�QRVVD�SURYtQFLD��
,QFOXVLYH��VDOLHQWRX�TXH�R�,PSpULR�GHYHULD�WRPDU�FXLGDGR�FRP�HVWH�SRYR��
SRLV�HUD�YLVtYHO�R�VHX�HVStULWR�GH�LQGHSHQGrQFLD�HP�UHODomR�DR�SRGHU�FHQWUDO��
3DVVDGRV�TXDVH�����DQRV��RFDVLRQDOPHQWH�DLQGD�VH�RXYH�DOJXQV�PXUP~-

ULRV�VHSDUDWLVWDV��-i�WHQWDUDP�H[SOLFDU�QRVVR�FRPSRUWDPHQWR�FRPR�IUXWR�GR�
DPELHQWH�RQGH�IRPRV�IRUMDGRV��)LOKRV�GH�FDPSRV�ODUJRV��QHP�HVSDQKyLV�H�
QHP�SRUWXJXHVHV��RQGH�D�OHL�PDLRU�HUD�D�GD�VREUHYLYrQFLD��,VVR�WDOYH]�MXVWL-
¿TXH�R�JRVWR�SHOR�FKXUUDVFR��SHOR�FKLPDUUmR��SHOD�OLEHUGDGH�H��FRQVHTXHQWH-
PHQWH��SHOR�FDYDOR��0DV�HVWD�p�XPD�WHRULD�TXH�QmR�SURVSHUD�FRP�UHODomR�D�
WDQWDV�RXWUDV�FDUDFWHUtVWLFDV�WmR�QRVVDV��FRPR�D�LQGXPHQWiULD��R�OLQJXDMDU��R�
DPRU�DR�KLQR��R�FXOWR�DRV�KHUyLV�H�D�ULYDOLGDGH�QR�IXWHERO��6mR�FRLVDV�TXH�Vy�
RV�JD~FKRV�HQWHQGHP��QmR�HQVLQDP��PDV�H[SRUWDP�SDUD�R�UHVWDQWH�GR�3DtV��
+i�XP�FHUWR�IDVFtQLR�HP�VH�VHU�GLIHUHQWH��H�LVVR�p�TXH�LQWULJD��(�D�WUDGLomR�

JD~FKD"�'XYLGR�TXH�DOJXP�SRYR��HP�DOJXP�OXJDU�GR�SODQHWD��WLYHVVH�SUHR-
FXSDomR�LJXDO��,PDJLQHP��FULDU�FOXEHV�VRFLDLV�FXMRV�GHSDUWDPHQWRV�LPLWDP�
D�HVWUXWXUD�GH�XPD�SURSULHGDGH�UXUDO��HVWkQFLD���FRP�LQYHUQDGDV��SDWUmR��
FDSDWD]�H�SHmR"�
7XGR�LVVR�SDUD�SUHVHUYDU�RV�XVRV�H�FRVWXPHV��UHJXODPHQWDU�DV�GDQoDV��R�

YHVWXiULR��GLVFLSOLQDU�FRPR�VHUmR�DV�DWLYLGDGHV�QHVVHV�ORFDLV�FKDPDGRV�GH�
&HQWURV�GH�7UDGLo}HV�*D~FKDV��&7*V���KRMH�HVSDOKDGRV�SRU�WRGR�R�WHUULWy-
ULR�QDFLRQDO��FHUFD�GH������HQWLGDGHV��H�WDPEpP�QR�H[WHULRU�����GHOHV���e�
PXLWR�OLQGR�WHU�XPD�LGHQWLGDGH�FXOWXUDO�H��SULQFLSDOPHQWH��EDWDOKDU�SRU�VXD�
SUHVHUYDomR��
1R�PHX�HQWHQGLPHQWR��H[LVWH�XPD�JUDQGH�IDOKD�QHVVH�SURFHVVR�GH�³JDX-

FKDU´�R�PXQGR��1mR�WHPRV�XPD�P~VLFD�WtSLFD�GR�5LR�*UDQGH�GR�6XO��(PERUD�
SRVVXLQGR�YiULRV�DUWLVWDV�QHVVD�iUHD��GHSRLV�GR�7HL[HLULQKD��QLQJXpP�FUX]RX�
DV�IURQWHLUDV��4XHP�UHSUHVHQWD�QRVVD�P~VLFD�IRUD�GDTXL"�'HVFRQKHFHPRV�
7DOYH]�SHOR�QRVVR�JRVWR�³HFOpWLFR �́�QRV�GLYLGLPRV�HQWUH�LQ~PHURV�JrQHURV��



H�QmR�HVFROKHPRV�TXDOTXHU�XP�GHOHV��HP�SDUWLFXODU��,VVR�DFDED�SHVDQGR�H�
ID]�FRP�TXH�QmR�DSDUHoD�XP�HVWLOR�FRP�R�VHOR�GH�³P~VLFD�JD~FKD �́�$VVLP��
VRPRV�LQYDGLGRV�SHOD�TXH�³GHVFH´�GR�1RUWH�H�SHOD�TXH�³VREH´�GR�3UDWD��&RP�
FHUWH]D��QR�IXWXUR��D�KLVWyULD�YDL�FREUDU�HVVD�LQGHFLVmR�SHOR�GHVJRVWR�PXVLFDO�



Brasil: um país conservador
Leonardo Querido Cardenas

Nas últimas décadas, alguns debates essenciais para as liberdades indi-
viduais têm sido colocadas em pauta em todo o mundo. Questões como o a 
legalização do aborto, da maconha, e do casamento entre pessoas do mes-
mo sexo, dentre diversos outras, vêm sendo amplamente discutidos pelas 
sociedades em diferentes países. 

Muitas dessas questões, após vários anos de debates, foram colocadas 
em pauta pelos legisladores de diferentes países. Não é raro vermos notícias 
sobre alguns destes países, em que a legalização do aborto e do casamento 
entre pessoas do mesmo sexo já serem realidades bem aceitas pelas suas 
populações. Até mesmo a maconha, que ainda é um tabu, tem sido liberada 
em alguns destes lugares. Até mesmo nos Estados Unidos da América, al-
guns de seus Estados já a legalizaram para o uso medicinal, mesmo sendo 
esse país reconhecido por suas posições conservadoras.

Mas então por que, no Brasil, tais debates nem sequer são colocados em 
pauta? Observa-se, efetivamente, um discurso predominantemente conser-
YDGRU�SRU�ERD�SDUWH�GD�SRSXODomR��$�SUHVHQoD�H�LQÀXrQFLD�GD�UHOLJLmR�MXQWR�
ao Estado, por outro lado, acaba freando muitas possibilidades de avanços 
em diversos campos relativos às liberdades individuais. Em um país onde o 
Estado é constitucionalmente laico, esta laicidade jamais foi total e efetiva-
mente exercida. Basta observamos, por exemplo, que a imensa maioria dos 
feriados nacionais no país são católicos. Por outro lado, as datas sagradas de 
RXWUDV�UHOLJL}HV�QmR�WrP�TXDOTXHU�HVSDoR�QR�FDOHQGiULR�R¿FLDO�

Mas por que defender causas, como as três acima citadas, se elas não 
JHUDUmR�TXDOTXHU�UHÀH[R�VREUH�PLQKD�YLGD��LQGHSHQGHQWHPHQWH�GD�PDQHLUD�
FRPR�VHMDP�WUDWDGDV"�$¿QDO��VRX�KRPHP�H��SRUWDQWR��QmR�DERUWDUHL��VRX�
KHWHURVVH[XDO�H��SRUWDQWR��QmR�FDVDUHL�FRP�SHVVRDO�DOJXPD�GR�PHVPR�VH[R��
não sou usuário de maconha. Minha defesa a qualquer destes temas não 
IDULD�VHQWLGR��SRGHULDP�D¿UPDU�DOJXQV��

Trata-se, na realidade, de um equívoco. E não da defesa de questões 
pontuais. Trata-se, sim, de uma questão absolutamente fundamental, e pela 
qual todas as pessoas de bom senso sempre deveriam lutar: a das liberda-
des individuais. Ser livre e ter o direito de realizar suas próprias escolhas é 
o mais sagrado dos direitos. Ao Estado cabe restringir apenas as ações indi-
viduais que, quando realizadas, tragam um prejuízo realmente considerável 



para outros indivíduos.
Não é o caso, por exemplo, do casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

O fato de duas pessoas casarem-se não diz respeito a ninguém mais além 
daquelas duas pessoas. Não há, nesse ponto, qualquer prejuízo alheio efeti-
vo para esta decisão individual que elas tomam. 

Da mesma forma, qual o sentido da proibição da maconha? “Faz mal”, 
diriam alguns. Ora, então proibamos também o bacon. Esse não é o argu-
mento fundamental. “É a porta de entrada para outras drogas!”, diriam ou-
tros. Que pesquisa que demonstra isso? Na realidade, isso não faz o menor 
sentido. A única possível razão para considerar esse argumento como válido 
seria o fato de que, ao comparar a maconha, o usuário, por ter contato com 
R�WUD¿FDQWH��WHULD�WDPEpP�DFHVVR�jV�RXWUDV�GURJDV��(��QHVVH�FDVR��D�OLEHUD-
lização seria uma forma de reduzir essa problemática. Mas vivemos em uma 
sociedade onde o álcool é legalizado e seu consumo estimulado. Em uma 
sociedade onde o álcool gera tanta violência, pelo próprio ímpeto violento 
gerado por essa droga quanto pela violência a que ele pode conduzir quando 
motoristas alcoolizados causam acidentes no trânsito. Nesta sociedade, falar 
contra a maconha é uma hipocrisia descomunal. Mais uma vez, mexe-se com 
DV�OLEHUGDGHV�LQGLYLGXDLV�VHP�MXVWL¿FDWLYDV�SODXVtYHLV��

Igualmente, o mesmo tipo de discussão se dá quando tratamos do aborto. 
Não se trata de ser a favor do aborto ou contra ele, mas do direito de uma 
mulher quanto à escolha sobre abortar. De ela ser dona do seu próprio corpo. 
Ou continuaremos assistindo, de camarote, centenas ou mesmo milhares 
de mulheres morrendo todos os anos ao realizarem abortos clandestinos. 
4XDO�R�DUJXPHQWR�TXH�MXVWL¿FD�WDPDQKD�EDUEiULH"�(VVH�DUJXPHQWR�p�HV-
sencialmente religioso. “Trata-se da defesa da vida”, diriam muitos. E o que 
dizer, dia após dia, quanto às vidas perdidas de tantas dessas mulheres? E, 
ademais, quando efetivamente poderemos considerar um embrião não mais 
um punhado de células e sim um ser humano? É uma discussão fundamen-
WDOPHQWH�EDVHDGD�HP�GLVFXUVRV�KLSyFULWDV�H�HP�GHVFRQKHFLPHQWR�FLHQWt¿FR�

Esses são três debates clássicos, dentre tantos outros, que precisam ser 
colocadas em pauta pela sociedade brasileira. Não se pode temer a polêmica 
e muito menos aceitar que o Estado nos imponha determinadas restrições 
VHP�ERDV�MXVWL¿FDWLYDV��2�GHEDWH�SUHFLVD�VHU�UDFLRQDO�H�IXQGDPHQWDGR��(Q-
TXDQWR�SHUPDQHFHUPRV�DFHLWDQGR�TXH�D�Ip�LQÀXHQFLH�R�(VWDGR�H�D�YLGD�GH�
todo o coletivo, permaneceremos submetidos às vontades de religiões que, 
muitas vezes, nem sequer nos representam. Seremos tão mais livres quanto 
maior o direito de tomarmos nossas próprias decisões.



Para não perder a natureza de vista
Silvia Marcuzzo

Diante de tantos estímulos dos centros urbanos – placas, outdoors, bu-
zinas, ruídos, luzes e engarrafamentos – onde seria possível aguçar os sen-
tidos apenas por deleite? Deixar apenas os sons da natureza invadirem os 
ouvidos sem qualquer interferência. Ouvir o silêncio. Escutar o movimento 
das folhas, o murmúrio do encontro da água com as pedras, a batida de asas 
de grandes aves.

Sentir-se um com a natureza. Deixar que a chuva lave a alma. Permitir 
que o vento leve embora o que incomoda. Assim me sinto quando vou acam-
par em lugares longínquos. Daqueles em que se anda quilômetros depois da 
última casa.

Mas para isso é preciso se superar. Primeiro fazendo um planejamento 
básico de coisas a levar. Ainda mais quando se vai com a família, incluindo 
XP�JXUL�GH���DQRV��$FDPSDU�QmR�p�SDUD�IUDFRV��$UWLFXODo}HV��ÀH[LELOLGDGH�H�
disposição precisam estar em boas condições. Armar uma barraca em algum 
lugar longe da “civilização”, ou pelo menos, distante de barulhos e interfe-
rências requer desprendimento.

Não me importo com os limites do conforto. Pois, acredito, que se ganha 
muito mais no contato com a natureza selvagem do que se perde. Mas isso, 
porque, digamos assim, já passei por poucas e boas em meio a ambientes 
naturais.

E devo isso, principalmente, à turma de amigos que antigamente se au-
todenominava Comissão de Defesa dos Aparados da Serra. Conheci o pes-
soal durante uma reportagem que estava fazendo sobre um levantamento 
do número de visitantes e acampados no Parque Nacional dos Aparados da 
Serra, em 1995.

Antes disso, já tinha feito a cobertura de uma limpeza do Itaimbezinho, 
que não acabou em tragédia por um detalhe, quando um grupo de 13 pesso-
as, incluindo eu, a repórter, atravessou do vértice até Praia Grande, onde a 
fenda se abre em direção à planície. Naquela época, o grupo subia o Planalto 
das Araucárias, região mais alta do Rio Grande do Sul, na divisa com Santa 
Catarina, com muita frequência. Todos eram cheios de disposição, jovens, 
avulsos e com poucas responsabilidades perante a vida.

As reuniões da turma eram uma vez por semana na sede da Associa-
ção Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan). A atração principal, 



além de ver as fotos uns dos outros, eram ver os slides dos que detinham 
o olhar mais apurado sobre os rochedos e a peculiar vegetação. A troca de 
IRWRJUD¿DV�GLYHUWLD�H�DQLPDYD��3URPRYLD�TXH�PDLV�JHQWH�TXLVHVVH�FRQKHFHU�
aquelas maravilhas.

No começo, participava mais como espectadora. Com o passar do tempo, 
o que motivava o grupo a se encontrar – a mobilização pela preservação 
daqueles ecossistemas associados à Mata Atlântica, pois tudo começou com 
um movimento contrário à construção de um teleférico no Itaimbezinho, o 
Arte Alerta.

Muita gente ampliou suas percepções perante a natureza a partir das 
excursões da “Comissão”. E isso em um tempo que nem se falava em eco-
turismo. Liderados principalmente pelo geógrafo Renzo Bassanetti e pelo 
arquiteto Osvaldo Balbinot, centenas de pessoas conheceram os Aparados. 
Participaram de faxinas, plantios de pinhão ou simplesmente faziam trilhas 
para descortinar belas paisagens. Entre os municípios mais visitados pelas 
excursões constam Urubici, Bom Jardim da Serra em Santa Catarina, Cam-
bará do Sul e São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul.
'D�GpFDGD�GH����SUD�Fi��GH¿QLWLYDPHQWH��D�UHJLmR�GH�HVFDUSDV��FDPSRV�H�

matacões mudou. A aridez dos pinus tomou conta das curvas e trejeitos do 
planalto salpicado de araucárias. A paisagem também está sendo alterada 
com a construção de usinas eólicas.

Nos dois parques nacionais – o Aparados da Serra, onde está o Itaimbezi-
nho, e o Serra Geral, onde se encontra a Fortaleza e o Malacara, canyons que 
WLUDP�R�I{OHJR�GR�PDLV�YLDMDGR�WXULVWD�±��FXMDV�SDUWHV�DOWDV�¿FDP�QR�WHUULWyULR�
gaúcho, não é mais permitido acampar.

Hoje para acampar em locais agrestes é preciso entrar em contato com 
donos de fazenda ou estar pronto para grandes caminhadas. Nosso grupo, 
formado principalmente por gente que não cozinha mais na primeira fervura, 
prefere a primeira opção. Com um diferencial, ainda. Os locais de acampa-
mento precisam ter acesso de carro, para que as barracas e gazebos sejam 
montados com o maior conforto possível.

Nos últimos carnavais, até banho quente rolou. Experiências gastronômi-
FDV�UHJDGDV�D�YLQKR�H�DYHQWXUDV�FRP�D�WXUPD�³MRYHP´�IRUPDGD�SHORV�¿OKRV�
dos antigos membros da Comissão integram a programação. Neste ano, o 
destaque foi a banana assada com chocolate. Ótima pedida, apresentada 
pela fotógrafa Clara Adams.

Creio que nenhum game, aplicativo ou experiência através do mouse é 
mais marcante e educativa do que uma vivência em meio a plantas, bichos 
e sensações provocadas pelo convívio em grupo em um ambiente natural.
2�HPSUHViULR�/XFLDQR�%RUWRQFHOOR�����DQRV��OHYD�D�HVSRVD�H�GRLV�¿OKRV�GH�

9 e 15 para os acampamentos em feriadões com a turma. Ele acredita que 
isso é uma oportunidade de se transmitir uma noção de vida diferente: de 
VXVWHQWDELOLGDGH��³1RV�DFDPSDPHQWRV�¿FD�FODUR�TXH�QmR�p�SUHFLVR�GH�WDQWDV�
coisas para se viver, se aprende a viver com menos conforto, sem televisão, 
internet e joguinhos”. Além disso, para o empresário, é muito importante 
SURPRYHU�XPD�UHODomR�GRV�¿OKRV�FRP�D�QDWXUH]D�GH�iUHDV�SRXFR�GHVFDUDF-
terizadas, “intocadas”.

As gêmeas Marina e Helena, de 5 anos, que o digam. Acampam com seus 
pais desde os três. São ágeis, versáteis, topam qualquer parada e não tem 



medo de insetos. Tenho certeza de que as crianças, assim como os adultos, 
não vão esquecer das sensações durante o banho de rio de águas cristalinas, 
do contato com os animais que não se encontra na cidade e da roda em volta 
da fogueira. São momentos que não tem preço, difíceis de estipular o quanto 
valem para a trajetória de cada indivíduo. Aproximam gerações, conectam 
saberes e evidenciam o quanto é precioso sair fora da rotina de cidade gran-
de para manter relações e a nossa natureza em equilíbrio.
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Consumo e prazer



Homem fome
Neca - Marli Knorst

E eis que a luz,
repentinamente,
se fez semente
de um novo dia,
que brotou no coração
do homem.
Homem fome
de vida.
E a morte suicida,
morreu na esperança
de uma nova vida.
9LGD�QmR�WmR�¿QJLGD
e bem mais sentida,
que corria por dentro
dos braços, das pernas 
e da alma
do homem fome.

Escrita em 1982



O prazer é gordo, a beleza é magra
Luis Felipe Nascimento

Pergunte a amigos: 
— Se encontrasses o gênio da lâmpada, que pedidos lhe farias? Prazer 

(compras, comida, bebida, viagens, amor e sexo), beleza (corpo escultural 
e aparência de celebridade), sucesso (dinheiro, fama, poder, ser o melhor 
do mundo em algo) e boa vida (ócio, saúde, luxo e conforto), isto seria a 
felicidade plena! Estes não são exceções, compõem o imaginário dos que, 
mesmo sem o tal “gênio da lâmpada”, sonham em ganhar na Mega-sena 
ou esperam que um grande lance dê mais de nossos carros e talvez nem 
WRPHP�XPD�FHUYHMLQKD�JHODGD�QR�FKXUUDVFR�GH�¿QDO�GH�VHPDQD��1mR�Ki�
milagre que torne magro, forte e saudável quem se entrega aos prazeres 
GH�FRPHU�H�EHEHU��&HOHEULGDGHV�VmR�YLVWDV�HP�PDQV}HV�H�LDWHV��PDV�SRXFRV�
sabem que a cena pode haver acontecido em um dos seus raros momentos 
GH�OD]HU��(P�RXWUDV�SDODYUDV��³R�VXFHVVR�p�VRIULGR�H�D�ERD�YLGD�p�SUHJXLoRVD �́�
(OHV�QmR�FRPELQDP��3DUD�VH�GHVWDFDU�HP�TXDOTXHU�iUHD��p�SUHFLVR�VH�GHGLFDU�
PXLWR��4XHP�Mi�DOFDQoRX�R�VXFHVVR�H�SDVVD�D�GHVIUXWDU�GD�³ERD�YLGD �́�HQWUD�
na descendente, pois o esforço para manter o alto desempenho não permite 
UHOD[DU��6H�QmR�Gi�SDUD�VH�WHU��DR�PHVPR�WHPSR��EHOH]D��SUD]HU��VXFHVVR�H�
boa vida, por que então tantos sofrem perseguindo esse sonho? Imagine 
agora um novo paradigma, pelo qual a beleza não está nas medidas do busto 
e do quadril ou na “barriga tanquinho”, mas no jeito de ser e nos valores; 
na alegria e energia transmitida; na amizade e na solidariedade demons-
WUDGDV��3HQVH�HP�FRPR�R�PXQGR�VHULD�VH�WRGRV�DFUHGLWDVVHP�TXH�R�SUD]HU�
QmR�HVWi�QR�FRQVXPR��PDV�QDV�ERDV�Do}HV��QRV�VRUULVRV�H�QDV�JHQWLOH]DV��
E que o sucesso não está em acumular dinheiro e troféus, mas em fazer o 
EHP�H�HP�WRUQDU�RV�RXWURV�IHOL]HV��2X��IDODQGR�GH�RXWUR�PRGR��TXH�ERD�YLGD�
não está no ócio, mas sim em trabalhar naquilo e com quem se gosta, com 
OLEHUGDGH�SDUD�GHVHQYROYHU�WRGR�R�VHX�SRWHQFLDO��$LQGD�p�QHFHVViULR�PXLWR�
esforço para atingir esses objetivos, mas as motivações e as recompensas 
VmR�RXWUDV��0XLWRV�GLUmR�TXH�LVWR�p�XPD�¿FomR��$JRUD��SHQVH�QR�TXH�SRVVD�
VHU�PDLV�IiFLO�GH�VH�WRUQDU�UHDO��HVWD�³¿FomR´�RX�R�JrQLR�GD�OkPSDGD"�2�QRYR�
paradigma é um sonho de quem não quer mais o mundo como ele está, quer 
transformá-lo; que não espera pelo gênio da lâmpada ou pela Mega-sena e, 
por pouco que seja, faz a sua parte e estimula outros a construi-lo! 



$UWLJR�SXEOLFDGR�QR�GLD����GH�DJRVWR�GH�������QR�-RUQDO�
=HUR�+RUD��GH�3RUWR�$OHJUH�KWWS���ZS�FOLFUEV�FRP�EU�RSLQLDR-
]K������������DUWLJR�R�SUD]HU�H�JRUGR�D�EHOH]D�H�PDJUD�"W
RSR ������������KHDGHU�



Cuidamos mais de nossos carros do 
que de nós mesmos – exagero ou 

realidade?
Luis Felipe Nascimento 

Márcio Jappe 

Uma ida rápida ao supermercado e a decisão a ser tomada: comprar or-
gânicos, livres de agrotóxicos e mais saudáveis, ou alimentos mais baratos, 
provavelmente tratados com produtos químicos e industrializados? Os nú-
meros totais de vendas demonstram que o menor preço ganha esta briga. 
Passa-se pelo caixa e as compras são carregadas no porta-malas do carro 
“0 km”. Também é preciso abastecê-lo, e eis mais uma decisão: Abastecer 
no posto com gasolina aditivada, da melhor qualidade, ou no que oferece 
gasolina bem mais barata, possivelmente “batizada”? Hummm, o carro é 
novo… Melhor será completar com a aditivada, mais cara, mas que não irá 
comprometer a “saúde” do carro. Resultado: Carro 1 x 0. Dia a dia corri-
do… Academia, terapia, dentista, check-up anual, exames preventivos… De 
que jeito? Mas sempre se acha tempo e dinheiro para a beleza de nossos 
carros. Lavagem, polimento, película, som… E as trocas de óleo e revisões 
preventivas a cada 10 mil km? Deixar de fazê-las, perder a garantia e correr 
riscos desnecessários? De jeito nenhum! E, ao menor ruído, se corre para a 
R¿FLQD��SDUD�YHU�RQGH�HVWi�R�SUREOHPD��³3ROLU´�D�SUySULD�LPDJHP��RX�PHOKRU��
o interior) é menos importante que polir o carro. E visitar o dentista, sem 
estar com dor nos dentes, é bobagem. Fazer as revisões no carro, não. Ir 
DR�PpGLFR��GHYLGR�D�XP�SHTXHQR�GHVFRQIRUWR�p�IUHVFXUD��0DV�R¿FLQD�SDUD�R�
barulhinho do carro, não. Resultado: Carro 2 x 0. E, na revisão do orçamento 
doméstico, quem sabe “não fazer o seguro do carro, para economizar?” “Tá 
maluco?”; “E o seguro de saúde? Este nem foi usado no último ano… O.K., 
mas ainda não será neste ano que vou fazer o seguro de vida, está muito 
caro!” Outra situação curiosa: “Parabéns pelo carro novo!” costuma ser mais 
comum do que “parabéns por deixar o cigarro / por comer de maneira sau-
dável / por exercitar-se regularmente / por ter começado a pós”. Parece que 
a “melhoria de vida” é mais evidente ao trocar de carro do que ao cuidar de 
nosso desenvolvimento pessoal e de nossa saúde. Resultado: Carro 3 x 0. É, 
somos “apaixonados por carro”. Curiosamente também o são os alemães e 



RV�QRUWH�DPHULFDQRV��H�KDMD�SXEOLFLGDGH«���-i�IRPRV�FRQYHQFLGRV�GH�QRVVD�
paixão por carro ou por futebol, e também de que não desistimos nunca. 
Será que, algum dia, seremos “apaixonados por saúde e bem-estar”? Fa-
remos o “gol de honra”? E vender o quê com isto? Carro… Ah, deixa pra lá, 
melhor “imaginar a festa”. 



Fonte de inspiração e viagens
Guilherme Ribeiro de Macêdo

Recebi um e-mail do prof. Luis Felipe, há duas semanas, com um convite: 
o de escrever um texto, sobre um tema livre, até o dia 05 de março. Eis que 
estou escrevendo em 05 de março, já que a melhor inspiração de qualquer 
tarefa é o prazo, pelo menos no meu caso.

Como estou chegando de férias longas, os temas que tenho em mente 
são basicamente observações deste período “não produtivo”.

Primeiramente, como não tirava férias deste tamanho desde 2006, eu 
DFKHL�TXH�VHULD�XPD�ERD�LGHLD�¿FDU�IRUD�SRU����GLDV��9L�TXH�IRL�XP�HUUR�����
GLDV�VmR�PDLV�GR�TXH�R�VX¿FLHQWH�SDUD�GHVFDQVDU�D�PHQWH��0DLV�GR�TXH�LVVR�
é exagero, e até diria que é “quase uma aposentadoria”.

Depois disto, eu “engordei” a estatística, no Banco Central, sobre os gas-
tos de brasileiros no exterior. Fui para os EUA, visitar uma sobrinha que 
nasceu recentemente e, “sem querer”, voltei com sete bagagens cujo exces-
so foi devidamente declarado para a Receita Federal. Logicamente, mesmo 
SDJDQGR�R�H[FHVVR��R�SUHoR�PpGLR�GRV�LWHQV�FRPSUDGRV�¿FRX�EHP�PDLV�
baixo do que o seu correspondente, se comprasse tudo aqui. E isto gera, em 
qualquer brasileiro, a pergunta inevitável do porquê desta diferença. Bem, 
enquanto eu estava lá, não parei para pensar nisto, apenas comprei. Um par 
GH����PHLDV�GH�DOWD�TXDOLGDGH�PH�FXVWDUDP�5���������DSyV�D�FRQYHUVmR����
XP�FDUULQKR�SDUD�EHErV��SRU�5����������R�TXH��DTXL��FXVWD�FHUFD�GH�5��
�����������(�SRU�Dt�DIRUD��1mR�DFKHL�FRLVD�DOJXPD�TXH�IRVVH�PDLV�FDUR�GR�TXH�
no Brasil, exceto os restaurantes, mas cujos preços já estão quase iguais. 
(VWDPRV�FKHJDQGR�Oi��0DV�SRU�TXH�LVWR�RFRUUH��PHVPR"�2V�PDLV�DSUHVVDGRV�
dirão que a culpa são dos impostos e dos políticos, da corrupção, etc., etc. 
Estes itens entram na culpabilidade do preço salgado. Mas a questão ainda 
HVWi�ORQJH�GH�VH�UHVWULQJLU�Vy�D�LVWR��3RU�H[HPSOR��SHUFHEL�TXH��Oi��R�FDUUR�
PDLV�EiVLFR�WHP�XP�PRWRU�GH�����O���H�FXVWD�FHUFD�GH�86���������GyODUHV��
(��DTXL��R�PDLV�EiVLFR�WHP�XP�PRWRU�GH�����O���H�FXVWD�R�PHVPR�SUHoR��Mi�
convertido pelo câmbio. Por que a montadora irá cobrar o mesmo valor por 
XP�FDUUR�FRP�XP�PRWRU������DTXL��VH�R�SLVR�SDUD�R�PHVPR�FDUUR��PDV�FRP�
PRWRU������p�5�����������"�(�LVWR�p�DVVLP�SRUTXH�R�*RYHUQR�%UDVLOHLUR�LQVLV-
WH�HP�LQFHQWLYDU�GD�SURGXomR�GHVWH�FDUUR��FKDPDGR�³SRSXODU �́�2�TXH�UHODWHL��
D�UHVSHLWR�GD�LQG~VWULD�GH�DXWRPyYHLV��WDPEpP�RFRUUH�HP�RXWURV�VHWRUHV�
FRPR�RV�GH�FRVPpWLFRV��SHUIXPHV�H�YHVWXiULR��2�SURGXWR�QDFLRQDO��HP�JHUDO�



de pior qualidade, já que a produtividade da mão-de-obra brasileira é menor, 
em comparação com a dos países desenvolvidos, gera um piso de preço que 
acaba sendo referência para os produtos importados. É certo que, mesmo 
que custem menos, quando convertidos pela taxa cambial, por questão de 
UHIHUrQFLD��FXVWDUmR�PDLV�FDUR��SDUD�R�FRQVXPLGRU�¿QDO��TXH�p�TXHP�³SDJD�
D�FRQWD�WRGD �́�DR�¿QDO�GD�FDGHLD��H�YDL�³HQJRUGDU´�D�PDUJHP�GR�H[SRUWD-
GRU��1mR�SRU�DFDVR��Ki�YiULDV�PDUFDV�DPHULFDQDV�H�HXURSHLDV�IDPRVDV�GH-
sembarcando por aqui, pois sabem que o brasileiro consumirá e ampliará a 
margem de lucro das matrizes destas griffes. Um exemplo contemporâneo 
do consumismo brasileiro exagerado são os “rolezinhos”: engana-se quem 
acha que sejam um grupo de pessoas à margem da sociedade que querem 
somente passear no shopping e aparecer. Alguns deles vão para o shop-
ping para consumir mesmo, pagam muito caro por camisas, bermudas, tênis 
chamados “de marca” com o objetivo de se satisfazerem e de serem so-
cialmente reconhecidos. Como o crédito está facilitado através dos cartões, 
geralmente o custo deste “fenômeno social” sobra para as suas mães, que 
parcelam a compra em muitas prestações. Em resumo, o brasileiro paga mal 
H�FDUR��PHVPR�TXDQGR�QmR�SRGH�����SRUTXH�QmR�WHP�UHIHUrQFLD��7XGR�LVWR�p�
XP�UHÀH[R�GH�XPD�HGXFDomR�UXLP��TXH�JHUD�XPD�JUDYH�GLVWRUomR�GH�YDORUHV�
4XDQGR�HX�HVWDYD�HP�6mR�)UDQFLVFR��YL�D�SROrPLFD�FDPLVD�GD�$GLGDV�j�

venda, que posteriormente foi retirada, a pedido do Governo Brasileiro. Cerca 
GH����GLDV�DSyV�D�YLVLWD�D�6mR�)UDQFLVFR��HX�HVWDYD�HP�1RYD�,RUTXH��HP�XP�
UHVWDXUDQWH�EUDVLOHLUR�TXH�¿FD�QD�/LWWOH�%UD]LO��PDWDQGR�D�VDXGDGH�GH�TXLDER�
FRP�DUUR]��6HQWDGRV�DR�PHX�ODGR�HVWDYDP�GRLV�DPHULFDQRV��XP�FDVDO��TXH�
GHVHMDYDP�VDERUHDU�D�FDLSLULQKD��$SyV�XQV�TXLQ]H�PLQXWRV��HVWH�PHVPR�
casal começou a conversar um pouco mais alto e foi inevitável escutá-los. 
Deu para ouvir que o americano morou no Brasil por uns 5 anos, e que a sua 
namorada foi uma vez ao Rio, mas em uma passagem bem breve. Foi uma 
conversa em tom cada vez mais alto, e estavam sempre mais animados e 
FRP�VDXGDGHV�GR�%UDVLO��$¿QDO��Vy�IDODYDP�EHP�GR�SDtV�TXDQGR��GH�UHSHQWH��
DSDUHFH�QD�79�GR�UHVWDXUDQWH�±�XP�UHVWDXUDQWH�EUDVLOHLUR�TXH�VH�SUH]H�WHP�
TXH�OLJDU�QR�FDQDO�OtGHU�GD�79�DEHUWD�EUDVLOHLUD�±�R�VtPEROR�PDLRU��D�PXODWD�
VDPEDQGR�HP�XPD�YLQKHWD�GH�FDUQDYDO��6HP�SHVWDQHMDU��R�DPHULFDQR�VROWD�
HP�DOWR�H�ERP�VRP��³,W�LV�%UD]LO����´�0DLV�XP�WHPSLQKR��UHFRPHoD�D�QRYHOD�
H�PRVWUD�XPD�FRQYHUVD�HQWUH�PmH�H�¿OKD��VHQGR�TXH��QD�FHQD�HP�TXHVWmR��
D�¿OKD�HVWi�DSHQDV�GH�FDOFLQKD�H�XPD�FDPLVHWD�DSHUWDGD��1RYDPHQWH��R�
DPHULFDQR�DSRQWD�SDUD�D�79�H�H[FODPD��³$PD]LQJ���´�(��GHSRLV��TXHUHPRV�
impedir a Adidas de vender uma inocente camisa.
1D�KRUD�GH�LU�HPERUD�SDUD�R�DHURSRUWR��FRQWUDWHL�R�VHUYLoR�RQOLQH�FKDPD-

GR�6XSHU6KXWWOH��1D�YDQ��KDYLD�RLWR�SHVVRDV��GXDV�KRODQGHVDV��HX�H�PLQKD�
HVSRVD��GRLV�LWDOLDQRV��XPD�FDQDGHQVH�H�R�PRWRULVWD�SDTXLVWDQrV��2�PRWRULV-
ta não sacou a nacionalidade dos presentes exceto a minha e da esposa em 
IXQomR�GH�TXr"�'$6�0$/$6����

Chegando em Guarulhos, vocês já sabem o desfecho nada feliz desta es-
WyULD��FHUWR"�*ULWDULD��HVSDoR�GH�PHQRV��WDQWR�SDUD�SHVVRDV�TXDQWR�SDUD�R�
DYLmR��SRLV�QmR�WHP�SLVWD�VX¿FLHQWH��DWUDVRV��IDOWD�GH�OX]��HWF���HWF���
2�TXH�QRV�DQLPD��HQWmR��D�YROWDU"�(�SRU�TXH����GLDV�IRUDP�SRXFR"�1mR�

importa onde nossa casa e família estejam, sempre geram saudades e aque-
la sensação gostosa do retorno. Além disto, meu trabalho é aqui no Brasil... 



2X��FRPR�QDTXHOH�DQWLJR�GLWDGR��³$TXL�VH�ID]��DTXL�VH�SDJD���́ �(�PXLWR�EHP�
pago, diga-se de passagem...



Mundo-empresa
Rosimeri Carvalho da Silva

Comédia não é o meu gênero favorito, mas teimei em assistir “O Lobo de 
:DOO�6WUHHW �́�(VWH�¿OPH��FRPR�FODVVL¿FD�R�,0'E���p�XPD�FRPpGLD��(X�WHQKR�
XPD�JUDQGH�GL¿FXOGDGH�SDUD�ULU�HP�FRPpGLDV��H�VHPSUH�VDLR�GR�FLQHPD�VHQ-
tindo aquela estranha sensação de inadequação.
2QWHP��LVWR�IRL�PDLV�IRUWH��4XDO�p�D�JUDoD�HP�YHU�XP�EDQGR�GH�ORXFRV�

vendendo ações de empresas que não existem para trabalhadores que dão 
GXUR�SDUD�HFRQRPL]DU�XP�SRXFR"�(�SRUTXH�p�HQJUDoDGR�YHU�XP�EDQGR�GH�
LUUHVSRQViYHLV�HQFKHQGR�D�FDUD�FRP�WRGDV�DV�GURJDV�TXH�VHX�GLQKHLUR�SHU-
PLWD��D�SRQWR�GH�VH�DUUDVWDUHP�FRPR�YHUPHV��TXH��GH�IDWR��VmR�"�4XDO�p�D�
JUDoD�HP�YHU�XP�EDQGR�GH�EDQGLGRV�LQIULQJLQGR�D�OHL�VHP�TXDOTXHU�WHPRU"�
(X�QmR�FRQVHJXL�ULU�GLVVR��(�SLRU��VDt�GR�¿OPH�FRP�PHGR��&DVR�PHX�¿OKR�R�
DVVLVWLVVH��VH�VHQWLULD�DWUDtGR�SRU�WXGR�LVWR"�(�PHXV�DOXQRV��SHUFHEHULDP�D�
LURQLD�XVDGD�SHOR�GLUHWRU�SDUD�WUDWDU�GH�DOJR�WmR�SUHVHQWH�HP�QRVVDV�VRFLH-
GDGHV�RX�VHULD�HVWH�R�VHX�VRQKR�HVFRQGLGR"�
$FKHL�R�¿OPH�PXLWR�ERP��VH�p�TXH�SRVVR�DYDOLDU�DOJR�IHLWR�SHOR�6FRUFH-

VH��2�¿OPH�p�ERP�HP�HYLGHQFLDU�D�FUXH]D�FRP�TXH�R�SHUVRQDJHP�SULQFLSDO�
GHIHQGH��IUHQWH�j�VXD�HTXLSH��TXH�R�FOLHQWH�QmR�LQWHUHVVD�H�TXH�SRGH�VHU�
HVFDQFDUDGDPHQWH�OHVDGR��0DLV�GR�TXH�LVVR��HOH�GHYH�VHU�OHVDGR��SRLV�p�GLVWR�
TXH�UHVXOWD�R�GLQKHLUR�TXH�HPEROVDP�DRV�ERUERW}HV��2�HJRtVPR�H�R�LQGLYL-
GXDOLVPR�VmR�FRORFDGRV�QR�VHX�JUDX�Pi[LPR��8P�ERP�¿OPH�SDUD�GLVFXWLU�
FRP�RV�DOXQRV�DV�UHODo}HV�UHDLV�HQWUH�HPSUHVDV�H�FRQVXPLGRUHV��EHP�FRPR�
R�YHUGDGHLUR�SRGHU�GR�PHUFDGR�¿QDQFHLUR��6HUi"�5HVROYL�WHQWDU�UHVSRQGHU�D�
HVWD�TXHVWmR�OHQGR�DOJXQV�FRPHQWiULRV�SRVWDGRV�QD�LQWHUQHW��(�HQFRQWUHL�D�
SDVVDJHP�DEDL[R��QRV�FRPHQWiULRV�GH�XP�VLWH�VREUH�FLQHPD�
1R�FDVR��QmR�p�FRPR�VH�R�URWHLUR�RX�D�GLUHomR�GR�¿OPH�HVWLYHVVHP�YHQ-

GHQGR�HVVH�HVWLOR�GH�YLGD��2�¿OPH�p�XPD�FUtWLFD��WDQWR�TXH�p�FRPpGLD���H�p�
YHQGLGR�FRPR�FUtWLFD��3RUpP��FRPR�R�¿OPH�p�H[WUHPDPHQWH�LU{QLFR��R�SHUVR-
QDJHP�PXLWDV�YH]HV�FRQYHUVD�FRP�R�WHOHVSHFWDGRU�SDUD�HQWUDUPRV�QD�YLVmR�
GHOH��QD�SHUVSHFWLYD�GR�PXQGR�TXH�HOH�WHP��3DUD�VH�YHQGHU��7DQWR�p�TXH�DV�
FRLVDV�VmR�PRVWUDGDV�GR�MHLWR�TXH�HOH�HQ[HUJD��D�)HUUDUL�PXGD�GH�FRU��R�DFL-
GHQWH�GH�TXH�HOH�QmR�VH�OHPEUDYD��HWF���
,QFOXVLYH��HOH�WHUPLQRX�FRPR�SDOHVWUDQWH��FRPR�PRWLYDGRU�GDV�SHVVR-

DV��DJRUD�YHQGHQGR�D�VXD�LPDJHP�H�VXDV�LGHLDV�VREUH�HFRQRPLD�SHVVRDO��
(X�DFKHL�H[WUHPDPHQWH�LU{QLFR�LVVR��H�SULQFLSDOPHQWH�R�¿OPH�WHUPLQDU�FRP�



DTXHODV�FDUDV�GH�SHVVRDV�iYLGDV��FRP�R�URVWR�PHLR�DVVXVWDGR�LPSUHVVLRQDGR��
([SUHVVmR�IDFLDO�TXH�FRQVLGHUR�TXH�PXLWRV�¿FDUDP�GXUDQWH�R�¿OPH���KWWS���
ZZZ�DGRURFLQHPD�FRP�¿OPHV�¿OPH��������FULWLFDV�DGRURFLQHPD���
'H�FHUWD�IRUPD�LVWR�IRL�DQLPDGRU��VREUHWXGR�SRUTXH�D�FRPHQWDGRUD�SHU-

FHEHX�D�LURQLD�GH�R�SHUVRQDJHP�SULQFLSDO�WHUPLQDU�R�¿OPH�FRPR�SDOHVWUDQWH�
�XP�DJUDGHFLPHQWR�SHVVRDO�DR�6FRUFHVH�SRU�LVWR����0DV��QD�FRQWLQXDomR�GD�
OHLWXUD�GR�FRPHQWiULR�
,VVR�SRUTXH�¿OPHV�VmR�IHLWRV�SDUD�XPD�GHPDQGD��LVVR�p�FODUR��3RUWDQWR��

GHYHP�WRFDU�DOJXP�SRQWR�IRUWH�GD�FXOWXUD�GH�XP�SRYR�SDUD�³ID]HU�VXFHVVR �́�
(�QRVVD�FXOWXUD�YDORUL]D�R�GLQKHLUR�H�Ki�R�HWHUQR�VRQKR�GR�HQULTXHFLPHQWR�
IiFLO��3RU�LVVR�DFKR�TXH��SRU�PDLV�TXH�R�¿OPH�VHMD�FUtWLFR��KDYHUi�PXLWDV�SHV-
VRDV�TXH�¿FDUmR�HQFDQWDGDV�FRP�DTXLOR�WXGR��FRP�DTXHOD�YLGD�VHP�UHJUDV��
FRP�SRVVLELOLGDGHV�LQ¿QLWDV�
,VVR�p�HUUDGR"�1mR��GH�IRUPD�DOJXPD��&RPSUD�TXHP�TXLVHU��p�Vy�XPD�

questão de oferta e demanda.
��KWWS���ZZZ�DGRURFLQHPD�FRP�¿OPHV�¿OPH��������FULWLFDV�DGRURFLQH-

PD���
+i�PXLWRV�RXWURV�FRPHQWiULRV�TXH�HQWHQGHP�D�FUtWLFD�GR�¿OPH�H�SDUWLOKDP�

GHOD��PDV�QmR�DFKHL�TXDOTXHU�RXWUR�TXH�D�PRVWUDVVH�WmR�FODUDPHQWH�TXDQWR�
HVWH��R�TXH�DERUGDPRV�HP�XPD�VDOD�GH�DXOD��QR�FXUVR�GH�$GPLQLVWUDomR��
$SHVDU�GD�JUDQGH�LQWHOLJrQFLD�GRV�DOXQRV�OKHV�SHUPLWLU�SHUFHEHU�DV�UHODo}HV�
TXH�VH�HVWDEHOHFHP�QR�PXQGR�FDSLWDOLVWD��D�IRUoD�GD�LGHRORJLD�GHVWH�PHV-
PR�VLVWHPD�FDSLWDOLVWD�RV�OHYD�D�MXVWL¿FDU��GHIHQGHU��QDWXUDOL]DU��³&RPSUD�
TXHP�TXHU �́�³R�GHVHQYROYLPHQWR�GD�WHFQRORJLD�p�QDWXUDO �́�³PDV�DV�HPSUHVDV�
SURSRUFLRQDP�HPSUHJRV �́�³PDV�Ki�WRGRV�RV�SURJUDPDV�GH�UHVSRQVDELOLGDGH�
VRFLDO �́�VmR�DOJXPDV�GDV�IUDVHV�TXH�RXYLPRV�SDUD�MXVWL¿FDU�R�FDSLWDOLVPR�H�D�
HPSUHVD��(�DLQGD�Ki�RXWUD��PDLV�JUDYH��³1mR�SRGHPRV�YROWDU�QD�KLVWyULD �́�(�
LVWR�VLJQL¿FD��³2X�FRQWLQXDPRV��RX�YROWDPRV�j�,GDGH�GD�3HGUD�´
(VWD�~OWLPD�SDUHFH�VHU�DLQGD�PDLV�JUDYH�GR�TXH�DTXHODV��SRUTXH�DV�SUL-

PHLUDV�VmR�WHQWDWLYDV�GHVHVSHUDGDV�GH�MXVWL¿FDU�R�PXQGR�QR�TXDO�VH�YLYH��
-i�D�VHJXQGD��QR�HQWDQWR��p�D�PRVWUD�GR�IHFKDPHQWR��HP�XP�Vy�PXQGR��GH�
WRGD�D�SHUVSHFWLYD�GHVWHV�MRYHQV��8P�³RXWUR�PXQGR´�Vy�p�YLVWR�QR�SDVVDGR��
QmR�Ki�RXWUR�PXQGR�D�QmR�VHU�HVWH��1D�YLVmR�GR�VRFLyORJR�IUDQFrV�$QGUHX�
6ROp���QyV�VRPRV�FRQVWUXWRUHV�GH�PXQGR��(��p�ERP�TXH�VHMD�GLWR��R�PXQGR�
TXH�FRQVWUXtPRV��FROHWLYDPHQWH��p�XP�FRQMXQWR�GH�SRVVtYHLV�H�LPSRVVtYHLV��
¬�PHGLGD�TXH�RV�MRYHQV�TXH�WHPRV�HP�VDOD�GH�DXOD�Vy�YHHP�RXWUR�PXQGR�
QR�SDVVDGR��VH�HQFDUFHUDP�QHVWH�TXH�WHPRV�DJRUD��(QFDUFHUDGRV�QR�PXQGR�
TXH�FRQVHJXLPRV�FRQVWUXLU�DWp�DJRUD�±�SRLV��HP�VXD�YLVmR��SDVVD�D�VHU�LP-
SRVVtYHO�H[LVWLU�RXWUR�PXQGR�TXH�QmR�VHMD�HVWH�±�HOHV�Mi�QmR�VH�SUHRFXSDP�
HP�OXWDU�FRQWUD�RV�YHOKRV�TXH�QyV�VRPRV�SDUD�QRV�GL]HU�TXH�WLSR�GH�³RXWUR�
PXQGR´�TXHUHP��1RV�FXUVRV�GH�$GPLQLVWUDomR��LVWR�SDUHFH�VHU�PXLWR�IRUWH��
0DV�FODUR��QmR�Vy�QHOHV�
6H�VHJXLUPRV�H[DPLQDQGR�R�TXH�GL]�6ROp��YHUHPRV�TXH��SDUD�HOH��SHOD�SUL-

PHLUD�YH]�QD�KLVWyULD�GD�KXPDQLGDGH��XP�PXQGR��R�QRVVR�PXQGR��R�PXQGR-
�HPSUHVD��VH�LPS}H�D�WRGR�R�SODQHWD��7HQWDU�VH�LPSRU�VHULD�PDLV�MXVWR��SRLV�
Ki�SRYRV�OXWDQGR�EUDYDPHQWH�FRQWUD�LVWR��(VWH�PXQGR�p�FDUDFWHUL]DGR�SHOD�
HPSUHVD��R�TXH�VLJQL¿FD�TXH�p�RUJDQL]DGR�SRU�HOD�H�SDUD�HOD��(�LVWR��HYLGHQ-
WHPHQWH��Vy�SRGH�DFRQWHFHU�FRP�R�GHVHQYROYLPHQWR�GR�FDSLWDOLVPR��e�XP�
PXQGR�QR�TXDO�D�HVIHUD�HFRQ{PLFD�VH�DXWRQRPL]RX�GDV�GHPDLV�H�VREUH�HODV�



se elevou, subordinando-as e estimulando o individualismo e relações ego-
tVWDV��EDVHDGDV�QD�WURFD�PRQHWiULD�GH�PHUFDGRULDV��6LQWHWL]DQGR�HVWD�LGHLD��
D�PHOKRU�IUDVH�DLQGD�PH�SDUHFH�VHU�D�GH�6PLWK��³1mR�p�GD�EHQHYROrQFLD�GR�
SDGHLUR��GR�DoRXJXHLUR�RX�GR�FHUYHMHLUR�TXH�HVSHUDPRV�QRVVR�MDQWDU��PDV�GD�
FRQVLGHUDomR�TXH�HOHV�WrP�SHOR�VHX�SUySULR�LQWHUHVVH´���
1HVVH�³PXQGR �́�DR�FRQWUiULR�GH�HP�PXLWRV�RXWURV��VRPRV�OHYDGRV�D�FUHU�

TXH�YLYHPRV�HP�XP�PXQGR�GH�HVFDVVH]��GH�UHFXUVRV�UDURV��'LIHUHQWHPHQWH�
GRV�SRYRV�DUFDLFRV��TXH�GHVHMDYDP�SRXFR�H��SRUWDQWR��YLDP�R�PXQGR�FRPR�
DEXQGDQWH��QyV�GHVHMDPRV�PXLWR�H�SDUHFH�QmR�KDYHU�QR�PXQGR�R�VX¿FLHQWH�
SDUD�UHVSRQGHU�DRV�QRVVRV�DQVHLRV��(VWD�YLVmR�GD�HVFDVVH]��D�³FRQVWUXomR�
VRFLDO�GD�HVFDVVH] �́�VHJXQGR�6ROp�H�$EUDKDP��OHJLWLPD�H�MXVWL¿FD�D�SUHGR-
PLQkQFLD�GD�HVIHUD�HFRQ{PLFD�H�LQVWLJD�UHODo}HV�FRPSHWLWLYDV��&RPR�GL]�
R�YHOKR�SURYpUELR�SRSXODU��³$�IDULQKD�p�SRXFD��PHX�SLUmR�SULPHLUR�´�1HV-
WDV�UHODo}HV��D�SURSULHGDGH�GDV�PHUFDGRULDV�p�D�TXHVWmR�IXQGDPHQWDO��1yV��
DR�FRQWUiULR�GH�DOJXQV�GRV�JUXSRV�DUFDLFRV��QRV�FRPSUD]HPRV�HP�SRVVXLU��
A propriedade privada dos meios de produção é o traço fundamental que 
HPHUJH�H�LPSOLFD�UHODo}HV�GH�WUDEDOKR�FDUDFWHUL]DGDV�SHOR�DVVDODULDPHQ-
to. Somos, embora nem todos, empregados de estruturas empresariais nas 
TXDLV�D�RUJDQL]DomR�GR�WUDEDOKR�p�UDFLRQDO��(�LVWR�VLJQL¿FD��QD�SHUVSHFWLYD�
ZHEHULDQD��TXH�R�WUDEDOKR�p�RUJDQL]DGR�SHOD�REVHUYDomR�D�UHJUDV�LPSRVWDV��
HP�XPD�UHODomR�GH�GRPLQDomR��JXLDGDV�SRU�FULWpULRV�GH�H¿FLrQFLD��5HODo}HV�
LPSHVVRDLV��PHGLDGDV�VREUHWXGR�SHOR�GLQKHLUR��7XGR�LVWR�UHJDGR�SRU�XPD�
FUHQoD�LQH[RUiYHO�QR�SURJUHVVR��QR�FUHVFLPHQWR�H�QD�DWHQomR�SDUD�D�³SDODYUD�
GD�YH]´�QD�$GPLQLVWUDomR��TXH�p�D�,QRYDomR�
,VWR�SRGH�VLJQL¿FDU�R�HQFDQWDPHQWR�GH�PHXV�DOXQRV�FRP�R�SHUVRQDJHP�

GH�'L&DSULR��ID]HQGR�SDOHVWUDV�GH�PRWLYDomR�QDV�TXDLV�SHGH�j�SODWHLD�TXH�OKH�
YHQGD�XPD�FDQHWD��2X�SLRU��SRGH�VLJQL¿FDU�TXH�HOHV�FDUDFWHUL]DUmR�R�³PRGH-
OR�GH�QHJyFLR´�±�YHQGHU�Do}HV�GH�HPSUHVDV�VHP�TXDOTXHU�IXWXUR��QR�YDUHMR��
D�SHVVRDV�SREUHV��FRPR�XP�PRGHOR�LQRYDGRU�
3RGH�VH�DFXVDU�RV�QRVVRV�DOXQRV��GH�DOJR�JUDYH��RX�DSHQDV�GL]HU�TXH�HOHV�

FDUUHJDP�XPD�PDQHLUD�GLIHUHQWH�GH�ROKDU�R�PXQGR"�
(�DJRUD��HP�WHUPRV�EHP�ORFDLV��R�TXH�GL]HP�D�PtGLD�H��LJXDOPHQWH��D�

HPSUHVD��D�UHVSHLWR�GDV�PDQLIHVWDo}HV�GRV�MRYHQV��LQGLJQDGRV�FRP�D�SULYD-
WL]DomR�GD�FLGDGH�GH�3RUWR�$OHJUH"�4XH�VmR�YkQGDORV�TXH�GHVWUXtUDP�R�VtP-
EROR�GD�FRSD��0DV�QmR�VH�GL]�TXH�RV�MRYHQV�HVWDYDP�Oi�SURWHVWDQGR�FRQWUD�
D�SULYDWL]DomR�GD�FLGDGH�H�D�HQWUHJD�GH�XP�GRV�ODUJRV�PDLV�VLPEyOLFRV�GH�
3RUWR�$OHJUH�DRV�FXLGDGRV�GH�XPD�HPSUHVD��(�WDPEpP�QmR�VH�GL]�TXH��QD�
YHUGDGH��R�WDO�VtPEROR��QR�¿QDO�GDV�FRQWDV��QmR�KDYLD�VLGR�GHVWUXtGR��PDV�
DSHQDV�GHVLQÀDGR��4XH�JHQWLV��HVWHV�YkQGDORV��QmR"�(�RV�PHVPRV�YHtFXORV�
GH�FRPXQLFDomR�QmR�HVFODUHFHP�TXH�R�VtPEROR�IRL�FRORFDGR�QR�ODUJR�SHOD�
empresa à qual o mesmo foi entregue e que a fúria dos manifestantes se 
H[SOLFD��VREUHWXGR��SRUTXH�RV�MRYHQV�VH�EDWLDP�p�FRQWUD�HVWD�HPSUHVD��7DP-
EpP�QmR�FRPHQWDP�R�IDWR�GH�D�SROtFLD�WHU�SURWHJLGR�XP�ERQHFR�GH�SOiVWLFR�
H�DJUHGLGR�JHQWH�GH�FDUQH�H�RVVR��FODUR��VDEHPRV�TXH��QDTXHOH�PRPHQWR��R�
ERQHFR�GH�SOiVWLFR�HUD�R�VtPEROR�GD�HPSUHVD��
$�HPSUHVD�p�GHIHQGLGD�FRP�IHUYRU�SHOD�PtGLD��(�LVWR�DSDUHFH�HP�PXLWDV�

GH�VXDV�H[SUHVV}HV��3RU�H[HPSOR��TXDQGR�GHIHQGH�D�HVSHFXODomR�LPRELOLiULD�
FRQWUD�R�3ODQR�'LUHWRU�TXH�OLPLWD�D�DOWXUD�GRV�SUpGLRV��2X�TXDQGR�GHIHQGH�
DV�HPSUHVDV�GH�{QLEXV��VHP�TXHVWLRQDU�VH�HVWDV�SULRUL]DP�VHXV�JDQKRV�HP�



detrimento do direito de ir e vir da população.
1mR�p�HVWD�D�PHVPD�SRVLomR�GH�WDQWRV�RXWURV�JUXSRV"�³&RQVXPDP���́ ��

disse o presidente negro; “Consumam...”, disse o presidente operário; “Con-
VXPDP���́ ��GLVVH�D�SUHVLGHQWH�PXOKHU��³$WHQGDP�DRV�GHVHMRV�GH�SUHHQFKL-
PHQWR�GDV�SODQLOKDV�GH�HQFRPHQGDV�GDV�HPSUHVDV�H�WXGR�LUi�EHP���́ �³7UDED-
OKHP�PDLV�H�JDQKHP�PDLV��SDUD�FRQVXPLU�PDLV�H�WHU�TXH�WUDEDOKDU�PDLV�SDUD�
JDQKDU�DLQGD�PDLV��SDUD�SRGHU�FRQVXPLU�DLQGD�PDLV��HQWmR��JDQKHP�DLQGD�
PDLV�H�FRQVXPDP�FDGD�YH]�PDLV�GR�TXH�DQWHV���́
3DUHFH�PH�IXQGDPHQWDO�PRVWUDU�DRV�QRVVRV�MRYHQV�DV�FRQVHTXrQFLDV�H�RV�

limites deste mundo-empresa. No Canadá, existe um grupo que se intitula 
2EMHFWHXUV�GH�&URLVVDQFH��RX��HP�WUDGXomR�OLYUH��2EMHWRUHV�GR�&UHVFLPHQWR��
TXH�HYLGHQFLD�DV�UD]}HV�SDUD�ID]HU�REMHomR�DR�FUHVFLPHQWR��6HJXQGR�<YHV-
�0DULH�$EUDKDP���LQWHJUDQWH�GR�PRYLPHQWR��R�FUHVFLPHQWR�p�
(VJRWDQWH�±�R�FUHVFLPHQWR�HVJRWD�DQWHV�GH�PDLV�QDGD�D�ELRVIHUD��UHWLUDQ-

GR�GHOD�R�TXH�p�QHFHVViULR�SDUD�D�SURGXomR�GH�PHUFDGRULDV�H��HP�UHWRUQR��
VDWXUDQGR�D�GH�GHMHWRV��'H�VXDV�DQiOLVHV��HOHV�FRQFOXHP�TXH��HP�XP�PXQ-
GR�¿QLWR��p�LPSRVVtYHO�RFRUUHU�XP�FUHVFLPHQWR�LQ¿QLWR��0DV�HOH�p�WDPEpP�
HVJRWDQWH�SDUD�D�VRFLHGDGH��XPD�YH]�TXH�MRJD�WRGRV�FRQWUD�WRGRV�H��GHVVD�
IRUPD��DPHDoD�D�FRHVmR�VRFLDO��(VWH�FUHVFLPHQWR�GHVFRQWURODGR�WDPEpP�p�
HVJRWDQWH�SDUD�FDGD�XP�GH�QyV��QD�PHGLGD�HP�TXH�QHFHVVLWDPRV�SURGX]LU�
PHUFDGRULDV�VHP�FHVVDU�RX�YHQGHU�D�QyV�PHVPRV�FRPR�PHUFDGRULDV��VRE�
SHQD�GH�SHUGHUPRV�QRVVRV�PHLRV�GH�H[LVWrQFLD�
,QMXVWR�±�HVWD�FRUULGD�SHOD�SURGXomR�GH�PHUFDGRULDV�p�GHVLJXDO�H�WHQGH�D�

IDYRUHFHU�XPD�PLQRULD��HP�GHWULPHQWR�GD�PDLRULD��(�HVWH�PHVPR�FUHVFLPHQ-
WR�WDPEpP�p�LQMXVWR�FRQWUD�DV�JHUDo}HV�IXWXUDV��SRLV�IUDJLOL]DPRV�VXD�FRQ-
GLomR�GH�H[LVWrQFLD��(��¿QDOPHQWH��p�LQMXVWR�FRQWUD�RV�VHUHV�QmR�KXPDQRV��
ÀRUD�H�VREUHWXGR�IDXQD��FXMD�SRVVLELOLGDGH�GH�H[LVWrQFLD�QmR�SDUD�GH�VHU�
UHGX]LGD�
$OLHQDQWH�±�R�FUHVFLPHQWR�QRV�DOLHQD�SRUTXH�QRV�LPSHGH�TXH�VHMDPRV�QyV�

PHVPRV��TXH�UHDOL]HPRV�SOHQDPHQWH�QRVVD�KXPDQLGDGH�H�TXH�H[HUoDPRV�
WRGD�D�QRVVD�OLEHUGDGH��3RUTXH�HOH�p�IXQGDGR�QR�SURJUHVVR�WHFQRFLHQWt¿FR��
(��SRUWDQWR��QRV�WRUQD�FDGD�YH]�PDLV�GHSHQGHQWHV�GD�WpFQLFD����(VWD�FRUUL-
GD��TXH�VH�FKDPD�FDSLWDOLVPR��VH�LPS}H�D�WRGRV��JDQKDGRUHV�H�SHUGHGRUHV��
LQFOXLQGR�R�³PDOYDGR´�FDSLWDOLVWD��SRLV�WDPEpP�HVWH�GHYH�HVWDU�VHPSUH�FRU-
UHQGR��VRE�R�ULVFR�GH�GHVDSDUHFHU��FDVR�SDUDVVH�QR�PHLR�GD�FRUULGD��(VWDPRV�
WRGRV�VXEPHWLGRV�D�HVWD�³OHL�GR�YDORU´�SRLV��FDVR�FRQWUiULR��QmR�WHUtDPRV�
DFHVVR�DR�TXH�p�FRQYHQFLRQDGR�FRPR�³H[LVWrQFLD�VRFLDO �́
1RVVRV�MRYHQV�SDUHFHP�QmR�YHU�D�SRVVtYHO�H[LVWrQFLD�GH�XP�³RXWUR�PXQ-

GR �́�PHVPR�TXDQGR�SHUFHEHP�H�FRQFRUGDP�FRP�DV�FUtWLFDV�TXH�PXLWRV�OH-
YDQWDP�TXDQWR�DR�PXQGR�TXH�FRQVWUXtPRV��'H�IDWR��SDUHFH�QmR�KDYHU��FRPR�
JRVWDUtDPRV�H�HVSHUDUtDPRV��XP�SURMHWR�GH�PXQGR�VHP�HPSUHVDV��VHP�XP�
FUHVFLPHQWR�GHVWUXLGRU�GR�SODQHWD��1LQJXpP�QRV�DFHQD�FRP�XPD�XWRSLD�PR-
ELOL]DGRUD��&RPR�DVVLQDOD�6ROp��EHP�VDEHPRV�TXH�RSo}HV�LQRYDGRUDV��LQWH-
UHVVDQWHV�H�LPSRUWDQWHV�FRPR�RV�VLVWHPDV�GH�WURFDV�ORFDLV��FRPpUFLR�MXVWR��
HFRQRPLD�VRFLDO�VROLGiULD�H�GHVHQYROYLPHQWR�VXVWHQWiYHO�QmR�FRQVWLWXHP��GH�
modo algum, uma alternativa viável ao mundo atual. Mas, é bom ponderar 
FRP�6ROp���TXH�D¿UPRX�
1yV�VRPRV�SULVLRQHLURV�H�OLYUHV��3ULVLRQHLURV�GH�QRVVRV�³SRVVtYHLV´�H�³LP-

SRVVtYHLV´�GR�PRPHQWR��/LYUHV��SRUTXH��D�WRGR�PRPHQWR��VHP�SODQR��VHP�



HVWUDWpJLD��VHP�PRGHOR��VHP�SURMHWR��VRPRV�FDSD]HV�GH�FULDU�RXWURV�SRVVt-
YHLV�H�LPSRVVtYHLV��7mR�VXUSUHHQGHQWHV��WmR�ORXFRV�TXDQWR�QRV�SDUHFHP�KRMH�
RV�$VWHFDV��2�KRPHP�p��SDUD�R�PHOKRU�H�SDUD�R�SLRU��XP�DQLPDO�FULDGRU�GH�
mundo. Agora, mesmo que nos pareça tão forte e tão insuperável, nosso 
PXQGR�Mi�HVWi�VXSHUDGR��1mR�p�SRUTXH�RV�KRPHQV�QmR�YHMDP�H�QmR�VLQWDP�
o mundo que substituirá este, no qual se sentem presos, que este “novo 
mundo” está longe.
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Cotidiano



Poesias do cotidiano
Neusa Rolita Cavedon

Dia frio
Vento gelado
Corpo dobrado

Neblina
Imagem fugidia
Olhar de quem tem miopia

Lajota solta
Jovem tropeça
Do sonho desperta

Dia cinza
Cortina de água
Só sai fantasma 

,Sr�ÀRULGR
Caminho colorido
Passageiro distraído

Algodão doce
Nuvem rosa
Céu da boca encosta

Casa pobre
Árvore nobre
Moleque dorme

No meio da calçada
Guarda-chuvas esquivos
Olhares furtivos

Janela com grade
Verde da árvore



Aula invade

Velho andarilho
Triste mendigo
Olhar sem brilho

Pássaro de latão
Céu azulão
Bolinhas de algodão

Comandante fala
Ninguém se abala
Preocupante é a mala



O inferno das boas intenções
Hugo F. Müller Neto

Ao escrever esse texto, minha intenção foi... Mas... Não, não importam 
as intenções que tive ao escrever esse texto. Importa apenas o efeito que 
esse texto terá sobre você, que está lendo-o agora. Essa responsabilidade do 
autor sobre os efeitos que seu texto terá, especialmente no meio acadêmi-
co, é um fator de bloqueio e de ansiedade, tanto para autores principiantes 
quanto para os mais maduros. Nesse texto, eu considero a ansiedade autoral 
FRPR�XPD�GL¿FXOGDGH�HVSHFLDO��LQFOXtGD�HP�XPD�FDWHJRULD�PXLWR�PDLV�DP-
pla: a ação humana.
)LFDPRV�FRQVWHUQDGRV�TXDQGR�SHUFHEHPRV�TXH�DOJR�TXH�¿]HPRV��XPD�

DomR��WUD]�UHVXOWDGRV�QmR�HVSHUDGRV��3RU�H[HPSOR��³'HVFXOSH�´�±�TXH�IRL�R�HX�
que disse quando, em uma tentativa de me equilibrar em um ônibus em mo-
vimento, pisei inadvertidamente no pé de uma elegante senhora que estava 
ao meu lado. O exemplo é simples, mas retrata uma ampla gama de aci-
dentes, dos mais simples aos grandes desastres. Cada um vai lembrar agora 
dos seus pequenos ou grandes desastres pessoais. O sentimento que nos 
vem é de desconforto: somos obrigados a aceitar uma limitação inerente à 
condição humana: nossa incapacidade de prever todos efeitos de uma ação. 
Temos o poder de desencadear um processo novo, mas nunca sabemos ou 
podemos antecipar todos seus desdobramentos.
³(X�LQYHQWHL�D�GHVJUDoD�GR�PXQGR´�WHULDP�VLGR�DV�~OWLPDV�SDODYUDV�GH�

6DQWRV�'XPRQW��R�JHQLDO�SDL�GD�DYLDomR��GHFHSFLRQDGR�FRP�R�XVR�EpOLFR�
GH�VXDV�LQYHQo}HV��&RQVWD�TXH��DVVLP�FRPR�'XPRQW��$OEHUW�(LQVWHLQ�GHGL-
FRX�R�¿QDO�GH�VXD�H[LVWrQFLD�jV�IRUPLGiYHLV�WDUHIDV�GH�HQWHQGHU�DV�UD]}HV�
GD�YLROrQFLD�KXPDQD�H�GH�EXVFDU�UHPpGLRV�SDUD�HVVD�PD]HOD��3HUWR�GHVVHV�
exemplos, a senhora que teve seu elegante pé pisado por mim já deve ter 
PH�GHVFXOSDGR��3RGHPRV�DWp�GL]HU�TXH�'XPRQW�IRL�PDLV�³LQRFHQWH´�GR�TXH�
(LQVWHLQ��2X�VHMD��'XPRQW�WLQKD�PHQRV�FRQGLo}HV�GH�SUHYHU�R�XVR�EpOLFR�GH�
VXDV�LQYHQo}HV��$¿QDO��D�SHVTXLVD�QXFOHDU�IHLWD�SRU�(LQVWHLQ�ID]LD�SDUWH�GR�
esforço de guerra norte-americano.

Assim, uma das maneiras que temos para nos defender da esmagado-
ra opressão exercida pela imponderabilidade dos efeitos da ação é apelar 
SDUD�QRVVD�LJQRUkQFLD��3RGHPRV�GL]HU��RX�GL]HPRV���³(X�QmR�VDELD�TXH�LVVR�
SRGHULD�DFRQWHFHU �́�³1mR�KDYLD�FRPR�SUHYHU�HVVH�HIHLWR �́�'Dt�GHFRUUH�D�UHV-
ponsabilidade do conhecimento, ou seja, quanto mais somos conhecedores 



do mundo e das suas relações causais, menos oportunidades teremos para 
HPSUHJDU�D�GHIHVD�SRU�LJQRUkQFLD��3RU�LVVR��FRQVLGHUDQGR�TXH�DV�SHVVRDV�
WrP�GLIHUHQWHV�QtYHLV�GH�FRQKHFLPHQWR��WDPEpP�GHYHP�H[LVWLU�GLIHUHQWHV�
QtYHLV�GH�UHVSRQVDELOLGDGH�SDUD�RV�PHVPRV�HUURV�

Mas a alegação de ignorância não é um remédio efetivo. Os gregos anti-
gos pressentiram isso. E contavam uma história de um homem a quem foi 
dado saber a tragédia que ele provocaria: um oráculo antecipou a Édipo que 
ele mataria seu pai e se casaria com sua mãe. Édipo fugiu da cidade, ou seja, 
fugiu da desgraça que lhe havia sido destinada. Na sua fuga, encontrou um 
homem com quem discutiu, e acabou matando-o. Ao retornar à sua cidade, 
SRU�WHU�GHFLIUDGR�R�HQLJPD�GD�HV¿QJH��UHFHEHX�FRPR�SUrPLR�R�WtWXOR�GH�UHL�
H�VH�FDVRX�FRP�D�UDLQKD�YL~YD��0DLV�WDUGH��SHUFHEHX�TXH�R�KRPHP�D�TXHP�
KDYLD�PRUWR�HUD�VHX�SDL�H�TXH�D�UDLQKD�HUD�VXD�PmH��RV�ELROyJLFRV��QmR�RV�
TXH�FRQKHFHUD��RV�DGRWLYRV���'HVHVSHUDGR��DFDED�IXUDQGR�RV�SUySULRV�ROKRV��
A moral da história é que os gregos propunham que a ação humana é o ga-
tilho do destino. E que o destino, cruel ou grandioso, é sempre inevitável. 
$�VROXomR�SURSRVWD�SHORV�JUHJRV��QmR�DJLU��0HOKRU�¿FDU�DSHQDV�QR�GLVFXUVR��
3DUD�HOHV��D�3ROtWLFD�H�D�5HWyULFD�VmR�RV�ID]HUHV�PDLV�QREUHV�SRUTXH�QDGD�
SURGX]HP��$V�DWLYLGDGHV�FRWLGLDQDV�QHFHVViULDV�j�PDQXWHQomR�GD�YLGD�VmR�
destinadas aos escravos. Os grandes feitos de ação são destinados aos he-
róis. Ao sábio cabe melhor uma vida contemplativa.
$VVLP��DWp�HVWH�PRPHQWR��HQTXDQWR�HVFUHYR��H�YRFrV�OHHP��HVWH�WH[WR��

é bem sabido que muitas pessoas usam o destino para explicar certas ati-
WXGHV�RX�FLUFXQVWkQFLDV��2XWUDV�YH]HV��GL]HP�TXH�p�D�³YRQWDGH�GLYLQD �́�RX�
TXH�WDO�FRLVD�DFRQWHFHX�SRUTXH�³HVWDYD�HVFULWR�QDV�HVWUHODV���́ ��SDUD�MXVWL¿FDU�
R�LPSRQGHUiYHO�HP�QRVVDV�YLGDV��3RGHPRV��DWp�GLDULDPHQWH��FRQVXOWDU�R�
QRVVR�RUiFXOR�PRGHUQR��R�KRUyVFRSR��2X�SRGHPRV�RSWDU�SRU�ID]HU�R�PtQLPR�
SRVVtYHO��3RGHPRV�DWp�DFKDU�JUDoD�DR�GL]HU��³6H�HX�QDGD�¿]HU��QmR�Ki�FRPR�
HX�VHU�R�FXOSDGR�SRU�DOJR�TXH�VDLX�HUUDGR´�RX�³4XDQGR�HX�WHQKR�YRQWDGH�
GH�ID]HU�DOJXPD�FRLVD��¿FR�SDUDGR�HVSHUDQGR�HVVD�YRQWDGH�SDVVDU �́�(VWDV�
são algumas das fórmulas bem-humoradas que retratam uma maneira de-
WHUPLQtVWLFD��DFRPRGDGD�H��WDOYH]��WUiJLFD�GH�YLYHU�D�YLGD��7UiJLFD�SRUTXH��
TXDQGR�³WUDQVIHULPRV´�D�QRVVD�UHVSRQVDELOLGDGH�SDUD�R�GHVWLQR�RX�SDUD�XPD�
divindade, achamos que nos eximimos da responsabilidade, que é nossa. 
E nos tornamos escravos de nossos destinos, ou, em outras palavras, nos 
acomodamos.
$¿QDO��R�TXH�SRGHPRV�ID]HU�D�UHVSHLWR�GD�LPSRQGHUDELOLGDGH�GRV�HIHLWRV�

GH�XPD�DomR"�3RGHUtDPRV�QRV�GHIHQGHU�GH�XP�HIHLWR�LQGHVHMDGR��RX�QHJD-
WLYR��GH�XPD�DomR��DUJXPHQWDQGR�TXH�QRVVD�LQWHQomR�HUD�ERD"�3RGHULDP�
(LQVWHLQ�H�'XPRQW�XVXIUXLU�GH�XPD�YHOKLFH�WUDQTXLOD��PHUHFLGD�SHODV�LQH-
JiYHLV�FRQWULEXLo}HV�GDGDV�j�KXPDQLGDGH"�$¿QDO��HOHV�WURX[HUDP�JUDQGHV�
avanços para o conhecimento humano. O que a humanidade faria com eles 
GHYHULD�VHU�XP�SUREOHPD�SDUD�D�SRVWHULGDGH�UHVROYHU����1mR��D¿QDO��FRPR�VH�
GL]����³2�LQIHUQR�HVWi�FKHLR�GH�ERDV�LQWHQo}HV���́ �3DUD�HQFRQWUDUPRV�XPD�PD-
neira de lidar com o imponderável de cada ação, e, portanto, libertarmo-nos 
GRV�QRVVRV�DOJR]HV��VHMDP�HVWHV�R�GHVWLQR�RX�D�LPRELOLGDGH��SUHFLVDUtDPRV�
encaminhar dois tipos de problemas desencadeados pelas nossas ações em 
um mundo imponderável.

A primeira maneira efetiva de que dispomos para lidar com o impon-



GHUiYHO�GL]�UHVSHLWR�jV�QRVVDV�Do}HV�IXWXUDV��$�SURPHVVD�p�D�IRUPD�TXH�
encontramos para nos comprometer com um conjunto de ações futuras, in-
dependentemente do que vier a acontecer. É a promessa que sustenta todas 
DV�UHODo}HV�FRPHUFLDLV��FRPR�QD�³QRWD�SURPLVVyULD �́�RX�QD�³SURPHVVD�GH�
FRPSUD�H�YHQGD´��H�MXUtGLFDV��TXDQGR�DOJXpP�GL]�³3URPHWR�TXH�YRX�FXPSULU�
D�OHL´���e�D�SURPHVVD��SRUWDQWR��TXH�SHUPLWH�DV�UHODo}HV�KXPDQDV�H�VRFLDLV�
�FRPR�QD�FOiVVLFD�SURPHVVD�PDWULPRQLDO�GR�³3URPHWR�TXH�YRX�WH�DPDU�H�
UHVSHLWDU���́ ���$�SURPHVVD��QR�HQWDQWR��GHYH�HVWDU�DFRPSDQKDGD�GR�FRPSUR-
PHWLPHQWR�GDTXHOH�TXH�SURPHWHX�HP�ID]HU�FXPSULU�R�SURPHWLGR��D�GHVSHLWR�
GDV�YLFLVVLWXGHV�GD�YLGD��FRPR�QR�DGLWLYR�FLUFXQVWDQFLDO�GD�PHVPD�SURPHVVD�
DFLPD��VREUH�³QD�DOHJULD�H�QD�WULVWH]D��QD�GRHQoD�H�QD�VD~GH��QD�ULTXH]D�H�
QD�SREUH]D���́ ���e�D�SURPHVVD��SRUWDQWR��TXH�Gi�D�VHJXUDQoD�QHFHVViULD�SDUD�
a construção social, em um mundo imponderável.
$�VHJXQGD�PDQHLUD�HIHWLYD�TXH�WHPRV�SDUD�OLGDU�FRP�R�LPSRQGHUiYHO�GL]�

UHVSHLWR�DRV�HIHLWRV�QHJDWLYRV�TXH�Mi�GHFRUUHUDP�GH�DWRV�TXH�¿]HPRV��3DUD�
LVVR��GHYHPRV�DR�FULVWLDQLVPR�R�UHPpGLR�GR�SHUGmR��FRPR�QD�Pi[LPD�GH�
³3HUGRDL�QRVVDV�RIHQVDV�DVVLP�FRPR�SHUGRDPRV�D�TXHP�QRV�WHQKD�RIHQ-
GLGR´����3HUGRDU�³VHWHQWD�YH]HV�VHWH´�DTXHOHV�TXH�QRV�RIHQGHUDP��RX�VHMD��
aqueles que, em um ônibus, pisaram nos nossos pés, é a fórmula libertadora 
GD�RSUHVVmR�TXH�QRV�LPS}H�D�UHVSRQVDELOLGDGH�~OWLPD�VREUH�QRVVDV�Do}HV��
O perdão, é portanto, um dom divino que está ao alcance do homem, um 
ato de extrema sabedoria frente à imperfeita condição humana. A fórmula 
cristã é libertadora não apenas para aquele que comete a ofensa, mas alivia 
também aquele que foi ofendido. É como se aquele que perdoa dissesse: 
2OKD��HX�VHL�FRPR�DFRQWHFHP�FRLVDV�TXH�QyV�QmR�JRVWDUtDPRV�TXH�KRXYHV-
sem acontecido. Isso já aconteceu comigo. Segue teu caminho e façamos 
GH�FRQWD�TXH�LVVR�QXQFD�DFRQWHFHX�́ �(��VH�DPERV�HVTXHFHUHP�D�RIHQVD��R�
milagre se opera: a ofensa some da história humana.
0DV��SDUD�VHU�SHUIHLWR�FRPR�DJHQWH�GLVVROYHQWH�GDV�PD]HODV�KXPDQDV��

DTXHOH�TXH�SHUGRD�GHYH�VHU�FDSD]�WDPEpP�GH�HVWHQGHU�R�SHUGmR�SDUD�VL�
PHVPR��(QTXDQWR�R�RIHQVRU��H�R�RIHQGLGR��QmR�IRUHP�FDSD]HV�GH�VH�LQFOXLU�
no processo do perdão, a ofensa permanece viva. Assim, apenas o perdão de 
VL�PHVPR�VDOYDULD�'XPRQW�RX�(LQVWHLQ�GRV�VHXV�IDQWDVPDV�GH�YHOKLFH��$¿QDO��
VH�SHQVDUPRV�EHP��UHDOPHQWH�QmR�VHULD�MXVWR�UHVSRQVDELOL]i�ORV�SHODV�GRUHV�
GDV�FKDPDGDV�³JXHUUDV�PXQGLDLV �́�GDV�TXDLV�VXDV�GHVFREHUWDV�H�LQYHQo}HV�
¿]HUDP�SDUWH�
3RUWDQWR��VH�UHDOPHQWH�GHVHMDUPRV�QRV�DSURSULDU�GH�QRVVR�GHVWLQR��QD�

extensão que nossas imperfeições e limitações naturalmente nos impõem, 
não podemos nos esconder atrás de nossa ignorância. Não podemos respon-
VDELOL]DU�WRWDOPHQWH�R�GHVWLQR��RV�DVWURV�RX�RV�GHXVHV��7DPSRXFR�SRGHUHPRV�
FHGHU�j�LPRELOLGDGH��7HUHPRV�TXH�DJLU�D�GHVSHLWR�GR�LPSRQGHUiYHO��3RGHPRV�
FRPHoDU�D�QRV�DFRVWXPDU�D�³SURPHWHU�FRPSURPHWLGDPHQWH �́�H�D�SHUGRDU�
DRV�RXWURV�H�D�QyV�PHVPRV��$¿QDO��³p�SHORV�DWRV�TXH�VH�FRQKHFH�R�KRPHP��
DVVLP�FRPR�p�SHOR�IUXWR�TXH�VH�FRQKHFH�D�iUYRUH´���3DUD�WHUPLQDU��SHoR�DRV�
leitores que eventualmente tenham se sentido ofendidos, por qualquer que 
VHMD�D�UD]mR��TXH��SRU�IDYRU����PH�SHUGRHP�

3DUD�VDEHU�PDLV�
$UHQGW��+DQQDK��5DSRVR��5REHUWR��>7KH�KXPDQ�FRQGLWLRQ��



3RUWXJXrV@�$�FRQGLomR�KXPDQD������HG��UHY��5LR�GH�-DQHLUR��
)RUHQVH�8QLYHUVLWiULD��������[OLY������S�
6yIRFOHV��.XU\��0iULR�GD�*DPD��$�WULORJLD�WHEDQD��eGLSR�5HL��
eGLSR�HP�&RORQR��$QWtJRQD������HG��5LR�GH�-DQHLUR��=DKDU��
����������S���$�WUDJpGLD�JUHJD��Y����
6HLWHQIXV��5LFDUGR�$QW{QLR�6LOYD��9HQWXUD��'HLV\�GH�)UHLWDV�
/LPD���2UJV���8P�GLiORJR�HQWUH�(LQVWHLQ�H�)UHXG��SRU�TXH�D�
JXHUUD"�6DQWD�0DULD��)DGLVPD�������



'HVD¿QDGR
Bárbara Kreutz Pustai

&DPLQKDQGR�SHOD�5XD�GRV�$QGUDGDV��RXoR�XP�EDUXOKR�±�QmR�WHQKR�FHUWH-
]D�VH�PH�LQFRPRGD�RX�VH�PH�DJUDGD��'H�ORQJH��YHMR�XP�KRPHP�GH�FRVWDV��
FDPLVD�OLVWUDGD��VHJXUDQGR�XP�YLROmR��&KHJR�PDLV�SHUWR��3HUFHER�R�DOO�VWDU��R�
FKDSpX�GH�PiJLFR�HVWUDWHJLFDPHQWH�SRVLFLRQDGR�QR�FKmR�H�D�ELFLFOHWD�DPDU-
UDGD�QR�SRVWH��
2�PLFURIRQH�HVWi�HQFDL[DGR�HP�XP�SHGHVWDO��HQTXDQWR�D�HQRUPH�FDL[D�GH�

VRP�UHSRXVD�VREUH�XP�FDUULQKR�GH�HPSXUUDU��'XDV�PXOKHUHV�SDVVDP��H�XPD�
FRPHQWD�FRP�D�RXWUD��³(OH�DFKD�TXH�HVWi�DUUDVDQGR �́�
$�P~VLFD�TXH�HX�RXoR�p��UHDOPHQWH��ODPHQWiYHO��³,QFRPRGD �́�GHFLGL��1LQ-

JXpP�SDUD�SUD�DVVLVWLU��$OJXQV�SHGHVWUHV��QR�Pi[LPR��FDPLQKDP�PDLV�GH-
YDJDU�H�ORJR�DSUHVVDP�R�SDVVR�QRYDPHQWH��8PD�DPEXOkQFLD�YDL�FRUWDQGR�
FDPLQKR�SHOR�FDOoDGmR��DWp�SDUDU�EHP�DR�ODGR�GR�MRYHP�DVSLUDQWH�D�FDQWRU��
H�DOJXPDV�SHVVRDV�VH�DJORPHUDP�SDUD�YHU�R�TXH�DFRQWHFHX��(QTXDQWR�RV�
SDUDPpGLFRV�VDHP�j�SURFXUD�GR�FKDPDGR��FXULRVRV�VH�HVFRUDP�QR�YHtFXOR�H�
IXPDP��
2�MRYHP�GHVD¿QDGR��¿QDOPHQWH��FRQVHJXH�DWUDLU�DOJXQV�ROKDUHV�±�PHVPR�

TXH�GHVDWHQWRV��8P�PtPLFR�FRPHoD�D�LPLWDU�VHXV�JHVWRV�GH�IRUPD�F{PLFD��
ORJR�VHQGR�DFRPSDQKDGR�SRU�XP�FROHJD��6HWH�SHVVRDV�SDUDP��6HWH��5LQGR��
SUHVWDP�DWHQomR��EDWHP�SDOPDV�H�FRPHQWDP��(Q¿P��XPD�³SHTXHQD�JOyULD´�
SDUD�R�GHVD¿QDGR��0DV�ORJR�RV�PtPLFRV�FDQVDP�GHOH�H�YmR�LQFRPRGDU�RXWUDV�
SHVVRDV��TXH�FDPLQKDP�GLVWUDtGDV�SHOD�UXD��
2�S~EOLFR�GLVSHUVD��VREUDP�VRPHQWH�DTXHOHV�TXH�DLQGD�HVSHUDP�SHOD�

FRQFOXVmR�GR�GUDPD�GD�DPEXOkQFLD��$WHQWD�PHVPR�DSHQDV�HX��TXH�REVHU-
YR�HQFRVWDGD�HP�XPD�SDUHGH�SUy[LPD��&RPHFHL�D�SUHVWDU�PDLV�DWHQomR�QD�
P~VLFD��PDV�GHPRUHL�SDUD�HQWHQGHU�TXH�OtQJXD�HOH�FDQWDYD��(UD�SRUWXJXrV��
³(�GD�MDQHOD�GHVVHV�TXDUWRV�GH�SHQVmR��HX�FRPR�YHWRU��WUDQTXLOR�WHQWR��XPD�
WUDQVPXWDomR �́�GL]LD�D�OHWUD�GH�5DXO�6HL[DV��
(X�QmR�FRQVHJXLD�FRPSUHHQGHU�R�TXH�R�OHYRX�D�FDQWDU�HP�S~EOLFR��³'HYH�

VHU�SHOR�GLQKHLUR �́�SHQVHL��3DUD�SURYDU�PLQKD�WHRULD��PH�DSUR[LPHL�GR�FKD-
SpX�GH�PiJLFR��FRP�XP�UHDO�QD�PmR��2OKHL�SDUD�GHQWUR��DQWHV�GH�MRJDU��H�YL�
DSHQDV�RXWUDV�WUrV�PRHGDV��PHX�QtTXHO�FDLX�H�QHP�FKHJRX�D�WLOLQWDU��&RP�
XP�DFHQR�GH�FDEHoD��HOH�DJUDGHFHX�PLQKD�FRQWULEXLomR��³1mR�p�SHOR�GLQKHL-
UR �́�FRQFOXt�
)XL�HPERUD��2�VRP�GHVD¿QDGR��DRV�SRXFRV��IRL�¿FDQGR�SDUD�WUiV��1D�SRUWD�



GD�ORWDomR��DEUR�D�FDUWHLUD�H�FRQWR�DV�PRHGDV��IDOWD�XP�UHDO��1mR�SUHFLVR�
PH�VHQWLU�FXOSDGD�SRU�IDODU�PDO�GR�SREUH�FDQWRU�±�PHVPR�VHP�VDEHU��HOH�Mi�
HVWi�YLQJDGR�



Exílio de verão
Gabriela Cardozo Ferreira

Como tudo na vida, até Porto Alegre, no verão, tem dois lados e, apesar 
GR�FOLPD��TXDQGR�R�DU�p�WmR�TXHQWH�TXH�¿FD�GLItFLO�DWp�UHVSLUDU���Ki�PXLWDV�
YDQWDJHQV�QHVVH�SHUtRGR��$�LQWHQomR�GRV�TXH�¿FDP��VLP��SRUTXH�¿FDU�p�VHP-
SUH�D�VHJXQGD�RSomR��SHQDQGR�QR�FDORU�GHVWD�³PX\�OHDO�H�YDORURVD´�FLGDGH��
é aproveitar todas as vantagens da época.
&RPHoD�R�GLD��Mi�FRP�TXDVH����JUDXV��jV���K����PLQ�GD�PDQKm��(�D�SUL-

PHLUD�SRVVLELOLGDGH�TXH�VH�DSUHVHQWD�p�D�GH�VDLU�GH�FDVD�PDLV�WDUGH��Mi�TXH�R�
WUkQVLWR�p�WUDQTXLOR��KDYHUi�XPD�HFRQRPLD�GH�WHPSR�QR�WUDMHWR��0DV�R�FDORU�
GD�QRLWH��TXH�VHTXHU�FKHJRX�D�EDL[DU�GRV�WDLV����JUDXV���DWUDSDOKRX�R�VRQR�H�
HVWDPRV�H[DXVWRV��5RODPRV�QD�FDPD�TXHQWH��SHQVDQGR�TXH��GH¿QLWLYDPHQ-
WH��YHQWLODGRU�Vy�UHIUHVFD�QR�LQYHUQR��(��HQWUH�R�FDORU�H�R�VRQR��DFDEDPRV�
QRV�DWUDVDQGR�SDUD�VDLU��0DV�QHP�D�WUDQTXLOLGDGH�GR�WUkQVLWR�FRPSHQVRX�D�
KRUD�SHUGLGD�
&KHJRX�R�KRUiULR�GR�DOPRoR��H�SHQVDPRV�HP�LU�DR�ELVWU{�TXH�¿FD�D�SRX-

FDV�TXDGUDV�GH�GLVWkQFLD��VHP�WHU�TXH�HQIUHQWDU�D�ORQJD�HVSHUD�GH�VHPSUH�H�
UHDOL]DU��GH�IRUPD�GLJQD��XPD�UHIHLomR��FRPLGD�VDXGiYHO��VHQWDGR��PDVWLJDQ-
GR����0DV�D�WHPSHUDWXUD�DWLQJLQGR�RV����JUDXV�H��SULQFLSDOPHQWH��D�VHQVDomR�
WpUPLFD�GH�����QRV�IH]�GHVLVWLU�GD�HPSUHLWDGD��(�¿FDPRV�QR�DU�FRQGLFLRQDGR�
GR�HVFULWyULR��FRPHQGR�XP�WHOH�[LV��HP�IUHQWH�DR�FRPSXWDGRU��SHQVDQGR�QR�
PLOKR�FR]LGR�H�QD�FDLSLULQKD�TXH�RV�DPLJRV�TXH�HVWmR�SUDLD�GHYHP�HVWDU�
apreciando naquele momento.
2�H[SHGLHQWH�DFDERX��&KHJDU�HP�FDVD�FRP�R�VRO�DLQGD�DOWR�p�XP�FRQYLWH�

SDUD�XPD�FDPLQKDGD�RX�XP�SDVVHLR�GH�ELFLFOHWD��GH�SUHIHUrQFLD�QD�RUOD�GR�
*XDtED��SDUD�WHUPLQDU�R�GLD�FRP�R�HVSHWiFXOR�TXH�p�R�³QRVVR´�S{U�GR�VRO��$�
TXHVWmR�p�TXH�D�WHPSHUDWXUD�DLQGD�EHLUD�RV����JUDXV�H�D�XPLGDGH�GR�DU�HVWi�
SHUWR�GRV������SUDWLFDPHQWH�XPD�VDXQD��e�PDLV�SUXGHQWH�LU�SUD�FDVD��WRPDU�
XP�EDQKR�H�SHQVDU�HP�DOJR�PDLV�OHYH��8P�FLQHPD��TXHP�VDEH"�1HVVD�pSR-
FD�GR�DQR��p�SRVVtYHO�FKHJDU�QD�KRUD�GD�VHVVmR�LQLFLDU�H�FRQVHJXLU�LQJUHVVR��
0DV�LU�DR�FLQHPD�VR]LQKR�QmR�p�Oi�PXLWR�DQLPDGRU��6H�DR�PHQRV�DOJXP�GRV�
DPLJRV�HVWLYHVVH�QD�FLGDGH����PDV�HOHV�HVWmR�QD�SUDLD��MRJDQGR�Y{OHL�QD�DUHLD�
D�HVWD�KRUD�
0DV�DLQGD�Ki�XPD�ERD�RSomR��DSURYHLWDU�D�QRLWH�GH�YHUmR�SDUD�HVFROKHU�

�VLP��HVFROKHU���XPD�PHVD�HP�XP�EDU�TXDOTXHU�H�WRPDU�DOJR�JHODGR��(�LVVR�
p�DQLPDGRU��&KHJDQGR�DR�EDU��D�GHFHSomR��HVWi�YD]LR��$Wp�R�JDUoRP�QRV�



ROKD�FRP�SHQD��FRPR�SHQVDQGR��³7Dt�XP�FRLWDGR�TXH�WHP�TXH�¿FDU�HP�3RUWR�
$OHJUH�QR�YHUmR�´�2�FKRSH�¿FD�SHOD�PHWDGH�H�YROWDPRV�SUD�FDVD��SUD�FDPD�
quente e pro ventilador, pensando que os bares da praia estão lotados de 
JHQWH�IHOL]�
2�SRUWRDOHJUHQVH�TXHU��PDV�QmR�FRQVHJXH�����DSURYHLWDU�DV�PDUDYLOKDV�

GD�VXD�FLGDGH�QR�YHUmR��(P�YH]�GLVVR��¿FD�LPDJLQDQGR��D�FDGD�KRUD�GR�GLD��
como estão os lugares onde ele realmente gostaria de estar: Floripa, Punta, 
*DURSDED����e�XP�H[LODGR�QD�VXD�SUySULD�FLGDGH��(VWi�DOL�D�FRQWUDJRVWR��YL-
vendo da saudade de um outro lugar.



O dia do grande futuro
Gabriela Cardozo Ferreira

Era o grande dia da sua vida. Pelo menos, era isso o que ela tinha colo-
cado na cabeça. O coquetel de abertura daquela exposição seria o máximo! 
(�HVWDULD�Oi�D�SHVVRD�TXH�PXGDULD�VXD�YLGD�SUR¿VVLRQDO��FRQKHFHQGR�XP�GRV�
mais importantes curadores de arte do Brasil, certamente ela iria “estourar” 
como pintora. Ele entenderia seus quadros, a convidaria para exposições 
JUDQGLRVDV��(�HOD�SRGHULD�ODUJDU�R�VHX�³HPSUHJR�GH�VXEVLVWrQFLD´�H��HQ¿P��
viver da sua arte. Sim, aquele era o divisor de águas! Mas não sem mere-
cimento. Além do seu talento, é claro. Tinha batalhado aquele convite por 
quatro longos meses. O evento era reservado a poucas e conhecidas per-
sonalidades dos meios local e regional, e ela tinha um dos convites. Devia 
favores a meia Porto Alegre, é verdade, mas valeria a pena.

E o grande dia começou com 26 graus. Em função do horário, o mais 
prudente seria ir direto do trabalho, mas ninguém pode iniciar uma grande 
FDUUHLUD�DUWtVWLFD�FRP�D�FDUD��H�R�VXRU��GH�TXHP�WUDEDOKRX�D�¿R�SRU���KRUDV��
Por isso, tinha calculado meticulosamente os minutos do trajeto trabalho-
-casa-galeria, incluindo o tempo de se arrumar. Ia dar certo, o universo 
conspiraria a seu favor, com certeza.

E o dia foi “daqueles”! Alguns minutos antes do horário de sair chegou 
uma demanda urgente (claro, Murphy sempre está na área com as suas 
famosas leis!). Fez o que foi possível, mas era pouco, e, cronometrando os 
segundos, deixou colegas furiosos pra trás e rumou para casa, em status 
³GHUUHWHQGR´��VRE�D�WHPSHUDWXUD�GH����JUDXV��jV����KRUDV�
9RRX�QR�FDUUR�H��DR�FKHJDU�HP�FDVD��D�VXUSUHVD��R�EDLUUR�HVWDYD�VHP�OX]��

Quase entrando em baixo do chuveiro, achando até bom uma água gelada, 
GHX�XP�JULWR��PHX�'HXV���(�R�FDEHOR"�&RPR�YRX�VHFDU"�&RPR�R�WHPSR�HUD�
curto, tomou o banho gelado, enquanto pensava em uma alternativa. Na 
frente do espelho penteou, escovou, prendeu, passou óleo, borrifou spray... 
Olhou-se com a esperança de o cabelo parecer “tipo artista”, mas imediata-
mente teve a certeza que estava “tipo sujo”. E entrou em desespero. Pegou 
R�WHOHIRQH�H�OLJRX�SDUD�R�VDOmR�RQGH��Ki����DQRV��R�*XWR�D�DWHQGLD��³2OKD�
Vy��p�XPD�HPHUJrQFLD��QmR�WHP�QHP�XP�HQFDL[H"´��³&KDPD�R�*XWR��HQWmR��
PRECISO falar A-GO-RA com ele!” O Guto explicou que não podia, era dia 
cheio, todas eram clientes, todas eram importantes. E foi então que desferiu 
tantos impropérios que, mesmo imersa naquela crise de fúria que lhe tirava 



completamente a razão, se deu conta que nunca mais poderia entrar no sa-
lão do Guto. Azar, depois resolvia isso.
(�IRL�TXDQGR�D�OX]�YROWRX��(Q¿RX�VH�GH�QRYR�HPEDL[R�GR�FKXYHLUR��/DYRX�

R�FDEHOR�WmR�UiSLGR�TXH�QmR�WLQKD�FHUWH]D�GH�TXH�¿FDULD�PHOKRU�GR�TXH�Mi�HV-
WDYD��/LJRX�R�VHFDGRU�QR�Pi[LPR�H��SLQJDQGR�VXRU��WHQWDYD�HQ[XJDU�D�iJXD��
Enrolou o cabelo no secador. E o cabelo rebentou. Depois, queimou com a 
FKDSLQKD��(Q¿P��XP�GHVDVWUH��7HULD�VLGR�PHOKRU�SUHQGHU��QmR�Ki�G~YLGD��
Mas o estrago já estava feito, e ela não era mulher de arrependimentos. 
Estava pronta, e apenas alguns minutos atrasada em relação ao que tinha 
planejado.

Desceu as escadas em disparada, pois tinha faltado luz de novo. Podia 
ser pior, pensou, podia ter que subir. E foi o que ocorreu, já que esqueceu 
o convite em casa e não teve opção além de subir os sete andares e descer 
novamente. A esta altura, estava encharcada de suor, inclusive o cabelo 
UHFpP�ODYDGR��$R�FKHJDU�j�SRUWDULD�EX]LQRX�SDUD�R�SRUWHLUR��SRUTXH�GHPRUD�
WDQWR�HP�DEULU�R�SRUWmR"�6H�QmR�WHP�OX]�WHP�TXH�¿FDU�DEHUWR��VHX����(�Oi�VH�
foi mais uma amizade.

Ganhou a rua com a certeza de que os obstáculos tinham acabado. Já 
FRQVHJXLD�YHU�RV�DSODXVRV����'R�YHUQLVVDJH�GH�ORJR�PDLV"�1mR��GD�VXD�SUL-
meira exposição individual, daqui há alguns anos. Claro, primeiro teria que 
conhecer o curador e seu gosto, para então focar seu trabalho. Depois, co-
PHoDU�D�SURGX]LU�H��¿QDOPHQWH��D�H[SRVLomR�GH�ODQoDPHQWR��)DOWDYD�SRXFR��
VHP�G~YLGD��$¿QDO��HOD�TXHULD�VHU�DUWLVWD�GHVGH�RV����DQRV�

Imersa nesses pensamentos nem percebeu quando um pneu furou. Como 
rodava no paralelepípedo, quase que a roda também se desmancha. O me-
lhor era estacionar o carro ali mesmo, ter certeza da localização exata para 
mais tarde fazer o resgate, e pegar um táxi. Nada tira do caminho uma 
mulher determinada, pensou. Foi então que desabou um temporal, daqueles 
que só acontecem numa cidade do sul do mundo no verão. E, como sói acon-
tecer nessas horas e nesses locais, os táxis desapareceram! Uma mulher 
determinada não desanima, mas tem momentos em que não dá pra fazer 
muita coisa. Como o teletáxi não atendia tentou ir até uma esquina mais 
movimentada, mas nada de táxis e estava pingando, completamente molha-
GD�SHOR�WRUy�TXH�FDtD��2OKRX�R�UHOyJLR��Mi�SDVVDYDP����PLQXWRV�GR�LQtFLR�GR�
evento e agora sim pensava em desistir. Voltou para o carro e, catatônica, 
¿FRX�YHQGR�VXD�FDUUHLUD�GH�VXFHVVR�HVFRUUHU�SHOR�SDUD�EULVD�

Não lembra bem como mas, com a ajuda do seguro, depois de um tempo 
que deve ter sido de aproximadamente três horas, chegou em casa de vol-
ta. Sem evento, sem curador, sem futuro... Estendeu uma toalha na cama, 
tomou uma dose dupla de remédio para aplacar a enxaqueca que era insu-
portável, e quis secar seus pensamentos.

O dia amanheceu ensolarado e quente. Tanto que, desesperadamente, a 
fez lembrar o dia anterior. Como a enxaqueca continuava, pegou o telefone 
SDUD�PDQGDU�XP�UHFDGR�DR�HVFULWyULR��QmR�HVWDYD�SDVVDQGR�EHP��WHQWDULD�LU�
PDLV�WDUGH��(�DVVLP�HQFRQWURX�D�PHQVDJHP�GH�XPD�DPLJD��2�TXH�KRXYH"�
1mR�SHUGHVWH�QDGD��YLX"�2V�TXDGURV�HUDP�KRUUtYHLV�H�R�WDO�FXUDGRU�QHP�YHLR��
¿FRX�SUHVR�HP�6mR�3DXOR��SRU�FDXVD�GR�WHPSRUDO�
1mR�SHUGHX�QDGD��$�FRQ¿DQoD�GRV�FROHJDV��R�FDEHOHLUHLUR��H�D�VLPSDWLD�GR�

SRUWHLUR��Vy��$K��H�WDPEpP�D�FDUUHLUD�GH�DUWLVWD���



O mesmo
Gilberto Tavares dos Santos

Sábado, uma da amanhã. Ligo a TV para ver as notícias. Na tela, uma 
PHQVDJHP��3RVVR�DFHVVDU�RV�FDQDLV�GH�¿OPHV�SRU�WUrV�GLDV��³&RUWHVLD´�GD�
operadora. Hum... quanta gentileza. Esqueço as notícias e começo a navegar 
QRV�FDQDLV�DQWHV�SURLELGRV��8P�¿OPH��GRLV�¿OPHV��1R�WHUFHLUR��HQFRQWUR�XP�
diálogo que me agrada, apesar de a cena estar muito escura. O personagem 
HVWi�QR�,UDTXH��&RPHoR�D�YLDMDU��0HVRSRWkPLD��2ULHQWH�0pGLR��PXQGR�PX-
oXOPDQR��(VWDEHOHoR�FRQH[mR�LPHGLDWD��*RVWR�GRV�¿OPHV�TXH�PH�OHYDP�SUD�
DOpP��9HU�DV�SDLVDJHQV��SHVVRDV��URXSDV��TXHP�VDEH�DSUHFLDU�DV�FRPLGDV��
0DV�QmR��2�¿OPH�QmR�p�FRPR�LPDJLQR��8P�PRWRULVWD�GH�FDPLQKmR��FLGDGmR�
norte-americano, sequestrado e enterrado-vivo dentro de um caixão de ma-
GHLUD�D�DOJXQV�FHQWtPHWURV�GD�VXSHUItFLH��SRUpP�FRP�HVSDoR�SDUD�UHDOL]DU�DO-
JXQV�PRYLPHQWRV��0DFDEUR�GHPDLV��1mR�JRVWHL��6LQWR�SDYRU�DR�PH�LPDJLQDU�
WUDQFD¿DGR��1mR�PH�FRQYLGHP�SDUD�HQWUDU�HP�FDYHUQDV��1mR�LUHL��$WUDYHVVDU�
W~QHLV��Vy�SRU�PXLWD�QHFHVVLGDGH��&RQWR�RV�VHJXQGRV�HP�TXH�HVWRX�FUX]DQ-
do o caminho, e sempre imagino que aquilo tudo pode desabar em minha 
cabeça, de uma hora pra outra. 
9RX�PXGDU�GH�FDQDO��1mR��TXHP�VDEH�VHMD�HVVD�D�RSRUWXQLGDGH�GH�VXSHUDU�

D�IRELD�GD�FODXVXUD��$¿QDO�GH�FRQWDV��p�XP�¿OPH�DPHULFDQR��7XGR�VHPSUH�
termina bem. O personagem tem celular, isqueiro e outros apetrechos de 
manutenção. Questão de aguardar mais setenta minutos para que tudo aca-
be em paz. Os americanos são todos super-heróis, vieram pra salvar o mun-
GR��&RP�XP�VRUULVR�GH�HVFiUQLR��PHXV�SHQVDPHQWRV�QmR�SRXSDP�FUtWLFDV�DR�
¿OPH��8P�FHOXODU�TXH�PDQWpP�FRPXQLFDomR�FRP�RV�(VWDGRV�8QLGRV"�7i��p�GH�
~OWLPD�JHUDomR��0DV�VHUi�TXH�QR�,UDTXH�QmR�WHP�&ODUR��7LP��9LYR�H�2L�SDUD�
DWUDSDOKDU"�'XYLGR��(�R�LVTXHLUR"�$K��VLP��R�SHUVRQDJHP�GHYHUi�PDQWr�OR�
DFHVR�TXDVH�R�WHPSR�WRGR��)LOPH�Vy�QD�HVFXULGmR�p�VXUUHDO�GHPDLV��3DUD�SH-
GLU�DMXGD��HOH�WHOHIRQD�SDUD�IDPLOLDUHV��DPLJRV��SDWUmR�H�JRYHUQR��+i�DWp�XP�
VHWRU�HVSHFt¿FR�SDUD�UHFHEHU�FKDPDGDV�GH�VHTXHVWUDGRV��8P�WHOHPDUNHWLQJ�
da salvação. O atendente pede calma, que lhe será prestado auxílio. É só o 
WHPSR�GH�R�FHOXODU�VHU�UDVWUHDGR��0DV��SDUD�FRQ¿UPDU�D�YHUDFLGDGH�GD�FKD-
mada, preciso checar alguns dos seus dados, por favor. 
(QWUHWDQWR��DQWHV�GR�¿QDO�IHOL]��VHTXHVWUDGR�H�WHOHVSHFWDGRUHV�WHUHPRV�

TXH�VRIUHU�XP�SRXFR��0DLV�SHULJR�YDL�URODU��3ULQFtSLR�GH�GHVDEDPHQWR��7HUUD�
SUHVVLRQDQGR�D�SDUWH�VXSHULRU�GR�FDL[mR��&RPR�DVVLP��Ki�PXLWD�WHUUD�HQFLPD�



do caixão, a ponto de provocar um desmoronamento, e ele consegue usar o 
FHOXODU"�&DOPD��p�¿OPH�DPHULFDQR��WXGR�SRGH�H�VH�H[SOLFD��SRU�PDLV�EL]DUUD�
TXH�VHMD�D�VLWXDomR��9ROWD�H�PHLD�R�VHTXHVWUDGRU�OLJD��DPHDoD�H�RUGHQD�SDUD�
TXH�R�SHUVRQDJHP�HQYLH�SHGLGR�GH�UHVJDWH�FRP�IRWR�H�GHGR�VDQJUDQGR��0DLV�
DGLDQWH�DSDUHFH�XPD�FREUD��$K��QmR��8PD�FREUD"�0HX�VHJXQGR�SDYRU��$�
PLQKD�IRELD�GH�FREUDV��WLQKD�PH�HVTXHFLGR��'RLV�SDYRUHV�MXQWRV��'HVYLHL�RV�
olhos da TV e tive que buscar uma dose considerável de coragem e racionali-
GDGH�SDUD�UHWRUQDU�VHJXQGRV�GHSRLV��$�FREUD�YDL�VH�IHUUDU��SRUTXH�VH�R�UpSWLO�
VH�GHU�EHP�DFDED�R�¿OPH��2�SHUVRQDJHP�HQFRQWUDUi�XPD�VROXomR��FDOPD��
8PD�IUHVWD�H�Oi�VH�YDL�D�FREUD��6HPSUH�WHP�XPD�IUHVWD��
$V�DJUXUDV�YmR�DFRQWHFHQGR��SHUPHDGDV�SRU�WHOHIRQHPDV��3Uy[LPR�GR�

¿QDO��R�SHUVRQDJHP�OLJD�SDUD�D�PmH�H�VH�GHVSHGH��GHL[D�XPD�PHQVDJHP�
VXSHU�HPRWLYD�SDUD�HVSRVD�H�¿OKRV��&UXHO�GHPDLV��SRUpP�HOHV�QmR�PH�SHJD-
UmR�SHORV�VHQWLPHQWRV��-i��Mi��DOJXpP�DUURPED�R�FDL[mR��VDOYD�R�SHUVRQDJHP�
H�HOHV�MXQWRV�FDQWDUmR�³$PpULFD��$PpULFD���́ �1RYR�GHVDEDPHQWR��DJRUD�PDLV�
LQWHQVR��$�EDWHULD�GR�FHOXODU�QDV�~OWLPDV��e�R�¿P��2�SHUVRQDJHP�XWLOL]D�VHXV�
derradeiros instantes para conversar novamente com o operador da salva-
omR��(�PLQKD�DMXGD��TXDQGR�YHP"�4XDVH�FKHJDQGR��¿TXH�FDOPR��$�WHUUD�
FDLQGR��WHQVmR��VXRU��HVSDoR�H�R[LJrQLR�GLPLQXLQGR�����(VWDPRV�FKHJDQGR��
FDOPD����(QFRQWUDPRV����$K��p�RXWUR�VHTXHVWUDGR����'HVFXOSH�PH��(�R�¿O-
PH�WHUPLQD�GH�VXSHWmR��7HUPLQRX"�$VVLP"�(OH�QmR�IRL�VDOYR"�1mR�KDYHUi�R�
³$PpULFD��$PpULFD���́ "�1mR�DFUHGLWR��IRL�JROSH�EDL[R��3HUSOH[R��HX�GLYDJR��
RV�DPHULFDQRV�Mi�QmR�ID]HP�PDLV�¿OPHV�FRPR�DQWLJDPHQWH��5HSHQVR��DJRUD�
FRP�XP�VRUULVR�GH�DXWRGHERFKH��1mR��WX�p�TXH�FRQWLQXDV�R�PHVPR�



Pausa
Grazi - Graziana Fraga dos Santos

Tenho visto, ouvido e sentido que as pessoas estão com pressa. Ansiosas. 
Muito mais do que eu achava que eu era. Buzinas e mais buzinas. Gritos, 
brigas. Um erro e pronto: desaba o mundo e um milhão de palavras que só 
fazem mal para o espírito são ditas. As pessoas estão descontroladas?

Nada pode dar errado. Tudo tem que ter resposta rápida. Se a internet 
não entrou naquele segundo, há grito, mil perguntas por segundo.
1LQJXpP�PDVWLJD�PDLV��QmR�TXHUHP�SHUGHU�WHPSR��6mR�¿ODV�H�¿ODV�H�PDLV�

¿ODV�GH�UHFODPDo}HV�
$�PtGLD�GL]��³&RPSUH�´��³0DOKH�´��³7RPH�DGRoDQWH�´�±�QmR��DJRUD�DGR-

oDQWH�FDXVD�FkQFHU����±�³1mR�FRPD�IULWXUDV��FRPD�0F'RQDOG¶V���́ ��³9LVWD�D�
PRGD´��³7HQKD�R�FDEHOR�GD�PRGHOR�GD�FDSD´��³(PDJUHoD����NJ�SRU�PrV´��
³(YLWH�R�HVWUHVVH´��³9LYD�R�HVWUHVVH �́

Corra para fazer tudo isso e não perca tempo. As pessoas estão escravas?
Todos estão com pressa, muita pressa!
Ontem, quatro pessoas foram atropeladas em quatro pontos próximos de 

XPD�PHVPD�DYHQLGD��FRLQFLGHQWHPHQWH�QD�DYHQLGD�HP�TXH�PRUR��'HVWDV��
LQIHOL]PHQWH��WUrV�PRUUHUDP��WRGRV�MRYHQV��FRP�XPD�YLGD�SHOD�IUHQWH��7XGR�
porque os motoristas não pararam no sinal vermelho. Mas eles não podem 
SDUDU��WRGRV�WrP�SUHVVD�

É preciso saber respirar, parar e pensar, por que correr tanto? Para onde 
YDPRV�FRP�WDQWD�SUHVVD"�)DOWD�QRV�WHPSR"�7HPSR�SDUD�TXr"

Pausa.



Tarde de solidão...
Grazi - Graziana Fraga dos Santos

Fiquei pensando de onde teria vindo aquela senhora que pendurou seus 
panos ali na praça.

Ela colocou uma corda de uma árvore a outra e pendurou tudo, depois de 
usar o arroio como tanque. Parecia que estava no pátio da sua casa. E estava 
mesmo. Já que “na rua” era a sua casa. Ainda não a tinha visto por ali. Teria 
vindo tentar a vida na capital? Talvez sim, quando mais jovem, mas parecia 
que fazia algum tempo que morava assim, de praça em praça, ou debaixo 
de alguma ponte. Quem sabe fecharam sua ponte e ela estava em busca de 
um novo lugar? Quem sabe?

Sentou-se no banco da praça e deixou do seu lado um carrinho, daqueles 
de supermercado, com algumas roupas. Era tudo o que ela tinha. O carrinho, 
alguns panos, poucas roupas e pelo seu jeito, muitos anos de dor.

Era um dia bem quente, como todos deste verão de Porto Alegre.
(OD�WLQKD�XP�OHQoR�D]XO�QD�FDEHoD��R�TXH�HVFRQGLD�RV�VHXV�¿RV�EUDQFRV��2�

seu rosto tinha uma expressão de cansaço. Seus olhos fundos estavam tris-
tes. Talvez uma tristeza acumulada por anos de solidão, fome, preconceito 
e falta de oportunidades. Ou talvez, por abandono da família. Quem sabe?

Olhando pra ela naquele momento, não sabia ao certo se ela estava can-
sada da vida ou se estava ali sentada, esperando a vida passar na frente dos 
seus olhos fundos. No que será que ela pensava? Esperava alguma coisa da 
vida?

Trabalhei aquela tarde inteira e, na hora de ir embora, passei por ela de 
novo. Agora, ela já tinha mudado de praça, e estava com os panos, antes 
pendurados, no seu carrinho. O rosto, agora parecia ainda mais cansado. Ela 
se embalava, pra frente e pra trás como se estivesse em um balanço. Olhava 
¿[R�SUR�QDGD��4XDQWRV�GLDV�HOD�SDVVRX�QHVWD�GHVRODomR"�6HUi�TXH�HOD�WLQKD�
se alimentado naquele dia todo?

O calor continuava, mas ela tinha ainda mais roupas sobre seu corpo. Es-
tava sem o lenço na cabeça, agora ela o levava em suas mãos, para enxugar 
suas lágrimas, que caiam de seus olhos fundos e tristes.



Sobre a impermanência das coisas
Grazi - Graziana Fraga dos Santos

Tem dias que a vida conspira não sei se contra ou a favor,
mas conspira para que a gente reencontre.
5HHQFRQWUH�OXJDUHV��FDUWDV��IRWRJUD¿DV��SHVVRDV���
Uma prova de fogo?
Você ali novamente, aquela pessoa.
Bom, quando a sensação é de conforto, por saber que não há mais des-

conforto.
Mau indício, ou não, é quando o desconforto permanece.
Há algumas coisas que parecem que serão iguais para sempre, pelo resto 

da vida, mas aquele telefonema de sempre, no mesmo dia de sempre, não 
veio. 

A pessoa não é mais a mesma, deixou passar alguns dias. 
Mas a sensação, esta sim, a de sempre: 
coração saltando pela boca, pernas bambas. Permanência.
Lia na rodoviária, um dia destes, um texto sobre budismo, 
TXH�UHODFLRQDYD�D�¿ORVR¿D�j�ItVLFD�TXkQWLFD��
0DLRU�PDOXTXLFH��*RVWR�GH�OHU�PDOXTXLFHV��jV�YH]HV���
O texto falava sobre a impermanência das coisas. 
Lia o texto em um lugar apropriado: um lugar de passagem, assim como 

a vida.
Até mesmo quando a sensação é a mesma, tudo ao redor é mudança.
Não somos mais os mesmos de antes.
Mesmo sentindo, não sentimos o mesmo de antes.
O reencontro no ônibus, na festa de aniversário ou com o telefonema.
Todos apontam as mudanças. Apontam os erros e acertos.
Fica a sensação de impermanência.
De que tudo passa, até um grande amor.



Olhos nos olhos
Grazi - Graziana Fraga dos Santos

Observava, ontem, os olhos cansados de toda aquela gente no ônibus.
Pensava no gosto que tenho por olhos e olhares.
Porque será que os olhos chamam tanto minha atenção? – me interroguei 

por alguns segundos...
Talvez porque, desde pequena, tenha aprendido a ler os de minha mãe. 
E porque desde sempre nos entendemos assim, com o olhar.
Ou, ainda, porque simplesmente gosto de prestar atenção nos olhos de 

todos. 
Porque acho que os olhos sempre dizem um pouco mais do que as pala-

vras podem expressar.
Deve ser algo relacionado ao funcionamento da minha memória, que 

sempre guarda os olhos das pessoas, deixando pra trás detalhes como rou-
pa ou cabelo.

Não sei. Pode ser por tudo isso e mais um pouco.
Gosto simplesmente.
Gosto de olhos que sorriem.
Guardo alguns na lembrança. Velhos conhecidos, Poucos recentes. Todos 

os conhecidos que me marcaram a lembrança.
Uns que não posso mais ver, outros que vejo menos do que gostaria. 
Dois (ou quatro) pelos quais me apaixonei. Dois que me deixam feliz só 

de os ver.
Alguns que não entendo, poucos que sei ler. 
E os meus. Que choram sempre, tanto quando sorriem, quanto quando 

choram. 
Com os quais percebo o mundo. 
Dos quais gosto muito. Grandes, castanhos e falantes que são. 
Porque falam mais, muito mais do que minhas palavras. Sempre.



Inspiração
Julia Froeder

Tem algumas palavras que são praticamente um quebra-cabeças, se olha-
das com calma. Um dia cruzei com uma placa na rua, no meio da rua mes-
PR��GDTXHODV�GH�EDUEHDULD��TXH�¿FDP�SHUWR�GR�PHLR�¿R��H�TXH�WH�FRQYLGDP��
em letras bonitas, dizendo que, se tu olhares para o lado, vais encontrar um 
estabelecimento pronto pra te receber. Eu não lembro qual era o convite 
daquela placa, mas lembro, como se fosse hoje, da palavra que estava ali, e 
que eu vejo na memória quase que com um destaque de uma caneta marca-
-texto: inspiração.
2�'LFLRQiULR�0LFKDHOLV�VXJHUH��FRPR�XP�GRV�VLJQL¿FDGRV�GDTXHOD�SDODYUD��

“o movimento de dilatação da cavidade torácica, que tem como consequên-
cia a entrada de ar para os pulmões”. Inspirar, o movimento que antecede o 
ato de expirar. Deixar entrar ar para alimentar o corpo: inspirar ar, inspir_ar. 
Um ato inconsciente na nossa rotina, mas que, quando feito com atenção 
e cuidado, acalma os ânimos e traz a leveza que clareia os pensamentos. 
Quem medita conhece isso muito bem.
e�Vy�FRORFDU�XP�KtIHQ�TXH�R�FRQYLWH�D�RXWUR�VLJQL¿FDGR�YHP�UDSLGLQKR��

ins-pirar. Pirar, enlouquecer, sair da casa. Entrar para logo depois sair da 
casa. Ter coragem de se conhecer como se é, e se enxergando nesse espelho 
EHP�OLPSLQKR��YHU�R�UHÀH[R�¿GHGLJQR�GH�VL�PHVPR��3DUHFH�¿ORVR¿D�GH�ERWH-
co, eu sei, mas que parece fazer sentido. Eu deveria, antes, perguntar isso 
DRV�PHXV�DPLJRV�SVLFyORJRV��SDUD�HPEDVDU�FLHQWL¿FDPHQWH�HVVD�SURSRVLomR��
Mas, por enquanto, esse ensaio é “pura piração”.
$�~OWLPD�SURSRVWD�GH�VLJQL¿FDGR�¿FD�QR�¿QDO�GD�SDODYUD��LQVSLUBDomR��$JLU��

colocar a energia em movimento. Sem muito falar, é realizar: trazer as ideias 
para a realidade. Escrever aquela música, montar o projeto arquitetônico, 
comprar o telescópio para ver as estrelas, sentar, em frente de casa, parar 
para analisar as pessoas que passam na rua, e fazer disso o roteiro de um 
¿OPH��(P�XP�PXQGR�WmR�FRPSOH[R��DV�SRVVLELOLGDGHV�VmR�LQ¿QLWDV�

Se esquecêssemos do dicionário e consultássemos a boca do povo, é pos-
VtYHO�TXH�R�VLJQL¿FDGR�³WRS�RI�PLQG´�VHMD�XP�PRPHQWR�VXEOLPH��XP�HVWDGR�
de espírito único que, por motivos muitas vezes inesperados, desencadeie 
ideias criativas, motivação, razões para gastar um tempo em algo que faça 
sentido. As mulheres do Vinícius de Moraes, o espaço desconhecido do Carl 
Sagan, as belas formas da natureza do Gaudí, a complexidade das relações 



humanas do Spike Jonze. A faísca do big-bang.
A palavra inspiração, vista com olhos atentos e curiosos, traz em si esse 

processo que anda tirando o sono de muitos jovens: “Como descobrir o que 
me move?” Se essa pergunta se dirigisse a mim, eu responderia que o pri-
meiro passo é: “Deixe entrar o ar, para acalmar a correria e preparar um 
terreno fértil”. Segundo: “Pire, mas com a cabeça conectada com o coração: 
GHL[H�ÀXLU�VROWRV�WRGRV�RV�FDPLQKRV�TXH�VH�PRVWUDP�SRVVtYHLV��HQWHQGD�TXH�
FDGD�VHU�p�~QLFR��H�TXH�VXDV�H[SHULrQFLDV�HVSHFt¿FDV�IRUPDP�R�VHX�MHLWmR�
de ser”. Com esses caminhos postos no mapa, o passo seguinte é fazer 
acontecer: “Bote a mão na massa, e nunca se esqueça de onde todo esse 
processo começou”. Uma placa de rua pode virar um ensaio despretensioso. 
Ins_Pire_Se!



Alma lavada se lava em casa – 
um apanhado de ditados e frases 

populares pra fazer pensar
Nilo Barcelos Alves

Quem nunca matou a sede bebendo água com a boca na torneira do tan-
que, cansado e ofegante ao lavar a própria roupa, não sabe o que é cuidar 
da própria vida(1).

Esta cena, ao mesmo tempo literal e metafórica, representa o quanto é 
preciso prestar atenção em si mesmo. Não de forma egoísta, mas num exer-
cício de colocar-se como um observador externo para reconhecer os próprios 
defeitos e, com isso, tratar de melhorar-se.

Lembrando os ditados populares “roupa suja se lava em casa”(2) e tam-
EpP�³ODYDU�D�DOPD´�����p�SRU�Dt�PHVPR����6H�YRFr�TXLVHU�¿FDU�GH�DOPD�ODYD-
GD��ODYH�YRFr�PHVPR��/DYDU�D�SUySULD�URXSD�SRGH�VHU�XP�H[HUFtFLR�GH�UHÀH-
xão, ainda que esta atividade seja cada vez mais rara, devido às máquinas 
de lavar.

Mas não é fácil se colocar como observador externo da própria vida. So-
PRV�SDUWH�LQWHUHVVDGD��H�SRU�LVVR�¿FDPRV�FRP�D�SHUFHSomR�GLVWRUFLGD��$OpP�
disso, nosso amor próprio não nos deixa admitir algumas pequenas falhas em 
nome do hedonismo. Ocorre que “o amor”, como diz o ditado, “é cego”(4); 
e a frase é complementada por um amigo meu: “e bobo”(5). Logo, o amor 
próprio deve também ser cego... e bobo. Por isso é preciso ter um cuidado 
H[WUD�H�XP�VHQVR�GH�DXWRFUtWLFD�EHP�D¿DGR�
1D�PDLRULD�GRV�HSLVyGLRV�HP�TXH�¿FDPRV�GH�DOPD�ODYDGD��IRL�SRU�DOJXP�

fato externo: nosso time ganhou um campeonato; assistimos a um espetá-
culo de música, dança ou teatro que nos tocou profundamente. Assim como, 
na maioria das vezes em que “lavamos roupa suja”, foi por um rompante, 
um desentendimento com uma pessoa próxima. Então surge a pergunta: “É 
SRVVtYHO�¿FDU�GH�DOPD�ODYDGD�RX�ODYDU�D�SUySULD�URXSD�VXMD�VR]LQKR"´�,VWR�QmR�
só é possível, como também necessário!
,PDJLQH�VH�YRFr�SXGHVVH�VH�GLYLGLU�HP�GXDV�SHVVRDV��YRFr��VHQGR�YRFr�

mesmo, e um outro você, assumindo também o papel de um observador 
externo, que analisa as suas próprias atitudes. Nesta situação hipotética, 
você seria o observador e o observado ao mesmo tempo. É mesmo uma 



coisa estranha assistir a própria imagem ou ouvir a própria voz, gravadas 
QXP�FHOXODU�RX�FkPHUD�IRWRJUi¿FD��e�FRPR�VH�IRVVHP�D�LPDJHP�H�D�YR]�GH�
uma pessoa estranha. Fazer isso como exercício é, no mínimo, intrigante. 
Experimente!

Para se encontrar consigo mesmo é recomendável buscar um momento 
de isolamento e silêncio, sem rádio, ou TV, ou computador, ou celular, ou 
tablet, ou qualquer outra distração, viva ou eletrônica. Alguns dirão que 
isso é virtualmente impossível. Repare bem à sua volta, e você vai ver que 
nós fugimos desesperadamente desta possibilidade. Vivemos em uma busca 
frenética por uma distração que mantenha o nosso cérebro ocupado, sob o 
risco de termos que nos encontrar. Li uma vez que, na média, as pessoas 
QmR�FRQVHJXHP�¿FDU�PDLV�GH�YLQWH�VHJXQGRV�VHP�DEVRUYHU�XPD�LQIRUPDomR�
QRYD��VHP�TXH�FRPHFHP�D�¿FDU�DQVLRVDV�

Tomar consciência e fazer a autocrítica do que você fez, está fazendo ou 
planeja fazer no futuro são importantes ferramentas para reconhecer a si 
SUySULR��1RVVDV�GHFLV}HV�H�DWLWXGHV�FRPS}HP�XPD�SDUFHOD�VLJQL¿FDWLYD�GR�
nosso caráter. Caráter é aquilo que a gente é, num quarto escuro, quando 
QLQJXpP�HVWi�ROKDQGR��3RUWDQWR��VH�YRFr�LGHQWL¿FDU�DOJXPD�GHFLVmR�RX�DWL-
WXGH�TXH�YRFr�PHVPR�GHVDSURYD��¿TXH�DOHUWD��9RFr�HVWi�GHVFREULQGR�TXHP�
você é de fato.

Reconhecer os próprios defeitos é o primeiro passo para superá-los. E 
cuidado com a vaidade, aquela exagerada e prejudicial, mas vamos reconhe-
cer também as nossas virtudes. Nós todos temos virtudes! Convido vocês a 
cuidarem de si mesmos. Parece estranho dizer-lhe isto, mas você é a pessoa 
com que você está sempre junto! É estranho mesmo, mas é exatamente 
isso. Então, busque se tornar uma pessoa agradável para você mesmo, e a 
convivência de você consigo mesmo será melhor, muito melhor. 
2�DPRU�p�FHJR�H�ERER��SRUTXH�ERERV�¿FDP�DTXHOHV�TXH�DPDP��³/DYDU�D�

DOPD´�H�³¿FDU�ERER�GH�DPRU´�SRU�VL�PHVPR�VmR�IRUPDV�GH�WUDQVERUGDU�HVVH�
sentimento para aqueles que vivem à nossa volta. Então, mãos à obra, a 
cuidar da casa, a “botar a casa em ordem”, a nossa “casa” real, que somos 
QyV�PHVPRV��,VVR�FRPHoD�GH�GHQWUR�SUD�IRUD��1XQFD�p�GHPDLV�OHPEUDU�TXH�
nós somos a nossa casa, que nossa mente é nosso lar e que nós somos o 
resultado das nossas escolhas.



Fazer uma pequena reforma que 
deveria durar duas semanas

Val - Valmiria Carolina Piccinini

Sim, todos vão pensar: “É ilusão!” Eu também duvidei: programei uma 
“folga” de um mês, como “reserva técnica”.

Mas pior do que ilusão é algo que pode acabar com a sua paciência, fazê-
-lo duvidar de que exista pontualidade em algum canto desse Rio Grande, 
e ter uma grande vontade de ser muito rico, só para poder mandar tudo às 
favas e comprar um apartamento, casa, barco, tudo novo, em que só se te-
nha que entrar e morar (ou curtir).

Ficar no apartamento durante a reforma? Bem, só se concordar com a 
LGHLD�GH�¿FDU�VHP�D�SLD��VHP�R�WDQTXH��VHP�R�IRJmR��HWF��6DLU"�(�FRPR�HVWDU�
à disposição de toda a obra, da equipe, etc., durante 24 horas por dia? Dirão: 
“Contrate um arquiteto” (ou um bom empreiteiro). Só que o arquiteto mora 
em outra cidade; e pior, ele foi escolhido por vontade própria da(o) dona(o) 
da obra, porque assim ela(e) o quis.
$t��¿FD�VH�QD�FDVD��(�VH�VDL�SDUD�FRPHU��RX�VH�ID]�XP�IDW�ODQFKH��DV�GLWDV�

trash foods) que geralmente se abomina. Mas, como se está nervoso, se 
come doces, sorvetes e tudo aquilo que não é recomendado mesmo pelas 
mais simples regras de uma alimentação saudável.

Ainda pior, o pedreiro não entendeu as explicações do arquiteto e não 
FRORFRX�VDtGD�SDUD�D�iJXD�XVDGD��$¿QDO��QLQJXpP�PDQGRX�ID]HU�LVWR��PHV-
mo que a especialidade dele seja a hidráulica. Ou, pelo menos, é o que ele 
D¿UPD�

‘Tá certo, não se devia ter contratado alguém que não se conhecesse 
bem. Mas claro, antes, se foi na casa de alguém que dizia que garantia a 
qualidade do serviço do cara, e o que ele fez lá parecia muito bom.

Como os azulejos antigos foram mantidos, os estragados deveriam ser 
substituídos, tendo que se ir ao “cemitério de azulejos” e comprar todos os 
necessários para fazer a troca. Aí o pedreiro alega que não achou azulejos 
iguais. E, por conta própria, coloca outro completamente diferente na pare-
de. E claro, aquele azulejo, isolado como uma “ovelha negra”, diferente de 
WRGRV�RV�RXWURV��¿FD�ROKDQGR�SDUD�WL�H�ULQGR�GD�WXD�IUXVWUDomR�

Bom, podia ser pior: não se consegue a planta elétrica do imóvel. E, 
quando a empresa que vem instalar a cozinha (que tinha prazo máximo de 



���GLDV��PDV�Vy�D�HQWUHJRX����GLDV�GHSRLV��³PH[H´�QRV�¿RV�H�Gi�XP�FXUWR�
circuito. Eles, inocentemente, seguiram a linha da instalação, deram uma 
“margem de segurança”, e “dê-lhe furadeira na parede”. Só que a linha elé-
trica, ao contrário do presumível, não estava em linha reta, mas inclinada 
em mais de 45 graus.

E agora? Deixar como estar e arriscar? Ou abrir tudo, cortar o gesso e 
WURFDU�RV�¿RV"�1mR�Vy�GHPDQGD�PDLV�WHPSR��PDV�WDPEpP��H�SULQFLSDOPHQ-
te) mais despesas.
(�R�DUTXLWHWR"�6H�HVSHUD�DÀLWD�R��SRU�HOH��TXH�SURPHWH�TXH�YDL�UHVROYHU�

tudo. Só que ele só vem quando pode e não quando mais se precisa dele.
Por que cargas d’água se escolheu um arquiteto que não mora na mes-

PD�FLGDGH"�3RUTXH�VH�³FRQ¿D´�QHOH��H�VH�WHP�PHGR�GH�FRQWUDWDU�XP�DLQGD�
mais desconhecido, como são os operários que entram na sua casa (agora, 
“obra”), recomendados pelos outros. Sim, porque eles são uma empresa 
LQIRUPDO�GH�SUHVWDGRUHV�GH�VHUYLoRV��HP�TXH�Vy�IDOWD�D�¿JXUD�GR�HPSUHViULR�
formal, já que todos são empresários (também informais) de si mesmos.
3RU�LVVR��QmR�SRGHP�UHFXVDU�WUDEDOKR��(�¿FDP�FRUUHQGR�GH�XPD�REUD�D�

outra, e atendendo antes quem é mais insistente ou cuja casa pode estar 
com risco de incêndio.
1HVWD�DOWXUD�GRV�DFRQWHFLPHQWRV�Mi�VH�HVWi�³SUD�Oi�GH�%DJGDG �́�FRP�D�

SDFLrQFLD�H�DV�HVSHUDQoDV�HP�IUDQJDOKRV��(��HQ¿P��VH�GHFLGH�TXH��QD�RXWUD�
etapa da obra, vai ser contratada uma “grande” empresa (formal), que já fez 
as mesmas ou outras bobagens em outra situação.

Qual a solução? Achar um bricoleur, aquele que faz (e que também sabe 
fazer) tudo, que constrói e reforma tudo, que entende de hidráulica, eletrici-
dade, construção, e que ainda tem o tino do engenheiro e do arquiteto, tudo 
junto?

E sabem que ainda existe gente assim? Só que, por enquanto, ainda não 
nesta casa...
%RP��R�HStORJR�GH�WRGD�HVWD�³REUD´�¿FD�SDUD�XP�SUy[LPR�FDStWXOR�
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Social, ético e moral



O moralismo da rapaziada
Téo - Armindo dos Santos de Sousa Teodósio

É preciso avançar na compreensão da diferença entre Ética e Moral, para 
não se incorrer, na sociedade civil, em um simples moralismo, em detrimen-
to da Ética. Os fundamentos da Ética são a liberdade, a discussão democráti-
ca de valores no espaço público (a esfera de direitos e deveres de todos) e o 
questionamento de valores tradicionais que possam não incorrer em efetivo 
benefício para a vida humana.

Moral remete a costumes, valores e tradições de um povo, que reprodu-
]HP�QRo}HV�GR�TXH�VHMD�FHUWR�H�HUUDGR��%HP�H�0DO��FROHWLYDPHQWH�GH¿QLGDV�
e que se reproduzem através de sanções contra aqueles que se desviam dos 
valores compartilhados. A Moral resulta em moralismo, quando os códigos 
morais se tornam rígidos e limitam as liberdades. 

Pode-se ter uma sociedade que seja muito moralista e pouco ética. Esse 
moralismo pode se expressar, por exemplo, na adoção de mecanismos de 
controle social que virem fins em si mesmos e não alternativas para se 
ampliar a liberdade para a discussão de ideias, métodos e propostas de 
viver bem coletivamente. Eles podem se tornar uma imposição ou mera 
obrigação, mas não um mecanismo de modernização social construído de 
forma compartilhada a partir de diferentes visões e debates efetivamente 
democráticos, inclusive com a liberdade para se questionar a própria ideia 
de controle social.
e�PDWpULD�FDUD�j�eWLFD�R�GHEDWH�GH�LGHLDV�FRQWURYHUVDV�H�R�FRQÀLWR�HQWUH�

diferentes compreensões sobre o bem viver em coletividade. Cabe à socieda-
de civil, através de uma autocrítica sistemática, indagar se está caminhando 
para o apego cego a regras de boa conduta ou se está percorrendo bem sua 
“trilha de dramas e tramas” em direção às metas de liberdade, igualdade e 
inclusão social que a Ética exige das sociedades.

A atual tendência de modernização da sociedade traz as promessas de se 
superar o assistencialismo, o nepotismo, a baixa transparência institucional 
e o paternalismo nos projetos sociais. E isso não é uma tarefa fácil, simples, 
linear ou obtida pela adoção direta de boas práticas de conduta. De maneira 
D�WUD]HU�DLQGD�PDLV�FRPSOH[LGDGH�DR�WHPD��HOD�WUD]�JUDQGHV�FRQÀLWRV�SDUD�
todos os envolvidos.
7ULOKDU�R�FDPLQKR�GD�eWLFD�LPSOLFD�OLGDU�FRP�FRQÀLWRV��LQHUHQWHV�DR�VHX�

PDLRU�IXQGDPHQWR��D�OLEHUGDGH��0DV�FRQÀLWRV�QmR�VmR�YLVWRV�FRPR�DOJR�SRVL-



tivo na vida social atual, e sim como problemas. Com isso, caminha-se para 
o moralismo, em detrimento do avanço da Ética. Você, querido leitor, por 
onde escolherá caminhar: pelo vale sereno do moralismo ou pelo caminho 
pedregoso da Ética? 



Desgoverno nos trópicos?
Téo - Armindo dos Santos de Sousa Teodósio

$V�UHLYLQGLFDo}HV�QDV�UXDV�EUDVLOHLUDV�GHVSHUWDUDP�R�GHEDWH�VREUH�D�H¿-
ciência do governo na prestação de serviços. Uma das tendências mais im-
portantes das últimas décadas para promover a “reinvenção” dos governos 
é a descentralização de políticas públicas, em uma estratégia que permitiria 
ao cidadão acompanhar mais de perto as ações dos órgãos governamentais 
ORFDLV��1R�HQWDQWR��p�LPSRUWDQWH�TXH�VH�¿TXH�DWHQWR�SDUD�RV�GLOHPDV�H�LP-
passes que se apresentam relativamente às iniciativas de modernização da 
gestão governamental.

Não se trata de desconstruir o esforço de redemocratização do país, prin-
cipalmente através da participação popular e da descentralização. Ao contrá-
ULR��GHVHMD�VH�HQWHQGHU�DV�FRQ¿JXUDo}HV�TXH�HVVHV�HVIRUoRV�GH�PRGHUQL]DomR�
podem adquirir diante da inconsistência de planejamento, do clientelismo, 
do corporativismo e do assistencialismo.

É preciso entender, para além dos simplismos e do discurso gerencial sal-
vacionista, que novas propostas de condução de políticas públicas não são 
dicotômicas, ou seja, descentralização não implica necessariamente redução 
da centralização. Participação popular não requer que o gestor público ja-
mais detenha “poderes de príncipe”. O estímulo à competição por recursos 
baseada no mérito também requer garantias de direitos aos desorganizados 
e destituídos de poderes econômico, político e cultural.

Devemos mirar as linhas tênues que separam o planejamento central de 
autoritarismo tecnocrático e distinguem o atendimento das demandas comu-
nitárias do esfacelamento das políticas geridas pelo Poder Executivo. Corre-
-se se o risco de perder de vista o fato de que articulação da sociedade civil 
nas políticas públicas não se faz em detrimento do poder do Estado.
*XHUUDV�¿VFDLV�HQWUH�RV�(VWDGRV�GD�)HGHUDomR�H�DWp�PHVPR�HQWUH�PXQL-

cípios, “prefeiturização” de Conselhos Municipais, dominância tecnocrática 
na relação do Estado com as comunidades, e premiação constante apenas 
de ONGs altamente estruturadas são apenas alguns dos exemplos de como 
traços históricos das políticas públicas brasileiras, como o insulamento bu-
rocrático, o clientelismo e o corporativismo podem adquirir novas roupagens 
dentro das propostas de modernização.
(VVHV�VmR�GHVD¿RV�TXH�VH�DSUHVHQWDP�D�WRGRV�QyV��EUDVLOHLURV��QR�HTXD-

cionamento dessas complexas relações, o que é tão necessário a um Estado 



TXH�SUHFLVD�VHU�PDLV�H¿FLHQWH��DR�PHVPR�WHPSR�HP�TXH�VH�WRUQD�PDLV�GH-
mocrático e justo para todos.



Morte e vida severina nas ruas
Téo - Armindo dos Santos de Sousa Teodósio

2�UHFHQWH�HSLVyGLR�GR�PHQGLJR�TXH�VH�WRUQRX�PRGHOR�IRWRJUi¿FR�³S}H�XP�
dedo na ferida” social que representa uma importante questão, que é uma 
³SHGUD�QR�VDSDWR´�GDV�SROtWLFDV�VRFLDLV�H�GD�SUySULD�VRFLHGDGH��D�TXHVWmR�GDV�
SRSXODo}HV�TXH�YLYHP�HP�VLWXDomR�GH�UXD��RV�KRPHOHVV��2V�PRUDGRUHV�GH�
rua sempre foram um dos objetos prediletos do assistencialismo e da abor-
GDJHP�FDULWDWLYD�GD�SREUH]D��TXH�PDUFDUDP��DR�ORQJR�GD�KLVWyULD��D�SRVWXUD�
GDV�FODVVHV�VRFLDLV�DEDVWDGDV��
(�D�SDODYUD�p�³REMHWR´�PHVPR��QR�SLRU�VHQWLGR�GD�SDODYUD��RX�VHMD��GH�

VHU�WRPDGR�FRPR�³XPD�FRLVD´�D�VHU�WUDEDOKDGD��PHOKRUDGD��WUDQVIRUPDGD��
OLPSD��HOLPLQDGD�GR�WHFLGR�XUEDQR�H�UHLQWHJUDGD�j�VRFLHGDGH��1mR�LPSRUWDULD�
se, para isso, seus direitos fossem usurpados, sua dignidade como pessoa 
�TXH��LQFOXVLYH��WHP�R�GLUHLWR�GH�HVFROKHU�YLYHU�QDV�UXDV���IRVVH�XOWUDMDGD�
SHODV�PHOKRUHV�Do}HV�HP�EXVFD�GD�³FXUD´�SDUD�HVVD�VXSRVWD�FKDJD�VRFLDO�
XUEDQD��2�SUREOHPD�QmR�p�D�FDULGDGH��(VWD��HP�VL�PHVPD��p�XPD�SRVWXUD�
QREUH��0DV�VLP�R�IDWR�GH�TXH�HOD�VHPSUH�YHQKD�DFRPSDQKDGD�GD�YLROrQFLD��
GHPRQVWUDQGR�DV�FRQWUDGLo}HV�GH�XP�GLVFXUVR�TXH�SUHJD�D�DVVLVWrQFLD�j�SR-
SXODomR�GH�UXD��DR�PHVPR�WHPSR�HP�TXH��FRP�WUXFXOrQFLD�H�DXWRULWDULVPR��
OLGD�FRP�HVVH�JUXSR�VRFLDO��
0DLV�GLItFLO�p�HVWDEHOHFHU�XPD�SROtWLFD�S~EOLFD�H�XPD�DomR�LQWHJUDGD�GH�

RUJDQL]Do}HV�GD�VRFLHGDGH�FLYLO�TXH�VHMDP�FDSD]HV�GH��DQWHV�GH�³HOLPLQDU��
limpar e retirar das ruas”, estabelecer bases democráticas, cidadãs e justas 
GH�FRQYtYLR�FRP�RV�GLIHUHQWHV�JUXSRV�GH�SHVVRDV�TXH�VH�HQFRQWUDP�HP�VLWX-
DomR�GH�UXD��(�H[LVWHP�H[SHULrQFLDV�EHP�VXFHGLGDV�HP�GLYHUVRV�SDtVHV��TXH�
GHPRQVWUDP�FRPR�VH�SRGH�FULDU�XP�HVSDoR�GH�PDLRU�WROHUkQFLD�H�FRQYtYLR�
urbano – que é também uma das bases da democracia moderna – com as 
SRSXODo}HV�TXH�YLYHP�QDV�UXDV�
3RUpP��R�GHVFRQKHFLPHQWR�H�R�PHGR�VHPSUH�SUHYDOHFHP��(��PHVPR�

TXDQGR�DV�LQWHQo}HV�VmR�DV�PHOKRUHV��RV�UHVXOWDGRV�IUHTXHQWHPHQWH�VmR��
QR�PtQLPR��TXHVWLRQiYHLV��+i�XP�JUDQGH�GHVFRQKHFLPHQWR�VREUH�DV�P~OWL-
SODV�PRWLYDo}HV�H�KLVWyULDV�GH�YLGD�TXH�OHYDP�SHVVRDV�j�FRQGLomR�GH�YLYHU�
QDV�UXDV�H�SHODV�UXDV��([LVWHP�KLVWyULDV�TXH�QmR�VmR�DSHQDV�GH�GURJDGLomR��
FRPR�PXLWRV�SHQVDP��(�WDPEpP�Ki�R�PHGR��SRUTXH�HVVD�SRSXODomR�UHSUH-
VHQWD�R�RXWUR�ODGR�GRV�VRQKRV�GH�XPD�VRFLHGDGH�IXQGDGD�QR�WUDEDOKR��QR�
consumo, na acumulação de riqueza e na ostentação de status no ambiente 



XUEDQR��8P�ODGR�TXH�PXLWRV�QmR�TXHUHP�UHFRQKHFHU�TXH�H[LVWD��8P�ODGR�
TXH�OHPEUD�D�WRGRV�TXH��QD�VRFLHGDGH�GR�KLSHUWUDEDOKR��GR�KLSHUFRQVXPR�H�
GD�KLSHUFRQH[mR��WRGRV�FRUUHP�R�ULVFR�VH�WRUQDU�LUUHOHYDQWHV�H�¿FDU�GH�IRUD�
GHVVH�WXUELOKmR�TXH�p�D�YLGD�QDV�FLGDGHV�PRGHUQDV��FDLQGR�QD�WULVWH�VLQD�GH�
XPD�³PRUWH�H�YLGD�VHYHULQD �́�QDV�UXDV�GHVWDV�FLGDGHV�



Outro alvorecer
Cecilia Pires

Menina ainda, já gostava de ler e de escrever. Prestava atenção em tudo, 
nas pessoas, no seu modo de falar, de se comportarem. E também nos ou-
tros seres da Natureza, como as plantas e os animais, na forma como viviam. 

A natureza, para mim, sempre foi próxima, algo no qual eu me sentia in-
serida. Já adulta, estive atenta e preocupada com o que foi feito do planeta. 
Eu penso que é possível recuar um pouco nessa devastação. Acredito que as 
pessoas possam querer viver de outro modo, sem destruir tudo, embora re-
conheça que este seja um entendimento difícil para as cabeças tecnológicas, 
na tomada de decisões.
(�¿FR�D�SHQVDU��'H�TXH�FRLVDV�VH�UHVVHQWH�D�KXPDQLGDGH��KRMH"��2XYLQ-

do diferentes falas, deduzo que a imensa quantidade de notícias que me 
chegam aos olhos e ouvidos, percebo que a maioria das pessoas busca paz, 
RUGHP��DOHJULD��XPD�YLGD�VHJXUD�H�WUDQTXLOD��FRP�DV�QHFHVVLGDGHV�H�GL¿FXO-
dades administradas.
0DV�GH�TXH�GHSHQGH�LVVR"�'DV�OHLV�RX�GRV�JRYHUQDQWHV"�2X�GH�DPERV"�

(P�TXr�RX�HP�TXHP�FRQ¿DU"�$�TXHP�DWULEXLU�D�FDXVD�GH�WDQWRV�GHVPDQGRV�
H�GH�WDQWRV�FULPHV"�6HUi�R�KRPHP�FDSD]�GH�FXLGDU�GH�VXD�SUySULD�KXPDQL-
GDGH"��2X�WXGR�R�TXH�ID]�p�SDUD�GHVWUXLU�DRV�RXWURV��D�VL�PHVPR�H�j�QDWXUH-
]D"��2QGH�¿FD�R�³FODUR�HVFXUR´�GH�WXGR�LVVR"

Percorrendo o Brasil, olhando suas belezas naturais, diversidade cultural, 
suas expressivas singularidades de todo tipo (em termos de valores), me 
GHL[R�¿FDU�HQYROYLGD�HP�XPD�JDPD�GH�VHQWLPHQWRV�H�SHQVDPHQWRV��TXH�LQ-
cidem num foco subjetivo. Esse foco requer o conhecimento, a compreensão 
das potencialidades que o sujeito da razão é capaz de construir, de agregar, 
de permitir processos de emancipação.

Inúmeros projetos de expansão tecnológica podem condicionar melhorias 
na vida das pessoas, mas devem ter o cuidado para não agredir a nature-
za, suas unidades de preservação e, sobretudo, também devem manter o 
UHVSHLWR�jV�FXOWXUDV�GH�UHVLVWrQFLD��QRV�GLYHUVRV�OXJDUHV�GHVWH�LPHQVR�SDLV��
1mR�VH�WHP�R�GLUHLWR�GH�FRQ¿VFDU�R�GHVHMR�GRV�VXMHLWRV�TXH�TXHLUDP�PRUDU�

no campo ou na cidade. Eles podem e devem trabalhar a partir das condições 
materiais de suas existências, nós níveis de soberania que merece o ser hu-
mano. A ideologia do progresso ou a recusa do desenvolvimento são fatores 
que impedem o acerto da humanidade com sua própria dinâmica.



6HUi�SRVVtYHO�RXWUR�DOYRUHFHU�SDUD�D�KXPDQLGDGH"



Necessidades & Mudanças
Cleber Dutra

Ao ler este título, você pode estar se perguntando: “O que este tema pode 
ter de interessante para uma coluna?” Faz sentido pensar que quem lê uma 
coluna em um “site” ou num “blog” provavelmente busca algo divertido, 
próximo ao cotidiano, ou algo que, embora excêntrico ao seu dia a dia, seja 
atrativo para seu interesse pessoal. Talvez o ideal seja que o texto combine 
todas estas características e também algumas outras atraentes. Cabe aqui, 
então, uma breve explicação para a escolha deste assunto. 

Escolhendo um tópico que contribuísse para a coluna do Felipe, me pa-
UHFHX�TXH�HVWH�WHPD�IRVVH�~WLO��H�R�¿]�SRU�DOJXPDV�UD]}HV��3ULPHLUDPHQWH��
GHYLGR�D�TXHVW}HV�SHVVRDLV��WRGRV�WHPRV��SHOR�PHQRV�HP�DOJXQV�PRPHQWRV�
de nossas vidas, uma aspiração por melhorarmos numa qualidade ou por 
atingirmos um patamar mais elevado em algo pessoal. Isto pode ser visto 
como uma “necessidade”, já que se sustenta por um desejo íntimo por algo 
que não se “tem” ou que ainda não se “é”. E este tema também tem um ape-
lo para “mudança”, porque a realização deste desejo implica em uma trans-
IRUPDomR�GH�DOJR��SDUD�TXH�SDVVHPRV�D�WHU�RX�VHU�DOJR�TXH�DVSLUDPRV��3HOR�
DVSHFWR�GDV�UD]}HV�VRFLDLV��RV�VHUHV�KXPDQRV�WrP�LQVDWLVIDo}HV�FRP�R�PHLR�
em que vivem. E estas são de todos os tipos. Se chegamos aonde estamos, 
como Humanidade, tanto tecnológica quanto culturalmente, foi por termos 
“algo” nos incomodando, desde o tempo em que vivíamos nas cavernas. A 
lista de necessidades para aquela época seria enorme, quando comparada 
FRP�RV�SDGU}HV�TXH�WHPRV�QD�YLGD�XUEDQD�PpGLD�GH�KRMH��8PD�HQTXHWH�
sobre “Há algo que você acha que não está bom no seu dia-a-dia?” teria, 
HP�YiULDV�VRFLHGDGHV�GR�PXQGR��XPD�UHVSRVWD�D¿UPDWLYD��(QWmR��TXHUHPRV�
“mudar” algo em nosso meio. E, neste caso, tem-se aí uma “necessidade”. 
3RU�¿P��Ki�UD]}HV�JOREDLV�SDUD�SHQVDUPRV�HP�³1HFHVVLGDGHV�	�0XGDQoDV �́�
Basta acompanharmos noticiários para lembrar de debates como os que 
ocorreram na Rio+20, quando foram discutidos os riscos de um colapso nos 
recursos do planeta.
1HVWD�yWLFD�±�D�GDV�UD]}HV�SODQHWiULDV�±�YHMR�XPD�H[FHOHQWH�RFDVLmR�SDUD�

expor um pouco sobre o meu interesse pelo tema e os “meus porquês” pela 
escolha. Venho ocupando-me com a questão da Sustentabilidade há algum 
tempo e, nesta vivência, entendi a “necessidade” de estudar sobre algumas 
“mudanças” que precisamos realizar, se quisermos “sobreviver”, como espé-



cie, no planeta. Este não é, porém, um texto de teorias sobre este assunto, 
PDV�XP�DSDQKDGR�GH�UHÀH[}HV�SHVVRDLV�³VHPL´�GHVFRPSURPLVVDGDV��'HV-
taco o “semi”, porque, de fato, não deixo de ter um grande interesse pessoal 
nesta mensagem. Ela poderia ser resumida, pelo menos, em “querer um 
mundo melhor”. E isto implica “Mudanças”.
6H�SHQVDPRV�VREUH�RV�WUrV�QtYHLV��SHVVRDO��VRFLDO�H�JOREDO��GDV�UD]}HV�GH�

interesse pela mudança, há algo em comum entre estes níveis, como raiz 
dos movimentos de transformação, que caracteriza a necessidade e impul-
VLRQD�DV�WUDQVIRUPDo}HV��6mR�DV�&ULVHV��(VWDV�SRGHP�VHU�GH¿QLGDV�FRPR�³HV-
tados críticos”, em qualquer situação, que suscitam energias que atuam, em 
PDLRU�RX�PHQRU�LQWHQVLGDGH��SDUD�LQVWLJDU�PXGDQoDV��(P�XPD�UHÀH[mR�EHP�
generalista, vemos a “Busca de Equilíbrio” como uma lei universal. Volto às 
minhas aulas de Termodinâmica – parte de minha formação é em Química – 
para lembrar das forças que agem para equilibrar estados instáveis de siste-
mas termodinâmicos. Assim, num ato de Senso Comum, é possível enxergar 
que “crises” geram “necessidades” de “mudanças”, sejam elas individuais, 
sociais e/ou globais.

Há claros sinais de “crise” no momento atual. Não cabe, neste espaço 
reduzido, detalhar esses estados críticos, especialmente os individuais. Con-
tudo, vários fóruns e meios de comunicação anunciam nossos desequilíbrios, 
como pessoas, sociedade e planeta. Criminalidade, epidemias e doenças de 
GLYHUVRV�WLSRV��FRQYXOV}HV�SROtWLFDV�H�VRFLDLV��FDWiVWURIHV�FOLPiWLFDV��HWF���
RFXSDP�ERD�SDUWH�GRV�QRWLFLiULRV��3DUHFHP�QmR�IDOWDU�FULVHV�FRPR�IDWRUHV�
nucleadores de forças transformadoras.

Entretanto, a percepção da “necessidade” é embotada em diversos indi-
víduos e sociedades, dependendo da cultura destes. Com a ênfase cultural 
para o “material”, nossos valores orientam nossa percepção do urgente para 
DTXLOR�TXH�VH�DYL]LQKH�GR�¿QDQFHLUR��(P�WHUPRV�GH�3ROtWLFD��SRU�H[HPSOR��
o mundo exercita seu pensar como “custo”. Como exemplo, o assunto das 
Mudanças Climáticas não teve tanto impulso na discussão internacional até o 
lançamento do Relatório Stern – falava-se ali sobre o “quanto ia custar” para 
RV�SDtVHV�WRGR�R�FRQMXQWR�JOREDO�GH�DOWHUDo}HV�QR�FOLPD��+i�R�GLWR�SRSXODU�
de: “Quando dói no bolso...”, referindo-se a um indivíduo e à sua motivação 
para mudar, que destaca o fator que desperta o entendimento da “necessi-
dade”.
3RUpP��HQWUH�R�³HQWHQGLPHQWR´�H�D�³DomR �́�Ki��TXDVH�VHPSUH��XPD�HQRU-

me distância. Somos caracterizados pela “acomodação”, pelo comodismo. 
Apesar de compreendermos a necessidade da mudança – e, às vezes, até 
argumentarmos, defendermos e promovermos certas mudanças – nem sem-
pre as realizamos em nós mesmos. Quando se fala em necessidade de mu-
GDQoDV��UDUDV�VmR�DV�RFDVL}HV�HP�TXH�D�W{QLFD�GR�GLVFXUVR�QmR�VH�GLULJH�SDUD�
mudar “o outro”. Creio que este seja um ponto sobre o qual todos precisa-
PRV�UHÀHWLU�FRP�PDLV�DWHQomR�
7DOYH]�HVWD�VHMD�DWp�XPD�GDV�UD]}HV�SDUD�D�PLQKD�HVFROKD�GHVWH�WySLFR��

FRQVLGHUDQGR�D�GL¿FXOGDGH�TXH�WHPRV�SDUD�OLGDU�FRP�HOH��(�RXWUD�SRGH�VHU�R�
momento grave pelo qual passamos, enquanto Humanidade. Se não nos me-
lhorarmos nesta questão, certamente seremos “encorajados” a nos mover 
pela ação da lei universal natural de “Busca de Equilíbrio”, que foi comentada 
acima, usando a Termodinâmica como exemplo. Tão logo o estado (quase) 



FUtWLFR�HP�TXH�QRV�HQFRQWUDPRV�VH�LQWHQVL¿TXH��PXGDUHPRV��(�LVWR�WDPEpP�
VLJQL¿FDUi��QR�HQWDQWR��XP�HOHYDGR�HVWDGR�GH�³LQF{PRGR �́�R�TXH�SRGH�DFDU-
retar sofrimentos extraordinários.

Ao encerrar estas linhas, podemos pensar no agravante indicado pela 
sabedoria popular, que nos compara – enquanto seres humanos – à situ-
ação do sapo vivo, cozinhando na panela que foi levada ao fogo com água 
fria. Apesar da percepção do perigo crescente – e também da necessidade 
de agir, enquanto ainda não se atingiu um estado crítico irreversível – ele 
vai se acomodando, até o momento em que “já seja tarde demais”. Mas a 
conclusão deste texto parece-me demasiado drástica, enquanto contribuição 
SDUD�R�SURSyVLWR�D�TXH�HOD�VH�GHVWLQD��$VVLP��D�QRWD�¿QDO�TXH�TXHUR�UHJLV-
WUDU�QHVWD�PHQVDJHP�p�GH�FDUiWHU�PDLV�HGL¿FDQWH��&RPR�VHU�KXPDQR��Ki�
VHPSUH�XPD�W{QLFD�GH�HVSHUDQoD��TXDQGR�UHÀHWLPRV�VREUH�QRVVD�KLVWyULD�
e pensamos em exemplos que nos provam que “o difícil não é impossível”. 
Talvez o melhor exemplo (relativamente) recente que temos disto é o da re-
YROXomR�SDFt¿FD�HPSUHHQGLGD�SRU�*DQGKL�SHOD�LQGHSHQGrQFLD�GD�ËQGLD��DOJR�
que, à época, poderia até nos parecer “impossível”. Contradizendo a nossa 
³WHQGrQFLD�QRUPDO´�±�FRPR�FRPHQWDGR�GRLV�SDUiJUDIRV�DFLPD�±�*DQGKL�QRV�
recomendava: “Se quisermos mudar algo no mundo, comecemos esta mu-
dança em nós mesmos.”



Planeta das formigas
Elaine Melo de Oliveira

O homem é, do ponto de vista da Ciência, um animal. O que nos distin-
gue dos outros, teoricamente, seria a racionalidade. Mas realmente é isso? 
Talvez fôssemos iguais, no que se refere à busca por importância dentro de 
um grupo, como muitos outros bandos de animais encontrados na natureza. 
Cães elegem o cão dominante da matilha, bandos de macacos possuem um 
chefes por este ser o mais forte, algumas aves possuem líderes que voam 
mais rapidamente... Seria, para nós, a inteligência a forma mais valorizada e 
respeitada dentro de “nossos bandos”? Segundo Aristóteles, o homem é um 
animal social e carente de outros. Talvez seja por esse motivo que o homem 
SUHFLVH�WDQWR�VH�D¿UPDU�SHUDQWH�RV�RXWURV�H�DV�RXWUDV�HVSpFLHV��2�H[DJHUR�
GHVVD�D¿UPDomR�WRUQD�R�KRPHP�SUHSRWHQWH��7mR�SUHSRWHQWH�TXH�MXOJDPRV�
nossa racionalidade superior à outras espécies, mesmo não conseguindo ain-
da compreender o quão racionais (ou não) sejam as outras espécies. Formi-
JXHLURV�SRU�H[HPSOR��SRVVXHP�XPD�FRPSOH[D�RUJDQL]DomR��FRP�HVWUXWXUDV�
TXH�D�HQJHQKDULD�KXPDQD�DFDERX�SRU�FRSLDU��SHOD�VXD�SHUIHLomR�H�VLPSOLFLGD-
GH��FRPR�D�DUTXLWHWXUD��R�VLVWHPD�GH�YHQWLODomR�GH�VHXV�KDELWDWV��GUHQDJHP�
de resíduos, formas de transportes como as nossas rodovias, etc.). Então, o 
que nos distingue dos outros seres é mesmo ser racional? Comparando com 
R�~OWLPR�H[HPSOR��SRGHPRV�YHU�XPD�VRFLHGDGH�EHP�PDLV�HYROXtGD��$�GLVWUL-
EXLomR�GH�IXQo}HV�QmR�LVROD�TXDOTXHU�LQWHJUDQWH��1D�VRFLHGDGH�GDV�IRUPLJDV��
�DWp�RQGH�VH�VDLED��QmR�H[LVWH�PDUJLQDOLGDGH��QmR�Ki�FRUUXSomR��QmR�H[LVWH�
fome e todos têm trabalho.

A prepotência humana e a sua necessidade de superioridade (ou, talvez, 
GH�DFHLWDomR��ID]HP�FRP�TXH�D�QRVVD�HVSpFLH�GHVWUXD�DV�RXWUDV��D�VL�SUySULD�
H�WDOYH]�DV�FRQGLo}HV�GH�YLGD�QR�SODQHWD��(P�GLYHUVDV�HVSpFLHV�GH�LQGLYtGXRV�
HJRtVWDV�±�TXH�SURFXUDP�R�EHQHItFLR�LQGLYLGXDO�GH�UHSURGX]LU�R�VHX�'1$��H�
conseguir alimento em quantidade abundante só visando a sobrevivência 
LQGLYLGXDO�±�DFDEDP�FRPSURPHWHQGR�R�JUXSR�WRGR��GLPLQXLQGR��SRU�H[HP-
SOR��D�YDULDELOLGDGH�JHQpWLFD�GD�SRSXODomR��H�IDYRUHFHQGR�D�VXD�H[WLQomR��
$V�PHVPDV�SRSXODo}HV�QmR�VmR�FRQVLGHUDGDV�UDFLRQDLV��H�DWp�FRQVLGHUDPRV�
uma certa “burrice” em termos estratégicos. Apesar de termos certeza da 
QRVVD�UDFLRQDOLGDGH��QmR�SDUHFHPRV�WmR�GLIHUHQWHV�DVVLP��SRLV��QR�¿P�GDV�
FRQWDV��HVWDPRV�H[WLQJXLQGR�RV�UHFXUVRV�TXH�QRV�PDQWrP�YLYRV�SRU�PRWLYRV�
individualistas. E também o fazemos às outras espécies. Isso é mesmo “ser 



racional”? Coletivamente, não seriam, então, as formigas ou as abelhas mais 
racionais do que nós?

 A verdade é que somos tão brilhantes quanto autodestrutivos, quando 
comparados a outras espécies. Temos capacidades impressionantes, mas 
ainda não somos capazes de usar nossa inteligência para o bem comum. 
7RGDV�DV�iUHDV�GR�FRQKHFLPHQWR�DYDQoDUDP��PDV�FDGD�YH]�SDUHFHP�PDLV�
fragmentadas, mais especializadas e mais distantes umas das outras. 
�$�VDtGD�HVWi�HP�XPD�HGXFDomR�TXH�LQWHJUH�D�KXPDQLGDGH��FRP�R�VHQWLGR�

de buscar um objetivo comum. Assim como as formigas se unem para que 
WRGRV�FRQVLJDP�DOLPHQWR�H�WUDEDOKR��D�HGXFDomR�GHYH�FRRUGHQDU�D�VRFLHGDGH�
para que sejam primeiramente supridas as necessidades mais importantes. 
$�HGXFDomR�GHYH�VHUYLU�SDUD�SUHSDUDU�RV�LQGLYtGXRV�SDUD�¿QV�VRFLDLV��PDLV�
GR�TXH�SDUD�RV�LQGLYLGXDLV��(�LVWR�QmR�VLJQL¿FDULD�DXVrQFLD�GH�LQGLYLGXDOLGD-
de, pois cabe a ela fornecer o apoio para os talentos de cada um. Talvez, 
VH�FRSLiVVHPRV�D�HVWUXWXUD�GH�RXWUDV�HVSpFLHV��FRQVHJXLUtDPRV�XPD�UHDO�
racionalidade.

“A nossa prepotência tem nos impedido de aceitar o quão simples nós 
VRPRV��H�LVVR�WHP�GL¿FXOWDGR�DLQGD�PDLV�R�QRVVR�FRQKHFLPHQWR�GH�QyV�PHV-
PRV´��)HOLSH�&D[HLUR��
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Política sob diferentes 
enfoques



A massa
Maira Comerlato

O que passa
Na cabeça
Dessa gente
Displicente
Que trabalha
Como escrava
E sorrindo
Vai pra casa
Apesar
De não ter nada
Pra comemorar?

O que passa
Na cabeça
Dessa massa
Desvalida
Que não sabe
Como vai
Subir na vida
Sem escola
Sem dinheiro
E sem lugar?

O que passa
Na cabeça
De quem pensa
E se senta
Numa mesa
E só inventa?
Que cercado
De riquezas
Se dispõe
A assinar
Condenando



O futuro
Dos que não
Sabem
Falar.

Publicado em http://alfarrabios82.blogspot.com.
br/2006/12/o-que-passa-na-cabeca-dessa-gente.html



Onde você estava 
na longa noite de 64?

Soninha - Sonia Porto Machado

2XWUR�GLD��XPD�SHVVRD�EHP�MRYHP�SHUJXQWRX�D�XP�JUXSR�R�TXH�¿]HPRV�
durante a ditadura militar. Isso abriu minha caixa de lembranças, aquelas 
que nunca haviam sido esquecidas. Uma pessoa que estava junto respondeu 
que “éramos muito novinhos nessa época”. E é verdade mesmo. Éramos 
muito “novinhos”. 
&DVR�SXGHVVH�FODVVL¿FDU�DV�UHDo}HV�GDV�SHVVRDV�IUHQWH�j�GLWDGXUD�PLOLWDU��

eu diria, de maneira muito rígida, que uns nem viram a ditadura passar. 
2XWURV�YLUDP�H�LJQRUDUDP��$OJXQV�YLUDP�H�DWXDUDP��WDQWR�D�IDYRU�TXDQWR�
contra. 

Nasci 6 meses antes do Golpe Militar de março de 64. Isto me habilita 
D�GL]HU�TXH�¿]HPRV����DQRV�DR�PHVPR�WHPSR��(�LVWR�WDPEpP�PH�SHUPLWH�
lamentar ter nascido na mesma época. Já que, como irmã mais velha, em 6 
PHVHV��SRVVR�D¿UPDU�TXH�SHUGL�PXLWR�FRP�HVVH�QDVFLPHQWR��

Cresci e entrei na escola durante o período chamado “nos de Chumbo” 
�FKDPDPRV�DVVLP�R�SHUtRGR�GR�*RYHUQR�0pGLFL���(�IRL�R�SHUtRGR�PDLV�GLItFLO�
GRV����DQRV�HP�TXH�QRV�IDOWRX�GHPRFUDFLD��'XUDQWH�DQRV��WLYH�XP�SHVDGHOR�
repetitivo com o mesmo personagem. Ele sempre aparecia pra acabar com 
minhas noites. Sonhava com o meu conterrâneo que, por acaso, era o pre-
sidente do país nesse período, e que chegou ao poder de uma maneira nada 
UHFRPHQGiYHO��(UD�R�*HQHUDO�0pGLFL��TXH��GXUDQWH�PXLWDV�GpFDGDV��IRL�XPD�
¿JXUD�LOXVWUH�HP�PLQKD�FLGDGH�QDWDO��H�WDPEpP�IRL�R�DOYR�GRV�PHXV�PDLRUHV�
medos. Sim, sonhava com ele. Ou melhor, ele invadia minhas noites até há 
SRXFRV�DQRV��TXDQGR�D�FDVD�HP�TXH�YLYLD�IRL�WUDQVIRUPDGD�HP�0XVHX�(PtOLR�
*DUUDVWD]X�0pGLFL��$WXDOPHQWH��IRL�UHEDWL]DGD��SDUD�R�DOtYLR�GH�PLQKDV�QRL-
tes, e também das de muitos bageenses.
0XLWR�FHGR�PH�LQWHUHVVHL�SHOD�SROtWLFD��(�LVVR�QmR�p�FRLVD�IiFLO��TXDQGR�

se vive em um país em que vigora o autoritarismo. Quando tinha 12 anos e 
estudava em uma escola religiosa, conheci dois irmãos Maristas (Irmão Fá-
bio e Irmão Chico) que me convidaram a participar de um grupo de jovens 
GD�HVFROD�H�GD�,JUHMD�&DWyOLFD��1D�pSRFD��D�,JUHMD�&DWyOLFD�WLQKD�XPD�IRUWH�
DWXDomR�SROtWLFD�H�GXDV�RULHQWDo}HV�GLVWLQWDV��XP�JUXSR��HQWUH�RXWURV��TXH�
era extremamente conservador, chamado CLJ e outro grupo, mais contesta-



GRU�H�OLJDGR�j�7HRORJLD�GD�/LEHUWDomR��FKDPDGR�&(7$��HQWUH�RXWURV�JUXSRV���
3DUD�PLQKD�VRUWH��RV�LUPmRV�TXH�PH�FRQYLGDUDP�HUD�OLJDGRV�j�7HRORJLD�GD�
/LEHUWDomR��$OL�¿]�PLQKD�IRUPDomR�SROtWLFD��MXQWR�DRV�0DULVWDV��(�D�VHJXL�GH-
pois, com os Jesuítas do Colégio Anchieta, quando comecei a participar de 
um curso anual, que ocorria no Seminário Maior de Viamão (RS), durante o 
YHUmR��GH�IRUPDomR�GH�MRYHQV�OLGHUDQoDV��'XUDQWH���DQRV�GH�&(7$��QRV�DQRV�
���������FRP�PHXV��������H����DQRV��DOL�HUD�R�OXJDU��OLJDGR�j�,JUHMD�&DWyOL-
ca, de onde saíram jovens que aprenderam a compreender a realidade com 
LQWHQVDV�DXODV�GH�+LVWyULD��6RFLRORJLD��)LORVR¿D�H�7HRORJLD��(UDP�LQWHQVRV����
dias, em cada etapa. Ensinavam a usar um método chamado Ver-Julgar-Agir 
H��DFLPD�GH�WXGR��D�ROKDU�RV�SREUHV�H�RSULPLGRV�GR�SDtV��$OL�WDPEpP�IRL�HQ-
VLQDGR�TXH�DV�IURQWHLUDV�GR�PXQGR�HUDP�DSHQDV�FRQYHQo}HV�H�TXH�D�OXWD�HUD�
internacional. Nesse lugar se preparou uma parte considerável de militantes 
TXH�DWXDUDP�HP�YiULDV�IUHQWHV�
)LTXHL�QHVVH�JUXSR�GRV����DQRV�DRV����DQRV��ID]HQGR�R�TXH�KRMH�VH�FKDPD�

de trabalhos sociais acrescidos de uma visão política baseada na conscienti-
]DomR�GR�SDSHO�GR�LQGLYtGXR�H�GD�FRPXQLGDGH��HUDP�DV�&RPXQLGDGHV�(FOH-
siásticas de Base). Por isso, era um trabalho mal visto por quem estava no 
poder. E a pressão recebida para romper com esse grupo era constante. Meu 
pai também pressionava com a mesma orientação, porque era pressionado 
pela burguesia da cidade. Mas eu resistia...

Aos 17 anos, passei no vestibular e entrei na Universidade. Fui para Santa 
Maria, para morar e estudar. Claro, lá havia um grupo de mesma orientação 
H�DomR��GR�TXDO�FRPHFHL�D�SDUWLFLSDU��(P�SRXFR�WHPSR��IXL�DERUGDGD�SRU�JUX-
SR�GH�RXWUR�WLSR��8P�JUXSR�TXH�QmR�HUD�EDVHDGR�QD�7HRORJLD�H�TXH�SHQVDYD�
HP�Do}HV�PDLV�UDGLFDLV��,VVR�Mi�HUD�������JRYHUQR�GR�)LJXHLUHGR��DTXHOH�
TXH�GL]LD�TXH�SUHIHULD�FKHLUR�GH�ERVWD�D�FKHLUR�GH�SRYR��1mR�HUDP�PDLV�RV�
$QRV�GH�&KXPER��HPERUD�DLQGD�IRVVH�XPD�'LWDGXUD��0HX�QRYR�JUXSR�HUD�
um partido clandestino. Sim, “clandestino”, porque continuava a época do 
ELSDUWLGDULVPR��$5(1$�H�0'%���2V�PLOLWDUHV�QmR�SHUPLWLDP�RXWURV�SDUWLGRV��
e muito menos um partido comunista como o PRC (Partido Revolucionário 
Comunista). 
6DLU�GH�XP�JUXSR�OLJDGR�j�7HRORJLD�GD�/LEHUWDomR�H�LU�SDUD�R�35&�WHYH�

JUDQGHV�LPSDFWRV�QD�PLQKD�YLGD��8PD�GHODV�IRL�D�GH�FRPHoDU�D�PLOLWDU�GH�
PDQHLUD�RUJDQL]DGD�H�FODQGHVWLQD��0LOLWDU�HP�XP�SDUWLGR�TXH�GHVHMDYD��HQWUH�
RXWUDV�FRLVDV��GHUUXEDU�D�GLWDGXUD�PLOLWDU��p�DOJR�TXH�SURGX]�JUDQGHV�PDU-
cas. Esse partido, espalhado por todo o país, atuou de maneira intensa até 
R�¿P�GRV�DQRV�����&RP�QRPHV�¿FWtFLRV��UHXQL}HV�H�FRQJUHVVRV�FODQGHVWLQRV��
IRPRV�FRQTXLVWDQGR�HVSDoRV�SRVVtYHLV�H�LPSRVVtYHLV��
1D�8QLYHUVLGDGH��R�35&��MXQWR�FRP�RXWUDV�RUJDQL]Do}HV��RUJDQL]RX�H�OL-

GHURX�GHVGH�SDVVHDWDV��FRP�GLUHLWR�j�UHSUHVVmR�SROLFLDO��DWp�D�LQYDVmR�H�
ocupação do Restaurante Universitário (RU); desde a ocupação do Conse-
lho Universitário (encerramos e mantivemos presos todos os integrantes do 
Conselho em uma sala durante horas) até a ocupação da Reitoria. O PRC 
IXQGRX�H�FRQTXLVWRX�RV�GLUHWyULRV�DFDGrPLFRV�H�RV�'&(V�GH�YiULDV�FLGDGHV��
PHVPR�LVWR�VHQGR�SURLELGR��2UJDQL]RX�HYHQWRV�FXOWXUDLV�LPSRUWDQWHV�FRPR�
R�&LR�GD�7HUUD��HP�&D[LDV�GR�6XO�H��GHSRLV��R�1RVVDV�([SUHVV}HV��HP�6DQWD�
0DULD��&ULRX�JUXSRV�IHPLQLVWDV�FRPR�R�*HUPLQDO��TXH�IRL�IXQGDPHQWDO�SDUD�
uma geração inteira. Elegeu vereadores e deputados por todo o país.



)LTXHL�HP�6DQWD�0DULD�GXUDQWH���DQRV��)RUPDGD��IXL�PRUDU�HP�3RUWR�$OH-
JUH�QR�DQR�VHJXLQWH�j�GHUURWD�GDV�'LUHWDV�-i��(P�����QR�*RYHUQR�6DUQH\��
R¿FLDOPHQWH�DSyV�R�¿P�GD�'LWDGXUD��HPERUD�VHQGR�R�SDtV�JRYHUQDGR�SRU�
um legítimo representante da ARENA, já se respirava novos ares. Em Porto 
$OHJUH��FRQWLQXHL�D�PLOLWkQFLD��DJRUD�GH�PDQHLUD�H[FOXVLYD��HP�GXDV�IUHQWHV��
QD�FDPSDQKD�SROtWLFD�SDUD�GHSXWDGR�FRQVWLWXLQWH�H�SUHIHLWXUD�GH�&DQRDV�H��
DR�PHVPR�WHPSR��WUDEDOKDQGR�QR�-RUQDO�³)D]HQGR�2�$PDQKm´��R�MRUQDO�GR�
PRC). 
,VVR�IRL�DWp�������TXDQGR�DV�PXGDQoDV�GHPRFUiWLFDV�FRPHoDP�D�WRPDU�

PDLV�IRUPD��(�D�QRYD�&RQVWLWXLomR�WLURX�GD�FODQGHVWLQLGDGH�WRGRV�RV�SDUWLGRV�
TXH�KDYLDP�VLGR�SURVFULWRV��(�WHUHPRV��SHOD�SULPHLUD�YH]��GHVGH�������D�SUL-
meira eleição para presidência do Brasil. Mas ai já é outra história. 
$VVLP��UHVSRQGHQGR�j�SHUJXQWD�GR�WtWXOR�³2QGH�YRFr�HVWDYD�QD�ORQJD�

QRLWH�GH���" �́�UHVSRQGR��³(X�HVWDYD�WHQWDQGR�GHUUXEDU�D�'LWDGXUD��PHVPR�
sendo tão novinha...” 

7H[WR�GHGLFDGR�D�PHXV�DPLJRV�H�FDPDUDGDV�GH�OXWDV�



Conversa livre
Rodrigo Malonow

— Olá, Como tem passado?
— Olá. Estou retomando as atividades do ano. É árduo, o começo...
— Bem, leve essa semana. Pois, no Brasil, o ano só começa mesmo de-

pois do Carnaval.
— Bah, isso é papo de empresário, para dizer que o povo nunca trabalha 

R�VX¿FLHQWH��(��DVVLP��GHVD¿DU�RV�LQFDXWRV��SDUD�ID]r�ORV�WUDEDOKDU�PDLV��H��
assim, poder extrair maior excedente de mais-valia para o seu bolso.
²�1RVVD��4XH�GLVFXUVR����9DL�QD�PHVPD�OLQKD�TXH�D�IDODomR�VREUH�H[FHVVR�

GH�IHULDGRV�
²�$LQGD�EHP�TXH�DSDUHFHX�R�'RPHQLFR�SDUD�ID]HU�R�HORJLR�GR�yFLR��R�yFLR�

criativo.
— É o discurso da culpa, do temor contra a alegria.
— É, grande ensinamento do Eco, a rosa é o importante. O humor, a co-

média, é o Nome da Rosa. 
²�1HVWH�&DUQDYDO��ROKDYD�R�PDU�QR�QDVFHU�GD�PDQKm�H�YL�XP�SDU�GH�MR-

YHQV�DRV�EHLMRV��IUHQWH�DR�PDU�
— Sapatas ou gays?
²�7UDGLFLRQDO��9HMD�TXH��DWXDOPHQWH��DGPLWLPRV�RXWURV�FRQMXQWRV�GH�QD-

PRUDGRV�SRUTXH�R�TXH�LPSRUWD�QDV�SHVVRDV�p�VXD�pWLFD�HP�UHODomR�DRV�RX-
tros e ao mundo.
²�(��WDPEpP��FRPR�RV�WHXV�¿OKRV�HVWmR�FULDQGR�VHXV�¿OKRV�
²�1yV�IRPRV�FULDGRV�QR�IRUPDWR�³EDWL]DGR��FRPXQKmR�H�FULVPD��JUXSR�GH�

FDQWR�QD�PLVVD �́�PDV�VHP�PXLWD�¿GHOLGDGH�DRV�GRPLQJRV��Mi�TXH�QHP�PHXV�
pais o cumpriam.
²�(�WDPEpP�WLQKD�R�JUXSR�GH�MRYHQV�EDVHDGR�QD�SLHGDGH��(�Dt�FRPHoRX�

a abertura, lenta e gradual.
— Lembra do Puma no Rio-Centro? Era a turma militar que queria conti-

nuar na ditadura, que queria imputar à esquerda o atentado, para ter des-
FXOSD�GH�FRQWLQXDU�R�UHJLPH�IHFKDGR�
²�$�PHVPD�WXUPD�TXH�QmR�TXHU�D�&RPLVVmR�GD�9HUGDGH�
²�6HUi�TXH�QmR�VmR�RV�PHVPRV�TXH�SDJDP�RV�³PDQLIHVWDQWHV �́�VH�VDLU�

quebra-quebra e pancadaria?
²�1D�QRVVD�pSRFD�GH�HVWXGDQWHV��¿QDO�GRV�DQRV�����DV�PDQLIHVWDo}HV�

HUDP�PXLWR�RUGHLUDV��SRUTXH�VDEtDPRV�TXH�TXDOTXHU�DWR�YLROHQWR�VHULD�GHV-



FXOSD�SDUD�GHVFHUHP�R�FDVVHWH�H�UHÀXtUHP�R�PRYLPHQWR�GH�DVFHQVmR�GH-
PRFUiWLFD��4XHP�LULD�TXHUHU�SDVVDU�SRU�EDGHUQHLUR"�$V�SHVVRDV�QmR�LULDP�
PDLV�jV�SDVVHDWDV�H�RV�FRPtFLRV��4XDOTXHU�DWR�GH�EDJXQoD�IDULD�HVYD]LDU�R�
movimento democrático.
²�$OJXQV�PDLV�YLROHQWRV�GR�PRYLPHQWR�+RMH��QDVFLGR�HVSRQWDQHDPHQWH�

GDV�UHGHV�VRFLDLV��WrP�XP�GLVFXUVR�GH�UHVSRVWD�j�YLROrQFLD�SROLFLDO��9HMD�R�
FDVR�GR�$PDULOGR��TXH�GHPRQVWUD�R�H[FHVVR�GH�YLROrQFLD�SROLFLDO�QD�LQWHUYHQ-
omR�³SDFL¿FDGRUD´�QDV�IDYHODV��7DPEpP�Ki�RV�PDUJLQDLV�WUDGLFLRQDLV��(�Ki�
aqueles que dizem haver ideologia anarquista por detrás do quebra-quebra 
GH�EDQFRV��ORMDV�GH�DXWRPyYHLV��{QLEXV�TXHLPDGRV«��(�SRUTXH�QmR�TXH-
EUDUDP�ORMDV�GH�HPSUHVDV�GH�FHOXODU��TXH�VmR�RV�PDLRUHV�³PLFURODGU}HV´�GD�
DWXDOLGDGH��TXH�URXEDP�PLOK}HV��GH�FHQWDYRV�HP�FHQWDYRV��LQ~PHUDV�YH]HV�
DR�PrV��DWUDYpV�GH�DUWLItFLRV�WpFQLFRV�

— Sabe, assim como na primavera árabe, em que parece ter havido (como 
VH�GL]��³SRU�GHWUiV�GRV�EDVWLGRUHV´���XP�GHGR�GDV�³LQWHOLJHQW&LDV �́�DTXL�IRL�
XPD�H[SHULrQFLD�GR�PDUNHWLQJ�DWUDYpV�GH�UHGHV�VRFLDLV��WHQWDQGR�PRVWUDU�D�
VXD�IRUoD��VH�FDFLIDQGR�SDUD�R�SUy[LPR�DQR�HOHLWRUDO��8P�H[HPSOR�GLVVR�p�R�
YtGHR�GDTXHOD�PHQLQD�FRQWUD�D�&RSD��TXH�SDUHFH�HVSRQWkQHR�
²�/HPEUD�GD�UHDomR�GD�MXYHQWXGH��HP�/RQGUHV��TXDQWR�j�UHWLUDGD�GH�YHU-

EDV�SDUD�DWLYLGDGHV�GH�OD]HU�TXH�IXQFLRQDYDP�HP�FHUWRV�FHQWURV�GR�(VWDGR�
²�(�GDTXHOH�HVWUDQKR�FDVR�GR�PHQRU�TXH�PDWRX�WRGD�D�IDPtOLD��/HPEUDP"�

$TXLOR�VXUJLX�EHP�QR�PRPHQWR�HP�TXH�HVWDYDP�DSDUHFHQGR��QRV�MRUQDLV��DV�
³SURSLQDV�WXFDQDGDV �́�SDUD�GHVYLDU�R�IRFR�GD�DWHQomR�VREUH�D�FRUUXSomR��(UD�
XP�FDVDO�GH�SROLFLDLV�H�D�PXOKHU�KDYLD�IHLWR�XPD�GHQ~QFLD�GH�SDUWLFLSDomR�GH�
SROLFLDLV�QDV�H[SORV}HV�DRV�FDL[DV�HOHWU{QLFRV��3DUHFH�XP�FHQiULR�GH�GHVDSD-
UHFLPHQWR�GH�DOJXpP�TXH�HQWURX�QR�SURJUDPD�GH�SURWHomR�GH�WHVWHPXQKDV�

— Bobagem. Como montariam tudo aquilo?
²�$FKR�TXH�RV�³UROH]LQKRV´�WHP�DOJR�SRU�Dt��3DUD��PRVWUDU�TXH�RV�MRYHQV�

QmR�WrP�DFHVVR�D�DWLYLGDGHV�GH�OD]HU�HVSRUWLYDV�H�FXOWXUDLV��WHDWUR��P~VLFD��
cinema.
²�$R�PHVPR�WHPSR�HP�TXH�PRVWUDP�TXH�HVWmR�VXEPHWLGRV�DR�GLVFXUVR�

GR�FRQVXPR�GH�PDUFDV�H�GR�PDUNHWLQJ�
²�2X�VRPHQWH�SRUTXH�TXHULDP�XP�DU�IUHVFR�HP�GLD�GH�FDORU��4XDQWDV�SLV-

FLQDV�S~EOLFDV�Ki�QDV�JUDQGHV�FLGDGHV�EUDVLOHLUDV"�4XDQWRV�SDUTXHV�HVSRU-
tivos? Quantos campeonatos esportivos de escolas? Quantos conservatórios 
GH�P~VLFD�GH�YiULRV�HVWLORV�H[LVWHP�QDV�SULQFLSDLV�FLGDGHV�EUDVLOHLUDV"
²�1R�HVWDGR�HP�TXH�HVWi�D�HGXFDomR�S~EOLFD�EUDVLOHLUD��H�FRP�HVWD�DWXDO�

DXVrQFLD�GH�XWRSLDV��TXDO�p�D�LGHRORJLD�TXH�VH�RIHUHFH�DR�MRYHP��VHQmR�D�
de se integrar ao mercado de consumo? A cada ano, com um celular mais 
DYDQoDGR��FRP�R�XVR�GH�JULIHV�FDUtVVLPDV�H�WrQLV�FDGD�YH]�PDLV�PRGHUQRV�H�
mais caros.
²�$�'LOPD�H�RV����DQRV�GH�JRYHUQR�GD�HVTXHUGD�QmR�FRQVHJXLUDP�IRL�SD-

JDU�XP�VDOiULR�GLJQR�DRV�SURIHVVRUHV��TXH�p�R�SULPHLUR�SDVVR�SDUD�XP�VDOWR�
GH�TXDOLGDGH�QD�HGXFDomR�EUDVLOHLUD�
²�0DV�HQWmR��HX�DLQGD�FULHL�PHXV�¿OKRV�EDWL]DQGR�H�ID]HQGR�D�&RPXQKmR��

DFUHGLWDQGR�QR�PRGHOR�GH�FRQYLYrQFLD�GRV�SULPHLURV�FULVWmRV�H�QR�GR�DPRU�
FRPR�D�PHOKRU�LOXVmR�D�FXOWLYDU��)L]�LVWR�WHQGR�FRQVFLrQFLD�GDV�PLQKDV�OLPL-
WDo}HV�FRPR�SDL��DFUHGLWDQGR�TXH��QD�FXOWXUD�UHOLJLRVD��SRGHULDP�FRQKHFHU�
XP�3DL�TXH�VXSUH�DV�GH¿FLrQFLDV�GH�XP�SDL�FRQFUHWR��8PD�FRLVD�p�R�GLVFXUVR�



GDTXLOR�TXH�VH�SHQVD�VHU�R�pWLFR��H�RXWUD��EHP�GLIHUHQWH��VmR�DV�GHFLV}HV�
pWLFDV�HP�FDGD�VLWXDomR�TXH�FDGD�SHVVRD�YLYHQFLD�
²�)UHXG�Mi�GL]LD�TXH��TXHP�QmR�WHP�FLrQFLD�H�DUWH��HQWmR�TXH�WHQKD�UH-

OLJLmR��9HMD�TXDQWRV�DQRV�GH�HGXFDomR�SDUD�DOFDQoDU�XP�FRQKHFLPHQWR�GH�
FLrQFLD��WHQGR�FRQVFLrQFLD�GH�VHXV�OLPLWHV�HSLVWHPROyJLFRV��4XH�DTXLOR�TXH�
p�FRQVLGHUDGR�YHUGDGH�HP�XP�PRPHQWR��QR�VHJXLQWH�SRGHUi�VHU�GLIHUHQWH��
(�D�DUWH��FRP�QRVVD�HGXFDomR�HVFRODU��FRP�SURIHVVRUHV�TXH��HOHV�SUySULRV�
WrP�DFHVVR�UHVWULWR�j�FXOWXUD��4XDQWRV�DQRV�VHUi�SUHFLVR�SDUD�SURSRUFLRQDU�
XP�FRQKHFLPHQWR�UD]RiYHO�GD�OLWHUDWXUD��GD�SLQWXUD��GD�P~VLFD"�$Wp�HQWmR��
como uma criança vai ter instrumentos para lidar com o mundo? A que leva 
DV�FULDQoDV�¿FDUHP�HQWmR�VXEPHWLGDV�D�XP�HVWUHVVH�SHUPDQHQWH��FRPR�VHXV�
pais?
²�7DOYH]�VHMD�LVVR�TXH�H[SOLTXH�R�HQRUPH�FUHVFLPHQWR�GDV�LJUHMDV�SHQWH-

FRVWDLV�QR�%UDVLO��$�DWXDomR�GR�FDWROLFLVPR�QR�PHLR�SRSXODU�p�PXLWR�UHVWULWD��
/i��QmR�VHUYH�D�LGHRORJLD�GH�³FOXEH�GR�FDWROLFLVPR�FODVVH�PpGLD �́�2�WUDEDOKR�
que se iniciou como comunidades de base é muito restrito.
²�2�067�ID]�XP�WUDEDOKR�PXLWR�LPSRUWDQWH��FRP�HVFROKDV�H�HGXFDomR�

FRPXQLWiULD��(�WDPEpP�HVWi�DSDUHFHQGR�R�PRYLPHQWR�(ORJLR�3~EOLFR�GD�$OH-
JULD��FXMR�OtGHU�IRL�FULDGR�HP�DVVHQWDPHQWRV�H�HGXFDGR�HP�HVFRODV�GR�067��
TXH�WHP�XP�yWLPR�GLVFXUVR��VHP�OHYDU�HP�FRQWD�R�URPDQWLVPR�GH�WRGR�MR-
vem. É um discurso original que está surgindo. Vi a entrevista na TV Cultura, 
QR�PHLR�GR�YHUmR��DQWHV�GH�GHVDSDUHFHU�R�VLQDO���

— Talvez uma tempestade tenha queimado os transmissores para o lito-
UDO��H��FRPR�QR�VHUYLoR�S~EOLFR��WXGR�GHSHQGH�GH�OLFLWDomR�«
²�0DV��D¿QDO��FRPR�R�WHX�¿OKR�HVWi�HGXFDQGR�R�WHX�QHWR"
²�(OH�p�R�TXH�FRQKHFHPRV�FRPR�³FULVWmR�DQ{QLPR �́�TXH�WHP�XPD�RSomR�

GH�YLGD�GH�PpGLFR�FRPXQLWiULR��XPD�pWLFD�FULVWm�LPSOtFLWD��PDV�UHVROYHX�QmR�
EDWL]DU�R�¿OKR�SRLV�GL]�QmR�DFUHGLWDU�HP�'HXV�
²�(OH�WHP�XPD�SUiWLFD�FULVWm�
— Continuamos na próxima.
— Tchau.
— Até.



Política cognitiva
(OLDQH�0DU¿]D�%UDJD�0DFKDGR�7UHYLVDQ

(VWDPRV�HP�XP�DQR�GH�HOHLo}HV�QR�%UDVLO���������3HQVR�TXH�VHMD�XP�ERP�
PRPHQWR�SDUD�IDODU�VREUH�3ROtWLFD�&RJQLWLYD��3ROtWLFD�&RJQLWLYD�FRQVLVWH�³QR�
XVR�FRQVFLHQWH�RX�LQFRQVFLHQWH�GH�XPD�LPDJHP�GLVWRUFLGD��FXMD�¿QDOLGDGH�p�
OHYDU�DV�SHVVRDV�D�LQWHUSUHWDU�D�UHDOLGDGH�HP�WHUPRV�DGHTXDGRV�DRV�LQWHUHV-
VHV�GRV�DJHQWHV�GLUHWRV�H�RX�LQGLUHWRV�GH�WDO�GLVWRUomR �́�2�WHPD�GD�SROtWLFD�
FRJQLWLYD�p�WUDWDGR�GHVGH�DV�REUDV�FOiVVLFDV��³e�XP�IHQ{PHQR�SHUHQH��e�XPD�
TXHVWmR�H[SRVWD�HP�3ODWmR��HP�PXLWRV�GH�VHXV�GLiORJRV�VREUH�D�QDWXUH]D�H�
R�XVR�GD�UHWyULFD´��5DPRV��������S�������$�DUWH�GD�SHUVXDVmR�ID]�SDUWH�GD�
SUiWLFD�GR�UHWyULFR��RX�PHOKRU��HOH�p�XP�HVSHFLDOLVWD�HP�SHUVXDGLU��FRQVLGH-
UDQGR�TXH�D�PRUDOLGDGH�VXEVWDQWLYD�p�XPD�TXDOLGDGH�GDV�SHVVRDV��4XDQGR�
R�LQGLYtGXR�p�OHYDGR�D�YLRODU�HVVD�RULHQWDomR��WHUi�VXD�FRQGXWD�GHVYLDGD�GD�
WHQVmR�FRQVWLWXWLYD�GD�5D]mR�6XEVWDQWLYD��UHGX]LQGR�VXDV�FRQVLGHUDo}HV�pWL-
FDV�H�VHXV�FULWpULRV�LQVWUXPHQWDLV�GH�DYDOLDomR�
2�HQYROYLPHQWR�GH�WRGD�D�VRFLHGDGH�SHORV�LPSHUDWLYRV�GR�PHUFDGR�ID]�

FRP�TXH�D�SROtWLFD�FRJQLWLYD�VH�WRUQH�XPD�PRHGD�SVLFROyJLFD�FRUUHQWH��QHVVH�
WLSR�GH�VRFLHGDGH��GH�WDO�PDQHLUD�TXH�VHMD�IDFLOPHQWH�HQWHQGLGR�R�XVR�GH�
H[SUHVV}HV�FRPR�³SROtWLFD�GH�SHWUyOHR �́�³SROtWLFD�GH�SROXLomR �́�³SROtWLFD�GH�
WUDQVSRUWHV �́�0DV�FRP�D�H[SUHVVmR�³SROtWLFD�FRJQLWLYD �́�R�SURFHVVR�GH�FRP-
SUHHQVmR�QmR�p�R�PHVPR�
)D]�SDUWH�GD�SROtWLFD�FRJQLWLYD�REVFXUHFHU�R�VLJQL¿FDGR�GDTXLOR�TXH�SUHWHQ-

GH�GHVLJQDU��1mR�SRVVLELOLWDU�R�HQWHQGLPHQWR�GDV�UHIHULGDV�SROtWLFDV�p�LQWHQ-
FLRQDO�SRU�SDUWH�GRV�VHXV�UHVSRQViYHLV��RX�VHMD��SRU�DTXHOHV�TXH�XVXIUXHP�
GRV�EHQHItFLRV�GHVVDV�SROtWLFDV��&DVR�FRQWUiULR��SRGHULDP�VXUJLU�SUREOHPDV�
pWLFRV��IUDJLOL]DQGR�R�HIHLWR�GH�VXDV�SROtWLFDV�DWUDYpV�GR�HQWHQGLPHQWR�UHDO��
YHUGDGHLUR��SRU�SDUWH�GD�VRFLHGDGH�
3RUWDQWR��R�VHU�KXPDQR�¿FD�OLPLWDGR�QD�VXD�FDSDFLGDGH�GH�FULWLFDU�RX�UH-

DJLU�D�LPSRVLo}HV�GR�VLVWHPD��SRLV�HOH�¿FD�GH�WDO�PRGR�HQYROYLGR�TXH�QHP�
VHTXHU�R�SHUFHEH��$OpP�GLVVR��HOH�SDUD�GH�LPDJLQDU�DOWHUQDWLYDV��HQFDUD�DV�
UHJUDV�FRPR�YHUGDGHV��LQWHUQDOL]D�DV�H�YDL�VHQGR�XP�³ERP´�LQVWUXPHQWR�
SDUD�R�6LVWHPD��2�VHU�KXPDQR�SHUGHX�D�VXD�FDSDFLGDGH�GH�FULDU��SRLV�WXGR�
p�DSUHVHQWDGR�SHOD�SXEOLFLGDGH��SHUVXDVLYDPHQWH�H�FRP�DEXQGkQFLD���H�p�
RIHUHFLGR�SDUD�TXHP�GLVS}H�GH�SRGHU�DTXLVLWLYR��4XHP�QmR�GLVS}H�GHVWH��YDL�
HP�EXVFD�GR�TXH��SUHVXPH�TXH��OKH�IDOWH��D�TXDOTXHU�FXVWR�H�FRP�TXDOTXHU�
GHVJDVWH�SVtTXLFR��SUHVVLRQDGR�SHOR�FRQVXPR�H�SHOD�DSDUHQWH�OLEHUGDGH��IH-



OLFLGDGH�H�FRQIRUWR�GHFRUUHQWH�GH�DGTXLULU�FRLVDV�PDWHULDLV�
&DSUD�FLWD�R�WUDEDOKR�GH�/DLQJ��TXH�DSRQWD�XPD�YLVmR�GD�REVHVVmR�GRV�

FLHQWLVWDV�SHOD�PHGLomR�H�TXDQWL¿FDomR��DR�ORQJR�GRV�~OWLPRV�TXDWURFHQWRV�
DQRV��'LVVH�/DLQJ��³3HUGHUDP�VH�D�YLVmR��R�VRP��R�JRVWR��R�WDWR�H�R�ROIDWR��
H�FRP�HOHV�IRUDP�VH�WDPEpP�D�VHQVLELOLGDGH�pWLFD�H�HVWpWLFD��RV�YDORUHV��D�
TXDOLGDGH��D�IRUPD��WRGRV�RV�VHQWLPHQWRV��PRWLYRV��LQWHQo}HV��D�DOPD��D�
FRQVFLrQFLD��R�HVStULWR��$�H[SHULrQFLD�FRPR�WDO�IRL�H[SXOVD�GR�GRPtQLR�GR�
GLVFXUVR�FLHQWt¿FR´��&DSUD��������S������

&$35$��)ULWMRI��2�SRQWR�GH�PXWDomR��6mR�3DXOR��&XOWUL[��
�����
5$026��$OEHUWR�*XHUUHLUR�$�QRYD�FLrQFLD�GDV�RUJDQL]Do}HV��
XPD�UHFRQFHLWXDomR�GD�ULTXH]D�GDV�QDo}HV��5LR�GH�-DQHLUR��
(G��)*9�������



O valor intangível do CDES
Nice - Maria Eunice de Andrade Araújo

Vivemos num tempo civilizatório em que os modelos totalizantes perde-
ram o seu vigor e seu papel determinante na história. O contexto de pós-
-modernidade, presente na literatura e nas teorias acadêmicas, parece com-
por o universo simbólico contemporâneo. Nele, as verdades revogam o seu 
FDUiWHU�DEVROXWR�H�VmR�D¿UPDGDV�D�ÀH[LELOLGDGH�GRV�FRQFHLWRV�H�D�GLYHUVLGDGH�
das culturas e valores.
$¿QDO��R�TXH�VmR�PHVPR�RV�WDLV�³WHPSRV�SyV�PRGHUQRV´"�3DUHFH�TXH�R�

próprio sentido de tempo é diferente do de outras épocas. O ritmo é mais 
intenso, as coisas são descartáveis, as aparências subordinam as essências, 
os sentidos se esgotam no presente e os resultados imediatos e objetivos 
desprestigiam a importância dos processos e valores simbólicos.

A constatação de que o Estado do RS é marcado por uma cultura de po-
laridade, muitas vezes de natureza belicosa, é reconhecida tanto no senso 
comum quanto entre os pesquisadores da história gaúcha. Esta postura tem 
gerado descontinuidades em muitas áreas, principalmente nas políticas de 
desenvolvimento, equidade e bem estar.

Embora a participação da sociedade civil nas decisões sobre as políticas 
públicas tenha sido uma constante nos governos democráticos e populares 
nestes tempos mais recentes, os processos participativos são muitas vezes 
contaminados pela lógica dos vencidos versus vencedores, das maiorias so-
bre as minorias. As relações instrumentais e as posturas corporativas, em 
vários casos, subordinam uma leitura mais universal e solidária sobre os 
problemas dos que mais necessitam das políticas e ações do Estado.

O governador Tarso Genro propôs uma inovação com a criação do Conse-
lho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES). O CDES se diferencia 
das práticas democráticas anteriores na sua composição, metodologia e pro-
cesso de decisão. A composição por indivíduo, ao invés de pela entidade, não 
SUHMXGLFD�D�VXD�UHSUHVHQWDWLYLGDGH��$�GLYHUVLGDGH�QR�SHU¿O�GRV�FRQVHOKHLURV��
H[SUHVVD�QDV�GLIHUHQWHV�YLV}HV�GH�PXQGR��D¿UPDP�D�VXD�SOXUDOLGDGH�H�VHX�
caráter republicano.

A grande inovação, no entanto, está na metodologia no processo decisó-
ULR��TXH�QmR�VH�Gi�SHOR�YRWR��PDV�SHOD�EXVFD�GH�GH¿QLo}HV�FROHWLYDV�DWUDYpV�
de uma ação argumentativa, que visa produzir resultados por consenso. Este 
método tem sua orientação em sentido diverso do desta cultura dicotômica 



e muitas vezes beligerante de nossa tradição. Este é um valor intangível do 
CDES, e que nem sempre é considerado.

De forma recorrente, o CDES foi questionado por setores conservadores, 
para apresentar resultados objetivos e concretos. O programa de irrigação 
³0DLV�ÈJXD�±�0DLV�5HQGD �́�DV�GLUHWUL]HV�SDUD�R�QRYR�PRGHOR�GRV�SHGiJLRV�H�
a constituição do Conselho Deliberativo Metropolitano são alguns dos exem-
plos práticos, dentre as mais de 120 sugestões acolhidas pelo governo em 
diferentes áreas, ao longo do primeiro ano e meio de funcionamento do 
CDES.

Contudo, as conquistas simbólicas de uma cultura mais unitária, o esforço 
para a construção coletiva por meio do argumento, a convivência civilizada 
e construtiva de indivíduos com visões de mundo até então antagônicas, 
porém imbuídos de um sentido comum pelo Rio Grande, não têm ainda o 
devido reconhecimento do seu valor.

Nestes processos históricos, onde a busca de novos sentidos inquieta as 
FRQVFLrQFLDV�H�GHVD¿D�RV�SRYRV��p�TXH�YDORUL]R�HVWH�PRGR�GH�RSHUDU�GR�
CDES. Sua metodologia, na pequena escala regional, contribui, ainda que de 
forma embrionária, para uma cultura mais solidária e cidadã.
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Ensino e aprendizagem



À beira de entrar na escola
Paola Peixoto de Oliveira

Na véspera do primeiro dia de aula, conversando com a minha amiga 
Paola, de 6 anos de idade, que já fez dois anos de pré-escola, perguntei se 
ela já sabia ler. Ela respondeu que “só de cabeça”. Fiquei curioso sobre esta 
“modalidade” de leitura e resolvi gravar uma entrevista com ela (vídeo dis-
ponível em 

< https://www.facebook.com/photo.php?v=244156435763355&saved 
>.

Tentei descobrir as suas expectativas em relação ao que irá aprender na 
escola. Descobri muito mais, conheci um incrível espírito solidário. Reprodu-
zo a seguir partes da entrevista. 

 
— Você consegue ler uma historinha? 
— Só de cabeça, consigo... (A Professora lê e depois ela, folheando o livro, 

conta a mesma história).
— Você está indo para o primeiro ano, que começa amanhã, o que vais 

aprender? 
— O alfabeto que eu já sei, … aprender a ler, aprender a escrever, …
— Que histórias você gosta de ler? 
— De peixes, porque o meu pai pesca! 
— E você vai escrever muitas histórias? 
Sim! 
— Sobre o que você vai escrever? 
— Sobre árvores, porque eu gosto de frutas. 
— E para que que serve saber ler e escrever? 
— Pra eu ajudar as outras pessoas que não sabem...
— E como tu vais ajudar elas? 
— Mostrar para elas como faz no caderno… 
— Tu gosta de ajudar outras pessoas? 
— Sim, que nem eu faço no colégio. 
— E por que tu gosta de ajudar outras pessoas? 
— Porque, quando eu não sabia, elas me ajudavam! Então eu ajudo elas… 

Quando elas estão desenhando, eu pego na ponta do lápis delas e ajudo… 
— O que mais você vai fazer no colégio? 
— Eu quero aprender outras coisas diferentes, que ainda não sei… 



— Será que você ainda tem muitas coisas para aprender? 
— Mais ou menos. Porque eu já sei o alfabeto: A, B, C, D … Z. 
— E depois que você aprender a ler e a escrever, será que ainda tem mais 

coisas para aprender? 
— Acho que não, porque daí eu vou para a terceira série e a quarta… e daí 

não precisa eu fazer mais nada…
— Tá, mas o que vocês fazem na terceira e na quarta série? 
— A gente aprende a escrever emendado, a gente faz muitas brincadeiras 

no ginásio da escola… tem muita coisa para aprender ali. 
— Então sempre tem coisa nova para aprender no colégio? 
— Hum-hum! — 
— Você gosta do teu colégio? 
— Sim! 
— Gosta da professora? 
— Sim! 
— O que você mais gosta no colégio? 
— De aprender as coisas, porque depois eu não vou aprender mais nada!
— Por que depois você vai aprender mais nada? 
— Porque o meu pai e a minha mãe não vão ter dinheiro para me botar 

numa escola… Quando eu crescer mais e mais… que nem tu, eu não vou 
mais estudar! 

— Por que não? 
— Porque daí eu já vou ser grande. 
— Pessoa grande não estuda? 
— Não! Daí eu vou fazer a mesma coisa que tu, vou trabalhar e cuidar. 
— Você sabias que eu ainda estudo? 
— Estuda o que? 
(Ops! Aqui a entrevistada assumiu o papel de entrevistadora!) 
— A gente pode ser grande e continuar estudando, sabias? 
— Não... 
— Então, vamos fazer o seguinte. Quando você terminar o primeiro ano, 

nós vamos conversar novamente e você vai me contar tudo o que aprendeu 
neste ano na escola, combinado? 

— Sim. 
(�DTXL�WHUPLQRX�QRVVD�HQWUHYLVWD��PDV�¿FDUDP�XPD�OLomR�H�XPD�HVSHUDQ-

ça. Basta dar oportunidades para que as crianças se desenvolvam e criem 
relações solidárias. A Paola Peixoto de Oliveira é a melhor amiga de um co-
lega autista. 

Obs.: Entrevista com Paola Peixoto de Oliveira, realizada em 
23 de fevereiro de 2014. Video disponível em https://www.
facebook.com/photo.php?v=244156435763355&saved



Sete pilares
José Pacheco

O que resta para a Escola ensinar? – perguntou a minha amiga Ely. E logo 
me vieram à mente os quatro pilares do relatório da UNESCO. Terá a Escola 
ensinado aquilo que Jacques Dellors, já há muitos anos, recomendava? Os 
jovens terão aprendido a conhecer, a fazer, a ser e a conviver? Vejamos…

“Aprender a conhecer” é algo arredio, dentro do universo escolar. Quanto 
muito, os jovens são depositários de informação jamais transformada em 
conhecimento, umas talvez “quase-inutilidades”, que apenas servem para 
debitar em provas e alcançar um diploma. Talvez seja essa a razão porque, 
entre outros, somente 15% dos titulares de diplomas emitidos por faculda-
des de Direito conseguem aprovação no exame da Ordem dos Advogados.

E estamos conversados quanto ao “aprender a fazer”, “a ser” e “a con-
viver”. Atentemos na manutenção de um ensino livresco, no desprezo pelo 
desenvolvimento pessoal e social, consideremos o bullying, os assassinatos 
de professores… 

A resposta à pergunta da Ely é simples: se a família não ensina a viver, 
a comer, a consumir, à Escola resta ensinar tudo. E nem conteúdo a escola 
ensina. Talvez a explicação deste fato esteja na autocrítica da Clarice: Quan-
do penso que eu dava aulas de matemática e português a ginasianos, mal 
acredito. Porque hoje seria incapaz de resolver uma raiz quadrada. Quanto a 
português, era com o maior tédio que eu dava regras de gramática. Depois, 
felizmente, vim a esquecê-las. É preciso antes saber, depois esquecer. Só 
então se começa a respirar livremente.

No último reduto da transmissão de informação, os professores arriscam-
-se a ser uma espécie em vias de extinção. A carreira dos “professores 
FRQWHXGLVWDV´�HVWi�SRU�XP�¿R«�$�(O\�FRQWRX�PH�TXH�³SURIHVVRU�*RRJOH´�
lhe ensina quase tudo. Nos seus 60 anos, como qualquer professor que se 
preze, a aposentada Ely continua a aprender. Achou um site em inglês com 
uma animação interativa do efeito do sal nas moléculas de água e pode ex-
perienciar como era a reação da água ao sal nas temperaturas que colocava 
no site. Entendeu uma das complexas propriedades coligativas da química. 
(�GLVVH�TXH�R�³SURIHVVRU�*RRJOH´�WUDGX]LX�R�WH[WR��FRP�SHUIHLomR��GR�LQJOrV�
para o português.

Bernie Dodge, professor da Universidade Estadual da Califórnia, criou 
uma proposta metodológica para usar a internet de maneira investigativa e 



criativa: a webquest. E eu vi um comercial na TV, no qual uma jovem dizia 
que tinha tudo aquilo que precisava para estudar. Em casa. Na internet. Sem 
precisar cumprir horário de aula…

A escola que infelizmente ainda temos não logrou concretizar os quatro 
pilares da UNESCO. E nem suspeita de que ainda há mais três: o “aprender 
a desaprender”; o “aprender a desobedecer” e o “aprender a desaparecer”. 

Aprender a desaprender, porque, como diria o Manoel, aprender é desa-
prender, para vencer o que nos encerra e aliena, porque desaprender vinte e 
quatro horas por dia ensina princípios, e porque precisamos nos emancipar 
da tralha cognitiva que nos foi imposta. 

Aprender a desobedecer, porque a maior parte dos normativos que regem 
o funcionamento das escolas são desvarios teóricos. Como diriam os mes-
tres da não-violência, leis injustas não merecem respeito e não deverão ser 
acatadas. 

Os projetos humanos são produtos de coletivos. Já lá vai o tempo dos 
seres providenciais e insubstituíveis. Deveremos evitar gerar dependência 
em outrem, para que não nos tornemos (supostamente) “imprescindíveis”. É 
preciso aprender a desaparecer, a fomentar autonomia no grupos humanos 
em que participarmos. Uma autonomia que não pressupõe independência, 
mas interdependência. Como diria um amigo: “Interdependência, ou morte!”



Qual a importância de um professor?
Gustavo Borba

Muito se tem falado sobre a importância da educação e sobre como, atra-
vés da educação, alguns países conseguiram progredir economicamente e 
protagonizar espaços de relevância no desenvolvimento mundial. Um dos 
H[HPSORV�PDLV�VLJQL¿FDWLYRV�p�R�GR�TXH�RFRUUHX�FRP�D�&RUHLD�GR�6XO��XP�
SDtV�TXH��QR�LQtFLR�GD�GpFDGD�GH�������DSUHVHQWDYD�XPD�UHQGD�SHU�FDSLWD�
DEDL[R�GH�����GyODUHV��(��HP�������HVWH�YDORU�HVWDYD�DFLPD�GH��������GyOD-
res, segundo dados do Banco Mundial.
([HPSORV�FRPR�HVVH�GHPRQVWUDP�TXH�D�HGXFDomR�JHUD�PRELOLGDGH�VRFLDO��

R�TXH�UHIRUoD�XP�SURFHVVR�GH�JHUDomR�GH�ULTXH]D�SDUD�D�QDomR��3DUD�DOFDQ-
çarmos uma educação de alto nível, precisamos investir em infraestrutura e 
QD�LGHQWL¿FDomR�GH�QRYDV�SUiWLFDV�SHGDJyJLFDV�H�FXUULFXODUHV��PDV��DFLPD�GH�
tudo, na valorização e formação dos professores. 
&DGD�XP�GH�QyV�SURYDYHOPHQWH�VH�OHPEUD�GH�XP�SURIHVVRU�TXH�IH]�³D�

GLIHUHQoD´�HP�VXD�YLGD��$OJXpP�TXH�QRV�LQVSLURX�H�TXH��HYHQWXDOPHQWH��QRV�
DMXGRX�D�GH¿QLU�R�FDPLQKR�TXH�VHJXLUtDPRV��0DV�TXHP��DWXDOPHQWH��TXHU�
ser professor?
'HQWUH�RV�WHPDV�TXH�WHQKR�GLVFXWLGR�HP�PLQKD�DWLYLGDGH�FRPR�JHVWRU�QR�

campo da educação e como organizador do Tedx Unisinos, a relevância dos 
SURIHVVRUHV�p��VHP�G~YLGD�DOJXPD��R�WHPD�PDLV�LPSRUWDQWH�H�GHVD¿DGRU��
$�FDUUHLUD�GH�SURIHVVRU�GHYHULD�VHU�SHUFHELGD�FRPR�XPD�GDV�SUR¿VV}HV�

PDLV�LPSRUWDQWHV�HP�QRVVR�SDtV��(P�SDtVHV�FRPR�D�)LQOkQGLD�H�D�&RUHLD�GR�
6XO��RV�DOXQRV�TXH�HVFROKHP�VHU�SURIHVVRUHV�HVWmR�HQWUH�RV�PHOKRUHV�DOXQRV�
do ensino médio, existe um processo seletivo de grande concorrência, e o 
VWDWXV�VRFLDO�GD�FDUUHLUD�p�FRPSDUiYHO��SRU�H[HPSOR��DR�GD�SUR¿VVmR�GH�Pp-
dico. Infelizmente, esta não é a realidade do Brasil. Temos cada vez menos 
DOXQRV�GR�HQVLQR�PpGLR�LQWHUHVVDGRV�HP�FXUVDU�OLFHQFLDWXUDV��6HJXQGR�D�
SHVTXLVD�$WUDWLYLGDGH�GD�&DUUHLUD�'RFHQWH�QR�%UDVLO��)9&�)&&���������DSH-
QDV����GRV�MRYHQV�TXH�FXUVDP�R����DQR�GR�(QVLQR�0pGLR�SUHWHQGHP�FXUVDU�
3HGDJRJLD�RX�DOJXPD�/LFHQFLDWXUD��(VVD�UHDOLGDGH�ID]�FRP�TXH�WHQKDPRV�XP�
JUDQGH�Gp¿FLW�GH�SURIHVVRUHV��(P�PDWpULD�SXEOLFDGD�QD�5HYLVWD�([DPH��HP�
������VH�FRQVLGHUDUPRV�DV�iUHDV�GH�4XtPLFD��)tVLFD��0DWHPiWLFD�H�%LRORJLD��
HVVH�Gp¿FLW�FKHJD�D�DSUR[LPDGDPHQWH�����PLO�GRFHQWHV�QD�UHGH�S~EOLFD��
0DV�FRPR�PXGDU�HVWD�UHDOLGDGH"�6HP�XP�SURFHVVR�FRHUHQWH�H�GH�ORQJR�

prazo para a valorização dos professores, não conseguiremos resultados 



SRVLWLYRV�SDUD�R�GHVHQYROYLPHQWR�VRFLRHFRQ{PLFR�GR�%UDVLO��6HP�HVWD�YDOR-
rização para a carreira dos professores, não conseguiremos resgatar a ins-
SLUDomR��TXH�p�XP�DWULEXWR�IXQGDPHQWDO�SDUD�DSRLDU�RV�MRYHQV�GH�QRVVR�SDtV�
HP�VXDV�HVFROKDV�H�SDUD�JHUDU�LQRYDomR��6HP�D�YDORUL]DomR�GRV�SURIHVVRUHV��
QmR�WHUHPRV�XPD�HGXFDomR�GH�TXDOLGDGH��6HP�D�YDORUL]DomR�GRV�SURIHVVR-
res, não conseguiremos mudar o Brasil.

 
)RQWHV�
KWWS���ZZZ�IYF�RUJ�EU�HVWXGRV�H�SHVTXLVDV������DWUDWLYLGD-
GH�FDUUHLUD�GRFHQWH��������VKWPO
KWWS���H[DPH�DEULO�FRP�EU�EUDVLO�QRWLFLDV�JRYHUQR�YDL�SDJDU-
�U�����SDUD�LQFHQWLYDU�FDUUHLUD�HP�FLHQFLD
KWWS���UHYLVWDHVFROD�DEULO�FRP�EU�SROLWLFDV�SXEOLFDV�FDUUHLUD�
VHU�SURIHVVRU�HVFROKD�SRXFRV�GRFHQFLD�DWUDWLYLGDGH�FDUUHLUD-
�YHVWLEXODU�SHGDJRJLD�OLFHQFLDWXUD��������VKWPO



Minha Vivência no Jardim Waldorf
Cacá - Camile Pasqualotto Lewczynski

Quero contar um pouco sobre a minha experiência como Mãe Waldorf. 
Aliás, não sei se é este o “título” que eu quero me dar. Acho que “ser Mãe 
:DOGRUI´�QmR�GHYH�VHU�XP�UyWXOR��XPD�HWLTXHWD��3UH¿UR�FRQWDU�FRPR�D�(VFROD�
:DOGRUI�DWXRX�QR�GHVSHUWDU�GD�PLQKD�FRQVFLrQFLD��0LQKD�¿OKD�-~OLD�HQWURX�
QR�-DUGLP�GH�,QIkQFLD�QD�(VFROD�$UFR�ËULV�FRP���DQRV�GH�LGDGH��&RQKHFLD�
“por alto” a pedagogia Waldorf, e achava que era um ideal lindo, mas um 
pouco fora da realidade para mim, naquele momento. Porém, me encantei 
com a Clarisse (que foi quem me recebeu), com o espaço, as árvores, as 
salas de aula aconchegantes, com o “calor” da Gigi e com o jeito moleque 
do Tio Pedro. Comecei a viver o dia a dia da escola, a vivenciar as épocas, 
a me conectar com os ritmos da natureza. Um mundo de possibilidades se 
abriu! Logo eu, me mantinha um ritmo acelerado, achava que a criança tinha 
que ter muitos estímulos externos para se desenvolver melhor. Comecei a 
perceber que algo mudava na minha forma de ver o mundo, as pessoas e, 
SULQFLSDOPHQWH��DV�PLQKDV�¿OKDV��&RPHFHL�D�PH�LQWHUHVVDU�SHOD�$QWURSRVR-
¿D��D�ID]HU�FXUVRV��D�OHU�OLYURV��D�WURFDU�PXLWR�FRP�DV�SURIHVVRUDV��D�YLYHU�
HVWH�³QRYR�8QLYHUVR �́�'HVFREUL�TXH�PDLV�GR�TXH�XPD�HVFROD�SDUD�QRVVRV�¿-
OKRV��D�(VFROD�:DOGRUI�p�XPD�HVFROD�SDUD�SDLV��3DLV�VHGHQWRV�SRU�PXGDQoDV��
exemplos dignos de serem imitados, crianças clamando por tempo e espaço. 
Tão diferentes e distantes do que a sociedade, de maneira geral, quer de tão 
pequenas criaturas, que há tão pouco tempo chegaram neste mundo.

Quem disse que os pequenos têm pressa? Ou, pelo menos, que eles têm 
a pressa que nós, os adultos, insistimos em ter?
(��FRP�WDQWRV�TXHVWLRQDPHQWRV��IXL�PH�GDQGR�FRQWD�GH�TXH�D�-~OLD��D�

cada dia, tinha novas experiências, novos medos iam sendo superados, tinha 
muito apoio ao equilíbrio, à descoberta de novas sensações, vivia a formação 
de hábitos saudáveis, recebia carinho e vivenciava muito contato humano 
H�FRP�D�QDWXUH]D��(�-~OLD�IRL�VH�GHVHQYROYHQGR��DRV�SRXFRV�FRPHoRX�D�VH�
interessar pelas letras, porém eu notava que era um interesse momentâneo, 
e que logo desviava a atenção, que qualquer outra brincadeira parecia mais 
interessante.
(��FRP�R�VHX�GHVHQYROYLPHQWR�HP�IUDQFD�H[SDQVmR�H�FUHVFLPHQWR��-~OLD�

completou 6 anos no mês de novembro. Foi orientação de sua professora 
&DVVLDQH�TXH�HOD�SHUPDQHFHVVH�PDLV�XP�DQR�QR�-DUGLP��(�IRL�Dt�TXH�FRPHoD-



UDP�DV�JUDQGHV�G~YLGDV��D�SUHVVmR�VRFLDO��IDPLOLDU�H�XP�JUDQGH�Qy�HP�PLQKD�
FDEHoD��&RPR�p�TXH�HOD�QmR�YDL�SDUD�D�SULPHLUD�VpULH"�$¿QDO��HOD�Mi�WHP���
anos... Depois de conversar com meu marido, com a escola, com a professo-
ra, e feita a avaliação de prontidão com a Prof.ª Lydia, fui me dando conta de 
TXH�D�SUHVVD�QmR�HUD�GD�SHTXHQD�-~OLD��H�GH�TXH�HOD�SUHFLVDYD�DPDGXUHFHU�
XP�SRXFR�PDLV��(��R�SULQFLSDO��p�TXH�WLQKD�TXH�DPDGXUHFHU�HPRFLRQDOPHQWH��
SDUD�³HQFDUDU�R�SULPHLUR�DQR �́�SDUD�FRQVHJXLU�¿FDU�VHQWDGD��FRQFHQWUDGD��
0DV�SUDWLFDPHQWH�WRGD�D�WXUPLQKD�FRP�TXHP�HOD�WLQKD�¿FDGR�GXUDQWH�WUrV�
DQRV�VH�IRL�SDUD�R�SULPHLUR�DQR����3RU�TXH�QmR�FRORFDU�D�-~OLD�WDPEpP�Oi"�
1RYDV�G~YLGDV����$Wp�TXH��XP�GLD��WLYH�D�FHUWH]D�GH�TXH�QmR�VHULD�XPD�SHUGD��
mas sim um ganho, seria um presente poder brincar mais um ano no Jardim. 
A infância nunca mais volta. Já estudar, este é para sempre...
(�IRL�DVVLP�TXH�R�~OWLPR�DQR�GR�-DUGLP�IRL�FXUWLGR�DR�ODGR�GD�3URI���*D-

EULHOD�H�GRV�QRYRV�FROHJDV��(��FRPR�RV�DQWHULRUHV��HVWH�WDPEpP�IRL�XP�DQR�
FKHLR�GH�QRYRV�GHVD¿RV����7XGR�R�TXH�HUD�UHODFLRQDGR�D�VHU�D�PDLV�YHOKD�
da turma, a conseguir alcançar o galho mais alto da árvore, a encorajar os 
amigos menores, a conseguir pular corda com bom ritmo, tricotar com seus 
dedinhos, amassar e moldar massa para pão, aprender, com sua própria 
força, a ler sozinha. Não que este tenha sido um objetivo a ser alcançado no 
-DUGLP��PDV�IRL�XP�SURFHVVR�OLQGR��H�D�-~OLD�VH�RUJXOKD�PXLWR�GHOD�PHVPD��
Foi uma grande conquista!
+RMH��FRP���DQRV�H���PHVHV��D�-~OLD�HQWURX�QR�SULPHLUR�DQR�GD�(VFROD�

Waldorf Querência. Mesmo sendo uma escola que entenda que a passa-
gem do Jardim para o primeiro ano não é simplesmente uma “virada de 
página”, mesmo sendo uma escola que respeite muito a individualidade de 
cada criança, que tenha um currículo que contemple não só o pensar, mas 
WDPEpP�R�VHQWLU�H�R�TXHUHU��DLQGD�DVVLP�-~OLD�VHQWH�VDXGDGH�GD�(VFROD�$UFR�
ËULV��GH�EULQFDU�XP�SRXFR�PDLV��$¿QDO�����PLQXWRV�p�SRXFR�GH�UHFUHLR�SDUD�
bracinhos e perninhas que ainda precisam se movimentar muito...
3HQVH�FRP�FDULQKR��2EVHUYH�FRP�FDULQKR�R�VHX�~QLFR�TXH�p�VHX�¿OKR�D��

Beijos. 
&DPLOH��PmH�GD�-~OLD�H�GD�*DEULHOD



Tradição e identidade entre os 
escolarizados Kaiowá e Guarani do 

Mato Grosso do Sul
Verô - Veronice Lovato Rossato

A escola tem sido um lugar privilegiado para a ruptura com o modo de 
ser tradicional indígena, através de políticas de assimilação ou integração 
do índio à sociedade nacional, para que se tornem “como nós”. No contexto 
dos Kaiowá e Guarani do Mato Grosso do Sul (que compõem populações, 
atualmente, com cerca de 50 mil indivíduos), os primeiros professores indí-
JHQDV�TXH�VH�KDELOLWDUDP�FRPR�SUR¿VVLRQDLV�GR�PDJLVWpULR�ID]HP�SDUWH�GD�
terceira geração depois do “esparramo” – quando os índios da região sul de 
MS perderam suas terras tradicionais, ou tekoha, entre 1910 e 1970 – e de 
sua realocação em oito reservas com, no máximo, 3500 hectares. Foi com 
eles que eu comecei a trabalhar no MS, em 1985. Na verdade, naquela épo-
ca, ainda não havia qualquer professor da sua etnia. Comecei sua formação 
como alfabetizadores em Guarani. E, atualmente, já são aproximadamente 
400 professores guarani e kaiowá, alguns já com mestrado. 

A educação escolar que receberam era voltada para o sistema não-indí-
gena, e estava empenhada em desacreditar e depreciar o sistema indígena. 
Entretanto, a partir da Constituição Federal de 1988, que lhes garantiu o 
direito a seus territórios tradicionais, às suas próprias línguas e culturas, 
os Kaiowá e Guarani começaram a participar da reconstrução de sua au-
WRQRPLD�FRPR�VXMHLWRV�KLVWyULFRV�H�D�UHLYLQGLFDU�QmR�PDLV�D�PDVVL¿FDomR��
mas o pluralismo escolar, cujo postulado legal para eles é “educação escolar 
LQGtJHQD�GLIHUHQFLDGD��HVSHFt¿FD��ELOtQJXH��LQWHUFXOWXUDO�H�FRPXQLWiULD �́�FRP�
tratamento igualitário. 

A construção desta nova Escola não tem sido fácil. Trata-se de um tempo 
GH�H[WUHPD�WHQVmR�FXOWXUDO��GH�GLVFXUVRV�DPEtJXRV�H�GH�UHODo}HV�FRQÀLWLYDV�
entre o sistema hegemônico e o sistema tradicional dos Kaiowá e Guarani, 
R�TXDO�SRVVLELOLWD�D�HVSHFL¿FLGDGH�GD�HVFROD��(QWUHWDQWR��DR�PHVPR�WHPSR�
em que a escola continua com sua tendência homogênea, os movimentos 
indígenas forçam-na a abrir espaço para a pluralidade e para o diálogo in-
tercultural. 

Para os Kaiowá e Guarani, o tradicional é importante, porque marca a sua 



identidade. E o principal elemento da sua tradição é o sistema religioso (teko 
marangatu), segundo eles. A espiritualidade é a essência que têm para viver, 
“na qual estão envolvidas todas as coisas” e, por isso, não podem perdê-la. 
Não é uma religião, mas é o próprio sistema, um modo de vida. 

Mas a escola que eles frequentaram negava ou escondia tudo o que se 
referia ao seu sistema tradicional, tentando anular os valores étnicos familia-
res e levando muitos a querer negar a própria identidade indígena. A escola 
sonegou e continua sonegando a língua indígena como idioma principal, cau-
sando problemas para a aprendizagem e para a própria identidade étnica. A 
HVWH�UHVSHLWR��R�FRQFHLWXDGR�KLVWRULDGRU�MHVXtWD��%DUWRPHX�0HOLj��D¿UPD��³$�
perda da identidade étnica geralmente vem precedida da perda da cultura e 
da língua. E a perda da identidade étnica é a causa da perda de seus meios 
de subsistência, como a terra” . Atualmente, eles entendem que a esco-
la tentou torná-los “desequilibrados”, “individualistas” e anular o “espírito 
guerreiro” próprio do seu povo, o que é necessário para a luta pela terra. 

Por outro lado, reconhecem o papel da escola para compor um novo es-
paço-tempo educativo, onde é possível o diálogo intercultural, valorizando 
seu modo de ser tradicional, vinculando-o à realidade em que vivem hoje, 
H�PRVWUDQGR�XPD�HQRUPH�FDSDFLGDGH�GH�UHVVLJQL¿FDU�VH��PDV�FRP�R�GHVH-
jo de continuar “sendo o que são”. E é no processo educativo dos Kaiowá e 
Guarani, no qual também foi incluída a escola, que se reproduz aquilo que 
VmR�RX�SHQVDP�GH�VL�PHVPRV��UHÀHWLQGR�R�³1yV´��2UH��±�HP�PRYLPHQWR��
histórico, um “Nós” em tempo de crise – como componente da identidade, 
do ñande reko (“nosso modo de viver”).

Entretanto, essa mudança não é fácil. Como essas discussões ainda não 
chegaram à totalidade das comunidades indígenas, a maioria continua com 
os mesmos referenciais baseados nas concepções produzidas pelo antigo 
modelo de escola, que ainda persiste. Há que se perguntar se as novas gera-
ções – em sua maioria, seguidores de igrejas neopentecostais – ainda terão 
os referenciais educativos do sistema tradicional, ou só os do tekopyahu. E 
PXLWR�DLQGD�VH�SRGH�SHUGHU��D�PHQRV�TXH�R�DWXDO�VLVWHPD�VHMD�UHVVLJQL¿FDGR�
segundo os referenciais culturais que permanecem presentes na vivência 
dos grupos que ainda “seguram a reza”, pois “toda inovação, por mais radical 
que seja, lança raízes no passado e se alimenta de potencialidades dinâmi-
cas contidas nas tradições . Mas é necessário reviabilizar as condições para 
YLYHU�R�xDQGH�UHNR��UHFXSHUDU�VXDV�WHUUDV��UHFULDU�XPD�EDVH�HFROyJLFD��HGX-
cação tradicional familiar, escola, língua e valores culturais indígenas. 
e�LVVR�TXH�VH�YHUL¿FD�HQWUH�RV�LQWHOHFWXDLV�LQGtJHQDV�TXH�SDVVDP�SRU�XPD�

IRUPDomR�HVSHFt¿FD�H�GLIHUHQFLDGD��VHJXQGR�VHXV�SUySULRV�UHIHUHQFLDLV�FXOWX-
rais, e pelo movimento indígena, os quais oferecem melhores condições para 
um diálogo intercultural (ou negociação cultural), para que possam continu-
ar sendo o que são – Kaiowá e Guarani – apesar das ambiguidades e con-
tradições decorrentes de sua inserção na dinâmica da própria humanidade. 
2�SURIHVVRU�9DOHQWLP�3LUHV��JUDQGH�¿OyVRIR�*XDUDQL��PHX�DOXQR�QRV�FXUVRV�

de formação para o magistério, assim expressou o que entende por edu-
FDomR�HVFRODU�LQGtJHQD��³$�HVFROD�p�SDUD�IRUWL¿FDU�GHQWUR�GH�QyV��YDORUL]DU�
a própria etnia para ser um bom índio, dominar bem os conteúdos, saber 
criticar, ser pessoa clara e sonhar com o melhor caminho para o Guarani”.



Por favor, mais casquinha de siri!
Bruno Anicet Bittencourt
Patricia Borba Martiny 

Eu vou ensinar a pescar.
O que te move?
O grito por transformação social e por aquele “algo a mais” no propósito 

GH�YLGD�FRORFDP�HVVD�TXHVWmR�HP�YRJD��$¿QDO��TXDO�p�D�UHVSRVWD"
É simples. Tudo nos move! São muitas causas! Nos indignamos com os 

SROtWLFRV�FRUUXSWRV��FRP�D�LQVHJXUDQoD�S~EOLFD��FRP�DV�¿ODV�SDUD�RV�DWHQGL-
mentos em saúde, com a fome das crianças africanas, com os cachorrinhos 
abandonados, etc. Queremos mudar tudo isso! Se for preciso, levantamos 
FDUWD]HV��FRPSDUWLOKDPRV�SRVWDJHQV�QDV�UHGHV�VRFLDLV�H�DWp�FULDPRV�GLVFXV-
sões nos almoços de família.

Não dá mais para aguentar! Queremos revolucionar! Que mundo deixare-
mos para as nossas crianças?

É aquela velha história, temos que ensinar a pescar em vez de simples-
mente dar o peixe. 

Eu quero ensinar a pescar, mas...
Mas esse move, seria Motivação ou Movimentação?
'L]HP�TXH�QmR�PRWLYDPRV�QLQJXpP��TXH�DV�SHVVRDV�WHP�VXDV�SUySULDV�

motivações – e estão cheias delas, esbanjando empolgação para mudar o 
mundo. Só que isto não basta.

Falta a movimentação, a mais difícil. É que neste mundo corrido em que 
YLYHPRV��¿FD�TXDVH�LPSRVVtYHO�DFKDU�XP�WHPSR�SDUD�ID]HU�XPD�UHYROXomR��
'HL[DPRV�SDUD�ID]r�OD�TXDQGR�WLYHUPRV�GLQKHLUR��RV�¿OKRV�FUHVFLGRV��GLVSR-
sição e companhia. Aí sim, iremos porque queremos. E muito! 

Então, enquanto ainda não ensinamos a pescar, vamos dar o peixe para ir 
matando a fome. Só por agora...

E se não for peixe? 
Fugindo da acomodação.
Essa seria a resposta mais adequada para o questionamento anterior. 

Mesmo que exista um idealismo percebido, não podemos deixar que ele im-
peça que demos o primeiro passo.
e�FRPSOH[R��6DLU�GD�QRVVD�³]RQD�GH�FRQIRUWR´�p�PXLWR�GLItFLO��PDV�SHTXH-



nas escapulidas, quando alinhadas a um propósito maior, geram microrrevo-
luções, as quais realmente transformam o mundo. Pequenas movimentações 
como não sonegar impostos, auxiliar as pessoas na rua, oferecer serviços 
SUR¿VVLRQDLV�SDUD�DOJXpP�TXH�QHFHVVLWD��FRQWULEXLU�FRP�SURJUDPDV�VRFLDLV�
existentes e cuidar bem do cachorrinho já começam a resolver os problemas 
maiores.

Chega de aguentar! Vamos revolucionar! Que crianças deixaremos para 
o nosso mundo?

Sonhamos com grandes revoluções e acabamos esquecendo das micror-
UHYROXo}HV�TXH�SRGHPRV�ID]HU��1mR�p�SRUTXH�QmR�FRQVHJXLPRV�ID]HU�WXGR�
que devemos fazer nada.
1mR�Gi�SUD�SHVFDU�SHL[H"�3HJD�XP�VLUL��¬V�YH]HV��R�DSHULWLYR�p�PHOKRU�GR�

que o prato principal...



O quanto você vai crescer para se 
tornar um ser, ou o que você não vai 

ser quando crescer?
Andréa de Lima

A julgar pela trajetória convencional da maioria que cursa uma escola, 
do ensino básico ao médio, e uma universidade tradicionais, baseadas em 
modelos de educação que pouco ou nada estimulam ou permitem a espon-
taneidade, a criatividade e a alteridade – a típica capacidade de saber distin-
guir, reconhecer o diferente e, porque não, a importância da diversidade – a 
possibilidade de sermos o que realmente somos muito provavelmente não 
se realizará. Isso pode ser dito pelas razões mais óbvias, como lembra o en-
genheiro mecânico Eduardo Shimahara, que aos 42 anos diz sentir o gosto 
inédito do aprendizado num mestrado no Sustainability Institute, na Cidade 
do Cabo, cidade beira-mar na África do Sul.

Esse porto revelador veio depois da concretização coletiva de um sonho – 
o livro “Volta ao mundo em 13 escolas – Sinais de futuro no presente” – mo-
vido por uma inquietação antiga de mostrar que há caminhos e não apenas 
XP�SDUD�R�GHVFRQIRUWR�GRV�TXH�QmR�SHUWHQFHP�H�GH¿QLWLYDPHQWH�QmR�TXH-
rem perseguir por quase duas décadas uma “formação” educacional óbvia. 
Sim, há os que querem, e não há nada de errado com isso.

“Levei uns 17 anos estudando o que eu não queria e em que não via 
sentido”, conta Shima, como é carinhosamente chamado. Ele diz entender 
as escolhas das escolas feitas pelos pais (com ascendências germânica e 
japonesa) e as dele, como a graduação na universidade, por conta da ne-
FHVVLGDGH�GH�LQGHSHQGrQFLD�H�HVWDELOLGDGH�¿QDQFHLUD��D�FDUUHLUD�SUR¿VVLRQDO�
numa multinacional, um cargo executivo num renomado grupo de educação 
superior, ou uma “pós” em cooperação, que é a tônica nos seus trabalhos 
mais recentes. Esse encontro entre o que se é e o que se quer de verdade, 
na história de Shima, adquire nítidos contornos de realização.

Sonho coletivo de 4 e disponível para todos
Escrita pelo jovem jornalista André Gravatá, 23 anos, a obra (“Volta ao 

mundo em 13 escolas – Sinais de futuro no presente”) é fruto, da semente à 
ÀRU��GD�PDLV�SXUD�FRRSHUDomR��$OpP�GH�$QGUp��SDUWLFLSDUDP�GD�FRQIHFomR�GR�
projeto o próprio Shima, a psicóloga Camila Piza e a empreendedora Carla 



Mayumi. Integrantes do coletivo “Educ-ação”, os quatro visitaram 13 esco-
ODV�HP���SDtVHV��JUDoDV�DR�¿QDQFLDPHQWR�FROHWLYR��WDPEpP�FRQKHFLGR�FRPR�
crowdfounding. 

Entre as escolas públicas e privadas, além de espaços de aprendizagem, 
estão retratados a Team Academy, na Espanha, uma iniciativa com foco em 
fomentar o empreendedorismo nos jovens; a YIP (Youth Initiative Program), 
um projeto voltado a jovens de 19 a 25 anos que, durante 10 meses, vivem 
e desenvolvem experiências em que exploram aspectos pessoais (conhe-
cendo melhor a si mesmos) e sociais (por meio de intercâmbios em outros 
países, atuando como voluntários), na Suécia; o Schumacher College, na 
Inglaterra, uma instituição com uma visão de educação conectada com a na-
tureza; o North Star, um centro de aprendizagem autodirecionada nos EUA 
– uma ação de “desescolarização” realizada em grupo; a Quest to Learn, em 
Nova York, onde os games ensinam e ao mesmo tempo são concebidos por 
educadores (ali, alunos e professores); e a brasileira Amorim Lima, cujas 
paredes foram removidas para compartilhar saberes e roteiros entre a escola 
e a comunidade.

As histórias ultrassaborosas desse livro, com direito a receita comestível 
de escrita diretamente das Minas Gerais, não pretende ser um modelo, uma 
referência a ser seguida ou replicada em qualquer escola, aqui no Brasil ou 
em qualquer outro país. “Nossa motivação coletiva foi, sobretudo, pela busca 
de modelos inspiradores de educação”, conclui Shima.

Depois dessa jornada, conte pra gente qual, na sua opinião, é o melhor 
caminho a seguir, o que fala mais ao coração, o que traz promessas de um 
amanhã garantido, qual tem sido seu trajeto? Isso tudo nos interessa.



Escrever é um ótimo exercício
Roberto Guedes de Nonohay

Quando recebi o convite (por sinal, muito bem vindo) para escrever um 
texto, pensei muito sobre o que poderia discutir nessas breves páginas. Mui-
tos assuntos me vieram à cabeça. A questão da greve dos rodoviários, as 
obras da Copa, o temeroso cenário político atual, o jogo do time do Inter, e 
por aí vai. A verdade é que, apesar de todos serem interessantes, nenhum 
GHOHV��GH�IDWR��PH�PRWLYRX�R�VX¿FLHQWH�SDUD�HVFUHYHU��6HULD�LVVR�XP�FDVR�
de bloqueio criativo? Pode ser... Então, tentei outra maneira para encontrar 
XP�WHPD�TXH�IRVVH�VX¿FLHQWHPHQWH�LQWHUHVVDQWH�H�TXH�PH�PRWLYDVVH�SDUD�
escrever sobre ele. Pensei não em um tema, mas no processo de redação e 
nos itens que um texto deveria ter, foi que me veio a ideia. Quis falar sobre 
D�HVFULWD�HP�VL��$�VXD�LPSRUWkQFLD�QmR�Vy�SDUD�D�YLGD�SUR¿VVLRQDO�H�SHVVRDO��
mas também para a saúde mental.
6DEHU�HVFUHYHU�GH�IRUPD�FRUUHWD��KRMH�HP�GLD��p�DOJR�UDUR�GH�VH�HQFRQ-

WUDU��0XLWRV�DOXQRV��HP�PLQKDV�GLVFLSOLQDV��WrP�PXLWD�GL¿FXOGDGH�FRP�D�RU-
WRJUD¿D��$Wp�VHULD�SRVVtYHO�HQWHQGHU�PXLWRV�GRV�HUURV�TXH�YHMR��FRPR�HP�
um termo técnico ou em um que a pessoa não use com tanta frequência. 
Contudo, errar na escrita de palavras corriqueiras, e até mesmo em acentos 
DJXGRV��VHP�QHP�IDODU�QRV�FLUFXQÀH[RV��p�DOJR�TXH�QmR�JRVWDULD�GH�YHU��PDV�
que encontro muito em provas e trabalhos. Por exemplo, certa vez corrigi 
uma redação cujo tema era justamente a importância da língua portuguesa, 
e que foi escrita em quatro parágrafos curtos (com, no máximo, três frases 
cada), em menos de 25 linhas e com 41 (isso mesmo, quarenta e um!) erros 
GH�RUWRJUD¿D��

Esse problema, atualmente, atinge não só alunos dos ensinos médio e 
VXSHULRU��PDV�LQIHOL]PHQWH�WDPEpP�HVWi�SUHVHQWH�HP�SUR¿VVLRQDLV�Mi�JUDGX-
ados. Noutra vez, recebi um e-mail do diretor de uma grande empresa, com 
absurdos erros de português. A concordância era praticamente inexistente, 
H�RV�HUURV�GH�RUWRJUD¿D�HUDP�FUDVVRV��2XWUR�FDVR�IRL�HP�XP�H�PDLO�YLQGR�
de uma advogada, onde a palavra “peço” foi redigida com duas letras “s” 
(sim, a advogada escreveu “pesso”). Estes, obviamente, não são os únicos 
casos. Anualmente, são mostrados casos parecidos em provas do ENEM, em 
petições judiciais e em outdoors e páginas de jornal. Não consigo conceber 
como isso pode acontecer! Antes de enviar um e-mail, sempre o reviso vá-
rias vezes, para garantir que não existam destes erros. Ainda, mesmo que 



R�DXWRU�HVWHMD�FRP�SUHVVD��DLQGD�VHULD�SRVVtYHO�XWLOL]DU�R�FRUUHWRU�RUWRJUi¿FR�
dos processadores de texto. Com certeza, isso não tomaria mais do que 5 
minutos.

Acredito que isso seja não só decorrente de uma pesada herança de um 
sistema educacional básico falho, como em muitas escolas no Brasil, mas 
também da pressa em escrever. Quando vejo, em textos de alunos, que as 
vírgulas e pontos quase não aparecem, ou que cada frase contém duas ou 
três ideias diferentes, penso que todos estão com a mente tão assoberbada, 
pensando sempre em escrever o mais rápido possível, para poder responder 
o próximo e-mail ou a última mensagem recebida via Facebook ou WhatsA-
pp, que a qualidade exigida para a redação de uma boa mensagem acaba es-
quecida e que acaba perdido o treinamento necessário para uma boa escrita.
3RU�LVVR��DFHLWHL�GH�PXLWR�ERP�JUDGR�R�GHVD¿R�GH�HVFUHYHU�HVWH�WH[WR��1mR�

sou perfeito, cometo algumas vezes alguns deslizes, mas treino o máximo 
possível para que eles não aconteçam, e para que eu consiga corrigi-los 
antes que eles cheguem ao seu destinatário. Acredito que, assim como a lei-
tura, a escrita é um ótimo exercício para o cérebro. Devemos, para dissertar 
sobre um assunto, pensar em várias possibilidades ou cenários, e em como 
eles se relacionam com o tema central. Também convém que nos posicio-
QHPRV�IUHQWH�D�HVVH�WHPD��H�TXH�UHÀLWDPRV�VREUH�HOH��SDUD�GDU�XPD�RSLQLmR�
coerente, o que exige, no mínimo, a leitura e o entendimento de diversos 
SRQWRV�GH�YLVWD��DWp�TXH�SRVVDPRV�IRUPDU�R�QRVVR��6HP�FRQWDU�FRP�R�IDWR�GH�
que escrever pode ser uma bela maneira de aliviar o estresse e de expressar 
emoções na forma de palavras.
6y�QHVVH�SURFHVVR�Mi�XWLOL]DPRV�PXLWDV�iUHDV�GR�FpUHEUR��DOpP�GH�WHUPRV�

praticado o nosso entendimento da língua portuguesa. Atualmente, com os 
EORJV��WHPRV�JUDQGHV�IHUUDPHQWDV�SDUD�SUDWLFDU�D�HVFULWD��6H�WRGRV�HVFUHYHU-
mos um texto, pelo menos uma vez por semana, na hora em que precisar-
mos escrever mais rápido, os erros serão menores. Ainda, muitos estudos 
relacionam o benefício da leitura com a saúde humana. Recentemente, um 
estudo comprovou que as pessoas que têm o hábito da leitura tendem a não 
sofrer tanto com os sintomas de doenças degenerativas, além de isto atrasar 
o desenvolvimento das mesmas.

Então, seja por “exercício cerebral” ou como uma maneira de evitarmos 
HPEDUDoRV�HP�PHQVDJHQV�SUR¿VVLRQDLV�H�SHVVRDLV��¿FD�DEHUWR�R�FRQYLWH�
SDUD�GHVHQYROYHUPRV�QRVVR�ODGR�HVFULWRU��TXH�PXLWDV�YH]HV�¿FD�ODWHQWH�GX-
rante anos ou mesmo uma vida inteira. É um ótimo passatempo, além de ser 
um belo treinamento. 



Os relacionamentos e suas leis
Maria Scarlet do Carmo

Desde 2009 venho me debruçando sobre uma temática que me tem fas-
cinado muito. Trata-se da constelação sistêmico-fenomenológica. Um tipo de 
abordagem terapêutica breve que, por meio das percepções (a fenomenolo-
gia), abre espaço ao entendimento de questões de ordem sistêmica (a famí-
lia, o trabalho...). Este fascínio decorre da simplicidade da abordagem e dos 
efeitos imediatos na vida daqueles que recorrem a esta prática para a busca 
de soluções no que tange aos aspectos familiar, empresarial, escolar e social.
$�DERUGDJHP�GDV�FRQVWHODo}HV�SDUWH�GR�SULQFtSLR�GH�TXH�QRVVDV�GL¿FXO-

dades para solucionar problemas cotidianos poderiam estar relacionadas 
com a tentativa de restaurar três leis básicas que regem os relacionamentos 
humanos, a saber: pertencimento, ordem e compensação. 

Todos têm o direito de pertencimento a um grupo (sistema). Todos per-
tencem a um grupo, seja por elos parentais ou por terem contribuído para 
a prosperidade ou para o progresso do mesmo. Tomemos como exemplo 
dessas leis o processo de pesquisa em uma dada instituição. Conforme todos 
os membros que contribuíram com os resultados de uma pesquisa recebem 
os créditos por estes resultados, estaríamos a tratar do pertencimento, pois 
todos foram considerados como fazendo parte do processo de construção de 
um saber/conhecimento.

Já a ordem refere-se ao lugar que, hierarquicamente, ocupamos em um 
sistema. É algo muito simples. Quem vem primeiro, na ordem, são as pes-
soas que chegaram antes de nós. Na família, avós e pais têm a precedência 
VREUH�RV�¿OKRV��/RJR��HOHV�WrP�SULRULGDGH��1R�WUDEDOKR��LGHP��2�TXH�PXGD��
no caso do trabalho, é que, quando cessa o nível de trocas, a ordem volta a 
prevalecer. Ou seja, contribuímos mais para os ganhos da instituição do que 
nossos subordinados, mas se eles trabalham há mais tempo nesta instituição 
do que nós, eles tendem a ter vínculos mais fortes com a mesma. Vínculos 
HVWHV�TXH�SRGHP�OHYDU�D�XPD�PDLRU�FRQ¿DQoD�GRV�QRVVRV�VXSHULRUHV��HP�
relação a eles e em detrimento de nós, em momentos que não envolvem 
nossa expertise (ou seja, aquilo que doamos por meio de nosso trabalho). 

Da mesma forma, a compensação trata da relação de trocas, as quais se 
dão no processo de obtenção dos resultados da pesquisa. Enquanto uns “vão 
a campo”, outros se encarregam de analisar os dados, ao passo que ainda 
outros cuidam da construção dos relatórios da pesquisa. Nesse processo, 



TXHP�Gi�PDLV�HP�WHUPRV�GH�GHGLFDomR��GH�QtYHO�GH�LQÀXrQFLD�SDUD�REWHQomR�
GH�¿QDQFLDPHQWRV�UHFHEHUi�PDLV��HP�WHUPRV�GH�FUpGLWRV��GH�SUHVWtJLR��GH�
DXWRULGDGH�SDUD�WUDWDU�GR�WHPD�HP�S~EOLFR�H��DWp�PHVPR��GH�¿QDQFLDPHQWR�
de trabalhos futuros e ordem de autoria (em caso de publicação de um pa-
per).

Toda vez que contrariamos esse movimento, podemos incorrer no fra-
casso, no atrito, nas desavenças. Devemos incluir todos os que pertencem, 
UHFRQKHFHU�QRVVD�RUGHP�HP�XP�JUXSR�H�GDU�VHPSUH�R�VX¿FLHQWH��$�PHGLGD�
que obedecemos a cada uma dessas três leis somos conduzidos a um estado 
de leveza que por sua vez afeta aos demais implicados, seja em que sistema 
for de que estamos tratando.



Por que quero ser administrador?
Sergio Bulgacov 

Há muitas escolas de Administração de Empresas no país. Há muitos alu-
nos já formados e outros tantos em formação. No entanto, há fortes indícios 
de que poucos desenvolvam rigorosamente o potencial de sua formação, 
encontrando posições que possam ser consideradas como “de decisão”. Por 
que isso acontece? Por que o país vai tão mal em termos gerenciais? Onde 
estão os nossos milhares de formandos? Tenho algumas considerações a fa-
zer nesse sentido, e espero que elas sirvam, que este texto sirva, como mo-
WLYDomR�SDUD�UHÀH[mR�H�GHEDWH��SULQFLSDOPHQWH�HQWUH�HVWXGDQWHV��IRUPDQGRV�
e recém-formados nessa área socioeconômica tão importante para o país, 
HP�WRGRV�RV�VHXV�FDPSRV�GH�WUDEDOKR�

É importante destacar que os motivos que levam uma pessoa a investir na 
VXD�IRUPDomR�H�HP�QRYDV�SHUVSHFWLYDV�GH�WUDEDOKR�SRGH�HVWDU�HP�VXD�QHFHV-
sidade, no seu comprometimento com um ideal pessoal, uma oportunidade 
em particular, ou ainda em todas esses aspectos. Mas, para cada uma dessas 
FRQGLo}HV��p�QHFHVViULR�REVHUYDU�DV�TXHVW}HV�HFRQ{PLFDV��VRFLDLV�H�OHJDLV�
TXH�HQYROYHP�HVVDV�SRVVLELOLGDGHV��1HVVH�VHQWLGR��p�QHFHVViULR�HVWDU�DWHQWR�
H�VDEHU�REVHUYDU�R�V��DPELHQWH�V��HP�TXH�VH�HVWi��HP�WHUPRV�GR�TXH�SRVVD�
LPSHGLU�RX�IDYRUHFHU�R�VHX�LQYHVWLPHQWR�HP�XPD�QRYD�SHUVSHFWLYD�SUR¿VVLR-
nal. Se esses aspectos atuarem mais como impeditivos, há duas maneiras 
para contorná-los. A primeira delas é conhecer profundamente esses fatores 
e criar parcerias para a sua solução. Por exemplo, tomemos o caso de um es-
WXGDQWH�TXH�GHVHMH�WUDEDOKDU�QR�H[WHULRU��e�QHFHVViULR�FRQKHFHU�R�QRYR�DP-
ELHQWH��D�OtQJXD��VHXV�GHVD¿RV�H�SURFXUDU�SRWHQFLDOL]DU�DV�VXDV�FDSDFLGDGHV�
nesse sentido. Atualmente, isso pode ser feito com um custo relativamente 
PXLWR�EDL[R��SRU�PHLR�GD�LQWHUQHW�H�GH�FRQWDWRV�FRP�SHVVRDV�TXH�FRQKHoDP�
HVVH�DPELHQWH��(QWUHWDQWR��p�QHFHVViULR�HVWDU�DOWDPHQWH�PRWLYDGR�H�FRP-
SURPHWLGR�QD�EXVFD�GRV�QRYRV�FRQKHFLPHQWRV�UHTXHULGRV�

Pelo lado do potencial ou do comprometimento pessoal, o que se espe-
ra de um administrador é que ele seja capaz de desenvolver pessoas. Para 
isso, ele tem que ser orientado para o aprendizado, e deve estar preocupado 
com as transformações técnicas, sociais e econômicas que ocorrerem nos 
DPELHQWHV�HP�TXH�DWXD��7DPEpP�p�LPSRUWDQWH�GHVWDFDU�TXH�RV�HPSUHViULRV�
e empregadores, de um modo geral, estão reconhecendo que as pessoas e 
seus conhecimentos são considerados essenciais para o sucesso organiza-



cional. Nas organizações, em termos do que se espera de um administrador, 
algumas coisas não são ditas de forma muito clara. Muitos contratantes nem 
VDEHP�R�TXH�HVSHUDU�GHVWH�WLSR�GH�SUR¿VVLRQDO��RX�SRU�QmR�FRQKHFHUHP�RX�
por não terem a formação necessária para a adequada descrição do papel 
de um administrador. Aqui, mais uma vez, o administrator tem que mostrar-
�VH�j�IUHQWH�GR�VHX�WHPSR��'H�DFRUGR�FRP�3HWHU�6HQJH��R�SHU¿O�HVSHUDGR�
GR�DGPLQLVWUDGRU�FRQWUDWDGR�SRU�TXDOTXHU�RUJDQL]DomR�p�TXH�VHMD��D��XP�
3URMHWLVWD�±�FULDGRU�GH�QRYDV�UHDOLGDGHV�HFRQ{PLFDV�H�VRFLDLV��E��XP�3UR-
IHVVRU�±�FULDGRU�GH�FRQKHFLPHQWR�H�FDSDFLGDGHV��H�F��XP�FDSLWmR�±�XP�GH-
cisor. Adiciono, “decisor” enquanto criador de novas capacidades para fazer 
com que a organização esteja inserida, o mais próximo possível, nas novas 
UHDOLGDGHV��HVSHUDGDV�H�QmR�HVSHUDGDV��FRP�D�FDSDFLGDGH�GH�VXUSUHHQGHU��
clientes, acionistas, fornecedores e a população de modo geral.
8P�IDWR�EHP�FRQKHFLGR�p�R�GH�TXH�D�FKDYH�GD�YDQWDJHP�FRPSHWLWLYD�GH�

qualquer administrador está em ser capaz de gerar capital intelectual por 
meio da reunião das pessoas certas e com potencial valorativo. E deverá 
VDEHU�ID]r�OR�SRU�PHLR�GR�GHVHQYROYLPHQWR�GH�UHODFLRQDPHQWRV�FRQVLVWHQWHV�
FRP�YDORUHV�H�SURSyVLWRV�EHP�GH¿QLGRV�H�FRHUHQWHV�FRP�R�TXH�VH�HVSHUD�GD�
e por toda a organização.

Finalizando, emerge uma questão muito importante – Quais os passos que 
um estudante de administração deve dar para preparar-se para o seu futuro 
SUR¿VVLRQDO"�0LQKD�VXJHVWmR�p�D�GH�TXH�HOH�SURFXUH�FRQKHFHU��RV�FRQWH~GRV�
WHyULFRV�TXH�FRQVROLGDP�D�SUR¿VVmR��R�DPELHQWH�H�RV�SDUWLFLSDQWHV�LPSRU-
WDQWHV�GD�RUJDQL]DomR�H�GR�UDPR�GH�WUDEDOKR�SUHWHQGLGR��H��SULQFLSDOPHQWH��
o mercado, os seus fornecedores e concorrentes; os recursos necessários 
para a empresa e suas demandas de coordenação; e como comunicar-se e 
FRQVWLWXLU�UHODo}HV�VLJQL¿FDWLYDV�



Um administrador pode ser um 
ambientalista?

Volnei Alves Corrêa

Lendo o excelente livro “Crítica Ecológica do Pensamento Econômico”, 
de José Lutzemberger (1), ocorreu-me esta pergunta: “Poderíamos nós, 
Administradores, algum dia, ser bons ambientalistas? A resposta positiva 
ocorreu-me imediatamente. Mas, para que isto acontecesse, precisariam ser 
feitas algumas pequenas mudanças de comportamento e, mesmo outras, 
conceituais. O primeiro passo seria o da conscientização de que a Ecologia, 
segundo a enciclopédia livre Wikipédia (2) ¨é a ciência que estuda as inte-
UDo}HV�HQWUH�RV�RUJDQLVPRV�H�VHX�DPELHQWH��RX�VHMD��p�R�HVWXGR�FLHQWt¿FR�GD�
distribuição e abundância dos seres vivos e das interações que determinam 
a sua distribuição. As interações podem ser entre seres vivos e/ou com o 
PHLR�DPELHQWH �́�$�SDODYUD�(FRORJLD�WHP�RULJHP�QR�JUHJR�³RLNRV �́�TXH�VLJQL¿-
ca “casa”, e “logos”, estudo. Logo, por extensão, seria o estudo da casa, ou, 
GH�IRUPD�PDLV�JHQpULFD��GR�OXJDU�RQGH�VH�YLYH��$�SDUWLU�GD�LGHQWL¿FDomR�GH�
VHXV�FRPSRQHQWHV��R�PHLR�DPELHQWH������SRGH�VHU�GH¿QLGR�FRPR�³R�FRQMXQWR�
de recursos naturais e fenômenos físicos universais que não possuem um 
limite claro, como ar, água e clima, assim como energia, radiação, descar-
ga elétrica e magnetismo, que não são originados por atividades humanas. 
Finalmente denomina-se de “recurso natural” qualquer insumo de que os 
organismos, as populações e os ecossistemas necessitem para sua manu-
WHQomR��3RUWDQWR��UHFXUVR�QDWXUDO�p�DOJR�~WLO��&RQVLGHUDQGR�DV�GH¿QLo}HV�DQ-
teriores, qual seria o papel do Administrador? Como pode ele ter uma ação 
SUR¿VVLRQDO�TXH�SRVVD�VHU�HQTXDGUDGD�FRPR�DPELHQWDOPHQWH�FRUUHWD"�8P�
ambientalista, em princípio, compreende o ambiente. Se ele compreende o 
ambiente, sabe que os recursos deste ambiente (de onde provêm todos os 
de que ele necessitará para que a organização produza outros, para a so-
ciedade), são limitados. E, se são limitados, ele não pode se dar ao direito 
de permitir que sejam elaborados produtos que gerem desperdícios eleva-
dos (como é o caso da construção civil, onde se gera, em média, 30% de 
resíduos). Ele se ocupará em planejar ações que permitam a otimização das 
matérias-primas, a melhoria dos processos, e a elaboração de produtos com 
o mínimo de resíduos. Um administrador tem, como obrigação principal, a 
de fazer com que os outros façam o que precisa ser feito da melhor forma 



SRVVtYHO��(P�WHUPRV�DPELHQWDLV��LVWR�VLJQL¿FD�TXH�HOH�GHYH�VH�RFXSDU�HP�ID-
zer com que seus comandados tenham esta “visão ambientalista”. O pessoal 
UHVSRQViYHO�SHODV�FRPSUDV�GHYH�YHUL¿FDU�D�RULJHP�GD�PDWpULD�SULPD��2V�
recursos são renováveis ou estamos consumindo matérias-primas que não 
podem ser repostas no meio ambiente? A equipe responsável pelo processo 
tem de estar atenta ao uso de energia, seja ela utilizada como combustível, 
VHMD�FRPR�IDFLOLWDGRUD�GR�SURFHVVR��'HYH��WDPEpP��YHUL¿FDU�D�UHJXODJHP�
dos equipamentos. Um equipamento mal regulado consumirá mais energia 
H�SRGHUi�JHUDU�PDLV�SURGXWRV�GDQL¿FDGRV��3HOR�WUHFKR�DFLPD��SRGH�SDUH-
cer que só estou me ocupando com a matéria-prima e com os equipamen-
tos. Contudo, o elemento mais importante neste processo é o ser humano. 
A organização está fornecendo as condições mínimas de subsistência para 
as pessoas que participam de todo o processo, seja administrativo, seja 
SURGXWLYR"�6HU�DPELHQWDOPHQWH�FRUUHWR�QmR�VLJQL¿FD�DSHQDV�RFXSDU�VH�FRP�
um processo, reduzir os resíduos ou introduzir melhoria contínua. Ser am-
bientalmente correto começa pelo tratamento que a organização dá a seus 
colaboradores. Os recursos humanos de qualquer organização são os bens 
mais valiosos que ela possui. Nestes termos, a palavra Sustentabilidade não 
VLJQL¿FD�DSHQDV�GDU�R�VXVWHQWR��PDV�FULDU�PHLRV�SDUD�TXH�R�LQGLYtGXR�SRVVD�
ter as condições mínimas de segurança, saúde, educação e bem-estar para 
si e para a sua família. 



A engenheira domesticada e a 
psicologia da hora do intervalo

Jô - Joseane Machado de Oliveira

E eu, que sempre fui uma pessoa muito prática, engenheira, rápida, que 
JRVWDYD��DLQGD�JRVWR��GH�UHVROYHU�WXGR�ORJR�H�GH�SDVVDU�DR�SUy[LPR�GHVD¿R����
Pois é, após um período como bolsista na UFRGS, e depois do Mestrado em 
Administração, também na UFRGS, orientada pelo graaaande mestre Luis 
Felipe Nascimento, me tornei uma “engenheira domesticada” e passei a gos-
WDU�GHVVD�WDO�GH�GRFrQFLD��(�R�TXH�p�XPD�HQJHQKHLUD�GRPHVWLFDGD"�e�DTXHOD�
engenheira que aprendeu a ouvir mais as pessoas, a lhes dar mais atenção, 
a parar para respirar e saber que o mundo não vai acabar, e que sempre 
DFKDUHPRV�XPD�VROXomR��1R�PHLR�GHVWD�FDPLQKDGD�GH�³GRPHVWLFDomR �́�YHLR�
o interesse para ministrar uma disciplina, depois outra e mais outra, e ainda 
PDLV�RXWUD����1RVVD��LVVR�p�PHVPR�³XPD�FDFKDoD �́���$Wp�WX�VHUHV�HVFROKLGD�
FRPR�SURIHVVRUD�KRPHQDJHDGD��H�GHSRLV�FRPR�SDUDQLQID�QXPD�IRUPDWXUD��
2�TXH�HX�¿]�SUD�PHUHFHU�WDPDQKD�DGPLUDomR�H�FRQVLGHUDomR"�%RP��DFKR�
que devo ter feito alguma coisa certa, daquilo que aprendi enquanto esta-
YD�VHQGR�GRPHVWLFDGD��H�QHVWHV�PHXV�VHWH�DQRV�GH�GRFrQFLD��3RU�GLYHUVDV�
YH]HV��QRV�LQWHUYDORV�GH�DXOD��RQGH�VH�LPDJLQD�TXH�RV�DOXQRV�YHQKDP�DWp�R�
professor para saber detalhes de um conteúdo, de algum cálculo, tirar dúvi-
das, eles vêm até mim para falar de suas vidas: seus amores e desamores, 
VXD�IDPtOLD��VHX�HPSUHJR��HQ¿P��GH�FRPR�VH�VHQWHP��)LFR�DOL�DSHQDV�SDUD�
RXYLU�QDTXHOHV����PLQXWRV����¬V�YH]HV��QmR�Gi�WHPSR�QHP�SDUD�EHEHU�iJXD�
RX�LU�DR�EDQKHLUR����9LUR�R�FHQWUR�GDV�DWHQo}HV����(�RV�DOXQRV�Vy�TXHUHP�LVVR��
DOJXpP�TXH�HVFXWH�VHXV�SUREOHPDV�H�DQJ~VWLDV��(�HX�DLQGD�GRX�FRQVHOKRV��
/RJR�HX����e�PXLWD�UHVSRQVDELOLGDGH��$Wp�SDUHFH�SLHJDV�IDODU�TXH�R�SURIHVVRU�
GHYH�VHU�PDLV�KXPDQR��VDEHU�RXYLU��0DV��HP�XP�PXQGR�GH�WDQWDV�UHODo}HV�
virtuais, onde tenho que aprender diariamente a lidar com várias tecnologias 
para manter contato com os alunos, para mim (e acredito que também para 
HOHV���D�PDLRU�FRQH[mR�DLQGD�p�DTXHOD�RQGH�HOHV�¿FDP�IHOL]HV�HP�UHFHEHU�XP�
ERPERP�QD�SiVFRD�FRP�FDUWmR]LQKR�SHUVRQDOL]DGR��RX�XP�DEUDoR�DSHUWDGR��
Dedico este texto ao meu graaaande mestre Luis Felipe Nascimento, que me 
IH]�YHU�D�GRFrQFLD�H�D�UHODomR�HQWUH�DV�SHVVRDV�GH�RXWUD�IRUPD�H�DRV�PHXV�
TXHULGRV�DOXQRV��



Ensinar na área de gestão e 
sustentabilidade

Luciano Barin-Cruz

Nos mais recentes anos, tive a oportunidade de ensinar, para alunos de 
diversas nacionalidades, disciplinas ligadas à área de gestão e de Sustenta-
ELOLGDGH��0HVPR�TXH�PLQKD�DWLYLGDGH�SUR¿VVLRQDO�WDPEpP�HQYROYD�SURMHWRV�
GH�SHVTXLVD�H�SURMHWRV�GH�LQWHUYHQomR��VLQWR�TXH�HVVD�WHP�VLGR�XPD�GDV�
DWLYLGDGHV�PDLV�JUDWL¿FDQWHV�QD�PLQKD�SUR¿VVmR��1HVVH�WH[WR��JRVWDULD�GH�
SDUWLOKDU�HVVD�H[SHULrQFLD�H�GH�HVWLPXODU�IXWXURV�SURIHVVRUHV�QD�iUHD�D�TXH�
LQYLVWDP�QD�UHODomR�TXH�HOHV�SRGHUmR�HVWDEHOHFHU�FRP�VHXV�DOXQRV�H�QDV�
SRVVLELOLGDGHV�GH�PXGDQoD�TXH�XPD�³VLPSOHV�DXOD´�SRGH�JHUDU��
6RPRV�SURIHVVRUHV��PDV�PDLV�H�PDLV�YLVWRV�VRPHQWH�FRPR�SHVTXLVDGR-

UHV��$WXDOPHQWH��D�SHVTXLVD�WRPD�JUDQGH�SDUWH�GR�WHPSR�GH�XP�SURIHVVRU�
XQLYHUVLWiULR��VHMD�SHODV�H[LJrQFLDV�GH�SURGXWLYLGDGH�LPSRVWDV�SRU�PLQLVWp-
ULRV�H�DJrQFLDV�GH�SHVTXLVD��VHMD�SHOD�YRQWDGH�GH�FRQWULEXLU�SDUD�R�DYDQoR�GR�
conhecimento em diversas áreas. Por sermos especialistas em temas de re-
OHYkQFLD�SDUD�D�VRFLHGDGH��WDPEpP�VRPRV�FRQYLGDGRV�D�DWXDU�FRPR�H[SHUWV�
HP�SURMHWRV�JRYHUQDPHQWDLV�RX�D�DFRPSDQKDU�RUJDQL]Do}HV�GH�GLYHUVRV�WL-
SRV�HP�VHX�GHVHQYROYLPHQWR��$�DWLYLGDGH�GH�HQVLQR�SHUGH�HVSDoR�QD�DJHQGD�
GRV�SURIHVVRUHV�H�PXLWRV�WHUPLQDP�SRU�SULRUL]DU�DV�DWLYLGDGHV�GH�SHVTXLVD�
RX�GH�H[WHQVmR��HP�GHWULPHQWR�GDV�GR�HQVLQR��&RPSUHHQGR�TXH�WDLV�HVFR-
OKDV�VmR�OHJtWLPDV��(��PXLWDV�YH]HV��WDPEpP�VmR�QHFHVViULDV��GHSHQGHQGR�
GD�VLWXDomR�GH�FDGD�XP��1R�HQWDQWR��JRVWDULD�GH�FKDPDU�D�DWHQomR�SDUD�����
R�SUD]HU�TXH�SRGHPRV�EXVFDU��H����D�SRVVLELOLGDGH�GH�PXGDQoD�TXH�SRGHPRV�
ter, quando ensinamos na área de gestão e de Sustentabilidade. 

Me especializei nessa área, e tenho ensinado disciplinas em nível de gra-
GXDomR��HVSHFLDOL]DomR��0%$��PHVWUDGR�H�GRXWRUDGR��7LYH�D�SRVVLELOLGDGH�GH�
HQVLQDU�HP�DOJXPDV�8QLYHUVLGDGHV�QD�$PpULFD�/DWLQD�H�QD�(XURSD��DOpP�GR�
Canadá, onde vivo e trabalho. Em algumas dessas disciplinas, chego a ter 
DOXQRV�GH����QDFLRQDOLGDGHV�GLIHUHQWHV��FRPR�QR�FDVR�GD�'LVFLSOLQD�GH�5HV-
SRQVDELOLGDGH�6RFLDO�&RUSRUDWLYD��TXH�HQVLQR�WRGR�DQR�QD�JUDGXDomR�GD�+(&�
0RQWUpDO��&RQIHVVR�TXH�WHQKR�WLUDGR�XP�HQRUPH�SUD]HU�GHVVDV�H[SHULrQFLDV��
3DUD�PXLWRV�DOXQRV��D�H[SHULrQFLD�PXGD�VXDV�SHUVSHFWLYDV�GH�FDUUHLUD�H�DWp�
mesmo de vida. Ao longo dos anos, são inúmeros os casos de alunos que me 
HVFUHYHP�SDUD�DJUDGHFHU�SRU�WHUHP�VLGR�³H[SRVWRV´�D�HVVH�FRQWH~GR�H�SDUD�



PH�IDODUHP�GD�21*�TXH�FULDUDP��GD�FRRSHUDWLYD�GD�TXDO�ID]HP�SDUWH��GR�
SURMHWR�FRPXQLWiULR�GR�TXDO�SDUWLFLSDP��RX�GR�GHSDUWDPHQWR�GH�UHVSRQVDEL-
lidade social no qual atuam, nas empresas onde trabalham. Mais ou menos 
FUtWLFRV�FRP�UHODomR�DR�QRVVR�SDSHO�QD�VRFLHGDGH��HVWHV�DOXQRV�SDUHFHP�ID-
]HU�TXHVWmR�GH�GL]HU�R�TXDQWR�QRVVR�FRQWDWR��RX�HVVD�DWLYLGDGH�GH�³HQVLQR´�
IRL�PXLWR�LPSRUWDQWH�SDUD�HOHV��
&RPSDUWLOKR�DTXL�XP�H[HPSOR�GR�TXDO�JRVWR�PXLWR��7LYH�D�RSRUWXQLGDGH�

GH�PLQLVWUDU�XPD�GLVFLSOLQD�GH�JHVWmR�H�6XVWHQWDELOLGDGH�QR�0%$�GD�+(&�
0RQWUpDO�HP�������8P�DOXQR�HP�SDUWLFXODU��FRP����DQRV�GH�H[SHULrQFLD�HP�
XPD�JUDQGH�PXOWLQDFLRQDO�HP�'XEDL��HVWDYD�HQWUH�PHXV�DOXQRV��(OH�WLQKD�
vindo para Montreal para o programa de MBA. Minha disciplina era a última 
GH�VHX�SHUFXUVR��1RWHL�VHX�LQWHUHVVH�H�DSOLFDomR��$R�¿QDO�GD�GLVFLSOLQD��HOH�
veio conversar comigo e dizer que tinha esperado todo o programa para 
poder tratar de temas ligados à Sustentabilidade. Ele disse que não se via 
mais trabalhando em uma grande multinacional, e que queria desenvolver 
XP�SURMHWR�GH�³HPSUHVD�VRFLDO �́�(OH�SHGLX�PHX�DSRLR�QHVVD�WUDQVLomR��$R�
WpUPLQR�GD�GLVFLSOLQD��FRPHoDPRV�D�ID]HU�UHXQL}HV�GH�WUDEDOKR��'HSRLV�GH�
TXDWUR�DQRV�H�GH�PXLWRV�HQFRQWURV��DWXDOPHQWH�HOH�p�R�JHVWRU�H�IXQGDGRU�
GH�XPD�21*�HP�0RQWUpDO�FKDPDGD�-DUGLP�VHP�)URQWHLUDV��7UDEDOKD�FRP�
DJULFXOWXUD�HFROyJLFD�HP�SDtVHV�HP�GHVHQYROYLPHQWR�H�HP�HVSDoRV�XUEDQRV�
HP�0RQWUpDO��-i�IH]�GXDV�PLVV}HV�GH���PHVHV�HP�GLIHUHQWHV�SDtVHV�GD�ÈIULFD�
H�LQ~PHURV�SURMHWRV�QD�UHJLmR�GH�0RQWUpDO��&RP�VXD�HVSRVD��WDPEpP�GLSOR-
PDGD�SHOR�PHVPR�0%$��RV�GRLV�GHVHQYROYHP�GLYHUVRV�SURMHWRV�LQRYDGRUHV�
QHVVD�iUHD��H�FRQWLQXDP�FRODERUDQGR�FRP�D�8QLYHUVLGDGH��6XD�SDL[mR�VH�
WRUQRX�WDPEpP�XP�SURMHWR�GH�GRXWRUDGR��TXH�p�FRQGX]LGR�HP�SDUDOHOR�FRP�
VXD�21*�H�RULHQWDGR�SRU�PLP��QD�iUHD�GH�DJULFXOWXUD�HFROyJLFD�
(VVH�p�DSHQDV�XP�H[HPSOR�GH�SURMHWR�QR�TXDO�WHQKR�JUDQGH�SUD]HU�HP�

WHU�FRQWULEXtGR��1HVVH�FDVR��R�SURMHWR�GR�DOXQR�HUD�XPD�21*��PDV�SRGHULD�
WHU�VLGR�XP�SURMHWR�GHQWUR�GH�XPD�HPSUHVD�WUDGLFLRQDO��2�LPSRUWDQWH��SDUD�
PLP��IRL�R�IDWR�GH�HX�WHU�PH�ODQoDGR�QHVVD�H[SHULrQFLD��TXH�DFDERX�VHQGR�
IXQGDPHQWDO�SDUD�PLQKD�IRUPDomR�SHVVRDO�H�SUR¿VVLRQDO��3XGH�LQÀXHQFLDU�
HVVH�DOXQR�H�VXD�WUDMHWyULD��PDV�FHUWDPHQWH�HOH�H�VHX�SURMHWR�WDPEpP�PH�
LQÀXHQFLDUDP��(�DFKR�TXH�HVVD�p�XPD�PHQVDJHP�LPSRUWDQWH��HP�VDOD�GH�
DXOD��FRP�GLIHUHQWHV�DOXQRV��WHPRV�H[SHULrQFLDV�WDPEpP�PXLWR�GLIHUHQWHV��
H�R�WySLFR�GR�TXDO�WUDWDPRV��QR�FDVR��R�GH�*HVWmR�H�6XVWHQWDELOLGDGH��WUD]�
PXLWDV�YH]HV�XP�VHQWLGR�WRGR�SDUWLFXODU�SDUD�YiULRV�GRV�DOXQRV��$MXGD�D�YHU�
RV�GHVD¿RV�DRV�TXDLV�WHPRV�TXH�HQIUHQWDU�QD�VRFLHGDGH�H�RV�SRWHQFLDLV�H�
OLPLWHV�GH�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�RUJDQL]Do}HV�SDUD�WUDWi�ORV��*RVWR�PXLWR�GH�
PLQKDV�SHVTXLVDV�H�GH�PHXV�SURMHWRV�GH�LQWHUYHQomR��3RUpP��XVR�HVVH�WH[WR�
SDUD�WHVWHPXQKDU�GD�LPSRUWkQFLD�GR�HQVLQR�H�GD�UHDOL]DomR�SHVVRDO�TXH�HOH�
SRGH�WUD]HU�SDUD�WRGRV�QyV��TXH�WUDEDOKDPRV�QD�iUHD�GH�*HVWmR�H�6XVWHQ-
tabilidade.
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Sustentabilidade em 
debate



Quando acaba a primavera?
Gabriela Cardozo Ferreira

Quando acaba a primavera? – me perguntas. 
A primavera acaba quando os sabiás já não te acordam de madrugada, e 

não é preciso fechar a janela pela brisa da manhã. A primavera acaba quan-
do não tem mais pitangas nas árvores do nosso caminho, nem jabuticabas 
no pátio do vovô; quando as Bouganvilles e as Espirradeiras ainda estão 
ÀRULGDV��HVWiV�YHQGR"���PDV�R�SHUIXPH�GH�ÀRUHV�QmR�PDLV�WH�VXIRFD�TXDQGR�
respiras. 
$�SULPDYHUD�DFDED�TXDQGR�D�FKXYD�p�IRUWH�H�SDVVD�ORJR��GDTXHODV�TXH�

SHGHV�SUD�WH�PROKDU���TXDQGR�R�VRO�p�TXHQWH�H�DFKDU�XP�YHQWR�p�PXLWR�UDUR��
A primavera acaba quando o dia cresce e sempre podemos ver o pôr do sol; 
quando a noite chega de mansinho. A primavera acaba quando as cadeiras 
YmR�SUD�UXD�H��SUHJXLoRVDV��TXHUHP�¿FDU�SHOD�PDGUXJDGD��TXDQGR�R�VRQR��
como agora, demora a aparecer. E que delícia essas noites! Quando bem 
tarde ainda é cedo e sempre se pode brincar. 
$�SULPDYHUD�DFDED�TXDQGR�SRGHPRV�LU�SUD�SLVFLQD�H�¿FDU�Oi�DWp�TXH�RV�

GHGRV�PXUFKHP��TXDQGR�Vy�D�iJXD��TXH�SRGLD�HVWDU�PDLV�IULD��Gi�XPD�WUp-
gua no calor. Sentimos que a primavera acaba quando ir a pé para a praça 
FRPHoD�D�¿FDU�FDQVDWLYR��H�MXUDPRV�TXH��GH�WmR�TXHQWH��YHPRV�IXPDFLQKD�
saindo do chão.

A primavera acaba quando cresces um tanto e mais um ano se passou 
�SRU�SRXFR�D�WXD�LGDGH�Mi�QmR�FDEH�PDLV�QDV�PmRV����(�WHPRV�IHVWD��IROLD��
algazarra e alegria. A primavera acaba quando começam os planos para o 
ano que vem, e o ciclo todo vai recomeçar.

A primavera acaba quando a casa se enche de ameixas e de pêssegos, 
os morangos são doces e as uvas perfumadas; quando chega o tempo das 
melancias. E tudo isso é bom, mas bom mesmo nessa época são os sorvetes 
�SHQD�TXH�p�Vy�XP�SRU�GLD��Qp��PDPmH"���0DV�D�SULPDYHUD�DFDED�PHVPR��
parecendo que para sempre, quando lá da cozinha sai um cheiro de Natal.



Nós, humanos, e o paradoxo da 
sustentabilidade

Luis Carlos Zucatto

Lutamos pela sobrevivência frente a outras espécies e parece que somos 
vitoriosos porque temos avanços consideráveis na Medicina, nas Nanociên-
cias, Tecnologias da Informação e Comunicação, para citar algumas. Para 
ilustrarmos como os avanços tecnológicos contribuíram para a preservação 
da humanidade, citamos aqui o caso da expectativa de vida ao longo do tem-
po: na Idade da Pedra, vivíamos, em média, 25 anos; na Idade Média, 35 
anos; e, atualmente, a média mundial é de 67 anos . Por conta de vivermos 
mais, e melhor, poderíamos acreditar que, à medida que o tempo passa, a 
expectativa de vida aumentaria e, se continuarmos nessa progressão, daqui 
a 10.000 anos os seres humanos, em média, viveriam 135 anos. Verdade é 
que a média não evidencia as disparidades existentes em nossa espécie. Por 
exemplo, em Botsuana, país assolado pelo vírus da AIDS, a atual expectativa 
de vida é de 31,6 anos, enquanto que, no Brasil, ela é de 73,44 anos. Mas, 
continuaremos a viver mais e mais? Talvez... A intenção de provocar esta 
discussão é a de tentarmos entender o que contribuiu para que tivéssemos 
aumentado a expectativa de vida e se é possível continuarmos a viver com 
os padrões atuais, especialmente aqueles das sociedades do Hemisfério Nor-
te. Já foram publicados estudos sugerindo que, se extrapolados os padrões 
de produção e consumo atuais dos Países Desenvolvidos, todos no Norte, o 
Planeta supriria somente 1/3 da população mundial. Talvez estes estudos 
não sejam meras especulações e devamos dar-lhes mais atenção, olhando-
-os com critério e, pelo menos, mostrando interesse por estas possibilida-
des, porque têm coisas importantes a nos dizer. Uma delas é sobre a Sus-
tentabilidade, que é “a capacidade ou a qualidade de sustentar algo”, e este 
“algo” é a vida no Planeta. Quando falamos da vida, não falamos somente da 
vida humana, porque não existiríamos sem as outras formas de vida. A vida 
no Planeta é a vida como um todo. Então, o que permitiu que nossa expec-
WDWLYD�GH�YLGD�DXPHQWDVVH�WDQWR"�$V�GHVFREHUWDV�FLHQWt¿FDV��QRPHDGDPHQWH�
aquelas relacionadas às ciências da saúde e da produção de alimentos. As 
demais descobertas, bem como as tecnologias desenvolvidas a partir delas, 
podem ser consideradas complementos ou como suporte das primeiras. Al-
gumas tecnologias permitiram que aumentássemos a produtividade. Outras, 



que pudéssemos explorar recursos que, até então, eram de difícil acesso. 
E, assim, as tecnologias contribuíram para que produzíssemos mais, explo-
rássemos mais, e? E chegamos à situação atual, com riscos de colapso do 
Planeta em algum momento, se continuarmos neste rimo de exploração e 
descarte inadequado de produtos, embalagens, resíduos e outras formas de 
contaminação do meio ambiente. Assim se apresenta o conceito do paradoxo 
da Sustentabilidade: podemos produzir mais (muito mais) e não cuidamos 
como deveríamos dos recursos (tanto dos renováveis quanto dos não reno-
váveis). É, nunca na História Humana se teve tanta facilidade de acesso a 
VHUYLoRV�H�UHFXUVRV�HVVHQFLDLV��H�WDPEpP�DRV�VXSpUÀXRV��HVWH�~OWLPR�FRQ-
ceito não é bem visto pelo Marketing) como temos hoje. E até parece haver 
uma consciência coletiva de que precisamos de tudo isso para viver. Será? 
%HP��PDV�GHVWD�IRUPD��D�6XVWHQWDELOLGDGH�QmR�¿FD�DPHDoDGD"�3RLV�p��D�
Sustentabilidade, o incrível paradoxo humano da pós-modernidade, quando 
temos tudo (e mais do) que precisamos e não nos damos conta (ou não que-
remos nos dar) de que podemos estar colocando em risco nossa sobrevivên-
cia. Não queremos, aqui, fazer apologia à obra do Clube de Roma “The Limits 
of the Growth” que, já em 1972, alertava para as consequências do padrão 
inadequado de produção e consumo, porque, segundo os autores, a oferta 
de insumos para a sobrevivência humana estaria crescendo linearmente, en-
quanto as demandas cresceriam exponencialmente, pondo limites ao cresci-
mento. Talvez, para entendermos melhor do que se fala naquela obra, seria 
oportuno fazermos um exercício com nossos pais ou avós, e perguntarmos a 
eles quantos pares de calçados tinham, como era o guarda-roupas da vovó 
quando ela era mocinha, quantos aparelhos eletroeletrônicos havia na casa, 
o tempo que demorava para se trocar de automóvel, e assim sucessivamen-
te... Alguns poderão dizer que as suas gerações não tinham acesso a esses 
bens, ou que não haviam tantas marcas, que não havia políticas de vendas 
a prazo (24 vezes... dois anos pagando um televisor, que, quando fosse qui-
tada a última prestação, possivelmente, já seria a hora de ele ser trocado). 
E outros talvez indaguem por que não se poderia aproveitar estes recursos 
e viver melhor? Não pretendemos, aqui, entrar no mérito do que se entenda 
por “viver melhor”, até mesmo porque este tema, sozinho, já pode constituir 
toda uma próxima discussão. Nos atemos, por ora, à Sustentabilidade, nos-
VR�SDUDGR[R�TXH��DR�TXH�SDUHFH�QRV��GHVD¿DUi�FDGD�YH]�PDLV��4XHUHPRV��
ao invés de encontrar soluções para os atuais problemas, discutir a ideia de 
mudar de comportamento, pois este lema de “mudar comportamentos” é 
XPD�GDV�PDLRUHV�GL¿FXOGDGHV�TXH�WHPRV��6HQmR��YHMDPRV��QRV�GLVSRPRV�D�
LU�GH�FDURQD�SDUD�R�WUDEDOKR��TXDQGR�WHPRV�QRVVR�FDUUR"�'L¿FLOPHQWH����3RU�
quê? Porque o carro nos dá autonomia: saímos no horário que queremos, fa-
zemos o itinerário que melhor nos aprouver e não dependemos do horário e 
GR�LWLQHUiULR�GH�RXWURV��&LWDPRV�HVWH�H[HPSOR�SDUD�LOXVWUDU�R�TXmR�GHVD¿DGRU�
é o paradoxo da Sustentabilidade. Pretendo ir de carona ou de ônibus para a 
Universidade... Espero me acostumar a esta ideia.



Saberes sustentáveis em um mundo 
insustentável

Téo - Armindo dos Santos de Sousa Teodósio

Gramsci disse que uma ideologia se torna poderosa quando ela é reprodu-
zida como verdade, mesmo pelas pessoas comuns, no seu cotidiano. E, atu-
almente, esse é o caso da ciência. Foi “naturalizado”, ou seja, tomado como 
verdade inquestionável, pela cultura de massa das sociedades ocidentais 
XUEDQDV��TXH�R�SURFHVVR�FLHQWt¿FR�p�FDSD]�GH�GHVFRUWLQDU�WRGD�H�TXDOTXHU�
YHUGDGH��VXSHUDQGR�HTXtYRFRV�DGYLQGRV�GD�FRPSUHHQVmR�UHOLJLRVD��¿ORVy¿FD�
e cultural dos povos sobre os vários fenômenos da vida. Com essa idola-
WULD�GR�FRQKHFLPHQWR�FLHQWt¿FR��YHLR�WDPEpP�D�FUHQoD�QR�SURJUHVVR�WpFQLFR�
como motor do bem viver.

O século XXI nos brinda com uma série de dúvidas sobre a suposta isen-
omR�H�FDSDFLGDGH�GD�FLrQFLD��PHVPR�TXDQGR�EDOL]DGD�SHORV�SLODUHV�GD�eWLFD��
HP�UHVSRQGHU�D�WDPDQKD�IDoDQKD�KXPDQD��1mR�VH�WUDWD�GH�DGHULU�FHJD-
mente ao discurso pós-moderno e desconstruir toda e qualquer forma de 
FRQKHFLPHQWR�FLHQWt¿FR��PDV�VLP�GH�HQWHQGHU�TXH�RXWURV�VDEHUHV�WDPEpP�
VH�ID]HP�UHOHYDQWHV�QD�DYHQWXUD�KXPDQD�SHOR�EHP�YLYHU��1mR�IRVVH�DVVLP��
RV�SURJUHVVRV�FLHQWt¿FRV�QRV�FDPSRV�GD�VD~GH��FRPXQLFDomR��WUDQVSRUWH�H�
SURGXomR�QmR�VH�IDULDP�DFRPSDQKDU�SRU�PLOK}HV�GH�PRUWHV�SRU�GRHQoDV��
guerras, intolerância, irresponsabilidade ambiental e profundas desigualda-
des sociais.

Até mesmo os cientistas de áreas de conhecimento consideradas hard, 
FRPR�D�)tVLFD�H�4XtPLFD��VH�DEUHP�SDUD�UHFRQKHFHU�DV�OLPLWDo}HV�H�LPSHU-
IHLo}HV�GD�&LrQFLD��1HVVH�FRQWH[WR��D�VXSRVWD�KLHUDUTXLD�GH�VDEHUHV��WHQGR�R�
FRQKHFLPHQWR�FLHQWt¿FR�D�SULPD]LD�DEVROXWD�VREUH�RV�FRQKHFLPHQWRV�¿ORVy-
¿FR��UHOLJLRVR�H�GD�FXOWXUD�SRSXODU��p�FRORFDGD�HP�[HTXH��1D�YHUGDGH��WRGRV�
os grandes cientistas foram capazes de compreender os limites do processo 
FLHQWt¿FR�H��FRP�LVVR��JDOJDUDP�XP�SDWDPDU�PDLV�HOHYDGR�GH�FRPSUHHQVmR�
da própria humanidade. Ao contrário de reduzi-la a mero objeto da Ciência, 
HOHV�IRUDP�FDSD]HV�GH�FRPSUHHQGHU�R�KXPDQR��VXDV�FRQWUDGLo}HV�H�VXDV�
diferentes formas de conhecer as verdades, porém não “A Verdade”. 
e�WDPEpP�QHVVD�IURQWHLUD�TXH�UHVLGH�D�6XVWHQWDELOLGDGH��QD�FDSDFLGDGH�

GH�DUWLFXODU�GLIHUHQWHV�VDEHUHV�FRORFDQGR�HP�LJXDO�GLiORJR�D�FLrQFLD��D�¿OR-
VR¿D��D�UHOLJLmR�H�D�FRPSUHHQVmR�FXOWXUDO�GRV�SRYRV��0XLWRV�Mi�VH�DYHQWXUDP�



nessa caminhada, cheia de riscos, armadilhas e becos sem saída, mas uma 
WULOKD�HVVHQFLDO�HP�GLUHomR�j�WmR�GHVHMDGD�6XVWHQWDELOLGDGH��(��YRFr��TXHULGR�
leitor, consegue ir além do lugar comum de acreditar piamente na ciência 
FRPR�EDOXDUWH�GH�OLEHUWDomR�GD�KXPDQLGDGH"�2V�SRYRV�H�VDEHUHV�WUDGLFLRQDLV�
esperam que sim.



Invisível sustentabilidade das cidades 
visíveis

Téo - Armindo dos Santos de Sousa Teodósio

Quando se discute o tema das cidades sustentáveis, há várias abordagens 
em disputa. Fenômeno de um campo marcado pelas controvérsias em torno 
de visões de mundo que concorrem entre si, a Sustentabilidade no espaço 
urbano remete necessariamente à busca pelo bem viver. É uma matéria ain-
GD�FDUHQWH�GH�XPD�GH¿QLomR�SROtWLFD�FRP�VX¿FLHQWH�FRQVHQVR��HP�VXD�UHIH-
UrQFLD�jV�IRUPDV�GH�VH�³YLYHU�MXQWR´�QD�SROLV��QD�FLGDGH��$R�FRQWUiULR�GR�TXH�
GHIHQGH�D�YLVmR�WHFQLFLVWD�VREUH�R�HVSDoR�XUEDQR��QmR�VH�WUDWD�DSHQDV�GH�XP�
agrupamento de melhores práticas, estratégias e recursos empregados em 
SURO�GD�SUHVHUYDomR�GR�PHLR�DPELHQWH�
1HVVH�HPDUDQKDGR�GH�GHEDWHV��D�LQH[LVWrQFLD�GH�XPD�FRQFHSomR�PRQROt-

WLFD�VREUH�R�TXH�YHQKD�D�VHU�XPD�³FLGDGH�VXVWHQWiYHO �́�DR�FRQWUiULR�GR�TXH�
PXLWRV�DWLYLVWDV�VRFLRDPELHQWDLV�WDOYH]�SRVVDP�LPDJLQDU��QmR�VH�WUDWD�GH�XP�
SUREOHPD�RX�XPD�VXSRVWD�HWDSD�DLQGD�LQLFLDO�GD�WUDMHWyULD�SDUD�TXH�XPD�GLD�
VH�DWLQMD�XPD�YLVmR�GH�PXQGR�FRQVHQVXDO��SUHFLVD��GHOLPLWDGD�H�GH¿QLWLYD��$�
ULTXH]D�GH�RSLQL}HV�H�RSo}HV�p�IUXWR�GH�XP�GRV�FRPSRQHQWHV�PDLV�LPSRUWDQ-
tes do desenvolvimento sustentável, e que muitas vezes passa despercebido 
SDUD�DTXHOHV�TXH�VH�HVTXHFHP�TXH�D�SUHVHUYDomR�DPELHQWDO�p�VHPSUH�XP�
DVVXQWR�VREUH�R�WHPD�GR�HQFRQWUR��H�FRQYLYrQFLD�HTXLOLEUDGD��HQWUH�³ELFKRV��
SODQWDV�H�JHQWHV �́�R�FRPSRQHQWH�GDV�OLEHUGDGHV�GHPRFUiWLFDV�H�GD�FRQVWUX-
omR�GR�LQWHUHVVH�S~EOLFR��3RUWDQWR��D�GLVFXVVmR�VH�UHIHUH�DRV�FDPLQKRV�SDUD�
se chegar, nas cidades, ao desenvolvimento sustentável.

As cidades sustentáveis se sustentam em alguns pilares conceituais. O 
SULPHLUR�GHOHV�p�R�GD�FUHQoD�QD�KLSyWHVH�GH�D�QRomR�GH�GHVHQYROYLPHQWR�
sustentável ser melhor do que a de Sustentabilidade, pois indica que é pro-
cesso contínuo e se conecta a outras discussões sobre desenvolvimento que 
PDUFDP�RV�GHEDWHV�HP�VRFLHGDGH�VREUH�R�EHP�YLYHU�H�R�LQWHUHVVH�S~EOLFR��
SUHVHQWHV�QD�WDPEpP�ULFD�SROLVVHPLD�GH�DGMHWLYRV�SDUD�R�GHVHQYROYLPHQWR��
econômico, local, urbano, comunitário... 
6XVWHQWDELOLGDGH��SRU�PDLV�TXH�HVWHMD�HP�YRJD��QmR�p�XP�DWULEXWR�GH�FL-

GDGHV��1mR�H[LVWH�XPD�³FLGDGH�VXVWHQWiYHO �́�HQTXDQWR�WDO��([LVWHP�FLGDGHV�
TXH�GHVHQYROYHP�GLQkPLFDV�IDYRUiYHLV��PDV�TXH�SUHFLVDP�VHU�VHPSUH�FRQ-
WtQXDV��UHIHLWDV�H�DSULPRUDGDV�HP�GLUHomR�DR�GHVHQYROYLPHQWR�VXVWHQWiYHO��



1mR�DGLDQWD�VXVWHQWDU�R�PHLR�DPELHQWH�GH�XPD�FLGDGH�H�R�HQWRUQR�VHU�GH-
JUDGDGR��$OLiV��LVVR�QHP�VHTXHU�p�SDVVtYHO�GH�RFRUUHU��'D�PHVPD�IRUPD��DR�
FRQWUiULR�GR�TXH�p�GHIHQGLGR�QR�TXH�SRGH�VHU�GLWR�FRPR�³GLVFXUVR�GD�PRGD �́�
QmR�H[LVWHP�HPSUHVDV�VXVWHQWiYHLV�H�SUiWLFDV�VXVWHQWiYHLV��H[LVWHP�VLP�
organizações, pessoas, posturas e ações que contribuem para o processo 
de desenvolvimento sustentável, há aquelas pouco ou nada contribuem, e 
Ki�DLQGD�DTXHODV�TXH�VH�RS}HP�D�LVVR��2�GHVHQYROYLPHQWR�VXVWHQWiYHO�QmR�
VH�FRQVWLWXL�HP�HWDSD�¿QDO�GH�XPD�ORQJD�MRUQDGD�GH�XPD�FLGDGH��QD�TXDO�
VH�DWLQJLULD�D�6XVWHQWDELOLGDGH��PDV�VLP�QD�SUySULD�FDPLQKDGD�DG�LQ¿QLWXP��
VHPSUH�XPD�FDPLQKDGD��VHPSUH�XP�HVIRUoR�FRQWLQXDGR��VHPSUH�PDLV�H[L-
JHQWH�H�VHPSUH�GLDQWH�GH�QRYRV�GHVD¿RV�SDUD�WRGD�D�VRFLHGDGH��(�LVVR��DWp�
PHVPR�SRUTXH�D�QDWXUH]D�H�DV�FRPXQLGDGHV�HVWmR�HP�FRQVWDQWH�PXWDomR��
HP�GLUHomR�DR�EHP�YLYHU�H�D�GHL[DU�TXH�RXWURV�VHUHV�H�FRLVDV�SRVVDP�H[LVWLU�
e bem viver.



Sustentabilidade: um tema 
interdisciplinar

Taila Messias Vanzellotti

A Sustentabilidade é um tema que, atualmente, é muito discutido, e as 
universidades têm um papel fundamental na divulgação, conscientização e 
educação a respeito desse tema.

No momento, estou realizando um intercâmbio na Università Degli Studi 
GL�9HURQD��QD�,WiOLD��H�¿TXHL�PXLWR�FRQWHQWH�DR�VDEHU�GH�XP�FXUVR�GH�6XV-
tentabilidade que a universidade oferece e ao qual estou tendo o privilégio 
de assistir.

A terceira edição do curso se chama “Sostenibilità, cambiamento e tran-
sizione verso dove? Per quale ben-essere? (“Sustentabilidade, mudança e 
transição para onde? Para qual Bem-estar?).

Esse curso é aberto a todos os públicos da universidade, inclusive o de 
economia aziendale, o qual curso durante esse período de intercâmbio.
2�TXH�PDLV�PH�FKDPRX�D�DWHQomR�QHVVH�FXUVR�p�D�GLYHUVLGDGH�GH�SUR¿V-

sionais convidados para palestrar sobre o tema. São professores da admi-
QLVWUDomR��HFRQRPLD��JHRJUD¿D��PHGLFLQD��ELRWHFQRORJLD��¿ORVR¿D��VRFLRORJLD�
H�LQIRUPiWLFD��HQWUH�RXWURV��1DGD�PDLV�MXVWR��D¿QDO��SRLV�D�6XVWHQWDELOLGDGH�
é um tema muito amplo e, acima de tudo, interdisciplinar. Por duas horas e 
meia, uma vez por semana, durante seis semanas, teremos a oportunidade 
GH�FRQKHFHU�D�RSLQLmR�GH�WUrV�SUR¿VVLRQDLV�UHQRPDGRV�GH�iUHDV�GLVWLQWDV�VR-
EUH�R�WHPD�6XVWHQWDELOLGDGH��(VVH�FXUVR�IRL�XPD�PDQHLUD�H¿FLHQWH�H�DWUDWLYD�
que a Universidade encontrou de expor o tema e criar a oportunidade de 
seus membros adquirirem conhecimento sobre ele.

Nas duas edições anteriores, por terem sido dedicadas apenas a membros 
da Faculdade de Educação, foram desenvolvidos diversos trabalhos práticos 
de “Educação para a Sustentabilidade” que foram colocados em prática nas 
sedes da Universidade. Foram criados cartazes de conscientização sobre o 
uso adequado de recursos naturais, como a água (incentivando as pessoas 
a tomarem água das torneiras e evitando a compra de novas garrafas plás-
ticas, porque a água aqui disponibilizada em fontes é muito boa para o con-
sumo); sobre a redução do consumo de energia elétrica (por exemplo, com 
a meta de reduzir o consumo na Faculdade de Letras Estrangeiras em 5%); 
com o incentivo para a utilização de bicicletas como forma de melhorar a 



PRELOLGDGH�XUEDQD��D¿QDO��D�FLGDGH�p��HP�ERD�SDUWH��SODQD��H[LVWHP�DOJXPDV�
ciclovias e locais para se deixar a bicicleta); entre outras atividades.

Essas pequenas atividades acabam por unir a comunidade acadêmica em 
busca de uma universidade mais sustentável, onde o seu público participe e 
faça com que as atividades se perpetuem na universidade.

A Universidade Degli Studi di Verona está caminhando para tentar ser 
uma universidade sustentável. Posso dizer que o exemplo desta universida-
de é a prova de que, quando professores e alunos se unem em prol de de-
terminadas atividades, pensando em uma Educação para a Sustentabilidade, 
WRGD�D�FRPXQLGDGH�JDQKD��$¿QDO��GHYHPRV�UHÀHWLU�TXH�R�TXH�VH�DSUHQGH�QD�
universidade será disseminado no restante da sociedade e, com o passar do 
tempo, todos poderão usufruir de uma sociedade com práticas mais susten-
táveis. 



Ser, sustentável, direito?
Ana Cristina Müller Klein

Estamos vivendo um momento interessante na história da humanidade, 
onde, de um lado, temos muito conhecimento, consciência e tecnologia e, 
do outro, temos o consumo desenfreado dos recursos naturais. Entendemos 
TXH�Ki�XP�FRQÀLWR�H�TXH�SUHFLVDPRV�PXGDU�QRVVD�IRUPD�GH�LQWHUDJLU�FRP�
R�SODQHWD��PDV��SRU�LQFUtYHO�TXH�SDUHoD��VHJXLPRV�QRVVDV�YLGDV�DOKHLDV�D�
WXGR�LVVR��WDOYH]�DSRVWDQGR�QR�³GHSRLV�D�JHQWH�Yr´�SDUD�WUDQTXLOL]DU�QRVVDV�
LQTXLHWDo}HV�H�DQJ~VWLDV�
6HUi�TXH�YDPRV�DEULU�PmR�GH�QRVVD�FDSDFLGDGH�LQWHOHFWXDO��GR�SRWHQFLDO�

KXPDQR�H�FULDWLYR�TXH�WHPRV�SUD�EXVFDU�VROXo}HV�TXH�VXSUDP�D�KXPDQLGDGH�
H�TXH�SUHVHUYHP�R�TXH�UHVWRX�GR�SODQHWD"�6HUi�TXH�YDPRV�SUHFLVDU�SHUGHU�
WXGR�SDUD�Vy�HQWmR�DVVXPLU�TXH�QRVVDV�HVFROKDV�IRUDP�UXLQV��TXH�FRORFDUDP�
HP�ULVFR�D�VREUHYLYrQFLD�GD�QRVVD�SUySULD�HVSpFLH"
$�FRQVFLrQFLD�Ki�SRXFR�UHIHULGD�p�RXWUR�IDWRU�FRPSOH[R��SRLV��HQWUH�DV�

PHQWHV�VDXGiYHLV��Ki�XPD�HVSpFLH�GH�VHQVR�D�UHVSHLWR�GR�TXH�IDoD�EHP�RX�
PDO�WDQWR�SDUD�QyV�PHVPRV�TXDQWR�SDUD�RV�GHPDLV�LQGLYtGXRV��3RUpP��DSH-
VDU�GHVWH�VHQVR��Ki�WDPEpP�XPD�WHQGrQFLD�PDLV�IRUWH��TXH�DFDED�OHYDQGR�R�
VHU�KXPDQR�D�ID]HU�FRLVDV�HVW~SLGDV��DEVXUGDV��TXH�VmR�MXVWL¿FDGDV�SDUD�VL�H�
SDUD�D�FROHWLYLGDGH�HP�UD]mR�GH�VXSRVWRV�YDORUHV��6HUi�TXH��FRP�WRGR�R�FR-
QKHFLPHQWR�TXH�WHPRV��DLQGD�ID]�VHQWLGR�WHU�SUHFRQFHLWRV��GLVSXWDV�SRU�YDL-
GDGHV"�$LQGD�SUHFLVDPRV�XVDU�PDUFDV��WHU��SDUD�VDWLVID]HU�QRVVR�HJR��VHU�"
(VFUHYR�HVWH�WH[WR�FRP�R�REMHWLYR�SURYRFDU�XPD�UHÀH[mR�GHQWUR�GH�FDGD�

XP�GH�QyV��4XHP�HX�TXHUR�VHU�ID]�VHQWLGR"�0HXV�YDORUHV�VmR�FRHUHQWHV�SUD�
PLP�H�SDUD�D�KXPDQLGDGH"�4XHUR�GHL[DU�XP�UDVWUR�QD�KLVWyULD�RX�GHL[DU�D�
RSRUWXQLGDGH�GH�RXWURV�YLYHUHP�DV�VXDV"
2OKR�SDUD�DV�SHVVRDV�DR�PHX�UHGRU��H�SHQVR�QD�FRQWULEXLomR�TXH�HX�SRVVR�

ID]HU�GDU�SDUD�TXH�HODV�YLYDP�PHOKRU��e�D�PLQKD�HVFROKD�GH�DMXGDU�RV�RX-
WURV�H�D�PLP�PHVPD�SDUD�WHUPRV�WRGRV�XPD�H[SHULrQFLD�VDXGiYHO�QR�FXUWR�
WHPSR�GH�YLGD�TXH�WHPRV��0HVPR�TXH�HX�HUUH�PXLWDV�YH]HV��R�PHX�REMHWLYR�
SHUPDQHFH�H�QHOH�SHUVLVWR�
$�TXHVWmR�p�PDLRU�GR�TXH�VHU�LJXDO�RX�GLIHUHQWH��PHOKRU�RX�SLRU��$�TXHVWmR�

p�VHU�FRHUHQWH�FRP�R�VHQVR�TXH�Ki�GHQWUR�GH�PLP��H�TXH�WRGRV�QyV�WHPRV��
TXH�PH�JXLD�SDUD�YDORUHV�FRPR�VHSDUDU�R�OL[R��ODYDU�DV�HPEDODJHQV��SDUD�
UHVSHLWDU�R�VLQDO�YHUPHOKR��H�WDQWDV�RXWUDV�UHJUDV�TXH�WHPRV��&RPR�SRGH-
PRV�DEULU�PmR�GHVVDV�UHJUDV�FXMR�REMHWLYR�p�QRVVD�SUHVHUYDomR"�4XH�YDORU�



p�HVVH�TXH�QRV�ID]�DEULU�PmR�GH�QyV�PHVPRV��GDTXLOR�TXH�QRV�ID]�EHP��GR�
TXH�p�FRHUHQWH�SDUD�D�FROHWLYLGDGH"
8VHL�D�SDODYUD�³GLUHLWR´�QR�WtWXOR�SDUD�R�VHJXLQWH�JDQFKR��VH�VDEHPRV�R�

TXH�p�FRUUHWR��PHOKRU��GLUHLWR��SRU�TXH�SUHFLVDPRV�GH�UHJUDV��SXQLo}HV"
9RFr�6(5��SRGH�PXGDU�GH�LGHLD�D�FDGD�HVFROKD�TXH�ID]��$SyV�UHÀHWLU�VREUH�

PHXV�TXHVWLRQDPHQWRV�YRFr�SRGH�HVFROKHU�PXGDU�H�WRUQDU�VH�6867(17È-
9(/�H�FRHUHQWH�FRP�HVWH�QRVVR�VHQVR��SDVVDU�D�VHU�',5(,72�RX�FRQWLQXDU�
DSRVWDQGR�QR�³GHSRLV�D�JHQWH�Yr �́

O que vai ser?



O Papel dos atores não-estatais na 
governança ambiental global

Célio - José Célio Silveira Andrade

Entende-se como Governança Ambiental Global (GAG) um conjunto co-
erente de organizações, de instrumentos de política internacional (trata-
GRV��LQVWLWXLo}HV��DJrQFLDV���GH�PHFDQLVPRV�GH�¿QDQFLDPHQWR��H�GH�UHJUDV��
procedimentos e normas que regulam o processo de proteção mundial do 
meio ambiente. A precursora do debate sobre GAG foi a Conferência Mundial 
sobre o Ambiente Humano, ocorrida em 1972, em Estocolmo. Durante essa 
Conferência, deu-se o primeiro reconhecimento, no âmbito das relações in-
terestatais, da necessidade de um esforço coletivo da comunidade interna-
cional em busca de soluções para os problemas ambientais globais. Assim, a 
Conferência de Estocolmo deu início a mais de três décadas de discussões, 
QHJRFLDo}HV�H�UDWL¿FDo}HV�GH�XPD�VpULH�GH�DFRUGRV�DPELHQWDLV�LQWHUQDFLR-
nais, e criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

Existem, atualmente, mais de quinhentos acordos multilaterais sobre o 
meio ambiente. Mais de quarenta instituições são membros do Grupo de 
Gestão Ambiental da Organização das Nações Unidas (ONU), tendo, portan-
to, mandato em matéria de meio ambiente. Muitas reuniões são realizadas 
anualmente para avaliar a implementação dos acordos e convenções. Uma 
VLJQL¿FDWLYD�TXDQWLGDGH�GH�UHFXUVRV�KXPDQRV�p�HPSUHJDGD�SDUD�SURGX]LU�
relatórios de avaliação nos níveis tanto global quanto nacionais. Esse cres-
cimento do sistema de GAG, ao longo de mais de trinta anos, responde a 
um aumento da complexidade dos problemas ambientais tanto em relação 
à sua escala quanto ao seu escopo. A natureza dos problemas ambientais 
globais está mudando muito rapidamente: tornam-se cada vez mais amplos, 
ignorando as fronteiras entre os Estados e as Disciplinas que tratam deles. 
Requerem, portanto, uma ação coletiva mundial. Assim, a ação da comuni-
dade internacional em favor da proteção do meio ambiente inscreve-se em 
um quadro organizacional e político-institucional cada vez mais complexo. 

Entretanto, apesar de todo esse crescimento do sistema de GAG, nos 
últimos trinta anos, o estado de conservação do meio ambiente global não 
tem melhorado na mesma proporção. Pelo contrário. Atribui-se essa situação 
SDUDGR[DO�SULQFLSDOPHQWH�j�LQH¿FiFLD�GR�DWXDO�VLVWHPD�GH�*$*��&RQVWUXtGR�
coup par coup, os diagnósticos realizados mostram que o sistema de GAG 



sofre de falta de coerência, cooperação, coordenação e implementação. A 
dispersão e a fragmentação da GAG, aliadas à falta de vontade política para 
uma ação coletiva global efetiva, colocam em xeque o conjunto de esforços 
da comunidade internacional em favor do meio ambiente. Assim, para que 
o atual conjunto de ações meio ambiente mundial saia do estágio crítico em 
que se encontra, fazem-se necessárias melhores cooperação e coordenação 
das ações entre todos os atores estatais e não estatais (setor privado, or-
ganizações intergovernamentais (OIGs), organizações não governamentais 
(ONGs), cientistas, mídias, etc.) envolvidos com o sistema de GAG.
([LVWH��SRUWDQWR��XP�GHVD¿R�SDUD�D�FULDomR��SRU�XP�VLVWHPD�GH�*$*�IRU-

temente state-centric, ou seja, centrado em torno dos atores estatais, de 
novos espaços político-institucionais que permitam uma participação mais 
efetiva dos atores não estatais no processo de concepção de regimes in-
WHUQDFLRQDLV�DPELHQWDLV��(VVH�GHVD¿R�HVWi�IXQGDPHQWDGR�QR�SUHVVXSRVWR�
de que a inclusão e participação ativa e legítima dos atores não estatais no 
processo de regulação internacional do meio ambiente seja essencial para a 
melhoria da efetividade dos acordos multilaterais ambientais e, portanto, de 
toda a prática da GAG. 

Apesar de ser pequeno o espaço político-institucional reservado pelo sis-
tema da GAG para uma participação mais efetiva dos atores não estatais, 
esses atores vêm exercendo um papel muito importante na implementação 
dos mecanismos pertinentes aos acordos multilaterais sobre o meio am-
biente e tb têm participado de maneira crescente nos fóruns internacio-
nais de negociação para a construção dos diferentes regimes ambientais 
internacionais. Ao considerar os atores não estatais como atores políticos 
globais exercendo múltiplos papéis, defende-se aqui que o processo político 
de negociação e criação de regimes ambientais internacionais, baseado no 
modelo state-centric de barganha interestatal, necessita ser revisto, e que 
os espaços político-institucionais de participação dos atores não estatais na 
GAG precisam ser redesenhados. 
$VVLP��SDUD�TXH�D�*$*�DWHQGD�DRV�GHVD¿RV�GD�HYROXomR�GD�HFRSROtWLFD�

LQWHUQDFLRQDO�H�UHVSRQGD�FRP�H¿FiFLD�jV�GHPDQGDV�IXWXUDV�GRV�FDGD�YH]�
mais complexos problemas ambientais globais, é necessário encorajar uma 
evolução do papel dos atores não estatais de rule-takers para rule-makers. 
Argumenta-se, portanto, que a inclusão e participação ativa e legítima dos 
atores não estatais no processo de regulação internacional do meio ambien-
te são, de fato, essenciais para a melhoria da efetividade dos acordos multi-
laterais ambientais. Defende-se que um modelo de GAG descentralizado, em 
formato de rede e pautado na concepção de que todos os diferentes atores 
da ecopolítica mundial, estatais e não estatais, podem interagir, barganhar e 
IRUPDU�DOLDQoDV��VHMD�PDLV�H¿FD]��SDUD�FRQFHEHU�H�UHVSRQGHU�j�DJHQGD�DP-
biental global, do que um modelo centralizado.

Porém, convém salientar que os atores não estatais não podem e não de-
vem tentar substituir os governos nesta função. Nesse contexto, a efetivida-
de do sistema de GAG é alcançada não pela diminuição do poder regulatório 
dos Estados, mas pelo seu fortalecimento e por sua complementaridade com 
os modos de regulação não estatais. Torna-se necessário discutir qual seria o 
espaço político-institucional que um modelo de governança descentralizado 
em forma de redes reservaria para uma participação dos atores não estatais 



FRPR�UXOH�PDNHUV��'HIHQGH�VH�TXH�RV�DWRUHV�QmR�HVWDWDLV�GHYHP�EHQH¿FLDU-
-se de mecanismos de participação direta nas negociações ambientais mul-
tilaterais, porém não se trata de um novo mecanismo consultivo, nem da 
permissão que atores não estatais individuais possam registrar diretamente 
como observadores, prerrogativa já existente nas negociações multilaterais 
para a construção de regimes ambientais internacionais. 
0DLV�GR�TXH�D�FULDomR�GH�XP�FDQDO�DGLFLRQDO��R¿FLDO�H�OHJtWLPR�GH�FRPX-

nicação direta entre os atores não estatais individuais e o processo político, 
permitindo que esses atores possam contribuir diretamente no processo de 
negociações multilaterais ambientais, defende-se aqui uma reforma da ar-
quitetura político-institucional do sistema de GAG baseada em um modelo 
descentralizado de governança em forma de redes híbridas público-privadas, 
encorajando a participação como rule-makers dos atores não estatais, en-
quanto atores políticos globais. 

Porém algumas questões fundamentais ainda permanecem em aberto, 
encorajando novos debates sobre o papel dos atores não estatais na GAG. 
Quais os incentivos que seriam necessários para que os atores não estatais 
se apoderem dos novos espaços político-institucionais de participação como 
rule-makers a eles reservados por um modelo descentralizado de GAG? Qual 
a legitimidade e representatividade de uma expansão do papel do atores não 
estatais de rule-takers para rule-makers na GAG, considerando-se que esses 
atores são não eleitos e numerosos? 



Sustentabilidade xingui lingui?
Socorro - Maria do Socorro Silva Mesquita

Nas últimas décadas, os debates nos âmbitos nacionais e internacionais, 
sobre a apropriação capitalista, a institucionalização do modelo burocrático 
ideal, a desigualdade social e as injustiças ambientais evidenciam processos 
de exclusão. Nesse contexto delicado, surge a proposta de um desenvolvi-
mento sustentável, includente, como alternativa desejável – e possível – 
para promover a inclusão social, o bem-estar econômico e a preservação dos 
recursos naturais (SACHS, 2008).
&RP�LVVR��GHYHP�VHU�UHGH¿QLGDV�QRYDV�SHUSHFWLYDV��DFRUGRV��HVWUDWpJLDV��

negociações e relações, envolvendo os diferentes setores da sociedade. Mas 
como mostrar que um mundo sustentável é possível? Como apontar cami-
nhos, evidenciar experiências exitosas para indivíduos que reconhecem os 
FRQÀLWRV�RULXQGRV�GH�XP�GHVHQYROYLPHQWR�LQVXVWHQWiYHO��VHP�ID]HU�UHODomR�
ao seu estilo de vida? Ou ao modelo de gestão adotado em seus negócios? E 
DR�VHX�GLD�GLD"�,VVR�QRV�UHPHWH�D�XP�GHVD¿R��SURYRFDU�UHÀH[}HV�VREUH�QRV-
sas formas de pensar e agir em torno da questão do Meio Ambiente e Desen-
volvimento, possivelmente implicando novos posicionamentos e escolhas.

Para muitos, quando falamos sobre Sustentabilidade, na verdade, esta-
mos quase nos reportando a algo que parece estar na moda, e em todos os 
espaços, nos comerciais de TV, nas revistas, nos dircursos políticos etc. E 
isto não acontece sem razão, pois, como diz Paulo Freire, nos falta a “prática 
de pensar a prática e pensar a prática é a melhor maneira de pensar certo”. 
Assim, já se aponta aqui a necessidade de prestar atenção nos valores que 
orientam nossas ações e as relações que estabelecemos a partir destes va-
lores e ações. 

É necessário pensar um pouco mais sobre a Sustentabilidade baseada 
numa ética de solidariedade com a geração atual e com as futuras. Nas 
experiências de sala de aula, durante a Disciplina de Gestão Ambiental e 
Responsabilidade Social no curso de graduação em Administração, ouvi inú-
PHURV�UHODWRV�GRV�DFDGrPLFRV�MXVWL¿FDQGR�VREUH�D�QmR�DGHVmR�GH�VXDV�HP-
presas às práticas socioambientais. Recorro à palavra de um deles proferida 
QR�TXDUWR�HQFRQWUR��³3URIHVVRUD��D�WHRULD�TXH�D�VHQKRUD�HVWi�PRVWUDQGR�p�
muito bonita, mas está muito longe da realidade. Veja o meu caso, tenho um 
restaurante, mas não encontro razão para fazer a coleta seletiva das latas ou 
garrafas pets de refrigerantes. Percebo que só gerará mais trabalho, [...] e 



esse pessoal, que trabalha com a gente dá trabalho para realizar as tarefas 
comuns, imagine outras”. 
�'LDQWH�GH�WDO�D¿UPDomR��QDWXUDOPHQWH�HPHUJHP�G~YLGDV�DFHUFD�GR�TXH�

sejam possiblidades reais, assinalando que algumas questões envolvem va-
lores culturais que vão muito além de uma perspectiva individual e imedia-
tista, como as ligadas ao lucro e, em sua via contrária, ao reconhecimento 
da existência daqueles que estão dentro ou fora do sistema social. 

E todo este discurso, para alguns, continua sendo “ muito bonito”, até 
VHU�YLYHQFLDGR�HP�VHX�FRWLGLDQR��&ULDP�VH�FRQÀLWRV�LQWHUQRV��TXDQGR�RV�HV-
tudantes se dão conta de que as suas escolhas podem contribuir para o 
alcance de resultados até então inesperados. Por exemplo, escolhas como o 
combate ao dito “trabalho escravo”, ao trabalho infantil, o empenho para se 
reduzir os impactos negativos causados ao meio ambiente, ou mesmo a ado-
ção de práticas que venham a pôr em risco o atual padrão de conforto. Eles, 
de estudantes a atores sociais, podem ser supreendidos por novas ações. 
Daí, fazem uma busca com um olhar atento para saber o que visto e per-
JXQWDP��³$�VHQKRUD�QmR�FRPSUD�'9'�SLUDWD"´��³1HP�ID]�FySLDV�GH�OLYURV"´��
³1mR�WLUD�SURYHLWR�TXDQGR�SRVVtYHO"´��³1mR�WHP�QDGD�PDGH�LQ�&KLQD"´��H�Dt�
SRU�GLDQWH��(��IUHQWH�jV�UHVSRVWDV�QHJDWLYDV��DOJXpP�SURIHUH��³6DL�FDUR�WHU�
atitudes sustentáveis!”

Observamos a carência, de fato, de entedimento em torno das interrela-
ções socioambientais, sendo necessária uma articulação – e não o distan-
ciamento entre a teoria e a prática – que oportunize espaços de diálogo, 
UHÀH[mR�H�DSUHQGL]DGRV��&RPR�H[SHULrQFLD�FRPSDUWLOKDGD��HP�FRQIRUPLGDGH�
com as principais orientações geradas pelo Movimento do Desenvolvimento 
Sustentável, fomos estimulados a criar um Grupo de Estudos em Educação 
Ambiental (EA) para a sensibilização e formação do Administrador. 

Além disso, o Grupo provoca discussões que possam levar ao reconhe-
cimento das diferentes formas de integração entre o homem e o meio am-
biente, e das desejáveis transformações de comportamento, de estilo de 
vida e de gestão. Podem ser citadas as discussões éticas, por exemplo, so-
bre a cadeia de produção, em que se pondera sobre ter respeito às normas 
ambientais e trabalhistas. Nestas discussões se pretende alertar os futuros 
gestores sobre a importância de cuidar dos negócios, comprometendo-se 
com a preservação da natureza e com a qualidade de vida das pessoas que 
estão sob o seu comando. Conversas como estas despertam a curiosidade 
em conhecer as práticas sustentáveis adotadas na cidade de Sobral (CE). 

O sentimento de felicidade nos envolve, ao notar as repercussões das 
Do}HV�DVVXPLGDV�D�SDUWLU�GD�UHÀH[mR�H�GRV�GHEDWHV�JHUDGRV��QmR�Vy�HP�VDOD�
de aula, mas também como grupo de estudos. A mim, em particular, por 
acompanhar o amadurecimento dos estudantes rumo à formação de admi-
nistradores sensíveis à implementação de melhores estratégias de negócios, 
bem como de práticas sustentáveis que não sejam limitadas às latinhas e 
garrafas pets de refrigerantes. Presentemente, está sendo elaborada cole-
tivamente uma agenda positiva em que se visa expor iniciativas locais que 
demonstram atitudes efetivas de um conjunto de empresas para a redução 
de riscos de contaminação do meio ambiente por alguns materiais nocivos a 
este, bem como de inovações para o desenvolvimento.



3DUD�HQWHQGHU�RV�FRQÀLWRV�GD�5LR���
/XLV�)HOLSH�1DVFLPHQWR

$OpP�GD�DJHQGD�R¿FLDO��HVWmR�RFRUUHQGR��QD�5LR�����HYHQWRV�SDUDOHORV�
SDUD�R�GHEDWH�GH�WHPDV�UHODFLRQDGRV�j�6XVWHQWDELOLGDGH��H�TXH�UHFHEHP�
PDLV�GH����PLO�SDUWLFLSDQWHV��(QTXDQWR�DOJXQV�FUtWLFRV�Mi�DQXQFLDP�R�VHX�
IUDFDVVR��R�VHFUHWiULR�JHUDO�GD�218�FRQ¿D�HP�VHX�VXFHVVR��&RPR�R�FLGDGmR�
FRPXP�SRGHUi�DYDOLDU�D�&RQIHUrQFLD"�3DUD�HQWHQGHU�RV�FRQÀLWRV�GD�5LR�������
QHVWH�WH[WR�YDPRV�FRPSDUDU�R�3ODQHWD�D�XPD�FLGDGH��,PDJLQH�D�jV�PDUJHQV�
GH�XP�ULR��RQGH�D�SRSXODomR�FRVWXPDYD�QDGDU��SHVFDU�H�REWHU�iJXD�SDUD�FRQ�
VXPR��$R�ORQJR�GH�GpFDGDV��HVJRWR�H�OL[R�IRUDP�MRJDGRV�GLUHWDPHQWH�QR�ULR��
VROXomR�PDLV�EDUDWD�GR�TXH�D�FRQVWUXomR�GH�XPD�HVWDomR�GH�WUDWDPHQWR�H�GH�
XP�DWHUUR�VDQLWiULR��2�ULR�VH�WUDQVIRUPRX�QXP�HVJRWR�D�FpX�DEHUWR��H[DODQGR�
PDX�FKHLUR�H�LPSRVVLELOLWDQGR�QDGR�H�SHVFD��$V�SURSULHGDGHV�jV�VXDV�PDU�
JHQV�SHUGHUDP�YDORU��(UD�QHFHVViULR�OLPSDU�R�ULR��PDV�QmR�KDYLD�UHFXUVRV��$�
FRPXQLGDGH�VH�PRELOL]RX�SHOD�GHVSROXLomR��PHVPR�VDEHQGR�TXH�LVWR�LPSOL�
FDULD�FXVWRV��$�GLVFXVVmR�VREUH�TXHP�SDJDULD�D�FRQWD�JHURX�GLYHUJrQFLDV��$�
PDLRULD�HQWHQGLD�TXH�GHYHULDP�VHU�RV�PDLV�ULFRV��(QWUH�HVWHV��KDYLD�RV�TXH�
TXHULDP�GLYLGLU�D�FRQWD�HQWUH�WRGRV�H�RXWURV�TXH�DFHLWDYDP�SDJi�OD��GHVGH�
TXH�RV�PDLV�SREUHV�QmR�MRJDVVHP�PDLV�OL[R�QR�ULR��+DYLD�DLQGD�RV�TXH�GL]LDP�
TXH�R�ULR�VH�OLPSDULD�QDWXUDOPHQWH��DSRLDGRV�SRU�XP�HVSHFLDOLVWD�TXH�D¿UPD�
YD�QmR�KDYHU�FRPSURYDomR�FLHQWt¿FD�GH�TXH�D�SROXLomR�SHUVLVWLULD��)RL�FRQV�
WUXtGD�XPD�HVWDomR�GH�WUDWDPHQWR��HOHYDQGR�GH�����SDUD�����R�YROXPH�
GH�HVJRWR�WUDWDGR��2�SUHIHLWR�DQXQFLRX�R�VXFHVVR�GD�GXSOLFDomR��HQTXDQWR�
D�RSRVLomR�GHVWDFRX�R�IUDFDVVR�GR�SURMHWR��TXH�QmR�WUDWDYD�����GR�HVJRWR��
$�PRELOL]DomR�JHURX�FRQVFLHQWL]DomR��(VWXGDQWHV�¿]HUDP�FDPSDQKDV�H�XPD�
SDUFHULD�HQWUH�HPSUHVDV��21*V�H�FRPXQLGDGH�UHVXOWRX�HP�XP�JDOSmR�GH�UH�
FLFODJHP��2XWUDV�Do}HV�IRUDP�UHDOL]DGDV��(�DJRUD��UHWRUQDQGR�GR�WH[WR�SDUD�
D�UHDOLGDGH�GD�&RQIHUrQFLD�5LR�����R�FHQiULR�SRGH�VHU�FRPSDUDGR�DR�TXH�
VH�YHUL¿FDULD�HP�HVFDOD�PXQGLDO��7RGRV�FRQWULEXtUDP�SDUD�SROXLU�R�3ODQHWD�H��
DJRUD��VDEHQGR�TXH�p�SUHFLVR�PXGDU��GLVFXWH�VH�TXHP�SDJDUi�D�FRQWD�SDUD�
GHVSROXt�OR��2�UHVXOWDGR�GD�5LR����QmR�GHYH�VHU�PHGLGR�SHOD�DXVrQFLD�GH�
FKHIHV�GH�(VWDGR�RX�SHOD�QmR�DVVLQDWXUD�GH�GRFXPHQWRV��&RPR�QD�FLGDGH�
LPDJLQiULD��D�VLPSOHV�PRELOL]DomR�JHUD�UHVXOWDGRV�QmR�LPHGLDWRV��TXH�UHSHU�
FXWLUmR�HP�PpGLR�H�ORQJR�SUD]RV��8PD�GLIHUHQoD�TXH�SRGH�VHU�FRQVWDWDGD�QD�
5LR����p�TXH�R�SRGHU��DRV�SRXFRV��VH�GHVORFD�GH�JRYHUQRV�H�HPSUHVDV�SDUD�
RV�FLGDGmRV��TXH�PDLV�FRQVFLHQWHV�H�PHOKRU�LQIRUPDGRV�H[HUFHP�VHX�SRGHU�



DR�GHQXQFLDU�DEXVRV�H�GHFLGLU�R�TXr�H�GH�TXHP�FRPSUDU��

2EV���$UWLJR�SXEOLFDGR�QR�GLD����GH�MXQKR�GH������QR�-RUQDO�
=HUR�+RUD�GH�3RUWR�$OHJUH���
��KWWS���ZS�FOLFUEV�FRP�EU�RSLQLDR]K������������DUWLJR�SD�
UD�HQWHQGHU�RV�FRQÀLWRV�GD�ULR���"WRSR ������������!



IDH e qualidade de vida de países
Luis Roque Klering

Em 13/03/2013, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) publicou o ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
de 186 países, relativamente ao ano de 2012, no qual o Brasil aparece na 
85ª posição, atrás de vários países da América Latina, como o Chile (40ª), 
Argentina (45ª), Uruguai (51ª), Cuba e Panamá (59ª), México (61ª), Costa 
Rica (62ª) e Peru (77ª). Também aparece atrás de países menos democráti-
cos do Oriente, bem como de outros do Leste da Europa, da Ásia e da África.

A questão que daí emerge é a seguinte: o IDH é capaz de medir a quali-
dade de vida de um país?

O IDH é composto pela média de 3 sub-índices, obtidos pelos indicadores 
�REMHWLYRV�H�XQLYHUVDLV���HVSHUDQoD�GH�YLGD�DR�QDVFHU��XP�¿P�HP�VL�PHV-
mo), anos de estudo e renda per capita (meros meios).

Dentre diferentes conceitos de qualidade de vida, pode-se tomar um bem 
sintético, referido por Amartya Sen, prêmio Nobel de Economia em 1998: 
“Qualidade de vida é poder (ser capaz de) usufruir uma boa vida, o que im-
plica poder satisfazer diferentes funcionamentos (estados de vida) relevan-
tes, tais como ser adequadamente nutrido; levar uma vida longa, saudável 
e criativa; ser alfabetizado; ter acesso ao conhecimento e comunicação; 
desfrutar de padrões decente de vida, de liberdade, de dignidade e de au-
torrespeito”.

A partir da ideia de Sen, Martha Nussbaum publicou uma “Lista de capa-
citações” como constituindo um conjunto de oportunidades de vida que, de 
fato (ou verdadeiramente), promovem a qualidade de vida de seres huma-
nos. Seguindo essa perspectiva, o desenvolvimento é visto como um pro-
cesso de ampliação das capacidades humanas, ou seja, das habilidades das 
pessoas para fazer as coisas que elas valorizam e têm razão para valorizar e 
escolher. A “Lista de Nussbaum” contempla os seguintes itens:

1) Vida: ser capaz de levar uma vida longa e com valor;
2) Saúde física: ser capaz de estar bem nutrido, bem abrigado, e de ter 

boa saúde;
3) Integridade física: ter liberdade de ir e vir com confiança, mesmo 

quando em situação de restrição física; estar seguro contra agressões de 
todo tipo; ter liberdade sexual e de reprodução;

4) Liberdade de expressão: poder usar os sentidos, o raciocínio, o pen-



samento e a imaginação; poder experimentar e produzir trabalhos autoex-
pressivos; poder ter liberdade de pensamento e de expressão intelectual e 
religiosa; poder buscar o sentido da vida segundo um caminho próprio;

5) Liberdade emocional: poder ter emoções, sem opressão; poder amar e 
ser amado; poder preocupar-se com pessoas ausentes;

6) Razão prática: poder planejar a própria vida;
���'LJQLGDGH�GH�D¿OLDomR��SRGHU�VHU�UHVSHLWDGR��VHU�FRQVLGHUDGR�GLJQR�

pelos outros; não ser humilhado; não ser discriminado; 
8) Relação digna com outras espécies: poder viver com preocupação para 

com os animais, as plantas e a natureza;
9) Direito de lazer: poder rir, brincar e ter lazer;
10) Ser capaz de ter controle sobre o próprio ambiente: ter direito de 

participação política; de proteção para o discurso livre e a associação com 
outros; de propriedade; de emprego; de segurança contra busca e apreen-
VmR�QmR�MXVWL¿FDGDV�H�DXWRUL]DGDV�

A “Lista de Nussbaum” constitui, por assim dizer, uma carta magna de 
princípios constitucionais que políticas públicas de governos de todos os ní-
veis deveriam garantir (prover) de forma adequada, contemplando aspectos 
territoriais e seu uso, como: segurança, habitação, educação, saúde, renda 
e trabalho, saneamento, serviços públicos (como água, luz, transportes e 
locomoção, meios de comunicação, acesso à internet), ambiente saudável; 
DVVLP�FRPR�RSo}HV�GH�D¿OLDomR�DVVRFLDomR�H�GH�FRQYLYrQFLD��GH�FXOWXUD��HV-
SRUWHV�H�OD]HU��GH�DOLPHQWDomR�H�YHVWXiULR��GH�FUHQoD��GH�SUR¿VVmR�H�H[SUHV-
são; de formas de vida; de respeito à vida pessoal; do direito à propriedade; 
e à convivência com a natureza. 

De forma bem sintética, a ideia central presente no ideário das capaci-
tações humanas é a de que as pessoas (cada indivíduo) e a natureza (cada 
ser vivo) devem ser vistos como relicários divinos, merecedores de toda dig-
nidade e humanidade possíveis. A mesma ideia principal do texto também 
evidencia que a educação é o pressuposto central das várias capacidades, 
devendo ser considerada, por isso, a “mãe” de todas as políticas. Outrossim, 
transparece, ainda que de forma indireta, o profundo respeito que todo ser 
vivo merece, sejam plantas ou animais, porque também demandam relacio-
namentos afetivos, lazer, alimentação, entre outros funcionamentos, sendo 
que privá-los é cometer injustiça.

Constituir um país desenvolvido implica alargar as capacidades (e, por-
tanto, liberdades) humanas; não basta garantir a posse de bens, renda, 
saúde, educação, habitação, segurança, serviços públicos e outros itens; 
sendo fundamental garantir uma boa vida, em toda sua magnitude, onde 
as pessoas possam fazer as coisas que realmente valorizam e escolhem, de 
forma pessoal, sem interferências e pressões indevidas. 
&RQIRUPH�SRGH�VHU�REVHUYDGR��YiULRV�SDtVHV�PHOKRU�FODVVL¿FDGRV�TXH�R�

Brasil no ranking do IDH publicado não garantem (nem viabilizam) mini-
PDPHQWH�DOJXPDV�GDV�FRQGLo}HV�UHIHULGDV�SDUD�VHUHP�FODVVL¿FDGRV�FRPR�
“desenvolvidos”, especialmente aquelas relativas a liberdades pessoais, polí-
WLFDV�H�HFRQ{PLFDV��HPRFLRQDLV��GH�FUHQoD��GH�SUR¿VVmR�H�GH�H[SUHVVmR��3RU-
que seus sistemas de governo e seus governantes ainda não reconheceram 
o enorme valor das liberdades substantivas pessoais. Ainda há um longo ca-
PLQKR�D�SHUFRUUHU��XP�JUDQGH�Gp¿FLW�D�FREULU��H�JUDQGHV�LQMXVWLoDV�D�UHSDUDU�



Conclui-se, assim, que o IDH constitui um índice que contribui para com-
SUHHQGHU��DLQGD�TXH�GH�IRUPD�VLPSOL¿FDGD�H�OLPLWDGD��R�QtYHO�GH�TXDOLGDGH�GH�
vida da população em um país, na forma de um indicativo que, todavia, está 
longe de ser completo e perfeito, contendo acertos e erros, que devem ser 
considerados na sua leitura e interpretação.



Paradoxos do desenvolvimento: 
Riqueza, trabalho e desigualdades na 

sociedade contemporânea
Washington Souza 

Por um lado, nas sociedades contemporâneas, é nítida a capacidade hu-
mana para produzir excedentes e gerar riquezas crescentes. E, por outro, 
há carências e desigualdades na distribuição e na apropriação de bens e 
VHUYLoRV�RULXQGRV�GR�GHVHQYROYLPHQWR�HFRQ{PLFR�H�FLHQWt¿FR�WHFQROyJLFR��
especialmente em virtude de restrições inerentes ao mercado formal de em-
prego. A discussão corrente em torno do tema subjuga possibilidades e al-
ternativas de geração de trabalho e de renda para além do mercado formal 
GH�HPSUHJR�H��DVVLP��D�UHWyULFD�¿FD�FHQWUDGD�HP�SRQWRV�FRPR�FUHVFLPHQWR�
HFRQ{PLFR��LQFHQWLYR�¿VFDO�H�VXEVtGLRV�D�HPSUHVDV��LQYHVWLPHQWRV�HP�WHF-
nologia, produção e infraestrutura, redução de benefícios sociais à classe 
trabalhadora e reformas de leis previdenciárias e trabalhistas. Por exemplo, 
em nível internacional, encontros de lideranças políticas e de autoridades go-
vernamentais desconsideram a perspectiva da geração de trabalho e renda 
pela via do incentivo a atividades produtivas autogestionárias, associativas 
e cooperativistas. 

São ilustrativos os pontos centrais da pauta corrente da Organização 
,QWHUQDFLRQDO�GR�7UDEDOKR��yUJmR�GD�2UJDQL]DomR�GDV�1Do}HV�8QLGDV��2,7�
218���2�5HODWyULR�$QXDO�GR�VHX�'LUHWRU�*HUDO��*X\�5\GHU��DSUHVHQWDGR�j�
102ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, de 2013, ocorrida 
HQWUH���H����GH�MXQKR��HP�*HQHEUD�IRL�LQWLWXODGR�7RZDUGV�WKH�,/2�FHQWHQDU\��
UHDOLWLHV��UHQHZDO�DQG�WULSDUWLWH�FRPPLWPHQW��5XPR�DR�FHQWHQiULR�GD�2,7��
5HDOLGDGHV��5HQRYDomR�H�&RPSURPLVVR�7ULSDUWLWH���(VWH�UHODWyULR�GHGLFD�XP�
capítulo inteiro à discussão dos seguintes pontos dignos de atenção no atu-
DO�PXQGR�GR�WUDEDOKR��R�LPSDFWR�GDV�DOWHUDo}HV�GHPRJUi¿FDV��D�WUDQVLomR�
SDUD�D�6XVWHQWDELOLGDGH�DPELHQWDO��D�FRQWLQXDGD�HYROXomR�GD�WHFQRORJLD��DV�
PXGDQoDV�QRV�OLPLWHV�GR�TXH�YHQKDP�D�VHU�SREUH]D�H�SURVSHULGDGH��D�FUHV-
FHQWH�GHVLJXDOGDGH�H�R�GHVD¿R�SDUD�TXH�VHMD�DOFDQoDGD�XPD�MXVWLoD�VRFLDO��
R�UHHTXLOtEULR��D�FRQYHUJrQFLD�H�D�UHFXSHUDomR�GD�HFRQRPLD��H�R�FDUiWHU�
mutável da produção e do emprego. O texto faz menções, ainda, ao traba-
lho decente na economia rural, à proteção dos trabalhadores em relação a 



formas inaceitáveis de trabalho, à ampliação de pisos de proteção social e à 
criação de emprego. 

Em relação ao tema da geração de emprego, o documento registra que, 
seguindo a taxa de projeção atual, 44,5 milhões de trabalhadores por ano 
YmR�LQJUHVVDU�QR�PHUFDGR�GH�WUDEDOKR�QRV�SUy[LPRV�FLQFR�DQRV��WRWDOL]DQGR�
222 milhões de pessoas em busca de empregos novos. Há uma projeção 
para o aumento na taxas de participação das mulheres, o que, de acordo 
com o documento, é um fato positivo e trará benefícios econômicos. O do-
cumento alerta para o fato de que fazer com que boa parte da população 
mundial volte a trabalhar não é apenas a superação da conjuntura de crise, 
em que existem 200 milhões de pessoas sem trabalho. Assim, seriam neces-
sárias mudanças nos conjuntos de políticas e nos padrões de produção, com 
o intuito de se alcançar um crescimento em que haja um grande número de 
novos empregos.
2�'LUHWRU�*HUDO�GD�2,7�UHFRQKHFH�RV�OLPLWHV�GH�WDLV�LQLFLDWLYDV�TXDQGR��

por exemplo, destaca que a manufatura de robôs e o uso intensivo da infor-
PiWLFD�SRGH�WUD]HU�JUDQGH�FRQWULEXLomR�SDUD�R�3URGXWR�,QWHUQR�%UXWR��3,%��
e para a produtividade, porém com perspectivas mais modestas na criação 
de empregos, em virtude de que a automação acelera o declínio no número 
de empregos no setor industrial. Mesmo reconhecendo que surgem novas 
RSRUWXQLGDGHV�GH�QHJyFLRV��HP�HVSHFLDO�QRV�SDtVHV�HP�GHVHQYROYLPHQWR��HOH�
D¿UPD�TXH�DV�QRYDV�WHFQRORJLDV�SRGHP�UHGX]LU�R�HPSUHJR�H�DOWHUDU�R�FRQWH-
~GR�GR�FUHVFLPHQWR�HFRQ{PLFR��FRP�LPSOLFDo}HV�yEYLDV�QRV�QtYHLV�UHFRUGHV�
de desemprego em todo o mundo. É nítida, portanto, a leitura que ele faz, de 
que reais alternativas para a crise do emprego repousam em mudanças nas 
políticas e nos padrões de produção capitalistas. O documento não apresen-
WD��WRGDYLD��R�PRGR�FRPR�GHYHP�VH�SURFHVVDU�WDLV�PXGDQoDV��'H�TXDOTXHU�
IRUPD��RV�GDGRV�DSUHVHQWDGRV�QR�UHODWyULR�YLQFXODP�GLUHWDPHQWH�D�JHUDomR�
de empregos à recuperação da economia, ou seja, ao crescimento econômi-
co. Estes dados sugerem mudanças nas políticas e nos padrões de produção. 
E tais mudanças devem ser voltadas ao crescimento do número de empre-
gos, com o intuito de reduzir este impressionante número de 200 milhões de 
pessoas sem trabalho no mundo. Esta perspectiva, todavia, tende a trazer 
efeitos práticos duvidosos. 
(P�VHQWLGR�VLPLODU��R�6HFUHWiULR�*HUDO�GD�2UJDQL]DomR�SDUD�D�&RRSHUDomR�

H�'HVHQYROYLPHQWR�(FRQ{PLFR��2&'(���$QJHO�*XUULD��DOHUWRX��HP�QRYHPEUR�
de 2013, durante encontro realizado em Paris, para a constatação de que a 
recuperação da economia global está progredindo em um ritmo moderado e 
desigual. O crescimento do PIB mundial, que atingia a média anual de 4%, 
até o início da crise global, alcançaria apenas 2,7% em 2013, a menor taxa 
desde 2009. Para o Secretário, enquanto se espera que as taxas de cresci-
mento globais voltem a se mover para 4% em 2015, o mundo continuará 
DIHWDGR�SHOR�VHYHUR�OHJDGR�VRFLDO�GD�FULVH��1R�FDVR�GRV�SDtVHV�PHPEURV��R�
6HFUHWiULR�*HUDO�GD�2&'(�FRQVWDWD�TXH�D�VLWXDomR�HYROXLUi�GH�XP�FUHVFLPHQ-
to de 1,2% em 2013, para 2,3% em 2014 e 2,7% em 2015. Além desses ín-
dices limitados, o Secretário alerta para a expectativa de que o desemprego 
permaneça elevado, em uma média de 8% entre os países-membros, caindo 
DSHQDV�OLJHLUDPHQWH��HP�������SDUD�������1D�FKDPDGD�]RQD�GR�(XUR��HOH�
WDPEpP�SUHYLX�TXH�D�WD[D�GH�GHVHPSUHJR�Vy�YDL�FRPHoDU�D�FDLU�HP�PHDGRV�



GH�������(�TXH��DWp�R�¿QDO�GH�������¿FDUi�SRXFR�DEDL[R�GH������(VWD�SUHYL-
VmR�LQGLFD�TXH�DV�WD[DV�GH�FUHVFLPHQWR�HVSHUDGDV�VmR�FODUDPHQWH�LQVX¿FLHQ-
tes para resolver os atuais impasses nos índices mundiais de desemprego, 
especialmente entre os mais jovens, que estão experimentando uma taxa 
PpGLD�GH�GHVHPSUHJR�GH�����QRV�SDtVHV�GD�2&'(��FRP�QtYHLV�PXLWR�PDLV�
altos em alguns países do sul da Europa.

Outro legado da crise, de acordo com o Secretário, é o aumento na desi-
JXDOGDGH�GH�UHQGD��TXH�FUHVFHX�PDLV�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�HQWUH������H������
– os piores anos da crise – do que nos doze anos anteriores. Enquanto o 
desemprego continuar em níveis elevados, ele alerta para a questão de ser 
improvável que ocorra qualquer melhoria na desigualdade, que está na raiz 
de grande parte do descontentamento social em curso. Outro ponto desta-
FDGR�SHOR�6HFUHWiULR�*HUDO�GD�2&'(�p�R�GD�SHUGD�GH�FRQ¿DQoD�GR�S~EOLFR�HP�
seus respectivos governos, o que estaria descrito em detalhes em várias pu-
blicações recentes. Estas, inclusive, apontariam para declínios similares de 
FRQ¿DQoD�S~EOLFD�QRV�EDQFRV��QR�VLVWHPD�MXGLFLiULR�H�HP�RXWUDV�LQVWLWXLo}HV�
WUDGLFLRQDLV�GD�VRFLHGDGH��3DUD�UHFXSHUDU�D�FRQ¿DQoD��SUHYr�R�6HFUHWiULR��p�
necessário muito trabalho, que deve começar por cimentar uma recuperação 
VXVWHQWDGD�H�FDSD]�GH�EHQH¿FLDU�RV�VHJPHQWRV�PDLV�YXOQHUiYHLV�GD�VRFLH-
dade.

A partir dos cenários traçados e das expectativas indicadas pela OIT e 
SHOD�2&'(��p�IDFWtYHO�FRQFOXLU�TXH�D�HFRQRPLD�PXQGLDO�VH�HQFRQWUD�HP�VL-
tuação paradoxal, pois, ainda que alcançando níveis de crescimento médios 
GR�3URGXWR�,QWHUQR�%UXWR��3,%��HP�WRUQR�GH����DR�DQR��WDO�HYROXomR�QmR�
VH�PRVWUD�VX¿FLHQWH�SDUD�UHGX]LU�DV�DWXDLV�WD[DV�GH�GHVHPSUHJR�H��PHQRV�
ainda, para incorporar os números crescentes de jovens que anualmente 
HQWUDP�QR�PHUFDGR�GH�WUDEDOKR��'HVWD�IRUPD��p�SRXFR�SURYiYHO�TXH��DWUDYpV�
de medidas centradas no crescimento econômico, se resolva este impasse. 
Assim, outras alternativas para a ocupação de mão-de-obra ociosa e para 
a geração de renda deveriam integrar a pauta internacional, principalmente 
mediante o incentivo a iniciativas de organização coletiva de trabalhadores, 
principalmente em áreas rurais. E este debate parece particularmente opor-
tuno, especialmente quando se considera que 2014 foi adotado como o Ano 
Internacional da Agricultura Familiar.
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Sustentabilidade na 
prática



Dai-me o lixo nosso de cada dia!
Téo - Armindo dos Santos de Sousa Teodósio

A questão do lixo não é um problema novo para as sociedades humanas. 
Desde a Antiguidade, discussões, ações, leis e punições severas na tentativa 
de ordenamento da vida em cidade já colocam a produção e disposição do 
lixo como um importante problema de convivência urbana.

No século XXI, o lixo se transformou em resíduo e adquiriu uma aura 
ambígua, ora sendo alvo de repugnância para muitos, ora sendo objeto de 
desejo para vários outros. Foi ainda nas duas últimas décadas do século 
passado que as lutas dos cidadãos que viviam nas e das ruas resultaram na 
FRQVWUXomR�GD�LGHLD�IRUoD�GH�TXH�³R�OL[R�p�XP�EHP�S~EOLFR´�SRU�GH¿QLomR��
Ou seja, o problema do lixo deveria ser resolvido de forma coletiva e gerar 
benefícios coletivos.

Dessas lutas também surgiram experiências paradigmáticas de como 
equacionar simultaneamente os problemas ambiental, de gestão urbana e 
de inserção econômica e social de pessoas em risco socioambiental, através 
das cooperativas de recicladores. O mundo como um todo começou, então, 
a enxergar soluções para seus problemas socioambientais, algumas delas 
vindas dos ditos “países em desenvolvimento”. 

Uma delas alcançou status de “boa prática” reconhecida pela ONU, a da 
Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável (AS-
MARE) em Belo Horizonte. E outras conquistas foram gradualmente obtidas, 
ao longo da sempre árdua luta do Movimento Nacional de Catadores de Ma-
teriais Recicláveis (MNCR), resultando no reconhecimento dessa atividade no 
FDWiORJR�GH�SUR¿VV}HV�QD�OHJLVODomR�WUDEDOKLVWD�EUDVLOHLUD�

Para o bem e para o mal, atualmente os resíduos têm cada vez mais va-
lor econômico. No período atual, em nosso país, as discussões, debates e 
lutas pelo direito de gerar soluções ambientais aliadas à inserção econômica 
e social a partir dos resíduos estão em xeque. No turbilhão da nova Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, empresas de limpeza urbana, associadas a 
prefeituras em relações – nem sempre marcadas pelo espírito público e re-
publicano – incidem direta e indiretamente na governança urbana, colocan-
do em risco as conquistas socioambientais que o Brasil aprendeu a ensinar 
ao resto do mundo.

Cabe a você, querido leitor, decidir como vai enxergar o “lixo nosso de 
cada dia”: como resto repugnante a ser esquecido na nossa sociedade de 



“hiperconsumo”, ou como fonte de riqueza que deve ser partilhada de forma 
solidária? Os recicladores nos ensinaram: “Quando o lixo era mais problema 
GR�TXH�IRQWH�GH�OXFUR�¿QDQFHLUR��TXH�QmR�H[LVWH�VROXomR�DPELHQWDO�VHP�FRP-
bate à desigualdade social”.



Recycling: Through the eyes of an 
American living in Germany Recycle? 

Why?
Anna Land

As an American, I can say that this is usually not a question asked by 
PDQ\��0DQ\�SHRSOH�VLPSO\�GR�QRW�UHDOL]H�WKH�EHQH¿WV�RI�UHF\FOLQJ��0RUH�LP-
portantly, they do not even perceive the need for it in today’s world, where 
we are rapid consumers, producing millions of tons of wastes every year. Sa-
dly, there are few incentives for citizens to recycle. In many American towns, 
the infrastructure is lacking as well. In rural areas, people have to transport 
their waste using their own personal vehicles. Usually, such a task is under-
taken just once a week, depending on the size of the household. Most of the 
waste is then gathered from these collecting sites, and subsequently buried 
LQ�D�ODQG¿OO��7KDW�DWWLWXGHV�UHVXOW�LQ�PDQ\�ODUJH�PRXQGV�RI�ZDVWH��RIWHQ�LQ�
areas that could be used instead for agricultural purposes. What most city 
politicians and community members do not realize is that this amount of 
ZDVWH�FRXOG�EH�VLJQL¿FDQWO\�UHGXFHG�LI�KRXVHKROG�ZDVWH�ZDV�VHSDUDWHG��IRU�
example into the classical four types of waste: plastic, metal, glass, and pa-
per. These types of garbage could be further processed and reused, as done 
in many other countries, particularly in Europe.

Germany is a leading country in recycling. After living here for over three 
years, I have been able to make my own observations regarding this aspect. 
For example, in Germany at most public facilities (and even in the trains) 
RQH�FDQ�¿QG�XVXDOO\�����GLIIHUHQW�WUDVK�FDQV��DOORZLQJ�SHRSOH�WR�VHSDUDWH�
WKHLU�ZDVWH��:KHQ�,�¿UVW�QRWLFHG�WKLV��,�ZDV�DVWRQLVKHG��)RU�VRPHRQH�FRPLQJ�
from a place where this is not the norm, it is impressive. It shows just how 
truly committed the country is to recycling. It also makes it convenient for 
consumers, which in today’s society is “a must”. At your local grocery store 
– depending on the city, some offer them at the town hall – plastic bags, spe-
FL¿FDOO\�GHVLJQHG�IRU�SODVWLF�ZDVWH��PDGH�ZLWK�UHF\FOHG�SODVWLF���DUH�DYDLODEOH�
at no charge. This is an excellent incentive, because consumers will save 
money, at the end, by not having to purchase plastic bags. Besides, at the 
same time, they are recycling. This is just a simple example that could easily 
be implemented by other countries. So, if this is so simple, why are they not 



doing it? One answer to such a question might be that there is not enough 
pressure from the members of the society. If I had to generalize, I would say 
that, as a whole, I see a lot less protesting and community involvement with 
such issues in the U.S. than in Germany. Is this because of the education 
that people are receiving? Probably so. 

Ultimately, we must remember that each person can make a difference. 
:KLOH�LW�LV�IUXVWUDWLQJ�WKDW�JRYHUQPHQWV�DQG�FLW\�RI¿FLDOV�DW�WKH�ORFDO�OHYHO�DUH�
not implementing more stringent regulations, we must not forget that such 
movements begin with pressure from consumers, customers, and voters. Be 
the one to start the movement!



Medidas
Diego Cristóvão Alves de Souza Paes

Um quilograma (1 kg) equivale à massa de um decímetro cúbico (1 dm³) 
de água (veja bem, a 4 °C). Um decímetro cúbico, convencionou-se, se trata 
de um litro (1 l). Este decímetro (antes de ser elevado ao cubo) é, na verda-
de, a décima parte de um metro (1 m), que é a distância percorrida pela luz 
no vácuo durante 1/299.792.458 segundo, ou o comprimento de uma exu-
berante barra de platina iridiada exposta em um belíssimo museu na França 
(também há um cilindro muito bonito neste mesmo museu, que representa 
a massa de um decímetro cúbico de água a 4 °C). 

A cada segundo (duração de 9.192.631.770 períodos de radiação corres-
SRQGHQWH�j�WUDQVLomR�HQWUH�GRLV�QtYHLV�KLSHU¿QRV�GR�HVWDGR�IXQGDPHQWDO�GR�
iWRPR�&pVLR�������R�ÀX[R�GH�iJXD�TXH�SDVVD�SHOR�ULR�0DGHLUD��HP�5RQG{QLD��
meu Estado de nascimento) é de 31,2 mil metros cúbicos (31,2 milhões de 
quilos) de água. 

Em seus 07 anos (220,7 milhões de segundos) de construção, a Usina Hi-
GUHOpWULFD�GH�6DQWR�$QW{QLR�LUi�GHSRVLWDU�QR�PHLR�GR�ULR�0DGHLUD�����PLOK}HV�
de metros cúbicos de concreto (ou 8 bilhões de quilogramas de concreto – 
ou, 40 Maracanãs). Usina esta que irá custar 13 bilhões de reais (9 bilhões já 
“investidos” e mais 4 bilhões já aprovados para aplicação a partir de 2014). 

Este é parte do valor monetário que se paga por tentar controlar este rio. 
$OJXQV�TXLO{PHWURV�ULR�DFLPD��D�8VLQD�GH�-LUDX�SODQHMD��DWp�¿QV�GH�������

depositar 2,8 milhões de metros cúbicos de concreto (07 bilhões de quilos, 
ou, quase três vezes a quantidade de concreto necessária para construir 
todos os 12 estádios somados da Copa do Mundo no Brasil). Esta montanha 
(literalmente) de concreto (plus expenses) sai pelo custo de 11 bilhões de 
reais.

Esta é a outra parte do valor monetário que se paga por tentar controlar 
o Madeira.

Assim, aprendemos, através do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) 
GR�*RYHUQR�)HGHUDO��TXH�5�����ELOK}HV�GH�UHDLV�HTXLYDOHP�D����ELOK}HV�GH�
TXLORV�GH�FRQFUHWR��GHQWUH�RV�RXWURV�FXVWRV�VLJQL¿FDWLYRV�GHVWD�REUD��IRUD�R�
OXFUR���RV�TXDLV��SRU�VXD�YH]��VmR�VX¿FLHQWHV�SDUD�FRQWURODU�XP�ULR��TXH�SRV-
sui a vazão diária de 2,6 trilhões de litros (quilos) de água (sem contar os 
VHGLPHQWRV���(VWHV�5�����ELOK}HV�GH�UHDLV�HTXLYDOHP�j�SURGXomR�DGLFLRQDO�GH�
����PLO�0:�GH�HQHUJLD�HOpWULFD��TXH�DMXGDUmR�D�IRPHQWDU�R�GHVHQYROYLPHQWR�



sustentável local.
5i��-XVW�MRNLQJ��7RGD�HVVD�HQHUJLD�VHUi�OHYDGD�SDUD�RQGH�HOD�³UHDOPHQWH´�

é necessária (na opinião dos gestores responsáveis pela decisão), ou seja, 
ao complexo industrial das regiões Sul e Sudeste, distando cerca de 3 mil 
TXLO{PHWURV�GH�GLVWkQFLD�GH�RQGH�RV�LPSDFWRV�ItVLFRV�V�HU�mR�VHQWLGRV��
$R�LQtFLR�GH�������EDLUURV�LQWHLURV�IRUDP�GHVORFDGRV��UHFULDGRV�DUWL¿FLDO-

PHQWH�HP�RXWUDV�UHJL}HV��H�YLODUHMRV�IRUDP�UHFRQVWUXtGRV��3DWULP{QLRV�KLVWy-
ULFRV��PLOKDUHV�GH�KHFWDUHV�GH�ÀRUHVWD��ID]HQGDV��FDFKRHLUDV��WRGRV�GHVDSD-
recidos debaixo das águas. Como se mede uma casa perdida? Vinte casas? 
Cem casas? Mil casas? Uma vila? Uma cultura? Este imenso impacto social 
veio(irá) acompanhado do gasto despropositado em ações atenuantes, mas 
que em nada evitaram que a situação se tornasse caótica. Isso tudo, na ver-
dade, agora é história.

O rio não se importa. Ele não liga para medidas, é uma entidade viva, em 
permanente movimento e mudança. O verão de 2013/2014 apresenta uma 
cheia que realmente pode se chamar de histórica. O nível da água chegou, 
HP�IHYHUHLUR�GH�������D������PHWURV��,VVR�VLJQL¿FD�TXH��DFLPD�GDV�KLGUHOp-
tricas, região que já contava com a elevação do nível da água devido aos 15 
bilhões de quilos de cimento, as duas pontes históricas – construídas há mais 
de 100 anos para a passagem da lendária Estrada de Ferro Madeira–Mamoré 
– já estão há muito tempo debaixo d’água. Mil oitocentos e cinquenta centí-
PHWURV�GH�HOHYDomR�VLJQL¿FD�WDPEpP�TXH�SDUWH�GD�HVWUDGD�TXH�OLJD�D�FLGDGH�
GH�3RUWR�9HOKR��52��j�FLGDGH�GH�*XDMDUi�0LULP��52���QD�IURQWHLUD�FRP�D�%R-
OtYLD��HVWi�LQWUDIHJiYHO��2�TXH�VLJQL¿FD�TXH�R�ULR�VXELX�WDQWR�TXH�����PHWURV�
GD�%5������QR�VHQWLGR�52�$&��HVWmR�FREHUWRV�SRU����FHQWtPHWURV�GH�iJXD��
8P�(VWDGR�LQWHLUR�GD�QRVVD�PDO�FXLGDGD�5HS~EOLFD�)HGHUDWLYD�HQFRQWUD�VHX�
acesso por terra bloqueado; portanto, com sérias restrições ao abastecimen-
to de combustível e de alimentos. Para o suprimento de medicamentos para 
R�WUDWDPHQWR�GH�GRHQoDV�FU{QLFDV��DSHORX�VH�SDUD�R�WUDQVSRUWH�DpUHR��(�WXGR�
isso pela bagatela de 24 bilhões de reais.

O rio subiu, como sempre subiu, e surpreendeu, como sempre surpreen-
GHX��1mR�GH�IRUPD�HUUDGD��RV�GHIHQVRUHV�GDV�8VLQDV�DSRQWDUmR�LVVR��0DV�R�
rio nunca subiu tanto com duas barragens no meio do caminho. E não sabe-
mos o que pode acontecer.
5LR�DEDL[R��D�iJXD�FREUH�JUDQGHV�WUHFKRV�GD�UHJLmR�EHLUD�ULR�GH�3RUWR�

Velho. Alguns trechos da cidade são alagados historicamente, sem surpresa. 
Outros, como o complexo da Estrada de Ferro Madeira–Mamoré, declarada 
FRPR�3DWULP{QLR�+LVWyULFR�1DFLRQDO��Mi�HVWmR�WDPEpP�GHEDL[R�G¶iJXD��0LOKD-
UHV�GH�IDPtOLDV�IRUDP�GHVORFDGDV�GH�VXDV�FDVDV��2V�SRUWRV�GD�FLGDGH�WDPEpP�
IRUDP�IHFKDGRV�GHYLGR�DR�DXPHQWR�QR�QtYHO�GR�ULR��
'LDULDPHQWH��DV�XVLQDV�VmR�IRUoDGDV�D�DEULU�DV�FRPSRUWDV�SDUD�SHUPLWLU�

D�YD]mR�GD�iJXD��H�HYLWDU�D�FDWiVWURIH�PDLRU��TXH�VHULD�R�URPSLPHQWR�GDV�
barreiras, que levaria a milhares de mortes). Esta abertura da comporta leva 
à criação de ondas (banzeiros), que acarreta no desbarrancamento das mar-
JHQV��GH]HQDV�GH�TXLO{PHWURV�ULR�DEDL[R��&RPXQLGDGHV�LQWHLUDV�ULEHLULQKDV�
estão sendo literalmente dragadas para dentro do rio, devido a este desbar-
rancamento. Igrejas, escolas, postos de saúde e residências encontram-se 
ameaçadas. E não estamos sequer considerando os impactos ambientais à 
IDXQD�H�ÀRUD�ORFDLV��PXLWR�PHQRV�j�HFRORJLD�GR�ULR��



Enquanto isso, nos dois anos que passaram, a discussão se deu em torno 
GD�FRQVWUXomR�GD�+LGUHOpWULFD�GH�%HOR�0RQWH��QR�3DUi��$V�GH�6DQWR�$QW{QLR�H�
-LUDX�Mi�Ki�PXLWR�WUDQVIRUPDYDP�D�JHRJUD¿D�ORFDO��&DEH�DJRUD�FRPSUHHQGHU�
todas as repercussões que mais esta drástica mudança trará. 
0DLV�LPSRUWDQWH��DOpP�GH�6DQWR�$QW{QLR��-LUDX�H�%HOR�0RQWH�����RXWUDV�

hidrelétricas encontram-se no papel ou já em algum estágio de planejamen-
WR�H�LPSODQWDomR�SDUD�D�5HJLmR�$PD]{QLFD��7XGR�VRE�D�WXWHOD�GR�*RYHUQR�
)HGHUDO��,VVR�OHYD�D�FUHU�TXH�R�TXH�DFRQWHFH�DJRUD��HP�5RQG{QLD��p�DSHQDV�
XPD�SHTXHQD�DPRVWUD�GR�TXH�VH�WHP�SODQHMDGR�SDUD�D�$PD]{QLD��

Como se mede isso?



Economia verde: uma decisão 
histórica

Geni de Sales Dornelles

A Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sus-
tentável, veio reforçar o amplo poder de sensibilização social do movimento 
que surgiu a partir da ECO-92. A dimensão do problema em foco é de ordem 
global, porque ele afeta as pessoas, os demais seres vivos e recursos da na-
tureza. As condições para que seja possível o seu enfrentamento, em nível 
organizacional, depende da capacidade gerencial para a promoção do de-
senvolvimento econômico, incluindo nele os critérios de inclusão social e de 
preservação ambiental. Passados 20 anos da Conferência anterior, surgiram, 
FRP�DOLQKDGDV�FRP�DV�¿QDOLGDGHV�SURSRVWDV�QD�&RQIHUrQFLD��YiULDV�SROtWLFDV�
S~EOLFDV��VHJXLGDV�GD�FULDomR�GH�yUJmRV�¿VFDOL]DGRUHV��6LPXOWDQHDPHQWH�D�
estas iniciativas, mais pessoas e organizações começaram a revisar valores 
e padrões éticos, mudando atitudes e práticas, em busca do exercício da 
cidadania plena. A opção de agir segundo essa linha de pensamento possi-
bilitou que o Conselho Regional de Administração – CRA/RS conquistasse, 
QR�GLD���GH�MXQKR�GH�������VXD�FHUWL¿FDomR�QR�3URJUDPD�&DUERQR�1HXWUR���

O tratamento dessa questão, em novas bases de integração cultural, 
aconteceu no CRA/RS durante o ano de 2011. Os trabalhos de esclarecimen-
to e conscientização dos envolvidos demandou muita negociação, e também 
recebeu um impulso com a implantação do Projeto de Gestão Ambiental, 
de autoria do Prof. Volnei Correa (UFRGS). O objetivo maior do Projeto era 
saber quanto CO2 o CRA/RS gerava. Tal informação permitiria desenvolver 
um instrumento de gestão e avaliação do consumo de diferentes tipos de 
energia. Os cálculos apontaram para a geração de 110 toneladas de gás 
carbônico no ano. Segundo o Protocolo de Kyoto é necessário plantar cinco 
árvores para neutralizar uma tonelada de CO2. Assim, o Conselho de Admi-
nistração devia à natureza, 555 mudas de árvores... Como saldar essa dívida 
presente? Como mudar, no futuro, as estratégias de gestão e o modo de agir 
da autarquia? 

Sobre a dívida, decidiram formar uma parceria entre CRA/RS e CERTEL – 
&RRSHUDWLYD�5HJLRQDO�GH�(OHWUL¿FDomR�GH�7HXW{QLD�/WGD��SUHVLGLGD�SHOR�$GP��
Egon Édio Hoerlle. Este, por sua vez, era cliente da MAXIAMBIENTAL. En-
tre suas atividades de responsabilidade social, a CERTEL mantém um vivei-



ro de plantas nativas. Como “parceira verde”, a empresa fez a doação das 
555 mudas, mediou o trabalho de cálculo realizado pela MAXIAMBIENTAL e, 
ainda, disponibilizou a supervisão técnica necessária ao plantio. Essa base, 
permitiu superar três pontos críticos na efetivação da mudança no CRA/RS: 
implantação do Projeto, custos do cálculo de emissão de gases e aquisição 
das mudas incluindo a remuneração do responsável técnico Eng. Agrônomo 
Ricardo Jaspers. As árvores deveriam ser plantadas em Porto Alegre... En-
tão, onde plantá-las? 

Nesta etapa, a criatividade do Prof. Volnei apontou para a SMAM. O Se-
cretário do Meio Ambiente era um Administrador. De imediato, Luiz Fernando 
Zachia acatou a solicitação e designou técnicos da Secretaria para localiza-
rem, no município, a área mais adequada ao plantio. O local encontrado foi 
a Praça Pedro Vergara, localizada no Bairro Aberta dos Morros, que é uma 
APP – Área de Proteção Permanente. Esta é uma condição necessária para 
completar o processo de neutralização de carbono, pois as mudas plantadas 
devem ser monitoradas ao longo do tempo. 
(VWH�HQIRTXH�JHUHQFLDO�SHUPLWH�D¿UPDU�TXH�WDQWR�D�¿ORVR¿D�GD�218�TXDQ-

to a rede relacional estabelecida por meio da parceria reiteram a assertiva: 
“A preservação do planeta depende de soluções compartilhadas”. Talvez, por 
isso, a despeito de todas as críticas, a ONU aposte no sucesso de eventos 
como a Rio+20. Suas expectativas foram elevadas, apesar de os efeitos 
negativos da crise econômica da Europa serem limitadores para que fossem 
¿UPDGRV�RV�DFRUGRV�GH�FRRSHUDomR�LQWHUQDFLRQDO�HVSHUDGRV��0HVPR�DVVLP��
o movimento social ampliou-se, embora a falta de três grandes líderes (EUA, 
Reino Unido e Alemanha), participaram da Conferência 134 chefes de Estado 
ou de governo, quando em 1992 foram 108 discursos. Ademais, apesar do 
desencanto de ambientalistas, que se declaram céticos e não acreditam na 
HIHWLYLGDGH�GH�WDLV�HYHQWRV��YHP�GHOHV�D�D¿UPDomR��³e�R�FLGDGmR�TXH�PXGD�
o planeta, não são os governos”. 

Movimentos pró-mudança nos padrões na sociedade sempre se somam 
para a formação de uma consciência cidadã, a ponto de manter a atualidade: 
“o planeta está na pauta das discussões”. Se os verbos “crescer”, “proteger” 
e “incluir” forem conjugados em escala global, também será compartilhado 
entre todos um ambiente melhor. Surgirá o espaço comum, onde todas as 
formas de vida sairão ganhando. Gerenciar sem agredir atmosfera, litosfera 
e hidrosfera é dever moral. À Ética da Responsabilidade Social caberá res-
SHLWDU�D�OyJLFD�GD�ELRVIHUD��RX�VHMD��LGHQWL¿FDU�Do}HV�LG{QHDV�SDUD�FRQWURODU�D�
tecnosfera avara vigente (com sua cadeia de resultados crescentes, impre-
visíveis e indesejáveis). Para tanto, os documentos resultantes da Rio+20, 
bem como os de eventos paralelos da sociedade civil, precisam ser melhor 
GLYXOJDGRV�H�PDLV�DPSODPHQWH�FRQKHFLGRV�H�GLVFXWLGRV��D�¿P�GH�DODYDQFDU�
o gerenciamento da Economia Verde. 
$GPLWLU�WDO�GHPDQGD�VRFLRFXOWXUDO��DOpP�GH�VHU�XPD�H[LJrQFLD�SUR¿VVLR-

nal, é um compromisso ético para que possam ser geradas propostas con-
cretas e concernentes à realidade de cada ORGANIZAÇÃO (em agricultura, 
energia, clima, água, produção sustentável, cidades, pobreza, inclusões di-
versas, etc.). A este propósito, na Conferência Rio+20, o foco das discussões 
esteve no pilar econômico necessário para que sejam motivadas políticas 
direcionadas ao desenvolvimento sustentável. Este sentido, contudo, requer 



que sejam também incorporadas à ação algumas “estratégias de ponta” que 
privilegiem as organizações com melhores práticas, resultando em que as 
pessoas e o planeta desfrutem de melhor qualidade de vida. 
&DGD�JHVWRU�GHYH�DOLQKDU��SRUWDQWR��VHX�HVSDoR�SUR¿VVLRQDO�D�HVWDV�QRYDV�

demandas globais. Assim, será possível mudar a história, desde que haja 
competência e criatividade. O status conferido pelo selo de Carbono Neutro 
fez do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul um expoen-
te entre as demais entidades de classe. Com certeza, a opção pela Economia 
9HUGH�FRQ¿JXUD�XPD�7RPDGD�GH�'HFLVmR�SLRQHLUD��(OD�IRL�LPSOHPHQWDGD�jV�
vésperas do Natal de 2013, quando organizaram no CRA/RS um “mutirão 
institucional” para que conselheiros e funcionários plantassem as 555 árvo-
res. Se algumas pessoas brindaram o credenciamento e a conquista do Selo 
Verde, inclusive com os “parceiros verdes”, outras vivenciaram a experiência 
inédita: plantar novas árvores em Porto Alegre. 

Este primeiro movimento rumo à conscientização ambiental traz uma es-
perança... Ela é a energia potencial que estimula sonhos! Sonhos de mudar 
hábitos e atitudes das pessoas no mundo do trabalho, gerando milhares de 
benchmarkings deste Projeto de Gestão Ambiental. Porém, existe um óbice: 
a questão posta sobre “mudar as estratégias de gestão” continua uma incóg-
nita. Haja vista, a este respeito, uma correspondência recebida do CRA/RS, 
em 2014, cujo papel ainda é “aquele mais em conta”... 



Energia e mudança climática
Ju - Juliana Subtil Lacerda

'RLV�IDWRV�¿]HUDP�PHX�LQtFLR�GH������XP�WDQWR�TXDQWR�SHFXOLDU��DV�VH-
PDQDV�GH�FDORU�GH����JUDXV�HP�3RUWR�$OHJUH�H�D�VDtGD�SUHFRFH�GD�KLEHU-
QDomR�GH�XUVRV�SDUGRV�QD�)LQOkQGLD���KWWS���ZZZ�WKHJXDUGLDQ�FRP�HQYL-
URQPHQW������MDQ����SRODU�YRUWH[�XV�PLOG�ZHDWKHU�VFDQGLQDYLD�!��'RLV�
HYHQWRV�H[WUHPRV��HP�OXJDUHV�EDVWDQWH�GLVWDQWHV��PDV�FRQHFWDGRV�SRU�XP�
WHPD�TXH�FDGD�YH]�SUHRFXSD�PDLV��D�PXGDQoD�FOLPiWLFD��(VSHFLDOPHQWH�SRU-
TXH�D�WUDQVIRUPDomR�GR�SUHVHQWH�S}H�¿P�j�LOXVmR�GH�TXH�D�PXGDQoD�FOLPi-
WLFD�IRVVH�DOJR�GH�FRQVHTXrQFLDV�HVVHQFLDOPHQWH�IXWXUDV��$VVLP��WRUQD�VH�
DLQGD�PDLV�XUJHQWH�SHQVDU�HP�PRGRV�GH�FRQWULEXLU�SDUD�UHGX]LU�D�YHORFLGDGH�
GHVWD�WUDQVIRUPDomR��RX�GHVWUXLomR��GR�SODQHWD��(�SHQVDU�QR�XVR�GD�HQHUJLD�
SRGH�VHU�XPD�GHODV�
8P�GRV�SULQFLSDLV�GHVD¿RV�SDUD�TXH�RFRUUD�XPD�PLWLJDomR�GD�PXGDQoD�

FOLPiWLFD�p�D�GH�XPD�WUDQVIRUPDomR�GR�DWXDO�VLVWHPD�HQHUJpWLFR��5HVSRQVi-
YHO�SRU�GRLV�WHUoRV�GDV�HPLVV}HV�GH�JDVHV�GH�HIHLWR�HVWXID��R�VHWRU�HQHUJpWLFR�
p�PRYLGR�SRU�FRPEXVWtYHLV�IyVVHLV��UHVSRQViYHLV�����GD�GHPDQGD�PXQGLDO�
GH�HQHUJLD��HP��������$V�SUHYLV}HV�PDLV�RWLPLVWDV�VmR�GH�TXH�D�PDQXWHQomR�
GR�OLPLWH�GH�XP�DXPHQWR�GH��R&�QD�WHPSHUDWXUD�PpGLD�GR�SODQHWD�GH�PX-
GDQoD�FOLPiWLFD�LPSOLTXH�PDQWHU�LQH[SORUDGDV�PDLV�GH�����GDV�UHVHUYDV�GH�
FRPEXVWtYHLV�IyVVHLV��3HQVDQGR�QR�FLFOR�GH�SURGXomR��FRQVXPR�H�GHSyVLWR�GH�
HQHUJLD��Ki�HVWXGRV�TXH�LQGLFDP�D�QHFHVVLGDGH�GH�UHGX]LU�D�LQWHQVLGDGH�GH�
FRQVXPR�GH�HQHUJLD�SRU�XQLGDGH�GR�3,%�HP�����DWp�������-DFNVRQ��������
%RP��HVWHV�VmR�DOJXQV�GDGRV�JOREDLV��(�R�TXH�SRGHPRV�ID]HU�LQGLYLGXDO-

PHQWH"�8PD�RSomR�TXH�SRGH�DMXGDU�PXLWR�p�DGRWDU�HQHUJLD�FRPR�XQLGDGH�
GH�YDORU��4XDQGR�ROKDPRV�DR�QRVVR�UHGRU�HP�TXDOTXHU�OXJDU�HP�TXH�HVWHMD-
PRV��SRGHPRV�SHQVDU�TXDQWR�GH�HQHUJLD�HPEXWLGD�Ki��0DLV�GR�TXH�DV�OX]HV�
DFHVDV��WHPRV�PRELOLiULR��FRPSXWDGRUHV��OLYURV��REMHWRV�GLYHUVRV��4XDOTXHU�
GHVWHV�REMHWRV�RX�VHX�PRYLPHQWR�FRQWpP�HQHUJLD�HP�WHUPRV�GH�PDWHULDLV�
XVDGRV�±�FXMD�H[WUDomR�GD�QDWXUH]D��WUDQVSRUWH�H�WUDQVIRUPDomR�GHPDQGD-
UDP�XP�FHUWR�JDVWR�GH�HQHUJLD��(�WRGDV�HVWDV�HWDSDV�SDUD�D�SURGXomR�GHVWHV�
REMHWRV��SRU�HVWDUHP�UHSOHWDV�GH�HQHUJLD��VmR�UHVSRQViYHLV�SRU�SDUWH�GDV�
HPLVV}HV�GH�JDVHV�GH�HIHLWR�HVWXID��$VVLP��DOJXPDV�Do}HV�UHSOHWDV�GH�LQWHQ-
o}HV�³HFR�IULHQGO\´�SRGHP�VHU�FRQFHLWXDOPHQWH�IUXVWUDGDV��7URFDU�GH�FDUUR��
JHODGHLUD��DU�FRQGLFLRQDGR��HWF���SDUD�PRGHORV�TXH�FRQVXPDP�PHQRV�HOHWUL-
FLGDGH�SRGH�UHYHODU�VH�PHQRV�HFROyJLFR�GR�TXH�SHQVDPRV��3RU�H[HPSOR��R�



PRQWDQWH�GH�HQHUJLD�FRQVXPLGD�SDUD�SURGX]LU�XP�FDUUR�PpGLR��HP�WHUPRV�
GH�PDWHULDLV�H�SURFHVVR�SURGXWLYR��p�TXDVH�VHPSUH�PDLRU�GR�TXH�R�PRQWDQWH�
GH�HQHUJLD�FRQVXPLGD�DEDVWHFHQGR�R�FDUUR�SRU����DQRV��'HVWD�IRUPD��TXDVH�
VHPSUH��R�PDLV�HFROyJLFR�p�VLPSOHVPHQWH�QmR�FRPSUDU��(�LVWR�p�EDVWDQWH�
GLItFLO�GH�VHU�IHLWR��WHQGR�HP�YLVWD�R�VLVWHPD�HP�TXH�YLYHPRV�FRP�RV�VHXV�
YDORUHV��PDV�VHULD�PXLWR�ERP�SDUD�D�SUHVHUYDomR�GR�QRVVR�EROVR�H�GR�SOD-
QHWD��$VVLP��TXDQGR�IRU�FRPSUDU�DOJR��PHVPR�TXH�VHMD�SRU�VHU�HFR�IULHQGO\��
VH�SHUJXQWH�VH�YRFr�UHDOPHQWH�SUHFLVD��$¿QDO��FRPSUDU�PHQRV�p�HFRQRPL]DU�
HQHUJLD�H�HPLVV}HV�GH�JDVHV�GH�HIHLWR�HVWXID��2�SODQHWD�DJUDGHFH�H�R�FOLPD�
QmR�DTXHFH���



O que faço com isso? 
Um alerta sobre as lâmpadas 
ÀXRUHVFHQWHV�SyV�FRQVXPR

/HWL���/HWLDQH�6WUHFN

Caros leitores.

5HVROYL�FRPSDUWLOKDU�FRP�YRFrV�XP�UHFRUWH�GDV�PLQKDV�SHVTXLVDV�DFD�
GrPLFDV�D�UHVSHLWR�GH�XP�UHVtGXR�TXH�VH�WRUQD�PXLWR�SHULJRVR��TXDQGR�PDO�
JHUHQFLDGR��$�LGHLD�TXH�WUDJR�DTXL�p�D�GH�WUD]HU�XP�SRXFR�GH�LQIRUPDomR�H�
GLFDV�VREUH�R�TXH�ID]HU�FRP�HVVH�WLSR�GH�SURGXWR�TXDQGR�R�PHVPR�YLUD�OL[R�
7RGRV�QyV��HP�DOJXP�PRPHQWR��¿]HPRV�XVR��HP�QRVVDV�FDVDV�RX�ORFDLV�

GH�WUDEDOKR�RX�HVWXGR��GH�DOJXP�WLSR�GH�OkPSDGD��,QGLVSHQViYHLV�QR�QRVVR�
GLD�D�GLD��DV�OkPSDGDV�H[HUFHP�XP�SDSHO�GH�H[WUHPD�LPSRUWkQFLD�QR�GHVHP�
SHQKR�GH�QRVVDV�DWLYLGDGHV�GLiULDV��WDQWR�GXUDQWH�R�GLD�TXDQWR�j�QRLWH��$WX�
DOPHQWH��DV�PDLV�HQFRQWUDGDV�VmR�DV�OkPSDGDV�ÀXRUHVFHQWHV�GH�OX]�EUDQFD��
WDPEpP�FRQKHFLGDV�FRPR�HFRQ{PLFDV��FXMR�FRQVXPR�VH�SRSXODUL]RX�GHYLGR�
j�HOHYDGD�H¿FLrQFLD��DOWD�GXUDELOLGDGH��PHQRU�DTXHFLPHQWR�GR�DPELHQWH��
PHQRU�FRQVXPR�GH�HQHUJLD��SUHoR�GH�YHQGD�DFHVVtYHO�H��SULQFLSDOPHQWH��SHOR�
LQFHQWLYR�GR�*RYHUQR�)HGHUDO�SHOD�UHGXomR�GR�JDVWR�HQHUJpWLFR�
2�TXH�WDOYH]�PXLWRV�GH�QyV�QmR�VDLEDPRV�p�TXH�HVWDV�OkPSDGDV��TXDQGR�

GHL[DP�GH�IXQFLRQDU��WRUQDP�VH�XP�OL[R�PXLWR�SHULJRVR��TXH�FRQWpP�VXEV�
WkQFLDV�Wy[LFDV��HQWUH�HODV�R�PHUF~ULR��XP�PHWDO�SHVDGR�TXH�DSUHVHQWD�XP�
alto poder poluidor.
$R�PHVPR�WHPSR�HP�TXH�KRXYH�LQFHQWLYR�H[DFHUEDGR�SDUD�R�VHX�FRQ�

VXPR��GDGDV�DV�FDUDFWHUtVWLFDV�Mi�FLWDGDV��SRXFR�IRL�SODQHMDGR�H�HVWXGDGR�
D�UHVSHLWR�GR�TXH�ID]HU�TXDQGR�HVWH�SURGXWR�SHUGH�VXD�YLGD�~WLO��3RXFR�
IRL�PHQFLRQDGR�WDPEpP�VREUH�R�SHULJR�TXH�HVWHV�PDWHULDLV�DSUHVHQWDP�DR�
PHLR�DPELHQWH�H�j�VD~GH�GDV�SHVVRDV��TXDQGR�LQGHYLGDPHQWH�PDQLSXODGDV�
e descartadas.
1D�PDLRULD�GDV�YH]HV��D�IDOWD�GH�LQIRUPDomR�H�¿VFDOL]DomR�VREUH�R�GHV�

FDUWH�UHVXOWD�QD�GHVWLQDomR�LQFRUUHWD�GDV�OkPSDGDV�HP�DWHUURV��OL[}HV�H��DWp�
PHVPR��HP�WHUUHQRV�DEDQGRQDGRV�
1R�HQWDQWR��FKHJDUi�R�PRPHQWR�HP�TXH�GHYHUHPRV�GHVFDUWi�OD��MRJi�OD�

IRUD��(QWmR��VXUJH�D�JUDQGH�TXHVWmR��2QGH�GHYR�ID]HU�LVWR"



2�GHVWLQR�GR�OL[R�FRPXP�VmR�RV�DWHUURV��H�DV�OkPSDGDV�ÀXRUHVFHQWHV��
TXDQGR�TXHEUDGDV��OLEHUDP�VHXV�FRPSRQHQWHV�Wy[LFRV��TXH�FRQWDPLQDP�R�
VROR�H�DV�iJXDV��DOpP�GH�SRUHP�HP�ULVFR�D�VD~GH�GH�TXHP�PDQXVHLD�HVWH�
UHVtGXR��EHP�FRPR�D�VD~GH�GDV�SRSXODo}HV�TXH�EHEHUmR�D�iJXD�GR�PDQDQ�
FLDO�FRQWDPLQDGR�H�TXH�VH�DOLPHQWDUmR�FRP�RV�SURGXWRV�FXOWLYDGRV�QD�WHUUD�
FRQWDPLQDGD�
2�OL[R�UHFLFOiYHO�RX�³VHFR´�WDPEpP�QmR�p�R�ORFDO�DGHTXDGR�SDUD�R�GHVFDUWH�

GHVWH�OL[R��XPD�YH]�TXH��DOpP�GH�FRPSURPHWHU�D�VD~GH�GRV�FDWDGRUHV�TXH�
UHDOL]DP�R�UHFROKLPHQWR��WULDJHP�H�VHSDUDomR�SDUD�D�UHFLFODJHP��$OpP�GLVWR��
QD�PDLRULD�GDV�YH]HV��HVVH�SHVVRDO�QmR�UHFHEH�LQVWUXo}HV�VREUH�D�SHULFXOR�
VLGDGH�GR�OL[R�Oi�HQFRQWUDGR��2X�R�TXH�p�DLQGD�PDLV�JUDYH��DOJXPDV�FLGDGHV�
SRGHP�QmR�WHU�SODQHMDPHQWR�GH�FROHWD�VHOHWLYD��H�WRGR�R�OL[R�GHVWDV�FLGDGHV�
DFDED�LQGR�SDUD�R�PHVPR�GHVWLQR��R�DWHUUR�
2�LGHDO�p�HQWUHJDU�HP�SRQWRV�GH�FROHWD��HVWDEHOHFLGRV�SRU�SUHIHLWXUDV�RX�

RQGH�YRFr�FRPSURX�D�OkPSDGD��VHMD�HP�VXSHUPHUFDGRV��ORMDV�GH�PDWHULDLV�
GH�FRQVWUXomR��IHUUDJHP�RX�ORMDV�GH�LOXPLQDomR��e�GHYHU�OHJDO�GHVWHV�HVWD�
EHOHFLPHQWRV�HQWUHJDU�DV�OkPSDGDV�D�VHXV�IRUQHFHGRUHV��RV�TXDLV��SRU�VXD�
YH]��GHYHP�UHSDVVi�ODV�DRV�VHXV�IDEULFDQWHV�
2XWUR�SRVVtYHO�³FDPLQKR´�p�R�GH�YRFr�HQWUDU�HP�FRQWDWR�FRP�DV�HPSUH�

VDV�HVSHFLDOL]DGDV�HP�UHFROKHU�HVVH�WLSR�GH�UHVtGXR�SDUD�TXH�SURFHGDP�QR�
UHFROKLPHQWR�GH�VXD�OkPSDGD��2X��DLQGD��YRFr�SRGH�HQWUHJi�OD�QXP�SRQWR�
GH�FROHWD�SUp�HVWDEHOHFLGR�
2�QHJyFLR�GHVWH�WLSR�GH�HPSUHVD�p�R�GH�UHFROKHU�DV�OkPSDGDV�p�HQFDPL�

QKi�ODV�SDUD�RXWUDV�HPSUHVDV��DV�TXDLV�UHDOL]DP�D�UHFLFODJHP�GD�OkPSDGD�
SyV�FRQVXPR�HP�VHX�HVWDGR�EUXWR�H��SULQFLSDOPHQWH��FXLGDQGR�SDUD�TXH�RV�
FRPSRQHQWHV�Wy[LFRV�QmR�VHMDP�OLEHUDGRV�QR�DU��VROR�RX�iJXDV�
'DGRV�GH�PLQKDV�SHVTXLVDV�DFDGrPLFDV�UHYHODUDP�TXH��HQWUH�D�SRSXOD�

omR�GH�6DQWD�0DULD�±�56��D�UHDOLGDGH�p�DODUPDQWH��'HQWUH�DV�SHVVRDV�ItVLFDV�
H��UHVSRQViYHLV�SHODV��MXUtGLFDV�HQWUHYLVWDGDV��RV�UHVXOWDGRV�HQFRQWUDGRV�
GHPRQVWUDUDP�TXH�XPD�HOHYDGD�SDUFHOD�GHVVHV�HVERoRX�FRQVFLrQFLD�VREUH�
R�FRQWH~GR�Wy[LFR�H�SHULJRVR�GDV�OkPSDGDV�ÀXRUHVFHQWHV�H�PRVWUDUDP�VH�
FRQVFLHQWHV�TXDQWR�DRV�GDQRV�FDXVDGRV�DR�PHLR�DPELHQWH�H�j�VD~GH�GD�SR�
SXODomR��HVSHFLDOPHQWH�SHOD�SUHVHQoD�GR�PHUF~ULR�
1R�HQWDQWR��XPD�WDPEpP�HOHYDGD�SDUFHOD�GHVWHV�PHVPRV�HQWUHYLVWDGRV�

UHODWRX�TXH�R�GHVWLQR�DWXDO�GDV�OkPSDGDV�ÀXRUHVFHQWHV�TXHLPDGDV�HP�VXDV�
FDVDV�RX�WUDEDOKR�p�R�OL[R�FRPXP��$R�PHVPR�WHPSR�HP�TXH�HVWDV�LQIRUPD�
o}HV�IRUDP�UHFROKLGDV��WDPEpP�QmR�KDYLD�XP�FRQKHFLPHQWR�FRQFUHWR�RX�
UHSUHVHQWDWLYR�VREUH�R�GHVWLQR�FRUUHWR��VRFLDO�H�HFRORJLFDPHQWH�DGHTXDGR�
SDUD�DV�OkPSDGDV�ÀXRUHVFHQWHV�DSyV�R�WpUPLQR�GH�VXD�YLGD�~WLO��(P�RXWUDV�
SDODYUDV��HVWD�SRSXODomR�DLQGD�GHVFRQKHFH�HPSUHVDV�TXH�UHFROKDP�OkP�
SDGDV�ÀXRUHVFHQWHV�TXHLPDGDV�QD�FLGDGH�GH�6DQWD�0DULD�±�56�H�TXH�QmR�
VmR�IDPLOLDUHV�j�3ROtWLFD�1DFLRQDO�GH�5HVtGXRV�6yOLGRV�±�/HL�������������RX�
RXWUDV�OHLV�TXH�UHJXODPHQWDP�D�REULJDWRULHGDGH�GR�GHVFDUWH�FRUUHWR�H�D�UHV�
SRQVDELOL]DomR�GRV�DJHQWHV�HQYROYLGRV�
7DOYH]�R�TXH�H[SOLTXH�RV�UHVXOWDGRV�HQFRQWUDGRV�SRVVD�VHU�WUDGX]LGR�HV�

SHFLDOPHQWH�QD�FDUrQFLD�GH�LQIRUPDo}HV�D�UHVSHLWR�GR�DVVXQWR��WDQWR�GDV�
HPSUHVDV�TXDQWR�GRV�FRQVXPLGRUHV��QD�IDOWD�GH�Do}HV�SUiWLFDV�H�¿VFDOL]DGR�
UDV�TXDQWR�j�OHJLVODomR�YLJHQWH�VREUH�HVWH�DVVXQWR�H�QR�HOHYDGR�FXVWR�XQL�
WiULR�GR�GHVFDUWH�DGHTXDGR��R�TXH�WHQGH�D�UHGX]LU�R�LQWHUHVVH�SHOR�SURFHVVR�



VRFLRDPELHQWDO�FRUUHWR�
(QWmR��OHLWRUHV��ID]�VH�QHFHVViULR�TXH�WRGRV�EXVTXHPRV�PDLV�LQIRUPDo}HV�

H�HVFODUHFLPHQWRV�VREUH�R�WHPD��DWUDYpV�GH�XPD�UHODomR�PDLV�SUy[LPD�HQWUH�
R�SRGHU�S~EOLFR��DV�HPSUHVDV�H�D�VRFLHGDGH��YLVDQGR�SURSRUFLRQDU�PDLV�LQ�
IRUPDo}HV��HVFODUHFLPHQWRV�H�HGXFDomR�VRFLRDPELHQWDO�DGHTXDGD��XPD�YH]�
TXH�VRPRV�GLUHWDPHQWH�UHVSRQViYHLV�SHORV�UHVtGXRV�TXH�FRORFDPRV�QR�OL[R��
HVSHFLDOPHQWH�RV�Wy[LFRV�
$�PLQKD�GLFD�p�TXH�IDoDPRV�GD�3ROtWLFD�1DFLRQDO�GH�5HVtGXRV�6yOLGRV��H�

GDV�OHLV�FRUUHODWDV�D�HOD��XP�LQVWUXPHQWR�GH�¿VFDOL]DomR�GH�GLUHLWRV�H�GH�
YHUHV�GRV�yUJmRV�S~EOLFRV�H�HPSUHVDV��DVVLP�FRPR�GH�FRQVFLHQWL]DomR�GD�
QRVVD�H�GDV�IXWXUDV�JHUDo}HV��$FUHGLWR�TXH�p�DWUDYpV�GD�HGXFDomR�DPELHQWDO�
TXH�WHUHPRV�FRQGLo}HV�GH�GHL[DU�XPD�YLGD�PHOKRU�H�PDLV�OLPSD�jV�JHUDo}HV�
atual e futuras.

Um abraço.
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$�¿ORVR¿D�LQVWLWXFLRQDO�p�XP�FRPSRQHQWH�GR�SODQHMDPHQWR�HVWUDWpJLFR�
que pode revelar muito sobre uma organização e sua forma de gestão, já 
que nela são estabelecidos a missão, a visão e os valores que nortearão seus 
objetivos, interesses e ações. A partir da missão, a ação organizacional pas-
sa a ser guiada por um conjunto de objetivos e metas estratégicos, os quais 
norteiam seus rumos em busca da visão estratégica de futuro. E esta, por 
sua vez, expressa o pensamento estratégico da organização em busca de 
seus horizontes de longo prazo. Todo esse processo é amparado nos valores 
que a organização estabelece como fundamentais.

As universidades são um tipo peculiar de organização. Estas, em tempos 
mais recentes, vem sendo instadas a promover seu desenvolvimento fazen-
GR�XVR�GR�SODQHMDPHQWR�HVWUDWpJLFR�H�H[SOLFLWDQGR�VXD�¿ORVR¿D��REMHWLYRV�H�
metas no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O PDI de uma 
GDGD�LQVWLWXLomR�FRQVLVWH�HP�XP�GRFXPHQWR�QR�TXDO�VmR�GH¿QLGDV�D�PLVVmR�
desta Instituição de Ensino Superior, bem como as estratégias para atingir 
seus objetivos e metas, incluindo o cronograma e a metodologia de imple-
mentação, observando a coerência e a articulação entre as diversas ações, 
a manutenção de padrões de qualidade e, quando pertinente, o orçamento. 

Se, por um lado, estas instituições são levadas a pensar estrategicamen-
te, por outro, as universidades não podem se eximir de discutir e contribuir 
para o principal tema da atualidade: a busca pelo Desenvolvimento Susten-
tável. E esta não representa uma tarefa simples, pois elas precisam fazê-lo 
de forma coletiva, e ainda de modo a promover uma mudança de consciên-
cia, bem como a difusão de conhecimento, em busca de um diálogo aberto e 
transparente com a sociedade. 

O estudo que gerou o presente artigo teve como um de seus objetivos 



analisar quais as dimensões da Sustentabilidade que aparecem claramente 
GH¿QLGDV�QD�PLVVmR�H�QD�YLVmR�GH�,QVWLWXLo}HV�)HGHUDLV�GH�(QVLQR�6XSHULRU�
�,)(6��EUDVLOHLUDV��H�WDPEpP�FRQVLGHUDU�FRPR�RV�UHVXOWDGRV�VH�H[SUHVVDP�
QDV�PDFURUUHJL}HV�GR�SDtV��'HQWUH�DV����,QVWLWXLo}HV�FODVVL¿FDGDV�SHOD�6H-
cretaria de Educação Superior (SESU), foram selecionadas, para esta análi-
se, as 28 que apresentavam as suas missão e visão claramente explicitadas 
em seu PDI. Utilizou-se de pesquisa documental e do método de análise de 
conteúdo como abordagem quali-quantitativa. As dimensões analisadas da 
Sustentabilidade foram: ambiental; econômica; social; cultural; territorial; 
política nacional; e política internacional.

Os resultados do estudo revelaram que as dimensões política nacional e 
internacional ainda são emergentes em grande parte das regiões, destacan-
do-se mais fortemente na região Sudeste. A dimensão territorial destaca-se 
nas regiões Norte e Nordeste. E a dimensão cultural, na Sudeste e na Nor-
GHVWH��9HUL¿FD�VH�TXH�D�GLPHQVmR�VRFLDO�HVWi�SUHVHQWH�FRP�PDLV�LQWHQVLGDGH�
do que as demais em todas as regiões, e que a dimensão econômica tem 
maior destaque nas regiões Centro-Oeste e Nordeste. A dimensão ambiental 
é menos destacada na região Sudeste e mais forte na região Nordeste.
$�GLPHQVmR�VRFLDO�IRL�D�TXH�PDLV�VH�GHVWDFRX�HP�WRGDV�DV�,)(6��GHPRQV-

trando que elas estão preocupadas com o capital humano e que pautam suas 
ações pelas relações estabelecidas com a sociedade, procurando satisfazer 
seus anseios, sem descuidar do processo de formação, que precisa estar 
espelhado em valores e não somente em concepções de natureza técnica.
$�DWXDomR�H�DV�SUiWLFDV�GDV�,)(6�QR�FRQWH[WR�GD�6XVWHQWDELOLGDGH�SRGHP�

YDULDU��GHSHQGHQGR�GD�VXD�ORFDOL]DomR�JHRJUi¿FD��FRQIRUPH�R�HVWXGR�UHYH-
lou. Isto se deve, dentre outras questões, ao fato de que são afetadas pelas 
peculiaridades de seus ambientes locais, pela sua capacidade de aproveita-
mento de oportunidades, pelo seu nível de cooperação interinstitucional, pela 
capacidade de concretização de parcerias entre entidades muito diferentes, 
GHQWUH�RXWURV�DVSHFWRV��$SHVDU�GLVVR��p�SUHFLVR�¿FDU�FODUR�TXH�DV�,)(6�VmR�
agentes fundamentais para a promoção da Sustentabilidade na sociedade, e 
que o processo educativo é de suma importância, em especial área da Edu-
cação para a Sustentabilidade (ES), uma vez que esta atua como tradutora 
GR�FRQKHFLPHQWR�WpFQLFR�H�FLHQWt¿FR��SURPRYHQGR�XPD�PHOKRU�FRPSUHHQVmR�
para todos os envolvidos nas questões socioambientais.

O papel da educação superior nas discussões sobre a Sustentabilidade vai 
muito além da relação ensino/aprendizagem e do espaço em sala de aula. 
Ele avança para o envolvimento em projetos extraclasse com a comunidade 
do seu entorno, visando soluções efetivas para a população local. Embora 
represente um papel fundamental no desenvolvimento da consciência socio-
ambiental sustentável. A educação não é capaz de implementar a Susten-
tabilidade, sem que se tomem medidas concretas. Cabe às universidades a 
atitude de colocar em prática aquilo que ensinam, tornando a sua própria 
JHVWmR�LQWHUQD�XP�PRGHOR�GH�JHVWmR�VXVWHQWiYHO��LQÀXHQFLDQGR��FRP�VHXV�
resultados, também as organizações das quais seus egressos farão parte. 

Em suma, este recorte possibilitou visualizar alguns aspectos relativos ao 
SHQVDPHQWR�HVWUDWpJLFR�GDV�,)(6��REVHUYDQGR�VH�DV�GLPHQV}HV�GD�6XVWHQ-
WDELOLGDGH�H�VXD�FRQ¿JXUDomR�QDV�PDFURUUHJL}HV�EUDVLOHLUDV��2�HVWXGR�RUD�
SURSRVWR�GHPRQVWURX�TXH��HP�DOJXPD�PHGLGD��DV�,)(6�HVWmR�DOLQKDGDV�FRP�



o conceito de Sustentabilidade, e também representou uma oportunidade 
para que se pudesse perceber a importância de analisar as particularidades 
desta temática, a partir de diferentes recortes e observadas segundo pers-
pectivas diversas.

Os leitores podem encontrar mais informações sobre este tema na dis-
sertação de mestrado intitulada A perspectiva da Sustentabilidade no Plano 
GH�'HVHQYROYLPHQWR�,QVWLWXFLRQDO��XP�HVWXGR�GDV�,QVWLWXLo}HV�)HGHUDLV�GH�
Ensino Superior, de autoria de Lucas Veiga Ávila, sob a orientação de Lúcia 
Rejane da Rosa Gama Madruga, disponível em: http://w3.ufsm.br/ppga/

%LEOLRJUD¿D
ÁVILA, L. V. A perspectiva da Sustentabilidade no Plano de 
Desenvolvimento Institucional: um estudo das Instituições 
)HGHUDLV�GH�(QVLQR�6XSHULRU��6DQWD�0DULD������������S��
Dissertação (Dissertação de Mestrado em Administração) – 
8)60��
ELKINGTON, J.. Sustentabilidade, canibais com garfo e faca. 
6mR�3DXOR��0��%RRNV�GR�%UDVLO�/WGD�������
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC. Sistema de acompanha-
mento de processos das instituições de ensino superior – 
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para elaboração. Disponível em <http://www2.mec.gov.br/
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Layon Heck

A sociedade em que vivemos enfrenta diversas situações contraditórias. 
Ao mesmo tempo em que a tecnologia e a inovação desenvolvem, com fre-
quência surpreendente, novos produtos que promovem avanços expressivos 
na melhoria das condições de existência humana no planeta, cresce assusta-
doramente o vácuo entre a sua disponibilidade e as possibilidades de acesso 
a estes pela maior parte dos seres humanos. Assim, são cada vez mais im-
portantes e necessárias novas contribuições, que criem melhores oportuni-
dades para o desenvolvimento e a inclusão dos menos favorecidos cultural, 
social e economicamente.

No campo das artes, é comum encontrarmos ações relacionadas à dança, 
à música, às artes plásticas, ao teatro, que criam espaços para o desenvol-
vimento do potencial criativo das pessoas, ao mesmo tempo em que estas 
ações também trabalham a inclusão, em especial de jovens em situação de 
vulnerabilidade social. Nesse cenário, o Anuário Viva Música de 2012 nos 
apresenta um dossiê sobre os projetos de “cidadania sinfônica”, como um 
novo modelo de inclusão social, ancorado no poder transformador da mú-
sica. Em 2012, existiam no Brasil mais de 90 projetos sociais com foco no 
ensino de instrumentos musicais de uso em orquestras, desenvolvidos para 
crianças e jovens. Projetos como estes promovem a integração destes gru-
pos mesmos à sociedade. 

A referência internacional para projetos dessa natureza é o modelo ve-
nezuelano conhecido como “El Sistema”, que construiu uma nova realidade 
educacional e artística naquele país, sendo fundado pelo regente e econo-
PLVWD�-RVp�$QWRQLR�$EUHX��HP�������FRP�DV�¿QDOLGDGHV�GH�VLVWHPDWL]DU�D�
educação musical e de promover a prática coletiva da música através de 
orquestras sinfônicas e coros como forma de organização social e de desen-
volvimento comunitário. Em 2012, o Sistema gerava quase 6 mil empregos 



diretos e atendia 350 mil crianças, adolescentes e jovens em 285 núcleos, 
cada qual com pelo menos uma orquestra sinfônica infantil e outra juvenil. 

No Brasil, os projetos similares de cidadania sinfônica marcaram sua pre-
sença há duas décadas, fortalecendo-se na década de 1990 a 2000. Apesar 
de já existirem iniciativas anteriores, como a que Nicolau Martins de Oliveira 
LQLFLRX�HP�9ROWD�5HGRQGD��5-���QRV�DQRV�������R�QRYR�FHQiULR�FRQ¿JXURX-
-se mesmo a partir da década de 1990. Na “linha do tempo” dos projetos 
EUDVLOHLURV�GH�FLGDGDQLD�VLQI{QLFD��WHPRV��HP�������R�ÀDXWLVWD�0R]DUW�9LHLUD�
iniciou o Projeto Música é Vida, de São Caetano (PE); em 1995, o maestro 
David Machado iniciou, no Rio de Janeiro, o programa Ação Social pela Mú-
sica; em 1996, o maestro Silvio Baccarelli iniciou o Instituto Baccarelli e a 
Sinfônica Heliópolis; e, no mesmo ano, em Belém (PA), Glória Caputo iniciou 
as atividades da Fundação Amazônica de Música, que, em 2004, assumiria 
a gestão do Projeto Vale Música Pará. No ano de 1997, nasceu a Orquestra 
Jovem de Contagem, em Minas Gerais. Três anos depois, o maestro Cláudio 
5LEHLUR�ODQoRX�R�3URJUDPD�GH�,QWHJUDomR�SHOD�0~VLFD��3,0���QD�FLGDGH�ÀXPL-
nense de Vassouras. E, também em 2000, o projeto Villa-Lobinhos deu seus 
primeiros passos no Rio de Janeiro, liderado por Turíbio Santos. Em 2003, a 
Prefeitura da Barra Mansa (RJ) começou o projeto Música nas Escolas, sob a 
coordenação de Vantoil de Souza Jr. e, em 2007, o pianista e regente Ricardo 
Castro iniciou o Projeto Neojibá, na Bahia, com suporte dos representantes 
do sistema Venezuelano.

A inclusão social por meio da cidadania sinfônica, com a criação das cha-
PDGDV�RUTXHVWUDV�LQIDQWR�MXYHQLV��p�PDLV�XP�GHVD¿R�TXH�VH�DSUHVHQWD��XPD�
vez que as novas frentes de trabalho, advindas desse novo cenário, têm um 
dia a dia muito distinto dos ambientes tradicionais de ensino e de música e 
requerem de seus gestores e professores a vivência de situações que antes 
não faziam parte de suas rotinas no ensino daqueles instrumentos. Aquele 
que gerencia um projeto desta natureza precisa ter muito mais do que sua 
habilidade de artista. Também é preciso que ele tenha uma forte capacidade 
para agregar pessoas em torno da causa; e ainda uma grande empatia com 
os diversos interlocutores do projeto, do poder público ao pai do aluno; e 
mais, necessita ainda de visão artística e boa capacidade administrativa.

O contexto em que se inserem estas iniciativas abre diferentes possibili-
GDGHV�GH�SUR¿VVLRQDOL]DomR�SDUD�MRYHQV�P~VLFRV��H�FRPHoD�PHVPR�D�JHUDU�
XP�LPSDFWR�HFRQ{PLFR�VLJQL¿FDWLYR��8P�H[HPSOR�GLVVR�IRL�D�FRPSUD�GH���
milhão de instrumentos pelo projeto Guri Santa Marcelina, que ocupou três 
fábricas da Yamaha do Japão e fez com que o presidente daquela grande 
empresa multinacional viesse ao Brasil conhecer esse novo e surpreendente 
cenário.

Por um lado, este é um mercado que se abre com grandes perspectivas 
econômicas e de geração de renda para jovens carentes. E, por outro, ele 
também apresenta uma grande fragilidade em termos de informações, de 
gerenciamento e de troca de experiências, uma vez que ainda há pouca in-
formação disponível sobre o funcionamento dos projetos deste tipo, e não 
existem ambientes em que as experiências possam ser conhecidas e troca-
das. Também não há uma centralização de informações ou uma administra-
ção central, em nível nacional. 

Assim, ainda existem várias lacunas em seus aspectos gerenciais e admi-



nistrativos. E estas impõem aos administradores e pesquisadores da ciência 
GD�$GPLQLVWUDomR�D�UHVSRQVDELOLGDGH�GH�LGHQWL¿FDU�H�FRPSUHHQGHU�RV�IDWRUHV�
que podem garantir o sucesso desses empreendimentos. Estes devem pro-
curar estabelecer os princípios para que projetos desta natureza desenvol-
vam processos gerenciais mais adequados, bem como gerar capacitações 
JHUHQFLDLV�DRV�SUR¿VVLRQDLV�TXH�DWXDP�QHVWD�UHDOLGDGH��$t�HVWi�PDLV�XP�
espaço para a inserção e contribuição da ciência da Administração às or-
ganizações aqui abordadas, no sentido de promover condições para o seu 
desenvolvimento e Sustentabilidade atuais e no futuro.

A importância do tema gerou o projeto intitulado Características de Sus-
tentabilidade e Funcionamento de Empreendimentos Sociais da Economia 
&ULDWLYD��XPD�$SOLFDomR�HP�3URMHWRV�6RFLDLV�GH�0~VLFD�&OiVVLFD��TXH�IRL�¿-
nanciado pelo CNPq/SEC/MinC, que reuniu pesquisadores das áreas de Ad-
ministração e Música vinculados ao Grupo de Pesquisa de Estudos e Pesqui-
VDV�HP�(VWUDWpJLD��,QRYDomR�H�6XVWHQWDELOLGDGH��8)60��H�*UXSR�GH�3HVTXLVD�
HP�6XVWHQWDELOLGDGH�H�,QRYDomR��8)5*6��
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Preservação histórica sustentável
Milena Cavalli 

Ao realizar uma viagem para outra cidade, estado ou país, muitas ve-
zes volto maravilhada com a arquitetura do lugar, com a oportunidade de 
conhecer um pouco da história daquele local, traduzida nas suas ruas e 
edifícios. Toda cidade tem seus edifícios, seus monumentos pitorescos, suas 
paisagens, que contam parte de sua história. Preservar estas construções é 
a maneira de manter viva a história das cidades e da sua sociedade. A ar-
quitetura está ligada ao desenvolvimento humano, econômico e político das 
comunidades.
1R�%UDVLO��PDQWHU�HGL¿FDo}HV�KLVWyULFDV�QmR�p�WDUHID�IiFLO��SRLV�QmR�WHPRV�

uma cultura de valorização da história. Também são poucos os incentivos 
para isso. E não para por aí. Atualmente, outro grande responsável pela 
desvalorização dos edifícios históricos é a especulação imobiliária. Cada vez 
mais, as cidades se adensam e os terrenos se valorizam. E, em função disso, 
preservar estes edifícios parece, à primeira vista, uma ideia ruim, pois de-
veríamos abrir espaço para o desenvolvimento, para o aumento dos ganhos 
advindos da construção, para as novas ideias e para as novas “formas de 
viver”. Mas uma cidade sem sua história, sem seus monumentos não seria 
uma cidade sem identidade? 

Existem muitas discussões a respeito deste assunto, e um dos principais 
SRQWRV�GLYHUJHQWHV�p�R�WRPEDPHQWR�GH�HGL¿FDo}HV��RQGH�D�FRQVWUXomR�HP�
questão não pode ser destruída, demolida, sofrer mutilações e nem mesmo 
pode sofrer algum reparo ou pintura sem autorização prévia do Instituto 
do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN). O tombamento impli-
ca até mesmo restrições em construções no entorno do edifício tombado. 
Esta sempre me pareceu uma ótima solução para a questão da preservação 
histórica, uma vez que sempre fui uma amante da história da Arquitetura. 
Sempre considerei e considero um privilégio o simples ato de pensar em sair 
para caminhar pela cidade e poder ver exemplares de diferentes períodos e 
estilos arquitetônicos. E mais ainda fazê-lo, na prática. Porém a prática do 
restauro destes prédios tem se mostrado diferente. Manter características 
originais, ou mesmo restaurá-las, é uma tarefa que requer muita pesquisa. 
O restauro pressupõe que sejam utilizados os mesmos materiais e técnicas 
GD�FRQVWUXomR�RULJLQDO��(�LVWR��QR�FDVR�GH�HGL¿FDo}HV�PXLWR�DQWLJDV��QHP�
sempre é fácil, ou mesmo possível. Alguns materiais nem existem mais. 



Ou ainda, algumas das técnicas não são mais utilizadas ou até mesmo não 
se tem registros de como eram feitas. Este resgate, muitas vezes, requer 
investimentos muito altos, tornando o processo de restauro pouco susten-
tável e ainda pouco economicamente viável. Como resultado, podemos ver 
XPD�JUDQGH�TXDQWLGDGH�GH�HGL¿FDo}HV�ODUJDGDV�j�VXD�SUySULD�VRUWH��2X�SLRU��
¿FDP�DEDQGRQDGDV��H�DFDEDP�VXFXPELQGR��FRP�R�WHPSR��3ULQFLSDOPHQWH�
DV�HGL¿FDo}HV�GH�SURSULHGDGH�SULYDGD��Mi�TXH�QHFHVVLWDP�GR�LQYHVWLPHQWR�
dos seus proprietários para sua manutenção. E isto é uma grande pena, pois 
muitos destes não dispõem destes recursos (ou da intenção de investir tanto 
em imóveis cujo valor de mercado não corresponda ao investimento)! Por 
outro lado, deixar o tombamento de lado e permitir que estes edifícios, que 
traduzem importantes aspectos sociológicos e econômicos da história, sejam 
destruídos para dar lugar ao progresso, a novas tecnologias, não tornaria 
nossas cidades sem identidade? Qual seria a melhor solução? 

Atualmente, existem correntes dentro da Arquitetura que defendem que 
as melhores soluções são aquelas que mesclam as duas premissas, a da pre-
servação e a da renovação. Um termo que tem sido muito utilizado para es-
WHV�FDVRV�p�R�UHWUR¿W��RQGH�HGL¿FDo}HV�DQWLJDV�H�KLVWyULFDV�SDVVDP�SRU�XPD�
renovação, e são atualizadas tanto no seu uso quanto nas suas instalações. 
2�SULPHLUR�p�R�FDVR�GH�DQWLJRV�JDOS}HV�LQGXVWULDLV�TXH�¿FDP�HP�FHQWURV�
urbanos e que, após este processo de renovação, viraram apartamentos. 
(�R�VHJXQGR�p�R�GH�HGL¿FDo}HV�TXH�IRUDP�UHIRUPDGDV��³UHSDJLQDGDV �́�SHU-
mitindo que sejam dotados das tecnologias atuais, como redes de lógica e 
automação, tornando essas construções mais sustentáveis do ponto de vista 
energético e econômico, viabilizando-os para o investidor e para seus pro-
prietários, em termos de sua manutenção e preservação. A ideia é que esta 
“renovação” permita que o imóvel seja adequadamente utilizado dentro dos 
padrões atuais. Na Europa, este não é um processo novo, há muitos imóveis 
históricos que são renovados. Podem ser encontrados bons exemplos de 
como esta solução pode renovar áreas inteiras das cidades, que estavam se 
degradando em função do abandono de alguns (ou muitos) de seus edifícios 
antigos. 
,QIHOL]PHQWH��HVWH�SURFHVVR��R�³UHWUR¿W �́�DLQGD�p�PDLV�FDUR�TXH�GR�GHU-

rubar o edifício e construir um novo em seu lugar. Porém, ao se pensar em 
preservação do patrimônio histórico, esta solução pode ser muito boa, pois, 
quando bem planejada e executada, esta renovação pode manter o edifício 
constantemente atualizado, podendo aumentar em muito a sua vida útil. 

Se esta é a melhor solução só o tempo nos dirá, mas acredito que pre-
FLVDPRV�DWXDOL]DU�DV�HGL¿FDo}HV�KLVWyULFDV��SDUD�SHUPLWLU�TXH�YLYDP�QHVWH�
tempo, e que permaneçam vivas para as próximas gerações, possibilitando 
que novas atividades possam acontecer nos seus interiores. Atividades que 
condigam com a nossa forma de viver. Sob esta perspectiva, é preciso que a 
tecnologia faça parte desses espaços, que suas instalações sejam renovadas 
SDUD�TXH�SRVVDP�VHU�H¿FLHQWHV��$VVLP�FRPR�D�DUTXLWHWXUD�DWXDO�SUHFLVD�VH�
tornar sustentável, é preciso que nossos exemplares históricos também o 
sejam. Somente assim poderemos preservar a arquitetura das cidades, para 
que ela possa continuar contando a nossa história.



Negócios usuais ou não usuais:
está feliz em seu trabalho?

João S. Furtado

$�H[SUHVVmR�%XVLQHVV�DV�8VXDO��%$8��SHUFRUUH�R�3ODQHWD�H�LGHQWL¿FD�DV�
empresas cujo modelo de produção e de negócios não atende às necessida-
des para a Sustentabilidade. Business as Unusual (BAUn) é a sua antítese. 
%$8��HP�VHX�PHOKRU�SHU¿O��UHSUHVHQWD�D�HPSUHVD�EHP�JHUHQFLDGD��LQ-

GHSHQGHQWH��HVWiYHO��H¿FLHQWH��FRQVFLHQWH�GRV�ULVFRV��FRQWURODGD��IRFDGD��
competitiva, progressivamente volátil. É reativa, move-se por conformidade, 
comando-e-controle, segundo limites ou padrões estabelecidos e planeja-
mento detalhista. BAUn, em sua melhor proposta, diz-se mais preventiva, 
além da conformidade, resiliente, adaptável, reinventável ao universo de ati-
vidades. Tem maiores habilidades analítica e quantitativa; reconhece melhor 
as oportunidades e seu papel no mundo, que se mostra progressivamente 
mais volátil, turbulento, complexo e aberto para a interconectividade. É mais 
bem ajustável à globalização, ao mundo digital e à responsabilidade.

O planejamento, na BAU, é fechado, ancorado no consumo, destinado a 
conquistar e remediar impactos, quando denunciados. Na BAUn, é aberto, 
VLVWrPLFR��FRPSDUWLOKDGR��D�¿P�GH�SUHYHQLU�SDUD�QmR�WHU�TXH�FXUDU��e�IRFDGR�
nas consequências, inspirado na elasticidade do mercado e nos grandes in-
teresses da sociedade. A BAU se move para o lucro, enquanto que a BAUn, 
não apenas nele, pois inclui, em suas premissas, a do propósito de mudar 
para melhor.

A BAU é conduzida por dirigentes, que almejam o topo da hierarquia em 
RUJDQRJUDPDV�TXH�UHÀLWDP�R�³SRGHU�QR�SRGHU �́�H�TXH�p�UHJLGR�SRU�REHGLrQ-
cia e tem o compromisso de melhorar para o investidor. O CEO é de curta 
duração, com bônus e promoções. Na BAUn, o poder é embutido, distribuído 
e está nas ideias, na inovação e na melhoria para as pessoas. A BAU pen-
sa em projetos e em fazer o que é certo para o negócio. A BAUn considera 
sistemas, fazer o certo para o negócio, para as pessoas e para o planeta. A 
liderança na BAU é por posição atribuída e superação de números previstos 
(forecast), com cronograma e metas físicas. Na BAUn, ela é por posição 
FRQTXLVWDGD��SHOD�IDFLOLWDomR�GH�HTXLSHV��SRU�FRQVHJXLU�³IDODU�H�HQWUHJDU´�
(walking the talk).
1D�%$8��RV�UHFXUVRV�GD�7HUUD�VmR�D�EDVH�SDUD�³R�QHJyFLR�p�R�QHJyFLR �́�



Na BAUn, são bens comuns de interesse difuso. O espaço, para a BAU, é o 
mercado, com economia de escala, monopólio, aquisições e fusões. Nela, o 
concorrente é para ser superado, vítima da competição cumulativa a curto 
prazo. Para a BAUn, os princípios são os de longo prazo, o mais importante é 
o Planeta, a extensão da base da pirâmide, a affordability, a cadeia de valor, 
a comunidade e a justiça social. São as parcerias estratégicas, a associação 
interinstitucional e as novas formas de negócios.

A BAU se preocupa com o máximo retorno do Capital, tem seu foco no 
crescimento continuado e no Bottom Line Financeiro. A BAUn busca criar 
valor para as partes envolvidas, com foco na melhoria compromissada com 
D�GHVPDWHULDOL]DomR�H�D�GHWR[L¿FDomR�LQWHJUDGDV�DRV�JDQKRV�HFRQ{PLFRV��

O retorno, na BAU, é o de curto prazo, e deseja-se que seja alcançado 
por meio da redução de custos por unidade de produção, pelo aumento do 
valor do produto, por uma margem de lucro mais alta, pelo aumento nos 
níveis de vendas e por ganhos na diferenciação de produtos. A BAUn busca 
D�FRQVHUYDomR�GR�FDL[D�¿QDQFHLUR��VHP�GHVSUH]DU�D�PHOKRULD�GDV�FRQGLo}HV�
de consumidores e das outras partes. 

A BAU preza a marca, o conhecimento do consumidor e o investimento de 
LPSDFWR��SDUD�JHUDU�JDQKRV�¿QDQFHLURV��1D�%$8Q��SUHYDOHFHP�D�LPDJHP��D�
reputação e o conhecimento da comunidade. A BAU reforça estruturas rígi-
das, inspiradas na medição, no controle e na redução de usos e despesas. A 
%$8Q�SURPRYH�R�HPSUHHQGHGRULVPR�QDWXUDO��D�FRFULDWLYLGDGH��D�ÀH[LELOLGDGH�
e a gestão do conhecimento.

O processo produtivo da BAU é aberto, baseado em extrair recursos, 
DTXHFHU��PRGL¿FDU��WUDQVSRUWDU��FRQVXPLU��GHVSHMDU�UHVWRV��VHP�FRQVLGHUDU�D�
capacidade de carga. A tecnologia é desenvolvida para que se possa produzir 
PDLV��H�FRP�PDLRUHV�JDQKRV�GH�H¿FLrQFLD��1D�%$8Q��R�IRFR�HVWi�QR�IHFKD-
PHQWR�GH�FLFORV��D�³HFRQRPLD�FLUFXODU´���VHXV�JHVWRUHV�HVWmR�FRPSURPHWLGRV�
em tomar recursos emprestados, usar, prestar serviços e devolver matéria-
-prima. Para a BAU, o produto (com qualidade superior e funcionalidade) 
deve atender e dar prazer ao consumidor, com diversidade e mesmo com a 
não-necessidade. Na BAUn, o produto é desenvolvido para atender a neces-
sidades reais.
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Os serviços de transporte coletivo de 
passageiros

Duarte de Souza Rosa Filho

2V�SURWHVWRV�GH�-XQKR�GH������DLQGD�QmR�IRUDP�VX¿FLHQWHV�SDUD�URPSHU�
as estruturas de poder vigentes nos serviços de transporte coletivo de pas-
sageiros.
3DUDIUDVHDQGR�%RXUGLHX���������D�¿P�GH�ID]HU�D�UXSWXUD�FRP�D�GRPLQD-

ção e a violência simbólicos a que os usuários dos serviços de transporte co-
letivo de passageiros estão submetidos diariamente, é preciso que seja feita 
uma tomada de consciência, ou seja, a destruição do poder de imposição 
VLPEyOLFR�UDGLFDGR�QR�GHVFRQKHFLPHQWR��(OH�WDPEpP�D¿UPD�TXH�XPD�FRQV-
FLHQWL]DomR�QmR�p�VX¿FLHQWH��WDPEpP�p�QHFHVViULR�ID]HU�D�WUDQVIRUPDomR�GDV�
estruturas objetivas nas quais estas dominação e violência foram produzidas 
e às quais elas podem sobreviver (BOURDIEU, 2004).

No caso dos serviços de transporte coletivo de passageiros, deve ser feita 
a tomada de consciência sobre o que há neles de arbitrário. Quer dizer, fazer 
a revelação da verdade objetiva e do aniquilamento da crença a respeito dos 
processos de cálculo das tarifas. E há que também esclarecer abertamente 
qual foi a situação em que ocorreram, em algumas Câmaras de Vereadores, 
as concessões ou permissões destes serviços, fazendo isto através de Co-
missões Parlamentares de Inquérito (CPIs), muitas delas ainda dominadas 
pelas estruturas de poder vigentes no campo; em outras ainda não. 

O Art. 175 da Constituição determina que: 
Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de servi-
ços públicos. 

Por outro lado, estão vencidas as concessões dos serviços de transporte 
coletivo rodoviário:
��8UEDQRV��QR�PXQLFtSLR�GH�3RUWR�$OHJUH��H�HP�PHWDGH�GDV�RXWUDV�FDSLWDLV�
EUDVLOHLUDV��TXH�DLQGD�QmR�¿]HUDP�OLFLWDo}HV�SDUD�FRQFHVVmR�RX�SHUPLVVmR�
destes serviços; 
��,QWHUPXQLFLSDLV�GD�5HJLmR�0HWURSROLWDQD�GH�3RUWR�$OHJUH��SRU�H[HPSOR��DV�
linhas Canoas – Novo Hamburgo, ou a Porto Alegre – Viamão);
��,QWHUPXQLFLSDLV�GD�5HJLmR�0HWURSROLWDQD�GD�*UDQGH�9LWyULD��SRU�H[HPSOR��



D�OLQKD�9LOD�9HOKD�±�9LWyULD��RSHUDGD�SHOD�7UDQVFRO���H�GR�(VWDGR�GR�(VStULWR�
6DQWR��SRU�H[HPSOR��D�OLQKD�9LWyULD�±�&DFKRHLUR�GR�,WDSHPLULP��
��,QWHUPXQLFLSDLV�GR�(VWDGR�GR�5LR�*UDQGH�GR�6XO��SRU�H[HPSOR��DV�OLQKDV�
3RUWR�$OHJUH�±�*UDPDGR��H�3RUWR�$OHJUH�±�8UXJXDLDQD��
��(VWDo}HV�URGRYLiULDV�GR�(VWDGR�GR�5LR�*UDQGH�GR�6XO�
��0DLV�GH������OLQKDV�GH�WUDQVSRUWH�FROHWLYR�URGRYLiULR�LQWHUHVWDGXDO��VX-
postamente sob a responsabilidade da Agência Nacional dos Transportes 
7HUUHVWUHV��$177���SRU�H[HPSOR��DV�OLQKDV�5LR�±�6mR�3DXOR��3RUWR�$OHJUH�±�
%UDVtOLD��%HOpP�±�%UDVtOLD��

É interessante observar que grande parte das licitações das concessões 
estão sendo adiadas a todo momento com base em todos os tipos de argu-
PHQWRV�OHJDLV��MXUtGLFRV�H�EXURFUiWLFRV��3RGHU�VH�LD�SHQVDU�TXH�VH�SUHWHQGH�
DGLDU�R�SURFHGLPHQWR�DWp�GHSRLV�GDV�HOHLo}HV��D�¿P�GH�FRQWDU�FRP�UHFXUVRV�
para as campanhas eleitorais? E pior, em sucessivos adiamentos, pensando 
nas sucessivas eleições?

No que se refere aos elevados valores das tarifas, a população usuária dos 
serviços de transporte coletivo de passageiros precisam saber que o cálculo 
das tarifas é feito com base em informações fornecidas pelas próprias em-
presas, sem qualquer auditoria.

É uma enorme lástima que os protestos de grande parte da sociedade 
brasileira, feitos em junho de 2013, que reclamaram contra as elevadas 
tarifas e a péssima qualidade dos serviços de transporte coletivo de passa-
geiros, bem como contra a má qualidade do ensino, da saúde, da segurança, 
contra os gastos superfaturados com os estádios da Copa – pelo menos três 
deles em cidades que sequer têm times que jogam no Campeonato Brasilei-
ro – contra a corrupção e outras razões, tenham sido alvo de manobras di-
versionistas para discussões sobre uma pequena porção de black blocs, que 
não representam a maioria da sociedade, dos rolés nos Shoppings (iniciados 
em dezembro de 2013 e já esquecidos em fevereiro de 2014) e por um (isso 
PHVPR��DSHQDV�XPD�YtWLPD��WUDEDOKDGRU�GD�LPSUHQVD�
3DUD�TXH�D�SRSXODomR�EUDVLOHLUD�GHL[H�GH�VHU�VXEPHWLGD�j�GRPLQDomR��j�

YLROrQFLD�VLPEyOLFD�H�j�H[SORUDomR�HFRQ{PLFD��DLQGD�VmR�QHFHVViULRV�PRYL-
mentos sociais para a transformação das estruturas objetivas, sem a violên-
FLD�ItVLFD�TXH�SUHGRPLQD�QRV�PHLRV�GH�FRPXQLFDomR�
$�DOWHUQDWLYD�jV�PDQLIHVWDo}HV�VRFLDLV�p�R�YRWR��QDV�SUy[LPDV�HOHLo}HV��

Será preciso que os eleitores tomem consciência até para pressionar seus 
partidos e candidatos que, obrigatoriamente, deverão decidir entre evitar 
ID]HU�D�GHIHVD�GRV�HPSUHViULRV�GH�{QLEXV�H�UHDOL]DU�DV�OLFLWDo}HV�GDV�SHU-
missões e concessões vencidas das empresas de transportes versus receber 
generosas contribuições para suas campanhas eleitorais. 

Referência:
BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 7.ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2004.



Infelizmente, vida corrida e não 
pedalada!

Gabi - Gabriele Volkmer

Estamos vivendo de uma forma em que o tempo livre é cada vez mais 
escasso. O famoso ditado: “Tempo é dinheiro!” torna-se cada vez mais real. 
Na verdade, pra mim, o ditado seria melhor se fosse assim: “Tempo é valor”. 
Valor, porque cada um sabe o que mais valoriza. E isto pode, embora não 
QHFHVVDULDPHQWH��VHU�GLQKHLUR��0DV�HQ¿P��QHVVD�YLGD�FRUULGD��R�TXH�PDLV�
falta é tempo! Tempo para ver os amigos, para namorar, para se especializar 
PDLV�QR�TXH�VH�WUDEDOKD��SDUD�HVWXGDU�PDLV�R�TXH�VH�HVWXGD��SDUD�¿FDU�PDLV�
FRP�D�IDPtOLD��SDUD�ID]HU�FRLVDV�GLIHUHQWHV��SDUD�DVVLVWLU�PDLV�¿OPHV��SDUD�
viajar mais, para acampar mais, para inventar mais, para criar mais, para se 
espiritualizar mais, para se envolver mais em projetos sociais, para ser um 
cidadão mais consciente e atuante, para ser mais amiga(o), namorada(o), 
PmH��SDL���SUR¿VVLRQDO��HVWXGDQWH��SULPD�R���QHWD�R���FR]LQKHLUD�R���HVSRU-
tista, dançarina(o), para ter uma alimentação mais saudável, para meditar 
mais, para fazer mais exercício! Ufa! E tantas outras coisas, na verdade!

Bom, vou falar um pouquinho de uma dessas coisas, que ultimamente 
tem me incomodado muito. É o fato de não estar fazendo exercícios regular-
mente, da forma que gostaria. Fiquei muito feliz e animada quando surgiu o 
Bike Poa. Estação de bicicleta por vários cantos da cidade, poder pedalar até 
cansar e depois voltar pra casa de ônibus! Não precisar fazer manutenção, 
não precisar pensar onde guardá-la, tudo excelente! Mas o que realmente 
me deixou mais animada foi a ampliação das ciclovias. Pensei: “Agora sim! 
0LQKD�YLGD�YDL�PXGDU��¿QDOPHQWH�XPD�FLFORYLD�QD�$YHQLGD�,SLUDQJD��9RX�SR-
der otimizar o tempo, fazer exercício, me locomover com segurança e ainda 
PDLV�VHP�SUHFLVDU�YLDMDU�HQODWDGD�QR�{QLEXV��&RPR�QmR�¿]HUDP�LVVR�DQWHV"´�
6HPSUH�LPDJLQHL�TXH�QmR�VHULD�PXLWR�GLItFLO��SRLV�WHP�HVSDoR�VX¿FLHQWH�H�DV�
obras, acredito eu, são relativamente rápidas, fáceis, baratas e causadoras 
de pouco transtorno, por exemplo, se comparadas com a construção de um 
viaduto na III Perimetral. 

Mas, infelizmente, a minha alegria durou pouco. Repintaram algumas ci-
clovias, construíram alguns quilômetros a mais pela cidade, mas agora está 
tudo parado. Não se vê mais movimentação de obras na cidade para amplia-
ção de ciclovias. Não se consegue nem chegar às universidades de bicicleta, 



sem que seja no meio dos carros e ônibus com motoristas estressadíssimos. 
E o que dizer, então, para se chegar na periferia da cidade... Até li uma notí-
cia, um dia desses, falando que o prefeito queria fechar o ano com 50 km de 
FLFORYLDV�HP�3RUWR�$OHJUH��0DV�¿FD�yEYLR�TXH�HVVD�QmR�p�XPD�GDV�SULRULGDGHV�
da cidade. 

Quando a prefeitura tentou alegar inconstitucionalidade da lei que ela 
SUySULD�FULRX��¿FRX�DLQGD�PDLV�FODUR�TXH�D�TXHVWmR�GDV�FLFORYLDV�QmR�Vy�QmR�
era prioridade como também estava começando a regredir politicamente. O 
Plano Diretor Cicloviário de Porto Alegre regulamenta que 20% das multas 
sejam aplicadas na construção de ciclovias e na realização de campanhas 
educativas. Apesar de ter perdido essa causa na justiça, a prefeitura deu seu 
jeito. Criou uma lei complementar que cria um fundo para gerir as ciclovias. 
2�GLQKHLUR�SDUD�HVVH�IXQGR�YHP�GH�FRQWUDSDUWLGDV�¿QDQFHLUDV�GH�REUDV�TXH�
impactarão o trânsito na cidade, sem a obrigatoriedade dos 20% das mul-
tas. Ou seja, se tivermos bastante tumulto, bastantes obras impactantes no 
WUkQVLWR�GD�FLGDGH��TXDQGR�R�WUkQVLWR�HVWLYHU�UHDOPHQWH�FDyWLFR��VH�p�TXH�Mi�
não está) então, quem sabe, teremos mais ciclovias em Porto Alegre. 

Mas não perco as esperanças. A gente dá um jeitinho aqui e um ali, se es-
tressa para terminar um trabalho ou outro, mas sempre acha um tempinho 
para encaixar algumas das (bem longe de serem todas as) prioridades da 
nossa vida. Demorou, mas Porto Alegre iniciou uma das coisas mais fantás-
ticas dos últimos tempos, as manifestações que se espalharam por todo o 
SDtV��4XHP�VDEH��XPD�KRUD�GHVVDV��D�JHQWH�³QmR�WLUD�GH�OHWUD´�DV�FLFORYLDV"�
Quem sabe se daqui a um tempo não teremos mais pessoas otimizando seu 
WHPSR��¿FDQGR�PHQRV�HVWUHVVDGDV�FRP�WUkQVLWR��FRP�{QLEXV�VXSHUORWDGR�H�
DLQGD�SRU�FLPD�ID]HQGR�H[HUFtFLRV"�



Homenagem à rotatória: uma 
mandala urbana

Roberto Patrus

O trânsito tem sido objeto de inúmeros debates. Nas grandes cidades, os 
congestionamentos são a ilustração da irracionalidade da mobilidade urbana 
na pós-modernidade. A violência dos acidentes nas estradas é causa de mor-
tos e feridos em número maior do que o de muitas guerras. Até a virtude da 
gentileza tem recebido atenção, quando se discute o carro como símbolo de 
individualismo e status. Entretanto, uma possível solução para o problema 
do tráfego no cruzamento de ruas, especialmente nas cidades maiores, não 
YHP�VHQGR�DQDOLVDGD�HP�VXD�ULTXH]D�VLPEyOLFD�QHP�HP�VXD�H¿FiFLD��D�URWD-
tória. Também chamada de rotunda, balão, círculo, rótula, joelho, queijinho 
ou girador, dependendo da região do nosso imenso país, a rotatória é o tema 
deste artigo.

Rotatória é uma praça ou largo, de forma circular, onde desembocam vá-
rias ruas e o trânsito se processa em sentido giratório. O dicionário Houaiss 
da Língua Portuguesa não registrou o verbete na sua primeira edição de 
2001. Preferiu o termo “rotunda”. Ela não deve ser confundida com uma ilha, 
aquele obstáculo físico colocado na pista de rolamento, destinado à orienta-
omR�GRV�ÀX[RV�HP�XPD�LQWHUVHomR��'LDQWH�GD�LOKD��R�FRQGXWRU�p�REULJDGR�D�
ID]HU�XP�GHVYLR��'LDQWH�GD�URWDWyULD��HOH�VH�Yr�REULJDGR�D�ID]HU�XP�GHVORFD-
mento circular. Quando o diâmetro da ilha é maior do que quinze metros, é 
de supor-se que se trata de uma rotatória, visto que nesse caso, impõe-se 
ao condutor o deslocamento circular. 
'HVGH�D�YLUDGD�GR�PLOrQLR��R�VtPEROR�GR�FtUFXOR�SDVVRX�D�SUHGRPLQDU�QR�

design dos automóveis. No lugar das linhas retas do Monza, do Escort, do 
Fiat 147 e do Gol, chegaram as formas arredondadas que tiveram no Corsa 
o marco do pioneirismo. Até a marca Volvo, conhecida por sua geometria 
aquadradada, se rendeu ao poder do círculo. Logotipos foram arredondados 
por empresas e marcas para valorizar a ideia de movimento, de transfor-
mação, de abertura a mudanças. Até uma marca de cerveja se valeu do 
poder do redondo para promover suas vendas. No trânsito, a construção das 
rotatórias segue a mesma tendência, somando-se à arquitetura dos anéis 
URGRYLiULRV��URGRDQHO��SDUD�XWLOL]DU�D�H[SUHVVmR�SDXOLVWD��H�GRV�YLDGXWRV��TXH�
ODQoDP�DV�VXDV�DOoDV�FLUFXODUHV�VREUH�DV�DYHQLGDV�D�¿P�GH�LPSHGLU�³FUX]D-



mentos em cruz”. 
1R�FUX]DPHQWR�GH�DYHQLGDV��HP�JHUDO��H[LVWHP�URWDWyULDV�FRP�GXDV�RX�

DWp�PDLV�IDL[DV��1HVWH�DUWLJR��YDPRV�QRV�DWHU�jTXHODV�GH�DSHQDV�XPD�IDL[D��
construídas no cruzamento de ruas urbanas de mão dupla. Presentes nas 
YLDV�GR�FKDUPRVR�EDLUUR�GH�/RXUGHV��HP�%HOR�+RUL]RQWH��0*���HODV�UHYHODP�
a beleza do círculo e a utopia de um trânsito mais humano e democrático.
'R�SRQWR�GH�YLVWD�VLPEyOLFR��D�URWDWyULD�p�XPD�PDQGDOD�XUEDQD��XP�FtU-

culo desenhado no meio de um cruzamento de ruas. A mandala, na tradi-
omR�RULHQWDO��VHUYH�GH�VXSRUWH�SDUD�D�PHGLWDomR��D�¿P�GH�FRQGX]LU�TXHP�D�
contempla à iluminação. “A contemplação de uma mandala supostamente 
inspira serenidade, o sentimento de que a vida reencontrou seu sentido e 
VXD�RUGHP´�±�HVFUHYHP�&KHYDOLHU�H�*KHHUEDQW�QR�'LFLRQiULR�GH�6tPERORV��
quando comentam a concepção junguiana de que a mandala é utilizada para 
consolidar o “eu interior”. Como mandala urbana, podemos dizer que a rota-
WyULD�p�XPD�LOXVWUDomR�GD�PLWRORJLD�FDPXÀDGD�H�GRV�ULWXDOLVPRV�GHJUDGDGRV�
presentes na cultura moderna de um ser humano que se sente e se pretende 
DUUHOLJLRVR��FRPR�D¿UPRX�0LUFHD�(OLDGH�HP�³2�VDJUDGR�H�R�SURIDQR �́

A rotatória dispensa o semáforo, ou, em algumas metrópolis do país, o 
GLWR�³IDURO �́�'H�DFRUGR�FRP�D�OHJLVODomR�GH�WUkQVLWR��R�FRQGXWRU�TXH�HVWi�QD�
URWDWyULD�WHP�D�SUHIHUrQFLD��H[FHWR�VH�D�VLQDOL]DomR�HVWDEHOHFHU�R�FRQWUiULR��
Via de regra, podemos dizer que, quem está no círculo, tem prioridade sobre 
quem está na reta. No lugar da arbitrariedade de um sinal luminoso para 
indicar a preferência, a mandala urbana convida a uma parada diante do 
círculo, momento precioso da meditação, da consciência alerta, quase uma 
reverência do motorista ao espaço sagrado que inspira a iluminação interior.

Além da metáfora com o símbolo da mandala, a rotatória pode ser inter-
pretada como o símbolo logístico da democracia entre os automóveis. Não 
importa o tamanho do carro, nem tampouco o seu valor como um bem ma-
terial. No espírito democrático da rotatória, todos os carros são iguais. Para 
ter a preferência, é necessário respeitar a preferência do outro. Para entrar 
no círculo, primeiro é preciso reconhecer o direito do outro. A aceitação des-
se propósito, tal qual o juramento de um dever, habilita o condutor a ter a 
preferência, assim que entrar no círculo. Para se fazer merecedor deste di-
reito, é preciso cumprir com o dever de dar a preferência ao outro, enquanto 
não se está nele. Primeiro o dever, depois o direito.

A riqueza simbólica da rotatória não é, por si só, capaz de se transfor-
mar em realidade. Ela tem potencial para humanizar o trânsito, mas não o 
faz automaticamente. Ela inspira a meditação – atributo fundamentalmente 
humano – mas não tem, sozinha, o poder de humanizar o trânsito. Isso de-
pende de cada pessoa que está ao volante. Cada vez mais, os motoristas se 
tornam invisíveis por detrás da película escurecedora colocada nos vidros da 
maioria dos carros. Não vemos a pessoa que guia o automóvel, mas apenas 
este. A gentileza no trânsito é facilitada pelo olho no olho, pelo reconhe-
cimento de que estamos nos relacionando com outras pessoas e não com 
coisas. É o olhar que permite a comunicação educada entre motoristas, fa-
cilitando tanto o gesto do “pode ir” como o ainda raro gesto do polegar para 
cima, como quem diz: “Valeu, obrigado!” Basta de dizermos que a camionete 
estava errada ou que o fusca foi imprudente. Que nos comuniquemos com a 
VHQKRUD�TXH�GLULJLD�D�YDQ�H�FRP�R�EDUEXGR�TXH�HUD�PRWRULVWD�GR�Wi[L��3DUD�



isso, podemos sugerir que todos os retrovisores esquerdos dos automóveis 
sejam grandes e verticais como os de ônibus e caminhões. E que as películas 
escurecedoras sejam banidas dos vidros dos carros. Que o trânsito permita 
um relacionamento entre pessoas e não entre carros. A humanização do 
trânsito um dia há de chegar. E também à palavra, uma vez que, à lingua-
gem simbólica, ela já chegou. 
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Diferenças culturais
Luis Felipe Nascimento

Entrar em contato com outras culturas nos faz conhecer melhor a nossa. 
Ou seja, quando viajamos ou conhecemos pessoas de outros países ou regi-
ões, o que nos chama a atenção são as diferenças. Bastaram alguns dias em 
Bangkok (Tailândia) e em Hanói (Vietnã) para encontrarmos muitas diferen-
ças. A tendência e pensar que nós somos os certos e os bonitos, enquanto 
eles… 

No aeroporto em Bangkok, ao entrar no táxi, quase sentei no banco do 
motorista, pois os carros andam pelo “lado errado”, a moda inglesa. Outdo-
ors do rei espalhados por todo lugar e programas na TV com homenagens ao 
rei, chocam quem não está acostumado com a monarquia. 

Nos parece estranho ver dezenas de pessoas fazendo massagens nas cal-
oDGDV��RX�HQ¿DU�RV�SpV�QXP�WDQTXH�SDUD�VHU�³PDVVDJHDGR´�SHORV�SHL[LQKRV��
Estranho ser abordado por um vendedor de escorpiões no palito dizendo: 
delicioso! 

No Vietnã nos tornarmos “milionários”. Bastou trocar R$ 125,00 para ob-
ter um milhão de VTN (moeda vietnamita). Em Hanói o choque foi ainda 
PDLRU��SRLV�R�WUkQVLWR�p�XP�FDRV��)D]HU�R�UHWRUQR�QXP�FUX]DPHQWR�GH�UXDV�
PRYLPHQWDGDV�H�SDUDU�WRGR�R�WUkQVLWR�p�XPD�FRLVD�QRUPDO��6LPSOHVPHQWH�
não existem regras (sob os nossos olhos). 
(P�6DLJRQ��PDLRU�FLGDGH�GR�SDLV���VmR�VHLV�PLOK}HV�H�PHLR�GH�PRWRV�H�

meio milhão de carros buzinando todo o tempo. Eles buzinam para avisar 
que desejam ultrapassar, para sinalizar que vão mudar de direção, para aler-
tar o pedestre para sair da frente, etc. 

O que se pode transportar numa moto? Tudo: Colchão, porco, quatro pes-
soas, outra moto, etc. Outras coisas estranhas: crianças dirigindo moto; ca-
pacete como um equipamento opcional. Muita gente usando máscaras con-
tra a poluição. As calçadas não são para pedestres e sim estacionamentos de 
motos, local para estocar produtos ou são transformadas em “restaurantes”. 
Quando se consegue andar na calçada, deve-se estar atento pois pode sair 
XPD�PRWR�GH�XPD�ORMD��6LP��HOHV�HQWUDP�GH�PRWR�GHQWUR�GDV�ORMDV��
$WUDYHVVDU�D�UXD�H�XPD�UROHWD�UXVVD��TXDVH�XP�VXLFtGLR��6HPiIRURV��TXDQ-

do há, geralmente não funciona. Descobrimos que “se correr a moto pega”, 
que o melhor seria atravessar a rua lentamente, rezando para que os moto-
ciclistas desviassem do pedestre. 



1D�ÈVLD�p�PXLWR�FRPXP�DV�SHVVRDV�HVWRFDUHP�FDUQH�LQ�QDWXUD�QDV�FDO-
çadas, cozinharem, venderem e comerem no local, sem as menores condi-
o}HV�GH�KLJLHQH��6y�GH�ROKDU�DV�SDQHODV�H�DV�DSDUrQFLDV�GRV�FR]LQKHLURV��ID]�
qualquer ocidental perder a fome. Não raramente o cozinheiro está fumando 
enquanto prepara a comida. 
9HQGR�WXGR�LVWR�¿TXHL�PH�SHUJXQWDQGR�TXDO�VHULD�D�UHDomR�GH�XP�DVLiWLFR�

em visita ao Brasil? O que seria estranho para ele? Talvez um vietnamita 
achasse normal ver um porto alegrense assando churrasco na calçada num 
domingo, mas isto certamente chocaria um europeu. 

O sonho de consumo de um motociclista vietnamita deve ser poder andar 
na velocidade dos motociclista brasileiros. Um tailandês, ou qualquer outro 
turista, certamente acharia muito estranho a quantidade de comida disponí-
vel num bufê ou numa churrascaria. 

Embora existam batedores de carteira nestes países, não existe a violên-
cia e os assaltos das cidades brasileiras. Creio que poucos países do mundo 
apresentam violência como a que convivemos no Brasil. 
0DV�QmR�H[LVWHP�Vy�GLIHUHQoDV��6H�SURFXUDUPRV��HQFRQWUDUHPRV�WDPEpP�

muitas semelhanças com a nossa cultura e com a nossa realidade. Algumas 
danças vietnamitas lembram danças gauchescas. Em Hanói existe ópera, 
galeria de arte, boas livrarias, as mesmas lojas de grifes dos melhores sho-
ppings brasileiros. O interior do Vietnã lembra muito o interior do nordeste. 
Ou seja, os contrastes sociais são muito parecidos. Todos gostam de futebol 
H��DR�QRV�LGHQWL¿FDU�FRPR�EUDVLOHLURV��ORJR�GL]LDP��³%UDVLO�����6HJXLGR�GR�
nome de algum jogador de futebol, ou de algum elogio ao Brasil)”. 
6RPRV�XP�SRYR�DGPLUDGR�SHOR�UHVWR�GR�PXQGR��PDV�SRXFR�FRQKHFHPRV�

dos outros povos. Creio que quanto melhor a gente conhece outras culturas, 
menos preconceitos temos contra elas, pois todos tem coisas boas, tem algo 
para nos ensinar. Fica a dica: sempre que possível, viaje para lugares dife-
rentes e conheça pessoas.

 



Stop! Com Rolling Stones. Stop! Com 
Beatles songs!

Luis Felipe Nascimento

Muita gente da minha geração cantou “Era um garoto que como eu ama-
va os Beatles e os Rolling Stones”, e simulando ter uma metralhadora nas 
mãos, fazia “ratá-tá, tá, tá; tatá-rá, tá, tá...”. A canção falava de um jovem 
TXH�SHUGHX�VXD�MXYHQWXGH��VHX�IXWXUR��SDUD�LU�OXWDU�QR�9LHWQm�H��QR�¿QDO��Vy�
restaram duas medalhas no peito. 

Embora contrários a guerra, tudo isto era uma realidade muito distante 
SDUD�QyV��0DV�QmR�WHP�FRPR�SDVVDU�SHOR�9LHWQm�VHP�OHPEUDU�GHVWD�FDQomR��
sem perceber os efeitos desta guerra. Mesmo 40 anos depois, as crateras 
das bombas B52 ainda estão lá. As pessoas portadores de necessidades 
especiais em decorrência do uso do Agente Laranja (dioxina) e de outros 
químicos utilizados pelas forças americanas, ainda estão lá. 

As visitas aos museus, à cooperativa das vítimas da guerra, aos túneis 
utilizados pelos Vietcongues, bem como a oportunidade de falar com as pes-
VRDV�QDV�UXDV��WXGR�LVWR�UHYHODP�GDGRV�H�KLVWyULDV�SRXFR�FRQKHFLGDV�

Lembram daquela foto da menininha correndo na estrada sem roupas? 
Esta foto está no Museu dos Remanescentes da Guerra em Ho Chi Ming (an-
WLJD�6DLJRQ��H�IRL�FRQVLGHUD�D�TXDGUDJpVLPD�SULPHLUD�IRWR�PDLV�LQÀXHQWHV�QR�
Mundo. 

Em 17 anos de guerra, participaram 8.744.000 combatentes, o que re-
presenta a metade do contingente que participou da II Guerra Mundial. No 
Vietnã morreram 58 mil americanos e mais de 2 milhões de vietnamitas. 
A estratégia da guerrilha dos Vietcongues era de ferir o inimigo, pois um 
soldado americano ferido retirava outros dois de combate. Foram 304.000 
americanos feridos, com membros amputados, etc. Parecia impossível que, 
um exército utilizando as armas mais modernas do Mundo não conseguisse 
vencer os Vietcongues, mal nutridos e com armamentos rudimentares. 

Para enfrentar os americanos e seus aliados, os Vietcongues cavaram 200 
km de túneis de 50 cm x 80 cm, em três níveis, que chegavam a 10 metros 
GH�SURIXQGLGDGH��1RV�W~QHLV�WLQKDP�FR]LQKD��GHSyVLWR�GH�PDQWLPHQWRV�H�DU-
mas, e até um hospital. Quem se arriscava entrar, caia nas armadilhas e era 
picado por escorpiões. 

Para tentar localizar os Vietcongues, os americanos utilizaram o Agente 



/DUDQMD�SDUD�GHVIROKDU�DV�ÀRUHVWDV��QmR�GHL[DQGR�XP�SiVVDUR�YLYR�RX�XPD�
folha nas árvores. Um desastre ambiental. 

Nos anos de 1969 e 1970, os americanos concentraram mais de 500.000 
soldados no Vietnã e contavam ainda com contingentes de outros países. 
Além dos desgastes políticos, da pressão internacional, umas das causas 
para acabar a guerra, foi o seu alto custo, que para os americanos foi de 676 
ELOK}HV�GH�GyODUHV��R�GREUR�GR�TXH�JDVWDUDP�QD�,,�*XHUUD��

A guerra acabou em 30 de abril de 1975. Os americanos se retiraram do 
país poucas horas antes dos Vietcongues tomarem o Palácio da Independên-
cia em Saigon. 

Algumas décadas mais tarde foram retomadas as relações com os EUA 
e, atualmente, o Vietnã continua sendo um país “comunista” com uma eco-
nomia e mentalidade capitalista. Os Vietnamitas pagam para ter acesso à 
educação e a saúde. 
3HUJXQWHL�DR�QRVVR�JXLD�WXUtVWLFR�D�VXD�RSLQLmR�VREUH�+R�&KL�0LQJ��R�KHUyL�

nacional. Ele respondeu dizendo que Ho Chi Ming é muito importante para 
a sua vida, que sem ele não conseguiria viver, e mostrou uma cédula do di-
nheiro local. Todas as cédulas estampam o rosto de Ho Chi Ming. 

No Vietnã as mulheres não fazem cirurgias para retirar as gordurinhas, 
mas sim para colocar peito e bunda. Enquanto os brasileiros e brasileiras 
fazem um esforço para se bronzear, os vietnamitas fazem tratamentos para 
branqueamento. O modelo de beleza para homens e mulheres é estilo Mi-
chael Jackson! Quem pode, faz cirurgia nos olhos para se parecer mais com 
os ocidentais. As empresas americanas operam livremente no Vietnã. Dez 
milhões de vietnamitas vivem nos EUA. 

Vendo tudo isto é de se perguntar: pra que serviu esta guerra? Tantos 
recursos desperdiçados, tantas vidas perdidas, tantos jovens que se separa-
ram da sua guitarra, dos seus sonhos, para lutar pelo quê? Contra o comu-
nismo ou contra o capitalismo? Pela liberdade ou pela igualdade? Nada disto! 
As guerras sempre são decisões de quem está no poder e atendem aos inte-
resses econômicos. Se serviu para alguma coisa, que seja para conhecermos 
HVWDV�KLVWyULDV�H�QmR�SHUPLWLU�TXH�QXQFD�PDLV�VH�UHSLWDP��



Hanói e Halong: a turbulência das 
ruas e as águas calmas da baía

Bel - Isabel Cristina de Moura Carvalho

6DtPRV�GH�/XDQ�3UDEDQJ�QR�¿QDO�GD�WDUGH��2�DHURSRUWR�p�SHTXHQR�H�IXQ-
FLRQDO��WXGR�UiSLGR�H�VLPSOHV��FRP�GLUHLWR�D�XP�LQHVSHUDGR�³REULJDGR´�GR�
FRQWURODGRU�GH�SDVVDSRUWHV��&KHJDPRV�HP�+DQyL�HP�PHQRV�GH�XPD�KRUD��2�
WUDQVODGR�Mi�QRV�DJXDUGDYD��e�VXUSUHHQGHQWH�FRPR�WRGRV�RV�DFHUWRV��IHLWRV�
YLD�ZHE�PHVHV�DQWHV��IXQFLRQDUDP�SHUIHLWDPHQWH��2�TXH�HUD�XP�SODQR�YLUWX-
DO�GH�FKHJDU��WUDQVLWDU��KRVSHGDU��YHU�OXJDUHV�TXH�DWp�HQWmR�HUDP�DSHQDV�GH�
SDSHO��YDL�WRUQDQGR�VH�D�UHDOLGDGH�GH�FDGD�GLD�GD�YLDJHP��
(P�+DQyL��IRPRV�SDUD�XP�KRWHO�ERXWLTXH�QR�FHQWUR�DQWLJR�GD�FLGDGH��2�

entorno era uma trama de ruas estreitas, mil lojinhas, bares, restaurantes, 
OXPLQRVRV��SHTXHQRV�EDQFRV�H�PHVLQKDV�QDV�HVTXLQDV��PXLWD�JHQWH�FRPHQ-
GR�H�FR]LQKDQGR�QD�FDOoDGD��2V�SHGHVWUHV�WHP�TXH�FDPLQKDU�HP�¿OD�LQGLDQD�
QR�PHLR�¿R��GLVSXWDQGR�D�UXD�FRP�DV�LQ~PHUDV�PRWRV��ELFLFOHWDV��WXF�WXFV�H�
DOJXQV�FDUURV��1mR�Ki�VHPiIRURV�H�RV�YHtFXORV��PRWRUL]DGRV�RX�QmR��FLUFX-
ODP�HP�WRGDV�DV�GLUHo}HV��&UX]DU�GH�XP�ODGR�DR�RXWUR�GD�UXD�p�XP�SURMHWR�
LPSURYiYHO�SDUD�R�UHFpP�FKHJDGR��
7XGR�LVWR�YLVWR�GH�QRLWH��SHOD�SULPHLUD�YH]��GDYD�D�VHQVDomR�GH�XPD�YLVLWD�

j�UXD����GH�PDUoR��HP�6mR�3DXOR��HP�SOHQR�1DWDO��(UD�DLQGD�R�$QR�1RYR�
&KLQrV�H�RV�YLHWQDPLWDV�HVWDYDP�GH�IHULDGR��(P�PHLR�D�HVWD�WXUEXOHQWD�
SDLVDJHP��XPD�SRUWD�GH�YLGUR�QXPD�PROGXUD�EUDQFD�HUD�R�SRUWDO�SDUD�XP�
DPELHQWH�FOHDQ��VLOHQFLRVR�H�FDOPR��
2�KRWHO��FRPR�SURPHWLGR��HUD�PXLWR�DJUDGiYHO��%HP�FXLGDGR��SHTXHQR��

FRP�IXQFLRQiULRV�PXLWR�DWHQFLRVRV��WXGR�SHQVDGR�SDUD�R�FRQIRUWR�H�EHP-
�HVWDU��(UD�FRPR�XP�LQWHUUXSWRU�SDUD�OLJDU�H�GHVOLJDU�+DQyL��0XLWR�FRQYH-
QLHQWH�SUD�WHPSHUDU�R�HVWUDQKDPHQWR�H�LQFRUSRUDU�DV�QRYDV�KDELOLGDGHV�GH�
RULHQWDomR�QDTXHOH�DPELHQWH�SHFXOLDU��
'HSRLV�GH�XP�GLD��Mi�HVWiYDPRV�DQGDQGR�VHP�VHU�DWURSHODGRV�RX�DWURSH-

ODU��-i�SRGtDPRV�GLVWLQJXLU�DV�ORMDV�GH�TXLQTXLOKDULDV�GRV�ERQV�UHVWDXUDQWHV��
DV�FROHo}HV�FRPSOHWDV�GDV�UpSOLFDV�GH�EROVDV�.LSOLQJ�H�PRFKLODV�1RUWK�)DFH��
DV�ORMDV�FRP�WHFLGRV�GH�EDPEX�H�DV�GH�SURSRVWD�GH�FRPpUFLR�MXVWR��
7XGR�MXQWR��VREUHSRVWR�H�PLVWXUDGR��6HULD�HVWH�R�UHWUDWR�FRQWHPSRUkQHR�

GR�9LHWQm"�2�SDVVHLR�QHVWD�HVWDomR�GD�YLDJHP�HUD�XP�SHTXHQR�FUX]HLUR�GH�
GXDV�QRLWHV�SHOD�EDtD�GH�+DORQJ��2�WUDMHWR�GH�WUrV�KRUDV�GH�{QLEXV�PRVWUDYD�



XP�SRXFR�PDLV�GR�9LHWQm��1HQKXP�HVSDoR�GHVRFXSDGR��QHQKXP�WHUUHQR�
YD]LR��&DVDV�VHPSUH�HVWUHLWDV�H�SURIXQGDV��WHUUHQRV�LJXDOPHQWH�HVWUHLWRV�
H�FRP�FXOWLYRV�GH�DUUR]�RX�KRUWDOLoDV�HQWUHFRUWDYDP�DV�R¿FLQDV�PHFkQLFDV��
ORMDV��VDO}HV�GH�EHOH]D��PHUFDGLQKRV��SHTXHQRV�EDUHV�H�OXJDUHV�VHUYLQGR�FR-
PLGD��,QHYLWiYHO�QmR�SHQVDU�QXPD�HVSpFLH�GH�$YHQLGD�%UDVLO�VHP�DV�IDYHODV��
3REUH��VLPSOHV��PDV�QmR�PLVHUiYHO��
%DQGHLUDV�YHUPHOKDV�FRP�XPD�HVWUHOD�QR�FHQWUR�D�FDGD�����PHWURV�D¿U-

PDP�R�UHJLPH�VRFLDOLVWD��&RPR�QD�&KLQD��p�XP�FRPXQLVPR�FRP�XPD�HFRQR-
PLD�DEHUWD�DRV�SURGXWRV�JOREDLV��PHVPR�TXH�VHMD�SDUD�UHSOLFi�ORV�DR�LQ¿QLWR��
&KHJDQGR�DR�SRUWR�GH�+DORQJ��IRPRV�FRQGX]LGRV�D�XP�EDUFR�GH�SRUWH�PpGLR��
FRP�XP�JUXSR�GH�FHUFD�GH����SHVVRDV��8PD�IDPtOLD�FDQDGHQVH�ID]HQGR�YROWD�
DR�PXQGR��XP�FDVDO�GH�LVUDHOHQVHV�HP�YLDJHP�GH�IpULDV��DOJXQV�FDVDLV�HX-
URSHXV��QmR�KDYLD�FKLQHVHV��
8P�MRYHP�JXLD�YLHWQDPLWD�FRQGX]LD�R�JUXSR�D�FDGD�HWDSD��&RP�HOH�H[-

SORUDPRV��GH�FDLDTXH��DV�iJXDV�FDOPDV�GD�EDtD�GH�+DORQJ��DWUDYHVVDQGR�
FDYHUQDV�HVFXUDV�H�UHHQFRQWUDQGR�SHTXHQRV�RiVLV�DSyV�D�WUDYHVVLD��$�EDtD�p�
HQWUHFRUWDGD�SRU�URFKDV�HQRUPHV�TXH�HPHUJLUDP�GH�IUDWXUDV�FDXVDGDV�SRU�
DQWLJRV�WHUUHPRWRV��$�SDLVDJHP�p�~QLFD��(�WRUQD�D�EDtD�XP�OXJDU�DFROKHGRU��
SURWHJLGR�GR�PRYLPHQWR�GDV�iJXDV��<LQ�RX�<DQJ��+DQyL�RX�+DORQJ��FRPXQLV-
PR�RX�PHUFDGR�JOREDO��FDOPDULD�RX�DJLWDomR��VHJXLPRV�HP�QRVVD�PDUDYLOKR-
VD�H�VXUSUHHQGHQWH�YLDJHP��WUDQVLWDQGR�QR�FtUFXOR�YLUWXRVR�GH�PRGXODo}HV��
ULWPRV�H�YHORFLGDGHV�GR�9LHWQm�



Laos: arroz, monges e elefantes
Bel - Isabel Cristina de Moura Carvalho

Monges caminham usando túnicas amarelas e laranjas, carregando suas 
sombrinhas pretas no meio do dia quente, em Luan Prabang. A arquitetura 
colonial francesa das casas, com suas amplas varandas de madeira, mescla-
-se com templos dourados e com mercadinhos de esquina cheios de pro-
dutos globais e locais. Neles se encontra desde batatas Pringles, sabonetes 
Dove, água, frutas, sementes de girassol até algas secas, entre mil outras 
quinquilharias. A cidade é pródiga em restaurantes, cafés, feiras, comida de 
rua, templos, monges, trânsito intenso de motos e tuc-tucs.

A paisagem é colorida pelas feiras e seus tecidos estampados. Colchas, 
panos bordados, roupas, bolsas, lenços de seda, algodão e sintéticos. Os 
tecidos estão nas calçadas e nos corpos dos estrangeiros que circulam sem 
cessar pelas ruas de Luan Prabang. Os turistas são, em sua maioria, ociden-
tais ou chineses. Os ocidentais são jovens loiros e mochileiros, e também 
casais grisalhos de meia-idade. E os chineses emergentes são barulhentos. 
Alguns vêm com seus carros grandes e lotam as ruas da pequena cidade do 
Laos.

A comida é leve, mais cozida e menos frita. É apimentada, mas nem sem-
pre. Inclui grande variedade de vegetais, e tem um arroz muito aromático. O 
stick rice é o acompanhamento de quase todos os pratos. Um arroz servido 
em pequenos cestos de palha. Arroz para se comer com a mão, em grumos. 
Bom pra se pegar com o hashi. Aromático, saboroso e suave. As surpresas 
JDVWURQ{PLFDV�¿FDUDP�SRU�FRQWD�GD�ÀRU�GH�EDQDQHLUD�XVDGD�HP�VDODGDV��GDV�
peles de porco e búfalo em várias iguarias, do delicioso suco de tamarindo. 
A baguete, incorporada da colonização francesa, é vendida como comida de 
rua, entre peixes secos e vegetais. 

A comunicação é gentil, apesar do inglês com acento laosiano, que nos 
OHYD�D�LPDJLQDU�PDLV�GR�TXH�D�GHFRGL¿FDU��$�SRVWXUD�DPHQD�GDV�SHVVRDV�
não deixa transparecer o passado de guerra, bombardeios e a herança ainda 
YLJHQWH�GRV�FDPSRV�PLQDGRV��8P�SURYpUELR�D¿UPD�TXH�RV�ODRVLDQRV�SRGHP�
escutar o arroz crescer. Só que este provérbio deve ser de um tempo em que 
não havia tantas motos trafegando pelas ruas. Apesar disto, traduz o espírito 
contemplativo e a atenção plena de que só os budistas são capazes de ter.

O Laos já foi habitado por milhões de elefantes. Atualmente, abriga proje-
tos de proteção a estes grandes mamíferos. Um dos passeios clássicos é o de 



³DQGDU�GH�HOHIDQWH �́�2V�HOHIDQWHV�FDUUHJDP�XP�FHUFDGLQKR�¿[DGR�QDV�FRVWDV��
RQGH�¿FDP�FDGHLUDV�SDUD�GXDV�SHVVRDV��(�p�QHODV�TXH�YmR�RV�YLVLWDQWHV��2�
condutor de elefantes é o Mahut, sendo que tanto a palavra quanto a prática 
foram importadas da Índia. No mesmo parque onde andamos de elefante 
também era possível tomar aulas e até se tornar um condutor de elefantes. 
Não optamos por este item do programa, embora reconhecendo que seria 
uma nova habilidade, talvez oportuna para adicionar aos nossos currículos 
lattes. Os Mahuts são jovens e leves. Ficam sentados com as pernas em vol-
ta do pescoço do elefante, e vão “dirigindo” o animal numa interação corpo-
ral de grande intimidade entre os dois, por meio de gestos de pernas e bra-
ços, com toques sutis na cabeça do animal. Eles usam palavras de comando 
simples, quase aos gritos, e levam aquelas desaceleradas criaturas a descer 
uma pequena rampa e entrar num rio, empreendendo uma caminhada entre 
iJXDV��YiU]HDV�H��QR�¿QDO��SHUFRUUHQGR�RV�FDPLQKRV�VLQXRVRV�H�HVWUHLWRV�GRV�
vilarejos em torno do parque. Ali os elefantes, com os turistas nas costas, 
dividem espaço com motos, caminhões de material de construção, búfalos, 
galinhas, cachorros e crianças.
2�/DRV�p�FRUWDGR�SHOR�ULR�0HNRQJ��TXH�Mi�IRL�FHQiULR�GH�¿OPHV�GH�JXHUUD�

de Hollywood. Atualmente, a vista do rio é muito desejada para a instalação 
de cafés, lojas e restaurantes. Nesta margem do rio, o inglês é o passaporte 
para um novo destino. Mas enganam-se os que imaginam que isto é algum 
tipo de irônica rendição à língua do inimigo. Os laosianos não parecem pre-
RFXSDGRV��$SHQDV�VHJXHP�R�ÀX[R�GRV�WHPSRV�H�VXDV�LPSHUPDQrQFLDV�FRP�
desapego e pragmatismo, enfrentando a batalha de cada dia e reinventando 
sempre o seu modo de vida.



Camboja – uma história rica e pouco 
conhecida!
Luis Felipe Nascimento

O que você sabe sobre Camboja? Provavelmente lhe virá em mente “tem-
plos” ou algo sobre o “Khmer Vermelho”. Pois este país, que tem 95% da 
população budista, tão distante e tão pouco conhecido dos brasileiros, possui 
uma história muito rica, cheia de horrores e de coisas lindas. 

No século IX se formou o reinado da etnia Khmer que atingiu o seu auge 
no século XII, quando a região chegou a ser a mais desenvolvida do Mundo. 
O Império Khmer, que tinha Angkor como capital, construiu grandes tem-
plos, mas também hospitais e estradas. 

O Camboja tem uma história de guerras contra os países vizinhos, contra 
RV�IUDQFHVHV�H�DPHULFDQRV��H�SULQFLSDOPHQWH��GH�JXHUUDV�H�FRQÀLWRV�LQWHUQRV��
2�FRQÀLWR�LQWHUQR�PDLV�UHFHQWH�H�FRQKHFLGR�RFRUUHX�QR�JRYHUQR�GR�.KPHU�
Vermelho, nos anos de 1975 a 1978. Foram três anos e oito meses de ge-
nocídio. Este é considerado o mais cruel governo do século XX. Não sei se 
houve algum outro semelhante na história da humanidade. 

Durante a guerra do Vietnã, os americanos bombardearam as bases vie-
tnamitas no Camboja, fortalecendo a guerrilha cambojana que lutava para 
assumir o poder. Quando o Partido Comunista assumiu o poder instalou o 
governo denominado de Khmer Vermelho. 

O Partido acreditava que as cidades estavam contaminadas pelo capitalis-
PR�H�TXH�R�&DPERMD�GHYHULD�YROWDU�jV�VXDV�RULJHQV��VHU�DXWRVVX¿FLHQWH��YL-
vendo do que produzia no campo. Então, separou as famílias e mandou que 
a população das cidades passasse a trabalhar no campo. Foram fechados os 
KRVSLWDLV��SRLV�DFUHGLWDYDP�TXH�D�PHGLFLQD�SRSXODU�VHULD�VX¿FLHQWH��$V�HVFR-
las foram transformadas em prisões, e os professores, artistas e intelectuais 
IRUDP�FRQGHQDGRV�j�PRUWH��%DVWDYD�XVDU�yFXORV�±�R�TXH�VLJQL¿FDYD�TXH�D�
pessoa era alfabetizada – para ser condenado à morte.

Pol Pot, o principal líder, dizia que o diploma de que o povo precisava seria 
obtido trabalhando na lavoura e abrindo canais de irrigação. Muitas ditadu-
ras mataram e torturaram milhares de pessoas, mas nenhuma outra matou 
um quarto da população de seu país. As estimativas variam entre 1,5 e 3 
milhões de vítimas, sendo que a metade delas morreu de fome ou de doen-
ças evitáveis, como a malária. 



O lema era de que “seria melhor matar um inocente do que deixar vivo 
um inimigo”. Visitamos, em Phnom Penh, a prisão conhecida como “S21” 
(uma antiga escola) e o “Campo de Morte”, onde se pode ver milhares de 
crânios das vítimas. Neste campo foram executadas 17.000 pessoas, sem 
usar balas, as pessoas eram mortas a machadadas e com picaretas. 

O Khmer Vermelho dizia que não bastava cortar a grama, era preciso ar-
rancar as raízes. Então, matavam toda a família de cada pessoa condenada. 
As crianças eram mortas na frente de suas mães. Crianças pequenas eram 
seguradas pelos pés enquanto batiam com sua cabeça contra uma árvore, 
até que o cérebro saltasse de seu crânio. 

O mais incrível é que isto tudo não ocorreu na Idade Média. Ocorreu há 
pouco mais de 30 anos. Estes crimes não foram feitos por um louco que in-
vadiu uma escola e matou crianças, e sim por um governo que teve o apoio 
de muitos países do mundo. Mesmo depois que perdeu o comando do país, 
o Khmer Vermelho continuou comandando uma região e, pasmem, por mais 
12 anos ocupou uma cadeira na ONU como represente legítimo do Camboja. 
O Mundo ocidental reconheceu e apoiou este governo. 

Pol Pot morreu em 1998, sem nunca ter sido julgado. As guerras deixam 
marcas para as futuras gerações. Ainda atualmente, as minas enterradas 
pelo Khmer Vermelho, que continuam fazendo vítimas. Existe uma organi-
zação internacional que trabalha pela limpeza das áreas minadas. Em vários 
lugares se encontra pessoas mutiladas pelas minas. 

A ajuda internacional e ações como a de Angelina Jolie, que adotou uma 
criança cambojana, tem ajudado a divulgar e a desenvolver o Camboja. Por 
outro lado, o Camboja tem um patrimônio histórico lindíssimo. Na região 
de Siem Reap estão localizados mais de 100 templos, sendo que o principal 
deles é o Angkor Wat, construído no século XII, e que é um dos maiores 
templos do Mundo. Para visitar os principais templos são necessários de três 
dias a uma semana. 

O Camboja já foi a região mais desenvolvida e depois uma das mais atra-
sadas do Mundo; já construiu hospitais no século XII e os fechou no século 
XX; e, atualmente, já é um país que recebe cada vez mais turistas, muitos 
deles jovens. Tem um povo simpático, uma culinária especial, praias e na-
tureza linda. Lugares como a Avenida “Beira Rio”, em Phnom Penh, e a “Pub 
Street”, em Siem Reap, possuem muitos bares e restaurantes, são lugares 
alegres e de muita festa. Os turistas se sentem seguros, não existe violência 
e roubo, as mulheres podem andar sozinhas à noite. 

A situação social do Camboja ainda é precária, e as diferenças culturais 
chocam os ocidentais. Por exemplo, ao longo dos anos, a educação foi feita 
principalmente pelos monges budistas e dedicada aos meninos. Ainda atual-
mente, 20% das meninas deixam a escola para cuidar dos irmãos menores. 
Os homens precisam pagar dotes para “comprar” as esposas. 
9LVLWDU�R�&DPERMD�ID]�D�JHQWH�UHÀHWLU�VREUH�RV�H[WUHPRV�GD�FDSDFLGDGH�

do ser humano para fazer o mal e para fazer o bem. É difícil entender como 
um povo que sofreu tanto consegue ser alegre e tratar bem o desconhecido. 



Tailândia – sem polícia e sem 
assaltos!

Luis Felipe Nascimento

Sonhar e programar férias não faz mal a ninguém. Se você deseja algum 
dia fazer férias em lugares como o Caribe, Austrália-Nova Zelândia, Ilhas 
Gregas… então inclua na sua lista a Tailândia. 

A Tailândia é um país tropical, logo ao norte do equador, e um dos mais 
seguros do mundo para os turistas. Na Tailândia, não há trombadinhas como 
os brasileiros e nem a quantidade de policiais de Manhattan. Aliás, tanto na 
capital, Bangkok, como nas ilhas e cidades do interior, quase não se vê poli-
ciais nas ruas, apenas alguns poucos guardas de trânsito. 

Como pode, um país em desenvolvimento, com tanta gente pobre, cheio 
de turistas, viver sem policiamento e sem assaltos? Realmente é um país 
exótico! O antigo “Sião”, passou a se chamar “Tailândia” (Tai = liberdade, 
Terra da Liberdade) em 1938. O povo e a língua Sião atualmente se chamam 
“Thai”. 

Uma curiosidade: você sabe por que os gêmeos que nascem unidos por 
alguma parte do corpo, são chamados de “siameses”? Porque o primeiro 
caso registrado foi em 1811, no povo Sião (Siam). Segundo tal registro, eles 
nasceram unidos por uma membrana cartilaginosa na altura do peito. Cres-
ceram, foram contratados por uma Companhia de espetáculos e casaram 
FRP�GXDV�LUPmV�DPHULFDQDV��8P�WHYH����H�RXWUR����¿OKRV��&RPR�¿]HUDP"�
Não faço ideia! O gato “siamês” também é originário da Tailândia, eram ga-
tos da realeza. 

Bangkok é a porta de entrada da Tailândia. Uma cidade com 6 milhões de 
habitantes, possui os atrativos de qualquer metrópole ocidental e um aero-
porto moderno, que “dá de dez a zero” no Galeão e em Guarulhos. 

A moeda local é o “Bath”, que se pronuncia “bah”. Ao perguntar o preço 
de um produto, uma gaúcha ouviu: “500 bah”, e respondeu (meio “no auto-
mático”): “Bah! Too expensive!”, deixando o lojista sem entender. 

O centro turístico de Bangkok, por onde passam milhares de turistas de 
todo o Mundo, é extremamente peculiar. São ruas estreitas e tomadas por 
restaurantes, casas de massagens e uma espécie de mercado popular, onde 
se pode comprar de artesanato a escorpiões e grilos torradinhos. 

As massagens podem ser feitas por peixes, beliscando seus pés, ou por 



massagistas. Um bom programa é sentar numa espreguiçadeira colocada na 
calçada, em baixo de uma árvore, e fazer uma massagem tailandesa. Ima-
gine alguém passar meia hora só massageando os seus pés, enquanto você 
toma um suco ou uma cervejinha gelada? ?Entre outros lugares interessan-
WHV�SDUD�YLVLWDU��GHVWDFDULD�%DQJNRN��TXH�¿FD�QR�FHQWUR�GR�SDtV��&KLDQJ�0DL�
no norte e as praias de “Koh Pee Pee”, no sul. Na região de Chiang Mai exis-
tem muitas fazendas de elefantes, onde se pode andar e dar banho neles. 
Dizem que um elefante come diariamente o equivalente a 10% do seu peso, 
ou seja, eles comem uns 250 kg de pasto e de bananas. Sim, eles adoram 
bananas. Para matar a sede, vão mais uns 100 a 150 litros diários de água. 

Os elefantes fazem parte das mitologias budista e hindu, e são um símbo-
lo do país. Nesta região se pode conhecer as mulheres long neck, que, dos 7 
aos 24 anos, vão acrescentando anéis de cobre visando espichar o pescoço. 
Esta tradição é da Birmânia (hoje Myanmar), mas ultrapassou a fronteira e 
se estabeleceu em uma pequena tribo nas proximidades de Chiang Mai. 

Em Chiang Mai talvez seja um dos melhores lugares para se fazer uma 
cooking class de um dia ou de meio dia. Os alunos são levados ao mercado 
para conhecer os ingredientes, depois preparam e comem o que cozinharem. 
6H�¿FDU�UXLP��D]DU�GR�FR]LQKHLUR��YDL�WHU�TXH�FRPHU��

Mas, se você quiser praias paradisíacas, muito sol, festa ou muita tran-
TXLOLGDGH��HQWmR�Yi�SDUD�.RK�3HH�3HH��/i�IRL�URGDGR�R�¿OPH�³$�3UDLD �́�FRP�
Leonardo Di Caprio. Depois disto, houve uma invasão na Ilha, que apresenta 
alguns problemas na infraestrutura, mas que são esquecidos quando se vê 
aquele mar verde e as praias, cada uma mais linda do que a outra. 

Em Koh Pee Pee tem desde gente alugando beliche, até resorts de alto 
padrão. Tem curso de mergulho e tatuagens de todo o tipo. Tem hospeda-
gem e comida de todo o preço, mas lá tudo custa o dobro ou mais do que 
em Bangkok. 

Como em outros países em desenvolvimento, os preços dos serviços nun-
FD�¿FDP�QR�TXH�IRL�FRPELQDGR��2�WD[LVWD�YDL�OKH�SHGLU�SDUD�SDJDU�R�SHGiJLR��
O motorista da “Tuc-tuc” (uma espécie de táxi feito com uma moto e um 
reboque), vai lhe dizer que o preço tratado era só para a ida, não incluía a 
volta do passeio! Comprar um produto exige uma negociação, onde sempre 
se consegue uma redução no valor inicial. 

Em Bangkok você pode mandar fazer quantas camisas quiser, sob medi-
GD��H�UHFHEr�ODV�HP���KRUDV��7HUQRV�RX�YHVWLGRV�GH�IHVWD�¿FDP�SURQWRV�HP�
���KRUDV��(Q¿P��VmR�FRLVDV�PXLWR�HVWUDQKDV�SDUD�RV�EUDVLOHLURV��D�FRPHoDU�
pelo alfabeto tailandês, cheio de cobrinhas! Monges budistas nas ruas, que 
FRPHP�DSHQDV�R�TXH�OKHV�p�RIHUHFLGR�SHORV�¿pLV��

Nas lojas e restaurantes o inglês se resume a poucas palavras, mas isto 
não impede uma boa conversa, muitas vezes em tailandês com gestos e mí-
micas. Por tudo isto, a Tailândia merece fazer parte dos seus futuros planos 
de férias! 



Urbanização e êxodo rural na China
Antonio Domingos Padula

O fenômeno do êxodo rural não é novo. Na industrialização da Europa, 
QR�¿QDO�GR�VpFXOR�;9,,,�H�LQtFLR�GR�;,;��D�SRSXODomR�DJUtFROD�IRL�FKDPDGD�
SDUD�VHU�D�JUDQGH�IRUQHFHGRUD�GH�PmR�GH�REUD�SDUD�DV�IiEULFDV�TXH�VH�HV�
WDEHOHFLDP��1R�¿QDO�GR�VpFXOR�;,;�H�LQtFLR�GR�;;��R�IHQ{PHQR�VH�UHSHWLX�QR�
YDPHQWH�QRV�(VWDGRV�8QLGRV�GD�$PpULFD��1R�%UDVLO��D�LQGXVWULDOL]DomR�DSyV�
a 2ª Guerra Mundial novamente fez apelo à população rural para se prover 
GH�PmR�GH�REUD�SDUD�D�LQG~VWULD�QDVFHQWH��&LGDGHV�FRPR�6mR�3DXOR��5LR�GH�
-DQHLUR��%HOR�+RUL]RQWH�H�)RUWDOH]D�WLYHUDP�VXDV�SRSXODo}HV�GREUDGDV��WULSOL�
FDGDV�H�DWp�PDLV�GR�TXH�LVVR��7DQWR�QD�(XURSD�TXDQWR�QRV�(VWDGRV�8QLGRV�H�
QR�%UDVLO��XPD�GDV�FRQVHTXrQFLDV�GHVVH�SURFHVVR�UiSLGR�GH�XUEDQL]DomR�GD�
SRSXODomR�IRL�R�VXUJLPHQWR�GH�JUDQGHV�iUHDV�SRSXODFLRQDLV�FRP�QtYHLV�PtQL�
PRV�GH�FRQGLomR�SDUD�D�PDQXWHQomR�GD�YLGD�KXPDQD��1R�KHPLVIpULR�QRUWH��
HODV�IRUDP�FKDPDGDV�GH�6OXPV��$TXL��GR�³ODGR�GH�EDL[R´�GD�OLQKD�GR�HTXDGRU��
IRUDP�FKDPDGDV�GH�IDYHODV��(PERUD�WRGD�D�SUHFDULHGDGH�GDV�FRQGLo}HV�GH�
YLGD�QDV�VOXPV�H�IDYHODV��R�PHLR�XUEDQR�VH�PRVWUDYD�PDLV�DWUDWLYR�GR�TXH�
R�PHLR�UXUDO��ID]HQGR�FRP�TXH��QHVVHV�SDtVHV��KRXYHVVH�XPD�LQYHUVmR�QD�
GLVWULEXLomR�SRSXODFLRQDO��GH�����GH�SRSXODomR�UXUDO�SDUD�����RX�PDLV�GH�
população urbana.
&KHJRX�D�YH]�GD�&KLQD��2�TXH�Ki�GH�QRYR�QR�IHQ{PHQR�GD�XUEDQL]DomR�

&KLQHVD"�3DUHFH�TXH�GXDV�YDULiYHLV��HQWUH�RXWUDV�WDQWDV��DSUHVHQWDP�FDUDF�
WHUtVWLFDV�HVSHFLDLV�SDUD�D�&KLQD��3ULPHLUR��p�XPD�FLYLOL]DomR�FRP�PDLV�GH�
�����DQRV��(�WDPEpP�Ki�D�RUGHP�GH�JUDQGH]D�GRV�Q~PHURV�HQYROYLGRV��2V�
UHJLVWURV�PDLV�UHPRWRV�VREUH�D�FLYLOL]DomR�FKLQHVD�PRVWUDP�R�TXDQWR�R�GHV�
WLQR�GH�TXDOTXHU�FLGDGmR�m��FKLQrV�D��p�IRUWHPHQWH�DWUHODGR�j�WHUUD�H�D�VHX�
GRPLFtOLR��2V�OHYDQWDPHQWRV�GHPRJUi¿FRV�PDLV�UHFHQWHV�DSRQWDP�D�&KLQD�
FRP�XPD�SRSXODomR�GH�FHUFD�GH�����ELOKmR�GH�SHVVRDV��RX�DSUR[LPDGDPHQWH�
����GD�SRSXODomR�PXQGLDO���+i�PHQRV�GH����DQRV������GHVVD�SRSXODomR�
PRUDYD�QR�PHLR�UXUDO��(P�������Mi�VmR�����XUEDQRV�H�DSHQDV�����YLYHP�
no meio rural.
&RP�R�HVWDEHOHFLPHQWR�GR�UHJLPH�FRPXQLVWD��QD�GpFDGD�GH�������H�FRP�

D�FROHWLYL]DomR�GRV�PHLRV�GH�SURGXomR��R�GHVWLQR�GH�XP�FLGDGmR�FKLQrV�¿FRX�
PDLV�GR�TXH�QXQFD�³DPDUUDGR´�DR�VHX�GRPLFtOLR��(��FRP�XPD�SRSXODomR�TXH�
HUD�����UXUDO��HVWH�³GRPLFtOLR´�Mi�VLJQL¿FDYD�³UXUDO �́�2�VLVWHPD�TXH�HVWDEHOH�
FHX�HVWH�³GRPLFtOLR´�FRPR�R�JUDQGH�LGHQWL¿FDGRU�H�QRUWHDGRU�GDV�SRVVLELOLGD�



GHV�GDV�SHVVRDV�FKDPD�VH�+XNRX�H�p�YiOLGR�DWp�R�SUHVHQWH��2�VLVWHPD�KXNRX�
GHWHUPLQD�TXH�D�VHJXULGDGH�VRFLDO��D�KDELWDomR�H�R�DFHVVR�j�HVFROD�HVWmR�
HVWDEHOHFLGRV�QR�GRPLFtOLR�RQGH�R�LQGLYtGXR�QDVFHX��(QTXDQWR�D�SRSXODomR�
HUD�SUHGRPLQDQWHPHQWH�UXUDO��SDUHFH�TXH�R�KRNRX�QmR�HUD�WmR�SUREOHPiWLFR�
SDUD�RV�LQGLYtGXRV�FKLQHVHV��2�³SUREOHPD´�HPHUJLX�TXDQGR��HP�������R�SUH�
VLGHQWH�DPHULFDQR�5LFKDUG�1L[RQ�LQLFLRX�XPD�UHWRPDGD�GDV�UHODo}HV�DPHUL�
FDQDV�FRP�D�&KLQD�H��HP�������TXDQGR�'HQJ�;LDRSLQJ��R�SHTXHQR�WLPRQHLUR�
GD�QDomR�PDLV�SRSXORVD�GR�PXQGR��GHVHQFDGHRX�XP�FRQMXQWR�GH�PHGLGDV�H�
LQLFLDWLYDV�TXH�WUDQVIRUPDULDP�GH¿QLWLYDPHQWH�D�YLGD�GRV�FKLQHVHV��RULHQWD�
omR�SDUD�XPD�HFRQRPLD�GH�PHUFDGR��GLULJLGD�SHOR�SDUWLGR�~QLFR�QR�SRGHU���
'HFRUUHQWH�GDV�PHGLGDV�GH�DEHUWXUD�HFRQ{PLFD�H�GD�GLVSRQLELOLGDGH�GH�

UHFXUVRV�DEXQGDQWHV��D�&KLQD�HQWURX�QXP�SURFHVVR�UiSLGR�GH�LQGXVWULDOL]D�
omR��FUHVFHQGR�VHX�3,%�QD�RUGHP�GH�����DR�DQR�HQWUH������H�������$TXL�
WDPEpP�R�WUDEDOKR�QD�LQG~VWULD��R�FRQIRUWR��D�ULTXH]D�H�D�DWUDWLYLGDGH�GR�
PHLR�XUEDQR�HVWmR�DWUDLQGR�H�OHYDQGR�GH]HQDV��H�DWp�FHQWHQDV��GH�PLOK}HV�
GH�FKLQHVHV�D�GHL[DU�R�FDPSR�H�VH�GLULJLU�SDUD�DV�FLGDGHV��(�R�KXNRX"�1mR�
PXGRX��2X��VH�PXGRX��IRL�PXLWR�SRXFR��1D�YHUGDGH��HVVHV�PLOK}HV�GH�SHV�
VRDV�TXH�HVWmR�GHL[DQGR�R�PHLR�UXUDO�H�LQGR�SDUD�DV�FLGDGHV�FRQWLQXDP�
VHQGR�³UXUDLV´�H�DWUHODGRV�jV�VXDV�FLGDGHV�QDWDLV��6XD�FRQGLomR�QDV�FLGDGHV�
p�D�GH�³PLJUDQWH �́�VHP�GLUHLWRV�j�VHJXULGDGH�VRFLDO��j�KDELWDomR�H�j�HVFROD�
SDUD�RV�¿OKRV��3HOR�VLVWHPD�KXNRX��HVVHV�PLJUDQWHV�QmR�VmR�FLGDGmRV�GD�
FLGDGH�SDUD�RQGH�VH�GHVORFDUDP��1HVVDV�FLGDGHV��RV�PLJUDQWHV�VmR�SHVVRDV�
GH�VHJXQGD�FODVVH��0RUDP�HP�EDLUURV�DIDVWDGRV��FRQVWUXtGRV�SHOR�JRYHUQR�
SDUD�VHUHP�DOXJDGRV�SDUD�PLJUDQWHV�D�EDL[R�FXVWR��(VVHV�DSDUWDPHQWRV�VmR�
GH����D����P���TXH�Mi�VmR�³SDODFHWHV �́�VH�FRPSDUDGRV�DRV�SDGU}HV�UXUDLV�
FKLQHVHV��GH����P���$WXDOPHQWH��H[LVWHP��QD�&KLQD��DSUR[LPDGDPHQWH�����
PLOK}HV�GH�³PLJUDQWHV �́�(VWHV�Q~PHURV��WDO�FRPR�WRGRV�RV�RXWURV�³Q~PHURV´�
na China, são impressionantes.
$VVLP�FRPR�QR�SURFHVVR�GH�³VOXPL]DWLRQ´�H�GH�³IDYHOL]DomR �́�SDUHFH�TXH�

RV�FKLQHVHV�HVWmR�GLDQWH�GH�XP�VLVWHPD�LQMXVWR�H�GH�DSDUWKHLG��&RPR�R�JR�
YHUQR�FKLQrV�YHP�WUDWDQGR�HVVH�HQRUPH�SUREOHPD"�2�SDFWR�IHGHUDWLYR�FKL�
QrV�HVWDEHOHFH�TXH�VHJXULGDGH�VRFLDO��KDELWDomR�H�HVFROD�VmR�GH�UHVSRQVDEL�
OLGDGH�GDV�FLGDGHV�H�SURYtQFLDV��$VVLP��SDUD�XPD�FLGDGH�FRQFHGHU�³GRPLFtOLR�
XUEDQR´��KXNRX��SDUD�XP�PLJUDQWH��HOD�SUHFLVD�DVVXPLU�D�UHVSRQVDELOLGDGH�
GH�OKH�SURYHU�VHJXULGDGH�VRFLDO��KDELWDomR�H�HVFROD�SDUD�RV�¿OKRV��(�LVWR�p�
XP�JUDQGH�IDUGR�SDUD�DV�FLGDGHV��HPERUD�HVWDV�±�TXH��PXLWDV�YH]HV��WHQKDP�
LQWHUHVVH�HP�DFROKHU�PLJUDQWHV��SULQFLSDOPHQWH�DTXHOHV�FRP�PDLRU�HVFRODUL�
GDGH�±�WHQKDP�UHVWULo}HV�D�HVWD�FRQFHVVmR��GHYLGR�jV�VXDV�OLPLWDo}HV�RUoD�
PHQWiULDV��$OJXPDV�FLGDGHV�WrP�FRQVHJXLGR�UHFXUVRV�YLD�YHQGD�GH�WHUUHQRV�
UXUDLV�GH�VXD�SHULIHULD�SDUD�JUDQGHV�HPSUHVDV�FRQVWUXWRUDV��0DV�HVWD�DOWHU�
QDWLYD�Mi�YHP�VH�PRVWUDQGR�LQVXVWHQWiYHO��$V�iUHDV�H�WHUUHQRV�SDUD�D�SUH�
IHLWXUD�YHQGHU�DRV�FRQVWUXWRUHV�VmR�JHUDOPHQWH�FRQ¿VFDGRV�GRV�SURGXWRUHV�
UXUDLV�RX�UHHPEROVDGRV�D�YDORUHV�PXLWDV�YH]HV�LQVX¿FLHQWHV�DWp�PHVPR�SDUD�
TXH�HVVH�DJULFXOWRU�SRVVD�DGTXLULU�XP�DSDUWDPHQWR�QD�QRYD�FRQVWUXomR�GH�
DSDUWDPHQWRV�TXH�VH�HUJXHUi�HP�VXD�DQWLJD�iUHD�UXUDO��2X�VHMD��XP�FDPLQKR�
HVFROKLGR�SDUD�VHU�XPD�VROXomR�SRGH�HVWDU�OHYDQGR�D�QRYRV�SUREOHPDV��(VWD�
DOWHUQDWLYD�GH�REWHQomR�GH�UHFXUVRV�SHODV�SUHIHLWXUDV�WHP�UHFHELGR�FUtWLFDV�
WDQWR�GRV�SURGXWRUHV�UXUDLV�TXDQWR�GRV�PHLRV�GH�FRPXQLFDomR�H�GD�PtGLD�
2XWURV�SUREOHPDV�TXH�HPHUJHP�GHVVH�SURFHVVR�GH�WUDQVIRUPDomR�GH�iUH�



DV�UXUDLV�HP�HVSDo}HV�XUEDQRV�VmR�D�FRPSHWLomR�SHOR�XVR�GD�WHUUD�SDUD�D�
SURGXomR�GH�DOLPHQWRV�YHUVXV�D�SURGXomR�GH�KDELWDo}HV�XUEDQDV�H�D�SROXL�
omR�SURGX]LGD�SHOD�GHPROLomR�GH�DQWLJRV�EDLUURV�UHVLGHQFLDLV�QDV�SHULIHULDV�
H�QRV�FHQWURV�XUEDQRV��2V�PDWHULDLV�GH�GHPROLomR�VmR�PRtGRV�H�SURGX]HP�
JUDQGHV�YROXPHV�GH�SRHLUD��(�HVWD��DOLDGD�j�IXPDoD�GDV�TXHLPDGDV�UHDOL]D�
GDV�QD�DJULFXOWXUD�H�DRV�JDVHV�GH�FRPEXVWmR�GRV�YHtFXORV�QDV�FLGDGHV�H�GDV�
XVLQDV�WHUPHOpWULFDV�DOLPHQWDGDV�SRU�FDUYmR�PLQHUDO��HVWmR�WUDQVIRUPDQGR�
DV�FLGDGHV�FKLQHVDV�HP�ORFDLV�LPSUySULRV�SDUD�VH�KDELWDU��0XLWRV�H[HFXWLYRV�
GH�JUDQGHV�HPSUHVDV�WrP�SHQVDGR�GXDV�YH]HV�DQWHV�GH�GHFLGLU�VH�PRUDULDP�
RX�QmR�HP�6KDQJKDL��GHYLGR�j�VXD�SROXLomR�
3DUHFH��HQWmR��TXH�VH�HVWi�GLDQWH�GH�XP�SDUDGR[R��6H��SRU�XP�ODGR��R�

VLVWHPD�GH�KRNRX�HVWi�JHUDQGR�LQMXVWLoD��DSDUWKHLG�H�GLVFULPLQDomR�HQWUH�
FODVVHV�³XUEDQD´�H�³UXUDO �́�SRU�RXWUR�ODGR��R�VLVWHPD�GH�KXNRX�WHP�LQLELGR�
D�IRUPDomR�GH�³PHJDIDYHODV´�QDV�SHULIHULDV�GDV�JUDQGHV�FLGDGHV�FKLQHVDV�
4XH�DOWHUQDWLYDV�VH�SRGHULD�YLVOXPEUDU�SDUD�XP�SDtV�TXH�WHP�WUDGLomR�

PLOHQDU������GD�SRSXODomR�PXQGLDO��IUDQFR�SURFHVVR�GH�LQGXVWULDOL]DomR��
QHFHVVLGDGH�GH�VH�XUEDQL]DU�H�XP�VLVWHPD�³KXNRX´�FRQVHUYDGRU"�&RPR�WXGR�
QD�&KLQD�p�JUDQGH��HVWH�GHEDWH�¿FD�SDUD�XP�HVSDoR�WDPEpP�PDLRU��PXLWR�
PDLRU�GR�TXH�WHPRV�DTXL�

6XJHVWmR�GH�OHLWXUD��7RP�0LOOHU��&KLQD�V�8UEDQ�%LOOLRQ�±�WKH�
story behind the biggest migration in human history, Zed 
%RRNV��/RQGRQ�������



Cambas e collas 
É possível um viver bem sem o 

outro?
Roberto Villar Belmonte

“Existem cinquenta tons de verde”, constatou a ministra do Meio Ambien-
te, Izabella Teixeira, na abertura do V Congresso Brasileiro de Jornalismo 
Ambiental, realizado em outubro passado, em Brasília (DF), em uma refe-
rência bem humorada ao best seller “Cinquenta tons de cinza” da escrito-
ra inglesa Erika Leonard. Talvez eu já tenha encontrado bem mais do que 
cinquenta diferentes “tons de verde” desde 1991, quando comecei, como 
MRUQDOLVWD�SUR¿VVLRQDO��D�DFRPSDQKDU�RV�GHEDWHV�TXH�HQYROYHP�R�PHLR�DP-
biente. E isto, aparentemente, seria uma boa coisa, pois, em tese, quanto 
mais pontos de vista melhor. O problema é que, na prática, os tais “tons de 
verde”, por mais incrível que possa parecer, costumam não apenas destoar 
entre si, mas também buscam, sempre que podem, ofuscar uns aos outros. 
As divergências viram regra. As convergências, exceção. Não raro, os mais 
de cinquenta tons de verde cristalizam-se em torno de apenas duas pobres 
tonalidades, ranzinzas, sectárias, geralmente intolerantes. 

Este sectarismo, que no Rio Grande do Sul é conhecido como “grenaliza-
ção” da sociedade, em referência à rivalidade futebolística entre Grêmio e 
Internacional, na Bolívia é ainda mais marcante. Historicamente, o país se 
divide entre cambas e collas (se pronuncia coias ou colhas). Não se trata 
DSHQDV�GH�XPD�GLVWLQomR�JHRJUi¿FD�HQWUH�QDVFLGRV�HP�6DQWD�&UX]�GH�OD�
Sierra, onde predomina a agricultura empresarial, o petróleo e o gás natural, 
e os nascidos no altiplano, onde estão as plantações de coca, a agricultura 
de subsistência e a mineração. É mais. Em Santa Cruz de la Sierra, é triste 
ver o modo discriminatório como se referem aos collas, aymaras e quíchuas, 
descendentes do império Inca. E, entre eles, está o presidente Evo Morales. 
Na verdade, há oito anos os “ricos” do oriente boliviano não aceitam um 
índio no poder.

Estive duas vezes na Bolívia. A primeira delas foi no segundo mês do 
mandato de Evo Morales. Na época entrevistei, em La Paz (a capital polí-
tica), para a revista de uma fábrica de tratores do Brasil, o ex-guerrilheiro 
Felipe Quispe Huanca, secretário-executivo da Confederação Sindical Única 



de Trabalhadores Campesinos da Bolívia, que defendia a modernização das 
propriedades do altiplano com máquinas agrícolas. Quispe, que disputou a 
presidência com Evo (eram diferentes os tons de verde), na eleição do dia 
18 de dezembro de 2005, e fez apenas 2,2% dos votos, é conhecido como 
(O�0DOONX��TXH�VLJQL¿FD�³R�SUtQFLSH´�QD�OtQJXD�GRV�tQGLRV�D\PDUD��D�PHVPD�
etnia do presidente Morales.

 Juan Evo Morales Ayma, do Movimento al Socialismo (MAS), foi eleito no 
primeiro turno com o apoio de 53,7% dos eleitores. El Mallku, apesar do fra-
casso na eleição, por falta de dinheiro para fazer campanha, como me expli-
cou na época, tem história na política boliviana. Ele foi um dos comandantes 
do Exército Guerrilheiro Tupac Katari, movimento armado que também tinha 
em seus quadros o atual vice-presidente, Álvaro Marcelo García Linera. Na 
entrevista que me concedeu, às margens do lago Titicaca, o ex-guerrilheiro 
me falou da herança cultural dos incas, do espírito comunitário dos campe-
sinos, em contraponto ao individualismo ocidental (em uma crítica aberta 
aos cambas), da sua visão mística a respeito da natureza, do respeito e da 
devoção que eles (os collas) têm em relação à água, às plantas e à “Pacha 
Mamma”, a Mãe Terra. Uma aula de ambientalismo, me pareceu.

A segunda vez que estive na Bolívia foi recentemente, em fevereiro de 
2014, novamente para realizar uma reportagem para a revista de uma fábri-
ca de máquinas agrícolas do Brasil. Desta vez, cobri uma entrega de tratores 
e colheitadeiras feita pelo próprio Evo Morales. E em Santa Cruz de la Sierra, 
o quartel-general da resistência ao seu governo. Era visível o desconten-
tamento camba com o índio cocalero colla que preside o país. Ouvindo ele 
discursar sobre a importância dos novos equipamentos para os pequenos e 
médios agricultores da região oriental, pensava na Constituição Política do 
Estado Plurinacional da Bolívia, aprovada por 2/3 do Congresso Nacional em 
outubro de 2008. É um documento famoso no mundo (dos que pensam à 
esquerda), principalmente pelo seu artigo oitavo, onde está escrito que o 
Estado assume e promove como princípios ético-morais da sociedade plural 
o viver bem, a vida harmoniosa, a vida boa, a terra sem mal e o caminho ou 
a vida nobre. A Bolívia vive um momento histórico. Em construção. Repleto 
GH�FRQÀLWRV��$LQGD�PXLWR�PDUFDGR�SRU�LQWROHUkQFLDV��'H�DPERV�RV�ODGRV�

Os originários contemporâneos, conhecidos como cambas, e os originá-
rios milenares, chamados de collas, têm tanto a aprender uns com os ou-
tros... Tomara que consigam. E nós? Será que um dia vamos, de fato, con-
VHJXLU�QRV�GDU�FRQWD�GH�TXH�R�QRVVR�YLYHU�EHP��FRPR�D¿UPD�R�SULQFtSLR�pWLFR�
consagrado na nova constituição boliviana, depende do viver bem do outro? 
Vamos dialogar com os mais de cinquenta tons de verde ou continuaremos 
dividindo o mundo em “a favor” e “contra”? Preto e branco? “Do bem” e “do 
mal”? Cambas e collas?
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Entre lá e cá



O Rio de Janeiro continua lindo, mas 
Porto Alegre é tri legal, tchê!

Mari - Mariângela Conte Cornetet

Há quase um ano dividimos residência entre Porto Alegre e o Rio de Ja-
QHLUR��2V�SULQFLSDLV�PRWLYRV�IRUDP�RV�SUR¿VVLRQDLV��DOLDGRV�j�EXVFD�SRU�XP�
padrão mais adequado ao nosso estilo de vida.

O Rio é realmente uma cidade maravilhosa... Para quem gosta de es-
portes, como nós, as oportunidades são muitas. É impressionante como o 
movimento na orla e nos parques é quase ininterrupto. As redes de vôlei, 
futevôlei, tênis, as pistas de corridas, caminhadas, ciclovias, as tendas de 
JLQiVWLFD�IXQFLRQDO��QDWDomR��683�H�WDQWRV�RXWURV�HVSRUWHV�³ERPEDP´�QR�5LR�
de Janeiro. Pessoas de todas as idades participam de atividades saudáveis 
e lúdicas! Não há distinção: é o lifestyle carioca! A vitamina D adquirida por 
PHLR�GR�VRO��R�EDQKR�GH�PDU�H�D�iJXD�GH�FRFR�JHODGD��GXUDQWH�WRGR�R�DQR��
revigoram e deixam as pessoas mais alegres, ativas e felizes.

Além dos passeios tradicionais – Pão de Açúcar, Cristo Redentor, Maraca-
Qm�H�WDQWRV�PLUDQWHV�±�D�YLVLWD�DR�3DUTXH�GD�&DWDFXPED��DR�3DUTXH�/DJH�H�
DR�-DUGLP�%RWkQLFR�VmR�EHP�LQWHUHVVDQWHV��2V�SDUTXHV�¿FDP�SUy[LPRV�j�/D-
goa Rodrigo de Freitas, onde, além de caminhadas e corridas, se pode dar a 
YROWD�GH�ELNH��VmR����NP���(��VDLQGR�GD�/DJRD��HP�IUHQWH�DR�&OXEH�&DLoDUDV��
é possível chegar até a orla com segurança, pela ciclovia. 
2�FHQWUR�GD�FLGDGH�WDPEpP�WHP�VHXV�DWUDWLYRV��FRPR�R�0$5��0XVHX�GH�

$UWH�GR�5LR��H�SUpGLRV�KLVWyULFRV�OLQGRV��FRPR�R�7HDWUR�0XQLFLSDO�H�D�WUDGLFLR-
QDO�&RQIHLWDULD�&RORPER��TXH�WDPEpP�SRGH�VHU�YLVLWDGD�QR�)RUWH�GH�&RSDFD-
EDQD�HP�XP�¿QDO�GH�WDUGH��$�SDLVDJHP�p�OLQGD�
3DUD�TXHP�JRVWD�GH�EDUHV��UHVWDXUDQWHV��WHDWURV�H�QRLWH��DV�RSo}HV�WDP-

EpP�VmR�GLYHUVDV��6HPSUH�Ki�XPD�DWUDomR�TXH�DJUDGH�FDGD�SHVVRD��5H-
FHQWHPHQWH��DVVLVWLPRV�DR�PXVLFDO�³(OLV´�QR�7HDWUR�2L�&DVDJUDQGH��TXH�IRL�
VHQVDFLRQDO��7LYHPRV�D�RSRUWXQLGDGH�GH�YHU�VKRZV�LQFUtYHLV�WDPEpP�QD�/DSD�
– na Fundição Progresso, no Circo Voador e no Rio Scenarium, outro local 
³LQ �́�TXH�ID]�FRP�TXH�PXLWRV�WXULVWDV�TXHLUDP�FRQKHFHU�D�QRLWH�FDULRFD��1D�
/DJRD�5RGULJR�GH�)UHLWDV��R�/DJRRQ�p�XP�ORFDO�PXLWR�DJUDGiYHO��FRP�FLQH-
PDV��UHVWDXUDQWHV�H�XPD�FDVD�GH�VKRZV��D�0LUDQGD��TXH�DSUHVHQWD�DUWLVWDV�
HP�SHTXHQRV�HYHQWRV�EDVWDQWH�VLPSiWLFRV��$OpP�GHVVHV�VKRZV��HP�YiULRV�
domingos do mês, a Miranda oferece uma feijoada regada ao som de algum 



WUDGLFLRQDO�VDPELVWD�FDULRFD�
Por outro lado, mesmo que o Rio continue lindo, depois de algumas sema-

nas, já contamos os dias para voltar a Porto Alegre. Mesmo sem Pão de Açú-
FDU��)RUWH�GH�&RSDFDEDQD�H�5LR�6FHQDULXP��3RUWR�$OHJUH�p�TXH�FKDPDPRV�GH�
lar – talvez pelos amigos, pela família e pela maior tranquilidade. É a cidade 
TXH�QRV�DFROKHX��RQGH�WLYHPRV�QRVVRV�¿OKRV�H�FULDPRV�UHODo}HV�GH�DPL]DGH�
TXH�DTXL�QR�5LR�QmR�HQFRQWUDPRV��1mR�TXHUHQGR�VHU�EDLUULVWD�±�H�WDOYH]�Mi�R�
sendo! – Porto Alegre é o melhor lugar para morar, tchê!





Uma gaúcha nordestina
Lilian Caporlingua Giesta

Bah, tchê… Tem gauchices que são difíceis de abandonar. Mas, seis anos 
depois de ter me mudado do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, 
já posso dizer que estou bem adaptada ao Nordeste. A primeira das adapta-
o}HV�IRL�FRP�R�FOLPD��2�SHUtRGR�GH�MXQKR�D�VHWHPEUR�R¿FLDOPHQWH�p�R�LQYHU-
QR��PDV�SRU�DTXL�R�TXH�SRSXODUPHQWH�p�FKDPDGR�GH�³LQYHUQR´�p�R�SHUtRGR�
GH�FKXYDV��TXH�JHUDOPHQWH�DFRQWHFH�HQWUH�PDUoR�H�MXOKR��1R�³LQYHUQR´�GD-
TXL��FUHLR�TXH�D�WHPSHUDWXUD�PtQLPD�¿TXH�HP�WRUQR�GH����JUDXV��$FKR�XPD�
PDUDYLOKD���1XQFD�IXL�PXLWR�Im�GRV�LQYHUQRV�ULJRURVRV�GR�56��$OLiV��QHP�GRV�
³QmR�ULJRURVRV �́�&RQVLGHUR�R�LQYHUQR�HOHJDQWH��SDUHFH�TXH�DQGDPRV�PDLV�
³EHP�DUUXPDGRV �́�D�PDTXLDJHP�GHPRUD�D�HVFRUUHU��0DV�JRVWDU�GR�IULR��GLVVR�
eu não gosto, não... Assim, mesmo sem ser entusiasta por praia – ah, sim, 
VRPRV�PXLWR�EHP�VHUYLGRV�GH�SUDLDV�SRU�DTXL�±�DGRUR�R�FOLPD�GR�PHX�QRYR�
lugar.
1mR�p�DSHQDV�HP�UHODomR�j�WHPSHUDWXUD��D�PLQKD�DGDSWDomR�p�SHUFHSWtYHO�

SDUD�TXHP�FRQYHUVD�FRPLJR��1mR�DEDQGRQHL�RV�³EDK �́�³EDUEDULGDGH �́�³WFKr �́�
³JXUL�JXULD �́�³&DSD]���́ ��DSHQDV�LQFUHPHQWHL�R�YRFDEXOiULR��3DUD�FRPHoDU��R�
XVR�GR�³3URQWR�´�2�VHX�XVR�p�P~OWLSOR��HVVHQFLDOPHQWH�SDUD�R�IHFKDPHQWR�GH�
QHJRFLDo}HV�H�FRQYHUVDV��VHPSUH�FDUUHJDGR�QR�FDQWDGR�VRWDTXH�QRUGHVWLQR��
³3URRRQWR�´�2�³'HX�FHUWR"´�RX�³'HX�FHUWR�́ �WDPEpP�IRL�IDFLOPHQWH�LQFRUSR-
UDGR��DVVLP�FRPR�UHLWHUDU�DV�QHJDWLYDV��RX�VLPSOHVPHQWH�LQYHUWr�ODV��'L¿FLO-
PHQWH�IDoR�D�LQYHUVmR��-i�PH�GHFHSFLRQHL�WDQWR�FRP�HVVD�LQYHUVmR�TXH�HYLWR�
VHX�XVR��9RX�H[SOLFDU��ORJR�TXH�PH�PXGHL��HYHQWXDOPHQWH�SURFXUDYD��GH�ORMD�
em loja, por algum item qualquer, e tinha uma confusão de emoções quan-
GR�REWLQKD�D�UHVSRVWD�³7HP����QmR���́ �&RPHoDYD�FRP�XPD�IRUWH�HVSHUDQoD�
GH�TXH�PLQKD�SURFXUD�WHUPLQDUD�H�TXH�¿QDOPHQWH�FRPSUDULD�R�SURGXWR��DWp�
D�IUDVH�VHU�WHUPLQDGD�FRP�R�³12 �́�7DPEpP�Mi�PH�IUXVWUHL�FRP�UHVSRVWDV�
FRPR�³7HP�����0DV�Wi�IDOWDQGR�́ �3RU�LVVR��DJRUD�SUH¿UR�D�UDWL¿FDomR��R�³1mR�
WHP��QmR�́ �1R�56��Mi�VRPRV�PDLV�GLUHWRV�³1mR�WHP�́ ��³3URRRQWR´�
$�LQFRUSRUDomR�GH�YRFiEXORV�H�H[SUHVV}HV�GLPLQXLX��PDV�QmR�HOLPLQRX�

meu sotaque. Eu sou de Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, que já 
WHP�VRWDTXH�GLIHUHQWH�GR�GH�RXWUDV�UHJL}HV�GR�(VWDGR��/i��IDODPRV�³WX´�H�
FRQMXJDPRV�R�YHUER�QR�³WX �́�4XDQGR�PRUHL�HP�3RUWR�$OHJUH��DSUHQGL�D�IDODU�
FDQWDGR��QR�HVWLOR�³0DJUR�GR�%RQID �́�PDV�VHP�DEDQGRQDU�GH�YH]�R�MHLWR�GH�
IDODU�ULRJUDQGLQR��9LQGR�SDUD�R�QRUGHVWH��PLQKD�³PXVLFDOLGDGH´�¿FRX�PDLV�



FRQIXVD��SHOD�PLQKD�LQWHUDomR�FRP�SHVVRDV�GH�YiULRV�VRWDTXHV�QRUGHVWLQRV�
H�GH�RXWUDV�UHJL}HV�GR�SDtV��(VVD�FRQIXVmR�VH�Gi�SRUTXH�PH�LGHQWL¿TXHL�
LGHQWL¿FR�FRP�WRGRV�HVVHV�OXJDUHV�HP�TXH�YLYL��0H�PLVWXUHL�D�HOHV��e�SRVVtYHO�
SHUFHEHU�LVVR�QHVVD�HVFULWD��Mi�TXH�PLQKD�LGHQWLGDGH�p�QRUGHVWLQD��JD~FKD��
riograndina e portoalegrense. 
3RU�RXWUR�ODGR��HVVD�LGHQWL¿FDomR�QmR�PH�IH]�JRVWDU�GH�IRUUy��GH�FRHQWUR��

RX�GD�LGHLD�GH�WRPDU�FKi�PDWH��VLP��DTXHOH�PHVPR��GRFH�H�JHODGR���1HVVH�
H[HUFtFLR�GH�³DFXOWXUDomR �́�WLYH�GL¿FXOGDGHV��FODUR��0DV�HODV�IRUDP�VXSHUDGDV�
ou amenizadas com as grandes riquezas adquiridas. O clima, as paisagens, 
as amizades, os aprendizados, os momentos pitorescos... Estes são apenas 
DOJXQV�GRV�IDWRUHV�TXH�PH�¿]HUDP�H�ID]HP�IHOL]��&RQWLQXR�JD~FKD��H�FRP�
RUJXOKR�GD�PLQKD�FXOWXUD��6y�TXH�DJRUD�VRX�XPD�JD~FKD�QRUGHVWLQD��%DK��
ELFKLQKR�



Brasiliense? Por que não?
Jana - Janaína Kern da Rosa

Muita gente resume Brasília como sendo o reduto da corrupção, dos des-
vios de conduta, o epicentro de todas as mazelas do nosso país por ser o 
centro do poder público federal. Quem vive aqui, principalmente quem nas-
FHX�DTXL��VDEH�TXH�D�FLGDGH�QmR�VH�UHVXPH�D�LVVR�H�¿FD�RIHQGLGR�TXDQGR�
o senso comum joga todos os seus habitantes na mesma vala. Em vários 
aspectos, Brasília é uma cidade agradável de viver, cheia de parques, ampla, 
acolhedora, de clima agradável, diversa pela população que a constitui, que 
é originária de vários estados brasileiros, e tem belezas arquitetônicas sem 
igual. É um bom local para morar, independentemente da fama que tenha.
3DUD�TXHP�FKHJD��VHMD�GH�5RViULR�DR�¿P�GD�WDUGH�RX�GH�8UXJXDLDQD�GH�

manhã ou ainda de Porto Alegre, Belém ou Salvador, olhar toda a amplitude 
da cidade assusta, em um primeiro momento. Não há como comparar Brasí-
lia com uma cidade “normal”. As ruas são largas – quase conseguimos ver a 
cidade de uma ponta à outra – e as suas quadras parecem ser todas iguais 
à primeira vista. As “tesourinhas”, onde você tem a impressão de rodar, ro-
dar, rodar e não sair do lugar, o trânsito veloz, muito mais carros nas ruas 
(ou melhor, nas quadras) do que pessoas, a organização por números e não 
por nomes. São muitas as diferenças. Mas, na ânsia de comparar, sentimos 
saudade dos prédios antigos, da cara de cidade que foi se formando aos pou-
FRV��GD�³OyJLFD�PHLR�VHP�OyJLFD´�GH�XP�FHQWUR�TXH�QmR�¿FD�H[DWDPHQWH�QR�
centro, do calorão, do frio, do sotaque carregado. Se tem saudade de tantas 
FRLVDV�TXH�¿FDPRV�FKDWHDGRV�H�FRP�XPD�YRQWDGH�ORXFD�GH�SHUFRUUHU�RV����
TXLO{PHWURV�GR�³HL[mR �́�SHJDU�R�SULPHLUR�YRR�QR�DHURSRUWR�-.�H�DEDQGRQDU�
essa cidade “esquisita”.

Se você é persistente e resiste bravamente ao ímpeto de retornar, aos 
poucos, percebe que seus olhos começam a se acostumar e você vai desco-
brindo que viver aqui é mais fácil do que parece. Passa a conhecer o Parque 
Nacional de Brasília, com suas piscinas de água mineral, para dar um refres-
co no calor, e o Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, onde você pode 
ID]HU�DWp�FKXUUDVFR�HPEDL[R�GDV�iUYRUHV�±�FRP�D�GHYLGD�LQIUDHVWUXWXUD�GH�
FKXUUDVTXHLUDV��PHVDV�H�SLDV�±�FDPLQKDU�WRPDQGR�VHX�FKLPDUUmR�QR�¿QDO�GD�
tarde, praticar esportes, viver ao ar livre. Vê que a organização das quadras 
é simples, e que elas facilitam mais a sua vida do que você imaginava. Basta 
saber contar, saber a diferença entre par e ímpar e entre leste, oeste, norte e 



VXO��&RQVWDWD�TXH�SDUD�DWUDYHVVDU�GR�³HL[LQKR�/´�SDUD�R�³HL[LQKR�:´�p�SUHFLVR�
apenas fazer “meia tesourinha” e que a “agulhinha” o conduz diretamente 
DR�³HL[mR �́�HFRQRPL]DQGR�XP�ERP�WHPSR�QR�VHX�WUDMHWR��9RFr�GHVFREUH�DV�
YDQWDJHQV�GH�EXVFDU�R�VHX�¿OKR�QR�FROpJLR�SDUD�DOPRoDU�HP�FDVD��HP�IDPt-
lia, e só depois voltar ao trabalho – e isso não tem preço! Assim, começa 
a desfazer a primeira (má) impressão causada, e a abrir o coração para as 
QRYLGDGHV�TXH�D�FLGDGH�RIHUHFH��(QWmR��QR�¿QDO�GH�VHPDQD��YDL�DWp�R�3RQWmR�
GR�/DJR�6XO��FDPLQKDU�j�EHLUD�GR�ODJR�3DUDQRi��H�VH�GHSDUD�FRP�XP�S{U�GR�
sol tão bonito quanto o do Guaíba (“tão quanto”, não “mais”). Passeia pela 
feira da Torre de TV, e encontra comida típica e artesanato de quase todos os 
estados. Sobe na mesma torre e observa as luzes da cidade. Cada detalhe 
GR�FRQWRUQR�GR�DYLmR��(�DGPLUD�D�JHQLDOLGDGH�GRV�LGHDOL]DGRUHV�H�GRV�H[HFX-
tores desta imensa obra arquitetônica. 
&RQWXGR��p�SRVVtYHO�VHQWLU�IDOWD�GH�SHTXHQDV�FRLVDV�TXH�¿FDUDP�QDTXHOH�

outro lugar, onde muitas vezes desejamos estar. Os amigos, a família, os 
cheiros, os sabores, as cores. Novamente, você olha ao redor, e repara que 
não é o único que se sente assim. Seus novos colegas de trabalho, seus 
YL]LQKRV��RV�FROHJDV�GH�HVFROD�GR�VHX�¿OKR�H�WDQWDV�RXWUDV�SHVVRDV�HVWmR�
QD�PHVPD�VLWXDomR��FDGD�XP�VHQWLQGR�IDOWD�GDTXLOR�TXH�¿FRX�QR�VHX�OXJDU�
GH�RULJHP��(QWmR�DV�D¿QLGDGHV�DSDUHFHP��RV�HQFRQWURV�SDVVDP�D�VHU�PDLV�
IUHTXHQWHV��DVVLP�FRPR�DV�WURFDV�GH�H[SHULrQFLDV�FXOWXUDLV��LGHROyJLFDV��JDV-
tronômicas. A partir daí, entendemos que também é possível compartilhar 
bons momentos longe do pago. E aquela necessidade urgente de voltar dei-
[D�GH�VHU�WmR�XUJHQWH�DVVLP��DSHVDU�GD�EXVFD�LQFHVVDQWH�SRU�SURPRo}HV�GH�
SDVVDJHQV�DpUHDV�SDUD�YLDMDU�DWp�Oi�QR�IHULDGR�PDLV�SUy[LPR��&RPSUHHQGH�
que são as pessoas que fazem a cidade, e que mesmo estando no centro do 
poder nacional não se respira política o tempo inteiro, muito menos corrup-
ção. Depois de certo tempo, quando você já se sente parte do todo, também 
tem vontade de defender e dizer aos outros que a cidade de Brasília vai além 
da política e que, com todas as suas peculiaridades urbanísticas e sociais, é 
possível viver bem aqui. Brasília carrega consigo um pedacinho de cada es-
WDGR�EUDVLOHLUR��6H�YRFr�DLQGD�QmR�FRQKHFH��¿FD�D�GLFD��9DOH�D�SHQD�FRQKHFHU�



Fevereiro e a Curva do Choque 
Cultural
Bárbara Basso

Nos meus últimos 2 fevereiros, eu estava do outro lado do equador (e 
WDPEpP�GR�RXWUR�ODGR�GH�*UHHQZLFK���R�TXH�VLJQL¿FD�TXH�HUD�LQYHUQR�

As “Teorias de Choque Cultural” te ensinam sobre como varia teu humor, 
FRQIRUPH�YDL�SDVVDQGR�R�WHPSR�IRUD�GR�WHX�SDtV�

O que ninguém jamais me ensinou foi o impacto de “fevereiro” para os 
EUDVLOHLURV�
)HYHUHLUR�p�VHPSUH�GHSUHVVmR��p�XP�YDOH�SURIXQGR�QR�JUi¿FR�GR�FKRTXH�

FXOWXUDO�
$FRQWHFH�TXH��GR�ODGR�GH�Oi��IHYHUHLUR�p�LQYHUQR��0DV�QmR�p�PDLV�DTXHOH�

início de inverno, quando ainda é interessante descobrir que teu cabelo con-
JHOD��TXDQGR�DLQGD�p�GLYHUWLGR�EULQFDU�QD�QHYH����1mR��QmR����/i�p�IULR�GHVGH�
RXWXEUR��H�QHYD�GHVGH�QRYHPEUR����(QWmR��HP�IHYHUHLUR��WX�QmR�DJXHQWD�
PDLV�R�IULR��7X�Mi�DFKD�³XP�VDFR´�TXH�DV�ERFKHFKDV�H�D�SRQWD�GR�QDUL]�¿TXHP�
YHUPHOKDV�D�FDGD�YH]�TXH�WX�VDL�SUD�UXD��7X�Mi�DFKD�³XP�VDFR´�D�QHYH�TXH�
JUXGD�QD�EDUUD�GD�FDOoD�H�YLUD�iJXD�TXDQGR�WX�HQWUD�HP�TXDOTXHU�OXJDU����(�
WXGR�¿FD�PROKDGR�H�VXMR�
(�IHYHUHLUR�DLQGD�QmR�p�WmR�³¿QDO�GR�LQYHUQR �́�SDUD�TXH�WX�Mi�HVWHMD�HVSH-

UDQoRVR�FRP�D�FKHJDGD�GD�SULPDYHUD����$LQGD�QmR�WHP�D�LQWHQomR�GDV�ÀRUHV��
RV�GLDV�DLQGD�VmR�PXLWR�PHQRUHV�GR�TXH�DV�QRLWHV��(��FODUR��WX�Mi�QmR�DJXHQ-
ta mais perder teu domingo inteiro porque tu acordou às 2 da tarde depois 
daquela festa no sábado e, quando viu, às 4 já era escuro de novo, e o teu 
GLD�VH�IRL��HYDSRURX�VH��QLQJXpP�VDEH�SUD�RQGH���
0DV�WXGR�LVVR�DFRQWHFH�FRP�TXDOTXHU�SHVVRD�TXH�HVWHMD�QR�KHPLVIpULR�

norte em fevereiro, claro! 
O problema com os brasileiros é que, somado a isso, todos os teus ami-

JRV�GR�%UDVLO�YrP�WH�GL]HU��³%DK��FDUD��µWDPR�LQGR�SUD�&DSmR�HVVH�¿QGH �́�
2X��³$PLJD��D�JHQWH�µWi�LQGR�SUD�)ORULSD����4XHUtDPRV�WDQWR�TXH�WX�WLYHVVH�
DTXL�´�2X��SLRU�DLQGD��TXDQGR�FRPHoDP�RV�SODQRV�GH�&DUQDYDO��³$K��SRUTXH�
D�JHQWH�µWDYD�SHQVDQGR�HP�DSURYHLWDU�HVVH�DQR�H�FRQKHFHU�R�5LR���6DOYDGRU�
��BBB��LQVLUD�R�QRPH�GDTXHOH�OXJDU�RQGH�WX�VHPSUH�TXLV�SDVVDU�R�&DUQDYDO�´
(�PHVPR�TXH�WX�QmR�JRVWH�GH�&DUQDYDO��WX�GDULD�WXGR�SUD�HVWDU�GR�ODGR�

GH�Fi��EURQ]HDGR��GHLWDGR�QD�UHGH��FDPLQKDQGR�QD�DUHLD��HQWUDQGR�QR�PDU��



DFDPSDQGR��WRPDQGR�EDQKR�GH�FDFKRHLUD����
(�WX�FRPHoD�D�IDQWDVLDU�TXH�R�PDU�GH�&DSmR�QHP�HUD�WmR�³QHVFDX]mR´�

DVVLP��H�QHP�WmR�JHODGR��TXH�D�DUHLD�QHP�WH�GDYD�PLFRVH��TXH�WX�QHP�¿FDYD�
WmR�YHUPHOKD�FRP�R�VRO����(�WX�GDULD�WXGR�SUD�WURFDU�R�LQ�Y�I�HUQR�HXURSHX�
SHOD�GLYHUWLGtVVLPD�³)RUQR�$OHJUH �́���3RU�PDLV�TXH�WXDV�DPLJDV�FRQWLQXHP�
GL]HQGR�TXH�WH�LQYHMDP�WDQWR����7X��TXH�µWi�Oi��QD�QHYH��FKLTXpUULPD�
$¿QDO��SDUHFH�TXH�D�JHQWH�QXQFD�µWi�IHOL]�RQGH�HVWi���
�3�6���$JRUD�µW{�HP�$UURLR�7HL[HLUD��XPD�PLQ~VFXOD�SUDLQKD�GR�56��RQGH�

QmR�WHP�QHP�XP�EDU]LQKR�RQGH�WRPDU�XPD�FHUYHMLQKD�JHODGD�GXUDQWH�D�VH-
mana, aproveitando a sensação térmica de 40 graus, e felicíssima por estar 
EURQ]HDGD��WRPDU�EDQKR�GH�PDU�WRGRV�RV�GLDV�±�VHP�QHP�PH�LPSRUWDU�VH�
HOH�µWi�JHODGR��VH�DV�PmHV�G¶iJXD�PH�SHJDP��RX�VH�HOH�p�³FKRFRODWmR´�±�H�
SRU�SDVVDU�DV�WDUGHV�VHP�ID]HU�QDGD��GHLWDGD�QD�UHGH�H�OHQGR�YiULRV�OLYURV�
LQ~WHLV����$¿QDO��GHSRLV�TXH�WX�SDVVD�SRU�WRGDV�DV�FXUYDV�GR�FKRTXH�FXOWXUDO��
WX�FRPHoD�D�YDORUL]DU�PXLWR�PDLV�R�OXJDU�RQGH�WX�HVWi��VHMD�HOH�TXDO�IRU���

7H[WR�HVFULWR�HP�IHYHUHLUR�GH������H�SXEOLFDGR�QR�EORJ�ZZZ�
EDUEDUDEDVVR�EORJVSRW�FRP



Brasileira/Uruguaya
Côca - Maria de Lourdes Albornoz

Estimulada pelo Felipe a participar nesta publicação, estou demonstrando 
uma característica pessoal, dita por alguns como “muito uruguaia”: fazer as 
FRLVDV�QR�~OWLPR�PRPHQWR��KRMH�p�¿P�GH�WDUGH�GH���GH�PDUoR��

O texto da Bárbara Basso e o assunto do Carnaval do Felipe me levaram 
a pensar no Carnaval no Uruguai (óbvio que reclamei para o Felipe, por ele 
HVTXHFHU�GH�FRQWDU�DOJXPD�FRLVD�GR�&DUQDYDO�QR�8UXJXDL���(��FRPR�XPD�FRL-
VD�OHYD�j�RXWUD��FKHJXHL�j�TXHVWmR��j�PLQKD�TXHVWmR��FODUR��GH�VHU�EUDVLOHLUD�
RX�XUXJXDLD���
$SyV�YiULRV�DQRV�PRUDQGR�QR�%UDVLO��HX�¿QDOPHQWH�FRQVHJXL�VXSHUDU�D�

“divisão” “brasileira ou uruguaia”, e deixei de me sentir “de fora” em ambos 
os países, de me sentir “menos”, para desfrutar de me sentir, ao mesmo 
tempo, sendo dos dois países, me sentir “híbrida”, como provavelmente se 
VLQWDP�PXLWRV�GRV�QDVFLGRV�QD�IURQWHLUD��e�PDLV�RX�PHQRV�FRPR�QDTXHOD�
história “de começar a ver o lado meio cheio do copo, em vez do lado meio 
YD]LR �́��

Agora, depois de mais de 20 anos morando em Montevidéu, às vezes con-
IHVVR�TXH�¿FD�GLItFLO�VXVWHQWDU�WRGR�PHX�ODGR�EUDVLOHLUR��0DV�FRQWLQXR�VHQGR��
HVWi�Dt��EHP�QD�UDL]��QRV�VHQWLPHQWRV��QD�IRUPD�GH�VHQWLU��(�R�&DUQDYDO�p�
XPD�GHVVDV�FRLVDV�TXH�PH�OHPEUDP�GLVVR��

Contava ao Felipe que aqui se diz que o Uruguai tem o “Carnaval mais 
longo do mundo”, pois são pelo menos 2 meses seguidos (claro que, de feria-
GRV��VmR�Vy���GLDV��RV�PHVPRV�GLDV�TXH�QR�PXQGR�LQWHLUR���0DV��SHOR�WHPSR�
HP�TXH�HQVDLDP�RV�EORFRV��DV�FKDPDGDV�³PXUJDV´���D�JHQWH�DFKD�TXH�p�EHP�
PDLV�WHPSR��
$FRQWHFH�TXH�HX�QmR�FXUWR�PXLWR�R�&DUQDYDO�GDTXL��1mR�FRQVLJR�PH�HP-

SROJDU�UHDOPHQWH��QmR�¿FR�YLEUDQGR��QmR�IDoR�R�TXH�ID]LD�HP�6DOYDGRU��GH�
VDLU�GDQoDQGR�DWUiV�GH�WULR�HOpWULFR��(�WDPEpP��GH�FDPLQKmR��OHPEUR�GD-
quele com o “ministro” Gilberto Gil, com o “deus” Caetano e com outras 
¿JXULQKDV�GD�7URSLFiOLD������0DV��QD�YHUGDGH��WHP�FRLVDV�LQWHUHVVDQWHV�QR�
&DUQDYDO�XUXJXDLR��/i��Gi�SDUD�EULQFDU��RV�WDEODGRV��VmR�HVSpFLHV�GH�SDOFR��
com cenários, geralmente na rua ou em algum lugar ao ar livre, de madeira 
RX�FRLVD�DVVLP���JHUDOPHQWH�PXLWR�SRSXODUHV��QRV�TXDLV�VH�DSUHVHQWDP�GLIH-
rentes grupos, sejam “murgas”, “parodistas” e outras variantes que não sei 
H[SOLFDU��&DGD�JUXSR�FKHJD�QXP�FDPLQKmR��(��QR�¿QDO�GH�VXD�DSUHVHQWDomR��



FDQWDP�³OD�UHWLUDGD �́�(QWmR��Ki�³UHWLUDGDV´�TXH�¿FDUDP�IDPRVDV��HQWUDUDP�
SDUD�D�KLVWyULD����0DV�HX�QmR�VHL�FRQWDU�LVVR��QHP�OHPEUR�GLUHLWR��7DPEpP�
muita prosa se escreve a respeito dessas “maratonas em caminhão”, dos 
JUXSRV�LQGR�GH�WDEODGR�HP�WDEODGR����0DV�LVVR�WDPEpP�QmR�PH�HVWUHPHFH�
HP�QDGD����1mR�ID]�SDUWH�GD�PLQKD�KLVWyULD��GD�PLQKD�LQIkQFLD��QHP�GD�DGR-
OHVFrQFLD��9RX�ID]HU�R�TXr��PHQWLU�TXH�PH�HPRFLRQD"

Considero, sim, que o Carnaval no Uruguai mostra aspectos culturais in-
WHUHVVDQWHV�GH�REVHUYDU��8PD�GDV�IHVWDV��RX�DWLYLGDGHV��QmR�VHL�EHP�FRPR�
FODVVL¿FDU��TXH�LQFOXL��VmR�DV�OODPDGDV��OHLD�VH�³FKDPDGDV´���TXH�UHSUHVHQ-
tam as saídas que fazia a população negra (minoritária e ainda mais con-
FHQWUDGD�QR�EDLUUR�³6XU´���UHVSRQGHQGR�DR�VRP�GRV�WDPERULQV��(��PDLV�TXH�
nada, é uma questão de raiz africana, os instrumentos devem fazer refe-
UrQFLD�D�LVVR��+RMH�HP�GLD��Ki�PXLWRV�³EUDQFRV´�DGPLUDGRUHV�GHVVD�IHVWD��
TXH�DGHULUDP�D�HOD�H�TXH�GHV¿ODP�MXQWR��0DV�DWHQomR��FRPR�HP�PXLWDV�GDV�
outras atividades do Carnaval uruguaio, a gente vai mais para olhar do que 
SDUD�GDQoDU��)XL�XPDV�GXDV�YH]HV��H�MXUHL�QmR�YROWDU��6H�HX�GHL[DYD�PHX�HQ-
tusiasmo tomar conta e começava a dançar, sempre aparecia um idiota, que 
VH�VHQWLD�QR�GLUHLWR�GH�³DYDQoDU �́�9HU�XPD�PXOKHU�GDQoDQGR�VLJQL¿FDYD�TXH�
HVWDYD�GDQGR�³VLQDO�YHUGH´�SDUD�RV�HQJUDoDGLQKRV����
3DUD�VHU�MXVWD��DFUHGLWR�TXH��KRMH�HP�GLD��DV�FRLVDV�PXGDUDP�XP�SRXFR��

7HQKR�D�LPSUHVVmR�±�HPERUD�QmR�WHQKD�LGR�YHUL¿FDU�LVVR�GLUHWDPHQWH�±�GH�
que o ambiente está melhor, de que as pessoas podem brincar sem ter que 
DJXHQWDU�RV�FKDWRV��e�TXH�8UXJXDL�YHP�PXGDQGR��JHQWH��(�LVVR�p�DOJR�TXH�
PH�HQWXVLDVPD�

Outra coisa também mostra dessa mudança, que é começar a proclamar 
TXH�R�SDtV�³WHP�R�&DUQDYDO�PDLV�ORQJR�GR�PXQGR �́�7HPSRV�DWUiV��QmR�VH�
RXYLD�QDGD�GH�SRVLWLYR�GLWR�SHOR�XUXJXDLRV�VREUH�R�8UXJXDL�
2XWUR�GHWDOKH��DV�PHQLQDV��RX�PXOKHUHV�MRYHQV�����DQGDP�PDLV�j�YRQWD-

GH�QD�UXD��SRGHP�XVDU�VKRUW�H�PLQLVVDLD��VHP�TXH�R�SRYR�³FDLD�HP�FLPD �́�
4XDQGR�HX�FKHJXHL�DTXL��HUD�XP�KRUURU��,PDJLQD�TXH��QR�PHX�WUDEDOKR��XPD�
HPSUHVD�S~EOLFD�GH�HQHUJLD�HOpWULFD��VH�GL]LD�±�LVWR�p��DV�RXWUDV�PXOKHUHV�
GL]LDP�±�TXH�HX�QmR�SHUHFLD�XPD�HQJHQKHLUD��SHOR�WLSR�GH�URXSD�TXH�XVDYD��
SHODV�FRUHV�GDV�PLQKDV�URXSDV��1HP�FRQWR�DV�SLDGLQKDV�TXH�RXYLD��3HQD�TXH�
esta “liberalização” venha a acontecer somente agora, depois deste tempo 
WRGR��TXDQGR�DV�PLQLVVDLDV�H�RV�VKRUWV�Mi�QmR�VmR�XPD�ERD�RSomR�SDUD�PLP��
6QLI��6QLI��,VWR��VLP��p�TXH�p�GXUR�GH�DFHLWDU���
0DV�H�FRP�R�%UDVLO��R�TXH�HVWi�DFRQWHFHQGR"�*HQWH��3DUHFH�TXH�PXLWR�

EUDVLOHLUR�HVTXHFHX�GD�VXD�WtSLFD�³DOWD�DXWRHVWLPD �́�e�ERP�WHU�DXWRFUtWLFD��
PDV�QmR�H[DJHUHP�
6HUi�TXH�Ki�XPD�FHUWD�LQÀXrQFLD�P~WXD�HQWUH�%UDVLO�H�8UXJXDL��WDO�FRPR�

em Don Quijote de La Mancha, em que o escudeiro vai incorporando caracte-
UtVWLFD�GR�FDYDOHLUR��H�YLFH�YHUVD"�$FKR�TXH�Mi�HVWRX�IDODQGR�PXLWD�EREDJHP��
YRFrV�PHUHFHP�FRLVD�PHOKRU����
1R�¿QDO�GH�FRQWDV��WRPDUD�TXH�RV�SUREOHPDV�GR�PXQGR�IRVVHP�GHVWH�WLSR��

$OpP�GLVVR��FRP�FHUWH]D��¿FDUDP�VHP�DERUGDU�PXLWRV�RXWURV�DVSHFWRV�GD�
complexa identidade cultural brasileiro-uruguaia, pelo simples motivo de que 
LVWR�IRL�HVFULWR�HP�SRXFDV�KRUDV��VHP�SRVVLELOLGDGH�GH�UHYLVmR�

Um grande beijo nos paisanos do meu lado brasileiro, e nos irmãos da 
PLQKD�FRQGLomR�GH�XUXJXDLD�



(X�SUHFLVR�PXLWR�GH�YRFrV�
$Wp�

Côca



Um paralelo entre Brasil e Espanha
Matias Poli Sperb

$�SDUWLU�GH�XPD�SHUVSHFWLYD�JHRJUi¿FR�HVSDFLDO��HQWUH�R�%UDVLO�H�D�(VSD�
nha existem alguns paralelos – e mais alguns meridianos... – mas a forma de 
SHQVDU��EDVHDGD�QXPD�UDFLRQDOLGDGH�SUHGRPLQDQWHPHQWH�HFRQ{PLFD��FRQVX�
PLVWD�H�LQGXVWULDO��p�PXLWR�VLPLODU��5HFHQWHPHQWH��HVWLYH�ID]HQGR�GRXWRUDGR�
QD�(VSDQKD��H�SXGH�FRQFOXLU�DOJXPDV�FRLVDV�VREUH�R�PXQGR�D�SDUWLU�GRV�UH�
IHULGRV�SDtVHV��R�PXQGR�¿FRX�SHTXHQR��H�D�GLYHUVLGDGH�GH�UHÀH[mR��PHQRU�
DLQGD��3RU�RXWUR�ODGR��D�IDFLOLGDGH�H�GHPRFUDWL]DomR�GRV�PHLRV�GH�FRPXQLFD�
omR�RSRUWXQL]RX��UHFHQWHPHQWH��QHVWHV�GRLV�SDtVHV��H�WDPEpP�HP�RXWURV��D�
FHQWHOKD�SDUD�QRYDV�UHÀH[}HV�H�QRYDV�HVSHUDQoDV�VRFLDLV��6HUi"�1DV�UXDV��
RV�SURWHVWRV�GLUHFLRQDUDP�VH�HP�WRUQR�GH�DOJXQV�WHPDV�FRPR�R�DEXVR�GH�
SRGHU�GH�JRYHUQDQWHV�H�GDV�HOLWHV�HP�JHUDO��0DV��QR�¿QDO�GDV�FRQWDV��HVWD�
UHYROWD�p�FRQWUD�R�SUySULR�SRYR��TXH�SHQVD�GD�PHVPD�IRUPD�TXH�³HOHV �́�(P�
RXWUDV�SDODYUDV��VH�R�PHVPR�SRYR�HVWLYHVVH�QR�SRGHU��SURYDYHOPHQWH�IDULD�R�
PHVPR�TXH�RV�JRYHUQDQWHV�H�HOLWHV�GH�KRMH�Mi�ID]HP��VHULD�DOJR�FRPR�R�ID�
PRVR�³WURFDU�VHLV�SRU�PHLD�G~]LD �́�3RU�TXr"�3RUTXH�D�KXPDQLGDGH�RFLGHQWDO�
SDVVD�SRU�XPD�FULVH�FRJQLWLYD�GRPLQDGD�SRU�XPD�UDFLRQDOLGDGH�LQVWUXPHQWDO��
HP�TXH�VH�p�LQFDSD]�GH�FRQFHEHU��H��PXLWR�PHQRV��GH�FRQVWUXLU��UHDOLGDGHV�
VRFLRHFRQ{PLFDV�GLIHUHQFLDGDV��(��TXDQGR�H[LVWH�HVWD�SRVVLELOLGDGH��VHMD�QD�
YLGD�FRWLGLDQD�GH�DOJXPD�VRFLHGDGH�DOWHUQDWLYD�RX�QDV�LGHLDV�GH�DOJXP�Q~�
FOHR�GH�SHVTXLVD�GH�XPD�XQLYHUVLGDGH��R�WUHP�GR�GHVHQYROYLPHQWR�p�WmR�ORQ�
JR�H�SHVDGR�TXH�VHX�PRYLPHQWR�LQHUFLDO�DFDED��PXLWDV�YH]HV��SRU�DWURSHODU�
HVWDV�YLDV��0DV��YROWDQGR�DRV�SURWHVWRV�±�QRV�TXDLV��jV�YH]HV��DWp�SDUHFH�TXH�
DOJR�YDL�PXGDU�±�QHOHV�VH�EDWDOKD�SHORV�GLUHLWRV�IXQGDPHQWDLV�GH�IDWR��VD~�
GH��HGXFDomR��HWF����SHOR�¿P�GD�FRUUXSomR�H�GD�UHSUHVVmR��PDV��QR�¿QDO�GDV�
FRQWDV��D�PDVVD�WDPEpP�TXHU�R�PHOKRU�TXH�DV�HOLWHV�WrP�H�R�TXH�D�79�RIHUH�
FH��9ROWR�D�GL]HU��QLQJXpP�VH�VDID��(�WDPEpP�Mi�VDEHPRV��R�TXH�RV�JRYHUQRV�
WRPDP�FRPR�PHGLGDV�SDUD�DJUDGDU�VXDV�SRSXODo}HV"�$FDOPi�ODV"�'HVHQ�
YROYHP�D�HFRQRPLD��*UDQGHV�LQYHVWLPHQWRV��JHUDomR�GH�UHQGD��H[SDQVmR�GR�
FUpGLWR��OLEHUGDGH�SDUD�FRQVXPLU����H�UiSLGR��e�R�WUDGLFLRQDO�UHPpGLR�SDUD�R�
PRULEXQGR��RX�VHMD��R�DQDOJpVLFR��(�D�HGXFDomR"�2�.���H[LVWH�D�RSomR�GH�VH�
LQYHVWLU�HP�HGXFDomR�H��SHOR�PHQRV�QR�%UDVLO��HVWH�HVIRUoR�YHP�DXPHQWDGR�
QRV�~OWLPRV�DQRV��DSHVDU�GDV�UHVVDOYDV��0DV�DWp�TXH�SRQWR�p�XPD�HGXFDomR�
TXH�LQFHQWLYD�D�UHÀH[mR"�1R�JHUDO��D�HGXFDomR�QmR�EXVFD�LU�PDLV�DOpP�GR�
TXH�UHSURGX]LU�H�JDUDQWLU�D�PDQXWHQomR�GR�PRGHOR�FRQVXPLVWD�H�LQGXVWULDO�



SRVWR��(OD�SURGX]�DV�HQJUHQDJHQV�GD�PiTXLQD�H�Vy�LVVR�p�PXLWR�SRXFR��1mR�
VH�WUDWD�GH�DEDQGRQDU�R�PRGHOR�VRFLRHFRQ{PLFR�GRPLQDQWH��FRPR�R�TXH�
VH�GHVHQYROYH�QR�%UDVLO�RX�QD�(VSDQKD��1mR�VH�WUDWD�GH�DEDQGRQDU�R�H[WH�
ULRU��D�JOREDOL]DomR��GH�HVWDU�DEHUWR�SDUD�R�PXQGR�QRV�YiULRV�VHQWLGRV��,VVR�
p�LPSRUWDQWH�SDUD�VH�UHVROYHU�SUREOHPDV�SODQHWiULRV�FRPXQV��WDLV�FRPR�R�
HIHLWR�HVWXID��QRYDV�JXHUUDV�PXQGLDLV�RX�DEXVRV�GRV�GLUHLWRV�KXPDQRV�IXQ�
GDPHQWDLV�SRU�UHJLPHV�DXWRULWiULRV��0DV�HVVH�PRYLPHQWR�GH�JOREDOL]DomR��
VREUHWXGR�GRV�PHUFDGRV��WDPEpP�WHP�XP�PRYLPHQWR�SHUYHUVR��GH�DF~PXOR�
FDGD�YH]�PDLRU�GH�ULTXH]DV��GH�SDGURQL]DomR�GRV�SURGXWRV�H�GRV�VHUYLoRV��GH�
GHVHTXLOtEULR�UHSHQWLQR�GH�GLQkPLFDV�VRFLRHFRQ{PLFDV�HP�WHUULWyULRV�RX�GH�
VHWRUHV�HFRQ{PLFRV�HVSHFt¿FRV��HWF��3RUWDQWR��DVVLP�PHVPR��p�LPSRUWDQWH�
SHQVDUPRV�R�PRYLPHQWR�FRQWUiULR�DR�GD�JOREDOL]DomR��R�GD�ORFDOL]DomR��RX�
DLQGD�PHOKRU��GD�WHUULWRULDOL]DomR��3RU�H[HPSOR��FRPR�DGPLQLVWUDGRU�H�DFDGr�
PLFR��YHMR�SRXFRV�HVWXGRV�QHVWD�iUHD�DYDOLDQGR�GLQkPLFDV�VRFLRHFRQ{PLFDV�
SUySULDV�GH�WHUULWyULRV�HVSHFt¿FRV��3DUHFH�KDYHU�XPD�IRELD�TXDQWR�D�HVWXGRV�
VREUH�HVWH�DVVXQWR�QD�FLrQFLD�GD�DGPLQLVWUDomR��Mi�TXH��SDUHFH�TXH��LQWH�
ressam apenas estudos sobre a forma de atuar de governos e de empresas. 
'HYH�VHU�SRUTXH�HVWHV�VmR�PDLV�IiFHLV�GH�VH�H[HFXWDU��SRLV�Mi�FRQKHFHPRV�D�
IRUPD�GH�DWXDU�GHVWHV�DJHQWHV��H�WDPEpP�SRUTXH�HOHV�HVWmR�HPEHELGRV�SHOD�
UDFLRQDOLGDGH�GRPLQDQWH��3RU�RXWUR�ODGR��VH�HVWXGDUPRV�GLQkPLFDV�SUySULDV�
GH�XP�WHUULWyULR��TXDQWR�PDLV�RULJLQDLV�IRUHP�DV�SUiWLFDV�SDUD�VH�OLGDU�FRP�RV�
GHVD¿RV�FRWLGLDQRV�GD�YLGD��PDLV�HVWHV�HVWXGRV�GHYHP�DYDOLDU�DV�FRQGLo}HV�
DPELHQWDLV�GR�WHUULWyULR�H�GD�SUySULD�FXOWXUD�GD�VRFLHGDGH�ORFDO��R�TXH�WRU�
QD�D�DQiOLVH�PXLWR�PDLV�LQWHUGLVFLSOLQDU�H��ORJR��PDLV�WUDEDOKRVD��(P�PLQKD�
RSLQLmR��QD�FLrQFLD�GD�DGPLQLVWUDomR��WRPDQGR�H[HPSORV�UHODFLRQDGRV�D�HVWH�
HQIRTXH��DOJXQV�DVVXQWRV�GHYHP�VHU�PXLWR�PDLV�SHVTXLVDGRV�H�GLIXQGLGRV�
DTXL�QR�%UDVLO��H�WDPEpP�HP�RXWUDV�SDUWHV�GR�PXQGR��WDLV�FRPR��D�JRYHU�
QDQoD�WHUULWRULDO��D�JHVWmR�GH�UHFXUVRV�QDWXUDLV�H�GH�XVR�FRPXP��DV�UHGHV�
GH�FRRSHUDomR��D�HFRQRPLD�VRFLDO��R�DVVRFLDWLYLVPR��HQWUH�RXWURV��(VWH�VHULD�
XP�ERP�FRPHoR�SDUD�WRUQDU�R�PXQGR�PDLV�UHVLOLHQWH�H�QmR�WmR�VXVFHWtYHO�GH�
VHU�DIHWDGR�SRU�FULVHV�LQLFLDGDV�SRU�PHLD�G~]LD�GH�EDQTXHLURV�HP�:DOO�6WUHHW��
$LQGD�WHPRV�D�SRVVLELOLGDGH�GH�PXGDU��PDV�WDOYH]�R�SDVVLYR�DPELHQWDO�TXH�
HVWDPRV�JHUDQGR�QmR�QRV�RSRUWXQL]H�XPD�VHJXQGD�FKDQFH�IXWXUD��(P�VXPD��
PHVPR�TXH�DSDUHQWHPHQWH�%UDVLO�H�(VSDQKD�VHMDP�WmR�GLVWDQWHV�HVSDFLDO�
H�FXOWXUDOPHQWH��HOHV�VmR�PXLWR�VLPLODUHV�TXDQWR�DR�PRGHOR�GH�GHVHQYROYL�
PHQWR�YLJHQWH�H�j�UDFLRQDOLGDGH�GRPLQDQWH�



Alemanha ou EUA, onde é melhor 
viver?

Luis Felipe Nascimento

Fazer qualquer tipo de comparação desta natureza é arriscado, pois é 
muito difícil analisar todas as variáveis, o que acaba invalidando os paralelos 
traçados. Comparar a vida na Alemanha e nos EUA não foge a esta regra. E 
nem estamos falando em comparar Hamburgo com Miami, mas sim regiões 
com condições climáticas e socioeconômicas semelhantes, como Frankfurt e 
Boston. Alguém irá dizer: “Você acha a região de Frankfurt semelhante à de 
Boston? Nunca!” Mas, depois de ter vivido nestas duas regiões, é impossível 
não ceder à tentação de estabelecer comparações e, mesmo sabendo dos 
riscos e das falhas que serão cometidas, me atrevo a buscar as diferenças, 
vantagens e desvantagens de viver em cada uma destas duas regiões.
'DGRV�R¿FLDLV�PRVWUDP�TXH�����GD�SRSXODomR�GH�)UDQNIXUW�p�FRPSRVWD�

por estrangeiros. Na região de Boston, existem muitos estrangeiros, mas 
ninguém sabe o número certo, pois a maioria está ilegal no país, não apa-
rece nas estatísticas. Uma vez que existem tantos estrangeiros nestas duas 
regiões, elas devem ser atrativas, certo? E se tivesse que escolher, para 
onde você iria?

Na Alemanha, as pessoas se relacionam com os estranhos, e até com os 
conhecidos não muito íntimos, chamando-os de Senhor/Senhora (Sie), o 
que faz as relações serem mais formais. Nos EUA, todos se chamam de você 
(you), independentemente da idade, do grau de intimidade ou do cargo que 
a outra pessoa ocupa.

Quando há opção, algumas pessoas escolhem viver na Europa, devido 
à sua diversidade cultural. É bem verdade que, viajando poucas horas de 
carro, já se estará em outro país, irá se deparar com outra língua, outro 
tipo de arquitetura característica e também costumes diferentes. Nos EUA, 
você terá que viajar uma semana para atravessar o país e, embora encontre 
McDonald’s, Holiday Inn e outras redes nacionais por todo lugar que passar, 
e perceba que todos estão falando a mesma língua, vai passar por monta-
nhas, planícies, áreas férteis, desertos, frio, calor e constatar as diferenças 
regionais. Enquanto na Alemanha são poucas as pessoas que nunca viaja-
ram ao exterior, nos EUA, são proporcionalmente poucos os que já saíram 
GR�SDtV��(OHV�VH�MXVWL¿FDP�GL]HQGR��³7HPRV�WXGR�DTXL��R�SDtV�p�WmR�JUDQGH����



Porque temos que ir para lugares onde não entendemos a língua, onde não 
gostam de nós?”

Se compararmos os períodos de férias, veremos que os alemães costu-
mam tirar 30 dias úteis de férias, o que representa cerca de 40 dias no ano. 
Já os americanos tiram duas semanas corridas, e dizem que mais do que 
LVWR�¿FD�ERULQJ��PXLWR�FKDWR���2�WUDEDOKR�H�R�OD]HU�UHDOPHQWH�WrP�VHQWLGRV�
diferentes nestes dois países, pois enquanto os alemães lutam para reduzir 
a jornada de trabalho para 35 horas semanais, nos EUA, ainda é grande o 
número de workaholics (pessoas viciadas em trabalhar).
2V�DOHPmHV�SURFXUDP�HYLWDU�D�UHSHWLomR�GRV�HUURV�GR�SDVVDGR��H�TXDO-

TXHU�DWLWXGH�QDFLRQDOLVWD�ORJR�p�DVVRFLDGD�DR�QD]LVPR��2V�MRYHQV�SRVVXHP�
uma visão mais internacionalista, são mais abertos à convivência com cultu-
UDV�GLIHUHQWHV��2V�HVWXGDQWHV�DSURYHLWDP�DV�IpULDV�SDUD�YLDMDU�SDUD�OXJDUHV�
exóticos, realizar estágios em países do terceiro mundo, etc. Já nos EUA, é 
praticamente impossível encontrar uma rua onde não se veja uma bandeira 
americana hasteada numa casa, ou na antena de um carro, ou algum adesi-
YR�GL]HQGR�³RUJXOKR�GH�VHU�DPHULFDQR �́�2�QDFLRQDOLVPR�p�FXOWLYDGR�GHVGH�RV�
primeiros anos escolares.

Curioso é que, apesar da maior abertura às diferentes culturas, a Alema-
nha mantém a “lei do sangue” para fornecer a cidadania alemã, ou seja, os 
¿OKRV�GH�HVWUDQJHLURV�QDVFLGRV�QD�$OHPDQKD�FRQWLQXDP�VHQGR�HVWUDQJHLURV��
2V�(8$�XWLOL]DP�D�FKDPDGD�³OHL�GR�VROR �́�RQGH�WRGD�FULDQoD�QDVFLGD�HP�VROR�
americano é considerada um americano. Isto faz com que existam muitas 
³FULDQoDV�DPHULFDQDV´�¿OKDV�GH�³SDLV�LOHJDLV´�QR�SDtV�

A forma de ver e de resolver os problemas difere bastante de um país 
para outro. Um desempregado alemão certamente irá culpar o Estado (isto 
p��R�JRYHUQR��SRU�QmR�WHU�FULDGR�XP�SRVWR�GH�WUDEDOKR�SDUD�HOH��2�GHVHP-
pregado americano é visto como um perdedor, alguém que não possui a 
TXDOL¿FDomR�QHFHVViULD�SDUD�REWHU�RX�FULDU�XP�SRVWR�GH�WUDEDOKR��2�PHVPR�
acontece com a participação das comunidades. Embora existam muitas ini-
ciativas comunitárias na Alemanha, as pessoas sempre culpam o Estado por 
não estar fazendo a sua parte. Nos EUA, a comunidade assume como sua 
D�UHVSRQVDELOLGDGH�GH�UHVROYHU�RV�SUREOHPDV�ORFDLV��2V�SDLV�DGPLQLVWUDP�
escolas, trabalham como guardas de trânsito para proteger as crianças no 
caminho da escola, elegem o xerife da sua cidade, etc.

Analisando o sistema de saúde e previdência social, percebe-se que os 
DOHPmHV�QmR�VH�SUHRFXSDP�FRP�D�YHOKLFH��SRLV�FRQ¿DP�TXH�R�(VWDGR�LUi�
tomar conta deles. Quando adoecem, o sistema de saúde garante o trata-
PHQWR�H�RV�UHPpGLRV��2V�DPHULFDQRV�SDVVDP�ERD�SDUWH�GD�YLGD�ID]HQGR�XPD�
poupança, para poder garantir o conforto em sua velhice. Mesmo possuindo 
XP�SODQR�GH�VD~GH��DGRHFHU�QRV�(8$�VLJQL¿FD�GHVSHVD�
(�R�VLVWHPD�HGXFDFLRQDO"�2�HQVLQR��QRV�QtYHLV�EiVLFR�H�PpGLR��p�JUDWXLWR�

em ambos os países. Porém, enquanto as universidades alemãs são públicas 
e gratuitas, a maioria das universidades americanas são privadas e muito 
FDUDV��0HVPR�DV�XQLYHUVLGDGHV�S~EOLFDV�QRV�(8$�FREUDP�WD[DV�VLJQL¿FDWLYDV��
R�TXH�OHYD�RV�DOXQRV�D�UHFRUUHUHP�D�¿QDQFLDPHQWRV�EDQFiULRV�SDUD�SDJDU�RV�
seus estudos.

Na Alemanha, o espaço é pequeno, e tudo é feito “para durar”. A cons-
ciência ambiental leva as pessoas ao uso dos recursos de forma racional. A 



abundância de recursos e de espaço faz com que os americanos priorizem 
o que seja mais fácil, mais barato. A consciência ambiental vem crescendo, 
mas em muitas regiões ainda predomina a cultura do descartável. Diferen-
temente dos alemães, o consumidor americano possui a vantagem de saber 
quanto paga de imposto ao comprar um produto, pois os valores referentes 
a impostos e taxas são cobrados em separado. Isto leva as pessoas a cobra-
rem dos governantes uma melhor aplicação dos recursos arrecadados com 
impostos e taxas.
(Q¿P��H[LVWHP�PXLWDV�GLIHUHQoDV�HQWUH�HVWHV�GRLV�SDtVHV��GH�IRUPD�JHUDO��

e entre estas duas regiões, em particular. Quem passar por Frankfurt, no 
verão, verá pessoas sentadas nas praças bebendo cerveja, e poderá comprar 
cigarro numa máquina em qualquer esquina. Mas, se passar por Boston, 
para comprar uma cerveja ou uma garrafa de vinho, terá que ir a uma loja 
especializada, e sairá de lá com a garrafa dentro de um saco de papel pardo, 
TXH�QmR�LGHQWL¿FD�VHTXHU�D�ORMD��SDUD�TXH�QLQJXpP�SHUFHED�TXH�HVWi�WUDQV-
SRUWDQGR�XPD�EHELGD�DOFRyOLFD��2�FRQVXPR�GH�EHELGDV�DOFRyOLFDV�HP�OXJDUHV�
S~EOLFRV�p�SURLELGR��2V�FLJDUURV�SRGHP�VHU�YHQGLGRV�HP�VXSHUPHUFDGRV�H�
farmácias para pessoas com mais de 18 anos. Nestes locais, os clientes se 
dirigem a uma área reservada, onde as carteiras de cigarros estão escondi-
das. Na compra, os consumidores devem apresentar um documento de iden-
tidade. Fumar em restaurantes e em locais públicos, em Boston, já é coisa 
do passado, acabaram os tais “espaços reservados para fumantes”.

E então, onde é melhor de viver, na Alemanha ou nos EUA? A minha res-
posta é: “depende do que for mais importante para você!” Viver, durante al-
gum tempo, em outros países, viajar pelo mundo, conhecer outras culturas, 
tudo isto são experiências enriquecedoras, mas, na minha opinião, enquanto 
a globalização for apenas comercial, o melhor lugar do mundo para viver 
ainda é a terra natal de cada um, onde estão as nossas raízes e onde não 
nos sentimos estrangeiros!



Bratislava e Praga
Bárbara Basso

Se Bratislava e Praga fossem duas irmãs, Bratislava seria a irmã menor... 
Mais calma, menos falante, mais tranquila...

Enquanto Praga usa maquiagem, se veste com estilo e gosta de chamar a 
atenção, Bratislava usa jeans e camiseta, é mais clássica, mais sóbria.

Praga está sempre rodeada de gente, gosta de ser o centro das aten-
ções... Bratislava é mais quieta, de poucos amigos... Mas esses “poucos” são 
DPLJRV�¿pLV�

Praga sai pra balada, gosta de estar “na noite”, gosta de ruas movimenta-
das. Bratislava vai na casa de chá e curte um cineminha no domingo à noite.

Ambas sonham em ser princesas... Praga, romântica, com seu imenso 
castelo de torres góticas, sonha com o príncipe encantado que virá fazer 
serenata sob a sacada de sua torre, enquanto passeia pelos jardins de seu 
castelo.

Bratislava, a princesa moderna, tem um castelo simples, de linhas retas, 
LPSRQHQWH�SRU�VXDV�SDUHGHV�FRQFUHWDV��VLVXGDV��(OD�QmR�¿FD�HVSHUDQGR�R�
príncipe na janela, mas vai em busca desse príncipe, que não virá montado 
em seu cavalo e nem usará uma armadura brilhante, mas será uma pessoa 
comum, que estará caminhando pelas ruas...

Praga é sonhadora e cheia de mistérios... Quanto mais a conhecemos, 
mais nos encantamos... Estar com ela é sempre se surpreender por um novo 
detalhe, uma nova descoberta. Praga nos fascina...

Bratislava é transparente... Não é necessário muito esforço para conhecê-
-la bem... Ela nunca se esforçaria para esconder algo de nós... Mas isso não 
a torna menos interessante... Porque ela tem o dom de fazer com que nos 
sintamos confortáveis ao seu lado... E se torna aquela amiga com quem po-
demos passar horas em silêncio... E nos entendemos neste nosso silêncio...

Praga gosta de contos de fada, de música clássica, de museus de arte, 
de óperas... Também é organizada, e ainda guarda suas bonecas de infância 
em seu quarto, alinhadas em uma prateleira. Bratislava não é tão organizada 
e muda de interesses de maneira mais fácil... Tem as coisas misturadas... 
Bonecas junto com jogos de videogame, celular de última geração ao lado de 
um diário com capa cor-de-rosa... Ela até tem maquiagem, mas os batons já 
estão sem tampa, o lápis sem ponta e o rímel e delineador estão jogados na 
gaveta, junto com os potes de purpurina e sombra dourada.



Praga está sempre pronta pra qualquer convite... Adora passear às mar-
gens do rio, caminhar à noite, de mãos dadas, sob a luz da lua... Vai no 
barzinho tomar cerveja, faz compras no shopping, anda por seus bosques, 
saltitante...

Bratislava é mais preguiçosa, dorme até mais tarde... Gosta de estar 
com sua família... Vai no museu de arte moderna, toma sorvete na praça, 
ouvindo jazz e passa as tardes de domingo na casa da avó, discutindo sobre 
a época do comunismo... Anda mais devagar, mas sai pra correr com sua 
melhor amiga nas tardes de sábado.

Praga é amada por todos, é popular... Bratislava não é tão conhecida, 
PDV�WHP�XPD�YL]LQKD�TXH�p�VXD�¿HO�DPLJD��9LHQD��(�GD�MDQHOD�GH�VHX�TXDUWR��
enxerga a casa da vizinha.

As irmãs já foram mais próximas e unidas no passado... Hoje, seguem 
FDPLQKRV�GLIHUHQWHV��3UDJD�FRP�VHXV�VRQKRV��FKDUPH�H�EHOH]D��VH�HVIRUoD�
pra manter as tradições de seu passado, porque sabe-se famosa por isso. 
Bratislava pensa mais no futuro, e está se abrindo para as novas tendências, 
SRUTXH�WHPH�¿FDU�XOWUDSDVVDGD��$V�GXDV��QR�HQWDQWR��FRQWLQXDP�VH�HQWHQ-
dendo e são boas amigas...
6mR�GXDV�SHUVRQDOLGDGHV�GLIHUHQWHV��TXH�YDOH�D�SHQD�FRQKHFHU������

Texto escrito em setembro de 2007 e publicado no blog www.
barbarabasso.blogspot.com



Saudades...
Renata Guzzo

Por volta de agosto de 2013, meu esposo chega em casa com uma no-
vidade: ele havia sido convidado para ir trabalhar nos EUA. Pra ele, uma 
oportunidade única: ter a experiência de viver em outro país, trabalhando 
QD�VXD�SUySULD�iUHD��H�DLQGD�VHU�SURPRYLGR��3UD�PLP��XP�JUDQGH�GHVD¿R��WHU�
que sair do meu trabalho e mudar todos os meus planos. Sei que, pra ele, 
também não seria fácil, mas a decisão mais difícil eu é que tive que tomar. 
(X�p�TXH�WLYH�TXH�DEGLFDU��DLQGD�TXH�SRU�XP�WHPSR��GD�PLQKD�SUR¿VVmR��$R�
menos foi esta a primeira sensação que tive, bem egoísta mesmo. Depois, 
parando pra pensar e racionalizando a situação toda, descobri que poderia 
ser uma ótima oportunidade pra mim também. Poderia ter a experiência de 
viver em outro país (conhecer outra cultura, outras pessoas, outros cami-
nhos), poderia melhorar meu inglês (que estava bem enferrujado), ter mais 
tempo para cuidar de mim mesma, poderia fazer outra pós-graduação e 
procurar me encaixar na minha área de trabalho. Bom, a proposta começou 
D�¿FDU�PDLV�LQWHUHVVDQWH�H�GHFLGLPRV�TXH�VHULD�VLP�XPD�yWLPD�RSRUWXQLGDGH��
Tudo aconteceu muito rápido e em menos de três meses a viagem estava 
marcada. 

Acredito, até hoje, que o momento mais difícil foi a despedida do aeropor-
to – amigos, familiares, choradeira... Trabalhei no aeroporto como estagiária, 
no balcão de informações turísticas (na época, eu tinha lá os meus 18 anos). 
(��FRPR�R�EDOFmR�¿FDYD�ORFDOL]DGR�QD�iUHD�GH�GHVHPEDUTXH��WLYH�R�SULYLOp-
gio de ver muitas pessoas chegando. Presenciei casais se reencontrando, 
IDPtOLDV�LQWHLUDV�HVSHUDQGR�DQVLRVDV�SHOR�¿OKR�TXH�KDYLD�YLDMDGR�SDUD�ID]HU�
intercâmbio, fãs esperando seus ídolos, amigos esperando seus parceiros, 
HQ¿P����1mR�SRVVR�QHJDU�TXH�WDPEpP�¿FDYD�HVSHUDQGR�DQVLRVD�SHORV�UHHQ-
contros, esperando a alegria da chegada, os olhares carinhosos e ternos... 
Sou uma pessoa de chegadas, de beijos de reencontros, abraços apertados 
de saudades. E assim foi a minha despedida no aeroporto, um turbilhão de 
VHQVDo}HV�IHOL]HV�H�DR�PHVPR�WHPSR�WULVWHV��)HOL]�SHOR�QRYR�GHVD¿R��WULVWH�
por estar deixando pessoas tão importantes da minha vida. 
1mR�JRVWR�GH�GHVSHGLGDV��PHVPR�TXH�VHMD�XP�³DWp�EUHYH �́�)LFD�DTXHOD�

sensação de perda, de que você irá perder a formatura da prima, a gestação 
da amiga, o almoço de domingo na casa da mãe, o início do semestre na 
IDFXOGDGH��DV�FKXUUDVFDGDV�FRP�D�JDOHUD����(Q¿P��QmR�YDL�SDUWLFLSDU�GH�SHUWR�



da vida das pessoas que ama. Acredito que sempre teremos saudades das 
pessoas queridas, dos momentos importantes, da nossa terrinha amada. 

Conheci algumas pessoas que viveram fora um tempo e sentem saudades 
³GDTXHOD�pSRFD �́�2XWURV��TXH�HVWmR�PRUDQGR�IRUD�GRV�VHXV�SDtVHV�GH�RULJHP�
e sentem saudades da terra natal. Pois é... Parece que nunca estamos 100% 
satisfeitos onde estamos... Mas também está aí a beleza da saudades, das 
recordações, de viver e reviver bons momentos.

Faz um pouco mais de um mês que estou morando nos EUA, e cada dia 
é um novo aprendizado. A saudade segue apertando no peito, e os medos 
continuam existindo, mas a sensação do novo, do inesperado, da paisagem 
nunca vista, da receptividade local, da mudança de vida tem um inexplicá-
YHO�JRVWR�GH�OLEHUGDGH��-i�GL]LD�&ODULFH�/LVSHFWRU��³6y�R�TXH�HVWi�PRUWR�QmR�
muda! Repito por pura alegria de viver: A salvação é pelo risco, sem o qual 
D�YLGD�QmR�YDOH�D�SHQD�´�6H�QmR�DUULVFDUPRV��QXQFD�VDLUHPRV�GD�]RQD�GH�
conforto, do tédio, da rotina. Por isso, é preciso enfrentar o medo, abraçar a 
mudança, deixar e fazer acontecer.
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Férias



“Estar em Férias” é…
Luis Felipe Nascimento

Descansar numa praia paradisíaca, num hotel cinco estrelas; 
Fazer longas e cansativas trilhas; 
Viajar com a família; 
Pescar com a família; 
Viajar pelos mais belos lugares do mundo; 
Fazer um cruzeiro pelo Caribe; 
Retornar à sua cidade natal; 
Curtir todos os parques de Orlando; 
/HYDU�RV�D¿OKDGRV�DR�=RROyJLFR��
Fazer compras em Nova Iorque; 
Andar de bermuda e chinelo; 
Passear pelo Brique da Redenção;
Mergulhar em Noronha; 
Ir pra Santa (Catarina); 
Rodar 5.000 km de moto sob um sol escaldante; 
Andar de bici no parque; 
Passar por situações inusitadas, que te façam rir toda vez que lembrares 

delas;
Caminhar no parque, no horário de trabalho; 
Reencontrar velhos amigos; 
Ficar em casa, sozinho; 
Ler um bom livro na rede ou na cama; 
Tomar um sorvete com a calma de um aposentado; 
Ficar confuso, sem saber se diz “Bom dia!” ou “Boa tarde!”? 
Fazer o que a gente gostaria de fazer se não tivesse que trabalhar! 
Dinheiro, viagem, compras, descanso … Help! 
$YHQWXUD��GHVD¿RV��FDQVDoR«�+HOS�
Amigos, família, encontros, festas… Help! 
Solidão, reclusão, paz… Help! 
Mas, para as férias serem boas mesmo, é preciso ter alguém para quem 

ligar ou para curtir nossas postagens no Face, para ler nossos e-mails. 
Imagine você, voltando das férias dos sonhos, da viagem mais maravi-

OKRVD�H«�VHP�WHU�XP�DPLJR�IDPLOLDU�LQWHUHVVDGR�HP�RXYLU�DV�VXDV�KLVWyULDV�
e ver as suas fotos? 



Perde a graça! 
Talvez seja isto: podemos fazer qualquer coisa nas férias, mas elas serão 

realmente boas, “terão graça”, se tivermos alguém, em algum lugar, para 
TXHP�SRVVDPRV�IDODU�GDV�QRVVDV�IpULDV�H�TXH�¿TXH�IHOL]�SRU�QRV�YHU�IHOL]��

Boas férias… e depois conte pra gente!



5HÀH[}HV�GH�IpULDV
7HQL]D�GD�6LOYHLUD

$R�UHFHEHU�R�FRQYLWH�SDUD�HVFUHYHU�XP�WH[WR�SDUD�HVWH�OLYUR�RUJDQL]DGR�
SHOR�)HOLSH��DLQGD�HVWDYD�HP�IpULDV��3HQVHL�HP�HVFUHYHU�VREUH�PLQKDV�UHÀH-
[}HV�GH�QDWXUH]D�PDLV�DPSOD�±�RX��VH�TXLVHUHP��³HOHYDGD´�±�D�UHVSHLWR�GD�
YLGD��IHLWDV�QHVWH�SHUtRGR��5HÀH[}HV�HVWDV�TXH�WLSLFDPHQWH�QRV�DFRPHWHP�
QRV�SHUtRGRV�GH�WHPSR�OLYUH�H�VROWR��TXH�QRV�SHUPLWHP�VDLU�GRV�OLPLWHV�GDV�
³FDL[LQKDV´�TXH�VmR�QRVVR�GLD�D�GLD��3DUD�DTXHOHV�TXH�FRQVHJXHP�WHPSR�H�
GLVFLSOLQD�SDUD�PHGLWDU��LVWR�GHYH�RFRUUHU�DR�ORQJR�GR�DQR�WRGR��PDV�HX�DLQGD�
QmR�FKHJXHL�Oi�
&RQIHVVR�TXH�VHPSUH�PH�GHOLFLR�FRP�R�H[HUFtFLR�GRV�GHYDQHLRV�H�GDV�FRQ-

YHUVDV�D�SDUWLU�GHOHV��1DV�IpULDV�GHVWH�DQR��WHQGR�HP�YLVWD�WHU�SDVVDGR�TXD-
VH�WULQWD�GLDV�HQWUH�R�0p[LFR�H�R�8UXJXDL��SHQVHL�PXLWR�VREUH�D�KLVWyULD�GD�
IRUPDomR�GD�$PpULFD�H�GH�VHXV�UHÀH[RV�VREUH�R�%UDVLO��PDV�WDPEpP�VREUH�
D�$PpULFD�/DWLQD��(VWLPXODGD�SHODV�SHUJXQWDV�LQFHVVDQWHV�GRV�PHXV�¿OKRV��
¿FDPRV�LPDJLQDQGR�RXWURV�GHVWLQRV�SRVVtYHLV�VH�D�FRORQL]DomR�IRVVH�RXWUD�
RX��PDLV�GLVWDQWH�DLQGD��VH�HOD�QmR�WLYHVVH�RFRUULGR��&RPR�GLVVH�DQWHV��R�
GRFH�H[HUFtFLR�GR�GHYDQHLR��$LQGD�TXH�VHMDP�GHYDQHLRV��VmR�SHUPHDGRV�SRU�
UDFLRFtQLRV�YLQFXODGRV�D�IDWRV�UHDLV�GR�SUHVHQWH��FRPR�D�FULVH�QD�9HQH]XHOD��
DV�GHVDVWURVDV�PDQLSXODo}HV�SROtWLFDV�QD�$UJHQWLQD�H��FRPR�QmR�SRGHULD�GHL-
[DU�GH�VHU��D�GL¿FXOGDGH�GR�%UDVLO�SDUD�PRVWUDU�TXH�³p�XP�SDtV�VpULR �́�)UDVH�
HVWD�DWULEXtGD�D�&KDUOHV�GH�*DXOOH��QD�*XHUUD�GD�/DJRVWD��PDV�TXH��GH�IDWR��
IRL�SURIHULGD�SRU�&DUORV�$OYHV�GH�6RX]D�)LOKR��HPEDL[DGRU�EUDVLOHLUR�QD�)UDQ-
oD�QR�LQtFLR�GD�GpFDGD�GH�����$�UHDOLGDGH�p�TXH�Mi�TXH�QmR�SRGHPRV�PXGDU�
D�+LVWyULD��SUHFLVDPRV�HQWHQGr�OD�PHOKRU�H�UHFRQKHFHU�TXH�SDSHO�QRV�FDEH�
SDUD�FRQWULEXLU�SDUD�TXH�D�³KLVWyULD´�TXH�KRMH�VH�GHVHQKD�VHMD�PHOKRU�GR�TXH�
D�FRQVWUXtGD�DWp�DJRUD�
&RQIHVVR��PXLWDV�H�PXLWDV�YH]HV�SHQVR�TXH�R�DHURSRUWR�DLQGD�p�D�PHOKRU�

VDtGD��PDV��FRP�XPD�¿OKD�GH�VHLV�DQRV�H�XP�¿OKR�GH�GH]��GHYR�DJLU�FRPR�VH�
HVWD�IRVVH�DSHQDV�XPD�SRVVLELOLGDGH�H�QmR�D�~QLFD��1HVVH�H[HUFtFLR��UHVJDWR�
RV�DYDQoRV��DV�GLIHUHQoDV��RV�UHFXUVRV�GLVSRQtYHLV�H�WRGDV�DV�SRVVLELOLGDGHV�
TXH�VXJLUDP��SDUD�TXH�XP�GLD�SRVVDPRV�YLYHU�QXPD�VRFLHGDGH�GH�PDLRU�
EHP�HVWDU��FRP�WXGR�R�TXH�LVWR�VLJQL¿FD�
)DoR�D�PLQKD�SDUWH��SULQFLSDOPHQWH�QD�FULDomR�GRV�PHXV�¿OKRV��GDQGR�H�

UHFHEHQGR�PXLWR�DPRU��FXLGDQGR��SUHVWDQGR�PXLWD�DWHQomR��H�VHQGR�pWLFD�R�
WHPSR�WRGR��8P�GLD�GHVVHV��RXYL�IDODU�TXH�³TXHP�p�PXLWR�DPDGR�QD�LQIkQFLD��



QmR�SHJD�XPD�DUPD�H�PDWD�DOJXpP �́�3RGH�VHU�XPD�IUDVH�PXLWR�VLPSOLVWD��
PDV�DFKHL�PXLWR�ERD��1XP�WHPD�GH�FDVD�GDV�FULDQoDV��SUHFLViYDPRV�UHOD-
FLRQDU�R�TXH�HVWiYDPRV�ID]HQGR�SDUD�FRQWULEXLU�SDUD�XPD�VRFLHGDGH�PHOKRU��
'LVVH�D�HOHV�TXH�D�SULPHLUD�FRLVD�D�PHQFLRQDU�HUD�R�IDWR�GH�DPi�ORV�PXLWR��
(OHV�QmR�HQWHQGHUDP�EHP��PDV�DFHLWDUDP�FRORFDU�LVWR�QD�OLVWD��,PDJLQR�TXH�
HQWHQGHUmR�LVWR�PDLV�SDUD�D�IUHQWH�
(Q¿P��DV�IpULDV�DFDEDUDP��H�HVWH�VHUi�XP�DQR�DLQGD�PDLV�GLIHUHQWH�TXH�

RV�GHPDLV��(VSHUR�TXH��DFLPD�GH�WXGR��VHMD�XP�DQR�HP�TXH�SRVVDPRV�VHU�
FUtWLFRV�H�WDPEpP�HIHWXHPRV�DSUHQGL]DGRV�VREUH�R�TXH�VRPRV�FRPR�VRFLH-
GDGH��H�VREUH�R�TXH�TXHUHPRV�H�SRGHPRV�VHU�



Férias: de portas abertas
Rô - Ronise Ferreira dos Santos

AH! Férias! Férias em família, um grande evento!
Mas, sobre as minhas férias, eu digo: “Foi um duplo evento”. Imaginem 

vocês que este tipo de férias eu chamo “de Portas Abertas”. E isto me traz 
lembranças de um grande programa turístico, do bairro de Santa Tereza, 
no Rio de Janeiro: “Santa Tereza de Portas Abertas”. É um lindo momento, 
quando todos os ateliers de artesanato e arte abrem as suas portas para o 
público em geral. Conhecem Santa Tereza? E as tais “férias de portas aber-
tas”? 

A experiência de receber em casa, e a de ser recebido na casa dos outros, 
são muito interessantes. A minha experiência começou de forma muito inu-
sitada. Foi durante uma conversa pelo Facebook, com uma amiga de infância 
com quem há muito tempo não falava. Naquele momento, eu a convidei para 
visitar o Sul e lhe ofereci minha casa. 

E não é que a menina aceitou mesmo? Para ela, era um sonho assistir 
R�1DWDO�/X]��HP�*UDPDGR��&KHJDUDP��HOD��R�PDULGR�5RQDOGR��D�¿OKD��GH���
DQRV��H�VHX�¿OKR��GH����DQRV���)LFDUDP���GLDV��LQFOXLQGR�R�1DWDO�QR�SDFRWH��

Foi maravilhoso, mesmo sabendo que se vai viver momentos diferentes 
daqueles do seu cotidiano. Mas digo que não se trata de perder o conforto 
a que se está acostumado, e sim de compartilhamento. Em especial, se vai 
conviver com as maneiras de viver do outro, as maneiras que o outro tem 
para solucionar as diferentes situações da vida. Estas, que por mais possam 
parecer similares às suas, são muito diferentes, podendo ser complementa-
res, ou até mesmo excludentes ou fortalecedoras das suas. 

Às vezes pode parecer assustador. Mas, no meu caso, a família estava 
totalmente desprovida de restrições. Acho que esse é o grande segredo. Não 
VH�Gi�PDLV�LPSRUWkQFLD�DR�³ELFR�GR�SmR´�QD�KRUD�GR�FDIp��$¿QDO��R�TXH�WHP�
de particular um bico de pão? Eu quero é comer pão! 

E assim os aprendizados vão surgindo. Ah! E porque não dizer, que tal 
RIHUWDU�R�VHX�TXDUWR�SDUD�XPD�IDPtOLD�LQWHLUD�¿FDU�KRVSHGDGD��WRGRV�MXQWRV��
QR�PHVPR�DPELHQWH"�3HUFHEL�TXH�HOHV�VH�VHQWLUDP�WmR�FRQ¿DQWHV�H�WmR�EHP�
vindos, que me senti muito feliz em proporcionar aquele espaço tão meu, e 
que a partir daquele momento, seria tão deles, sem deixar de ser meu. Era 
meu para eles, entendem? 

Então, restrições simplesmente “não rolavam”, não existia “aquele meu 



travesseiro”, ou “somente durmo neste lado da cama”, e menos ainda o “não 
GXUPR�FRP�RV�SpV�YLUDGRV�SDUD�D�SRUWD��SRUTXH�GL]HP�TXH�DVVLP�¿FD�GHIXQ-
to, antes do enterro)”.
(P�PLQKD�FDVD��Vy�Ki�XP�EDQKHLUR��(�QRUPDOPHQWH�Mi�DFRQWHFH�HQJDUUD-

IDPHQWR�HQWUH�WUrV�SHVVRDV�±�HX��PLQKD�¿OKD�H�PHX�LUPmR��,PDJLQHP�FRP�
mais quatro? Pois aí é que esteve um dos fatos mais surpreendentes: Não 
aconteceu! Sério! Não aconteceu! E por quê? Em sã consciência, não consigo 
explicar. Foram-se todas aquelas restrições: “Só faço cocô após o meu café, 
às oito da manhã”, ou ainda, “Só tomo banho com o sabonete da marca 
tal...” Todos esses “valores” se perderam. 
0DV�R�TXH�¿FRX�IRL��WRGDV�DV�HVFRYDV�GH�GHQWHV�HVWDYDP�RUJDQL]DGDV��H�

não havia sequer vestígios de “erros de direção” em volta do vaso sanitário. 
Foi um imperdível momento, ainda mais com tantos homens na casa...

Roupas e toalhas? Ninguém trouxe. Sim, não trouxeram. As minhas? To-
das em uso. E como? Sempre na corda após o banho. Também foi Inacredi-
tável. E incluo aí um espanto adicional para os demais viventes do cotidiano 
daquela casa. Cuecas?! Todas na corda. E melhor, lavadas por seus usuários. 
Não pensem, vocês homens, que esqueci de falar das calcinhas: estas tam-
bém estavam na corda...

E assim foi essa família, e chegou outro amigo, e ele se foi. E chegou a 
nossa hora de ir também. Férias! 
3ULPHLUR�IRPRV�SDUD�6DOYDGRU��(X��PLQKD�¿OKD�H�PLQKD�WLD�+HO{��0DV�GLJR�

TXH�Mi�¿]HPRV�R�³PRYLPHQWR�SRUWDV�DEHUWDV �́�Mi�HP�3RUWR�$OHJUH��QR�FKHFN-
�LQ��&RPR"�%RP����$VVLP�FRPR�TXHP�QmR�TXHU�QDGD��DGRUR�XP�SDSR��H�Mi�
SX[HL�XP�QD�¿OD��(�Mi�IXL�SHUJXQWDQGR��³7i�LQGR�SUD�RQGH"´�(�HOD�PH�UHVSRQ-
deu: “Pra Salvador, sou baiana.” E não demorou para eu dizer: “Tô indo com 
PLQKD�¿OKD�SDUD�Oi��QR�ViEDGR�´�

Pois bem, minha gente! Eis que, quando estou embarcando, no Rio, para 
Salvador – porque, antes de seguir viagem, passei um dia na casa de minha 
PmH��TXH�¿FD�Oi�±�SDUD�D�PLQKD�PDLRU�VXUSUHVD��HVWDYD�D�PDUDYLOKRVD�FULD-
tura da Bahia, em minha frente, dizendo: “Oi, amiga! Acredita que meu voo 
não partiu? Atrasou tanto que ainda estou indo para salvador”. E esta con-
versa veio com direito a todo aquele sotaque maravilhoso e muito divertido. 

E eu disse: “Misericórdia! O que foi isso?” E ela disse: “É o desleixo, são 
uns invertebrados! Kkkkk!” E contou a sua saga para chegar de Porto Alegre 
D�6DOYDGRU��SDVVDQGR�SRU�&XULWLED��)ORULDQySROLV�H�5LR�GH�MDQHLUR��-i�HVWDYD�
quase totalmente desacreditada de conseguir chegar em casa! 
1mR�SUHFLVDULD�GL]HU�TXH��Mi�HP�6DOYDGRU��QR�RXWUR�GLD��PLQKD�QRYD�DPLJD�

Lourdes e seu marido foram nos pegar no Hotel e nos levaram para sua casa, 
em Paripe. E melhor, com direito a, antes, visitar a lagoa do Abaeté. 

Acreditem: Lá, no Abaeté, fomos corridos por ladrões que têm preferência 
SRU�WXULVWDV��(�DLQGD�WLYHPRV�TXH�GDU�XPDV�SDUDGDV��SDUD�RV�PHXV�HQMRRV�H�
ÀDWXOrQFLDV�GHYLGR�jV�FRPLGDV�VDERUHDGDV�DQWHV��FRP�H[FHVVR�GH�D]HLWH�GH�
dendê. Mas só fui descobrir seus efeitos ali, correndo do ladrão, na lagoa do 
Abaeté! E, dali, “partiu o bonde” para Paripe, o local em que a Dilma – sim, 
a Dilma, nossa presidentA – tomou seus banhos de sol. 
%RP����¿FDPRV�/i��FRPR�D�'LOPD��QRV�VHQWLQGR�³HP�FDVD �́�WRWDOPHQWH�

protegidas por nossos amigos. Fomos à casa de Lourdes, conhecemos sua 
DPLJiYHO�¿OKD��R�IDPRVR�³EXJUH�GHVPRQWDGR´�GH�VHX�PDULGR��EHP�FRPR�



suas histórias, vivendo “momentos de portas abertas” em Washington, DC, 
QD�FDVD�GH�VHX�DPLJR��XP�H[�YL]LQKR��

E assim se foi Salvador... E nossos amigos de lá! Porque “partiu o bonde”, 
de volta pro Rio. Que aportou em uma casa em Cabo Frio. Foi na casa de 
Leleco, meu amigo, que esteve em minha casa no inverno. Só que o carro, 
RIHUWDGR�SRU�'DQLHOH��DTXHOD�GD�IDPtOLD�TXH�¿FRX�HP�PLQKD�FDVD��SLIRX��
Queimou a ventoinha. Mas pode? Lógico! Em um calor de 47º, mesmo à 
sombra de qualquer árvore do Rio, pode! 

E o “grande barato” é que, quando desci no Rio, chegando de Porto Ale-
gre, o motorista do táxi nos deu uma aula de ventoinha queimada. Disse 
que isso seria o pior horror da vida de um motorista de táxi no Rio. Que ele 
VHPSUH�WURFDYD�R�WDO�GR�FDUYmR]LQKR��TXH�MDPDLV�GHL[DYD�VXD�YHQWRLQKD�VHP�
cuidados. “Olha aí o sinal! E minha ventoinha, puf! Se foi.” Aliás, a ventoinha 
da Dani.

E como a tal ventoinha não era boba, queimou seguindo para o paraíso 
de Cabo Frio, exatamente na Praia do Forte. E nós também, que até nos 
sentimos muito felizes com a ventoinha queimada, porque, graças a ela, 
¿FDPRV�SUHVRV�QR�SDUDtVR��6y�TXH��HP�&DER�)ULR��VLPSOHVPHQWH�QmR�H[LVWLD�
XPD�YHQWRLQKD�SDUD�XPD�'REO{��GH�RLWR�SDOHWDV�±�DJRUD�¿TXHL�XPD�H[SHUW�
em ventoinha – “Vixi! Deus é mais!”, como diria minha amiga Lourdes, da 
Bahia...

Leleco se foi atrás de uma baiana com quem namora, nos deixando para 
trás em sua casa, com uma única recomendação: “Que Deus mande essa 
ventoinha até quarta-feira, porque minha baiana tá chegando, e com a sua 
YHQWRLQKD�JLUDQGR�´�(�QmR�IRL�TXH�D�WDO�YHQWRLQKD�FKHJRX�MXQWR�FRP�/HOHFR"�
Só acreditando em macumba! O tal do mecânico botou a coisa para funcio-
nar e “partiu o bonde”, de volta pro Rio. Mas todas de unhas feitas. Eviden-
temente, não iríamos perder o tempo de esperar uma ventoinha sem fazer 
nada...

Mas a estória ainda não acabou... Nós fomos para a casa de minha prima, 
TXH�¿FD�HP�0LJXHO�3HUHLUD��QD�UHJLmR�VHUUDQD�GR�5LR�GH�-DQHLUR��)LFD�GHSRLV�
GH�-DSHUL��PHXV�¿OKRV��/RQJH�SUD�EXUUR��8PD�YLDJHP�TXH�PDLV�QRV�SDUHFLD�
SDVVHLR�GH�tQGLR��D�SHUGHU�GH�YLVWD���PDV�IRL�XPD�YLDJHP�OLQGD�
3HJDPRV�R�WUHP�-DSHUL��TXH�p�SDUDGRU�QRV�¿QDLV�GH�VHPDQD��H�VHJXLPRV�

DWp�VHX�SRQWR�¿QDO��XPD�KRUD�GHSRLV���'H�Oi��SHJDPRV�XPD�WDO�GH�YDQ�TXH�
sobe a serra de Miguel Pereira, em direção a Paty do Alferes, com um mo-
torista que não corre, voa. Quase não nos permitia curtir o lindo visual pro-
porcionado pela natureza, como a sua cachoeira, os contornos cuidadosos 
daquelas montanhas, e as pessoas muito interessantes, que vão mudando 
GH�SHU¿O�D�FDGD�TXLO{PHWUR�GD�VXELGD�GD�VHUUD��9mR�GHVGH�R�YHQGHGRU�GH�
iJXD�H�&'�QR�WUHP��R�FKDPDGR�³VHUYLoR�GH�ERUGR´���DR�YHQGHGRU�GH�JDOLQKD��
TXHLMR��GRFH�GH�OHLWH�H�RXWUDV�FRPSRWDV��GHQWUR�GD�9DQ��

O nosso dia foi legal demais. Revi minha tia Dora, o lugar que eu visitava 
quando criança, os montes de barro que eu descia de bunda, da então obra 
GH�FRQVWUXomR�GR�+RWHO�0LQXDQR��H�TXH�DWp�DJRUD�DLQGD�QmR�¿FRX�GH�Sp���
Relembrei histórias de assombração que o povo local contava, o cheiro do 
lugar, as histórias de minha tia Dora e de minha prima Maria Luiza, do ca-
minho para pegar leite e andar de balanço, em frente à casa de Maria Ilda. 
Nossa! Foi tão bom!



(�DVVLP�¿QDOL]DP�PLQKDV�³IpULDV�GH�SRUWDV�DEHUWDV �́�'H�YHQWRLQKD�TXHL-
PDGD�QR�SDUDtVR��'H�SURJUDPD�GH�tQGLR��6HP�R�ELFR�GR�SmR�H�QmR�GHVHMDQGR�
GHVHMi�OR�WDQWR�DVVLP��'H�VHP�PHGR�GH�DVVRPEUDomR�SRUTXH�LVWR�HUD�FRLVD�
de criança. De entender que posso fazer cocô em outras horas do dia e em 
outros vasos sanitários. De que dormir com os pés para a porta – no míni-
PR��SUHFLVR�IHFKDU�D�SRUWD��SRUTXH�VHQmR�SRVVR�FDLU�SHOD�VDFDGD��Mi�TXH�VRX�
VRQkPEXOD����(Q¿P��DVVLP�¿QDOL]DP��QHVWH�DQR��PLQKDV�IpULDV��HP�YiULRV�
lugares, com vários dos meus, inclusive em minha casa – DE PORTAS ABER-
TAS, inclusive as do coração.
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Roteiro para conhecer um pouco de 
Porto Alegre

Maira Comerlato

Comece pelo Mercado Público
Tonteante de tantos odores
Tempere com um cafezinho e misture
Seu olhar às bancas multicores

Prossiga na escada rolante
Para um visual ascendente
E de outros ângulos descubra
Cantos e recantos surpreendentes

De lá vá para o museu
Entrando bem de mansinho
Sentindo o sabor da arte
Mas não coloque o dedinho!

Suba e desça, desapareça
Pelos meandros do MARGS
Descubra escadas, sacadas
Que te fazem viajar

De lá, para o Memorial
É apenas um pulinho
E quanta coisa para ver!
1mR�VHL�VH�YRX�RX�VH�¿FR
Mais um pouquinho...

Muito mais tem a cidade
Para alegrar o coração
Magia e mapa do poeta
Roteiro da paixão.

Publicado em http://alfarrabios82.blogspot.com.br/2010/08/



roteiro-para-conhecer-um-pouco-de-porto.html



Porque viajar
Daniel Conrado

Preparo-me, após recontagem dos países que conheci, para festejar a 
chegada da marca de 50 nações visitadas. Para os que me conhecem e re-
cebem meus e-mails, tenho sempre anexo às minhas mensagens um trecho 
que copiei do livro Mar Sem Fim, de autoria de Amyr Klink, que diz o seguin-
te: “Hoje entendo bem meu pai. Um homem precisa viajar. Por sua conta, 
não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com 
seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas 
próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar do calor. E 
o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. 
Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa 
arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos, e não simples-
mente como é ou pode ser; que nos faz professores e doutores do que não 
vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver.”
&RPHFHL�D�SHQVDU�VREUH�R�VLJQL¿FDGR��SDUD�PLP��GH�YLDMDU��/HPEUR�PH�GD�

minha primeira viagem a Santa Catarina, quando, após vencer a subida ín-
greme para chegar em Garopaba, me deparei com um mar azul que não co-
nhecia. Aquilo me trouxe uma surpresa e uma alegria tão grandes que nunca 
mais esqueci. Um deslumbramento, um descobrimento. Um sentimento de 
união com a paisagem, um congraçamento com a natureza. Alguns anos 
PDLV�WDUGH��GD�SULPHLUD�YH]�HP�TXH�YL�R�,WDLPEH]LQKR��¿TXHL�HVWXSHIDWR��PH�
tirou o fôlego e me senti pequeno, minúsculo, frente àquela grandeza toda. 
Outro episódio que me marcou muito foi o de ter passado umas férias numa 
fazenda em São Borja, sem luz elétrica, com um banheiro de “casinha”, dor-
mindo sob mosqueteiros e indo recolher as ovelhas a cavalo todas as tardi-
nhas… Um mergulho em um passado que ainda existe em tantos lugares do 
mundo. Uma forma de dar valor ao que se tem.

Então chegou a hora da primeira viagem de avião, que me levou ao Rio 
de Janeiro, para em seguida embarcar para New York. Com muita emoção 
no coração, enfrentei a viagem com olhos de aprendiz, queria registrar tudo, 
aprender tudo. Queria sinceramente que aquela fosse a primeira viagem de 
PXLWDV��/RJR�HP�VHJXLGD��Mi�VHJXLD�SDUD�D�(XURSD��RQGH�YLYL�H�WUDEDOKHL�SRU�
um bom tempo, antes de retornar ao Brasil, depois de ter aprendido alguns 
idiomas e de ter conhecido diversos países.

Creio que um dos maiores patrimônios que se pode conseguir com as 



viagens, ao longo dos anos, é o conjunto de amizades que se vai adquirindo. 
As pessoas que viajam são mais abertas, estão interessadas em outras pes-
soas, querem saber como se vive em outros lugares, o que pensam pessoas 
com experiências diferentes das delas. Isto logo leva a uma camaradagem 
e entendimento difíceis de conseguir em outras circunstâncias, porém fáceis 
de acontecer nos curtos lapsos de tempo de encontros e desencontros que 
as viagens nos apresentam.
3DUDIUDVHDQGR�0iULR�4XLQWDQD��RXVR�D¿UPDU�TXH�YLDMDU�p�PXGDU�D�DOPD�

de casa, pois também é uma forma de amar. Como é fácil aprender sobre 
lugares que já se conhece... Como é importante saber de fatos sobre um 
país onde já se colocou os pés... Quanta carga afetiva se põe nos lugares 
por onde já se passou... Como é impactante saber de fatos em lugares onde 
se conhece pessoas, onde se vagueou pelas ruas, onde se teve experiências 
JDVWURQ{PLFDV��DIHWLYDV�H�FXOWXUDLV�VLJQL¿FDWLYDV�
&RP�FHUWH]D��PLQKDV�H[SHULrQFLDV�GH�YLDJHP�PH�¿]HUDP�FRQKHFHU�DVSHF-

tos da vida que antes eu nem imaginava. Quantas vezes conheci a mim mes-
mo melhor, através das sensações que experimentava ao conhecer uma rea-
OLGDGH�WmR�GLIHUHQWH�GR�PHX�FRWLGLDQR��&RP�TXH�r[WDVH�REVHUYHL�R�FpX�EUDQFR�
de estrelas a 4.200 metros de altura, numa ilha sem luz elétrica no meio 
GR�/DJR�7LWLFDFD��QR�3HUX����&RP�TXH�HVSDQWR�PH�GHSDUHL�FRP�D�SDLVDJHP�
extraterrestre do Deserto do Atacama, no Chile, quando presenciei o chão 
branco do salar, os vulcões vermelhos pelo pôr do sol, o céu verde por algum 
fenômeno desconhecido (para mim) e uma lua absolutamente linda e cheia, 
pairando no horizonte... Com que deleite me espreguicei nas praias de areia 
EUDQFD�H�iJXDV�D]XLV�WXUTXHVD�FULVWDOLQDV�QR�DUTXLSpODJR�GH�/RV�5RTXHV��QD�
Venezuela... Com que assombro vi aparecer a catedral esculpida em pedra 
em Petra, na Jordânia, após ter caminhado pelo cânion estreito... Com que 
reverência entrei na Catedral de Notre Dame, na França, arrepiando-me ao 
pensar quantos episódios da história haviam se passado ali… Com que emo-
omR�YL�KRPHQV�HP�OiJULPDV�GLDQWH�GR�0XUR�GDV�/DPHQWDo}HV�HP�,VUDHO«

E quando me acidentei de motocicleta na Turquia, enquanto visitava as 
cidades subterrâneas da Capadócia… Quando caminhei no Parque Nacional 
de Ushuaia, na Argentina, para conseguir em meu passaporte o carimbo 
que dizia Fin del Mundo… Quando toquei num iceberg azul na geleira de 
San Rafael, no Chile… Quando conheci as ruínas maias de Chichen Itzá e 
Palenque, no México… Quando vi, pela primeira vez, o caminho que ia para 
o Vale Sagrado e Machu Picchu, no Peru… Quando conheci Stonehenge, na 
,QJODWHUUD«�4XDQGR�FDPLQKHL�SHOR�WHPSOR�GH�%DDOEHN��QR�/tEDQR«�4XDQ-
do fui acompanhar um amigo que queria surfar nas praias do Cabo da Boa 
Esperança, na África do Sul… Quando entrei na grande pirâmide, no Egito… 
4XDQGR�FUX]HL��GH�FDUUR��SHOD�&RVWD�$PDO¿WDQD��QD�,WiOLD«�4XDQGR�FRQKHFL�
o Museu Viking, na Dinamarca… Quando vi o David, de Michelangelo, na 
Itália… Quando visitei o Museu Kon-Tiki, na Noruega, que conta a história do 
explorador Thor Heyerdahl… Quando percorri a Ilha da Páscoa, no Chile, de 
ponta a ponta, em um 4x4, entrando em todos os caminhos que encontrei…
(VVDV�H�PXLWDV�RXWUDV�DYHQWXUDV�PH�¿]HUDP�XPD�SHVVRD�PHOKRU��0H�¿]H-

ram tentar compreender mais o mundo, me obrigaram a pensar, a tecer re-
lações entre coisas, fatos e pessoas, me mostraram quantas coisas há ainda 
SDUD�YHU��0DV��DFLPD�GH�WXGR��PH�¿]HUDP�YDORUL]DU�R�TXH�WHQKR�H�WRGDV�DV�



DPL]DGHV�TXH�FRQTXLVWHL�QHVVHV�DQRV�WRGRV�GH�HVWUDGD��



Você já foi ao Grand Canyon? Não? 
Então vá!

Luis Felipe Nascimento

Os brasileiros que fazem férias nos Estados Unidos costumam visitar a 
Disneylândia e Nova Iorque, mas raramente alguém se interessa em visitar 
o Grand Canyon ou algum dos mais de 400 parques espalhados pelo país. 
Passar as férias na Disneylândia é o sonho de muitas crianças e adolescen-
tes. Nova Iorque é a cidade onde tudo acontece. Por que então ir ao Grand 
Canyon? O que tem de interessante para fazer lá? Será que as crianças iriam 
gostar?

Apesar de ser conhecido mundialmente, pouca gente sabe que o Grand 
Canyon recebe 5 milhões de visitantes por ano. Ele foi cavado pelo Rio Co-
lorado por milhões de anos, está localizado na divisa dos Estados do Arizona 
e Utah, com cerca de 500 quilômetros de extensão, e varia de 7 a 30 quilô-
metros de borda a borda, sendo que a profundidade máxima chega a 2400 
metros. Da margem sul, os visitantes podem visualizar pontos localizados 
a 160 Km de distância. Mas não é só isto que atrai tantos turistas. O Grand 
Canyon oferece uma programação variada durante todo o ano, incluindo tri-
OKDV�FRP�GLIHUHQWHV�JUDXV�GH�GL¿FXOGDGH��TXH�SRGHP�VHU�SHUFRUULGDV�D�Sp�RX�
no lombo de mulas. Existem ainda programas especiais para crianças, aulas 
GH�IRWRJUD¿D��FDPLQKDGDV�SHOD�ERUGD�GR�FDQ\RQ�RULHQWDGDV�SRU�JXLDV��SDV-
seios aéreos, museus, livrarias e muitos souvenires, incluindo até revistas 
de super-heróis que defendem a natureza dos seus inimigos. O nascer e o 
pôr do sol são belíssimos, pois nestas horas o colorido do solo vai se modi-
¿FDQGR�j�PHGLGD�TXH�R�VRO�YDL�SHQHWUDQGR�RX�VH�UHWLUDQGR�GDV�SURIXQGH]DV�
do canyon.

Mas o Grand Canyon, apesar de ser o maior, é apenas um dos vários 
canyons e parques nacionais que existem nesta região. A poucas horas do 
Grand Canyon estão o Bryce Canyon e o Zion Canyon, e belezas naturais 
FRPR�R�0RQXPHQW�9DOOH\��TXH�IRL�FHQiULR�GH�YiULRV�¿OPHV�GH�-RKQ�:D\QH��
Um pouco mais acima, no estado da Califórnia, está localizado o Parque das 
Sequoias, as árvores gigantes, sendo que a maior delas, batizada de General 
Sherman, possui entre 2300 e 2700 anos, com 83,8 m de altura e 31,3 m de 
diâmetro na base. As Sequoias são consideradas os maiores seres vivos do 
planeta e, diferentemente dos homens, que depois de uma certa idade, só 



crescem para os lados, as Sequoias continuam crescendo para cima! Outro 
parque imperdível é o Yosemite, também na Califórnia, próximo ao Parque 
das Sequoias.

Será que, se estimuladas, as nossas crianças e adolescentes não se inte-
ressariam em fazer trilhas, fazer rafting, tomar banho em cascatas, explorar 
cavernas, acampar nos canyons, entrar em contato com a cultura indígena 
e com as histórias do velho oeste? A segunda questão é: quem vai levá-los? 
As companhias de turismo e as “tias” só levam as crianças para a Disney!

Conhecer o Grand Canyon e estes outros parques é importante também 
para nos lembrar de que o Brasil possui vários parques e belezas naturais, 
pouco explorados e valorizados, mas nem por isso menos interessantes. 
Quantos brasileiros conhecem o Parque Aparados da Serra, no Rio Grande do 
Sul, o Pantanal e a região de Bonito, no Mato Grosso do Sul, a principal ilha 
do arquipélago de Fernando de Noronha, no litoral de Pernambuco, a Ama-
zônia e tantas outras belezas naturais brasileiras? O que tem de interessante 
para fazer lá? Será que as crianças iriam gostar? Claro que sim! Mas tanto 
nestes lugares, como nos parques americanos, as crianças e adolescentes 
precisam ser estimuladas e acompanhadas, de preferência pelos pais, que 
também precisam estar imbuídos do mesmo espírito de aventura. Faça esta 
experiência! Parques, e não são só os temáticos! 

Texto publicado em 2003, em http://www.wcams.com.br/
cronicas_do_mundo/cronica_03.htm 





Uma viagem louca (de boa!)
Fernanda Pasqualini

Vocês são loucos! Foi o que ouvimos na maioria das vezes quando contá-
vamos sobre a viagem que estávamos planejando. O roteiro era o seguinte: 
de Roma à Paris, de carro em 21 dias! Até aí, tudo ótimo... quem não quer 
uma viagem dessas?!!! O primeiro “porém” é que a viagem foi em fevereiro, 
ou seja, em pleno inverno europeu. Estradas com neve, casacos e tudo o 
mais que o inverno tem! E o segundo “porém” é que a viagem foi feita pelo 
PHX�HVSRVR��-HDQ��MXQWR�FRPLJR�H�FRP�QRVVD�¿OKD�,VDEHOOD��QD�pSRFD��FRP�
quase 3 anos!
/RXFRV�RX�QmR��QR�GLD���GH�IHYHUHLUR�GH������VDtPRV�GH�,MXt��UXPR�D�3RUWR�

$OHJUH��1R�PHLR�GRV����NP�GH�YLDJHP��D�,VDEHOOD�DFXVRX�³PDPmH��Mi�YLD-
MDPRV��DJRUD�YDPRV�YROWDU�SDUD�D�QRVVD�FDVLQKD�TXH�HX�TXHUR�GHVFDQVDU�QR�
VRIi�´�1yV�QRV�ROKDPRV��ULPRV�H�IDODPRV��³)LOKD��D�YLDJHP�UHFpP�FRPHoRX�´�
$�VRUWH�p�TXH�D�%HOOD�p�³VXSHUSDUFHLUD´�H��GHSRLV�GH�GL]HU�XP��³$K��Wi���́ ��
GRUPLX�DWp�FKHJDUPRV�D�3RUWR�$OHJUH�
3HUQRLWDPRV�HP�3RUWR�$OHJUH�H��QD�PDQKm�GR�GLD���GH�IHYHUHLUR��HPEDUFD-

mos em um voo da TAP rumo a Roma, com conexões no Rio de Janeiro e em 
Lisboa. Aterrissamos em Roma em um domingo ensolarado. No aeroporto, 
já estava nos aguardando o rapaz do aluguel do carro, que nos levou até o 
pátio da empresa, nos arredores de Roma. Ali pegamos o carro e demos a 
largada para nossa aventura! 

O sol com o frio nos presentearam com dias super-agradáveis para pas-
sear pelas ruas de Roma, descobrindo cada canto e parando, de tempos em 
WHPSRV��HP�SDUTXH]LQKRV�GD�FLGDGH��$¿QDO��QRVVD�FULDQoD�PHUHFLD�EULQFDU��
$QGDPRV�PXLWR�D�Sp��HPSXUUDQGR�D�%HOOD�QR�FDUULQKR��0DV�WDPEpP�QRV�
aventuramos muito de carro pelas ruas... Sempre ouvimos dizer que é im-
SRVVtYHO�GLULJLU�HP�5RPD��%RP��D�JHQWH�QmR�DFKRX�LVVR����(��QD�YHUGDGH��
curtimos muito!

De Roma, saímos para Siena pela autoestrada A1, até Orvieto. As auto-
HVWUDGDV�VmR�yWLPDV��FRP�SDUDGDV�GH�VHUYLoR�IUHTXHQWHV��0DV��D�SDUWLU�GH�
2UYLHWR��GHFLGLPRV�VHJXLU�SHODV�HVWUDGDV�HVWDWDLV����SDUD�FRQKHFHU�D�7RVFDQD�
SRU�GHQWUR��(�IRL�yWLPR��6RE�R�VRO�GD�7RVFDQD��FRQKHFHPRV�OXJDUHV�OLQGRV�
FRPR�2UYLHWR��%ROVHQD��0RQWDOFLQR��0RQWHSXOFLDQR�H�6DQ�*LPLJQDQR��7RGDV�
estas são cidades medievais, que fazem a gente se sentir parte integrante de 
XP�¿OPH��$�%HOOD��PDUDYLOKDGD��EULQFDYD�TXH�HVWDYD�QR�PXQGR�GDV�SULQFHVDV�



FRP�VHXV�FDVWHORV��)RL�ERQLWR�GH�YHU�R�EULOKR�QRV�ROKLQKRV�GHOD�
Como as demais cidades medievais da toscana, Siena é linda! É maior do 

TXH�DV�RXWUDV�SHODV�TXDLV�KDYtDPRV�SDVVDGR��1mR�Ki�DFHVVR�GH�FDUUR��R�TXH�
WRUQD�FDQVDWLYR�HQFRQWUDU�XP�OXJDU�SDUD�HVWDFLRQDU��1R�¿P��HVWDFLRQDPRV�DR�
UHGRU�GRV�PXURV�GD�FLGDGH�H�DQGDPRV�D�Sp�SHOR�PLROR��FRQKHFHQGR�OXJDUHV�
como a Piazza Del Campo onde ocorrem as famosas corridas de Palio. 
'H�6LHQD��VHJXLPRV�SDUD�)LUHQ]H�±�RX�)ORUHQoD��FRPR�D�FKDPDPRV�HP�

português... No meio do percurso, tentamos parar em umas vinícolas em 
5DGGD�LQ�&KLDQWL��PDV�HVWDYD�WXWWR�FKLXVR��HP�IXQomR�GD�EDL[D�WHPSRUDGD��
8PD�IUXVWUDomR����0DV�TXHP�PDQGD�YLDMDU�QHVVD�pSRFD�GR�DQR��Qp"����(P�
FRPSHQVDomR��)LUHQ]H�IRL�XP�SUHVHQWH�SDUD�RV�ROKRV�H�SDUD�R�FRUDomR��6HP�
TXHUHU��FKHJDPRV�QD�FLGDGH�SHOD�3LD]]D�0LFKHODQJHOR��RQGH�WHP�D�IDPRVD�
HVFXOWXUD�GH�'DYL��H�D�PHOKRU�YLVWD�GD�FLGDGH��/LQGR��OLQGR��(P�)LUHQ]H��D�
,VDEHOOD�DQGRX��SHOD�SULPHLUD�YH]��QXP�FDUURVVHO�GH�YHUGDGH��DTXHOHV�FRP�
FDYDORV�OLQGRV��FKHLR�GH�SHQDFKRV�QD�FDEHoD���(��D�SDUWLU�GDTXHOH�GLD��SUHFL-
samos fazer várias paradas em carrosséis! 

Como não podia deixar de ser, a próxima parada foi Veneza! Obviamente, 
Mi�KDYtDPRV�HVFXWDGR�PXLWR�VREUH�D�FLGDGH��PDV�QmR�LPDJLQiYDPRV�FRPR�
era de verdade! Sabíamos que era sobre as águas e que não entravam car-
URV��PDV�TXH�SRGHUtDPRV�LU�GH�FDUUR�DWp�Oi��&RPR"��%RP��FKHJDPRV�D�0HV-
tre, que é a cidade do continente, ao lado de Veneza. Ali, atravessamos uma 
ponte, e deixamos o carro num estacionamento enorme. De lá, pegamos o 
transporte público, ou seja, um barco!
'Dt�HP�GLDQWH��D�VLWXDomR�IRL��QR�PtQLPR��HQJUDoDGD��&KHJDPRV�HP�9H-

neza de modo nada triunfal, carregando duas malas grandes e pesadas, e 
DLQGD�HPSXUUDQGR�XP�FDUULQKR�FRP�XPD�FULDQoD��(�DLQGD�FRP�XPD�FKXYLQKD�
¿QD�FDLQGR��6y�SDUD�RV�IRUWHV��0DV�QDGD�GLVVR�WLURX�R�URPDQWLVPR�GD�FLGDGH�
e a nossa alegria de estar lá. A névoa, que encobria a cidade por um período 
do dia, se traduzia num ar de mistério... e, mais uma vez, nos sentimos den-
WUR�GH�XP�¿OPH��$�SDUWH�ERD�p�TXH��QHVWH�³¿OPH �́�pUDPRV�RV�SURWDJRQLVWDV��
'HSRLV�GH�9HQH]D�VHJXLPRV�D�0LOmR��0DV�UHVROYHPRV�ID]HU�XP�GHVYLR�QD�

YLDJHP�H�VXELU�DWp�%HOOXQR��WHUUD�GRV�DQWHSDVVDGRV�GR�-HDQ��$VVLP��FRQKH-
FHPRV�RXWUD�SDLVDJHP��FKHLD�GH�SHQKDVFRV�GH�WLUDU�R�I{OHJR��3DVVDPRV�DLQGD�
SRU�9HURQD�H�FRQKHFHPRV�D�&DVD�GD�-XOLHWD��2�GHWDOKH�p�TXH�FKHJDPRV�D�9H-
rona no Dia dos Namorados, então a cidade estava em festa! E nós também!
0LOmR��SRU�VXD�YH]��GHL[RX�D�GHVHMDU��1mR�SHOD�FLGDGH��PDV�SRUTXH��GH�

WRGD�D�QRVVD�YLDJHP��IRL�DOL�TXH�FKRYHX�PHVPR��$VVLP��PDO�FRQVHJXLPRV�YHU�
D�FLGDGH�GH�GHQWUR�GR�FDUUR����8PD�SHQD��0DV�WDPEpP��DTXLOR�QRV�PRWLYRX�
D�TXHUHU�YROWDU��7DPEpP�IRL�D�~OWLPD�SDUDGD�HP�WHUULWyULR�,WDOLDQR��$�SDUWLU�
GDOL��VHJXLPRV�SDUD�D�)UDQoD��
1R�WUHFKR�HQWUH�D�,WiOLD�H�D�)UDQoD��D�SDLVDJHP�p�OLQGtVVLPD����'H�XP�ODGR��

YtDPRV�R�PDU��(��GH�RXWUR��PRQWDQKDV�FRP�RV�SLFRV�QHYDGRV��1mR�VDEtDPRV�
SDUD�TXDO�ODGR�ROKDU����$QGDPRV�SHOD�DXWRHVWUDGD�GHL�)LRUL��H�FKHJDPRV�j�
)UDQoD��(�ORJR�HP�0{QDFR����(�¿FDPRV�³GH�TXHL[R�FDtGR �́�(VWDYD�DQRLWH-
FHQGR��H�DV�OX]HV�GD�FLGDGH�RIXVFDUDP�QRVVRV�ROKRV��3DVVHDPRV�XP�SRXFR��
¿]HPRV�XP�SRXFR�GR�IDPRVR�SHUFXUVR�GD�)RUPXOD����H�DLQGD�WLUDPRV�XPDV�
fotos nos iates mais lindos (e grandes!) que já vimos... Estávamos rindo à 
toa, e dizendo para a Bella que ali era a Disney de gente grande!!!
'H�0{QDFR��VHJXLPRV�SDUD�1LFH�H�SDUD�D�&RWH�G¶$]XU����2V�GLDV�DOL�IRUDP�



FKXYRVRV��R�TXH�UHGX]LX�DV�FKDQFHV�GH�FDPLQKDGDV�DR�DU�OLYUH��0DV��PHVPR�
DVVLP��FRQVHJXLPRV��FRP�XP�JXDUGD�FKXYD��SDVVHDU�SRU�DOJXPDV�UXDV�GD�
cidade. Saindo de Nice, passamos por Cannes. E, de lá, seguimos para Aix 
HQ�3URYHQFH��XPD�FKDUPRVD�FLGDGH�XQLYHUVLWiULD��
6HJXLQGR�QRVVR�SHUFXUVR��IRPRV�j�&KDPRQL[��RQGH�HVWi�R�IDPRVR�0RQW�

%ODQF��4XDQGR�D�QHYH�FRPHoRX�D�VH�LQWHQVL¿FDU�Mi�VDEtDPRV�RQGH�HVWiYD-
mos... Nos Alpes! Ali a Bella teve sua primeira experiência com ski, pois fez 
DXOD�SDUWLFXODU�FRP�XPD�SURIHVVRUD�FKDPDGD�0DULH�1RHO��&RPR�WRGD�FULDQoD��
HOD�WLURX�GH�OHWUD�H�QmR�FDLX�QHQKXPD�YH]����2�SDSDL�H�D�PDPmH��³EDE}HV �́�
¿FDUDP�ERTXLDEHUWRV��)LQDOPHQWH��GHSRLV�GH�PXLWRV�GLDV�GH�YLDJHP��HVWiYD-
PRV�FKHJDQGR�DR�QRVVR�GHVWLQR�¿QDO��3DULV��'H�&KDPRQL[�D�3DULV�IRL�R�PDLRU�
WUHFKR�SHUFRUULGR�VHP�SDUDGDV��TXDVH�����NP��6RPHQWH�SDUDPRV�SDUD�DO-
PRoDU�DOL�GR�ODGR��HP�*HQHEUD��QD�6XtoD��1DGD�PDX��Qp"�
&KHJDPRV�D�3DULV�j�QRLWH��H�ORJR�DYLVWDPRV�D�7RXU�(LIIHO��WRGD�LOXPLQDGD��

$�%HOOD�IRL�WRPDGD�SRU�XPD�HPRomR�H��DRV�JULWRV��GLVVH�³HX�HVWRX�LPSUHVVLR-
nada de estar aqui!” Paramos na frente da torre, com o pisca alerta ligado, 
e saímos como loucos (que somos) a tirar fotos! Nos demais dias em Paris, 
SDVVHDPRV�SHODV�UXDV�GHEDL[R�GH�XPD�FKXYD�¿QD�H�PXLWR�IULD����4XH�VRPHQ-
te deu trégua no dia em que fomos à tão esperada Euro Disney! Tudo bem 
que, em terra de castelos e princesas de verdade, não é nada demais ver 
FDVWHORV�H�SULQFHVDV�³GH�PHQWLULQKD �́���0DV��FRP�QRVVD�SHTXHQD��QmR�SRGH-
UtDPRV�GHL[DU�GH�SDVVDU�Oi��SDUD�HOD�EULQFDU�H�FXUWLU�PXLWR�FRP�R�0LFNH\�H�
toda a sua turma! 
2XWUD�FRLVD�LPSRUWDQWH�GH�3DULV�IRL�R�HQFRQWUR�FRP�XPD�³YHOKD�QRYD´�

DPLJD�GD�$OHPDQKD��³9HOKD �́�SRUTXH�QRV�FRQKHFHPRV��SRU�FDUWD��GHVGH�RV�
10 anos de idade. E “nova” porque foi a primeira vez em que nos vimos pes-
VRDOPHQWH��0DV�Vy�HVVD�KLVWyULD�Mi�Gi�XP�RXWUR�SRVW����
1HVVD�FLGDGH�TXH�DPDPRV�¿QDOL]DPRV�QRVVD�DYHQWXUD��)RUDP����GLDV�H�

quase 3.500km percorridos entre diversas cidades, com muitos estilos e di-
ferentes experiências. A ideia geral é que viagens longas a lugares distantes 
GHYHP�VHU�HYLWDGDV�FRP�FULDQoDV��$¿QDO��R�TXH�ID]HU�QD�(XURSD��QR�LQYHUQR��
e com uma menina de quase 3 anos?! Pois nós descobrimos que tem muito o 
TXH�ID]HU��HP�TXDOTXHU�pSRFD�GR�DQR��(�TXH�R�PHOKRU�GD�YLDJHP�p�FRQKHFHU�
novos lugares e ter novas experiências, junto de quem a gente mais ama!!!



Ushuaia
Província da Terra do Fogo Argentina

Paulo Roberto Gomes Garcia
Adalberto Tostes Neto

Depois de quatro meses de expectativa, e também de ansiedade e prepa-
ração, saímos, em um pelotão de 10, motos para uma viagem de 9000 km. 
E isto, se não é impossível para qualquer motociclista, requer um mínimo de 
logística e preparação de todos. Desde a revisão das motos até o preparo 
físico dos pilotos, passando pelo estudo detalhado do trajeto, dos postos de 
abastecimento, das condições do clima, etc.

Assim, no dia 31 de março, partimos, Beto Tostes (com uma Yamaha 
Super Tenere), Chico Tostes (com uma Honda Magna), Tomás Freitag (com 
uma Super Tenere), Fernando Ribeiro (com uma BMW GS 1200), Celso Be-
renguer (com uma XT 600), Paulo Garcia (com uma XT 600), Joel Echel 
(com uma Honda Magna), Luis Tarrago (com uma BMW R1200), Beto Lubis-
co (com uma Shadow 600) e Felipe Siegmann (com uma TDM 850) em dire-
ção ao Chuí, na fronteira com o Uruguai. Ali começava a parte internacional 
da viagem, cruzando o Uruguai e toda a Argentina, a leste, pela Rota 3, até 
Ushuaia.

Com uma escala para descanso e turismo em Puerto Pyramides, na Pe-
nínsula Valdés, já na Patagônia Argentina, no dia sete de abril chegamos ao 
nosso destino, sem nenhum acidente grave. Importante salientar que, ao 
contrário do que se dizia antes da partida, não tivemos qualquer problema 
com polícia argentina. Nada de pedirem extintor de incêndio, carteira inter-
nacional e outros absurdos. Só os trâmites normais de fronteira. Aqueles 
que, porventura, tiverem interesse em saber detalhes sobre hotéis, cidades, 
preços, trajeto detalhado, postos de abastecimento e etc., entrem em con-
tato conosco no site < www.ventonegro.com.br >.

O caminho pela Rota 3 é o mais comum e o mais fácil de ser realizado. 
5HWDV�VHP�¿P��IULR�H�PXLWR��PDV�PXLWR�YHQWR�ODWHUDO��VmR�DV�PDLRUHV�GL¿-
culdades para todos aqueles que se aventuram pela Patagônia. Apesar de 
algumas das motos terem uma autonomia menor – o que exigiu que fossem 
levados galões de gasolina – a estrada é bem servida de postos de abaste-
cimento em toda a sua extensão. O asfalto é perfeito até o Estreito de Ma-
galhães, quando, já no Chile, e até San Sebastian, onde se entra novamente 



na Argentina, enfrentamos o famoso rípio. São 150 km de pedras soltas e 
buracos, que, mesmo sendo complicado para pilotar, é muito divertido. A 
chuva, o frio e o vento foram companheiros constantes neste trecho.

Das dez motos, somente cinco eram adequadas para esse tipo de terreno, 
R�TXH�IH]�FRP�TXH�DV�RXWUDV�¿FDVVHP�HP�5LR�*DOOHJRV��FRP�RV�SDUFHLURV�LQGR�
de carro alugado. Decisão certa, pois mesmo que muita gente vá a Ushuaia 
pilotando motos speed, custom e outras, este trajeto, se feito a 120-130 
km/h, destrói qualquer veículo, além de não permitir uma tocada descon-
traída e tranquila. Para aqueles que já foram lá, seja de speed, jogging ou 
outra qualquer, cujos relatos nas revistas especializadas em motociclismo e 
na Internet, de uma maneira ou de outra serviram como base de pesquisa 
para a organização de nossa viagem, os nossos parabéns. As informações 
nos foram muito úteis.

Em Ushuaia, visitamos o Parque Nacional Lapataia, o Museu Marítimo no 
DQWLJR�SUHVtGLR�H�¿]HPRV�R�WRXU�GH�EDUFR�SHOR�&DQDO�GH�%HDJOH��&HUWDPHQWH�
lá tivemos muito mais atrações e passeios, bem como restaurantes e lugares 
para serem visitados. Porém, devido à nossa restrição de tempo e a distância 
da viagem, não pudemos conhecer a maior parte deles. E isto serve como 
mais um motivo, além da maravilhosa viagem, que nos fará, talvez em bre-
ve, voltar ao extremo sul da América do Sul.

No dia 10 de abril, iniciamos o retorno, com muito frio e neve na cruzada 
da Cordilheira dos Andes. Ushuaia é a única cidade argentina que está atrás 
da Cordilheira, chamada de Andes Fueguinos, e, numa altura de 1200 m, 
pegamos muita neve e gelo na pista. Com a queda de um só dos pilotos, que 
escorregou no gelo, pode-se dizer que foi uma viagem tranquila.
)RPRV�D�(O�&DODIDWH�SDUD�YLVLWDU�RV�JODFLDLV��RQGH�¿FDPRV�SRU�GRLV�GLDV�H��

na quarta-feira, dia 13 de abril, iniciamos nossa viagem de volta, seguindo 
o mesmo trajeto da ida.

Domingo, dia 18, estavam todos em Porto Alegre para comemorar com 
os familiares, em uma bela feijoada, mais uma viagem de sucesso do Grupo 
Vento Negro. Foi um percurso total de 9440 km.

Uma viagem que põe à prova a resistência física, as condições da moto e 
a capacidade de todos os viajantes de se relacionarem em harmonia.



Nosso caminho de Santiago de 
Compostela

Helena Ruppenthal Cunha

Nem todos gostam de viajar. Alguns, ainda que tenham condições mate-
riais, e também saúde e tempo, optam pela inércia, pela comodidade, pela 
segurança do que já conhecem. Bom, respeita-se esta escolha...

Meu marido e eu, que já “pagamos meia” no valor dos espetáculos, so-
mos loucos pelas viagens, pela ação, pela observação, pela novidade, pelo 
conhecimento, pela gastronomia, pela música, pelas paisagens, pelas fotos 
e por tudo mais que as viagens oferecem. Gostamos do conforto possível, 
já que não estamos mais em época de passar trabalho desnecessário. Mas, 
no mais, estamos sempre com algumas viagens na mira, abertos, atentos, 
fazendo o possível para manter a saúde que nos permita ainda “muita es-
trada”...

Assim, quando instigada a escrever um pouco sobre qualquer coisa, as 
viagens naturalmente “gritaram” em minha mente. São muitas, já, mas três 
me emocionam sempre ao lembrar, de forma muito particular: a trilha Inca, 
o caminho de Santiago de Compostela e a Capadócia. E esta foi feita bem 
antes de aparecer na novela da Globo.

Não vou escrever sobre as três, ninguém aguenta tudo isso junto. Vou 
apenas contar um pouquinho sobre o nosso “caminho de Santiago de Com-
postela”.

Digo “o nosso caminho” porque esta é uma viagem de milhões de pesso-
DV�H�D�LQWHUQHW�SURSLFLRX�XPD�LQ¿QLGDGH�GH�UHODWRV�DR�DOFDQFH�GH�FDGD�XP��
Não vou falar da logística necessária, pois isto tomaria um tempo enorme. 
E, aqui, não é este o propósito. Mas, apenas para situar o leitor, digo que 
¿]HPRV�SDUWH�GR�&DPLQKR�)UDQFrV��HP�TXH�IRL�HVWDEHOHFLGR�SHUFRUUHUPRV�
����NP��VDLQGR�GH�/HRQ�H�FKHJDQGR�D�6DQWLDJR��)RL�HP�VHWHPEUR�GH�������
na primavera espanhola.

E quais as razões que nos levaram a “fazer o Caminho”? Todas e, ao mes-
PR�WHPSR��QHQKXPD�HP�HVSHFLDO��&XULRVLGDGH��GHVD¿R��SHTXHQDV�FLGDGHV��
teste de limites, convivência. Claro que não paramos em albergues, que já 
não queremos tantas emoções deste tipo – em cada etapa, um bom, pe-
queno e pitoresco hotel nos aguardava. E as jantas com muito pulpo e bom 
vinho nos davam um grande prazer, antes do sono reparador de cada noite 



de descanso.
Um dos meus momentos preferidos e aguardados naqueles dias era o da 

saída para a caminhada do dia, ao amanhecer. Em média, caminhávamos 
cerca de 30km/dia, saindo por volta de 7 horas, com o dia nascendo. O ar 
era fresco, o cheiro era de orvalho. E, no silêncio do novo dia, os cajados 
batiam no chão, na sinfonia dos caminhantes calados, cada um no seu ritmo 
e com seus pensamentos e suas buscas. “Buon Camiño”, se ouvia de quem 
cruzava por nós, sob a luz amarelada do sol, chegando no horizonte. E se-
guíamos todos naquele momento mágico, ainda sem o cansaço do dia e com 
a linda Catedral cada vez mais perto.

Em alguns trajetos, ou tramos, na língua do Caminho, como por exemplo 
QD�VXELGD�SDUD�(O�&HEUHUR��SDUHFLD�TXH�WRGR�R�HVIRUoR�QmR�VHULD�VX¿FLHQWH��
Mas, em ocasiões como estas, passava por nós um casal de alemães com vi-
sivelmente bem mais idade do que nós, ou um francês obeso. Nestas horas, 
QyV�QRV�ROKiYDPRV�H�VHJXtDPRV��GHVD¿DQGR�DV�SHGUDV�GR�FDPLQKR��D�GRU�
nos pés e a falta de fôlego, para estar em um dos lugares mais bonitos que, 
por certo, vamos poder lembrar de todas as nossas viagens e aventuras.
(Q¿P��TXDQGR�DOFDQoDPRV�R�QRVVR�GHVWLQR��FKHJDPRV�SHUWR��H�DEUDoD-

PRV�D�¿JXUD�GH�6DQ�7LDJR��QDTXHOD�&DVD�OLQGD�TXH�DFROKH�RV�SHUHJULQRV��
FRQVWUXtGD�HQWUH������H�������HVWiYDPRV�PDLV�SUy[LPRV�GR�TXH�QXQFD��GH�
nós mesmos; de nossos afetos; de nossos companheiros peregrinos; tanto 
quanto deveriam estar os homens de todos os cantos.

Melhoramos nossas vidas depois desta empreitada? Sim, assim como vol-
tamos mais enriquecidos depois de cada passeio que temos feito. O.K., deste 
talvez um pouco mais, já que nosso corpo e nossa mente foram mais exi-
JLGRV��7LYHPRV�PHVPR�TXH�QRV�VXSHUDU�HP�DOJXQV�PRPHQWRV��)LFRX�DLQGD�
mais claro para mim que somos fortes, mas que temos limites que precisam 
ser respeitados; que tolerância e paciência têm que ser cultivados; e que há 
muita beleza nas coisas simples.

Eu recomendo...



Viagem a Los Roques
Ilse Maria Beuren

Nas minhas últimas férias de verão, procurei um destino para viajar. As 
minhas opções para a pesquisa, em websites, era sobre destinos que não 
tivessem um roteiro de compromissos de visitas e de horários programados. 
O alvo era algum lugar nas Américas, já que recentemente retornei de uma 
viagem à Europa, que combinou interesses acadêmicos e turísticos. 
(QFRQWUHL�/RV�5RTXHV��TXH�HUD�XP�ORFDO�FRP�HVWH�SHU¿O��H�TXH�HUD�EDVWDQ-

te comentado em páginas sociais. Trata-se de um arquipélago com cerca de 
50 ilhas, no Mar do Caribe, a aproximadamente 170 quilômetros da costa 
note da Venezuela, e que, em 1972, foi declarado como um Parque Nacional 
deste país. A sua ilha maior, denominada Gran Roque, abriga o aeroporto de 
acesso, e comporta somente voos com aeronaves pequenas. 

É um local ideal para pessoas que gostam de fazer mergulhos ou sim-
plesmente apreciar as praias calmas, tomar banho de mar e aproveitar o 
sol. A beleza do local é indescritível, com areias brancas, um mar com águas 
cristalinas e fauna marinha em abundância. A natureza conservada, a beleza 
natural do arquipélago e a mansidão do entorno tornam o local um paraíso. 

As ilhas mais visitadas são Francisquí, Madrisquí e Crasquí. Diariamente, 
pequenos barcos, de propriedade das pousadas ou de barqueiros autôno-
mos, levam os turistas de Gran Roque para as outras ilhas do arquipélago. A 
distância varia de 10 minutos a uma hora. Nenhuma delas é muito distante. 
O horário de retorno é informal, conforme combinado com o condutor do 
barco. Algumas ilhas têm ancoragem para grandes barcos particulares, com 
pessoas que vêm praticar esportes dependentes de ventos e de águas rasas 
e límpidas como as do mar caribenho.

A diversidade de turistas do mundo todo que visitam Los Roques torna a 
ilha de Gran Roque poliglota e única. Suas ruas são todas de areia, e o único 
veículo que nelas circula é o caminhão que recolhe o lixo. O transporte de 
mantimentos, materiais de mergulho e pesca, malas de turistas, entre ou-
tros objetos de uso dos moradores, é realizado com carregadores manuais 
de duas rodas.

A ilha é habitada por um pequeno povoado, com um número de pessoas e 
FDUDFWHUtVWLFDV�GDV�KDELWDo}HV�GH¿QLGRV�HP�OHL��$�LJUHMD��D�HVFROD�H�R�KRVSLWDO�
foram dimensionados para o atendimento dessa população. Não há muitas 
opções alternativas para algum programa diferente, seja durante o dia ou 



para diversão à noite, como um restaurante ou uma balada. 
Não existem hotéis na ilha, apenas pousadas. Como a estrutura da ilha é 

simples e sem muitas alternativas, os visitantes contratam “pensão comple-
ta” nas pousadas, que inclui café da manhã e um lanche-almoço com bebi-
das, que se leva acondicionado em proteção térmica para a praia. E há tam-
bém a principal refeição da pensão completa, que é servida à noite, entre 19 
e 20 horas, para que os turistas possam se recolher aos seus aposentos cedo 
e recuperar as energias para os passeios do dia seguinte.

As opções de pousadas são variadas, desde aquelas mais simples, com 
diárias que custam (fora da alta temporada), algo em torno de 100 dólares, 
até as melhores, as com água quente para banho, com taxas que oscilam de 
����D�����GyODUHV�DR�GLD��(X�H�PHX�PDULGR�¿FDPRV�KRVSHGDGRV�QD�SRXVDGD�
La Cigala, onde tudo é muito simples, mas limpo, há água quente para o ba-
nho e as pessoas foram muito atenciosas conosco. Pagamos 300 dólares por 
dia, com pensão completa e estavam incluídos os passeios diários de barco 
para as outras ilhas.

As pousadas, em geral, oferecem o café da manhã entre 8 e 9 horas. Em 
seguida, levam para o barco o lanche-almoço, acondicionado em vasilhame 
térmico, conforme a programação comunicada pelo hóspede. Ao chegar à 
ilha de destino, o barqueiro deixa instalado na areia o guarda-sol e as ca-
GHLUDV��H�WDPEpP�GHL[D�R�YDVLOKDPH�WpUPLFR�DR�VHX�ODGR��1R�¿QDO�GR�GLD��HOH�
mesmo recolhe tudo e leva o material para o barco. Portanto, a sua respon-
sabilidade é a de não fazer coisa alguma, apenas curtir a sua folga.

A chegada ao aeroporto de Gran Roque já lhe diz tudo sobre a tranquili-
dade da ilha. Se desembarca em uma pista de pouso para pequenas aerona-
ves, do tipo “teco-teco”. Mas não há aeroporto, apenas um local que cobra 
uma taxa de 214 Bolívares Fuertes (Bs) por pessoa para o ingresso no Par-
que Nacional. O check-in é feito em uma casa situada no meio do povoado, 
TXH�¿FD�UHODWLYDPHQWH�SUy[LPD�GD�SLVWD�GH��GHV�HPEDUTXH��D�XPD�GLVWkQFLD�
que pode ser vencida em cerca de 5 a 10 minutos de caminhada. Só se vai 
ao “aeroporto” quando se vê passarem o comandante e a comissária de bor-
do, bem como o carrinho que leva as malas. 

Do Brasil ao aeroporto da Venezuela, a viagem foi com a Gol, levando 
cerca de cinco horas desde o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, até o 
aeroporto de Maiquetia, na Venezuela. A logística necessária, devido às dis-
tâncias entre ambos os aeroportos (Guarulhos e Maiquetia) e as respectivas 
capitais (São Paulo e Caracas) é a mesma. Em virtude do horário de chegada 
em Maiquetia, às 15 horas no horário local (o que corresponde às 17 horas 
no horário de verão do Brasil), não se consegue viajar para Los Roques no 
mesmo dia.

As informações sobre os riscos no aeroporto internacional de Maiquetia, 
seja ao fazer o câmbio ou ao tomar um táxi, levam as pessoas a contratar o 
transporte do hotel, disponível em alguns deles, como é o caso do Eurobuil-
ding Express. Este hotel está estabelecido em Maiquetia, não muito distante 
do aeroporto. É um hotel bom, mas não é barato, especialmente ao se con-
siderar que será usado apenas para dormir uma noite. No entanto, esta é 
uma opção a ser considerada, frente ao medo de ter as malas roubadas no 
transporte para os hotéis do entorno. 

O embarque, no dia seguinte, para Los Roques, é feito bem cedo, no ae-



URSRUWR�QDFLRQDO��TXH�¿FD�DR�ODGR�GR�LQWHUQDFLRQDO��0HVPR�R�KRWHO�¿FDQGR�
próximo, é preciso chegar no aeroporto pelo menos duas horas antes do voo. 
A instrução que nos passaram é a de que os voos tendem a sair no horário 
agendado, mas que também podem ser facilmente cancelados. Assim, pre-
cisam ser encontradas novas alternativas para viajar. Entre as companhias 
aéreas pelas quais se pode optar, existem as ChapiAir, Aerotuy e a LTA, pa-
gando cerca de 70 dólares.

No Brasil, não consegui comprar passagens para os “voos domésticos” 
da Venezuela. A alternativa que encontrei foi a de solicitar para que a pou-
sada comprasse as passagens em nossos nomes. Fiz uma transferência, no 
valor de 300 dólares, para a conta da proprietária da pousada, pelo sistema 
paypal, para as passagens de Maiquetia/Los Roques/Maiquetia, para mim e 
para meu marido. Um alerta foi passado no sentido de não sair do aeroporto 
nacional para se deslocar ao internacional. Há a opção de utilizar um corre-
dor de acesso interno.

Além dos riscos inerentes a uma cidade do porte de Caracas, a situação 
instável da Venezuela tem contribuído para os diversos tipos de alerta que 
sejam evitados alguns eventuais problemas na viagem. Algo que chama 
DWHQomR�p�D�GLVSDULGDGH�HQWUH�R�FkPELR�R¿FLDO�H�R�SDUDOHOR��1R�FkPELR�R¿FLDO��
1 dólar pode ser convertido em 6,80 Bs. Já no paralelo, 1 dólar pode chegar 
a 70 Bs. No entanto, não há outro meio de viajar do Brasil para Los Roques, 
sem passar pela Venezuela, isto é, sem se hospedar uma noite em Maiquetia 
ou Caracas. 

Apesar das preocupações com a inevitável passagem por Caracas para 
chegar ao arquipélago de Los Roques, esta é uma viagem que recomendo 
a todos os que apreciam as maravilhas que natureza nos oferece. É um ar-
quipélago muito diferente de outros do Mar do Caribe, por exemplo, como o 
de Aruba. Este ainda guarda muito das suas origens, parece que parou no 
tempo. Embora lembre um pouco de Fernando de Noronha, no Brasil, possui 
particularidades distintas, que valem a pena se conhecer. 

Boa Leitura.



Viajar é mudar
Lily - Liege Cardoso de Freitas

Viajar é mudar a roupa da alma – o poeta Mário Quintana não poderia 
descrever com maior sensibilidade e sabedoria a sensação de viajar. 

Uma das coisas mais bonitas de viajar é perceber que a roupa da alma 
QXQFD�PDLV�p�D�PHVPD��HOD�VH�FRPSOHPHQWD�FRP�GLIHUHQWHV�HVWLORV��¿FD�PDLV�
colorida, se enche de acessórios, novas texturas, tecidos e detalhes que pas-
sam a fazer parte de nós. Também se completa com as amizades, as risadas, 
as alegrias e as experiências colhidas na viagem e que não ocupam espaço 
na bagagem, mas nos fazem mais ricos.

Viajar nos torna livres das nossas rotinas, nos afasta do porto seguro, 
QRV�WUDQVIRUPD��QRV�GHVD¿D��QRV�ID]�DSUHFLDU�QRYDV�H[SHULrQFLDV��QRV�ID]�
encontrar a nós mesmos, aprender novas línguas e culturas, ver coisas no-
vas, comer comidas diferentes e dar muitas risadas, porque as coisas mais 
divertidas acontecem quando se está viajando!

Cada vez que viajamos, somos outras pessoas, despidas de nossos me-
dos, vergonhas, inseguranças. Muda nossa localização, muda a nossa cara, 
muda a nossa cor, mudam nossos horizontes, mudam nossos limites. Nós 
mudamos... Nos permitimos ser pessoas diferentes.

A aventura de viajar nos permite explorar o desconhecido, o diferente, o 
novo, simplesmente “viver o momento”. Sendo impulsivos, pelo puro diver-
timento.

Quando viajamos, poucas coisas nos pertencem. Tudo o que possuímos 
cabe em uma mala. E escolher a roupa pra vestir todo o dia é uma tarefa 
muito fácil. Quanto mais coisas vamos adquirindo mais peso vamos ter que 
carregar. A vida não é tão complicada assim! 



A “viagem” que é viajar!!
Lucila Maria de Souza Campos

Sempre gostei de viajar. Desde muito pequena, me lembro de viagens 
com a minha família. Viagens mais longas, viagens de férias, viagens para 
a casa dos avós e primos... E me lembro sempre com boas, ótimas recorda-
ções.
4XDQGR�¿TXHL�XP�SRXFR�PDLV�YHOKD��PDV�DLQGD�EHP�MRYHP��UHVROYL�ID]HU�

uma viagem mais longa, de 60 dias pela Europa, de mochila nas costas. E aí 
veio um dos maiores ensinamentos que tive na vida. Minha querida avó me 
disse: Viajar é bom antes, quando planejamos a viagem; durante, quando 
aproveitamos os momentos da viagem; e depois, quando recordamos, seja 
vendo fotos, anotações ou contando os “causos”.

Realmente podemos perceber, numa rápida olhada na internet, a quan-
tidade de blogs existentes de pessoas que espontaneamente colocam suas 
experiências sobre viagens realizadas. Alguns desses são muito úteis, apre-
sentam dicas de locais para visitar, restaurantes para conhecer, hotéis para 
se hospedar, entre outras coisas mais.

Também, com o advento da internet, planejar uma viagem deixou de ser 
apenas “olhar um guia ou uma revista”. Com os aplicativos de que dispomos 
hoje, podemos olhar, inclusive em tempo real, o local desejado, a porta do 
hotel em que pretendemos nos hospedar, o caminho a ser feito, etc.

Ou seja, se quisermos, podemos gastar inclusive mais tempo planejando 
a viagem do que propriamente viajando! Mas para quem gosta mesmo de 
viajar, esse não é um problema.

Com relação ao viajar, ao “durante”, ao estar lá, conhecendo lugares no-
vos, vivendo experiências diferentes, essa sensação, para mim, é indescri-
tível! É “um barato”, uma “viagem”, mesmo! Seja porque estamos indo pela 
primeira vez, seja porque estamos retornando a um lugar de que gostamos. 
Seja para um lugar distante, ou mesmo uma viagem para perto. Seja uma 
viagem longa, ou de apenas 1 ou 2 dias. Tudo é muito gostoso. Conhecemos 
lugares diferentes, pessoas diferentes, culturas estranhas à nossa.
7XGR�LVVR�QRV�WUD]�DOJXP�WLSR�GH�FUHVFLPHQWR�HPRFLRQDO��QRV�ID]�UHÀHWLU��

repensar. Uma viagem sempre nos traz algo novo. Mesmo que seja uma his-
tória ruim ou desagradável para contar. Porque, é claro, que como tudo na 
vida, nem sempre todas as viagens e experiências são perfeitas. Algumas 
são inesquecíveis por terem sido ruins, pelo fato de alguma coisa ter dado 



errado. Mas, como se diz, “faz parte do pacote”. De qualquer forma, a expe-
riência é sempre válida, nem que seja para não ser repetida. Ou para alertar 
aos amigos.

Mas viagem também cansa! E como cansa! Física e emocionalmente! Em 
algumas, a gente tem tanta vontade de conhecer lugares novos, distantes, 
que acabamos fazendo aquelas loucuras de andar quilômetros e quilômetros 
em um só dia. Em outras nos metemos em tamanhas enrascadas, que nos 
SHUJXQWDPRV��³0DV��D¿QDO��SRU�TXH�HX�HVWRX�ID]HQGR�LVVR"´

Por outro lado, com o passar dos anos, estou começando a achar que a 
gente amadurece também a forma de curtir as viagens e os lugares. Para 
TXr�WDQWD�SUHVVD��QmR�p�PHVPR"�4XDQGR�VRPRV�PDLV�MRYHQV��DFDEDPRV�
pensando que precisamos aproveitar muito todos os minutos, pois talvez a 
gente nunca mais volte naquele lugar. Mas o tempo passa, e a gente percebe 
que, em alguns lugares, a gente volta, sim. E, de acordo com a forma de 
experimentar o lugar, a viagem também muda.
%RP��H�R�SyV�YLDJHP"�(VVH�WDPEpP�p�OHJDO��DSHVDU�GH�D�PHPyULD��jV�

vezes, e com o tempo, nos trair e apagar um nome de restaurante ou de 
UXD��0DV�TXH�GHOtFLD�TXH�p�DVVLVWLU�D�XP�¿OPH�H�UHFRQKHFHU�DTXHOH�OXJDU�TXH�
já se visitou... Ou contar aos amigos as suas experiências pessoais sobre 
GHWHUPLQDGR�OXJDU����7XGR�LVVR�WDPEpP�p�PXLWR�OHJDO��(�DV�IRWRV"�(VVDV��HQ-
tão, a gente tem mesmo que tirar e, sempre que possível, tornar a olhar. É 
através delas que vemos o passar dos anos, e que também relembramos as 
experiências sentidas naquele momento, naquela viagem.

Sem falar na postagem num certo aplicativo, aguardando as curtidas dos 
amigos...

Bom, para quem realmente gosta, esse é um ciclo PDCA [sigla do Inglês 
3ODQ�'R�&KHFN�$FWLRQ��3ODQHMDU��([HFXWDU��R�TXH�IRL�SODQHMDGR���9HUL¿FDU�
(esta execução); Atuar (em função dos resultados)], que nunca acaba. As-
sim que terminamos uma viagem, começamos, de alguma forma, a planejar 
a próxima. E assim vão os amantes de viagens, que não se incomodam em 
dormir fora de casa, de ir para lá e para cá. Enquanto houver força, disposi-
ção e coragem, continuaremos viajando!

Boa viagem a todos!!



Ticket a la India
Miguel Angel Gardetti

¿Cómo se puede resumir, en pocas palabras, la experiencia de un viaje 
maravilloso y transformador? Imposible… Esto será sólo un breve y rápido 
intento de hacerlo: Poco más de dos años atrás, tuve la oportunidad de ha-
cer un viaje largamente anhelado por mí: conocer la India y la inmensidad 
de su cultura. Mi viaje transcurrió por la zona norte del país y por supuesto, 
quedó mucho por conocer… Sin embargo, más allá de las visitas turísticas 
habituales, pude acceder a la hermosa India rural, esa que no está incluida 
y es desconocida por muchos, pero que permanecerá en mí para siempre… 

Recorrí en auto y en tren algunos de los lugares más recónditos – algu-
nos de esos con nombres irreproducibles para mi educación latina. Y todo 
me fue más que asombroso, fue enriquecedor: viajar en tren con los luga-
reños, compartir e interactuar con familias pertenecientes a una cultura tan 
distinta a la mía, en la que todo simboliza un vínculo con la religión, con sus 
dioses, eso fue único. También lo fue internarme en rutas que aunque de 
doble sentido, eran tan angostas que sólo cabía un vehículo y habitualmente 
son recorridas por carros que desbordan de productos para vender en los 
mercados de las poblaciones más cercanas, algunos camiones y otros tantos 
DQLPDOHV��,QROYLGDEOH��7RGR�HVWH�WUi¿FR�SHFXOLDU��HO�HVWDGR�GH�ODV�UXWDV�\�ORV�
curiosos ingresos a cada población que atraviesa el camino hace que las dis-
tancias se recorran a bajas velocidades y el tiempo de cada viaje se extienda 
más de lo que habitualmente haríamos en el mundo occidental… 

De esos trayectos, recuerdo un momento particular que tuvo lugar du-
rante mi espera en una ruta frente a un paso a nivel. Las barreras suelen 
descender para impedir el acceso de vehículos 20 minutos antes del paso del 
convoy; esos instantes previos –que siempre consideré aburridos y tediosos 
– se convirtieron súbitamente en un evento social. A ambos lados de las vías 
del tren, se habían agolpado muchísimos vehículos de distintas característi-
cas; de cada uno de ellos descendieron conductores y acompañantes; todos 
se acercaron, se miraron, conversaron, confraternizaron, interactuaron entre 
ellos y hasta me destinaron alguna curiosa mirada… Luego de una espera 
considerable y ante el silbido de la locomotora aproximándose, todos retor-
naron – silenciosa y cansinamente – a sus vehículos y al autorizar el paso, la 
rutina se inició nuevamente, bajo la atenta mirada de los habitantes locales… 
Aún no puedo explicarme cómo se desarmó esa maraña de gente y vehículos 



que tras enfrentarse a ambos lados de la ruta, fueron poco a poco, recupe-
rando su espacio para continuar con su viaje de rutina. 

Durante mi travesía, necesité tomar antibióticos para lo cual busqué una 
farmacia. Mi sorpresa fue mayúscula: el pequeño lugar al que accedí parecía 
una tienda de venta ambulante y ante mi pedido, el farmacéutico abrió va-
rias latas de las que sacaba blisters con remedios, buscó cuidadosamente, la 
medicación que le solicité y luego de sacó varias tiras, me preguntó cuántas 
quería. Las vendía por cantidad… No había cajas, no había envases de nin-
gún tipo como las conocidas y que tienen en general, la cantidad justa para 
superar la dolencia…

De Calcuta… ¿Qué decir? Mi objetivo era conocer el lugar en el que vivió la 
Madre Teresa, entender qué la motivó a elegir la ciudad, qué la había atraí-
do… Pisar suelo bengalí alcanza para comprender lo que la había subyugado. 
Visitar su lugar de trabajo – en el que también está su lugar de descanso 
– me enseñó cuán profundo puede ser el amor humano. La pobreza es ex-
trema, la pobreza duele pero los ojos de cada indivíduo decían otra cosa: 
hablaban desde el corazón… Pensé que encontraría un lugar en el que había 
mucho para dar y hacer pero, por el contrario, fui llenando mi espíritu de 
una profunda gratitud y partí de Calcuta sintiendo cuánto me había dado y 
había hecho por mí…

Al igual que con la visita a la de la Madre Teresa, la tumba de Mahatma 
Ghandi (Raj Ghat, Nueva Delhi) inspira un profundo respeto por quien expu-
VR��GH�PRGR�SDFt¿FR��HO�GHVHR�VRFLDO�GH�HPDQFLSDFLyQ�GHO�SDtV��6X�PHQVDMH�
se escucha en el aire. Conmueve.

Dentro de las expectativas de mi viaje, estaba la posibilidad de tomar 
contacto con el mundo textil que siempre caracterizó a la región. Como 
ingeniero textil, esperaba poder acceder a espacios históricos y conocer la 
variedad de sedas y tejidos bordados llenos de colores que vistieron los 
SDODFLRV�\�ODV�PDJQt¿FDV�YLYLHQGDV�HQ�ODV�TXH�WUDQVFXUULy�\�VH�FRQVWUX\y�OD�
historia del país… Había imaginado cómo lucirían las imponentes cortinas, los 
majestuosos trajes y los atractivos saris… Sin embargo, el esplendor de las 
construcciones, las pinturas en las paredes y las hermosas imágenes están 
desnudas. Nada hay que las complemente y permita revivir toda esa época 
tal cual fue… Las sucesivas invasiones y los períodos de dominio de otros 
imperios fueron vaciando tan preciados tesoros. Sólo se observan algunos 
recuerdos de esas épocas en museos privados pertenecientes a los mahra-
jas, responsables de algunos estados indios y habitualmente, muy cercanos 
a los invasores de turno.

El rompecabezas social y religioso fue un enigma. Los sistemas de castas 
y subcastas – en particular, en las zonas rurales – fue un complejo desafío 
para mi intelecto. Brahamanes, chatrias, vaisías y shudrás son los nombres 
GH�ODV�FXDWUR�FDVWDV�PiV�UHOHYDQWHV��OD�FODVL¿FDFLyQ�UHÀHMD�FDGD�SDUWH�GHO�
cuerpo de Brahma del que fueron creados y determinan la profesión que pre-
dominará en cada una. A su vez, cada una presenta, a su vez, subdivisiones. 
Ese es – en esencia – la clave del sistema. 

Pero no se acaba allí: fuera de esta enumeración, resta una sufrida cate-
goría: los parias (los impuros o “intocables”) se ven relegados a realizar las 
tareas marginales. Son los que no pertenecen, los que en otra vida, hicieron 
algo que los excluyó de su casta de origen y heredan esa condición. Han sido 



objeto de violencia y sufrido por tal condición aunque algunos de ellos han 
sabido superarse y lograr un lugar en la sociedad aunque nunca dejaron de 
pertenecer a su espacio social de origen.
3HVH�D�TXH�VREUH�HO�¿QDO�GH�PL�YLDMH��LQWHQWp�DGTXLULU�DOJ~Q�OLEUR�TXH�PH�

explique acabadamente cómo funciona cada una de ellas aunque al parecer, 
la tradición oral es el modo más simple y completo de entenderlas.

En la mayoría de las regiones rurales, la pertenencia a cierta casta, la 
posibilidad de brindar cierto bienestar económico, el horóscopo y la belleza 
de los jóvenes son los determinantes para convenir un casamiento entre los 
miembros de dos familias y curiosamente, el éxito de este sistema se ve re-
ÀHMDGR�HQ�OD�WDVD�GH�GLYRUFLRV�\D�TXH�HV�VyOR�GHO�����*UDQGH�IXH�PL�VRUSUHVD�
cuando en el periódico dominical pude leer avisos en los que las familias da-
ban a conocer las cualidades de sus hijos (varón o mujer) para convenir un 
matrimonio. Aún conservo uno de ellos.
<�FDGD�FHOHEUDFLyQ�VH�FRQYLHUWH�HQ�XQD�JUDQ�¿HVWD��OOHQD�GH�VLPERORJtD��

luces, música, baile y mucho color…El respeto por las ceremonias tradiciona-
les, las “holis”, los distintos modos de venerar a sus dioses, me emocionó y 
sedujo… Fue inevitable… Me introduje en algunos festejos como uno más y 
en pocos instantes, cumplí con rituales que sólo son comprendidos estando 
allí y viendo la alegría de la gente.

Pese a haber viajado y conocido hermosísimos lugares, nunca una cul-
tura impregnó mi ser tan profundamente. Sus miradas intensas, cálidas y 
profundas; sonrisas suaves y misteriosas hicieron que mi retorno a mi vida 
KDELWXDO�IXHVH�GLVWLQWR��(Q�PL�FRUD]yQ��KDEtD�XQD�VROD�SDODEUD�SDUD�UHÀHMDU�
mis sensaciones “Dhan’yabada ” y “Vapasi taka



Aventuras nos Andes
Mônica Cavalcanti Sá de Abreu

Esta história começa em 1993, quando eu fazia Mestrado na UFRJ e um 
colega me relatou sua viagem a Machu Pichu. A cada descrição da cultura 
pré-colombiana, da arquitetura da cidade, da comida e do poder do chá de 
coca, eu ia imaginando a minha aventura nos Andes. Os anos passaram, 
YLHUDP�R�FDVDPHQWR��RV�¿OKRV��R�WUDEDOKR�QR�6(1$,��R�'RXWRUDGR�QD�8)6&��R�
concurso na UFC e nunca sobrava tempo para viajar para o Peru.
'H�UHSHQWH��HVWDPRV�QRV�SUHSDUDQGR�SDUD�SDVVDU�XP�DQR�QD�8QLYHUVLW\�RI�

Cambridge, e meu marido encontrou uma excelente oportunidade de irmos 
DR�3HUX�SRU�PLOKDV��0DV��FRPR�³SRU�PLOKDV´"�,UtDPRV�GH�PLOKDV�GD�7$0�DWp�
D�&RFKDEDPED��%ROtYLD��(��GH�Oi��SDUD�/D�3D]��(��HP�&X]FR��SHJDUtDPRV�YRRV�
GD�/$%�±�/OR\G�$pUHR�%ROLYLDQR��&RP�DV�SDVVDJHQV�FRPSUDGDV��HVFROKHPRV�
um hotel de 5 estrelas em Cuzco, para aproveitarmos ao máximo nossa visi-
ta a Machu Pichu. E o melhor de tudo era o câmbio... Em 2007, com o Real 
forte frente ao Peso Boliviano e ao Peso Peruano, nossa viagem sairia “quase 
de graça”.
&RQWDPRV�QD�IDPtOLD�RV�QRVVRV�SODQRV�GH�YLDMDU�D�0DFKX�3LFKX�H�VHP�SOD-

nejarmos, montamos uma “pequena excursão”, com o meu pai, minha mãe, 
PLQKD�LUPm�FDoXOD��PLQKD�FXQKDGD�H�PHX�FXQKDGR��7RGRV�H[FLWDGRV�FRP�D�
viagem para a fantástica “cidade escondida nos Andes”.
1RVVD�YLDJHP�FRPHoRX�EHP�H�FKHJDPRV�D�/D�3D]��$R�GHVFHU�GR�DYLmR�H�

VHJXLU�SDUD�R�VDJXmR�GR�DHURSRUWR��HX�FRPHFHL�D�¿FDU�³UR[D´�H�VLPSOHVPHQWH�
Vy�FRQVHJXL�DYLVDU��³(VWRX�VHP�DU���́ �(�SURQWR��&Dt�DR�ODGR�GD�HVWHLUD�GDV�PD-
ODV�H�WRGD�PLQKD�IDPtOLD�HQWURX�HP�SkQLFR���+DYLD�H[SHULPHQWDGR�RV�HIHLWRV�
GD�DOWLWXGH��$¿QDO��R�DHURSRUWR�GH�/D�3D]�¿FD�D�������P��$¿QDO��FRQVHJXLUD�
entender como os jogadores brasileiros sofrem....

Me acalmei e comecei a respirar... Ainda passando mal, chegamos no 
hotel e conheci os efeitos do chá de coca. É algo impressionante... Simples-
mente abre os pulmões e você não sente mais os efeitos da altitude. Fiquei 
totalmente “viciada” no chá de coca e em mascar as suas folhas.

Estávamos morrendo de fome, e descobrimos que precisávamos correr, 
SRUTXH�RV�UHVWDXUDQWHV�IHFKDP�jV����KRUDV��$FKDPRV�XP�UHVWDXUDQWH�WtSL-
FR��H�PLQKD�LUPm�QmR�JRVWRX�GR�FDUGiSLR����&RPHoRX�D�LQYHQWDU����7DPEpP�
KDYLD�R�³GHWDOKH´�GH�TXH�R�QRVVR�HVSDQKRO�HUD�PtQLPR��$SHQDV�FRQVHJXL-
mos (com muitas limitações) nos comunicar em “portunhol”. E ela pediu um 



frango “sem estes temperos”. Os nossos pratos chegaram, e nada do prato 
GD�PLQKD�LUPm����'H�UHSHQWH��FKHJD�XP�IUDQJR�WmR�EUDQFR�TXH�SDUHFLD�TXH�
havia sido jogado na água. Começamos a rir, e minha irmã acabou indo para 
o hotel com fome...

Estava começando a aventura gastronômica de minha irmã. A cada prato 
TXH�FRPLD��HOD�YRPLWDYD�RX�SDVVDYD�PDO����$FKR�TXH��DR�¿QDO�GD�YLDJHP��
ela deve ter perdido uns três quilos, além do trabalho que nos dava escolher 
um restaurante que ela achasse que dava para tentar. Meu cunhado também 
teve sua parcela gastronômica, procurando por saltenha o tempo todo. É um 
tipo de pastel, não muito fácil de encontrar... E nos atrasou para os passeios.
1D�%ROtYLD��FRUUHX�WXGR�EHP����9LVLWDPRV�R�0HUFDGR�GDV�%UX[DV��H�HX�FRP-

prei um monte de artesanato, tudo lindo e extremamente barato. Fizemos 
XP�FLW\�WRXU�H�IRPRV�D�XP�VKRZ�IROFOyULFR��+DYtDPRV�DSUHQGLGR�D�WRPDU�FKi�
de coca ou mastigar as folhas, e já estávamos bem ambientados aos efeitos 
da altitude.

Contudo, o grande momento da viagem ainda nem havia começado... 
3DVVDPRV�WUrV�GLDV�HP�/D�3D]��H�VHJXLUtDPRV�GH�DYLmR�SDUD�&X]FR��2�WUkQVLWR�
GH�/D�3D]�p�VLPSOHVPHQWH�XPD�ORXFXUD��1mR�H[LVWHP�UHJUDV��H�FDGD�YLDJHP�
p�XPD�DYHQWXUD��7XGR�GHSHQGH�GH�TXmR�ORXFR�p�R�PRWRULVWD���

Bem, pegamos um motorista muito “louco”, que nos deixou no aeroporto. 
4XDQGR�HX�GHVFL��PLQKDV�SHUQDV�WUHPLDP�H�PHX�FRUDomR�SDOSLWDYD��'HVHMDYD�
QXQFD�PDLV�WHU�RXWUD�DYHQWXUD�QR�WUkQVLWR�GD�%ROtYLD��(QWUDPRV�QR�DHURSRUWR��
H�Mi�REVHUYDPRV�XPD�FRQIXVmR�QR�FKHFN�LQ��)RPRV�SDUD�D�¿OD��H�UHFHEHPRV�
D�QRWtFLD�TXH�QmR�WLQKD�TXHURVHQH�GH�DYLDomR��4$9���H�TXH��SRUWDQWR��HVWD-
vam cancelados todos os voos. 
&RPR�DVVLP"�1mR�WHP�YRR"�(�TXDQGR�KDYHUi"�$�UHVSRVWD�YHLR�GH�IRUPD�

EHP�VLPSOHV��³7DOYH]�QD�SUy[LPD�VHPDQD���́ �)LFDPRV�DW{QLWRV����1D�SUy[LPD�
VHPDQD��HVWDUtDPRV�YROWDQGR����(�FRPR�ID]HU�D�WUDYHVVLD�GRV�$QGHV�SDUD�
FKHJDU�HP�&X]FR"�1HVWH�PRPHQWR��VXUJLX�XP�PRQWH�GH�JHQWH�GDQGR�DV�
RSo}HV�H�RV�SUHoRV��0HX�PDULGR�H�R�PHX�FXQKDGR�¿FDUDP�WHQWDQGR�QHJRFLDU�
em portunhol, e, do nada, meu pai veio com a solução.

“Sabe aquele motorista que nos trouxe para o aeroporto? Ele tem um 
LUPmR��H�RV�GRLV�SRGHP�QRV�OHYDU�SDUD�&RSDFDEDQD�H��GH�Oi��SHJDUtDPRV�XP�
{QLEXV�DWp�3XxR��(��GH�3XxR��WURFDUtDPRV�GH�{QLEXV�QD�URGRYLiULD�H�VHJXLUtD-
mos para Cuzco”. Parecia simples e viável... Mas estávamos falando de apro-
[LPDGDPHQWH����NP��HP�XPD�URGRYLD�FKHLD�GH�EXUDFRV��H�DLQGD�WHUtDPRV�
TXH�FUX]DU�R�ODJR�7LWLFDFD�HP�XP�IHUU\ERDW�

Fomos para o estacionamento do aeroporto pegar os carros que nos le-
variam para Copacabana e, de repente, surgiu o motorista que havia nos 
levado... Quase tive um infarto, não quis acreditar... Aquele louco, de novo, 
e por quase 150 km!!! 
9LDMDPRV�HP�XP�FDUUR�7R\RWD�GD�GpFDGD�GH�����FRP�RV�SQHXV�FDUHFDV�H�

sem cinto de segurança... E o “cenário de desgraça” era completado por uma 
estrada cheia de curvas e com buracos de dar inveja aos do Brasil. É claro, 
R�PRWRULVWD�VDLX�FRPR�XP�ORXFR�H�QRV�GLVWDQFLDPRV��1R�PHLR�GR�FDPLQKR��R�
SQHX�IXURX����9HLR�DTXHOD�G~YLGD��³6HUi�TXH�WHP�HVWHSH"´�3RU�VRUWH��RX�SRU�
azar), o motorista colocou um estepe (também careca) e seguimos viagem 
DWp�R�ODJR�7LWLFDFD��2V�PRWRULVWDV�DYLVDUDP�TXH�GHYHUtDPRV�FUX]DU�R�ODJR�HP�
XP�EDUFR�H�HOHV�VHJXLULDP�FRP�RV�FDUURV�QR�IHUU\ERDW�HP�'HVDJXDGHUR��(�



DV�PLQKDV�PDODV"�6HUi�TXH�SRGHUtDPRV�FRQ¿DU"�1mR�WtQKDPRV�RSomR��IRPRV�
SDUD�R�StHU�

Chegamos no barco, entramos e pagamos. Estávamos esperando comple-
tar a lotação, até que meu pai teve a ideia de comprar todos os tickets... Era 
tão barato, mas o que não esperávamos era a reação do capitão do barco. 
Ele começou a reclamar que estávamos abusando do poder econômico, que 
não aceitava este tipo de atitude, e que não iria nos levar mais! Ficamos em 
GHVHVSHUR��SUHFLVDPRV�VHJXLU�D�YLDJHP��'HSRLV�GH�XP�PRQWH�GH�SHGLGR�GH�
GHVFXOSDV��¿FDPRV�EHP�TXLHWLQKRV�HVSHUDQGR�R�EDUFR�HQFKHU�
$WUDYHVVDPRV�R�ODJR�7LWLFDFD��OLQGR�H�HQRUPH��VHP�FROHWH�VDOYD�YLGDV��H�

morrendo de medo... Minha mãe não sabia nadar, e rezava o tempo todo. E 
reclamava: “Só poderia ser uma viagem planejada por genro para sogra!” 
&KHJDPRV�GR�RXWUR�ODGR��FRP�D�G~YLGD�GH�VH�RV�QRVVRV�FDUURV�HVWDYDP�QRV�
HVSHUDQGR��8ID��7XGR�HP�RUGHP����(�VHJXLPRV�YLDJHP��&KHJDPRV�HP�&RSD-
cabana e novamente tivemos que passar por aquela negociação em portu-
nhol, em que a gente não sabe o preço de coisa alguma. 

Pegamos o ônibus. A viagem era curta e logo chegamos à rodoviária de 
3XxR��1D�URGRYLiULD��WHQWDPRV�SHJDU�XP�{QLEXV�OHLWR�TXH�QRV�OHYDVVH�GLUHWR�
SDUD�&X]FR��1mR�WLQKD��2�{QLEXV�SDUDYD�R�WHPSR�WRGR��H�DV�SHVVRDV�HQWUD-
vam trazendo de tudo e iam deixando no corredor. Além do pessoal que ia 
sentado, o ônibus ia enchendo e as pessoas deitavam nos corredores. A 
JHQWH�VH�SHUJXQWDYD��³0HX�'HXV����1mR�FKHJD�QXQFD"´�%HP��D¿QDO��GHSRLV�
de 12 h de viagem, chegamos a Cuzco!

Estávamos mortos de cansados. Era de madrugada, e fomos assediados 
por guias de turismo nos oferecendo hotel. Em portunhol, tentamos explicar 
TXH�Mi�WtQKDPRV�KRWHO��1mR�DGLDQWRX��TXDQGR�D�JHQWH�VH�GHX�FRQWD��HQWURX�
uma mulher no porta-malas, no meio de nossas malas, negociando um hotel 
para meus cunhados, que não haviam feito reserva. 
&KHJDPRV�DR�KRWHO��H�VHQWLPRV�R�SUD]HU�GR�FRQIRUWR��(P�&X]FR��VHUtD-

mos abençoados pela beleza da cidade, da força da cultura, da arquitetura 
H�HQJHQKDULD�,QFDV��)LFiYDPRV�LPDJLQDQGR��H�VH�RV�HVSDQKyLV�QmR�WLYHVVHP�
GHVWUXtGR�HVWD�FXOWXUD"�6HUi�TXH�WHUtDPRV�XPD�FLYLOL]DomR�PDLV�VXVWHQWiYHO��
TXH�WLQKD�FRPR�RV�'HXVHV��R�VRO�H�D�OXD��H�XP�UHVSHLWR�j�3DFKD�0DPD��D�
³0mH�1DWXUH]D´�"
'HSRLV�GH�FLQFR�GLDV�HP�&X]FR�H�GD�YLVLWD�PDUDYLOKRVD�D�0DFKX�3LFKX��

totalmente ambientados à altitude com as folhas de coca... Enchendo as 
PDODV�GR�OLQGRV�DUWHVDQDWRV�,QFD��HVWiYDPRV�SURQWRV�SDUD�SHJDU�R�YRR�GH�
YROWD��)RPRV�j�DJrQFLD�GD�/$%�SDUD�UHPDUFDU�D�SDVVDJHP��(�TXDO�D�QRVVD�
VXUSUHVD"��1mR�WLQKD�DYLmR��7HUtDPRV�TXH�YROWDU�QRYDPHQWH�GH�{QLEXV��&RPR�
DVVLP"��1mR��SHOR�DPRU�GH�'HXV���'HYH�H[LVWLU�XPD�RXWUD�RSomR��$�UHFHSFLR-
QLVWD�QRV�DFDOPRX�H�GLVVH�TXH�LUtDPRV�HP�XP�{QLEXV�OHLWR�

Cada um tentou desenvolver uma estratégia para enfrentar a viagem. Mi-
nha mãe fez uma massagem com pedras quentes, minha irmã comprou duas 
passagens, e meu marido decidiu que tomaria umas cervejas e iria dormir 
D�YLDJHP�WRGD��1D�URGRYLiULD��PLQKD�LUPm�FRPHQWDYD�D�EULOKDQWH�LGHLD�TXH�
HOD�WHYH�GH�FRPSUDU�GXDV�SDVVDJHQV��SRUTXH�SRGHULD�¿FDU�OLYUH�GHVVHV�³PD-
conheiros” e apontou para um grupo de rapazes. Eu pedi para ela falar mais 
EDL[R��PDV�HOD�GL]LD��³'H�TXH�LPSRUWD"�(OHV�QmR�HQWHQGHP�QDGD���́

Entramos no ônibus e começou a confusão. O motorista não admitia que 



um passageiro tivesse comprado duas passagens e não queria permitir o 
embarque da minha irmã. Chamou a recepcionista, e novamente, tentan-
GR�H[SOLFDU�HP�SRUWXQKRO��FRQVHJXLPRV�FRQYHQFHU�R�PRWRULVWD��1HVWH�PHLR�
tempo, meu marido já havia tomado mais umas três cervejas e estava pron-
to para dormir a viagem toda. Antes de sair, o motorista percorreu todo o 
{QLEXV�¿OPDQGR�RV�SDVVDJHLURV��3HUJXQWHL�R�PRWLYR��H�HOH�QD�PDLRU�FDOPD�
respondeu... Para facilitar o reconhecimento em caso de acidentes.
$FLGHQWHV"��0HX�'HXV��VH�DOJR�DFRQWHFHU�QHVWH�{QLEXV��TXHP�YDL�FULDU�

PHXV�¿OKRV"��4XDVH�HQWUHL�HP�XPD�FULVH�GH�FKRUR��(�FRPHoDPRV�D�YLDJHP�
de volta, naquela estrada nos Andes que a gente vê na internet... E, em cada 
FXUYD��PHX�PDULGR�LD�¿FDQGR�FDGD�YH]�PDLV�HQMRDGR��(OH�PH�DYLVRX��YRX�YR-
PLWDU��&RPR�YRPLWDU"�1mR�FRQVHJXLULD�FKHJDU�QR�EDQKHLUR�GR�{QLEXV��SRUTXH�
o tal “ônibus-leito” era, na verdade, um monobloco da década de 1980. E, 
como na viagem de ida, as pessoas deitavam no corredor.
1mR�UHVWDYD�RXWUD�RSomR��0HX�PDULGR�DEULX�D�MDQHOD�H�YRPLWRX��(�SLRU��

o vento no rosto trouxe parte do vômito de volta... Ai, que nojo!! O cheiro 
HVWDYD�WHUUtYHO��H�QmR�SRGtDPRV�DEULU�D�MDQHOD��SRUTXH�R�IULR�HUD�LQWHQVR�H�
RV�RXWURV�SDVVDJHLURV�UHFODPDYDP��7HUtDPRV�TXH�HVSHUDU�D�SUy[LPD�SDUDGD�
para que ele pudesse se limpar. A parada só aconteceu de manhã, na frontei-
UD�GR�3HUX�FRP�D�%ROtYLD��0RVWUDPRV�RV�SDVVDSRUWHV�H�GHSRLV�FRUUHPRV�SDUD�
R�EDQKHLUR��1mR�WLQKD�iJXD�HQFDQDGD��3UHFLViYDPRV�SDJDU�D�WLUD�GH�SDSHO�
higiênico “rosa” e um balde para tirar a água. 
1mR�QRV�UHVWDYD�RXWUD�RSomR����8VDPRV�R�EDQKHLUR�H�WHQWDPRV�WRPDU�XP�

café da manhã, mas só tinha uma sopa carregada de gordura. Seguimos 
com fome... Pelo menos, já estávamos quase chegando!! Engano nosso... O 
ônibus “quebrou”, e estávamos ainda “no meio do nada”... E fomos orienta-
dos a descer do ônibus, pegar nossa bagagem e esperar no meio da estrada. 
Sozinhos, porque o ônibus quebrado, e seguiu viagem para o conserto... 
/HPEUD�GDTXHOHV�³PDFRQKHLURV´�GD�URGRYLiULD"�(UDP�EUDVLOHLURV��DOXQRV�GD�
USP, e vieram falar conosco, perguntando se precisávamos de ajuda... Qua-
se morri de vergonha.

Esperamos no meio da estrada, naquele sentimento de desespero e soli-
dão. Finalmente, o ônibus chegou e, para piorar ainda mais o nosso deses-
SHUR��QRV�GHPRV�FRQWD�GH�TXH�SHUGHUtDPRV�R�DYLmR��0HX�PDULGR�FRQYHUVRX�
FRP�R�PRWRULVWD�H�GHVFREULX�TXH�SRGHUtDPRV�SDUDU�QR�PHLR�GD�DYHQLGD��
antes de chegar a rodoviária, e pegar um táxi para o aeroporto.
(QWUDPRV�QR�DHURSRUWR��H�IRPRV�FRUUHQGR�HP�GLUHomR�DR�FKHFN�LQ��1mR�

KDYtDPRV�SHUGLGR�R�YRR��(UD�SLRU��SDUD�R�QRVVR�GHVHVSHUR��R�YRR�KDYLD�VLGR�
cancelado. E agora?? Só nos restava esperar do meio dia até às 19 h por 
RXWUR�YRR��$OPRoDPRV�H�¿FDPRV�HVSHUDQGR��(X�HVWDYD�OHQGR�RV�³&DoDGRUHV�
GH�3LSD´�H�QmR�SDUDYD�GH�FKRUDU����1mR�VHL�VH�SHOR�OLYUR�RX�SRU�QRVVD�KLVWyULD��
)LQDOPHQWH��R�DYLmR�FKHJRX����+DYLD�4$9�H�FKHJDUtDPRV�HP�&RFKDEDPED���
Estava terminada nossa aventura nos Andes!! Apesar do esforço, tudo valeu 
a pena! 



Porto Alegre bizarra
Javiera Rojas 

Na minha última viagem para Chile, trouxe um presente da minha cunha-
da para o meu namorado Tomás, um livro que se chama: “Santiago Bizar-
ro”. O livro é um guia, que imita outros feitos em várias cidades do mundo, 
descrevendo lugares “pouco comuns”, mas que chamam a atenção, tanto 
dos habitantes locais como dos turistas na cidade. Pode ser entendido como 
um passeio alternativo, esquisito, ou mesmo surpreendente de uma cidade 
e seus locais públicos.

Não me sinto ainda uma conhecedora da verdadeira cara “bizarra” de 
Porto Alegre, porque neste quase ano e meio que estou vivendo aqui, só 
consegui conhecer os locais mais acessíveis e recomendados, mas a minha 
curiosidade é grande. Sei que uma das maneiras para se encontrar estes 
lugares diferentes é caminhando e conhecendo os bairros periféricos, ou 
mesmo bem próximo da casa da gente. Mas fazer isto com a disposição de 
conhecer esta parte da riqueza de uma cidade e de seus matizes.
1D�FLGDGH�GH�9DOSDUDtVR��QR�&KLOH��LGHQWL¿TXHL�HVSDoRV�TXH�¿FDUDP�QD�PL-

nha memória olfativa ou auditiva... Mas, sobretudo, lugares históricos, que 
recebem pessoas, tribos, seitas, grupos que adoram ir nesse espaço, pois se 
LGHQWL¿FDP�FRP�HOH�H�VH�VHQWHP�³HP�FDVD �́

O ponto de partida deste cadastro é o convite que faço aqui, para que os 
portoalegrenses possam me ajudar a encontrar as peculiaridades e curiosi-
dades da sua cidade.  

Bar Balsa Gasômetro.
Na beira do Guaíba, bem perto do Gasômetro, aparece no verão um bar 

ÀXWXDQWH��VHP�QRPH��PDV�FRP�R�SHVVRDO�PXLWR�TXHULGR�TXH�UHFHEH�D�WRGRV�
RV�ImV�GD�KRUD�GD�³FDtGD�GR�VRO �́�$�JUDoD�GR�EDU�p�TXH�HOH�¿FD�QXP�OXJDU�
privilegiado, tem uma vista panorâmica do rio (ou melhor, do lago), além da 
vista do que se desenvolve nesse horário, no espaço aberto, ante a calma 
da água.

É, sem dúvida, um espaço único, seja pela sua simplicidade, seja pela sua 
atitude “tropical”, mesmo estando a poucos metros de uma avenida baru-
lhenta. Já fui neste bar, ao meio-dia e à tardinha, e lá não tem como fazer 
UHVHUYDV��SRLV�QmR�WHP�KRUiULRV�¿[RV�H�QHP�FDUGiSLR�

Consultório Culinário
 Excelente restaurante. Comida feita para os olhos e para a boca. Consi-



dero-o um ponto estratégico para quem precisa “aliviar a cabeça” na hora de 
almoço, ou então, precisa apenas de um café. Até no banheiro me considerei 
rodeada de criatividade. Há detalhes, recolhidos em várias partes do mundo, 
que fazem sentir (embora apenas por poucos minutos) fora do Brasil. E a 
relação preço-qualidade é muito boa.

Iniciei este cadastro com lugares que não são propriamente bizarros, mas 
antes, são diferentes, especiais, originais. Pode ser interessante também 
visitar o Tutti Giorni, pela sua espontaneidade e pelo valor tradicional para 
os desenhistas da cidade.

Nas minhas conversas com os estagiários do trabalho, consegui uma lista 
de bares e outros, que, sem dúvida, visitarei nos próximos dias, e aqui já 
compartilho esta lista com vocês. Se tiverem mais ideias, por favor me es-
crevam: javierarojasdelrio@gmail.com.

��7DEHUQD���5��/LPD�H�6LOYD��������&LGDGH�%DL[D�
��$�9LUJHP���5��2ODYR�%LODF��������&LGDGH�%DL[D
��7KH�&RPSOH[���$Y��3URWiVLR�$OYHV������
Tenho ainda uma lista de lugares que me conquistaram pela sua música, 
estética e por ser um ambiente indicado para ir com um livro, ou com um 
caderno de desenhos, com ou sem companhia: 
��&DIp�GD�5HS~EOLFD
��/LYUDULD�&XOWXUD�
��2�FDIp�QD�SDUWH�GH�DFLPD�GD�&DVD�GH�&XOWXUD�0DULR�4XLQWDQD��$Wp�R�MDU-
dim da Casa da Cultura é um lugar agradável para ir numa tarde, acompa-
nhada de um bom livro.

Esta lista está incompleta. Espero que, daqui a alguns anos, possa apre-
sentar para vocês um livro sobre a “Porto Alegre Bizarra”, cheio de suges-
tões, ideias e anedotas.

Abraços.
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Datas importantes



Ano Novo – lentilha e roupa branca?
Luis Felipe Nascimento

Feliz Ano Novo! 
Mas por que fazemos isto no dia primeiro de janeiro? 
Ora, porque o ano começa no primeiro dia de janeiro! 
Parece óbvio! Mas não é....
Vocês já se perguntaram por que o ano não começa em 26 de dezembro? 
Acompanhem o raciocínio: Nós consideramos o nascimento de Jesus Cris-

to como marco zero da era cristã. Assim, como nós contamos os nossos anos 
de vida a partir do dia do nosso nascimento, deveríamos contar os anos da 
era cristã a partir do nascimento de Cristo (DC), concordam? 

Então, por que iniciar a contagem uma semana depois da data do nasci-
mento de Cristo? 

Bem, este é só mais uma dos fatos históricos que não fazem muito sen-
tido. Vejam por exemplo o calendário Gregoriano, que nós utilizamos hoje. 
Este calendário foi instituído pelo Papa Gregório XIII em 1582, em substitui-
ção ao calendário instituído por Júlio César, 46 anos antes de Cristo. 

No calendário Gregoriano o ano é composto por sete meses com 31 dias, 
5 meses com 30 dias, e mais um, chamado de “fevereiro”, com 28 dias e, 
quando bissexto, com 29 dias. 

A “segunda”-feira é o “primeiro” dia útil da semana. Vejam só que con-
fusão!

O calendário Gregoriano foi sendo implantado nos diferentes países ao 
longo dos séculos, mas ainda hoje existem povos que se orientam por outros 
calendários, como o calendário Budista, que está no ano 2557, o hebreu, 
entre 5773-5774, o Islâmico, entre 1434-1435, entre outros. 

Tudo seria mais simples se utilizássemos o calendário lunar dos Maias e 
dos Egípcios. Durante uma volta da Terra ao Sol, se passam 13 luas. Logo, 
basta dividir o ano em 13 meses iguais, todos de 28 dias, totalizando 364 
dias. Sobra um dia. No calendário Maia, o ano inicia em 26 de julho e termina 
em 24 de julho do ano seguinte, sobrando o dia 25 de julho, como o “dia fora 
do tempo”, um dia para libertar-se da prisão do tempo. 

Os egípcios celebravam na data de 26 de julho o início do ano novo e o 
SULQFtSLR�GDV�FKHLDV�GR�ULR�1LOR��TXH�WUDULD�DEXQGkQFLD��(P������R�¿OyVRIR�
positivista Auguste Comte propôs um calendário que também dividia o ano 
em 13 meses de 28 dias. 



Recentemente, o arqueólogo americano José Arguelles conseguiu o apoio 
do Secretário Geral da ONU e está liderando um movimento pela reforma do 
nosso calendário, passando a utilizar um calendário de 13 meses. Arguelles 
diz que a nossa civilização esqueceu que o tempo está relacionado com os 
ciclos naturais e que monetizou o tempo: “tempo é dinheiro”. 

Se o movimento pela reforma do calendário ganhar força, é possível que 
os nossos netos comemorem a entrada do ano no dia 26 de julho. Na nossa 
cultura, a virada de ano também é um momento de renovar esperanças. Nós 
incorporamos alguns rituais que visam dar sorte no ano que se inicia.

Algumas pessoas utilizam roupas novas no Réveillon, especialmente pe-
oDV�GH�URXSDV�FRP�FRUHV�UHODFLRQDGDV�D�GHWHUPLQDGRV�VLJQL¿FDGRV��EUDQFR�
(paz e harmonia), vermelho (força e paixão), amarelo (dinheiro e prosperi-
dade), laranja (sucesso), azul (harmonia e paz) e verde (saúde, esperança 
e equilíbrio).

Existe também a crença de que comer determinados alimentos trará al-
JXQV�EHQHItFLRV��FRPR�SRU�H[HPSOR��OHQWLOKD��VRUWH�¿QDQFHLUD���URPm��IHUWLOL-
GDGH�H�SURVSHULGDGH���XYDV��SURVSHULGDGH���FDUQHV�GH�ERL��SRUFR�H�FRUGHLUR�
(o porco fuça para a frente, o que simboliza prosperidade. Mas cuidado, 
GL]HP�TXH�DV�DYHV�VmR�FRQWUDLQGLFDGRV��SRLV�HODV�FLVFDP�SDUD�WUiV���IUXWDV�
FULVWDOL]DGDV�H�VHFDV��SrVVHJR��¿JR��DPrQGRDV��QR]HV��DYHOmV�H�WkPDUDV�VLJ-
QL¿FDP�VRUWH�H�IDUWXUD���

Obviamente não pode faltar a Champanhe, símbolo da comemoração, da 
alegria e da abundância. Para conseguir seus desejos, há quem acredite e 
pratique coisas estranhas como: a meia noite do dia 31 de dezembro, colo-
FDU�XPD�IROKD�GH�ORXUR�QD�FDUWHLUD��GDU�WUrV�SXORV�FRP�R�Sp�GLUHLWR�H�EHEHU�
WUrV�JROHV�GH�FKDPSDQKH��FRPHU�VHPHQWHV�GH�XYD�H�URPm��H��SDUD�TXHP�
quer viajar, arrastar uma mala até a porta da casa. 
$�YLUDGD�GR�DQR�ID]�PXLWDV�SHVVRDV�UHÀHWLUHP�VREUH�D�YLGD��$OJXQV�VmR�

otimistas e dizem que será “mais um ano de vida”. Já os pessimistas dizem 
que será “menos um ano de vida”, como se tivessem uma data já estabele-
cida para morrer. 

Poucas são as pessoas que consideram que o “Ano Novo” será a colheita 
do que foi plantado no “Ano Velho”. Assim como o Natal, o Ano Novo tem 
XP�VLJQL¿FDGR�HVSHFLDO��p�R�LQtFLR�GH�XP�QRYR�FLFOR��$�YLGD�IXQFLRQD�HP�FL-
FORV��'HSRLV�GR�GLD�YHP�D�QRLWH��GHSRLV�GR�LQYHUQR�YHP�R�YHUmR��GHSRLV�GD�
juventude vem a velhice… E o tempo não para, mas a nossa relação com ele 
pode ser diferente no próximo ano. A cada ciclo que se completa, podemos 
aprimorar as nossas vidas, podemos passar a ser pessoas melhores e mais 
felizes. 

Que as crenças populares da folha de loro na carteira, de usar roupa 
branca e comer lentilha não sejam mais do que brincadeiras. Que as nossas 
verdadeiras crenças e nossas energias sejam para encher de sentido as pala-
vras que mencionaremos na virada: “paz”, “harmonia”, “saúde”, “felicidade”! 
Um feliz Ano Novo para TODOS nós. 



O que você faria se pudesse dar um 
tempo no tempo?

Sandra Regina Cela

$R�OHU�R�WH[WR�GD�FROXQD�GRPLQLFDO�GH����GH�GH]�GH�������¿TXHL�FXULRVD��H�
comecei a imaginar como seria se o nosso calendário fosse trocado pelo ca-
lendário lunar Maia, que possui um dia de folga para o tempo? O que as pes-
soas fariam se tivessem um dia no ano para dar um tempo no tempo (DTT)?

Os “sonecas” – não perderiam, de jeito nenhum, mais uma oportunida-
de de aproveitar este “dia dos deuses” para DORMIR. Poderíamos pensar: 
PDV�TXH�FRLVD�PDLV�LQ~WLO�¿FDU�R�GLD�WRGR�GRUPLQGR��3RGH�SDUHFHU�ORXFXUD��
mas para o marketing e o comércio, esta seria mais uma oportunidade de 
crescimento nas vendas, nos negócios. Antes do “DTT” os veículos de comu-
nicação já estariam anunciando ofertas, promoções, descontos de produtos 
como: relógio que para de funcionar antes do DTT, retornando o seu funcio-
namento mediante um alarme programado em fábrica (isto para o soneca 
dormir à vontade); máscaras personalizadas com os dizeres: “Eu me amo e 
faço o que mais gosto: dormir”; roupas íntimas e de cama cheirosas, acon-
chegantes e macias. Os fabricantes e seus marqueteiros poderiam esbanjar 
em criatividade. Os sonecas seriam convidados a participar de programas e 
pesquisas sobre dieta alimentar, pois seriam o exemplo de quem perde peso 
fazendo o que gosta.

Os “sensíveis” – se isolariam. Eles entrariam em pânico, porque não su-
portariam o caos social pela falta de organização que o tempo sempre nos 
deu. Em seu dia a dia, já estaria profundamente gravada a marca da escra-
vidão ao tempo. Na vida deles, tudo sempre foi cronometrado, organizado 
pelo tempo. Não entenderiam o fato de as pessoas não usarem relógio e 
DJHQGD��1D�YLGD�GHOHV��VHPSUH�KRXYH�KRUiULR�HVSHFt¿FR�SDUD�WXGR��GRUPLU��
acordar, comer, trabalhar, estudar, tomar banho, fazer sexo, beijar, amar. 
Este dia sem cronômetro levaria o sensível a perder o seu referencial. O que 
seria deles sem o seu alimento, o seu porto seguro? Neste dia, os psicólogos 
e psiquiatras teriam que se esconder para evitar a perseguição dos sensí-
YHLV��6RPHQWH�DVVLP�SRGHULDP��HOHV�SUySULRV��DSURYHLWDU�R�'77��2V�SUR¿V-
sionais que resolvessem atender neste dia certamente cobrariam o dobro do 
valor de uma consulta normal, pois seria quase impossível ter paciência para 
ouvir as lamúrias “sensibilitistas”.



Os “sociais” – não suportariam a solidão e, com certeza, procurariam um 
grupo para se divertir e curtir o dia, procurando se desvincular de tudo o que 
fosse relacionado ao tempo ou que lembrasse dele. Não se preocupariam 
com mais coisa alguma. Eles nunca suportaram o tempo controlando as 
suas vidas. Para eles, este seria o dia da glória, o dia em que aproveitariam 
R�Pi[LPR�SDUD�¿FDU�FRP�RV�DPLJRV��DPDU��VRUULU��EULQFDU��FDQWDU��GDQoDU��
Nada de compromissos, responsabilidades ou trabalho. Este grupo também 
despertaria o interesse do comércio, pois ele movimentaria praias, parques 
e locais de diversão.
$�³WXUPD�GR�%HP´�±�RUJDQL]DULDP�PRPHQWRV�GH�UHÀH[mR��RUDomR��MHMXP��

penitência e solidariedade. O dia seria para agradecer por tudo de bom que 
temos. Nos encontros desta turma, não haveria horários e nem coordena-
ção. Em meio a um silêncio contemplativo, alguém poderia iniciar um canto 
ou uma reza, e seria acompanhado pelos demais. Seria o interior falando ao 
H[WHULRU��2�LQtFLR�H�R�¿P�GHVWH�VDQWR�GLD�WHULDP�R�EDGDODU�GRV�VLQRV�HP�WRGDV�
as igrejas, anunciando que a tarefa foi cumprida.

Nesta história, não poderiam faltar “os infratores”. Para toda lei, sempre 
existe, ao menos, um infrator para infringi-la. Eles seriam aqueles que não 
conseguiriam viver sem o tempo. Mas, diferentemente dos sensíveis, os in-
fratores não são escravos do tempo e não entrariam em pânico por falta do 
tempo. Os infratores são viciados no tempo. Em nome do tempo, eles come-
tem crimes. E preferem ser multados, e até mesmo perder a liberdade do 
que abandonar o vício. Em relação às atividades deste grupo, os governos 
já estariam se articulando e, antes do DTT, realizariam campanhas de sensi-
bilização e conscientização da sociedade para impedir a ação daquele grupo 
durante o DTT.
3RU�¿P��WHUtDPRV�R�JUXSR�GRV�³3UyV�H�&RQWUDV´��HVWHV�QmR�SRGHULDP�IDO-

tar. Eles não conseguiriam ter uma identidade própria, uma vez que nunca 
tiveram. A cada ano, penderiam para um grupo ou para outro, dependendo 
da situação. Para eles, o social continuaria a não fazer diferença, pois o que 
sempre admiraram foi o próprio umbigo. Eles sempre tiveram uma capaci-
dade incrível de adaptação, capaz de causar inveja a qualquer outro grupo. 
Ninguém jamais soube quem eles são e nem o que fazem. Nunca constaram 
nas estatísticas e pesquisas devido à sua invisibilidade.

Mas, sabemos que o ser humano é “supercriativo”, e que encontraria as 
mais variadas formas de viver este dia de folga temporal no calendário. E, 
com certeza, isto seria feito com muita imaginação. Ele criaria novos grupos, 
novas situações e, de uma forma ou de outra, viveria intensamente este 
dia, como já tem vivido. E você já se sente capaz de imaginar o que faria? 
Tudo o que podemos dizer é: então, que venha o dia (D) de dar tempo (T) 
DR�7HPSR��7���



Carnaval - adeus à carne
Luis Felipe Nascimento

(X�DGRUR�R�&DUQDYDO�HP�3RUWR�$OHJUH��SRLV�D�FLGDGH�¿FD�YD]LD��WUDQTXLOD�
H�VLOHQFLRVD��7HQKR�D�VHQVDomR�GH�TXH�R�3UHIHLWR�VH�HQJDQRX��(��HP�YH]�GH�
entregar a chave da cidade para o Rei Momo, entregou para mim. Quando 
chego no supermercado, tem uma vaga reservada para mim. Retiraram to-
GDV�DV�SHVVRDV�GD�¿OD�SDUD�TXH�D�FDL[D�SRVVD�PH�DWHQGHU�UDSLGDPHQWH��1R�
FLQHPD��SRVVR�HVFROKHU�R�OXJDU�RQGH�GHVHMR�VHQWDU��SDUHFH�TXH�D�VHVVmR�p�
especial para mim. Me sinto “o rei da cidade”.
0DV�WDPEpP�WHQKR�PXLWDV�ERDV�OHPEUDQoDV�GDV�IHVWDV�GH�&DUQDYDO��4XDQ-

GR�FULDQoD��QD�PLQKD�FLGDGH�QDWDO��H[LVWLD�D�WUDGLomR�GR�³&DUQDYDO�G¶iJXD �́�
1R�GLD�H�KRUiULR�GHWHUPLQDGR��DV�SHVVRDV�VDLDP�SDUD�D�UXD�HP�FDPLQK}HV�
FRP�WRQpLV�MRJDQGR�iJXD�XPDV�QDV�RXWUDV��(�WDPEpP�³YRDYDP´�EDOGHV�GH�
iJXD�SHODV�MDQHODV�GDV�FDVDV��4XHP�HVWDYD�QD�UXD�HUD�SDUD�VH�PROKDU��2E-
YLDPHQWH�TXH�VHPSUH�WLQKD�XPD�YHOKLQKD�GHVDYLVDGD�TXH�VDLD�QD�UXD��(��
FODUR��MRJDUDP�XP�EDOGH�G¶iJXD�QHOD��8PD�SHVVRD�TXH�FKHJRX�GR�LQWHULRU��H�
TXH�QmR�VDELD�GR�WDO�³&DUQDYDO�G¶iJXD´�H�OHYRX�XP�EDQKR��(�DVVLP�SRU�GLDQ-
WH��$OJXP�WHPSR�GHSRLV��SURLELUDP�HVWH�³&DUQDYDO�G¶iJXD �́

Quando adolescente, tive a oportunidade de, juntamente com meus pri-
mos, participar de blocos de Carnaval nas cidades de Tupanciretã, Santiago 
H�WDPEpP�GR�EORFR�GR�&OXEH�GR�&RPpUFLR�HP�3RUWR�$OHJUH��2V�EORFRV�SHU-
corriam os clubes da cidade. Alguns destes blocos tinham vida o ano todo. 
2X�VHMD��RV�VHXV�LQWHJUDQWHV�VH�UHXQLDP��ID]LDP�SURPRo}HV�DR�ORQJR�GR�DQR�
SDUD�MXQWDU�GLQKHLUR�SDUD�R�&DUQDYDO��HUD�WXGR�PXLWR�RUJDQL]DGR��(OHV�UHX-
niam mais de uma centena de pessoas. Estas e outras cidades do interior 
WLQKDP�FDUQDYDLV�IDPRVRV��TXH�DWUDtDP�R�SHVVRDO�GD�FDSLWDO�H�GH�FLGDGHV�
maiores.
1D�pSRFD�GD�8QLYHUVLGDGH��YHLR�D�IDVH�GH�³YLDMDU�GH�PRFKLOD´�SHJDQGR�

FDURQD�QDV�HVWUDGDV��R�TXH�YLDELOL]RX�TXH�HX�FRQKHFHVVH�RV�FDUQDYDLV�GH�
/DJXQD��GH�)ORULDQySROLV��GH�6DOYDGRU�H�GH�5HFLIH�2OLQGD��7XGR�FRP�SRXFD�
JUDQD�H�PXLWR�DSRLR�GRV�DPLJRV��TXH�DEULDP�VXDV�FDVDV�H�QRV�UHFHELDP��1mR�
VH�VDELD�EHP�DR�FHUWR�TXHP�HVWDYD�QDTXHOD�FDVD��PDV�WRGR�PXQGR�DFKDYD�
XP�FDQWR�SDUD�GRUPLU�GXUDQWH�R�GLD��(�XPD�DYHQWXUD�SHOD�$PpULFD�GR�6XO�
PH�SHUPLWLX�FRQKHFHU�XP�SRXFR�GD�KLVWyULD�H�DV�PiVFDUDV�GHPRQtDFDV�GR�
&DUQDYDO�GH�2UXUR��QD�%ROtYLD�
2�GRXWRUDGR�QD�$OHPDQKD�PH�OHYRX�SDUD�FDUQDYDLV�PDLV�GLVWDQWHV��7LYH�



D�RSRUWXQLGDGH�GH�FRQKHFHU�RV�FDUQDYDLV�PDLV�IDPRVRV�GD�$OHPDQKD��TXH�
VmR�R�GH�&RO{QLD�H�GH�0DLQ]��(P�RXWUDV�RSRUWXQLGDGHV��FRQKHFL�R�HVWUDQKR�
&DUQDYDO�GD�FLGDGH�VXtoD�GD�%DVLOpLD�H�R�GH�9HQH]D��1D�(XURSD��R�&DUQDYDO�
RFRUUH�QR�¿QDO�GR�LQYHUQR��PDV�DLQGD�QR�IULR��1D�$OHPDQKD��R�&DUQDYDO�OHP-
EUD�R�QRVVR�GHV¿OH�GH���GH�VHWHPEUR��$V�SHVVRDV�¿FDP�DR�ORQJR�GDV�FDOoD-
GDV�SDUD�YHU�R�GHV¿OH�GRV�IROL}HV�IDQWDVLDGRV��UDUDPHQWH�VH�RXYH�R�VRP�GH�
DOJXPD�EDQGLQKD��/i�WDPEpP�WHP�FDUURV�DOHJyULFRV��PDV��HP�YH]�GH�JHQWH�
VDPEDQGR��HP�FLPD�GR�FDUUR�WHP�DOJXpP�DWLUDQGR�EDODV�H�ERPERQV�SDUD�R�
S~EOLFR��1HVWH�GLD��WHP�JDUUDIDV�H�ErEDGRV�SRU�WRGR�FDQWR��H�p�XP�GRV�SRX-
FRV�GLDV�GR�DQR�HP�TXH�VH�Yr�OL[R�SHODV�UXDV�
2�&DUQDYDO��QD�%DVLOpLD��FRPHoD�jV�TXDWUR�KRUDV�GD�PDGUXJDGD�GD�WHUoD-

�IHLUD��TXDQGR�VH�DSDJDP�DV�OX]HV�GR�FHQWUR�GD�FLGDGH��WRFDP�RV�VLQRV�GD�
FDWHGUDO�H�VXUJHP�EORFRV�GH�XPDV����D����SHVVRDV��TXH�PDLV�SDUHFHP�XP�
SHORWmR�GH�VROGDGRV��WRGDV�DV�SHVVRDV�HVWmR�PDTXLDGDV�RX�FRP�PiVFDUDV��
WRFDQGR�WDPERUHV��ÀDXWDV�H�StIDURV��FRP�ODQWHUQDV�FRORULGDV�QD�FDEHoD��LOX-
PLQDQGR�R�FDPLQKR�SRU�RQGH�SDVVDP��2�S~EOLFR�FDPLQKD�SHODV�UXDV�HQ-
TXDQWR�DVVLVWH�DTXHOH�GHV¿OH�GHVRUGHQDGR�GH�EORFRV�TXH�YrP�GH�GLIHUHQWHV�
GLUHo}HV��VXUJLQGR�GH�FDGD�UXHOD�HVWUHLWD�H�HVFXUD�
-i�R�&DUQDYDO�GH�9HQH]D�SUDWLFDPHQWH�QmR�WHP�P~VLFD��FRP�H[FHomR�GH�

DOJXP�SHTXHQR�JUXSR�WRFDQGR�VD[��ÀDXWD�H�EXPER��2�IRUWH�GR�&DUQDYDO�GH�
9HQH]D�VmR�DV�OX[XRVDV�IDQWDVLDV�H�DV�OLQGDV�PiVFDUDV��$V�SHVVRDV�VLPSOHV-
PHQWH�VH�IDQWDVLDP�H�VDHP�SHODV�UXDV�SDUD�VHU�DGPLUDGDV�H�IRWRJUDIDGDV��e�
R�SDUDtVR�GRV�IRWyJUDIRV��SRLV�QmR�p�QHFHVViULR�QHP�SHGLU�OLFHQoD��RV�³PRGH-
ORV´�SRVDP�H�¿FDP�j�VXD�GLVSRVLomR�
(X�LPDJLQDYD�TXH�R�&DUQDYDO�HUD�XPD�IHVWD�EUDVLOHLUD��SRLV�WRGD�YH]�TXH�

DOJXpP�GHVFREULD�TXH�HX�HUD�EUDVLOHLUR��ORJR�GL]LD��³%UD]LO��&DUQDYDO��IRR-
WEDOO« �́�)LTXHL�IUXVWUDGR��QR�GLD�HP�TXH�GHVFREUL�TXH�D�QRVVD�PDLRU�IHVWD�
SRSXODU�Mi�H[LVWLD��QR�(JLWR�������DQRV�DQWHV�GH�&ULVWR��+i�TXHP�GLJD�TXH�R�
&DUQDYDO�WHYH�RULJHP�HP�IHVWDV�SDJmV�QD�DQWLJD�5RPD��$QWHV�GR�QDVFLPHQWR�
GH�&ULVWR�VH�FRPHPRUDYD�HP�5RPD�DV�³6DWXUQiOLDV �́�IHVWDV�HP�KRPHQDJHP�
DRV�GHXV�6DWXUQR��TXH�HUDP�SURWHJLGDV�SRU�%DFR��GHXV�GR�YLQKR��
([LVWHP�PXLWRV�DVSHFWRV�GR�&DUQDYDO�TXH�VmR�SRXFR�FRQKHFLGRV��3RU�

H[HPSOR��D�VXEYHUVmR�VRFLDO��1DV�VDWXUQiOLDV�H�HP�RXWUDV�FRPHPRUDo}HV�
TXH�GHUDP�RULJHP�DR�&DUQDYDO��WXGR�VH�LQYHUWLD��XP�SULVLRQHLUR�HUD�WUDQV-
IRUPDGR�HP�UHL�H�R�UHL�HUD�KXPLOKDGR�IUHQWH�D�GHXV��2V�KRPHQV�VH�YHVWLDP�
FRPR�PXOKHUHV��H�DV�PXOKHUHV��FRPR�KRPHQV��2V�HVFUDYRV�VH�FRORFDYDP�
QRV�OXJDUHV�GRV�VHQKRUHV��TXH�DVVXPLDP�R�SDSHO�GH�HVFUDYRV��$�,JUHMD�&D-
WyOLFD�QmR�JRVWDYD�GHVWD�VXEYHUVmR��H�DJLX�SDUD�UHHQTXDGUDU�HVWDV�FRPH-
PRUDo}HV��$�SDUWLU�GR�VpFXOR�9,,,��FULRX�D�6HPDQD�6DQWD�H�D�4XDUHVPD��(P�
RXWUDV�SDODYUDV��R�GRPLQJR�GH�3iVFRD�RFRUUH�DSyV�D�SULPHLUD�OXD�FKHLD�GR�
HTXLQyFLR�GR�RXWRQR��QR�KHPLVIpULR�VXO��H�D�WHUoD�IHLUD�GH�&DUQDYDO�RFRUUH�
���GLDV�DQWHV�GD�3iVFRD��$�WHUoD�IHLUD�GH�&DUQDYDO�p�FRQKHFLGD�FRPR�³WHUoD-
�IHLUD�JRUGD´��³0DUGL�*UDV´�HP�IUDQFrV��VLQ{QLPR�GH�&DUQDYDO��
2�WHUPR�³&DUQDYDO´�WHYH�RULJHP�QR�ODWLP��FDUQLV�YDOOHV��RX�³RV�SUD]HUHV�

GD�FDUQH´���3RUWDQWR��VH�SRGH�ID]HU�PXLWD�IHVWD�DWp�D�³WHUoD�IHLUD�JRUGD �́�
'HSRLV��YHP�D�³TXDUWD�IHLUD�GH�FLQ]DV´�±�R�SULPHLUR�GLD�GD�TXDUHVPD�±�TXH�
VHJXQGR�D�WUDGLomR��p�XP�DGHXV�j�FDUQH��SRLV�VH�LQLFLD�R�SHUtRGR�GH����GLDV��
GXUDQWH�RV�TXDLV�VH�GHYHULD�¿FDU�VHP�VH[R�H�VHP�RV�GHPDLV�SUD]HUHV�GD�
carne.



4XDQGR�RV�SRUWXJXHVHV�YLHUDP�SDUD�R�%UDVLO��WURX[HUDP�D�WUDGLomR�GR�
³(QWUXGR´��HQWUDGD�GD�4XDUHVPD���SHUtRGR�HP�TXH�DV�SHVVRDV�MRJDYDP��
XPDV�QDV�RXWUDV��iJXD��IDULQKD��ODPD�H�DWp�PHVPR�OL[R��'HSRLV�YLHUDP�RV�
FDUQDYDLV�GRV�VDO}HV��TXH�UHXQLDP��HP�VDO}HV��D�HOLWH�H�D�FODVVH�HPHUJHQWH��
GHL[DQGR�R�SRYR�ID]HQGR�DV�VXDV�IHVWDV��QDV�UXDV�
2�&DUQDYDO�EUDVLOHLUR�QmR�WLQKD�XP�ULWPR�SUySULR��$V�EULQFDGHLUDV�HUDP�

DFRPSDQKDGDV�GH�ULWPRV�FRPR�D�SROFD��DV�YDOVDV��DV�TXDGULOKDV��HWF��(P�
������&KLTXLQKD�*RQ]DJD�FRPS{V�VHX�FOiVVLFR�³Ï�DEUH�DODV �́�TXH�p�FRQ-
siderada a primeira marchinha para o Carnaval brasileiro. As marchinhas 
¿]HUDP�PXLWR�VXFHVVR�DWp�VHUHP�VXFHGLGDV�SHOR�VDPED��QD�GpFDGD�GH�����
2V�VDPELVWDV�HUDP�PXLWR�SUHVWLJLDGRV�H�HUDP�FKDPDGRV�GH�³SURIHVVRUHV �́�
2V�EORFRV�GH�&DUQDYDO�TXH�WLQKDP�³SURIHVVRUHV´�SDVVDUDP�D�VH�FKDPDU�GH�
“escolas de samba”.
2�&DUQDYDO�VH�GHVHQYROYHX�WDPEpP�HP�RXWUDV�UHJL}HV�GR�%UDVLO��1R�¿-

QDO�GR�VpFXOR�;,;��VXUJLX��QD�%DKLD��R�$IR[p��XP�JUXSR�GH�QHJURV�TXH�VDtD�
FDQWDQGR�H�GDQoDQGR�SHODV�UXDV��2�WULR�HOpWULFR�VXUJLX�HP�������FRP�'RG{��
2VPDU�H�7HPtVWRFOHV��FRQVDJUDQGR�R�&DUQDYDO�GH�UXD��1D�GpFDGD�GH�������
¿]HUDP�VXFHVVR�JUXSRV�FRPR�RV�1RYRV�%DLDQRV��R�EORFR�³,Or�$L\r´�H�RV�³)L-
OKRV�GH�*DQGK\ �́�(�D�GpFDGD�GH������IRL�D�YH]�GRV�JUXSRV�&DPDOHmR��(YD�H�
2ORGXP�
2�&DUQDYDO�GH�UXD�p�IDPRVR�WDPEpP�HP�FLGDGHV�FRPR�1DWDO��0DFHLy��

2OLQGD�H�5HFLIH��(P�5HFLIH�H�2OLQGD�H[LVWH�D�WUDGLomR�GRV�GHV¿OHV�GH�³ERQHFRV�
gigantes”. Ao som do ritmo chamado “Maracatu”, com a percussão baseada 
HP�WDPERUHV��DV�SHVVRDV�UHSUHVHQWDP�UHLV��UDLQKDV��FDYDOHLURV��tQGLRV��HWF��
-i�R�)UHYR��TXH�SUHGRPLQD�HP�5HFLIH�H�2OLQGD��p�XP�ULWPR�UiSLGR��GDQoDGR�
FRP�XPD�VRPEULQKD�FRORULGD�H�TXH�H[LJH�PXLWD�IRUoD�QDV�SHUQDV��e�TXDVH�
XPD�DFUREDFLD��1R�5LR�*UDQGH�GR�6XO��HP�3RUWR�$OHJUH��FRQWLQXD�IRUWH�D�WUD-
GLomR�GR�GHV¿OH�GDV�HVFRODV�GH�VDPED��PDV�PH�SDUHFH�TXH�R�&DUQDYDO��QR�
LQWHULRU��HQIUDTXHFHX�VLJQL¿FDWLYDPHQWH��e�FRPR�DSHQDV�PDLV�XP�³IHULDGmR´�
�XP�IHULDGR�SURORQJDGR���RV�JD~FKRV�YLDMDP�SDUD�D�SUDLD��SDUD�D�VHUUD��SDUD�
YLVLWDU�DPLJRV�H�IDPLOLDUHV��PDV�QmR�YHMR�DQLPDomR�FRP�DV�IHVWDV�GH�&DUQD-
val do interior.
2�&DUQDYDO�VH�WRUQRX�D�IHVWD�PDLV�SRSXODU�GR�%UDVLO�H�HQWURX�QR�*XLQQHVV�

%RRN��VHQGR�TXH�R�&DUQDYDO�GR�5LR�p�R�PDLRU�GR�PXQGR��H�TXH�R�*DOR�GD�
0DGUXJDGD��GH�5HFLIH��p�R�PDLRU�EORFR�GH�&DUQDYDO�GR�PXQGR�
7DPEpP�p�,QWHUHVVDQWH�REVHUYDU�TXH��GXUDQWH�RV�GLDV�GH�FDUQDYDO��DO-

JXPDV�SHVVRDV�ID]HP�UHWLURV�HVSLULWXDLV��HQTXDQWR�RXWUDV�³FDHP�QD�IROLD �́�
1HVWH�DVSHFWR��R�&DUQDYDO�FRQWLQXD�UHXQLQGR�R�VDJUDGR�H�R�SURIDQR��GH�PRGR�
FRPSDUiYHO�DR�GH�VXDV�RULJHQV�

Depois de toda esta revisão dos meus velhos carnavais, me dei conta de 
TXH�SUHFLVR�LQFOXLU��QR�PHX�FXUUtFXOR��R�&DUQDYDO�QR�5LR�GH�-DQHLUR��6RX�SUR-
IHVVRU��H�QXQFD�VDt�QXPD�HVFROD�GH�VDPED��$OJXpP�Dt�p�SDUFHLUR"



Os acadêmicos de São Paulo no 
Sambódromo

Milton de Abreu Campanario

Nos idos de 2000, após eu passar o estresse de trabalhar no Bug do Milê-
nio, minha então companheira Cristina Limongi, acadêmica notável e anima-
da carnavalesca, resolveu, com um grupo de amigos, passar o Carnaval na 
Avenida, mais propriamente, no Sambódromo carioca. Para mim, seria uma 
experiência única, embora nunca tenha tido o dom de sambar, tendo até um 
FHUWR�SkQLFR�GR�DOWR�YROXPH�GDV�EDWHULDV�H�GD�PXOWLGmR�HQ¿OHLUDGD�RX�GLVSHU-
sa. Por vezes, me encanta ver as escolas na televisão, ou ir à arquibancada 
para torcer pela Gaviões, ou mesmo ter tido, por duas vezes, a oportunidade 
de ir nas arquibancadas da Sapucaí, levado por outro acadêmico economista 
amigo, o Flávio Castelo Branco. Ele entende de Carnaval, da história e de 
detalhes da escola a cada ano. É bom ter amigos que, ao mesmo tempo, são 
guias. Mas, entrar na pista, vestido de pássaro, com plumas e paetês, aí já 
é outra coisa. E foi este o meu destino.

A Cris tomou a dianteira, juntamente com os colegas da USP, e encomen-
dou as fantasias, que são feitas por membros da escola, terceirizados. Nem 
tudo o que vemos na avenida é feito no Barracão, mas sim por famílias, que 
têm, neste momento, uma atividade artesanal e uma pequena fonte de ren-
da extra. E assim foi. Escolhe ou negocia o Bloco em que irá participar e a 
fantasia é fornecida em um endereço qualquer da família de carnavalescos. 
E assim foi. Fomos para o Rio, eu sempre com um certo temor do que teria 
que enfrentar, mas preparado e protegido pelo animado grupo de amigos. 
Cris e eu nos instalamos no apartamento de um primo meu. Este, durante 
o Carnaval, foge do Rio. Ficamos à vontade, em compasso de espera pelo 
grande dia, um sábado de carnaval.

No fatídico dia, experimentamos as fantasias, sob a pressão de um enor-
me calor. Uma enorme diversão, um ajudando o outro e encaixar cada deta-
lhe nos lugares devidos. Ficamos absolutamente escondidos no enorme vo-
OXPH�GH�RUQDPHQWRV��FREULQGR�GHVGH�RV�SpV�DWp�D�FDEHoD��$�&ULV�¿FRX�DLQGD�
com seu lindo rosto à mostra, e eu, com uma cara de nerd, vestido de penas 
e paetês. Tratava-se de pássaros que vêm da imaginação, um surrealismo 
puro, no melhor estilo de Joãozinho Trinta. Aliás, em outra oportunidade, 
tive o grande prazer de conhecê-lo pessoalmente. Parcialmente vestidos e 



com sacos contendo os elementos maiores da fantasia, nos dirigimos ao 
Sambódromo. Lá, na “concentração”, havia uma “dispersão” e uma aparente 
falta de organização. Os outros colegas se dirigiram ao espaço de espera, 
umas duas horas antes da entrada da escola. Tudo parecia feito na base do 
improviso. Ficamos perdidos por um tempo, Cris e eu. Buscando uma dire-
omR��DFDEDPRV�SRU�¿FDU�MXQWR�DRV�$FDGrPLFRV�GD�6DOJXHLUR��FRPSRVWR�SRU�
compositores da escola, todos elegantemente vestidos de branco sobre suas 
peles morenas. Conversamos com uns e outros, mas nitidamente estávamos 
fora de lugar, vestidos como o tal pássaro surreal. Aprendemos um pouco 
com estes compositores, todos de raízes culturais populares, o que nos en-
cantou muito.

Após um certo momento de descanso, sentados junto àqueles carnava-
lescos, aproximou-se um repórter do Jornal O Globo e nos entrevistou com 
TXHVW}HV�JHQpULFDV�FRPR�SUR¿VVmR��RULJHP��FXULRVLGDGHV�SHVVRDLV�H�PRWL-
vações para estar no Carnaval mais famoso do mundo. Tiramos fotos e res-
pondemos como paulistas, com um certo descaso, sabendo que estávamos 
FREULQGR�XP�WHPSR�GH�HVSHUD�j�HQWUDGD�GR�GHV¿OH��0DV�MRUQDOLVWDV�VmR�³XPD�
HVSpFLH�j�SDUWH �́�7UDWD�VH�GH�XPD�SUR¿VVmR�PXLWR�HVWUHVVDQWH��SRLV�Ki�TXH�
se transformar um evento idiota (entrevista com dois professores vestidos 
à fantasia) em notícia de repercussão. E pior, isto deve ser feito num curto 
espaço de tempo.

Entramos na pista, mas não sem antes presenciar cenas hilárias de fan-
WDVLDV�FDLQGR��HVIUHJDo}HV�GH�FRUSRV�QD�JUDQGH�GLYHUVLGDGH�GH�¿JXUDV��H�
mesmo uma fantástica mulata, destaque de carro alegórico, que caiu de 
uma altura de cinco metros, o que demandou a presença de bombeiros e pa-
ramédicos. Ela foi direto ao hospital. Uma pena!!! – (ou várias) a menos no 
carnaval... Mas, seguimos em frente, tentando entrar no ritmo, eu sempre 
atrás da Cris que, feliz da vida, seguia a escrita do Bloco e o ritmo da fan-
tástica bateria. Foi uma experiência extraordinária, vendo a multidão acima, 
onde normalmente estamos. Esta “visão ao contrário” explica, em parte, a 
felicidade daqueles carnavalescos que, por um curto momento, vivenciei. 
Estar naquele ambiente é incorporar as emoções do ritmo do samba-enredo, 
tendo ao lado os carros alegóricos, a diversidade de fantasias, as mulheres 
exuberantes, as senhoras baianas com seus longos vestidos, os artistas da 
dança e muitos outras sensações. À nossa frente, os Acadêmicos composito-
UHV�YHVWLGRV�GH�EUDQFR��JORUL¿FDQGR�VXD�IXQomR�SULPRUGLDO��(X��LQIHOL]PHQWH��
fazia somente acompanhar. Naquele curto intervalo da vida, literalmente 
jogamos fora nosso intelecto e vivemos a pura harmonia dos sentidos pri-
mitivos.
([DXVWRV��IRPRV�SDUD�R�¿QDO�GR�GHV¿OH��GH�RQGH�SDUWLPRV�SDUD�XPD�FR-

memoração regada a cerveja. A volta à casa também foi um ensinamento, 
FRP�D�GHYROXomR�GD�IDQWDVLD��DV�GHVSHGLGDV�LQ¿QGiYHLV�H�D�DOHJULD�GH�WHU�
SUHVHQFLDGR�HVWD�QRLWH�IDQWiVWLFD�QD�6DOJXHLUR��0DV��R�JUDQ�¿QDOOH�DFRQWHFH-
ria na manhã de domingo. Acordamos assustados com um telefonema de um 
RXWUR�SULPR�ÀXPLQHQVH�SHUJXQWDQGR�R�TXH�HX�H�D�&ULV�HVWiYDPRV�ID]HQGR�
na capa do Globo, com nossa foto estampada sob o título “Os Acadêmicos de 
São Paulo no Sambódromo”. Ainda meio tonto, não acreditei. Acordei a Cris e 
passei o recado. Parecia piada. Saímos para comprar o jornal e era realidade. 
O nosso amigo jornalista fez este milagre de tornar dois foliões acadêmicos 



de São Paulo em celebridades do Globo. Por um único dia. 
Abraços.



O lusco-fusco do Carnaval, ou o 
ocaso do acaso

Pedro Costa

Sempre gostei muito de um horário especial do dia, em que ele vai dan-
do lugar à noite, bem aos poucos. Nós, gaúchos, chamamos essa hora de 
³OXVFR�IXVFR´�±�TXH�QmR�VHL�R�TXH�VLJQL¿FD�QHP�GH�RQGH�VDLX�R�QRPH����±�H�
Mia Couto refere-se a ela, num conto, como o momento em que “os farrapos 
de poeira demoravam o último sol”. Escrevo essas linhas nessa hora.

Talvez o rescaldo do Carnaval seja um momento desse lusco-fusco. Meio 
folia, meio razão. Costurado pela melancolia e pela madorra da volta para 
um tempo de ordem. Mais do que uma crônica das possíveis concessões que 
podem sustentar esta ordem, esse momento transitório, difuso e impreciso, 
que me lembra exatamente os movimentos de vida que estão nessa faixa do 
incompreensível, e que o nosso pensamento ocidental típico, maniqueísta e 
GLFRW{PLFR��WHP�WDQWD�GL¿FXOGDGH�SDUD�HQWHQGHU��

Sim, gosto das zonas sombrias em que a nossa total humanidade se 
manifesta. Ou, poderíamos até ousar dizer, só somos verdadeiramente hu-
manos nessa meia-luz (ou meia noite?) em que se costura o diálogo entre o 
nosso modo de viver lógico e a nossa sensibilidade. Lembro – e evoco aqui 
±�DV�UHÀH[}HV�HQWUH�H[SHULrQFLD�H�YLYrQFLD��$�SULPHLUD��PHGLDGD�SHOD�UD]mR��
E a segunda, como forma sensível de apreender a realidade. Há duas reali-
dades? Uma captada pela razão, e outra pela sensibilidade? E quando essas 
³UHDOLGDGHV´�VH�PDQLIHVWDP�HP�QyV"�2�TXH�HVWi�FHUWR"�$�WHVH�RX�D�SRHVLD"�2�
discurso ou o corpo que dança? O retrato ou a pintura surreal? 
(X�¿FR�FRP�R�OXVFR�IXVFR�GD�YLGD��FRP�R�LU�H�YLU�HQWUH�DV�GXDV�FRLVDV�TXH�

sou e as diferentes realidades que me assaltam. Não quero ser capturado 
por qualquer delas, quero chorar ouvindo música, e também quero fazer re-
YROXomR��$GRUR�OHU��HVWXGDU�H�OHFLRQDU��HVWRX�D�WRGR�WHPSR�SHQVDQGR�H�GHVFR-
EULQGR�PLQKD�HWHUQD�H�LQ¿QLWD�LJQRUkQFLD��TXH��REYLDPHQWH��PH�Gi�PDLV�VHGH�
de ler, de estudar e de pensar. Depois paro no batuque do tambor, no olhar 
enamorado, no desejo incontido de rir ou de amar, embora eu não saiba a 
diferença entre os dois.

Não quero ser uma crônica de autoajuda: quero convidar o leitor à con-
IXVmR�H�DR�GHVD¿R�GR�GHVDVVRVVHJR�TXH�QRV�LPSXOVLRQD��$FKR�TXH�R�¿P�GR�
&DUQDYDO�±�FRPR�RFDVR�GR�DFDVR��TXDQGR�¿QGD�D�FRQFHVVmR�DRV�VRQKRV�H�R�



SODQHMDPHQWR�YLUD�D�SDXWD�GD�YLGD�±�UHIRUoD�PLQKD�FRQYLFomR�LUUHÀHWLGD�GH�
TXH�p�QD�IRUoD�GHVVH�HVSDoR�LPSUHFLVR�TXH�HVWi�D�SRWrQFLD�GH�YLYHU��$R�PH-
nos o viver que eu quero ter. 
'HL[R�YRFrV�HQWmR�FRP�XP�SRHPD��R�³SRHPD�GR�GHVHQUHGR �́�SURGX]LGR�

QHVVH�FOLPD�GH��¿P�GH"��&DUQDYDO�

&DQWHL�XP�&DUQDYDO�GH�GHVHQUHGR�TXH�PH�HQUHGD�HP�WL
3UHVR�SHOD�OtQJXD�VHUSHQWLQD�TXH�PH�VHUSHQWHLD�R�FRUSR�H�PH�MRJD�
SUR�FKmR
RQGH�EDWH�R�Sp�H�DUUDVWD�R�FRUGmR�GR�EORFR�LQFDELGR�H�GLVIRUPH�GD�
SDL[mR
6RQKHL�FRP�EHLMRV�TXH�FDtDP�FRPR�FRQIHWHV�HP�XPD�FKXYD�SLSR�
cante e desarmônica de si

0HX�VRUULVR�LQYLVtYHO�VH�UHJR]LMD�FDODGR��H�VH�ID]�HVWDQGDUWH�GR�TXH�
vivo

2�SDVVR�HYROXtGR�SHODV�SHGUDV�GD�UXD�VDPED�QD�GLUHomR�GR�DEUDoR�
saudoso
$EUDoR�TXH�SX[D�WHX�FRUSR��VXDGR�GH�VRQKR
FRPR�VH�PHX�VHQWLPHQWR�FRUSRUL¿FDGR�TXLVHVVH�EXPEDU�D�EDWLGD�
GR�WHX�FRUDomR
DPRU�VHP�ULWPR��GHVDUPRQL]DGR�GH�WXGR�TXH�HVFXUHFH�D�YLGD
FRQVWUXtGR�QD�UHVSLUDomR�GR�WDPERU
H�QD�FDGrQFLD�GR�GHVHMR

$PRU�VHP�TXDUWD�IHLUD
Sem cinzas
6y�IRJR



Repaginando a Páscoa
Luis Felipe Nascimento

O Papa Francisco está empenhado em modernizar e tornar a Igreja Católi-
ca mais popular. Para que a mensagem cristã faça sentido para a juventude e 
que seja melhor compreendida pelos seus milhões e milhões de seguidores, 
é necessário repaginar a linguagem e os símbolos da Páscoa. 
3iVFRD�VLJQL¿FD�³SDVVDJHP �́�(��QD�(XURSD��D�3iVFRD�VLJQL¿FDYD�D�FHOH-

bração da passagem do inverno para a primavera. Para os Judeus, a Páscoa 
HVWi�UHODFLRQDGD�FRP�D�SDVVDJHP�SHOR�0DU�9HUPHOKR��IXJLQGR�GR�(JLWR��3DUD�
os cristãos, a Páscoa é a passagem da morte para a vida, a ressurreição de 
Cristo.

 Atualmente, mesmo quando se fala em Páscoa, a passagem que lem-
EUDPRV�p�D�³SDVVDJHP�DpUHD �́�RX�D�³SDVVDJHP�SHOR�SHGiJLR �́�SRLV�D�3iVFRD�
está associado com feriadão, com viagens. Os símbolos mais lembrados são 
R�³&RHOKR´�H�R�³2YR�GH�&KRFRODWH �́�6H�SHUJXQWDUPRV�SDUD�XP�DGROHVFHQWH�R�
TXH�DFRQWHFHX�GH�LPSRUWDQWH�QD�3iVFRD��WDOYH]�HOH�¿TXH�QD�G~YLGD�VH�TXHP�
morreu foi Jesus Cristo ou Tiradentes. Portanto, hoje seria muito difícil recu-
SHUDU�R�VLJQL¿FDGR�GRV�VtPERORV�GD�3iVFRD�&ULVWm�TXH�VmR�D�³&UX]´��YLWyULD�
VREUH�D�PRUWH���³3mR�H�9LQKR´��YLGD�HWHUQD��H�R�³&RUGHLUR´��VDFUL¿FDGR�SDUD�
salvar a humanidade). 
0DV�D¿QDO��R�TXH�FRHOKR�H�RV�RYRV�GH�FKRFRODWH�WrP�D�YHU�FRP�D�3iVFRD"�

Historicamente, o coelho foi usado como símbolo da fertilidade, pois ele se 
reproduz muito rapidamente. Na Antiguidade, a mortalidade era altíssima e 
D�IHUWLOLGDGH�HUD�VLQDO�GH�SUHVHUYDomR�GD�HVSpFLH��GH�XPD�YLGD�PHOKRU��(�R�
RYR"�$OJXPDV�LQWHUSUHWDo}HV�GL]HP�TXH�R�³RYR´�FRQWpP�DOJR�RFXOWR��p�XPD�
capsula que tem, dentro dele, uma vida que, em algum momento, irá surgir. 
Por isto, ele está relacionado com a ressurreição de Cristo, que estava dentro 
GH�XPD�FiSVXOD��R�W~PXOR��H�TXH�UHVVXUJLX�SDUD�D�YLGD��2XWUD�YHUVmR�GL]�TXH�
a relação do ovo de chocolate com a Páscoa foi apenas uma invenção dos 
confeiteiros franceses no século XVIII. 
&RPR�SULPHLUR�3DSD�6XO�$PHULFDQR��)UDQFLVFR�VDEH�TXH�DTXL�D�3iVFRD�

é a passagem para o inverno, e que, no nosso povo, não falta fertilidade. 
Cordeiros são muito apreciados, principalmente a paleta. Ciente disto tudo, 
o Papa encomendou aos seus assessores uma nova versão para a Páscoa, 
tendo Jesus como um super-herói com uma linguagem popular. Leia a seguir 
DOJXQV�WUHFKRV�GH�XPD�YHUVmR�GUDIW��UDVFXQKR��GDV�VXJHVW}HV�SURSRVWDV�

 



���4XLQWD�IHLUD�6DQWD��6DQWD�&HLD�±�$R�GL]HU��³8P�GH�YyV�VHUi�R�WUDLGRU �́�
-HVXV�VLQDOL]D�TXH�WLQKD�LQIRUPDo}HV�GD�FRQVSLUDomR�SDUD�D�VXD�PRUWH��6XJH-
UH�VH�R�VHJXLQWH�WUHFKR�GH�GLiORJR�SDUD�D�6DQWD�&HLD��>-HVXV@�±�³$t��PRoDGD��
W{�VDEHQGR�TXH�XP�GH�YRFrV�Wi�DSURQWDQGR�SUD�FLPD�GH�PLP´��>-XGDV@�±�
³4XLp�LVWR��PHX�EURWKHU��WX�VDEH�TXH�D�JHQWH�VRPRV�XPD�FRPXQLGDGH��QyLV�
WDPR�IHFKDGR�FRQWLJR��SDUFHUR�´�
���6H[WD�)HLUD�6DQWD��-HVXV�RX�%DUUDEiV"�1D�QRYD�YHUVmR��3LODWRV�SHU-

JXQWDUi�DR�SRYR��³4XHUHP�TXH�HX�VROWH��-HVXV�RX�R�'HSXWDGR�%DUUDEiV��TXH�
HVWi�QR�SUHVtGLR�GD�3DSXGD"´�2�SRYR�UHVSRQGH��³%DUUDEiV��%DUUDEiV��6ROWD�
R�%DUUDEiV�´�
���6H[WD�)HLUD�6DQWD��0RUWH�GH�-HVXV�±�$WXDOPHQWH��QLQJXpP�FRQVHJXH�

LPDJLQDU�XPD�SHVVRD�SDVVDJHP�SUHJDGD�QXPD�FUX]��6XJHUH�VH�TXH�D�PRUWH�
de Jesus ocorra na viatura que o levava para a prisão. Os guardas romanos 
dirão que a morte foi causada por uma bala perdida. 
���6iEDGR�GH�$OHOXLD��)ODJUDQWH�GH�%DUUDEiV�±�HOH�p�ÀDJUDGR��SRU�XPD�

FkPHUD�RFXOWD��UHFHEHQGR�SURSLQD�H�FRORFDQGR�R�GLQKHLUR�QD�FXHFD��
���'RPLQJR�GH�3iVFRD��5HVVXUHLomR�GH�-HVXV�±�FRP�XPD�FDSD�YHUPHOKD��

Jesus sobrevoa Jerusalém causando medo e espanto aos poderosos. O mes-
PR�SRYR��DUUHSHQGLGR�GH�WHU�SHGLGR�SDUD�TXH�%DUUDEiV�IRVVH�VROWR��JULWD��
³-HVXV��-HVXV��-HVXV��(OH�YHLR�SDUD�QRV�VDOYDU�´�
���6tPERORV�±�HP�YH]�GH�FRHOKRV�SDUD�UHSUHVHQWDU�D�IHUWLOLGDGH�H�D�SUH-

VHUYDomR�GD�HVSpFLH��VXJHUH�VH�IDODU�HP�³VXVWHQWDELOLGDGH �́�$�3iVFRD�VHUi�R�
SHUtRGR�HP�TXH�RV�FULVWmRV�LUmR�FRPSUDU�SURGXWRV�HFROyJLFRV�H�UHÀHWLU�VREUH�
a preservação do meio ambiente, relembrando que a natureza foi criada por 
'HXV��6HUi�PDQWLGD�D�WUDGLomR�GH�GDU�SUHVHQWHV��0DV��HP�YH]�GH�RYRV�GH�
FKRFRODWH��TXH�GH�³VXUSUHVD´�PHVPR�WrP�DSHQDV�R�SUHoR���VXJHUH�VH�TXH�DV�
SHVVRDV�SUHVHQWHLHP�³KRUDV�GH�FRQYLYrQFLD �́�3RU�H[HPSOR��RV�SDLV�SRGHUmR�
HQWUHJDU�SDUD�RV�¿OKRV�XP�SDFRWH�HPEDODGR�SDUD�SUHVHQWH��FRP�XP�ELOKHWL-
QKR�HVFULWR��³3DSDL�H�0DPmH�YmR�EULQFDU�WRGD�D�WDUGH�FRP�YRFr �́�RX��³+RMH�
YDPRV�WH�OHYDU�QD�SUDFLQKD �́�DOJR�TXH�UHDOPHQWH�VXUSUHHQGD�D�FULDQoD��8P�
verdadeiro presente! 

$V�PXGDQoDV�QD�YHUVmR�R¿FLDO�GD�3iVFRD�SURPHWHP�PXLWD�DGUHQDOLQD�H�
SRXFDV�FDORULDV��R�TXH�WDPEpP�FRQWULEXLUi�SDUD�UHGX]LU�D�REHVLGDGH�GD�SR-
SXODomR���6H�GHSHQGHU�GR�³3DSD�&KLFR �́�RV�FRHOKRV�H�RYRV�GH�FKRFRODWH�HVWmR�
FRP�RV�GLDV�FRQWDGRV��3RUWDQWR��VH�YRFr�JRVWD�GH�SDJDU������RX����YH]HV�R�
preço da mesma quantidade de chocolate, só que no formato de um ovo ou 
de um coelho, ao invés do formato de uma barra, aproveite esta Páscoa.



Três coisas que 
não podem faltar no Natal!

Luis Felipe Nascimento

O que não pode faltar num Natal? 
Para as crianças, certamente são os presentes e o Papai Noel. 
E para os adultos, quais seriam os itens fundamentais para fazer um bom 

Natal? 
Vocês já se perguntaram: por que o Natal é diferente de qualquer outro 

feriado? 
Na noite de Natal quase não tem assaltos, reduz o número de acidentes 

H�GDV�EULJDV��(�GHVFRQ¿R�TXH�DWp�R�Q~PHUR�GH�PRUWHV�QDWXUDLV�GLPLQXDP�
(morrem mais os bêbados e os deprimidos, os que estavam sozinhos, sem 
amigos e família). 

O Natal é um momento mágico, algo de diferente acontece nos nossos 
corações! Neste dia nos tornamos pessoas diferentes. Justamente nós, que 
VRPRV�WmR�FUtWLFRV�FRP�DV�HYLGrQFLDV�FLHQWt¿FDV�±�TXHVWLRQDPRV�VH�R�KRPHP�
foi ou não a Lua; se o cigarro causa câncer ou não; se o Planeta está aque-
cendo ou não; etc., etc. Somos críticos com tantas coisas, mas aceitamos a 
KLVWyULD�R¿FLDO�GR�1DWDO��TXH�GL]�TXH�-RVp�H�0DULD�HVWDYDP�IXJLQGR�GR�UHFHQ-
seamento que estava sendo feito por Herodes na Galiléia e, que na noite de 
24 de dezembro, pernoitaram nas imediações de Belém, num presépio [local 
RQGH�VH�UHFROKH�R�JDGR@��TXDQGR�QDVFHX�-HVXV��¿OKR�GD�YLUJHP�0DULD�H�GR�
Espírito Santo. 

Este dia marcou o início da nossa era, o Ano Zero da era cristã. Quando 
nos referimos a um determinado ano, estamos fazendo uma referência a “x” 
anos após o nascimento de Jesus. Praticamente todos os dias reconhecemos 
H�YDOLGDPRV�D�KLVWyULD�R¿FLDO�GR�QDVFLPHQWR�GH�-HVXV��

Analisando o que dizem os evangelistas, historiadores e o próprio Papa, 
SHUFHEH�VH�TXH�QDGD�GLVWR�p�YHUGDGH��6HJXQGR�/XFDV�H�0DWHXV��-HVXV�WHULD�
nascido durante o reinado de Herodes, portanto ele teria nascido entre os 
anos 6 e 4 d.C., ou seja, antes dele mesmo. 

Os historiadores dizem que Jesus nasceu na Galiléia, mas que os evan-
JHOLVWDV�D¿UPDP�TXH�IRL�HP�%HOpP��SDUD�UHODFLRQDU�R�QDVFLPHQWR�GH�-HVXV�
FRP�D�SURIHFLD�GH�0LTXHLDV��TXH�GL]LD�TXH�R�0HVVLDV�HVSHUDGR�SHORV�MXGHXV�
nasceria em Belém. 

O equívoco não foi só do lugar e do ano. Segundo os historiadores, a noite 



de 24 de dezembro foi escolhida para se contrapor à principal festa pagã dos 
romanos (o dia do Sol Invencível), data em que celebravam o solstício de 
inverno (a noite mais longa do ano). 

Como a história do nascimento de Jesus em 24 de dezembro “emplacou”, 
no ano 354, os romanos resolveram pegar uma carona, e cristianizaram a 
sua festa chamando-a de Natalis Solis Invicti (ou “o nascimento do sol in-
vencível”). 
2�3DSD�%HQWR�;9,��HP�VHX�OLYUR�³-HVXV�GH�1D]DUp �́�D¿UPD�TXH��QR�ORFDO�

onde Jesus nasceu, não haviam animais, e que esta ideia teria sido criada 
pelos hebreus no século VII. Portanto, o burro e a vaca foram retirados do 
presépio, vão ter que sair da foto. 
6H�RV�KLVWRULDGRUHV�H�R�3DSD�HVWLYHUHP�FHUWRV��D�KLVWyULD�R¿FLDO�GR�1DWDO�p�

uma “construção” feita pelo homem, muitos anos depois do nascimento de 
Jesus. Quanto à existência de Jesus, mesmo os mais críticos historiadores 
concordam, de fato, que ele existiu. E dizem que negar a sua existência seria 
como negar a existência dos reis e imperadores da época. Quanto aos pode-
UHV�D�HOH�DWULEXtGRV��EHP�����LVWR�¿FD�SRU�FRQWD�GD�UHOLJLmR�H�GD�Ip�GH�FDGD�XP��
1mR�FRQWHQWHV�FRP�HVWDV�FRQVWUXo}HV�KLVWyULFDV�GR�1DWDO��FULDPRV�D�¿-

gura do Papai Noel, que mora no Polo Norte (na versão norteamericana) ou 
QD�/DS{QLD�±�)LQOkQGLD��QD�YHUVmR�HXURSHLD���2ULJLQDOPHQWH��R�6mR�1LFRODX�
(o Papai Noel europeu) vestia os trajes de bispo, na cor castanha e, no dia 
6 de dezembro (dia de São Nicolau) distribuía presentes para as crianças. 
0DLV�WDUGH��R�FRPpUFLR�FULRX�D�WUDGLomR�GH��QR�GLD����GH�GH]HPEUR��LPLWDU�RV�
WUrV�5HLV�0DJRV��TXH�%HQWR�;9,�GLVVH�QmR�VHUHP�³UHLV´�H�VLP�³ViELRV´���H�GDU�
presentes para as pessoas que amamos. 

Se as datas fossem levadas a sério, a entrega dos presentes deveria ser 
QR�GLD���GH�MDQHLUR��'LD�GH�5HLV���GLD�HP�TXH�RV�WDLV�³0DJRV�GR�2ULHQWH´�HQ-
tregaram os presentes ao “menino Jesus”. Ora, dar presentes no dia 6 e 24 
de dezembro e novamente no dia 6 de janeiro levaria as famílias a falência. 
(QWmR��HVWHV�GLDV�IRUDP�XQL¿FDGRV��QR�GLD�FRQYHQFLRQDGR�SDUD�VHU�D�GDWD�HP�
que se comemora o dia em que Jesus nasceu. 

Agora imagine chegar alguém na sua casa, vestido de bispo, com um saco 
GH�SUHVHQWHV�QDV�FRVWDV��1mR�WHULD�JUDoD�QHQKXPD��$V�FULDQoDV�¿FDULDP�FRP�
medo. Precisava de mais charme, mais cores, mais fantasia. Em 1931, a 
Coca-Cola Company, numa ação de responsabilidade social, vestiu o Papai 
Noel de vermelho (por “coincidência”, a sua cor). Se a Pepsi-Cola tivesse tido 
esta ideia antes, o Papai Noel de hoje vestiria uma túnica vermelha, uma 
calça azul e um cinturão branco. 

Há quem diga que, no início do século passado, existiam diferentes for-
mas de Papai Noel, vestindo diversas cores, entre elas o vermelho. Portanto 
a Coca-Cola teria apenas padronizado e difundida esta imagem que temos 
hoje. Dizem também que a lenda do trenó puxado pelas renas voadoras vem 
dos povos xamânicos da Sibéria. 

O termo “Papai Noel” não é uma tradução de outras línguas. Em diferen-
tes países, ele possui nomes distintos: Santa Claus (EUA e Canadá), Niko-
laus ou Weihnachtsmann (Alemanha), Viejito Pascuero (Chile), etc. Indepen-
dente do nome, das roupas e das lendas, nas últimas décadas passamos a 
QRV�HPRFLRQDU�FRP�HVWH�GLD�WmR�HVSHFLDO��TXH�ID]�SDUDU�R�PXQGR��2�0XQGR"�
Digo, o mundo ocidental. 



Em 1993, eu e minha esposa passamos o Natal em Istambul/Turquia. No 
dia 24 de dezembro não havia em Istambul nenhum sinal de Natal nas lo-
jas, nas ruas e ninguém sabia o que era Natal. No hostel em que estávamos 
hospedados foi feita uma festa para os ocidentais, que parecia mais uma 
FRPHPRUDomR�GH�¿QDO�GH�FRSD�GR�PXQGR�GR�TXH�XPD�IHVWD�GH�1DWDO��%HEH-
mos, comemos, cantamos, mas ninguém deu presente para ninguém e não 
estávamos com os nossos amigos e familiares, Então, para mim, aquilo não 
era Natal. 
3RU�LVWR��QmR�LPSRUWD�VH�D�KLVWyULD�R¿FLDO�p�RX�QmR�XPD�FRQVWUXomR�KLVWy-

rica, se foi ou não a Coca-Cola que vestiu o Papai Noel de vermelho, se você 
acredita ou não em Deus, celebre, na noite de 24 de dezembro, o “seu” Na-
tal. Para ter um Feliz Natal, você precisa de apenas três coisas: “presente” 
(qualquer coisa num pacotinho enfeitado), “comida” (não precisa ser aquela 
ceia maravilhosa) e “amigos/familiares” (seja uma pessoa ou toda a família). 

Em nenhum outro dia do ano, as pessoas comem juntas, se abraçam e 
dão presentes umas para as outras. Só na noite de Natal. Este sentimento 
pode ser sintetizado numa única palavra: “fraternidade”. Neste dia, nos sen-
timos irmãos, somos capazes de acolher um mendigo, de cumprimentar um 
adversário e de ser fraternos. 

Um Feliz Natal e um abraço fraterno para todos vocês.
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Ficção ou profecia?



Bailar ao luar
Anna Tarcila Amantino

Suave música ouvia-se...
Vinha de longe.
Dois dançando, dançando, dançando...
Um lindo sorriso nos olhos,
Ele a enlaçava junto ao corpo,
Esquecidos do mundo, rodando, rodando...
Dois passarinhos revoando, revoando.
A vida passava e eles não viam,
Bailavam juntinhos, os corações pulsando,
Num ritmo só,
O perfume dos corpos se espalhando no ar,
O murmúrio do mar enlevava os dois.
A brisa sacudia seus cabelos,
O vestido leve se transformava em nuvem,
As ondas batendo em seus pés,
E eles, dançando e dançando.
São duas garças voando
O luar prateando as ondas
E prateando os bailarinos.
A música das ondas levando os dois,
Parecendo voar...
$R�ORQJH��R�FpX�¿FDQGR�FRORULGR�
A lua indo embora,
Os bailarinos seguindo para o mar,
6y�¿FDQGR�QD�DUHLD�DV�SHJDGDV
E os namorados, sumindo nas ondas.
Acordei: era um sonho.



The Best One!
Luis Felipe Nascimento

Vem aí uma supercompetição internacional: “The Best One”. Uma compe-
tição que reunirá os melhores atletas de oito modalidades de esporte indivi-
dual. Qual será o atleta que conseguirá o melhor desempenho em sete mo-
dalidades, excluindo a sua? Serão convidados Novak Djokovic (tênis), Tiger 
Woods (golfe), Usain Bolt (100 metros rasos), Sebastian Vettel (Fórmula 1), 
Michael Phelps (natação), Anderson Silva (lutas MMA), Kelly Slater (surfe) e 
Bob Burnquist (skate).

Será que Usain Bolt será tão bom num autódromo de Fórmula 1 como é 
numa pista de atletismo? E como será o desempenho do Sebastian Vettel no 
octógono, lutando contra Tiger Woods? Será que o Michael Phelps se dará 
bem nas águas salgadas? Bob Burnquist vai conseguir fazer as manobras do 
skate numa prancha de surf? As braçadas de Kelly Slater para pegar uma 
onda farão ele atravessar rapidamente uma piscina? E o Djokovic, terá com 
um taco de golfe a familiaridade que tem com a raquete de tênis? Será que 
o Anderson Silva acerta a bolinha do tênis como acerta o queixo dos adver-
sários?

Os oito atletas disputarão sete provas em modalidades diferentes da sua. 
Será adrenalina pura! A expectativa é de que a audiência na TV seja superior 
j�¿QDO�GD�&RSD�GR�0XQGR��GD�&KDPSLRQV�/HDJXH�H�GR�6XSHU�%RZO�MXQWDV��
$V�QRYLGDGHV�QmR�¿FDUmR�DSHQDV�QR�LQHGLWLVPR�GHVWD�FRPSHWLomR��PDV�WDP-
bém nos seus patrocinadores. Ao contrário do que se possa imaginar, “The 
Best One” não será uma competição patrocinada pelas empresas de mate-
rial esportivo como Nike, Reebok ou Adidas, mas sim pelas maiores empre-
VDV�IDUPDFrXWLFDV�GR�PXQGR��3¿]HU��(8$���1RYDUWLV��6XtoD���6DQR¿�$YHQWLV�
(França), Roche (Suíça), Medley (Índia), AstraZeneca (Grã-Bretanha), EMS 
H�(XURIDUPD��%UDVLO���&DGD�ODERUDWyULR�SDWURFLQDUi�XP�DWOHWD�

Será também a competição mais tecnológica de todos os tempos. Uma 
mistura de Olimpíada, Fórmula 1 e Big Brother. Se parece com uma Olimpí-
ada, porque reúne diversas categorias e as provas ocorrem numa semana, 
numa única cidade. Será semelhante a uma corrida de Fórmula 1, porque 
os patrocinadores dos atletas terão laboratórios montados em caminhões, 
estacionados junto aos locais das provas. Nos boxes, em vez de engenheiros 
e mecânicos de macacões e capacetes, serão médicos e experts de diversas 
especialidades vestidos com um avental branco, num ambiente esteriliza-



do, analisando o desempenho do organismo do seu atleta e falando por um 
SRQWR�HOHWU{QLFR�LQVWDODGR�QR�RXYLGR�GHVWHV��$V�HTXLSHV�YmR�GH¿QLU�DV�HVWUD-
tégias e os remédios mais adequados para recuperar o desgaste provocado 
pelas provas nos seus atletas. Também se assemelha a um Big Brother, por-
que os telespectadores poderão acompanhar online, durante 24 h por dia, o 
que os atletas estão fazendo. Além disto, poderão fazer suas apostas: será 
TXH�R�PHGLFDPHQWR�³;�PtVVLO�ELRVVLQWpWLFR�3RZHU�3OXV´�YDL�FRQVHJXLU�YHQFHU�
a superbactéria “KGB”? Além disto, nos locais de prova haverá torcedores 
com camisetas e bandeiras dos laboratórios. A polícia estará no local para 
HYLWDU�HYHQWXDLV�EULJDV�HQWUH�RV�WRUFHGRUHV�GD�3¿]HU��(8$��H�GD�1RYDUWLV�
(Suíça). Os hooligans, torcedores da GlaxoSmithKline (Grã-Bretanha), serão 
proibidos de comparecer aos locais das provas.
0DV��GLIHUHQWHPHQWH�GR�%LJ�%URWKHU��RQGH�RV�SDUWLFLSDQWHV�¿FDP�GH�VDFD-

nagem na madrugada, no “The Best One” você poderá acompanhar a recu-
peração do organismo dos atletas enquanto eles dormem. Após cada prova 
VHUi�LQIRUPDGR�R�&.��FUHDWLQD�TXLQDVH��GH�FDGD�DWOHWD��TXH�SHUPLWH�LGHQWL-
¿FDU�R�HVIRUoR�UHDOL]DGR�SHOR�DWOHWD�H�R�ULVFR�GH�OHVmR��$�&.�p�XPD�HQ]LPD�
marcadora de dano muscular, mas será também um indicador importante na 
bolsa de apostas de Londres. Tudo monitorado e analisado por comentaris-
tas especializados. Em vez do Galvão Bueno, a narração será feita pelo Dr. 
Drauzio Varella.

As expectativas dos laboratórios patrocinadores é de aumentar a sua fatia 
no mercado e conquistar a simpatia dos telespectadores. Os laboratórios vão 
preparar campanhas publicitárias onde serão mostradas as novas coleções 
de medicamentos, muito mais potentes, de rápida absorção e sem efeitos 
colaterais. E o melhor, os novos medicamentos utilizam 0,01% de insumos 
naturais, extraídos, de forma sustentável, na Amazônia.

Os laboratórios estão fazendo investimentos bilionários. Os atletas que 
vão participar do “The Best One” receberão fortunas de dar inveja em Bill 
*DWHV�H�&DUORV�6OLP��2EYLDPHQWH�RV�FRQWUDWRV�LQFOXLUmR�R�GLUHLWR�GRV�OD-
boratórios em explorar a imagem dos seus atletas. Eles farão comerciais 
mostrando as vantagens de cada medicamento, comprovadas pelos exames 
divulgados online. Não serão aqueles comerciais à moda antiga, em que o 
atleta irá aparecer ingerindo e dizer: “Tomei Health-forever e me tornei um 
campeão. Faça como eu. Tome Health-forever e seja também um campeão!” 
/RJR�HP�VHJXLGD��QD�YR]�GH�&LG�0RUHLUD��³8P�SURGXWR�GR�ODERUDWyULR�TXH�
FRQTXLVWRX�D�VXD�FRQ¿DQoD �́�1DGD�GLVWR��YRFr�QHP�YDL�SHUFHEHU�TXH�VmR�FR-
merciais de medicamentos. Eles vão falar da vida, da natureza, de questões 
éticas e, sem perceber, você vai comprar o produto deles.

Os canais de TV vão vender pacotes para quem desejar ter acesso 24 
horas por dia. A qualquer hora, você poderá acompanhar os comentários 
dos maiores experts do mundo (tudo traduzido e comentado por Rubens 
2VZDOGR�)LOKR��FODUR���
$QDOLVWDV�¿QDQFHLURV�HVWLPDP�TXH�RV�LQYHVWLPHQWRV�GRV�ODERUDWyULRV�VH-

rão compensados com a redução das despesas com lobistas e dos “presen-
tes” que, atualmente, são dados aos médicos e políticos.
/RQGUHV��&KLFDJR�H�5LR�GH�-DQHLUR�Mi�VH�FDQGLGDWDUDP�SDUD�VHGLDU�R�SUL-

PHLUR�³7KH�%HVW�2QH �́�$V�DXWRULGDGHV�GR�5LR�GH�-DQHLUR�HVWLPDP�TXH�VHUi�
QHFHVViULR�GHPROLU�D�LQIUDHVWUXWXUD�GD�&RSD�H�GDV�2OLPStDGDV��SRLV�D�SLVFLQD�



SUHFLVD�WHU�PDLV�VHJXUDQoD��(�R�DXWyGURPR�GH�-DFDUHSDJXi�VHUi�UHIRUPXOD-
do, para receber corredores sem experiência, blá-blá-blá. Os organizadores 
GR�HYHQWR�WHPHP�TXH��VH�R�5LR�GH�-DQHLUR�IRU�D�VHGH�HVFROKLGD��DV�REUDV�
“eventualmente” possam ser superfaturadas e possam ocorrer protestos nas 
ruas.

Vem aí muita emoção. Prepare-se, em breve você vai pegar a bandeira do 
laboratório do seu coração e vibrar com esta emocionante competição. Faça 
suas apostas e participe desta grande festa que unirá todos os povos, todas 
as religiões e todos os mercados.



A mais recente descoberta da 
medicina: nossos órgãos conversam 

entre si
Luis Felipe Nascimento

Descobriu-se que nossos órgãos conversam entre si. Para entender como 
funcionam estas conversas, cientistas traduziram o debate da assembleia do 
6LQGLFDWR�GRV�ÏUJmRV�GR�&RUSR�H�$¿QV��6LQG2&$���FRRUGHQDGD�SHOR�&pUHEUR��
2�WHPD�IRL�R�LPSDFWR�GD�DOLPHQWDomR�VREUH�D�VD~GH�GR�&RUSR�
$�&ROXQD�FRPHoRX��³&RPSDQKHLURV�H�&RPSDQKHLUDV��QXQFD�DQWHV��QD�KLV-

tória deste Corpo, se viu um aumento tão grande no peso e no sedentarismo 
FRPR�QD�DWXDO�JHVWmR��R�TXH�IH]�DOWHUDU�D�PLQKD�SRVWXUD��6RIUR�FRP�GXDV�
KpUQLDV�GH�GLVFR��H�¿FD�FDGD�YH]�PDLV�GLItFLO�VHJXUDU�R�%DUULJmR�´�2�HVW{PDJR�
FRPSOHPHQWD��³$�SLRUD�QD�TXDOLGDGH�GRV�DOLPHQWRV�TXH�UHFHER�p�SHUFHSWtYHO��
1mR�VHL�SRUTXH�R�FRUSR�FRPH�WDQWD�SRUFDULD��XP�PRQWH�GH�Do~FDUHV�H�JRU-
GXUDV�±�FKHJD�D�PH�GDU�HQMRR�´
²�1yV�YHPRV�LVWR�FRPR�XPD�FRQVHTXrQFLD�GD�YLGD�PRGHUQD��+RMH��R�

&RUSR�Vy�TXHU�FRPHU�IDVW�IRRG�±�SRQGHUDP�RV�2OKRV��2V�RXYLGRV�WDPEpP�
RSLQDP��³2XYLPRV�GL]HU�TXH�PHOKRURX�D�UHQGD�H�TXH�DJRUD�R�FRUSR�TXHU�WR-
GDV�DV�SRUFDULDV�TXH�DQWHV�QmR�SRGLD�FRPSUDU �́�2V�5LQV��FDODGRV�DWp�HQWmR��
FRPSOHPHQWDP��³6y�VH�IDOD�HP�FRPLGD��(�D�EHELGD"�2X�DFKDP�TXH�D�FHUYHMD�
QmR�FRQWULEXL�SDUD�R�%DUULJmR"´�
2�VDQJXH�QmR�GHL[D�SRU�PHQRV��³(VWi�FDGD�YH]�PDLV�GLItFLO�WUDEDOKDU��&RP�

R�HQJDUUDIDPHQWR�GDV�DUWpULDV��DJRUD�OHYR�R�GREUR�GR�WHPSR�SDUD�ID]HU�R�
mesmo percurso. Prometeram um tal de cateterismo para desobstruir as 
YLDV�H�XPD�SRQWH�GH�VDIHQD��PDV�DWp�DJRUD�QDGD« �́
$V�*OkQGXODV�6DOLYDUHV�GL]HP�TXH�R�&pUHEUR�SRGHULD�FRQWURODU�D�JXOD�H�

FRUWDU�R�FRQVXPR�GH�SURGXWRV�QRFLYRV�j�VD~GH�
$�UHVSRVWD�GR�&pUHEUR�p�UiSLGD��±�$�iUHD�GR�SUD]HU�H�VDWLVIDomR�GRV�GH-

VHMRV�p�FRPSOLFDGD��+i�YH]HV�HP�TXH�R�&RUSR�FRPH�FRLVDV�TXH�VDEH�VHUHP�
nocivas, mas faz isto para combater a ansiedade.
²�2�SUREOHPD�p�TXH�HVWD�DQVLHGDGH�SHVD�VREUH�QyV��2�&RUSR�Wi�D�FDGD�

DQR�PDLV�SHVDGR��LQJHULQGR�PDLV�VDO�H�ID]HQGR�PHQRV�H[HUFtFLRV�±�UHVSRQ-
dem as Pernas.
$V�FRUGDV�YRFDLV�EUDGDP�HP�DOWR�H�ERP�VRP��³3URSRPRV�XPD�RSHUDomR�



SDGUmR��$VVLP�TXH�UHFHEHU�DOJR�QRFLYR��R�(VW{PDJR�QRV�DYLVD�H�WRGRV�FRPH-
oDUHPRV�D�WUDEDOKDU�HP�ULWPR�PDLV�OHQWR �́
²�3RVVR�WUDQFDU�WXGR��PDV�Dt�R�&RUSR�WRPD�OD[DQWHV�TXH�GHWRQDP�D�PL-

QKD�ÀRUD��3DUHFH�DWp�TXHLPDGD�QD�$PD]{QLD��±�SRQGHUD�R�,QWHVWLQR�
²�$FLRQDUHL�D�IXQomR�³VORZ�PRWLRQ´�H�GHL[DUHL�R�FRUSR�OHQWLQKR��OHQWLQKR�

±�GL]�R�&pUHEUR��DR�TXH�R�)tJDGR�UHVSRQGH��³$FKR�ERP�PHVPR�YRFr�ID]HU�
DOJXPD�FRLVD��SRLV�WXGR�LVWR�p�XP�SUREOHPD�GH�IDOWD�GH�FRQVFLrQFLD �́
²�6REURX�SUD�PLP�QRYDPHQWH�±�UHFODPD�R�&pUHEUR��9RWDUHPRV�jV�SUR-

SRVWDV�QD�SUy[LPD�DVVHPEOHLD��'DGR�R�DGLDQWDGR�GD�KRUD��GHFODUR�HQFHUUD-
GRV�RV�WUDEDOKRV�
2V�yUJmRV�GD�RSRVLomR�SHUPDQHFHP�QR�ORFDO�H��HP�YR]�EDL[D��FRQWLQXDP�

a conversa:
²�&RPR�VHPSUH��OHYDQWDP�PXLWDV�HPRo}HV��WXGR�p�GLVFXWLGR�PDV�QDGD�p�

UHVROYLGR�±�GL]�R�&RUDomR�
— Não pode ser só a gula e ansiedade. Algum órgão deve estar sendo 

VXERUQDGR�SDUD�GHL[DU�HQWUDU�WDQWD�SRUFDULD�±�SRQGHUD�R�(VW{PDJR�
2�)tJDGR�SURS}H��³3RU�TXH�QmR�LQVWDODPRV�XPD�&&,��&RPLVVmR�&RUSRUDO�

GH�,QTXpULWR��SDUD�DSXUDU�DV�LUUHJXODULGDGHV"´
5LQV��²�³$FKR�TXH�SULPHLUR�WHPRV�TXH�WURFDU�D�GLUHomR�GR�6LQG2&$��R�

&pUHEUR�Vy�SHQVD�HP�VL�PHVPR��%Oi�EOi�EOi« �́
2V�FLHQWLVWDV�FRQFOXtUDP�TXH�RV�³yUJmRV�QR�FRUSR´�VH�FRPSRUWDP�FRPR�RV�

³FRUSRV�QRV�yUJmRV´�GD�VRFLHGDGH�



Uma barata no divã
Luis Felipe Nascimento

— Doutor, eu sou um inseto como outro qualquer. Por que as pessoas não 
gostam de mim? Não mordo ninguém como as cobras, não mato as pessoas 
como o mosquito da dengue, não causo danos materiais como os cupins, não 
estrago as roupas como as traças, não … 

— Sim, sim, já entendi — diz o Psicólogo. Você não faz nada de mal para 
os humanos e eles não gostam de você. De onde, então, vem esta rejeição? 

— Não sei! O que eu sei é que eles não respeitam a nossa cultura e os 
nossos hábitos alimentares. Mesmo que eu não tenha feito nada, que esteja 
quieta num cantinho, eles olham para mim e sentem nojo. Puro preconceito! 
Há pessoas quem me veem e saem correndo, gritando: “uma barata, uma 
barata!” Como se eu estivesse correndo atrás delas para lhe fazer algo ter-
rível! 
²�(VWH�FRQÀLWR�FRP�RV�KXPDQRV�p�UHFHQWH"�
— Sim, bem recente. Desde que eles se assumiram como homo sapiens. 

Eu acho que os novos vizinhos deveriam respeitar os antigos moradores, 
não é mesmo? Os humanos chegaram há uns cerca de 200 MIL anos. Nós 
estamos aqui há 320 MILHÕES de anos, e eles já chegam aqui querendo 
exterminar a nossa espécie!! 

— Dizem que sua espécie é um vetor mecânico, que transmite diversas 
doenças por meio das suas patas e fezes. Não seria esta a razão? 

— Me diga Doutor, dentre os 7 bilhões de humanos, quantos morreram 
por doenças transmitidas pelas patas das baratas? Compare os danos cau-
sados pela nossa espécie com os danos causados pelos mosquitos ou pelas 
bactérias. Nós somos praticamente inofensivas! 

— Hummm, entendo, esta rejeição lhe causa alguma perturbação ou al-
gum distúrbio emocional? 

— Não! Acho até que sou um inseto bem centrado. Mesmo quando perco 
a cabeça, consigo me recuperar e tocar a vida em frente! Já os humanos, 
quando perdem a cabeça, se descontrolam, xingam a mãe dos outros e par-
tem logo para a agressão! 

— Temes pelo seu futuro? 
— Não! Nossa população vem aumentando nos lugares onde habitamos. 

Adoro clima tropical, onde tem povo alegre e relaxado. Gosto de gente que 
não se liga muito em limpeza e costuma deixar restos de comida na pia da 



cozinha, ao lado do computador e do sofá da sala. Em casa que tem adoles-
cente, então, é uma festa!

— Algum trauma em especial? 
— Sim! O do medo de pisarem em cima de mim! Para me proteger disto, 

desenvolvi uma técnica que tem funcionado muito bem. 
— Uma autodefesa, como fazem os gambás? 
— Nããão, nem nestas situações eu não agrido as pessoas! Quando elas 

pisam em cima de mim eu estouro uma bolsa de marshmallow que carrego 
na barriga. Descobri que eles detestam ver aquela massa branca, e mesmo 
sabendo que ela não é tóxica, não solta cheiro e que não causa nenhum 
dano, eles preferem deixar que eu fuja a pisar em cima de mim. 

— Teria algo que os humanos admiram em você? 
— Dizem que somos um dos poucos seres vivos que resistem à explosão 

de uma bomba atômica. Isto deve ser uma qualidade, imagino eu. 
— Olha! Eu não devia dar conselhos, mas vou dar…. Eu acho que você 

precisa é de um consultor de imagem, fazer um relooking. Alguém que ajude 
a melhorar a sua imagem. Não sou especialista nesta área, mas me parece 
que você tem muitos pontos positivos para explorar. 

— É mesmo, Doutor! Quando alguém diz que uma “roupa é barata”, tá 
chamando a atenção para algo positivo, quase que indicando a sua compra. 
Além de mim, tem muitos humanos que “curtem o barato”. Eles também 
estão sempre dizendo: “Pô, isto é o maior barato”. Quando as lojas querem 
atrair clientes, se auto proclamam de lojas “barateiras”. 

— Veja quantas oportunidades para associar o seu nome a boas coisas, 
para melhorar a sua imagem. Agora livre-se das más companhias.

— Como assim Doutor? 
— Lembro de produtos tóxicos que se associaram ao seu nome. Tinha 

uma propaganda que dizia “a baratinha iá iá, a baratinha iô iô, ela bateu asas 
e não voou”. Você precisa se associar com produtos naturais, entre nesta 
onda de Sustentabilidade. 
²�%RD�LGHLD��'RXWRU��¿FR�DWp�LPDJLQDQGR�XPD�IRWR�PLQKD�HP�XP�DQ~Q-

cio dizendo: “produto durável e resistente como as baratas”, ou, “natural e 
inofensivo como as baratas!” Que tal uma propaganda do Banco do Brasil 
dizendo assim: “Igual ao marido da barata, só os juros do BB”. Te cuida, 
Gianecchini! 

— Nosso tempo acabou, sugiro você evitar contato com os humanos, eles 
causam uma alteração no seu humor, o que não é recomendável para sua 
saúde! 1 

[1] Psicólogo (em silêncio anota no seu caderninho: “Paciente 
com sintomas de transtorno bipolar”) 

Obs: Este texto está disponível em áudio texto e ilustrado em 
https://www.facebook.com/photo.php?v=221937534651912
&set=vb.217483688430630&type=2&theater



8P�IXWXUR�VHP�FRQÀLWRV�IDPLOLDUHV
/XLV�)HOLSH�1DVFLPHQWR

0DUFLR�-DSSH

3HVTXLVDV�PRVWUDP�TXH�D�PDLRULD�GRV�FDVDLV�EULJDP�SRU�SUREOHPDV�GR�
FRWLGLDQR��(VWDV�DSDUHQWHV�LQFRPSDWLELOLGDGHV�HQWUH�KRPHQV�H�PXOKHUHV�VmR��
QD�YHUGDGH��GLVW~UELRV�TXH��QRV�SUy[LPRV�DQRV��Mi�SRGHUmR�VHU�WUDWDGRV�FRP�
PHGLFDPHQWRV�DQWLFRQÀLWRV�H�FRP�QRYDV�WHFQRORJLDV��9iULRV�FRQÀLWRV�VHUmR�
VROXFLRQDGRV��

��$�OX]�GD�JHODGHLUD�FHJD�RV�KRPHQV��R�TXH�H[SOLFD�SRUTXH�HOHV�QmR�HQ-
FRQWUDP�R�TXH�SURFXUDP��7URFD�VH�D�OkPSDGD�SRU�XP�S{VWHU�GH�XPD�PXOKHU�
QXD�QR�IXQGR�GD�JHODGHLUD�H����9RLOi���RV�KRPHQV�SDVVDP�D�HQ[HUJDU�SHUIHL-
WDPHQWH��GHVGH�RV�JO~WHRV�GD�PRGHOR�DWp�D�PDUJDULQD�GHVDSDUHFLGD��

��$�LPSRVVLELOLGDGH�GH�HQWHQGHU�DV�LQVWUXo}HV�GD�VXD�HVSRVD�±�D�LPSUHFL-
VmR�GDV�H[SOLFDo}HV�VHUi�VROXFLRQDGD�FRP�D�LPSODQWDomR�GH�XP�PLFURFKLS�GH�
*36�QD�FDEHoD�GDV�PXOKHUHV��1R�IXWXUR��HODV�GDUmR�LQVWUXo}HV�GD�VHJXLQWH�
IRUPD��³0HX�EHP��SRU�IDYRU��FDPLQKH���SDVVRV�HP�IUHQWH��GREUH�j�HVTXHUGD�
H�DYDQFH�GRLV�SDVVRV��'REUH�j�GLUHLWD�H�VLJD�PDLV���SDVVRV��¬�VXD�IUHQWH��Ki�
XP�DUPiULR�GH�FRU�EUDQFD�FRP�SX[DGRUHV�HP�DoR�HVFRYDGR��$EUD�D�SRUWD�GD�
HVTXHUGD��1D�SUDWHOHLUD�ORFDOL]DGD�D�����PHWURV�GR�SLVR��HVWi�SHQGXUDGD�XPD�
EROVD�GH�FRXUR�PDUURP��FRP�¿YHODV�GRXUDGDV��$EUD�R�IHFKR�GR�EROVR�PDLV�
H[WHUQR��TXH�SRVVXL�FHUFD�GH����FP��5HWLUH�R�PHX�FHOXODU�GHVWH�EROVR��)HFKH�
H�UHFRORTXH�D�EROVD�QR�OXJDU�RQGH�HVWDYD��)DoD�R�FDPLQKR�LQYHUVR�H�HQWUHJXH�
R�FHOXODU�QD�PLQKD�PmR �́

��$�VXUSUHVD�GHSRLV�GR�IXWHERO�GH�ViEDGR��³4XHULGD��WURX[H�XQV�DPLJRV�
SDUD�MDQWDU���́ �±�R�FRPSULPLGR�³3DFLHQFLRO�3OXV´�EORTXHDUi�UHDo}HV�DGYHUVDV�
H�IDUi�D�HVSRVD�VRUULU�H�DWp�DFKDU�JUDoD�GDV�FRQYHUVDV�H�SLDGDV�GRV�DPLJRV��
(�PHOKRU��QR�GLD�VHJXLQWH��QmR�VH�OHPEUDUi�GH�FRLVD�DOJXPD��

��+RPHQV�TXH�GHL[DP�FRLVDV�IRUD�GRV�OXJDUHV�±�GH]�JRWDV�GH�³72&�&RP-
SHQVDWRU´�FRUULJLUmR�D�IDOWD�GH�SUHRFXSDomR�PDVFXOLQD�FRP�D�OLPSH]D�H�RUJD-
QL]DomR�GD�FDVD��&DVRV�PDLV�JUDYHV�H[LJLUmR�GRVHV�PDLRUHV��PDV�HVSHFLDOLV-
WDV�DGYHUWHP�TXH�XPD�RYHUGRVH�SRGH�VHU�IDWDO��



��'LVFXVVmR�GD�UHODomR��D�IDPRVD�³'�5�́ ��QD�KRUD�GR�MRJR�GH�IXWHERO�±�D�
³.HHS�&DOP�*XP �́�DVVRFLDGD�DR�DGHVLYR�³6LPXOWDQHRXV�$WWHQWLRQ �́�SHUPLWLUi�
TXH�R�PDULGR�PDQWHQKD�D�FDOPD�H�DLQGD�VHMD�FDSD]�GH�YHU�R�MRJR�QD�79��DR�
PHVPR�WHPSR�HP�TXH�Gi�DWHQomR�j�FRPSDQKHLUD�H�UHVSRQGD��FRP�VLQFHUL-
GDGH��³&RQFRUGR��TXHULGD �́�

��3LQJRV�GH�[L[L�QR�DVVHQWR�GR�YDVR�VDQLWiULR�RX�QR�FKmR��HP�IUHQWH�D�HOH�
±�2V�YDVRV�VDQLWiULRV�GR�IXWXUR�WHUmR�XPD�PmR]LQKD�DFRSODGD��TXH�FXLGDUi�
GH�WXGR��GHVGH�DEULU�R�IHFKR�GD�FDOoD�GR�KRPHP��S{U�³R�yUJmR´�SUD�IRUD��
GLUHFLRQDU�R�ÀX[R�H�DWp�GDU�DV�IDPRVDV�³WUrV�VDFXGLGLQKDV �́�6LPSOHVPHQWH�
VHQVDFLRQDO��(VWLPD�VH�TXH��FRP�HVWHV�PHGLFDPHQWRV�H�WHFQRORJLDV��KDYHUi�
XPD�UHGXomR�GUiVWLFD�QRV�FRQÀLWRV�H�QDV�VHSDUDo}HV�GRV�FDVDLV��2V�SHVTXL-
VDGRUHV�Mi�IDODP�QD�VHJXQGD�JHUDomR�GH�PHGLFDPHQWRV�DQWLFRQÀLWRV��TXH�
VHUi�FDSD]�GH�FULDU�D�LOXVmR�GHVHMDGD��(VWHV�PHGLFDPHQWRV�SHUPLWLUmR�TXH�
KRPHQV�H�PXOKHUHV�WHQKDP�DV�VHQVDo}HV�TXH�GHVHMDUHP��VHMD�QD�FDPD��
PHVD�RX�QR�EDQKR��





Só Jesus salva!
Luis Felipe Nascimento

Preocupado com as relações descartáveis e com o aumento do número 
de traições nas relações entre homens e mulheres no Brasil, Deus resolveu 
formar uma comissão para analisar estas questões e para emitir um parecer. 
Entre outros, convocou a Simone de Beauvoir, Freud e Alfred Kinsey. Conclu-
ído o estudo, a síntese do parecer foi a seguinte: Cerca de 60% dos casais 
com relações de longo tempo passam por crises conjugais que resultam em 
traição. Ou seja, o desgaste da relação favorece a traição. As principais ra-
]}HV�LGHQWL¿FDGDV�SDUD�³SXODU�D�FHUFD´�IRUDP��FDUrQFLDV��SDUD�³GDU�R�WURFR �́�
por causa da monotonia, pela falta de erotismo na relação, por aventura, por 
curiosidade, pela oportunidade. Mas existem diferenças no comportamento 
dos homens e das mulheres em relação à traição. 

��+RPHQV�WHQGHP�D�WUDLU�DR�ORQJR�GD�YLGD�H�VmR�PDLV�SUHRFXSDGRV�FRP�
o sigilo; 

��0XOKHUHV�WHQGHP�D�WUDLU�GHSRLV�GRV����DQRV��TXDQGR�RV�¿OKRV�Mi�HVWmR�
crescidos, e são menos preocupadas em serem descobertas; 

��+RPHQV�WUDHP�EXVFDQGR�XP�³FRPSOHPHQWR�GD�UHODomR �́�XPD�³YiOYXOD�
GH�HVFDSH �́�PDV�GHVHMDP�FRQWLQXDU�FRP�D�DWXDO�UHODomR��

��0XOKHUHV�WUDHP�SRU�LQVDWLVIDomR�QD�UHODomR�H�ID]HP�LVWR�Mi�SHQVDQGR�HP�
³HVFDSDU�GD�UHODomR �́�HP�HQFHUUDU�D�DWXDO�UHODomR��

��+RPHQV�H�PXOKHUHV�TXH�WUDHP�QmR�DGPLWHP�TXH�VHMDP�WUDtGRV��$V�UH-
ações são distintas. Os homens reagem de forma mais violenta do que as 
PXOKHUHV��$V�PXOKHUHV�UHDJHP�³TXHUHQGR�DV�FXHFDV�GR�H[�FRPSDQKHLUR´��H�
não como souvenires), mas no sentido de arrancar tudo o que for possível 
deles; 

��$�WUDLomR�WHQGH�D�VHU�PHQRU�QDV�UHODo}HV�GH�FXUWR�SUD]R��)RUDP�FLWDGRV�
exemplos como os de Vinícius de Moraes e de George Clooney que, apesar 
de muitos casamentos e relacionamentos de curto prazo, se dizem contrá-
rios à traição; 



��9HUL¿FRX�VH�TXH��TXDQWR�PDLV�VHFUHWD�H�PDLV�SHULJRVD�IRU�D�WUDLomR��
maior será o prazer. O prazer da traição assemelha-se ao efeito das drogas 
SHVDGDV��1R�SULPHLUR�PRPHQWR��XP�LPHQVR�SUD]HU��VHJXLGR�GH�FRQVHTXrQ-
FLDV�GHVDVWURVDV��,GHQWL¿FRX�VH�R�VHQWLPHQWR�GH�FXOSD�FRPR�XP�HIHLWR�FROD-
teral da traição; 

��&RQVWDWRX�VH�TXH�QmR�H[LVWH�FRQ¿DQoD�HQWUH�WUDLGRUHV��4XHP�SDUWLFLSRX�
GH�XPD�WUDLomR�GHVFRQ¿D�TXH�SRGHUi�VHU�D�SUy[LPD�YtWLPD��'LDQWH�GLVWR��D�
comissão recomendou a adoção das seguintes medidas: 

��'HVHQYROYHU�SROtWLFDV�S~EOLFDV�SUHYHQWLYDV��HYLWDQGR�TXH�HVWH�DXPHQWR�
de casos de traição se transforme numa epidemia; 

��(VWLPXODU�D�PtGLD�D�GHVHQYROYHU�FDPSDQKDV�DQWLWUDLomR��(VWH�WHPD�GHYH�
ser abordado nas novelas e nos documentários; 

��7RUQDU�REULJDWyULD�D�GLYXOJDomR�GH�FDUWD]HV�HP�EDUHV��FDVDV�GH�IHVWDV�H�
PRWpLV�FRP�DV�VHJXLQWHV�IUDVHV��³7HQV�FHUWH]D" �́�³(VWiV�GLVSRVWR�D��D�SHUGHU�
GRLV�WHUoRV�GRV�VHXV�EHQV��XP�WHUoR�SDUD�R�DGYRJDGR�H�RXWUR�WHUoR�SDUD�VHX�
VXD�FRPSDQKHLUR�D��"´�

��6XEVLGLDU�R�XVR�GH�QRYDV�WHFQRORJLDV�TXH�LGHQWL¿TXHP�D�ORFDOL]DomR�GDV�
SHVVRDV��FRP�TXHP�HOHV�HVWmR�H�R�VHX�³tQGLFH�WHVRPpWULFR´��FRP�HVFDOD�GH�
������VHQGR�]HUR�LJXDO�D�³1mR�HVWRX�D�¿P �́�FLQFR�LJXDO�D�³+XPP«�VH�HX�HV-
WLYHVVH�VROWHLUR�D�´�H�GH]�LJXDO�D�³9DPRV�QHVVD�H�GDQH�VH�R�PXQGR´���

��)RUPDU�JUXSRV�GH�³$7$´��$VVRFLDomR�GRV�7UDLGRUHV�$Q{QLPRV���FRP�R�
REMHWLYR�GH�DMXGDU�RV�SURSHQVRV�D�WUDLomR�D�OLYUDU�VH�GHVWH�GHVHMR�YtFLR��

��&ULDU�R�,57$�±�³,QVWLWXWR�GH�5HFXSHUDomR�GR�7UDLGRU�$UUHSHQGLGR �́�FRP�
programas de reinserção dos mesmos na sociedade; 

��(QYLDU�-HVXV�QRYDPHQWH�j�7HUUD�±�FDVR�DV�FDPSDQKDV�VXJHULGDV�QmR�
resolvam o problema, usar o último recurso: Jesus pregar diretamente para 
os pecadores. 

$R�OHU�R�UHODWyULR�'HXV�EDODQoRX�D�FDEHoD�H�GLVVH��³9RFrV�HVWmR�GH�VDFD-
QDJHP�FRPLJR�´�$�2$%��2UGHP�GRV�$GYRJDGRV�GR�%UDVLO��HVWi�VHPSUH�UHFOD-
PDQGR�GH�PLP�H�DJRUD�YRFrV�TXHUHP�TXH�HX�WLUH�R�SULQFLSDO�JDQKD�SmR�GRV�
DGYRJDGRV"�(VWDV�PHGLGDV�QmR�YmR�UHVROYHU��DFKR�TXH�Vy�-HVXV�VDOYD��0DV��
EULJDU�FRP�RV�DGYRJDGRV�H�PDQGDU�-HVXV�j�7HUUD"«�4XHP�YDL�GHIHQGr�OR�GH�
XP�QRYR�SURFHVVR�GH�FUXFL¿FDomR"�3UHFLVR�ID]HU�XPD�FRQVXOWD��PH�SDVVHP�R�
telefone do advogado���GR�0DOXI�´

���0DOXI��TXDWUR�SURFHVVRV�QR�67)��VHLV�SURFHVVRV�QR�7ULEX-
QDO�GH�-XVWLoD�GH�6mR�3DXOR��UpX�QR�7ULEXQDO�5HJLRQDO�)HGHUDO�
GR�5LR�GH�-DQHLUR��SURFXUDGR�SHOD�,QWHUSRO�H�XP�GRV�TXDWUR�
brasileiros incluídos pelo Banco Mundial na lista de 150 casos 



LQWHUQDFLRQDLV�GH�FRUUXSomR��(QTXDQWR�LVWR«�RV�VHXV�FULPHV�
estão prescrevendo e ele continua livre e solto. Este sim tem 
bons advogados!
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Histórias da vó Gelcy
Gelcy Machado e Silva

— Conte como foi a sua infância...
— Na minha infância, não existia TV. E pouco se ouvia rádio. Nós morá-

vamos num “fundo de campo”, quase não se via ninguém. Perdi uma irmã e 
um irmão. E, com 7 anos de idade, perdi o meu pai. Eu dormia com a minha 
mãe, e via ela chorar todas as noites. Desta época, só tenho lembranças 
tristes...

— Tá, mas conte alguma coisa desta época...
— Quando morreu a minha irmã Odete (que era mais velha que eu), a 

minha mãe colocou todas as roupas e brinquedos dela num baú. E ninguém 
SRGLD�DEULU��0DV�HX�LD�Oi�QR�TXDUWR��HVFRQGLGD��DEULD�D�WDPSD�GR�ED~��HQ¿DYD�
a cabeça para dentro e brincava com uma boneca de louça que ela tinha, 
pois eu não tinha nenhuma boneca. Até que um dia, a Nina, que trabalhava 
Oi�HP�FDVD��FRQWRX�SDUD�D�PmH�TXH�HX�HVWDYD�PH[HQGR�QR�ED~��$�PmH�¿FRX�
furiosa e me xingou tanto, e me proibiu de chegar perto do tal baú. Até hoje, 
não sei o que foi feito deste baú.

— Agora conte alguns “causos” engraçados...
— Eu não tenho “causos engraçados”. ... [Pensou um pouco...}. Serve 

aquele do primo Afra (Afrânio) e da Tia Neca?
— Serve, conte este!
— O primo Afra estava lá na casa da tia Neca. Enquanto ela cozinhava, ele 

tomava um mate, encostado na mesa. Dali a pouco, ele coçou a cabeça. E ti-
rou um bichinho. E o colocou em cima da mesa. Ele falava bem devagarinho, 
de um jeito meio esquisito. Ele perguntou para a tia Neca, que era madrinha 
dele: “Madrinha, o que é um béchinho más pequeninho que uma purga e 
malhorzinho do que um micuim?” A tia Teca, que falava bem alto, disse: “Só 
se vendo...” E foi até a mesa. Olhou e falou: “É o famoso piolho!” O primo 
Afra, com a unha do dedão, esmagou o piolho e disse: “Tá morto o bécho!” 
$�WLD�1HFD�¿FRX�IXULRVD��&KDPRX�HOH�GH�³UHOD[DGR �́�(�SHJRX�XPD�FKDOHLUD�GH�
água quente e escaldou a mesa. “Onde já se viu? Matar um piolho na mesa 
onde se faz as refeições!” 

— Conte algum “causo” da Vó Dalila...
— Tudo o que a Vó Dalila (a irmã mais velha, que era como uma mãe para 

D�HQWUHYLVWDGD��FRQWDYD�¿FDYD�HQJUDoDGR��8PD�YH]��HOD�H�R�9{�6DGL��PDULGR�
GD�'DOLOD��IRUDP�YLVLWDU�XPD�FRPDGUH�TXH�HVWDYD�PXLWR�GRHQWH��$�YLVLWD�¿FRX�



meio sem assunto, o compadre pouco falava. A Vó Dalila, então, resolveu 
comentar a morte de um conhecido. E disse: “Pois é, e o coitado do seu fula-
no... Morreu...” E sem saber que o tal fulano era muito amigo do compadre. 
2�FRPSDGUH�¿FRX�FKRFDGR��H�GLVVH��³0DV�FRPR�p�TXH�QLQJXpP�PH�FRQWRX��
eu queria muito bem o seu fulano...” Foi dando uma tristeza no compadre 
e a vó Dalila não sabia o que fazer. Tentou “remendar” e disse: “Mas quem 
VDEH�QmR�PRUUHX"´�$�FRPDGUH�H�R�9{�6DGL��TXH�HVWDYDP�MXQWR��HQWUDUDP�QD�
conversa, tentando convencer o compadre que poderia ter sido um engano. 
Falaram de outro caso, em que foi comentada a morte, e a pessoa estava 
viva, etc... Com isto, o compadre se acalmou. Já estava quase convencido de 
que o seu fulano não tinha morrido, e disse: “Pois é, não pode ter morrido e 
HX�QmR�WHU�¿FDGR�VDEHQGR �́�)RL�HQWmR�TXH�D�Yy�'DOLOD�FRPSOHPHQWRX��³0DV�R�
compadre João Paulo ouviu (no rádio) o convite para o enterro!” O compadre 
respondeu: “Mas se ele ouviu o convite para o enterro..., então o seu fulano 
morreu mesmo!” E voltou toda a tristeza. Quando viu o que tinha feito, a Vó 
Dalila teve vontade de bater na sua própria boca e, como ela costumava, 
GL]HU��³0DOGLWR�WDLR���́ �>WDOKR�ERFD@��4XDQGR�VDtUDP�GD�WDO�YLVLWD��R�9{�6DGL�
disse para a Vó Dalila: “Mas, minha velha, o quê que foi aquilo?” E a Vó Dalila 
respondeu: “Já sei, se eu falava pouco, agora falo menos!”

— Conte outros causos engraçados... 
— Não sei se é verdade, mas contavam como se fosse! Tem uns causos 

meio feios, “proibido para menores”!
— Isto... Conte estes.
— Antigamente, a separação das fazendas [propriedades rurais] era feita 

por uma cerca de pedras. Mas, muitas vezes nem isto tinha. A divisa era 
feita com marcos cravados no chão, um longe do outro. Quando morreu um 
fazendeiro, os herdeiros começaram a brigar pela herança. E não sabiam 
bem certo os limites da propriedade. Então, foram falar com o juiz da cidade. 
Depois de muita conversa, a viúva tentou explicar onde estava um dos mar-
cos, que marcava o limite da propriedade. Ela se sentou na frente do juiz e, 
com as pernas abertas “desenhou” o mapa, levando as mãos dos joelhos em 
direção a barriga. Explicou para o juiz assim: “Quando chegar lá, o senhor 
vai ver dois coxilhões [colinas]. E, lá no fundo, tem um capão [mato]. Abaixo 
do capão, tem um olho d`água [fonte de água], e bem pertinho tá o marco 
TXH�R�¿QDGR�¿QFRX�´�

— Conte mais um causo destes...
— Lá no Espinilho Grande saíam as “carreiras” [corridas de cavalo], que 

reuniam muita gente, e quase sempre tinha alguma briga. Numa destas 
carreiras, estourou uma briga e foi aquela correria. Na confusão, uma moça, 
grande e pesada, desmaiou e caiu, prendendo o vestido para cima da cintu-
ra. Naquela época, era comum as moças não usarem calcinha. Pois a coitada 
GD�PRoD�HVWDYD�VHP�D�FDOFLQKD�H�¿FRX�FRP�WXGR�j�PRVWUD��$�DPLJD�TXH�HV-
WDYD�FRP�HOD�¿FRX�DSDYRUDGD�H�WHQWRX�SX[DU�R�YHVWLGR��PDV�QmR�FRQVHJXLX��
Sem saber o que fazer, tirou o chinelo e com o chinelo tapou a perereca da 
amiga. 

— E aquela história de que perderam o morto?
— Naquela época, tinha umas pessoas que viviam pelas fazendas. Traba-

lhavam um tempo numa, depois iam para outra e, assim, viviam. Não tinham 
QLQJXpP��IDPtOLD���8P�GLD�PRUUHX�XPD�GHVWDV�FULDWXUDV��QXPD�ID]HQGD�TXH�



¿FDYD�³Oi�QRV�FDIXQGyV �́�)RL�QXP�LQYHUQR�PXLWR�IULR��2�ID]HQGHLUR�H�RV�RX-
tros peões passaram a noite velando o morto no galpão, e tomando cachaça 
para se esquentar. Quando clareou o dia, já estavam todos bêbados. Resol-
veram enterrar logo o defunto. Colocaram o morto numa carrocinha puxada 
a cavalo e saíram a galope [cavalo correndo] em direção ao cemitério mais 
SUy[LPR��TXH�¿FDYD�QR�PHLR�GR�FDPSR��,PDJLQD�DTXHOD�FDUURoD��DQGDQGR�
rápido pelo meio do campo. E nem estrada tinha... Quando chegaram no 
tal cemitério viram que tinham perdido o morto. Sabe como é “conversa de 
bêbado...” Cada um tinha um palpite sobre o que tinha acontecido. Falavam 
FRPR�VH�R�PRUWR�WLYHVVH�IXJLGR�GD�FDUURoD��8P�GHOHV�GLVVH�DVVLP��³0DV�HOH�
era crioulo daqui mesmo [nascido naquela região]... Pra onde pode ter ido?” 
E outro sugeriu: “Olha, a pé e sem dinheiro, ele não vai longe, vamos voltar 
que a gente alcança ele!” Foi então que voltaram. E acharam o defunto no 
meio de umas macegas. 
²�(�GR�9{�-RmR�3DXOR��QmR�WHP�QHQKXPD�KLVWyULD"
— O João Paulo [marido da Vó Gelcy, já falecido] era muito comilão. Mas, 

quando fazia as refeições nas casas dos outros, era muito cerimonioso [“fa-
]LD�FHULP{QLD´�p�R�PHVPR�TXH�³FRPLD�SRXFR´@��8PD�YH]��HOH�IRL�D�6DQWLDJR��
e o João (da Lígia) convidou o João Paulo para almoçar na casa dele. O João 
Paulo disse que tinha que ir ao banco, dar umas voltas e que, ao meio-dia, 
chegava para almoçar. Lá pelas onze e meia, o João estava voltando para 
casa, e viu o João Paulo numa churrascaria, almoçando. Achou estranho e 
pensou que o João Paulo tinha esquecido do convite, mas não quis entrar na 
churrascaria para não lhe constranger. Quando chegou o meio-dia, o João 
Paulo bateu lá e almoçou como se ainda não tivesse almoçado. Esta história 
¿FRX�IDPRVD�QD�IDPtOLD��(��GHSRLV�GLVWR��VHPSUH�TXH�DOJXpP�LD�ID]HU�XPD�
refeição em outra casa, perguntavam: “Não quer fazer que nem o tio João 
Paulo? Come alguma coisa antes de sair, para garantir!”

— Tá, agora chega! 
E, unilateralmente, a entrevistada decide encerrar a entrevista.

Obs.: Histórias transcritas de uma conversa com a Vó Gelcy 
(Conceição Gelcy Machado e Silva), mãe do Felipe, em 3 de 
março de 2014.



De São Pedro a Santa Maria
Luiz Antonio Slongo

Certamente a grande maioria dos atuais habitantes da pequena cidade de 
São Pedro do Sul, localizada na região central do Estado do Rio Grande do 
Sul, vizinha a Santa Maria, nunca percorreu o trajeto entre as duas cidades 
pela “estrada velha”, de chão batido. E ainda bem. O traçado da antiga es-
trada tornava a distância até Santa Maria maior do que os 37 km de hoje, 
percorridos pelo asfalto. A distância, pela estrada velha, era de mais ou me-
nos 45 km, mas, para percorrê-los de ônibus, gastava-se um tempo até três 
vezes maior do que se gasta, hoje, pela estrada nova. 

Os ônibus da época, se não estivesse chovendo, gastavam entre uma 
hora e meia e uma hora e quarenta e cinco minutos para fazer o percurso. 
Era preciso desviar muitos buracos e pedras, tomar muito cuidado com os 
animais, principalmente cavalos, bois e vacas, que nem sempre respeitavam 
o cercado das propriedades, e acabavam invadindo a estrada. Havia também 
o problema do pó que subia da estrada quando o chão estava muito seco. 
Bastava cruzar com um carro, ou então permanecer alguns segundos atrás 
de outro, e pronto! A visibilidade reduzia-se bastante, e a velocidade do 
ônibus também. Lembro-me que o pó da estrada, em alguns trechos, era de 
tom acinzentado, e, em outros, era avermelhado. As inúmeras paradas para 
embarque e desembarque de passageiros era outro fator que retardava a 
viagem. Certa vez, para quebrar a monotonia, contei 25 paradas do ônibus, 
entre Santa Maria e São Pedro. 

Esses eram só alguns dos problemas enfrentados naquelas viagens. É 
bom nem relembrar os para-brisas quebrados e os pneus furados, ou cor-
tados por pedras (e como furavam e se cortavam pneus naquela estada!). 
Quando ocorria um desses eventos, certamente haveria um atraso de, no 
mínimo, 30 ou 40 minutos na viagem.

Foi por esta estrada velha, enfrentando essas condições, que viajei dia-
riamente durante os primeiros dois anos da faculdade de Administração, 
que cursei na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Entre ida e volta 
por este trajeto, eu gastava, portanto, cerca de três horas por dia. A lenti-
dão e incertezas da viagem provocavam verdadeira tortura nas pessoas que 
precisam cumprir horário. Era o meu caso. Eu tomava o ônibus às 6:30 da 
manhã e precisava estar às 8:00 horas no centro de Santa Maria, onde fun-
cionavam, na época, as Faculdades de Administração, Direito, Economia e 



Contabilidade. Da parada do ônibus, na Av. Presidente Vargas, até o prédio 
da UFSM na Rua Marechal Floriano, onde eu estudava, gastava-se mais uns 
10 minutos, e isto andando-se muito rápido. A viagem de volta não era dife-
rente. Eu tomava o ônibus às 17 h 45 min, na mesma Av. Presidente Vargas, 
e precisava estar na escola onde eu lecionava, em São Pedro do Sul, às 19 
h 30 min. Às vezes, sobrava tempo para tomar um lanche, antes da aula, às 
vezes, não. O certo é que eu andava sempre atrapalhado com os horários e 
chegando atrasado aos compromissos. 

Quando comecei a fazer o percurso diário São Pedro – Santa Maria – São 
Pedro, pensava em aproveitar o tempo da viagem para estudar, revisando a 
PDWpULD�TXH�UHFHELD�HP�DXOD��RX�HQWmR�SUHSDUDQGR�PH�SDUD�DV�SURYDV��$¿-
nal, eram três preciosas horas por dia. Logo percebi que, para mim, era im-
possível concentrar a atenção em qualquer tipo de leitura em tais condições 
de viagem. Passei, então, a conversar mais com as pessoas e a prestar mais 
atenção no seu comportamento, como forma de ocupar o tempo. Assim, 
ouvi e presenciei, durante esses dois anos, muitas histórias. Algumas tristes, 
outras engraçadas, algumas outras que me deixaram preocupado, às vezes 
fazendo-me perder o sono. Selecionei três dessas para relatar aqui, deixan-
do a critério do leitor a decisão de enquadrá-las nas categorias mencionadas.

Lembro-me de que, certa manhã, na localidade de Catanduva, a uns 15 
km de São Pedro e a 30 de Santa Maria, logo depois de passar a ponte do 
ULDFKR�GR�PHVPR�QRPH��HPEDUFRX�XPD�VHQKRUD�FRP�YiULRV�¿OKRV��WDOYH]�
fossem uns seis ou sete. As crianças tinham várias idades, imagino que osci-
lando entre 10 anos e até menos de um ano, pois uma delas ainda estava no 
colo da mãe e aparentava ainda não ter condições de andar. O ônibus estava 
lotado, com muitos passageiros viajando em pé, como era comum acontecer 
naquelas viagens. A senhora precisou do auxílio de alguns passageiros que 
já estavam no ônibus para embarcar as crianças e depois para acomodá-las, 
em pé ou no colo de duas ou três “almas de boa-vontade” que se dispuse-
ram a ajudar. Dá para imaginar que o tempo necessário para o embarque 
do grupo foi maior do que o normal, a contragosto do motorista e de muitos 
passageiros, preocupados com o tempo da viagem. 

A maioria das crianças chorava. As menores, que foram para o colo de 
estranhos, demandavam a presença da mãe, causando tumulto, desaco-
modando alguns passageiros que precisaram trocar de lugar para deixar as 
crianças viajarem mais próximas e irritando outros menos compreensivos, 
RX�PDLV�LPSHUWLQHQWHV��2�IDWR�p�TXH��VH�D�YLDJHP�Mi�HUD�GLItFLO��QHVWH�GLD�¿FRX�
ainda pior. 

Para alívio dos passageiros incomodados com a algazarra das crianças, 
a mãe puxou o cordão da campainha na primeira parada, logo ao entrar 
na cidade de Santa Maria, em frente à antiga Escola Técnica do Patronato, 
anunciando que queria descer. Com uma das crianças no colo e mais uma 
pela mão, a mãe iniciou a caminhada pelo corredor congestionado do ônibus, 
deixando para trás os demais, que não conseguiam movimentar-se entre a 
PDVVD�GH�SDVVDJHLURV�GH�Sp��2V�JULWRV�H�FKRUR�GDV�FULDQoDV�LQWHQVL¿FDUDP-
-se, aguçando ainda mais a impertinência de passageiros e do motorista. 
A mãe tentou voltar várias vezes, mas só conseguiu resgatar mais uma ou 
GXDV�GDV�FULDQoDV�GHL[DGDV�SHOR�FDPLQKR��¿FDQGR�DV�GHPDLV�HVSDOKDGDV�SHOR�
corredor do ônibus. Já fora do ônibus, na calçada da rua, a mãe precisou 



contar com a ajuda do motorista, o qual, abandonando seu posto, lançou-se 
entre os passageiros na busca das crianças retardatárias. O resgate da pri-
meira até se deu com certo bom humor do motorista, procurando acalmá-la 
enquanto a levava no colo para fora do ônibus. Mas ao chegar lá pela terceira 
ou quarta criança, pressionado pelos passageiros que, ao mesmo tempo em 
que tentavam ajudá-lo, cobravam dele mais agilidade na operação, o moto-
rista já não conseguia mais esconder sua profunda irritação. Ao entregar a 
última criança à mãe, ele esbravejou: “Por quê a senhora não deixa metade 
GRV�¿OKRV�HP�FDVD�TXDQGR�SUHFLVD�SHJDU�XP�{QLEXV"´�$�PXOKHU��DJRUD�Mi�
PDLV�FDOPD�FRP�D�SUHVHQoD�GH�WRGRV�RV�¿OKRV�DR�VHX�UHGRU��HQWUH�XP�PLVWR�
de indignação e constrangimento, respondeu ao motorista: “Mas e o que 
YRFr�DFKD�TXH�HVWRX�ID]HQGR��PRoR"´

Outra vez, embarcou, ainda em São Pedro, um gaúcho muito bem pilcha-
do. Isso também era muito comum naquelas viagens, o que não causava, 
portanto, nenhuma estranheza aos demais passageiros. Mas o colorido das 
roupas deste, em particular, intrigou um grupo de adolescentes que também 
se deslocava diariamente a Santa Maria, onde frequentava um cursinho pré-
-vestibular. O comportamento irreverente dos jovens não agradou ao elegan-
te gaúcho, iniciando-se uma breve discussão entre ele e o grupo. Perceben-
do que a discussão tornava-se mais séria, e temendo a reação do gaúcho, 
os estudantes mudaram-se para o fundo do ônibus, mantendo, assim, uma 
certa distância. Mas, dentre os rapazes, havia um que não estava conforma-
do em ter que recuar frente à cara feia do rapaz das pilchas. Levantou-se 
e, sorrateiramente, sentou-se, por um instante, na poltrona imediatamente 
DWUiV�GD�GHOH��JDVWDQGR�WHPSR�VX¿FLHQWH�SDUD�³GLVFUHWDPHQWH´�DPDUDU�DV�
franjas do pala do incauto aos pés do banco, onde este estava sentado.

Acabada a travessura, o valentão voltou para o fundo do ônibus, onde foi 
recebido pelos demais com apupos de “nosso herói”. O riso alto do grupo 
chamou a atenção dos demais passageiros e, obviamente, da própria vítima, 
TXH�FKHJRX�D�YROWDU�VH�SDUD�WUiV��PDV�DFDERX�QmR�GHVFRQ¿DQGR�GH�QDGD��
provavelmente até imaginando que o grupo agora havia escolhido outro alvo 
para suas brincadeiras.

Refeitos da euforia inicial, provocada pela bravata do companheiro, os 
rapazes do cursinho entraram primeiro em estado da preocupação e, logo a 
seguir, em estado de pânico, imaginando do que seria o gaúcho capaz, ao 
constatar a humilhação à qual fora submetido. Era óbvio que ele atribuiria 
a autoria da brincadeira de mau-gosto ao grupo e que, dada a intensidade 
da própria reação que, por muito menos, demonstrara minutos antes, não 
levaria tamanho desaforo para casa. Para evitar o pior, era preciso, portanto, 
GHVFHU�GR�{QLEXV�DQWHV�TXH�R�JD~FKR�R�¿]HVVH��3DUD�QmR�FRUUHUHP�QHQKXP�
risco, desceram bem antes que o ônibus entrasse na cidade. Ao saltar do 
ônibus, agora mais seguros por sentirem-se fora do alcance do achacado, 
ainda tiveram tempo de acenar para ele, com gestos que, por questões de 
censura, não podem ser aqui descritos. Provavelmente, neste dia, o grupo 
chegou atrasado às aulas do cursinho, se é que algum deles conseguiu che-
gar até lá. 

Confesso que, naquele dia, me pareceu que o grupo de rapazes tivesse 
ido longe demais com a brincadeira. Não me sentia com o espírito preparado 
para presenciar a cena que estava prestes a acontecer. Estava pensando em 



que também conviesse eu descer uma parada antes, mas não tive tempo de 
fazê-lo; o gaúcho puxou antes a campainha. Pensei comigo: “Agora seja lá 
o que Deus quiser...”

O ônibus ainda não tinha parado completamente quando o rapaz fez a 
primeira tentativa para se levantar, sendo violentamente puxado de volta 
para a poltrona. Fez mais uma ou duas tentativas, recebendo como resposta 
o mesmo golpe contrário que o jogava de volta à posição de origem. Tentou 
então puxar o pala com uma das mãos, depois com as duas mãos, mas não 
teve jeito. Precisou sair por baixo do pala, expondo-se a uma posição ridícula 
diante dos demais passageiros. Só então, fora da poltrona e livre do pala, 
foi que percebeu a peça que lhe haviam pregado. Procurou com os olhos por 
algum dos algozes, mas não encontrou mais nenhum no interior do ônibus. 
Num primeiro instante, seu rosto tornou-se amarelo e gradativamente foi 
mudando para um tom rosado, até atingir um roxo avermelhado. 

Enquanto esbravejava, escorria-lhe pelos dois cantos da boca uma es-
puma esbranquiçada. De pé, puxava o pala com as duas mãos e cada vez 
com mais força, até que o tecido rompeu-se de uma só vez, fazendo-o cair 
sentado no colo de uma senhora que ocupava a poltrona do lado oposto do 
corredor. Com o pala dilacerado nas mãos, dentes cerrados e voz embarga-
da, o gaúcho xingava a mãe, as irmãs e até a avó dos rapazes. Percebendo 
que suas palavras eram em vão, pois eles já não estavam mais presentes, 
começou a ofender os passageiros que, por ventura, fossem parentes, ami-
gos, ou que apenas apoiassem aquela malcriação dos rapazes, pedindo por 
favor que se apresentassem para apanhar em lugar dos mal criados. Como 
não se apresentasse ninguém e percebendo que alguns, mesmo disfarça-
GDPHQWH�ULDP�GD�VXD�GHVJUDoD��GHVD¿RX�TXDOTXHU�KRPHP�TXH�DOL�HVWLYHVVH�
para brigar. O gaúcho estava realmente decidido a buscar vingança, fosse 
lá de que forma fosse. Nessas alturas o ônibus já estava parado há uns 10 
minutos, com o motorista e mais dois ou três voluntários mais corajosos 
tentando negociar a retirada do gaúcho. Mas ele estava irredutível. Não dei-
xaria o ônibus sem uma saída honrosa para o seu caso. Alguns passageiros 
desembarcaram ali mesmo para não perder mais tempo, outros pediam ao 
PRWRULVWD�TXH�RV�OHYDVVH�DWp�R�¿QDO�GD�YLDJHP�H�Oi�UHVROYHVVH�R�SUREOHPD��
chamando a polícia, ou tentando localizar os pais dos garotos em São Pedro. 
Mas isso não interessava à vítima. Ela queria o problema resolvido, ali e na-
quela hora mesmo. 

Cerca de vinte minutos depois do início da discussão, levantou-se um 
senhor, que era proprietário de uma loja de roupas em São Pedro, e entre-
gou ao rapaz o seu cartão, pedindo que ele lhe procurasse na loja, no dia 
VHJXLQWH��TXH�Oi�HOH�OKH�GDULD�XP�SDOD�QRYR��LJXDO]LQKR�R�TXH�IRUD�GDQL¿FDGR��
sob a condição de que ele deixasse o ônibus seguir viagem. Um pouco mais 
calmo e também ele próprio já cansado daquela situação, o gaúcho aceitou 
D�SURSRVWD��PDV�LPS{V�DOJXPDV�FRQGLo}HV��R�SDOD�GDQL¿FDGR�GHYHULD�¿FDU�
com o dono da loja, pois ele não gostaria de ser depois acusado de tentar 
OHYDU�YDQWDJHP�GD�VLWXDomR��¿FDQGR�FRP�RV�GRLV�SDODV��$�RXWUD�FRQGLomR�IRL�
de que o custo do pala novo fosse cobrado dos pais dos garotos, pois ele não 
achava justo que o lojista levasse o prejuízo. Aceitas as condições, o rapaz 
desceu do ônibus e ia já se afastando, quando voltou correndo, agarrando-
-se à porta do ônibus, fazendo-o parar novamente. Com meio corpo fora do 



ônibus e meio corpo dentro, queria agora saber a razão pela qual o senhor da 
ORMD�KDYLD�IHLWR�DTXLOR��D¿QDO�QLQJXpP�TXH�QmR�IRVVH�SDUHQWH��RX�FRQKHFLGR�
PXLWR�SUy[LPR�GRV�JDURWRV�WHULD�VH�SURQWL¿FDGR�D�FRPSUDU�WDO�EULJD��$OHJDYD�
também que, se o dono da loja concordara em cobrar dos pais dos garotos o 
pala novo, era porque os conhecia e, portanto, era de certa forma cúmplice 
daquela patifaria. A esta nova investida, os demais passageiros reagiram e, 
em massa, exigiram que o motorista fechasse a porta do ônibus a desse a 
partida, deixando o gaúcho esbravejando sozinho no meio da rua.

A última história que selecionei para contar aqui foi, certamente, a mais 
constrangedora que presenciei durante aquelas viagens, não tendo eu, à 
época, achado graça alguma. Mas ela certamente tem também lá a sua ver-
ve, e acho que é digna de ser relatada.

Não sei se era em função do curto trajeto da viagem, ou porque, na época, 
fosse considerado um luxo desnecessário, mas os ônibus não tinham toalete 
a bordo. Quando alguém enfrentasse alguma situação de necessidade extre-
ma, era preciso parar o ônibus e procurar abrigo debaixo de uma ponte, ou 
no mato à beira da estrada. Foi o que aconteceu certa vez com um senhor, 
que aparentava mais ou menos 60 anos e deveria ser um pequeno agricul-
tor da região. No meio da viagem, levantou-se, segurando a barriga com as 
duas mãos e levemente inclinado para a frente. Dirigiu-se até o motorista 
e falou-lhe baixinho ao ouvido, certamente relatando sua situação e pedin-
do que parasse o ônibus imediatamente, ao que foi prontamente atendido. 
Quase correndo o homem saiu do ônibus, procurando com os olhos algum 
abrigo, ponte ou mato próximo, só encontrando alguns arbustos. Escolheu 
então um que lhe pareceu o mais denso e agachou-se, escondendo o corpo 
só pela metade. 

Percebendo a situação vexatória em que se encontrava o passageiro de-
trás daquela moita e para respeitar o senso de pudor de alguns dos que es-
tavam no ônibus e evitar que o espírito gozador de outros se pronunciasse, 
o motorista resolveu avançar um pouco o ônibus, com a intenção de, pelo 
menos, atrapalhar um pouco a exposição do grupo de expectadores àquela 
cena dantesca. Ao perceber que o ônibus se movimentava, o homem ima-
JLQRX�TXH�LULDP�GHL[D�OR��OHYDQWDQGR�VH�EUXVFDPHQWH��VHP�¿QDOL]DU�R�TXH�
havia começado. Com uma das mãos segurava a calça, que estava na altura 
dos joelhos e com a outra acenava desesperado, gritando para o motorista 
que o esperasse.

Sem alternativa, o motorista achou melhor parar, esperando que, assim, 
ele retornasse para detrás da moita e se recompusesse antes de voltar a 
bordo. Mas o homem não entendeu assim. Subiu os degraus do ônibus ainda 
fechando o cinto. Antes que tivesse tempo de sentar-se, houve uma correria 
dos passageiros que estavam mais próximos à sua poltrona, a procura dos 
lugares vagos mais distantes. Ao redor dele abriu-se um clarão, tendo ele 
viajado até Santa Maria num verdadeiro isolamento.



O canto da boca
Alfredo Laureano de Brum

0HXV�SDLV�6DG\�H�'DOLOD�QXQFD�EDWHUDP�HP�VHXV�¿OKRV��1yV�FRQKHFtDPRV�
quando eles queriam passar alguma “mensagem” (ou reprimenda) pela ma-
QHLUD�FRPR�IDODYDP��SRU�VLQDLV�RX�SHOR�FDPLQKDU��QXQFD�VHQGR�SUHFLVR�JULWRV��
FDVWLJRV�RX�VXUUDV��
(X�WLYH�D�IHOLFLGDGH�GH�HVWDU�MXQWR�GHOHV�GXUDQWH�YLQWH�H�TXDWUR�KRUDV�SRU�

GLD�DWp�RV�PHXV�GH]HVVHLV�DQRV��1RVVR�GLD�FRPHoDYD�FRP�R�WUDEDOKR�GH�WL-
UDU�R�OHLWH�GDV�YDFDV�QD�PDQJXHLUD��'HSRLV��GHYLD�LU�j�HVFROD��TXH�¿FDYD�D�
WUrV�NP��1R�UHVWDQWH�R�GLD��WUDEDOKiYDPRV�QR�WUDWDPHQWR�GRV�DQLPDLV�H�QD�
ODYRXUD�DWp�R�S{U�GR�VRO��¬�QRLWH��R�MDQWDU�HUD�VRE�D�OX]�GR�FDQGHHLUR�RX�GR�
ODPSLmR��SRLV�OX]�HOpWULFD�Vy�H[LVWLD�QDV�FLGDGHV��1D�KRUD�GH�GHVFDQVDU��DTXH-
OH�TXH�VH�UHWLUDYD�EHLMDYD�RV�SDLV�H�DV�SHVVRDV�GD�IDPtOLD��GHVHMDQGR�D�WRGRV�
XPD�ERD�QRLWH��3DUD�PLP��HOHV��IRUDP�RV�PHOKRUHV�SDLV�GR�PXQGR�
4XDQGR�PLQKD�PmH�TXHULD�QRV�DOHUWDU�VREUH�DOJR�TXH�ID]tDPRV�GH�HUUDGR��

HOD�DSHUWDYD�R�FDQWR�GD�ERFD��LVVR�HUD�R�VLQDO�YHUPHOKR�
&HUWD�YH]��IRPRV�QR�DQLYHUViULR�GH�GRLV�DQRV�GR�¿OKR�PDLV�PRoR�GRV�GR-

QRV�GR�~QLFR�DUPD]pP�GD�SHTXHQD�9LOD�%UDQFD��0HXV�SDLV��DOpP�GH�DPLJRV�
GD�IDPtOLD��HUDP�WDPEpP�SDGULQKRV�GR�JDURWR��(UD�XP�GRPLQJR�H�D�IHVWLQKD�
VHULD�j�WDUGH��(X�WLQKD��QD�pSRFD��VHLV�DQRV��0HX�SDL��FRPR�HUD�R�FRVWXPH�GD�
pSRFD��¿FRX�MXQWR�FRP�RV�KRPHQV��H�HX��FRPR�VHPSUH��QXQFD�ODUJDYD�PLQKD�
PmH��1D�VDOD��DV�PXOKHUHV�FRQYHUVDYDP��(UDP��QR�Pi[LPR�XPDV�RLWR��H�HX�
HVWDYD�VHQWDGR�SHUWR�GD�PDPmH��
4XDQGR�PH�RIHUHFLDP�DOJXP�SHWLVFR�SDUD�FRPHU��VH�HX�JRVWDYD��SHJDYD��

(�VHPSUH�TXH�PLQKD�PmH�IDODYD��HX�SUHVWDYD�DWHQomR��'H�UHSHQWH��SDVVHL�
somente a agradecer o que me ofereciam, e passei toda a festa sem comer 
PDLV�QDGD��DWp�D�KRUD�HP�TXH�PHX�SDL�QRV�FRQYLGRX�SDUD�LUPRV�HPERUD�
4XDQGR�FKHJDPRV�HP�FDVD�PLQKD�PmH�SHUJXQWRX�PH�
²�1rQL��3RU�TXH�PHX�¿OKLQKR�FRPHX�WmR�SRXTXLQKR��H�QHP�WRPRX�R�JXD-

UDQi�TXH�JRVWD�WDQWR"�1mR�HVWDYD�JRVWDQGR�GD�IHVWLQKD"
²�$�VHQKRUD�DSHUWRX�R�FDQWR�GD�ERFD�H�HX�DFKHL�TXH�HVWDYD�PH�UHSUHHQ-

GHQGR�SRU�HVWDU�FRPHQGR�PXLWR�
²�4XH�SHQD��¿OKR��(X�QmR�DSHUWHL�QHQKXPD�YH]�R�FDQWR�GD�ERFD��SRU�LVVR�

TXH�D�PmH�VHPSUH�SHGH�SDUD�HVSHUDU�TXH�HX�DSHUWH�PDLV�GH�XPD�YH]�
1D�PDQKm�VHJXLQWH��ORJR�TXH�DFRUGHL��FRQWHL�SDUD�PLQKD�PmH�TXH�KDYLD�

VRQKDGR�TXH�WLQKD�WRPDGR�XP�PRQWmR�GH�JXDUDQi��



0RUDO�GD�KLVWyULD��SRU�XP�VLQDO�PDO�HQWHQGLGR��¿TXHL�VHP�FRPHU�H�EHEHU��



Caciiillldo
Odalci José Pustai

2XWUR�GLD��PHX�¿OKR�UHFODPRX�TXH�TXDOTXHU�YHQWLQKR�HVWUDJD�R�JXDUGD-
�FKXYD��'H�EDWH�SURQWR��UHVSRQGL�TXH�LVWR�HUD�PXLWR�ERP��$SyV�XP�SHTXHQR�
HVSDQWR��HPHQGHL�GL]HQGR�TXH�HOH�HVTXHFLD�RV�PHVPRV�QR�{QLEXV��QD�FDVD�
GRV�DPLJRV��HWF��1D�YHUGDGH��QmR�JRVWR�GH�JXDUGD�FKXYDV�PXLWR�UHVLVWHQWHV��
SULQFLSDOPHQWH�VH�R�FDQR�p�PXLWR�IRUWH��1R�¿P�GD�KLVWyULD��YmR�HQWHQGHU�DV�
UD]}HV�
0LUR��&DFLOGR�H�HX�pUDPRV�WtSLFRV�³JXULV�GD�FRO{QLD �́�*RVWiYDPRV�GH�SHV-

FDU��FDoDU�FRP�ERGRTXH�H�MRJDU�EROD��&RPR��PXLWDV�YH]HV��p�D�RSRUWXQLGDGH�
TXH�GHVSHUWD�R�ODGUmR�TXH�H[LVWH�QDV�SHVVRDV��QyV�WDPEpP�DSURYHLWDPRV�
XPD�FKDQFH�tPSDU�GH�GDU�XP�VDOWR�WHFQROyJLFR�QDV�QRVVDV�FDoDGDV��SRLV�
DFKDPRV�XPD�FRURQKD�YHOKD�H�GHFLGLPRV�TXH�VHULD�SRVVtYHO�HQMDPEUDU�XPD�
HVSLQJDUGD��$�FRURQKD�HVWDYD�SUHVD�j�FDL[D�GH�FXODWUD��TXH�PDQWLQKD�LQWDF-
WRV�R�FmR��R�JDWLOKR�H�R�JXDUGD�PDWR��9HUL¿FDPRV�TXH�R�HQFDL[H�GDV�SHoDV�
GHL[DYD�R�FRQMXQWR�SHUIHLWR��IDOWDQGR�VRPHQWH�R�FDQR��2�UHVWDQWH�GRV�DFHV-
VyULRV��FRPR�FDUWXFKRV�H�PXQLomR��FHUWDPHQWH�FRQVHJXLUtDPRV�QDV�FDL[DV�GH�
FDoD�GRV�UHVSHFWLYRV�SDLV��&RQMHFWXUDPRV�VREUH�DV�SRVVLELOLGDGHV�GH�DUUXPDU�
XP�FDQR��TXDQGR�R�&DFLOGR�GLVVH�TXH�D�DYy�WLQKD�KHUGDGR�XP�YHOKR�JXDUGD-
�FKXYD�H�TXH�R�FDQR�HUD�EHP�JURVVR�H�IRUWH��)RPRV�DWp�D�FDVD�GR�&DFLOGR�H�
DFKDPRV�R�WDO�JXDUGD�FKXYD�WRGR�GHVWURoDGR��PDV�FRP�R�FDQR�HP�yWLPDV�
FRQGLo}HV��&RUWDPRV�R�FDQR�FRP�XPD�VHUULQKD�GH�FRUWDU�IHUUR�H�FRQVWDWDPRV�
TXH�HOH�WLQKD�SDUHGHV�EHP�JURVVDV��
2�FDQR�QmR�HUD�WmR�FRPSULGR�FRPR�HUDP�RV�FDQRV�GDV�HVSLQJDUGDV�GRV�

QRVVRV�SDLV��PDV�DFKDPRV�TXH�VHUYLULD�SDUD�R�QRVVR�SURSyVLWR��'HSRLV��IR-
PRV�YHUL¿FDU�VH�R�FDQR�VH�DMXVWDYD�j�FDL[D�GH�FXODWUD��H�SDUHFLD�DWp�TXH�
WLQKD�VLGR�IDEULFDGR�SDUD�LVWR��5HVWDYD�VDEHU�VH�WLQKD�DOJXP�FDUWXFKR�TXH�
VHUYLULD�QR�FDQR��2�&DFLOGR�IRL�EXVFDU�XP�FDUWXFKR�FDOLEUH�����TXH�VH�PRV-
WURX�PXLWR�JURVVR��6REUDYD�WHVWDU�XP�FDUWXFKR�GH�FDOLEUH�����R�TXH�FRQVH-
JXLPRV�QD�FDVD�GR�0LUR��(QFDL[H�SHUIHLWR��&RPR�D�WDUGH�GH�GRPLQJR�HVWDYD�
WHUPLQDQGR��¿]HPRV�DOJXPDV�FRPELQDo}HV�H�GLVWULEXLo}HV�GH�WDUHIDV�SDUD�R�
GRPLQJR�VHJXLQWH�
$�H[SHFWDWLYD�HUD�JUDQGH�SDUD�YHU�VH�QRVVR�³WUDEXFR´�LULD�IXQFLRQDU��1R�

GRPLQJR��GHSRLV�GD�PLVVD��UHYLVDPRV�DV�FRPELQDo}HV��HVWDYD�WXGR�FHUWR��
/RJR�QR�LQtFLR�GD�WDUGH��QRV�HQFRQWUDPRV�QR�PDWR��RQGH�HVWDYD�HVFRQGLGR�
WRGR�R�PDWHULDO��&RQVHJXLPRV�¿[DU�D�FRURQKD�QD�FDL[D�GH�FXODWUD��FRP�DUD-



PHV�IRUWHPHQWH�WRUFLGRV�FRP�DOLFDWH��2�DUUHPDWH�IRL�IHLWR�FRP�ERUUDFKD�FDQ-
VDGD�GH�WUDWRU��(VWDYD�PXLWR�¿UPH��3HQVDPRV�HP�XVDU�R�PHVPR�DUDPH�SDUD�
¿[DU�R�FDQR��PDV�GHVLVWLPRV��SRLV�HUD�QHFHVViULR�XP�PRYLPHQWR�GH�EiVFXOD�
GR�FDQR�SDUD�SRGHU�FRORFDU�R�FDUWXFKR��5HVROYHPRV�WHVWDU�D�ERUUDFKD��3DVVD-
PRV�YiULDV�YROWDV�GH�WLUD�GH�ERUUDFKD�QR�SRQWR�GD�SHJDGD�GH�PmR�H�DWDPRV�
EHP�¿UPH��3DUD�DXPHQWDU�D�VHJXUDQoD��SDVVDPRV�XPD�WLUD��QmR�WmR�DSHUWD-
GD��PDLV�SUy[LPD�DR�JDWLOKR��$VVLP��HUD�SRVVtYHO�OHYDQWDU�XP�SRXFR�R�FDQR�
SDUD�LQWURGX]LU�R�FDUWXFKR��
&RP�XP�SRXFR�GRV�PDWHULDLV�TXH�FDGD�XP�³SHJRX�HPSUHVWDGR´�GRV�SDLV��

FDUUHJDPRV�R�SULPHLUR�FDUWXFKR�VRPHQWH�FRP�HVSROHWD�H�XP�SRXFR�GH�SyO-
YRUD��2�0LUR�VH�SRVLFLRQRX�DWUiV�GH�XPD�iUYRUH�H�SDVVRX�XP�EUDoR�GH�FDGD�
ODGR��VHJXUDQGR�D�HVSLQJDUGD�GR�RXWUR�ODGR�GR�WURQFR��)H]�³SpX´�H�QDGD�
PDLV��$�HVSLQJDUGD�H�DV�PmRV�GR�0LUR�HVWDYDP�LQWDFWDV��2�SULPHLUR�WHVWH�IRL�
XP�VXFHVVR��&DUUHJDPRV�RXWUR�FDUWXFKR��DJRUD�FRP�FKXPER��)RL�UHSHWLGD�
D�PDQREUD�H�WXGR�FRUUHX�QRV�FRQIRUPHV��&DUUHJDPRV�WRGRV�RV�FDUWXFKRV�H�
VDtPRV�FRPR�³JHQWH�JUDQGH´�D�FDoDU��&RPR�QmR�HQFRQWUDPRV�QDGD�GH�FDoD�
QR�FDPLQKR��GHFLGLPRV�TXH�FDGD�XP�GDULD�XP�WLUR�QXP�PDQGDFDUX��)RL�XPD�
EHOH]D��'DYD�SDUD�FRQWDU�RV�IXURV�GR�FKXPER�QDV�IROKDV�GR�FDFWXV��
-i�PHLR�GHVDFRUoRDGRV�FRP�QRVVD��IDOWD�GH��FDoD��YLPRV�XPD�SRPED�

FDULMy�YRDU�VREUH�QRVVDV�FDEHoDV�H�LU�VHQWDU�QXPD�iUYRUH�GH�JDOKRV�VHFRV��
1RV�HQWUHROKDPRV�H�IRPRV�j�FDoD��1R�VRUWHLR��R�&DFLOGR�VDLX�YLWRULRVR�SDUD�
DWLUDU�SULPHLUR��&KHJDPRV�QD�EHLUD�GR�PDWLQKR��SURWHJLGRV�SHOD�FRSD�GH�XP�
DoRLWD�FDYDOR��2�PDWLQKR�HUD�EDVLFDPHQWH�GH�XQKD�GH�JDWR��R�TXH�GL¿FXOWRX�
D�FKHJDGD�GR�&DFLOGR�DWp�HPEDL[R�GD�iUYRUH��$�SRPED�FDULMy�FRQWLQXDYD�
VHQWDGD��LPSDVVtYHO��(X�H�R�0LUR�Mi�HVWiYDPRV�¿FDQGR�LQTXLHWRV�FRP�D�GH-
PRUD�TXDQGR��³SpX´�±�H�D�SRPED�FDULMy�VDLX�YRDQGR��2OKDPRV�XP�SDUD�R�
RXWUR�H�FRQFOXtPRV�HP�FRQMXQWR��³2�&DFLOGR�QmR�VDEH�DWLUDU���́ �&RQYHUVD�YDL��
FRQYHUVD�YHP��¿FDPRV�SURPHWHQGR�XP�DR�RXWUR�TXH��GD�SUy[LPD�YH]��VHULD�
GLIHUHQWH��2�WHPSR�LD�SDVVDQGR�H�QDGD�GR�&DFLOGR�VDLU�GR�PDWR��0DV�FRPR�
WLQKD�PXLWD�XQKD�GH�JDWR��¿FDPRV�MXVWL¿FDQGR�D�GHPRUD��3DUD�SLRUDU�D�VL-
WXDomR��FRPHQWHL�TXH�D�iUYRUH�QmR�HUD�WmR�DOWD�H�TXH�R�&DFLOGR�QmR�SRGHULD�
WHU�HUUDGR�R�WLUR��3HUFHEL�XPD�FHUWD�LQWUDQTXLOLGDGH�QR�0LUR��(OH�ROKRX�SDUD�
PLP�H�GLVVH��
²�6HUi���
²�4XH�H[SORGLX�D�HVSLQJDUGD"��²�HPHQGHL�
5HVROYHPRV�FKDPDU�SRU�HOH��8PD��GXDV�YH]HV��*ULWDPRV�HP�FRQMXQWR��

D�SOHQRV�SXOP}HV��&$&,,,///'2����(�QDGD��$�HVWD�DOWXUD��R�SkQLFR�Mi�WLQKD�
WRPDGR�FRQWD�GH�QyV��2OKDPRV�XP�SDUD�R�RXWUR�H�LQYHVWLPRV�PDWR�DGHQWUR�
QD�GLUHomR�GR�&DFLOGR��(P�TXHVWmR�GH�VHJXQGRV��UDVJDPRV�WRGR�R�FRUSR�FRP�
DV�XQKDV�GH�JDWR�H�DOJXQV�SpV�GH�DQDQiV��SDUD�GHSRLV�FKHJDU�VRE�D�iUYRUH�
RQGH�R�&DFLOGR�HVWDYD�GHLWDGR�GH�EUXoRV�
²�0HX�'HXV��HOH�HVWi�PRUWR��²�JULWRX�R�0LUR�
(X�PH�DWLUHL�HP�FLPD�GHOH�SDUD�WHQWDU�XPD�VDOYDomR�PLODJURVD��1yV�HVWi-

YDPRV�WmR�DSDYRUDGRV�H�TXDVH�HP�FKRTXH��TXH�GHPRUDPRV�SDUD�SHUFHEHU�
TXH�R�&DFLOGR�QmR�VH�DJXHQWDYD�GH�WDQWR�ULU��1XP�SULPHLUR�PRPHQWR�¿FDPRV�
PHLR�SDWHWDV��H�QmR�GDYD�SDUD�HQWHQGHU�GLUHLWR�VH�D�JHQWH�ULD�RX�FKRUDYD��
0DV�R�VHJXQGR�PRPHQWR�IRL�GH�I~ULD��(PSXUUDPRV�R�&DFLOGR�SDUD�R�PHLR�
GDV�XQKDV�GH�JDWR�H�HQFKHPRV�HOH�GH�WDSDV��'HSRLV�TXH�QRV�DFDOPDPRV��R�
&DFLOGR�SHGLX�GHVFXOSDV��(�HX�H�R�0LUR�WDPEpP�SHGLPRV��SDUD�HOH�HVTXHFHU�



DOJXPDV�GDV�ERIHWDGDV��GDGDV�HP�H[DJHUR�
2�GRPLQJR�Mi�HVWDYD�WHUPLQDGR�H�HUD�FKHJDGD�D�KRUD�GH�FDGD�XP�LU�SDUD�

VXD�FDVD��$R�FRQWUiULR�GR�LQWHUHVVH�GR�LQtFLR�GD�WDUGH��DJRUD�QHQKXP�GRV�
WUrV�TXHULD�VHU�R�UHVSRQViYHO�SDUD�HVFRQGHU�D�HVSLQJDUGD�GXUDQWH�D�VHPDQD��
'HFLGLPRV�QR�VRUWHLR��H�D�WDUHID�GH�OHYDU�D�HVSLQJDUGD�FDLX�SDUD�PLP��3HOD�
DOHJULD�GRV�RXWURV�GRLV��SHUFHEL�TXH�DTXHOD�HVSLQJDUGD�WLQKD�VH�WRUQDGR�XP�
IDUGR��1LQJXpP�GL]LD�QDGD��PDV�R�HQWXVLDVPR�SHOD�DUPD�WLQKD�VXPLGR��0HX�
GHVFRQIRUWR�HUD�WmR�JUDQGH�TXH��HQTXDQWR�FDPLQKiYDPRV�HP�GLUHomR�j�FDVD��
UHVROYL�ERODU�XP�SODQR�SDUD�PH�OLYUDU�GD�HVSLQJDUGD��4XDQGR�HVWiYDPRV�
UHODWLYDPHQWH�SHUWR��SHGL�TXH�HOHV�VHJXUDVVHP�D�DUPD��DOHJDQGR�TXH�SUH-
FLVDYD�LU�FDJDU�QR�PDWR��(OHV�FRQFRUGDUDP�H�HX�PH�HPEUHQKHL�QXPD�WULOKD�
HP�GLUHomR�j�FDVD��4XDQGR�Mi�HVWDYD�EHP�ORQJH��JULWHL�SDUD�HOHV�TXH�QmR�
OHYDULD�D�HVSLQJDUGD��4XDQGR�VDt�GR�PDWR��Mi�QR�SRWUHLUR��SHUFHEL�TXH�RV�GRLV�
HVWDYDP�YLQGR�QR�PHX�HQFDOoR��(UD�WDUGH��SRLV�HOHV�QmR�WLYHUDP�FRUDJHP�GH�
PH�VHJXLU�QR�SRWUHLUR�DEHUWR��XPD�YH]�TXH�DOJXpP�SRGHULD�Yr�ORV�FRP�XPD�
HVSLQJDUGD�QD�PmR��H�HOHV�QmR�TXHULDP�FRUUHU�HVWH�ULVFR��
1R�GRPLQJR�VHJXLQWH��R�0LUR�H�R�&DFLOGR�PH�FRQWDUDP�TXH�GHVPRQWDUDP�

D�HVSLQJDUGD�H�TXH�TXHEUDUDP�FRP�R�PDUWHOR�WRGDV�DV�SHoDV��SDUD�TXH�IRVVH�
LPSRVVtYHO�TXDOTXHU�WHQWDWLYD�GH�UHPRQWDJHP��
(VWD�p�D�KLVWyULD�GH�XPD�WUDJpGLD�TXH�QmR�DFRQWHFHX��(��YROWDQGR�DR�LQt-
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Toda família tem um tio doido
Ricardo Dunker Haubert 

Não adianta dizer que não ou esconder, toda família que se preze tem um 
tio doido. Aquele tio que gosta de beber, o que exagera no alho em tudo o 
que cozinha, o que vai dormir na sala da tua casa quando a esposa o manda 
caminhar, o que pede grana emprestada e não devolve nunca, o que vive de 
bicos e não para em emprego algum. Aquele tio que fala mal do presidente 
e diz que o único político decente era o Brizola. A família Dunker tem o seu 
tio “maluco beleza”, o grande tio Ari. Assim como muitas famílias que coloni-
zaram o sul do Brasil, a família Dunker atravessou o Atlântico em um navio 
vindo da Alemanha, fugindo de guerra, e blá-blá-blá… Nos dias de hoje, essa 
¿JXUD�UDUD�DQGD�Oi�SHODV�EDQGDV�GR�0DWR�*URVVR��$SyV�R�FRQYLWH�UHFXVD�GD�
IDPtOLD�HP�LU�MXQWR��ODUJRX�D�HVSRVD��DPLJRV�H�¿OKRV�FUHVFLGRV�SRU�DTXL��FRP-
prou uma Belina 75, caindo aos pedaços, naquele feirão do Big, e se man-
GRX��5RGRX�FRP�D�FRLWDGD�GD�%HOLQD�D���NP�K��H�VHP�UiGLR���SUD�HFRQRPL]DU�
JDVROLQD�DWp�&XLDEi��RQGH�R�PRWRU�³Vy�HVWRXURX�Oi �́�FRPR�HOH�PHVPR�GLVVH��
'HSRLV��SHJRX�XPD�FDURQD�FRP�XP�WUDWRU�>3DVPHP�@�DWp�D�ID]HQGD�GH�XP�
tal João. E não era o tal João de Santo Cristo, da música “Faroeste Caboclo”. 
Espero… Sempre, nos churrascos na casa do velho Ari, o caudilho assava a 
FDUQH�FRP�YiULDV�FDEHoDV�GH�DOKR�HQ¿DGDV�QHOD��&RQIRUPH�RV�FRQYLGDGRV�
mastigavam, sentiam aquele gosto característico e inigualável do pequeno 
e malvado legume. Era praticamente uma loteria. Na volta pra casa, o as-
sunto não poderia ser outro: “Bah, comi 4 cabeças de alho naquele pedaço 
GH�YD]LR�TXH�R�WLR�PH�VHUYLX�´��H��³3XW]��H�HX�TXH�SHJXHL���QDTXHOD�ODVFD�GH�
PDPLQKD���́ �2X�³eppFDDDD��FRPR�p�TXH�YRX�QDPRUDU�KRMH�j�WDUGH�" �́�GL]LD�
D�VREULQKD�WRGD�HPSHULTXLWDGD��0DV�WDPEpP�WLQKD�R�³$UUUU��H�QD�PHX�FRV-
WHOD�QRQ�WLQKD�QDWD� �́�GL]LD�D�YRYy�GHXWVFK�TXH�WHQWDYD��GHVHVSHUDGDPHQWH��
GHIHQGHU�R�¿OKR�FXOWLYDGRU�GH�DOKRV��7LQKD�DOKR�DWp�QD�VDODGD�GH�FDWRÀH��1D�
FDLSLULQKD��DGLYLQKHP�TXHP�HVWDYD�Oi�GHQWUR�GR�FRSR"�2�PDOGLWR�DOKR��$R�
LQYpV�GH�OLPmR��R�ViELR�KRPR�VDSLHQV�HUHFWXV�FRORFDYD�DOKR��$R�¿QDO��FRPR�
se fosse remédio que tivesse de ser tomado até a última gota, ele comia o 
alho amassado, não sem antes oferecer a todos, que por algum motivo, re-
FXVDYDP�FRP�FDUD�GH�QRMR��7DOYH]�FRPHVVH�SDUD�VH�FHUWL¿FDU�TXH�WRGRV�RV�
nutrientes dessa iguaria iriam para dentro do seu corpo, que não se perderia 
nada no ralo. De quebra, tinha o café preto depois do assado. Ah, esse café 
QmR�WLQKD�LJXDO��4XH�³TXHQWH �́�R�TXr�"�2�QHJyFLR�HUD�FRORFDU�SHGUDV�GH�JHOR�



H�WRPDU�EHP�JHODGR�PHVPR��(VVD�QXQFD�GHX�SUD�HQWHQGHU«�0DV�D�PDQHLUD�
SHOD�TXDO�HOH�FXLGDYD�GRV�VHXV�Mi�SDUFRV�FDEHORV�p�TXH�HUD�JHQLDO��$SyV�WRGD�
essa inigualável sequência de bizarrices, a chave de ouro estava guardada 
num garrafão de 5 litros de vinho branco. Daqueles bem vagabundos. O seu 
WUDWDPHQWR�FDSLODU��TXH�QHQKXPD�HVWpWLFD�GD�$X[LOLDGRUD��%HOD�9LVWD�RX�0RQW�
6HUUDW�XVD��FRQVLVWLD�HP�HQ[DJXDU�RV�FDEHORV�QR�WDQTXH�GH�ODYDU�URXSDV�FRP�
HVVD�PLOHQDU�EHELGD��2�PRWLYR��OyJLFR��IRJH�j�FRPSUHHQVmR�GRV�VHUHV�PRU-
tais, grupo do qual faço parte. Segundo esse ser evoluído, o vinho hidratava 
R�FRXUR�FDEHOXGR«�³6LPSOHV�DVVLP��VHX�SRFy�´�(�QmR�DGLDQWDYD�GLVFXWLU�VREUH�
TXDOTXHU�FRLVD�FRP�TXH�HOH�QmR�FRQFRUGDVVH��0DLV�FDEHoD�GXUD�GR�TXH�XP�
alemão é quem discute com ele. A fato é que o maluco realizou o seu sonho 
�YLD�FUXFLXV��H�IRL�PRUDU�QR�0DWR�*URVVR��$Wp�DJRUD�QmR�HQFRQWURX�RXUR�HP�
fundo de rio algum como queria e planejava, mas trocou uma vaca que ga-
nhou do prefeito por um terreno na cidade, onde construiu uma casa com os 
SUySULRV�EUDoRV��6HJXH�FRP�XPD�VD~GH�GH�WRXUR��SRU�FDXVD�GR�DOKR��yEYLR����
E, ainda por cima, diz ele que tem um “baita” cabelo. 



O dente perdido
Ricardo Dunker Haubert

Lembram da história do tio Ari, o tio doido? Aquele que usava alho como 
remédio para todos os males e que lavava o cabelo com vinho? Pois o tio 
Ari é casado com a tia Ane (**). E, para dar certo com ele, ela também não 
poderia ser muito diferente... A tia Ane é uma mulher que adora ser bem 
tratada e sente-se uma rainha quando o marido lhe prepara uma suculenta 
cabeça de porco no forno à lenha, acompanhado de um copo de vinho tinto 
suave (do tipo colonial). 

Como qualquer casal que está junto por muito tempo, o tio Ari e a tia Ane 
eventualmente trocam farpas, brigam um pouco e, às vezes, lançam “aquela 
indireta”, um para o outro, na frente dos convidados, mas tudo muito civili-
]DGR��$¿QDO��HOD�p�XPD�SHVVRD�PXLWR�UHOLJLRVD�H�WHPH�TXH�'HXV�SRGH�HVWDU�
YHQGR�R�TXH�HOD�¿]HU��

Certa vez, a tia Ane adotou um (nem um pouco discreto) hábito de masti-
JDU�D�FRPLGD�FRP�RV�GHQWHV�GD�IUHQWH��1mR�TXH�OKH�IDOWDVVHP�RV�³Oi�GR�¿QDO�
do corredor”, é que ela também tinha as suas teorias. E uma delas era a de 
que os dentes da frente eram mais fortes dos que os dentes de trás. Almoçar 
sentado na frente dela, não era a coisa mais recomendada. 
8QV�GRLV�PHVHV�DQWHV�GD�SDUWLGD�GR�WLR�$UL�SDUD�R�0DWR�*URVVR��QXP�¿P�

de tarde qualquer, estavam o tio Ari com a tia Ane na varanda de casa, co-
mendo pipoca e tomando chimarrão. Enquanto um comia pipoca, o outro 
tomava chimarrão e depois trocavam.

Sentada numa cadeira, a tia comia a pipoca e cuspia (sim, cuspia) a parte 
GR�PLOKR�TXH�QmR�HVWRXUDYD�SDUD�DV�JDOLQKDV�TXH�¿FDYDP�QD�YROWD��(UD�TXD-
se uma dúzia delas. De todas as cores, tamanhos e temperamentos. Tinha 
desde a mais calminha até a mais gritona e espalhafatosa.

Num desses arremessos à distância de grãos de pipoca não estourados, 
a tia Ane viu que cuspiu algo brilhoso, que não era grão de pipoca. Só que 
não teve tempo de conferir, pois o tal “objeto brilhoso” foi imediatamente 
engolido por uma galinha. Ela logo se deu conta da falta de um dos dentes 
da frente. Apavorada, pulou da cadeira e jogou o pote cheio de pipoca para 
o alto e gritou para o tio Ari:

— “Naaarrrr, Ari, meu tente! A calinha cumeu!”
— !?!?!?!?. Pensou o tio.
— “Foi aquela ali!” Apontou, sem dúvida alguma, para a mais calma das 



galinhas. 
A galinha, por sua vez, pensou:
— “Có, có. Me fú! Có, có.” 
Numa tentativa inútil, a galinha foi saindo de mansinho, disfarçando e 

FLVFDQGR�DWUiV�GH�XPD�PLQKRFD�TXDOTXHU�SDUD�TXH�¿JXUDVVH�D�VXD�LQRFrQFLD��
Mas não foi convincente, pois em poucos segundos foi pega pelo tio Ari, que 
QXP�JROSH�VHFR�GHVWURQFRX�R�SHVFRoR�H�¿QGRX�VH�DOL�PHVPR�D�EUHYH�YLGD�
daquela trombadinha.

Com a chaleira do mate numa mão e a galinha desfalecida na outra, o 
tio Ari foi em direção do tanque de lavar roupas com o intuito de depenar a 
trombadinha e recuperar o dente roubado. Em meio às penas e à água quen-
te, uma nuvem negra pousou sobre a cabeça do tio:

“Qué sabe? Daqui dois meses vô tá lá no Mato Grosso. Aquela lá passou 
anos enchendo meu saco... É hoje que deixo essa velha banguela!”

Mas de novo apareceu Deus. Bateu o medo de um castigo e ele achou 
melhor não fazer isto. O cultivador de alhos voltou atrás e abriu a galinha até 
recuperar o dente da dedicada esposa. De volta à varanda e com o dente em 
mãos, ele lhe entrega o dente limpinho e escovado e recebeu um obrigado. 

Não satisfeita, a tia Ane pediu mais um favorzinho:
— “Me pega lá na xeladera o Bonder”.
— “O Bonder!?!?”
²�³$KmP��R�%RQGHU��9{�Wr�TXH�UHSHWLU"�2�%RQGHU� �́�GLVVH�D�HVSRVD��TXH��D�

essa altura, já tapava a boca com a palma da mão para que o marido não a 
enxergasse sem um dos dentes.

O tio Ari foi e voltou da cozinha sem entender muito bem o que a tia po-
deria querer com uma cola Super Bonder numa situação como aquela, mas 
sem deixar de pensar:

— “Ahhh, porque não deixei o dente cair no ralo do tanque?”
— “Segura esse espelho!”, ordenou a esposa.
Com dois pingos de Super Bonder ela resolveu ali mesmo toda a história. 

Colou o dente de volta e pressionou por um meio minuto contra a gengiva. 
Depois bateu as mãos e disse: “Feito, qué mais pipoca?” 

Sem acreditar naquela cena, que era forte até mesmo para o próprio tio 
Ari, só lhe restou sentar no banquinho e tomar o resto do chimarrão com a 
água havia sobrado do depenamento da galinha. E enquanto esperava uma 
nova bacia de pipoca, pensava: “Ma que muié...” 

Reza a lenda que, hoje em dia, quando a tia Ane sai de casa, leva consigo, 
em sua bolsa, muitas coisas que todas as mulheres levam: carteira, batom, 
lenço, escova, espelhinho e ... por prevenção, um tubo de Super Bonder!

** o nome original da Tia em questão foi trocado para evitar 
possíveis retaliações ao sobrinho dedo duro.
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��2�PRUDOLVPR�GD�UDSD]LDGD�����
��'HVJRYHUQR�QRV�WUySLFRV"�����
��0RUWH�H�YLGD�VHYHULQD�QDV�UXDV�����
��6DEHUHV�VXVWHQWiYHLV�HP�XP�PXQGR�LQVXVWHQWiYHO�����
��,QYLVtYHO�VXVWHQWDELOLGDGH�GDV�FLGDGHV�YLVtYHLV�����
��'DL�PH�R�OL[R�QRVVR�GH�FDGD�GLD������
3URIHVVRU�QD�38&�0LQDV��UHVLGH�HP�%HOR�+RUL]RQWH�

(VFUHYHU�p�ERP��HVFUHYHU�FROHWLYDPHQWH��PHOKRU�DLQGD��
(PSUHHQGHU�QRYRV�SURMHWRV�p�ERP��HPSUHHQGr�ORV�FR�
OHWLYDPHQWH�H�GH�IRUPD�FRPSDUWLOKDGD��PHOKRU�DLQGD�

Asher Kiperstok, asherkiperstok@gmail.com
��6XUSUHVD�����
3URIHVVRU�QD�8)6%�H�8)%$��UHVLGH�HP�3RUWR�6HJXUR�H�6DOYD�
GRU��%$�

1mR�GL]HP�TXH�³VROWDU�D�YR]�³�ID]�EHP"�SRLV�VROWDU�R�
YHUER��HVFULWR��WDPEpP�

Bárbara Basso, barbarabasso@gmail.com
��)HYHUHLUR�H�D�&XUYD�GR�&KRTXH�&XOWXUDO������
��%UDWLVODYD�H�3UDJD�����
0HVWUDQGD�HP�$GPLQLVWUDomR�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�
$OHJUH��56�



4XDQGR�FRPHFHL�D�YLDMDU��FRPHFHL�D�HVFUHYHU�HP�XP�
EORJ�SDUD�FRPSDUWLOKDU�PLQKDV�H[SHULrQFLDV����(�DJRUD�
TXHP�DFDED�YLDMDQGR�FRP�RV�WH[WRV�VRX�HX�

Bárbara Kreutz Pustai, barbara@omundonacozinha.com.br
��'HVD¿QDGR�����
%ORJXHLUD��MRUQDOLVWD�H�DSUHQGL]�GH�FR]LQKHLUD��UHVLGH�HP�3RU�
WR�$OHJUH��56�

$�HVFULWD��DOpP�GH�IHUUDPHQWD�HVVHQFLDO�GD�PLQKD�SUR�
¿VVmR��p��WDPEpP��XP�KREE\��e�DWUDYpV�GHOD�±�H��FODUR��
GDV�SDQHODV�±�TXH�HX�PH�H[SUHVVR�

Bernardo Dias Machado, berdias@hotmail.com
��7DOHQWRV�����
0HVWUDQGR�HP�$GPLQLVWUDomR�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�
$OHJUH��56�

(VVD�PHGLWDomR�SURS}H�XP�HVWtPXOR�j�UHÀH[mR�VREUH�
YDORUHV�XP�SRXFR�HVTXHFLGRV��PRVWUDQGR�TXH��DR�GLQD�
PL]DUPRV�QRVVRV�GRQV��FRQWULEXtPRV�SDUD�XP�PXQGR�
mais humano.

Bruno Anicet Bittencourt, bruno@escolaconvexo.com.br
��3RU�IDYRU��PDLV�FDVTXLQKD�GH�VLUL������
0HVWUDQGR�HP�$GPLQLVWUDomR�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�
$OHJUH��56�

4XHULD�WLUDU�R�OHLWRU�GD�]RQD�GH�FRQIRUWR��PRVWUDU�TXH�
WRGRV�QyV�SRGHPRV�ID]HU�PLFURUUHYROXo}HV�H�PXGDU�R�
PXQGR�HP�TXH�YLYHPRV��(�WUD]HU�R�PHX�H[HPSOR��D�
(VFROD�&RQYH[R�

Camile Pasqualotto Lewczynski (Cacá), cacalegria@terra.com.br
��0LQKD�9LYrQFLD�QR�-DUGLP�:DOGRUI�����
6yFLD�GD�,PSURYLGD���,PSURYLVDomR�$SOLFDGD��UHVLGH�HP�3RUWR�
$OHJUH��56�

&DGD�XP�GH�QyV�FRPS}H�D�VXD�KLVWyULD��FDGD�VHU�HP�VL�
FDUUHJD�R�GRP�GH�VHU�FDSD]�H�VHU�IHOL]���$OPLU�6DWHU��

Cecilia Pires, eciliapires.pires@yahoo.com.br 
��2XWUR�$OYRUHFHU�����
3URIHVVRUD�H�¿OyVRID��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

,QVWLJDQWH�D�LGHLD�GR�3URMHWR�/LD��PDV�QmR�HVFUHYLD��
&RPR�VHPSUH�OL�H�HVFUHYL��FXUWL�DLQGD�PDLV�SDUWLFLSDU�
FRP�PHX�ROKDU�VREUH�R�PXQGR��QD�SHUVSHFWLYD�GD�³PL�
QKD´�WHUFHLUD�LGDGH��*RVWR�GH�HVFUHYHU�HP�YHUVRV��HP�
SURVD�VRE�D�IRUPD�GH�FU{QLFD�RX�FRQWR��7HQKR�SXEOL�
FDGR�QR�PHX�EORJ�H�WDPEpP�HP�FROHWkQHDV�GLYHUVDV��
'HGLTXHL�PH��SUR¿VVLRQDOPHQWH��PDLV�j�)LORVR¿D�GR�
TXH�D�3RHVLD��+RMH��PLQKD�GHGLFDomR�p�SDUD�DPEDV�FRP�
HQWXVLDVPR��3HQVR�TXH�QLVVR�SURGX]L�PLQKD�VtQWHVH�



Celso Funcia Lemme, celso@coppead.ufrj.br
��'RXWRU��WHP�FXUD"�����
3URIHVVRU�QD�8)5-��UHVLGH�QR�5LR�GH�-DQHLUR��5-

$V�SDODYUDV�SRGHP�XQLU�RX�DIDVWDU�DV�SHVVRDV��GHSHQ�
GHQGR�GD�IRUPD�FRPR�VDR�XVDGDV��0HUHFHP��SRUWDQWR��
WUDWDPHQWR�FXLGDGRVR��TXH�WHQWDPRV�GDU�QHVVH�OLYUR�

César Augusto Tejera De Ré (De Ré), catdere@ea.ufrgs.br
��2�([HUFtFLR�GD�6ROLGDULHGDGH�����
3URIHVVRU�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH�

Christine da Silva Schröeder, christine1004sch@gmail.com 
��,Q¿QLWD�KLJKZD\�����
3URIHVVRUD�QD�38&56��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

8PD�HVFULWRUD�GH�WH[WRV�QmR�SXEOLFDGRV��TXH�VHPSUH�
SUHIHULX�D�SRHVLD��H�TXH��GH�YH]�HP�TXDQGR��DUULVFD�QD�
prosa...ou, simplesmente, mais uma amiga das pala�
vras...

&ODQGLD�0DI¿QL�*RPHV��FODQGLDPJ#JPDLO�FRP�
��7XGR�p�SRVVtYHO�H�YDL�GDU�FHUWR�����
3URIHVVRUD�QD�8)60��UHVLGH�HP�6DQWD�0DULD��56�

7XGR�YDOH�D�SHQD�TXDQGR�D�DOPD�QmR�p�SHTXHQD���

Clandio Favarini Ruviaro, clandioruviaro@hotmail.com
��$�(VWUDGD�SDUD�R�&RQKHFLPHQWR��8PD�3HUFHSomR������
3URIHVVRU�QD�8)*'��UHVLGH�HP�'RXUDGRV��06�

+DELWXDU�VH�D�HVFUHYHU�GHPDQGD�FHUWR�WHPSR�SRUpP�p�
recompensador.

Clarindo Redin (Claro), clarindoredin@hotmail.com
��2�3DVVDGR�H�R�3UHVHQWH������
3iUDFR�H�IRUPDGRU�SRSXODU��UHVLGH�HP�&DPSR�*UDQGH��06�

7HQKR�VRQKRV��$FUHGLWR�HP�8WRSLDV��$GPLUR�DV�SHVVRDV�
TXH�DLQGD�DFUHGLWDP�TXH�XP�³RXWUR�PXQGR�p�SRVVtYHO´�
e por ele lutam!

Cláudio Senna Venzke (Senna), senna@portoweb.com.br
��2�LPSHUPDQHQWH�LQGR�H�YLQGR�LQ¿QLWR�����
3URIHVVRU�QD�81,6,126��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

)D]HU�FRQH[}HV��SURGX]LU�VHQWLGR�H�EXVFDU�VROXo}HV�
SDUD�R�QRVVR�PHLR��SHQVR�TXH�VmR�RV�QRVVRV�SULQFLSDLV�
SDSpLV�FRP�SURIHVVRUHV��SDUD�FUHVFHUPRV�HVSLULWXDO�
mente.

Cleber Dutra, cleber_dutra@yahoo.com.br
��1HFHVVLGDGHV�	�0XGDQoDV�����
3URIHVVRU�YLVLWDQWH�QD�7HFKQLVFKH�8QLYHUVLWDHW�%HUOLQ��UHVLGH�



HP�%HUOLQ��$OHPDQKD�
7RGRV�WHPRV�PHLRV�GH�DJLU�SDUD�TXH�XP�PXQGR�PHOKRU�
FRPHFH�Mi���(VFUHYHU�SRGH�VHU�XPD�yWLPD�RSomR���$JUD�
GHoR�D�FKDQFH�TXH�HVWH�OLYUR�PH�WUD]�GH�SURSRU�XPD�
UHÀH[mR�EHQp¿FD�

Clezio Saldanha Dos Santos, cssantos@ea.ufrgs.br
��2�SULPHLUR�HVSHWiFXOR�ÀDPHQFR����
3URIHVVRU�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

8P�GLD�XPD�IRUPLJD�SHUFRUUHX�XP�FDPLQKR�HP�FLPD�
GH�XPD�PHVD��0iULR�4XLQWDQD�HVFUHYHX�TXH�HOD�Mi�WLQKD�
XPD�KLVWyULD��7HPRV�PXLWR�SDUD�FRQWDU���

Cristiane Pizzutti (Cris), crispizzutti@gmail.com
��5HÀH[}HV�VREUH�R�DXWRUUHWUDWR�����
��4XDQWRV�EDEDFDV�ID]HP�XP�FDUD�OHJDO"�����
��4XHP�HOD�SHQVD�TXH�p"�����
��2�SRGHU�GR�KiELWR�����
3URIHVVRUD�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

0LQKD�PmH�VHPSUH�GL]LD�TXH�TXHP�FDQWD�VHXV�PDOHV�
HVSDQWD��3RLV�HX�GHVFREUL�TXH�TXHP�HVFUHYH�WDPEpP��(�
VH�HVFUHYHU�FDQWDQGR"�$t�VLP�TXH�Vy�VH�Yr�R�EHP�

Cristina Valdez Borgmann (Cris), cris@cvpilates.com.br
��)HOLFLGDGH����
(PSUHViULD��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56

(VFUHYHU���GH�IDWR�QDR�p�QDGD�IDFLO��e�SHUPLWLU�VH�H[�
pressar o nosso eu mais intenso, e ter coragem de 
PRVWUDU�D�IRUPD�FRPR�SHQVDPRV��$GRUHL�D�H[SHULrQ�
cia!! 

Daniel Conrado, dconrado13@gmail.com
��3RUTXH�YLDMDU�����
&RQVXOWRU��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

0LQKD�DWLYLGDGH�SUR¿VVLRQDO�H�FXUVRV�UHDOL]DGRV�PH�SUR�
SRUFLRQDP�R�SUD]HU�GH�YLDMDU��1DGD�PHOKRU�GR�TXH�IDODU�
sobre isso num livro entre amigos!

Daniela Callegaro de Menezes (Dani), daniela.callegaro@ufrgs.br
��$FKDGRV�H�SHUGLGRV��XP�*36�QD�$XJXVWD�����
3URIHVVRUD�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

1XQFD�SHQVHL�HP�HVFUHYHU�WH[WRV�OLWHUiULRV��R�PHX�
DPLJR�/XLV�)HOLSH�TXH�GLVVH�TXH�FRQVLJR�ID]HU�LVVR��HX�
acreditei!

Débora Cristine Löf Figueiredo, deboralf23@gmail.com 
��$�8WLOLGDGH�GR�$PRU����
)XQFLRQiULD�S~EOLFD��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56

$GRUHL�ID]HU�SDUWH�GHVWH�SURMHWR��H�GHVWDFR�DTXL�XPD�



IUDVH��µ(P�VL��D�YLGD�p�QHXWUD��1yV�D�ID]HPRV�EHOD��QyV�
D�ID]HPRV�IHLD��D�YLGD�p�D�HQHUJLD�TXH�WUD]HPRV�D�HOD¶��
2VKR

Deisi V. Becker, deisibecker@bol.com.br
��$FKDGRV�H�SHUGLGRV��XP�*36�QD�$XJXVWD�����
'RXWRUDQGD�HP�$GPLQLVWUDomR�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�
$OHJUH��56�

Denise Barros de Azevedo, deniseazevedo1972@gmail.com
��'H�3RUWHU�D�6WDNHKROGHU��XPD�YLDJHP�HQFDQWDGRUD�����
3URIHVVRUD�QD�8)06��UHVLGH�HP�&DPSR�*UDQGH��06�

$GRUHL�HVFUHYHU�H�UHFRUGDU�SDVVDJHQV�GR�PHX�SDVVD�
GR��2OKDU�R�IXWXUR��H�EXVFDU�D�IHOLFLGDGH�GR�SUHVHQWH��
SRUTXH�D�YLGD�p�DJRUD��H�HVWD�WUDMHWyULD�GHYH�VHU�DSDL�
[RQDQWH�

Denise Del Pra Neto Machado, profadenisedelpra@gmail.com
��³5HFRPHoDU´�H�³SUD]R�GH�YDOLGDGH �́��������
3URIHVVRUD�QD�)85%��UHVLGH�HP�%OXPHQDX��6&�

$�YLGD�QRV�UHVHUYD�VXUSUHVDV�H�GHFLV}HV�TXH�HQYROYHP�
FLFORV��&DGD�XP�GHVWHV�FLFORV��OHYDP�WHPSR��QRV�ID]HP�
SHQVDU�H�VRQKDU��2�PRPHQWR�TXH�PH�HVSHUD�LUi�LQLFLDU�
VRE�XPD�SHUVSHFWLYD�PXLWR�PDLV�GLItFLO��FRPHoDU��PDV�
com data para parar!

Diego Cristóvão Alves de Souza Paes, diegopaes@gmail.com
��0HGLGDV�����
'RXWRUDQGR�HP�$GPLQLVWUDomR�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�
$OHJUH��56�

³(YHU�WULHG��(YHU�IDLOHG��1R�PDWWHU��7U\�DJDLQ��)DLO�
DJDLQ��)DLO�EHWWHU�´�6DPXHO�%HFNHWW

Diogo Joel Demarco, djdemarco@ig.com.br
��4XDQGR�DV�HVWDWtVWLFDV�EDWHP�D�SRUWD�GD�QRVVD�FDVD�������
3URIHVVRU�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

0XLWR�ERP�HVFUHYHU�VREUH�R�FRWLGLDQR�IRUD�GR�HVSDoR�
de trabalho, em particular por ser sobre um momento 
HVSHFLDO��R�GH�EULQFDU�FRP�R�¿OKRWH�

Duarte de Souza Rosa Filho, duartesrf@gmail.com
��2V�VHUYLoRV�GH�WUDQVSRUWHV�FROHWLYRV�GH�SDVVDJHLURV�����
3URIHVVRU�QD�8)(6��UHVLGH�HP�9LOD�9HOKD��(6�

5HÀLWDP�H�DMDP�SDUD�PHOKRUDU�D�FLGDGH�HP�TXH�YLYHP�

Edgard Charles Stuber, stuber@ecsinova.com
��$�LQRYDomR�HP�GLIHUHQWHV�IDVHV�GD�PLQKD�FDUUHLUD�����
&RQVXOWRU�HPSUHVDULDO��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

e�PXLWR�ERP�ID]HU�SDUWH�GR�SURMHWR�GH�XP�OLYUR�HVFULWR�



GH�IRUPD�FRODERUDWLYD�

Edimara Mezzomo Luciano, Edimara.luciano00@gmail.com 
��9RFr�QmR�p�R�FRPPDQGHU�LQ�FKLHI�GD�VXD�YLGD�����
3URIHVVRUD�QD�38&56��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

(P�PHLR�D�WDQWRV�WH[WRV�DFDGrPLFRV�QR�GLD�D�GLD�
SUR¿VVLRQDO��HVFUHYHU�XP�WH[WR�PHQRV�IRUPDO�H�PDLV�
DXWRUDO�IRL�~QLFR��PDV�YDOH�UHSHWLU���

Eduardo Arthur Comerlato, ecomerlato@terra.com.br
��+i�SUHFRQFHLWR�FRQWUD�PXOKHUHV�QR�PHUFDGR�GH�WUDEDOKR"��
���
*UDGXDQGR�HP�$GPLQLVWUDomR�QD�8)5*6�

,QVWLJDGR�D�HVFUHYHU�SDUD�R�EORJ�GR�SURIHVVRU��RSL�
nei sobre tema abordado em aula e muito comentado 
QDTXHOD�VHPDQD��4XH�R�WH[WR�FRQWULEXD�SDUD�R�GHEDWH�
inteligente.

Elaine Melo de Oliveira, elaineme5@yahoo.com.br
��3ODQHWD�GDV�)RUPLJDV�����
%ROVLVWD�,&�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

3UHFLVDYD�³GHVWUDYDU´�D�HVFULWD�SDUD�PH�SUHSDUDU�SDUD�
FRQFXUVRV��&RP�HVVH�WH[WR�VXUJLX�R�HVWtPXOR�TXH�UHVXO�
WRX�QR�TXDUWR�OXJDU�QD�UHGDomR�

(OLDQH�0DU¿]D�%UDJD�0DFKDGR�7UHYLVDQ��HOLDQH�WUHYLVDQ#XIVF�EU
��3ROtWLFD�&RJQLWLYD�����
3URIHVVRUD�QD�8)6&��UHVLGH�HP�)ORULDQySROLV��6&�

Eluza Kiyama, eluzakiyama@hotmail.com
��'HVGH�TXH�VDL�GR�(VSLQLOKR�*UDQGH��QXQFD�SDUHL�GH�YLDMDU��
���
%DQFiULD��UHVLGH�HP�&DQGHOiULD�H�6DQWD�0DULD��56�

(QFRQWUHL�JUDQGH�GL¿FXOGDGH�HP�HVFUHYHU�PHX�WH[WR��
SURFUDVWLQDQGR�R�TXDQWR�SXGH��5HOXWDQGR��LQLFLHL�DO�
JXPDV�OLQKDV�H�QRWHL�TXH�QDGD�p�LPSRVVtYHO�TXDQGR�
TXHUHPRV�

Eugenio Avila Pedrozo, eugenio.pedrozo@ufrgs.br
��)XQFLRQiULR�S~EOLFR��SURIHVVRU��WUDEDOKDGRU��IHOL]��HTXLOLEUD�
GR��WUDQTXLOR����H�SURGXWLYR�����
��3HVTXLVD�QD�7UDQVDPD]{QLFD��*RRJOH��$WROHLURV��/RQWUD��/X�
WUD�ORQJLFDXGLV��H�%RUEROHWRYLD������
3URIHVVRU�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

Fernanda Maciel Reichert, fernandareichert.e-mail@gmail.com
��9LGD�GH�GRXWRUDQGD�VRIUHQLOGD�����
'RXWRUDQGD�HP�$GPLQLVWUDomR�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�
$OHJUH��56�



2V�DOWRV�H�EDL[RV�GD�YLGD�QmR�VmR�SiUHR�SDUD�SHVVRDV�
GHWHUPLQDGDV��([SHULrQFLDV�QmR�WmR�SRVLWLYDV�QRV�IRUWD�
OHFHP��SRLV�GD�SUy[LPD�YH]��Mi�VDEHPRV�FRPR�OLGDU�FRP�
elas. 

Fernanda Pasqualini, fernanda.pasqualini@unijui.edu.br
��8PD�YLDJHP�ORXFD��GH�ERD�������
3URIHVVRUD�QD�81,-8,��UHVLGH�HP�,MXt��56�

5HFHEL�R�FRQYLWH�SDUD�HVFUHYHU�GR�/XLV�)HOLSH�H�DGRUHL�
D�LGHLD����HVFROKL�IDODU�VREUH�YLDJHQV�SRU�TXH�p�XPD�GDV�
FRLVDV�TXH�PDLV�JRVWR�GH�ID]HU���

)ODYLD�/XFLDQH�6FKHUHU��SURIH�ÀDYLD�XIVP#JPDLO�FRP
��&U{QLFD�GH�XPD�VDXGDGH�����
3URIHVVRUD�QD�8)60��UHVLGH�HP�6DQWD�0DULD��56�

(VFUHYHU�IRL�XPD�DYHQWXUD�LQFUtYHO��TXH�PH�FRORFRX�
HP�FRQWDWR�FRP�D�HPRomR�GH�SHUGHU�XP�DPLJR�JHQLDO��
5HFRUGDU�p��UH�YLYHU�D�LQWHQVLGDGH�GDV�DPL]DGHV�H�GR�
doutorado.

)OiYLD�3HUHLUD�GD�6LOYD��ÀDYLDSV�SRD#JPDLO�FRP
��+RQH\��H�D�PLQKD�SDL[mR�SRU�JDWRV����
)XQFLRQiULD�3~EOLFD��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

6HPSUH�WLYH�XPD�SDL[mR�HVSHFLDO�SHORV�WH[WRV�OLWHUiULRV��
PDV�QD�FRUUHULD�GR�GLD�D�GLD��DFDEDYD�SRVWHUJDQGR�D��
(VWH�OLYUR�IRL�D�RSRUWXQLGDGH�SDUD�UHWRPi�OD�

*DEULHOD�&DUGR]R�)HUUHLUD��JDEL�FDUGR]RIHUUHLUD#JPDLO�FRP
��([tOLR�GH�YHUmR�����
��2�GLD�GR�JUDQGH�IXWXUR�����
��4XDQGR�DFDED�D�SULPDYHUD"�����
3URIHVVRUD�QD�38&56��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

(VFUHYHU�p�XPD�IRUPD�GH�H[SUHVVDU�R�TXH�SHQVDPRV��R�
TXH�VHQWLPRV�H��WDPEpP��DTXLOR�TXH�QHP�LPDJLQDPRV�
TXH�VRPRV�

*DEULHOH�9RONPHU��*DEL���JDEULHOHYRONPHU#JPDLO�FRP
��,QIHOL]PHQWH��YLGD�FRUULGD�H�QmR�SHGDODGD�����
%LyORJD��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

³(PERUD�QLQJXpP�SRVVD�YROWDU�DWUiV�H�ID]HU�XP�QRYR�
FRPHoR��TXDOTXHU�XP�SRGH�FRPHoDU�DJRUD�H�ID]HU�XP�
QRYR�¿P´��
&KLFR�;DYLHU��

*HOF\�0DFKDGR�H�6LOYD��KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�JHOF\�
machado?fref=ts

��+LVWyULDV�GD�9y�*HOF\�����
%LVDYy��DYy�H�PmH�GR�)HOLSH��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�



*HQL�GH�6DOHV�'RUQHOOHV��JGYDOHQW#WHUUD�FRP�EU
��(FRQRPLD�9HUGH��8PD�GHFLVmR�KLVWyULFD�����
$GPLQLVWUDGRUD�GH�SURMHWRV�H�WH[WRV��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��
56�

(VWD�GHFLVmR�HP�UHVSRQVDELOLGDGH�VRFLDO��FRP�DOWR�Qt�
YHO�GH�H[LJrQFLD��PRVWUD�TXH�p�SRVVtYHO�PXGDU��7HVH��
PXGDQoD�LQWHJUDGD�H[LJH�UHYLVmR�GH�YDORUHV�PRUDLV�H�
pWLFRV�

*LOEHUWR�7DYDUHV�GRV�6DQWRV��JLOEHUWR�WDYDUHV#XIUJV�EU
��2�0HVPR�����
3URIHVVRU�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

'XYLGDYD�GR�LQGLVVRFLiYHO�³OHU�HVFUHYHU´���/HLR�PXL�
WR��PDV�HVFUHYR�HP�SHQVDPHQWR��$�YHUGDGHLUD�HVFULWD�
IH]�PH�HVSHFWDGRU�GH�PLP�PHVPR��8PD�H[SHULrQFLD�
saborosa!

*UD]LDQD�)UDJD�GRV�6DQWRV��*UD]L���JUD]LDQDIV#JPDLO�FRP
��1R�WHPSR�GD�GHOLFDGH]D�����
��3DXVD�����
��6REUH�D�LPSHUPDQrQFLD�GDV�FRLVDV�����
��7DUGH�GH�VROLGmR���������
��2OKRV�QRV�ROKRV�����
5HODo}HV�3~EOLFDV��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

1XQFD�SHQVHL�TXH�SXGHVVH�HVFUHYHU��DWp�TXH�FULHL�XP�
EORJ��KWWS���JUD]LDQD�EORJVSRW�FRP�EU��H��HQWmR��HVFUH�
ver passou a ser um prazer!

*XLOKHUPH�5LEHLUR�GH�0DFrGR��ULEHLURJXLOKHUPH#JPDLO�FRP
��)RQWH�GH�LQVSLUDomR�H�YLDJHQV�����
3URIHVVRU�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

)DOR�SRXFR��VHPSUH�VLQWHWL]R�LGHLDV�H�JRVWR�GD�REMHWLYL�
dade. 

*XVWDYR�%RUED��JERUED#XQLVLQRV�EU
��4XDO�D�LPSRUWkQFLD�GH�XP�SURIHVVRU"�����
3URIHVVRU�QD�81,6,126��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

$�YDORUL]DomR�GRV�SURIHVVRUHV�p�XP�GRV�SULQFLSDLV�FDPL�
QKRV�SDUD�R�GHVHQYROYLPHQWR�GR�SDtV�

Helena Ruppenthal Cunha, helenarcunha@gmail.com
��1RVVR�&DPLQKR�GH�6DQWLDJR�GH�&RPSRVWHOD�����
'HVHPEDUJDGRUD�DSRVHQWDGD��DYy�H�YLDMDQWH��UHVLGH�HP�3RUWR�
$OHJUH��56�

$�DSRVHQWDGDGRULD��GHSRLV�GH�XPD�YLGD�SUR¿VVLRQDO�
LQWHQVD��SRVVLELOLWRX�YLDMDU�PDLV�H�PHOKRU��FRP�FDOPD�H�
HQWUHJD��SHVTXLVDQGR�H�HVWXGDQGR�PDLV�VREUH�RV�GHVWL�
nos.



Henrique M. R. de Freitas, freitas138@gmail.com
��0HXV����DQRV�����GH�WUDEDOKR�����GH�YLDJHQV�H�PLVV}HV���
���
3URIHVVRU�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

2�GHVWLQR�p�DSUHVHQWDGR�FRPR�DOJR�TXH�YDL�RFRUUHU�
SDUD�FDGD�GH�QyV����RUD��Mi�p�PDLV�TXH�WHPSR�GH�FDGD�
TXDO�HQWHQGHU�TXH�WHP�VLP�HQHUJLD�SDUD�GH¿QLU�ERD�
parte dele... 

Hugo F. Müller Neto, hmullerneto@gmail.com 
��2�LQIHUQR�GDV�ERDV�LQWHQo}HV�����
3URIHVVRU�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

(�HX�TXH�QXQFD�SHQVHL�TXH�DOJXpP�SXGHVVH�VH�LQWH�
UHVVDU�SHODV�FRLVDV�HVWUDQKDV�TXH�SDVVDP�QD�PLQKD�
FDEHoD��)RL�XPD�ULFD�H[SHULrQFLD�FRPSDUWLOKDU�DOJXPDV�
delas.    

Ilse Maria Beuren, ilse.beuren@gmail.com
��9LDJHP�D�/RV�5RTXHV�����
3URIHVVRUD�QD�8)35��UHVLGH�HP�)ORULDQySROLV��6&�

9LDMDU�p�LQWHUHVVDQWH�VRE�WRGRV�RV�DVSHFWRV��VHMD�SDUD�
FRQKHFHU�QRYRV�DPELHQWHV�RX�UHYLVLWDU�RV�Mi�FRQKHFL�
GRV��'HVFREULU�FRLVDV�QRYDV�QRV�ID]�YLDMDU�QR�WHPSR��
&DGD�OXJDU�TXH�FRQKHFHPRV�QRV�HQFDQWD�GHQWUR�GH�XP�
GHWHUPLQDGR�FRQWH[WR�H�RX�GH�XPD�H[SHULrQFLD�GH�YLGD��
9LDMDU�VHPSUH�p�ERP�

Ines Isaia Splettstosser, inesis@cpovo.net 
��$Yy�1iXWLFD����
(QIHUPHLUD�DSRVHQWDGD�H�DYy�GR�7KLDJR�5LEDV��UHVLGH�HP�
3RUWR�$OHJUH��56�

'HVFUHYHU�VHQWLPHQWRV�p�FRPSDUWLOKDU�HPRo}HV��

Isabel Cristina de Moura Carvalho (Bel), isacrismoura@gmail.com
��+DQRL�H�+DORQJ��D�WXUEXOrQFLD�GDV�UXDV�H�DV�iJXDV�FDOPDV�
GD�EDtD�����
��/DRV��DUUR]��PRQJHV�H�HOHIDQWHV�����
3URIHVVRUD�QD�38&56��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

(VFUHYHU�p�XP�SUD]HU��*RVWR�GD�VHQVLELOLGDGH�HVSHFt¿FD�
TXH�D�HVFULWD�RIHUHFH��e�-DQHOD�SUD�HVFDSDU��FDPLQKR�
SDUD�YDGLDU��0HOKRU�DLQGD�TXDQGR�Gi�SUD�SDUWLOKDU��

,XUL�*DYURQVNL��LXUL#SUR[LPD�DGP�EU
��6DQGXtFKH�QR�&DQDGi�����
3URIHVVRU�QD�81,6,126��UHVLGH�HP�6mR�/HRSROGR��56�

&RQVHTXrQFLDV�GHVFRQKHFLGDV�QmR�GHYHP�VHU�LJXDODGDV�
D�FRQVHTXrQFLDV�LQGHVHMiYHLV���0HUWRQ��5.��$P�6RF�
5HYLHZ��������������������



Ivan Antonio Pinheiro, ivan.pinheiro@ufrgs.br
��&RPSDUWLOKDQGR�3UD]HUHV������
3URIHVVRU�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

7mR�ERP�TXDQWR�OHU�p�HVFUHYHU���FRPSDUWLOKDU�SHQVD�
PHQWRV�H�VRQKRV��SDUWLFLSDU�GD�HQJUHQDJHP�TXH�OHYD�
DR�DSHUIHLoRDPHQWR�GDV�LGHLDV�H�GRV�KRPHQV�

Janaína Kern da Rosa (Jana), janainak.rosa@gmail.com
��%UDVLOLHQVH"�3RU�TXH�QmR"�����
)XQFLRQiULD�3~EOLFD��UHVLGH�HP�%UDVtOLD��')�

$SUHQGHQGR�D�HVFUHYHU�H�GHVFREULQGR�R�TXDQWR�p�ERP�

Javiera Rojas, javierarojasdelrio@gmail.com
��3RUWR�$OHJUH�%L]DUUD�����
$UTXLWHWD��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

/L�TXH�SDUD�HVFUHYHU�H�SUHFLVR�OHU�PXLWR��-i�GRLV�GH�
PHXV���LUPmRV�XVD�yFXORV�SRU�WHU�VLGR�¿HO�D�DTXHOD�
LGHLD��R�TXH�PH�OHPEUD�TXH�PHX�FDPLQKR�GH�OHLWRUD�
VHJXLUi�VHXV�SDVVRV��1R�FDVR��HVWD�H�D��PLQKD�SULPHLUD�
SXEOLFDomR��VHP�yFXORV�DLQGD�H�GH�ROKRV�EHP�DEHUWRV�

Jefferson Marçal da Rocha, jeffersonmrocha@gmail.com
��(QWHQGHU�3RHVLD�p�VHU�SRHWD�����
3URIHVVRU�QD�81,3$03$��UHVLGH�HP�6mR�*DEULHO��56�

6HPSUH�DFRQVHOKR�OHU��SRLV�³YLFLDU�VH´�HP�OLYURV�H�FRPR�
VDLU�GD�&DYHUQD��3ODWmR��H�LOXPLQDU�VH�HP�FDGD�SiJLQD��
'HSRLV��QmR�VH�YLYH�PDLV�³VHP�OX]´�

Jeová Torres Silva Júnior, jeovatorres@cariri.ufc.br
��/Lo}HV�GH�XPD�LGD�DR�6WDGH�GH�)UDQFH��1mR�p�XP�WH[WR��Vy�
VREUH�IXWHERO������
3URIHVVRU�QD�8)&$��UHVLGH�HP�1RJHQW�VXU�0DUQH��)UDQoD��H�
-XD]HLUR�GR�1RUWH��&(�

1HVWH�WH[WR�WLYH�D�RSRUWXQLGDGH�GH�GLVFRUUHU�VREUH�
PLQKD�H[SHULrQFLD�QD�)UDQoD�H�VREUH�XPD�GH�PLQKDV�
SDL[}HV��R�IXWHERO�

João S. Furtado, jsf154@gmail.com
��1HJyFLRV�XVXDLV�RX�1mR�XVXDLV��HVWi�IHOL]�HP�VHX�WUDEDOKR"��
���
(GXFDGRU�HP�VXVWHQWDELOLGDGH�RUJDQL]DFLRQDO��LQGHSHQGHQWH��
UHVLGH�HP�6mR�3DXOR��63�

(VFUHYHU�p�FRPXQLFDU�VH�SRU�LQWHLUR�H�¿FDU�QD�PHPyULD�
IXWXUD��0HVPR�TXH�D�³Q~YHP´��GH�KRMH��VHMD�VXEVWLWXtGD�
SRU�RXWUR�DUTXLYR��RX�TXH�«�SXII�

Johan Konings, konings@faculdadejesuita.edu.br 
��µ3HGLV�PDO¶�����
3URIHVVRU�QD�)DFXOGDGH�-HVXtWD�GH�)LORVR¿D�H�7HRORJLD��UHVLGH�



HP�%HOR�+RUL]RQWH��0*�
$JUDGHoR�D�RSRUWXQLGDGH�GH�SDUWLFLSDU�GHVWD�LQLFLDWLYD�
nascida na cidade onde comecei minha atividade acadê�
PLFD�QR�%UDVLO��&RP�VDXGDGHV�

-RVp�$QWRQLR�*RPHV�GH�3LQKR��3LQKR���MDJS#XIED�EU
��2V�HVWiGLRV�GH�IXWHERO�QR�%UDVLO�HVWmR�PRUUHQGR����
3URIHVVRU�QD�8)%$��UHVLGH�HP�6DOYDGRU��%$�

3DUD�TXHP�DFRPSDQKD�IXWHERO�Ki�PDLV�GH����DQRV��p�
GXUR�YHU�HVVD�HOLWL]DomR�WRGD��$�PHWiIRUD�XULQiULD�IRL�
DSHQDV�SDUD�UHDOoDU�FRPR�R�HVSDoR�VDJUDGR�GR�IXWH�
ERO��RV�HVWiGLRV��HVWmR�YLUDQGR�HOLWLVWDV��1DGD�FRQWUD�DV�
PHOKRULDV�IHLWDV�

Jose Carlos Batista de Deus (Zé), marcatouro@hotmail.com
��,QGHFLVmR�PXVLFDO�����
0pGLFR�9HWHULQiULR��UHVLGH�HP�3LUDWLQL��56�

2�56�p�XP�HVWDGR�FRP�XPD�LGHQWLGDGH�FXOWXUDO�PXLWR�
IRUWH��SRUpP�QmR�WHP�XP�WLSR�GH�P~VLFD�TXH�R�FDUDFWH�
rize.

José Carlos Lázaro da Silva Filho (Zé), lazaro@ufc.br
��/RRVLQJ�P\�5HOLJLRQ��8P�FpWLFR�VDLQGR�GR�DUPiULR�����
3URIHVVRU�QD�8)&��UHVLGH�HP�)RUWDOH]D��&(�

(VWH�WH[WR�p�XPD�HQWUH�YiULDV�iUHDV�TXH�JRVWR�GD�JDV�
WDU�WHPSR�SHQVDQGR����$OpP�GH�FXOWXUD�SRS��URFN�SHVD�
GR��OHJR��GHVHQKRV�DQLPDGRV��IXWHERO����D�YLGD�p�PDLRU�
TXH�QRVVD�HVFROKD�SUR¿VVLRQDO���SRU�PDLV�TXH�HVWD�VHMD�
XPD�HVFROKD�DSDL[RQDGD���

José Célio Silveira Andrade (Célio), jcelio.andrade@gmail.com
��2�3DSHO�GRV�$WRUHV�1mR�(VWDWDLV�QD�*RYHUQDQoD�$PELHQWDO�
*OREDO�����
3URIHVVRU�QD�8)%$��UHVLGH�HP�6DOYDGRU��%$�

(VSHUR�TXH�QR�SUy[LPR�(�ERRN�SRVVD�HVFUHYHU�XP�WH[WR�
OLWHUiULR�VHP�SUHWHQo}HV�DFDGrPLFDV�

José Mauro C. Hernnandez, jmhernandez@fei.edu.br
��4XHULGR�3DSDL�1RHO�����
3URIHVVRU�QD�)(,�H�($&+��UHVLGH�HP�6mR�3DXOR��63�

2�1DWDO�WHP�VLJQL¿FDGRV�HVSHFLDLV�SDUD�PLP��1HVWH�
~OWLPR��GHFLGL�HVFUHYHU�R�TXH�SHQVDYD��(VSHUR�TXH�YRFr�
WDPEpP�JRVWH�

José Pacheco, zedaponte1951@hotmail.com
��6HWH�SLODUHV�����
(GXFDGRU��UHVLGH�HP�9DUJHP�*UDQGH�3DXOLVWD��63�

Joseane Machado de Oliveira (Jô), joseane.oliveira@senairs.org.br



��$�HQJHQKHLUD�GRPHVWLFDGD�H�D�SVLFRORJLD�GD�KRUD�GR�LQWHU�
YDOR�����
(QJHQKHLUD�4XtPLFD��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

$GRUHL�HVFUHYHU�VREUH�D�PLQKD�IHOL]�H[SHULrQFLD�FRPR�
GRFHQWH��H�GHYR�LVWR�DR�SHUtRGR�TXH�SDVVHL�FXUVDQGR�R�
PHVWUDGR�FRP�HVVD�WXUPD�PDUDYLOKRVD��%MV��-{�

Julia Froeder, julia.caon@gmail.com
��,QVSLUDomR�����
5HODo}HV�3~EOLFDV�QD�38&56�H�QD�1HW�,PSDFW��UHVLGH�HP�3RU�
WR�$OHJUH��56�

6H�OHU�p�YLDMDU�VHP�VDLU�GR�OXJDU��HVFUHYHU�p�HVFROKHU�R�
URWHLUR�HP�XP�XQLYHUVR�LQ¿QLWR��%RD�YLDMHP�SHOD�PLQKD�
SULPHLUD�YLDJHP�TXH�DFDERX�QR�SDSHO�

Juliana Durayski (Ju), durayskiju@hotmail.com
��6ROWD�R�VRP��'-��HP�URGD�����
3HVTXLVDGRUD�QD�81,6,126��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

,QVLVWD�QRV�VRQKRV�³4XHP�UHVLVWH�H�LQVLVWH�QR�
IURQW��4XHU�YHU�QRYR�KRUL]RQWH�VH�OHYDQWDU�´

Juliana Subtil Lacerda (Ju), subtiljuliana@gmail.com
��(QHUJLD�H�PXGDQoD�FOLPiWLFD�����
(FRQRPLVWD��UHVLGH�HP�%DUFHORQD��(VSDQKD�

4XH�ERP�HVFUHYHU�H�SHQVDU�HP�FRPR�SURWHJHU�D�YLGD�

Kathiane Benedetti Corso (Kathi), kathi.corso@gmail.com
��$�³5LFD´�9LGD�QD�)URQWHLUD�GD�3D]������
3URIHVVRUD�QD�81,3$03$��UHVLGH�HP�6DQWDQD�GR�/LYUDPHQWR��
56�

$FHLWHL�R�FRQYLWH��H�UHVROYL�VROWDU�DV�SDODYUDV��$¿QDO��
³IDODU´�VREUH�QRVVDV�H[SHULrQFLDV��VREUH�FRLVDV�TXH�JRV�
WDPRV�H�DGPLUDPRV��ID]�EHP�SUD�DOPD��

Lafayette Dantas da Luz (Lafa), lafayette.luz123@gmail.com
��(QWUH�WHPSHVWDGHV��UHIUHJDV�H�FDOPDULDV�������
3URIHVVRU�QD�8)%$��UHVLGH�HP�6DOYDGRU��%$�

1DYHJDU�XP�EDUFR�p�FRPR�QDYHJDU�D�YLGD����H�YLFH�YHU�
VD��1R�WH[WLQKR�GLVVH�PHQRV�GR�TXH�JRVWDULD����/RJR��
WRUoR�SRU�XP�VHJXQGR�YROXPH�GHVWH�H�ERRN��2EULJDGR��
)HOLSH�

Layon Heck 
��,QFOXVmR�6RFLDO�SHOD�0~VLFD�&OiVVLFD�IRFDGD�QD�SUiWLFD�RU�
TXHVWUDO��2QGH�VH�LQVHUHP�RV�$GPLQLVWUDGRUHV"�����
*UDGXDQGR�HP�$GPLQLVWUDomR�QD�8)60��UHVLGH�HP�6DQWD�
0DULD��56�

0H�VLQWR�PDUDYLOKRVDPHQWH�EHP�H�UHDOL]DGR�PH�HQ�
YROYHQGR�FRP�XP�SURMHWR�TXH�EXVFD�D�WUDQVIRUPDomR�



VRFLDO�DWUDYpV�GH�DWLYLGDGHV�O~GLFDV��SVLFRSHGDJyJLFDV�H�
culturais.

Leonardo Querido Cardenas, leonardoquerido@yahoo.com.br
��%UDVLO��XP�SDtV�FRQVHUYDGRU�����
3URIHVVRU�QD�8)(56$�±�0RVVRUy��51��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��
56�

2�KRPHP�FRQVHJXH��DR�HVFUHYHU��QHJDU�XP�SULQFtSLR�
EiVLFR�GD�H[LVWrQFLD��D�¿QLWXGH��(VFUHYHU�VH�WRUD��DV�
VLP��XPD�IRUPD�GH�SHUSHWXDU�VHX�SHQVDPHQWR�DR�ORQJR�
do tempo.

Letiane Streck (Leti), leti.streck@gmail.com
��2�TXH�IDoR�FRP�LVVR"�8P�DOHUWD�VREUH�DV�OkPSDGDV�ÀXRUHV�
FHQWHV�SyV�FRQVXPR�����
$GPLQLVWUDGRUD��UHVLGH�HP�5HVWLQJD�6HFD��56�

³3HQVDU�HP�VXVWHQWDELOLGDGH�p�SHQVDU�QD�FROHWLYLGDGH��
QD�IDPtOLD��QR�SUy[LPR�H�HP�YRFr�PHVPR�´

Liege Cardoso de Freitas (Lily), liegefreitas@ig.com.br
��9LDMDU�p�PXGDU�����
*UDGXDQGD�HP�$GPLQLVWUDomR�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�
$OHJUH��

(VFUHYHU�IRL�TXDVH�FRPR�ID]HU�XPD�YLDJHP�

Lija Neiva Fávaro de Brum (Lijinha), 
OLMLQKD����#KRWPDLO�FRP
��(�DVVLP�DFRQWHFHX�������
$SRVHQWDGD��UHVLGH�HP�1RYR�+DPEXUJR��56

$�RSRUWXQLGDGH�GH�SDUWLFLSDU�PH�GHL[RX�IHOL]��UHFRUGDU�p�
viver!

/LOLDQ�&DSRUOLQJXD�*LHVWD��OLJLHVWD#JPDLO�FRP
��8PD�JD~FKD�QRUGHVWLQD�����
3URIHVVRUD�QD�8)(56$�±�0RVVRUy��UHVLGH�HP�0RVVRUy��51�

(VWH�p�PHX�SULPHLUR�WH[WR�GR�JrQHUR�

Lilian Regina Sartor, liliansartor@gmail.com
��2OKDUHV�TXH�GL]HP�PDLV�TXH�PLO�SDODYUDV�����
&LUXUJLm�'HQWLVWD��UHVLGH�HP�&XULWLED��35�

6DEH�DTXHOH�ODQFH�GH�SODQWDU�XPD�iUYRUH��RN���HVFUHYHU�
XP�OLYUR��QXQFD�PH�VHQWL�FDSD]���VHUi�TXH�XP�WH[WR�
YDOH"�5VUV��VH�YDOHU��RN�����Vy�IDOWD�D�SDUWH�GR�WHU�XP�
¿OKR���

Lisiane Celia Palma (Lisi), lisicp@hotmail.com
��$�9HUGDGHLUD�5LTXH]D�����
3URIHVVRUD�QR�,)56�±�&DQRDV�56��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

/HU�H�HVFUHYHU�QRV�ID]�UHÀHWLU�H�DSUHQGHU��3RU�LVVR��SUH�



WHQGR�OHU�H�HVFUHYHU�FDGD�YH]�PDLV�H�HVSHUR�TXH�HVWH�
OLYUR�WDPEpP�LQFHQWLYH�RXWUDV�SHVVRDV�D�ID]HUHP�LVVR�

Lourdes Odete Dos Santos (Lourdinha), lourdes.odete@ufrgs.br
��&XLGDGR��9RFr�HVWi�QR�&RPDQGR�����
6RFLyORJD��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

7UDEDOKR�FRP�GLVFHQWHV�QR�PRPHQWR�GHFLVLYR�GH�VHX�
WUDEDOKR�¿QDO��TXDQGR�R�³YRFr�YDL�FRQVHJXLU´�p�IXQ�
GDPHQWDO��7UDQVIRUPDU�R�GLVFXUVR�HP�WH[WR�IRL��EHP�
interessante.  

Lucas Knorst Nascimento, lucasknorst94@hotmail.com
��3URWHVWRV�GH�XP�$GROHVFHQWH����
*UDGXDQGR�HP�(QJHQKDULD�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OH�
JUH��56�

Lucas Veiga Ávila, admlucasveiga@gmail.com
��$V�'LPHQV}HV�GD�6XVWHQWDELOLGDGH�([SOLFLWDGDV�QR�3ODQR�
(VWUDWpJLFR�GH�,QVWLWXLo}HV�)HGHUDLV�GH�(QVLQR�6XSHULRU�%UDVL�
OHLUDV��8PD�$QiOLVH�SRU�5HJLmR�GR�3DtV�����
3URIHVVRU�QR�&ROpJLR�3ROLWpFQLFR�GD�8)60��UHVLGH�HP�6DQWD�
0DULD��56�

(VFUHYHU�YLURX�URWLQD��e�XPD�GDV�DWLYLGDGHV�TXH�PDLV�
GHGLFR�WHPSR��(VFUHYR�SDUD�GHVFREULU�RX�SDUD�FULDU�
alternativas.

/~FLD�5HMDQH�GD�5RVD�*DPD�0DGUXJD��OXFLDJP#XIVP�EU
��$V�'LPHQV}HV�GD�6XVWHQWDELOLGDGH�([SOLFLWDGDV�QR�3ODQR�
(VWUDWpJLFR�GH�,QVWLWXLo}HV�)HGHUDLV�GH�(QVLQR�6XSHULRU�%UDVL�
OHLUDV��8PD�$QiOLVH�SRU�5HJLmR�GR�3DtV�����
��,QFOXVmR�6RFLDO�SHOD�0~VLFD�&OiVVLFD�IRFDGD�QD�SUiWLFD�RU�
TXHVWUDO��2QGH�VH�LQVHUHP�RV�$GPLQLVWUDGRUHV"�����
3URIHVVRUD�QD�8)60��UHVLGH�HP�6DQWD�0DULD��56�

(VWH�OLYUR�FRQHFWD�FRUDo}HV�H�H[LVWrQFLDV��PXLWR�PDLV�
GR�TXH�SHQVDPHQWRV�H�FRQKHFLPHQWRV��2EULJDGD�)HOLSH�
SHOD�OLGHUDQoD�TXH�QRV�ID]�UHDOL]DU�Do}HV�FRPR�HVWD�

Luciano Barin-Cruz, luciano.barin-cruz@hec.ca
��(QVLQDU�QD�iUHD�GH�JHVWmR�H�VXVWHQWDELOLGDGH�����
3URIHVVRU�QD�+(&�0RQWUpDO��UHVLGH�HP�0RQWUHDO��&DQDGi�

(QVLQDU�p�XPD�IRUPD�FRQVWDQWH�GH�DSUHQGHU�

Lucila Maria de Souza Campos, lucila.scampos@gmail.com
��$�³YLDJHP´�TXH�p�YLDMDU�������
0mH��3URIHVVRUD�QD�8)6&��UHVLGH�HP�)ORULDQySROLV��6&�

$FKHL�HVVD�XPD�H[SHULrQFLD�yWLPD��VXSHU�SUD]HURVD��
&RVWXPR�HVFUHYHU�FRP�IUHTXrQFLD��PDV�PXLWR�PDLV�
WUDEDOKRV�DFDGrPLFRV��(VVH�IRL�GLIHUHQWH�H�PXLWR�PH�
agradou!



Luis Binotto, lfbinotto@andritz
��3iVVDUR�4XL[RWHVFR�����
6HQLRU�9LFH�3UHVLGHQW���$QGULW]�0DLQWHQDQFH�6ROXWLRQV�'LYL�
VLRQ��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

$FUHGLWR�TXH�D�YLGD�p�XPD�JUDQGH�HVFROD��QD�TXDO�QmR�
UDUR�SDVVDPRV�GHVDWHQWRV�SRU�VXDV�OLo}HV�GLiULDV��&RP�
SDUWLOKDU�XPD�GHVVDV�OLo}HV�IRL�PXLWR�JRVWRVR�

Luis Carlos Zucatto, luiszucatto@gmail.com
��1yV��+XPDQRV��H�R�3DUDGR[R�GD�6XVWHQWDELOLGDGH�����
3URIHVVRU�QD�8)60��UHVLGH�HP�3DOPHLUDV�GD�0LVV}HV��56�

1mR�KDYLD�SHQVDGR�HP�VHU�HVFULWRU��PDV�XP�JUDQGH�
PHVWUH��3URI��/XLV�)HOLSH��QRV�GHVD¿RX��PRWLYRX��H�FR�
mecei a gostar.

Luis Felipe Nascimento, nascimentolf@gmail.com
��$PLJD�&KXSHWD�����
��3URWHVWRV�GH�XP�$GROHVFHQWH����
��2�SDL�GHYH�SDUWLFLSDU�����
��6RPRV�PDLV�RX�PHQRV�DSDL[RQDGRV�SHOD�IRWRJUD¿D"����
��2�0DLRU�3UD]HU�GR�0XQGR������
��(X�VHL�TXH�YRFr�PH�TXHU������
��(SLWi¿R�QR�3UHVHQWH"������
��4XH�LQJUDWR�VRX�HX������
��$V�)DVHV�H�DV�'LPHQV}HV�GD�9LGD�����
��(OHV�VmR�PXLWR�HVWUDQKRV������
��)D]�GH�FRQWD�TXH�HX�QmR�VHL������
��2�)XWXUR�GRV�FKDWRV�����
��2�SUD]HU�p�JRUGR��D�EHOH]D�p�PDJUD�����
��&XLGDPRV�PDLV�GH�QRVVRV�FDUURV�GR�TXH�GH�QyV�PHVPRV���
H[DJHUR�RX�UHDOLGDGH"�����
��3DUD�HQWHQGHU�RV�FRQÀLWRV�GD�5LR��������
��'LIHUHQoDV�FXOWXUDLV�����
��6WRS��&RP�5ROOLQJ�6WRQHV��6WRS��&RP�%HDWOHV�VRQJV���
������
��&DPERMD�±�XPD�KLVWRULD�ULFD�H�SRXFR�FRQKHFLGD������
��7DLOkQGLD�±�VHP�SROtFLD�H�VHP�DVVDOWRV������
��$OHPDQKD�RX�(8$��RQGH�p�PHOKRU�YLYHU"�����
��³(VWDU�HP�IpULDV´�p«����
��9RFr�Mi�IRL�DR�*UDQG�&DQ\RQ"�1mR"�(QWmR�Yi������
��$QR�1RYR�±�OHQWLOKD�H�URXSD�EUDQFD"������
��&DUQDYDO�±�DGHXV�j�FDUQH�����
��5HSDJLQDQGR�D�3iVFRD�����
��7UrV�FRLVDV�TXH�QmR�SRGHP�IDOWDU�QR�1DWDO�������
��7KH�%HVW�2QH������
��$�PDLV�UHFHQWH�GHVFREHUWD�GD�0HGLFLQD��QRVVRV�yUJmRV�FRQ�
YHUVDP�HQWUH�VL������
��8PD�%DUDWD�QR�'LYm������



��8P�IXWXUR�VHP�FRQÀLWRV�IDPLOLDUHV������
��6y�-HVXV�6DOYD��������
3URIHVVRU�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

(X�SHQVDYD�TXH�HVFUHYHU�WH[WRV�OLWHUiULRV�HUD�FRLVD�SDUD�
HVFULWRUHV��TXH�HX�QXQFD�FRQVHJXLULD��&RPHFHL�HP������
H�HVWRX�DGRUDQGR��p�XPD�yWLPD�WHUDSLD�

Luis Roque Klering, lrklering@via-rs.net
��,'+�H�4XDOLGDGH�GH�9LGD�GH�3DtVHV�����
3URIHVVRU�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

e�XP�SUD]HU�SDUWLFLSDU�GHVVH�SURMHWR�GH�FRPSRVLomR�
GH�XP�H�ERRN��HP�TXH�PXLWDV�EHODV�KLVWyULDV��FRQKH�
FLPHQWRV�H�H[SHULrQFLDV�GH�YLGD�VmR�SDUWLOKDGRV��3DUD�
EpQV�

Luisa Dutra, luisadutra13@hotmail.com
��2�TXH�DV�PXOKHUHV�TXHUHP"�����
$VVLVWHQWH�$GPLQLVWUDWLYD��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

(X�VHPSUH�JRVWHL�GH�HVFUHYHU��GHVGH�SHTXHQD��(UD�D�
IRUPD�TXH�HX�WLQKD�GH�PH�H[SUHVVDU�SRLV�VHPSUH�IXL�
PXLWR�WtPLGD��PDV�DR�PHVPR�WHPSR�WLQKD�XPD�SHU�
VRQDOLGDGH�IRUWH�H�WXGR�TXH�QmR�PH�DJUDGDYD�RX�PH�
DJUDGDYD�GHPDLV��HX�SUHFLVDYD�³S{U�SUD�IRUD´�H�HVFUH�
YHQGR�HUD�D�PDQHLUD�TXH�HQFRQWUHL�GH�DOLYLDU�PLQKDV�
DQJXVWLDV��H[SRU�PLQKDV�DOHJULDV��H�GHVHMRV��4XDQGR�
HX�TXHULD�GL]HU�DOJXPD�FRLVD�SUD�DOJXpP��LQFOXVLYH�SUD�
PLQKD�PmH��PDV�PH�IDOWDYD�FRUDJHP�SHOD�WLPLGH]��HX�
HVFUHYLD�H�FRQWLQXR�VFUHYHQGR�DWp�KRMH��(�FRPR�GL]�
&KLFy��SHUVRQDJHP�GR�¿OPH�$XWR�GD�&RPSDGHFLGD��³6y�
VHL�TXH�IRL�DVVLP´�

Luiz Antonio Slongo, laslongo@ea.ufrgs.br
��'H�6mR�3HGUR�D�6DQWD�0DULD�����
3URIHVVRU�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

$R�HVFUHYHU�R�WH[WR�UHYLYL�XPD�IDVH�Mi�TXDVH�HVTXHFLGD�
GH�PLQKD�MXYHQWXGH��(PERUD�GLItFLO��HOD�IRL�PXLWR�IHOL]��
6HULD�XPD�SHQD�VH�HOD�QmR�IRVVH�UHJLVWUDGD��

Luiz Fernando Andres, luizfernando.andres@gmail.com
��$QLYHUViULR�GH�FDVDPHQWR����
3URIHVVRU�QD�81,9$7(6��UHVLGH�HP�(VWUHOD��56�

0DJGD�%UDQFKHU�*UDYLQD��PDJGD#JUDYLQD�FRP�EU
��0iVFDUDV�����
$GYRJDGD��UHVLGH�HP�/DMHDGR��56�

$�PHOKRU�PDQHLUD�GH�VHU�IHOL]�p�VHU�DXWrQWLFR�H��FRP�
VHUHQLGDGH��DPRU�H�UHVSHLWR��SHUPLWLU�TXH�RV�RXWURV�
WDPEpP�R�VHMDP�



Maira Comerlato, maira1711@hotmail.com
��$�0DVVD�����
��5RWHLUR�SDUD�FRQKHFHU�XP�SRXFR�GH�3RUWR�$OHJUH�����
(GLWRU�*HUHQWH�GD�5($G��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

)D]�WHPSR�TXH�QmR�HVFUHYR��PDV�JXDUGR�WRGRV�RV�PHXV�
HVFULWRV�QR�EORJ��7RGD�PLQKD�YLGD�HVFUHYL��HUD�DOJR�
TXH�YLQKD�TXDVH�SURQWR��WLQKD�TXH�ID]HU��0DV�SDUHL�Ki�
DOJXQV�DQRV�DWUiV��WDOYH]�YROWH�D�HVFUHYHU�TXDOTXHU�GLD�
desses...

Mara Regina Knorst (Maninha), mknorst@pucrs.br
��&RPR�HQYHOKHFHU"�����
3URIHVVRUD�QD�38&56��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

1mR�WHQKR�R�KiELWR�GH�HVFUHYHU�WH[WRV�TXH�QmR�VHMDP�
WpFQLFRV��HVWH�IRL�XP�SHTXHQR�HQVDLR��JRVWHL��WDOYH]�
VXUMDP�RXWURV�

Marcelo Trevisan, marcelotrevisan@smail.ufsm.br
��6HULD�R�GRXWRUDGR�XPD�VHJXQGD�DGROHVFrQFLD"�����
3URIHVVRU�QD�8)60��UHVLGH�HP�6DQWD�0DULD��56�

(VFUHYHU�p�SDVVHDU��DQGDU��FRUUHU��YRDU��YLDMDU��UHÀHWLU��
DPDGXUHFHU��FUHVFHU�����e�UHQRYDU�VH��e�VHQWLU�VH�OLYUH�H�
sem limites! 

Marcia Dutra de Barcellos, mdutrab@gmail.com
��$�FKHJDGD�GD�&DUROLQD����
3URIHVVRUD�QD�8)5*6��HVSRVD�GR�%HUQDUGR�H�PmH�GD�&DUROLQD�
�����UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

(VFUHYHU�Gi�DVDV�j�VXD�LPDJLQDomR��3UDWLTXH�

Márcio Jappe, marcio.jappe@gmail.com
��&XLGDPRV�PDLV�GH�QRVVRV�FDUURV�GR�TXH�GH�QyV�PHVPRV���
H[DJHUR�RX�UHDOLGDGH"�����
��8P�IXWXUR�VHP�FRQÀLWRV�IDPLOLDUHV������
(PSUHHQGHGRU��UHVLGH�HP�)ORULDQySOLV��6&�

&R�DXWRULD�p�JHQWLOH]D�GR�)HOLSH��$GRUR�UHYLVDU�WH[WRV�
VHP�TXH�SHUFDP�D�FDUD�GR�DXWRU��&RQWLQXR�VHQGR�UHTXL�
VLWDGR��DFKR�TXH�HVWRX�QR�FDPLQKR�FHUWR� ��

Marco Antonio de Almeida Penna, pennamarcoantonio@gmail.com
��,QFOXVmR�6RFLDO�SHOD�0~VLFD�&OiVVLFD�IRFDGD�QD�SUiWLFD�RU�
TXHVWUDO��2QGH�VH�LQVHUHP�RV�$GPLQLVWUDGRUHV"�����
3URIHVVRU�QD�8)60��UHVLGH�HP�6DQWD�0DULD��56�

³$V�FHUWH]DV��HP�JHUDO��VmR�VROXo}HV�IDOVDV�H�PXLWR�FD�
UDV´�&RWDUGR�&DOOLJDULV�

Maria Celina Abreu de Mello (Celina), celina.mello@exitoeletrostati-
ca.com.br

��$�³VXWLO´�GLIHUHQoD�HQWUH�D�WHRULD�H�D�SUiWLFD�����DQRV�GH�



FRQVXOWRULD�H���DQRV�GH�HPSUHVD�����
(PSUHViULD��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

)HOL]�HP�H[SUHVVDU�DV�GLIHUHQoDV�HQWUH�D�SUiWLFD�H�D�UH�
DOLGDGH��e�D�JOyULD�GH�YLYHU�H�SRGHU�VH�H[SHULPHQWDU�

Maria de Lourdes Albornoz (Côca), maloual@gmail.com
��%UDVLOHLUD�XUXJXD\D�����
(QJHQKHLUD��UHVLGH�HP�0RQWHYLGHR��8UXJXD\�

'HVD¿R��SUD]HU�H�R�JRVWLQKR�GH�HVWDU�XPD�YH]�PDLV�
³ID]HQGR�DOJXPD�FRLVD�MXQWR�DR�)HOLSH��TXH�PH�SHUPLWH�
VHQWLU�TXH�D�JHQWH�FRQWLQXD�VHQGR�XPD�³WXUPD´���

Maria do Socorro Silva Mesquita (Socorro), socorromesquita@
yahoo.com.br

��6XVWHQWDELOLGDGH�[LQJXL�OLQJXL"�����
3URIHVVRUD�QD�)DFXOGDGH�/XFLDQR�)HLMmR��HP�)/)6REUDO���&(

$�H[SHULrQFLD�GH�GLVFXWLU�FRP�RV�DOXQRV�IRUPDV�GH�
DSUR[LPDU�DV�SUiWLFDV�VXVWHQWiYHLV�GR�QRVVR�FRWLGLDQR�
WHP�VLGR�HQULTXHFHGRUD��5HWUDWDU�D�VXVWHQWDELOLGDGH�GH�
PRGR�FULDWLYR��QXP�WH[WR�OLWHUiULR�GHVSHUWRX�HP�PLP�
R�SUD]HU�HP�FRPSDUWLOKDU�DOJXQV�WUHFKRV�GDV�UHÀH[}HV�
GRV�YiULRV�HQFRQWURV�

Maria Eunice de Andrade Araújo (Nice), deandradearaujo@gmail.
com

��2�YDORU�LQWDQJtYHO�GR�&'(6�����
)XQFLRQiULD�3~EOLFD��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

1XP�FRQWH[WR�GH�GHVFUpGLWR�GD�SROtWLFD�p�LPSRUWDQWH�
VRFLDOL]DU�DV�ERDV�SUiWLFDV�GHPRFUiWLFDV�

Maria Scarlet do Carmo, scarletcarmo@gmail.com
��2V�UHODFLRQDPHQWRV�H�VXDV�OHLV�����
7pFQLFD�GH�3URMHWRV�HP�&RQVXOWRULD��UHVLGH�QR�5LR�GH�-DQHLUR��
5-�

3DUD�PLP��HVFUHYHU�p�PDLV�FRQIRUWiYHO�TXH�IDODU�

Maria Tereza Saraiva de Souza, 
��9LGD�,QVWDQWkQHD��3DUWH����&HOXOLWH�H�$SOLFDWLYRV����
��9LGD�,QVWDQWkQHD��3DUWH����1mR�HVWRX�QD�YLEH����
��9LGD�,QVWDQWkQHD��3DUWH����&HOXODU�HPDJUHFH����
3URIHVVRUD�QD�)(,�63��UHVLGH�HP�6mR�3DXOR��63�

(VFUHYHU�FU{QLFDV�FRPHoRX�FRPR�XPD�EULQFDGHLUD��PDV�
WDPEpP�FRPR�XP�SUHVHQWH�SDUD�D�IDPtOLD��2V�DQLYHU�
ViULRV�GH�FDVDPHQWR�H�GDV�¿OKDV�VHPSUH�PH�LQVSLUDUDP�
SDUD�ID]HU�XPD�EULQFDGHLUD�RX�GHFODUDomR�GH�DPRU��
2�SURMHWR�/LD�PDV�QmR�HVFUHYLD�LQFHQWLYRX�D�SXEOLFD�
omR�GH�DOJXQV�GHVVHV�WH[WRV�H�GHVFREUL�XP�S~EOLFR�GH�
OHLWRUHV��PHQLQDV�DGROHFHQWHV��TXH�JRVWDUDP�GDV�FU{QL�
FDV�H�TXH�YHP�PH�HVWLPXODQGR�D�SXEOLFDU�PDLV�



Mariângela Conte Cornetet (Mari), mariangela@contecornetet.com.
br

��2�5LR�GH�-DQHLUR�FRQWLQXD�OLQGR��PDV�3RUWR�$OHJUH�p�WUL�OH�
JDO��WFKr������
$UTXLWHWD��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

(VWRX�FRPSDUWLOKDQGR�XPD�QRYD�H[SHULrQFLD�GH�YLGD��
(VSHUR�TXH�VHMD�~WLO�SDUD�TXHP�HVWLYHU�HP�VLWXDomR�
semelhante!

Mariluce Paes de Souza, mariluce@unir.br
��3HVTXLVD�QD�7UDQVDPD]{QLFD��*RRJOH��$WROHLURV��/RQWUD��/X�
WUD�ORQJLFDXGLV��H�%RUEROHWRYLD�����
3URIHVVRUD�QD�81,5��UHVLGH�HP�3RUWR�9HOKR��52

)RL�JUDWL¿FDQWH�FRPSDUWLOKDU�KLVWyULDV�GH�SHVTXLVD�QD�
$PD]{QLD��$JUDGHoR�D�RSRUWXQLGDGH��SDUDEHQL]R�R�RU�
JDQL]DGRU��FRQWH�FRQRVFR�SDUD�RV�SUy[LPRV�

Marisa Ignez dos Santos Rhoden, marisa.rhoden@ufrgs.br
��2�PHX�WHPSR�p�DJRUD������
3URIHVVRUD�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

$FRVWXPDGD�D�HVFUHYHU�WH[WRV�DFDGrPLFRV�H�SUR¿V�
VLRQDLV��IRL�XP�GHVD¿R�HVFUHYHU�VREUH�VHQWLPHQWRV�H�
WRUQD�ORV�S~EOLFRV��6RPHQWH�R�DPLJR�)HOLSH�SDUD�PH�
convencer!

Marli Knorst (Neca), mknorst@gmail.com
��3URWHVWRV�GH�XP�$GROHVFHQWH�����
��3HUHED������
��$�&DQHWD�����
��+RPHP�)RPH�����
3URIHVVRUD�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

(UD�XPD�YH]�XPD�PHQLQD�TXH�VRQKDYD�VHU�HVFULWRUD�H�
YLURX�PpGLFD��'DV�OHWUDV�¿FDUDP�DSHQDV�DV�OHPEUDQoDV�
GR�3URMHWR�5RQGRQ�HP�5RUDLPD�

Marta Tocchetto, marta@tocchetto.com
��7HPSR��WHPSR��WHPSR��������
��*HQWLOH]D�JHUD�JHQWLOH]D�H�XP�PXQGR�PHOKRU�����
3URIHVVRUD�QD�8)60��UHVLGH�HP�6DQWD�0DULD��56�

(VFUHYHU�UHSUHVHQWD�R�GHVHMR�GH�QmR�SDVVDU�HP�EUDQFR��
GH�GHL[DU�PDUFDV�D�SDUWLU�GH�LGHLDV�SHVVRDLV��

Martiele Cortes Borges, martieleborges@gmail.com
��&DUWD�GH�DJUDGHFLPHQWR�DRV�DPLJRV�����
%ROVLVWD�QR�1$*,�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

(VFUHYHU�IRL�PXLWR�LPSRUWDQWH�SDUD�PLP��DJUDGHFHU�DRV�
DPLJRV�SHOD�DMXGD�H�SHOD�IRUoD�HP�PRPHQWRV�GH�GL¿FXO�
GDGH�IRL�HVVHQFLDO�SDUD�LQLFLDU�XPD�QRYD�IDVH�QD�PLQKD�



vida.

Matias Poli Sperb, mapolis@gmail.com
��8P�SDUDOHOR�HQWUH�%UDVLO�H�(VSDQKD�����
3URIHVVRU�8QLYHUVLWiULR��UHVLGH�HP�)ORULDQySROLV��6&�

$�LPDJLQDomR�QmR�WHP�OLPLWHV�H�QHP�D�QRVVD�FDSDFLGD�
de de compreender o mundo.

Melissa Irala, buhpoa@hotmail.com
��(QWUH�FDUUHLUD�H�OD]HU��¿TXHL�FRP�RV�GRLV������
)RWyJUDID��UHVLGH�HP�0RQWUHDO��&DQDGi�

0LJXHO�$QJHO�*DUGHWWL��PDJ#VXVWHQWDELOLGDG�RUJ�DU
��7LFNHW�D�OD�,QGLD�����
'LUHFWRU�GHO�,QVWLWXWR�GH�(VWXGLRV�SDUD�OD�6XVWHQWDELOLGDG�&RU�
SRUDWLYD��UHVLGH�HP�%XHQRV�$LUHV��$UJHQWLQD�

(V�OD�SULPHUD�YH]�TXH�PH�HQFXHQWUR�FRQ�XQD�RSRUWXQL�
GDG�GH�HVWD�QDWXUDOH]D��(V�IDQWiVWLFR��\�PH�GLR�OD�RSRU�
WXQLGDG�GH�HVFULELU�VREUH�PL�H[SHULHQFLD�HQ�OD�,QGLD�

Milena Cavalli, mi_cavalli@yahoo.com.br
��3UHVHUYDomR�KLVWyULFD�VXVWHQWiYHO�����
$UTXLWHWD�H�8UEDQLVWD��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

(VFUHYHU�p�XPD�yWLPD�IRUPD�GH�H[SUHVVDUPRV�QRVVRV�
SHQVDPHQWRV��HVWD�IRL�XPD�RSRUWXQLGDGH�YDOLRVD�H�JUD�
WL¿FDQWH��¿TXHL�PXLWR�IHOL]�HP�SDUWLFLSDU�

Milton de Abreu Campanario, milton.campanario@gmail.com 
��2V�$FDGrPLFRV�GH�6mR�3DXOR�QR�6DPEyGURPR�����
3URIHVVRU�QD�863��UHVLGH�HP�6mR�3DXOR��63�

/HU�p�XPD�FRLVD��HVFUHYHU�p�RXWUD��&RQWRV�H�SRHVLDV�
GHPDQGDP�PDLV�VHQVLELOLGDGH�H�DPRU�GR�TXH�D�QRVVD�
racionalidade.

Mônica Cavalcanti Sá de Abreu, mabreu@ufc.br 
��$YHQWXUDV�QRV�$QGHV�����
3URIHVVRUD�QD�8)&��UHVLGH�HP�)RUWDOH]D��&(�

$GRUR�YLDMDU�H�FRQKHFHU�QRYRV�OXJDUHV�H�FXOWXUDV�

Nara Maria Müller, naram.muller@gmail.com
��6DQGXtFKH�QR�&DQDGi�����
&RRUGHQDGRUD�$FDGrPLFD�QD�)DFXOGDGH�/XWHUDQD�6mR�0DUFRV��
GH�$OYRUDGD��UHVLGH�HP�6mR�/HRSROGR��56��

$GRUHL�SDUWLFLSDU�GR�SURMHWR��³/LD��PDV�QmR�HVFUHYLD´���
UHODWDQGR��GH�IRUPD�EHP�KXPRUDGD��IDWRV�PDUFDQWHV�
GH�QRVVD�H[SHULrQFLD�QR�&DQDGi�

Neusa Rolita Cavedon, cavedon.neusa@gmail.com 
��3RHVLDV�GR�FRWLGLDQR�����



3URIHVVRUD�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�
2OKDU�R�FRWLGLDQR�D�SDUWLU�GH�XPD�SHUVSHFWLYD�SRpWLFD�
torna a vida mais leve.  

Niege Dias, niegedias@terra.com.br
��-DSmR�±�&XULRVLGDGHV�H�D�+RQHVWLGDGH�GR�3RYR�����
+HDG�3UR�%1*&��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

1XP�EDWH�SDSR�EHP�GHVFRQWUDtGR�QD�VDtGD�GD�DXOD�GH�
3LODWHV��FRPHQWHL�FRP�R�/XLV�)HOLSH�VREUH�RV�DFRQWHFL�
PHQWRV�H�H[SHULrQFLDV�HP�YLDJHQV�TXH�YLYHQFLHL�QRV�
DQRV�TXH�IXL�DWOHWD�SUR¿VVLRQDO��)LTXHL�VXUSUHVD�PDV�
PXLWR�IHOL]�FRP�R�FRQYLWH�SDUD�WHQWDU�H[SUHVVDU�HVFUH�
YHQGR�R�TXH�WmR�IDFLOPHQWH�FRQVHJXLD�IDODQGR��)RL�XP�
GHVD¿R�PXLWR�GLYHUWLGR��2EULJDGR�SHOD�RSRUWXQLGDGH��
SRLV�DFUHGLWR�TXH�D�YLGD�p�IHLWD�GH�³WURFDV´�

Nilo Barcelos Alves, nilobarcelos@gmail.com
��$OPD�ODYDGD�VH�ODYD�HP�FDVD��8P�DSDQKDGR�GH�GLWDGRV�H�
IUDVHV�SRSXODUHV�SUD�ID]HU�SHQVDU�����
3URIHVVRU�QR�,)56�2VyULR��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

(VVH�WH[WR�SDUWH�GD�LGHLD�GH�TXH�D�FRQVWUXomR�YLGD�
FRPHoD�QR�LQWHULRU�GH�FDGD�XP��$UUXPDU�D�FDVD��DPDU�
D�VL�PHVPR�SDUD�SRGHU�DPDU�R�SUy[LPR��8P�LQFHQWLYR�j�
SUiWLFD�

Odalci José Pustai, opustai@gmail.com
��&DFLLLOOOGR������
3URIHVVRU�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

3DUD�PLP�HVFUHYHU�p�WUDGX]LU�DV�GLIHUHQoDV�GD�QDWXUH]D�
humana em sua multiplicidade.

Odete Maria Viero (Déti), odeteviero@hotmail.com
��:KHUH�LV�WKH�WRLOHW"����
(QJHQKHLUD�QR�'0$(��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

(VFUHYHU�p�XP�GHVD¿R�TXH�DOJXpP�WH�FRORFD�RX�YRFr�VH�
FRORFD�D�VL�PHVPR��(QIUHQWDU�HVVH�GHVD¿R�QmR�p�PXLWR�
IiFLO��PDV�YHQFr�OR�Gi�XP�FHUWR�SUD]HU�

Paola Peixoto de Oliveira, alfredoculleton@hotmail.com
��$�%HLUD�GH�(QWUDU�QD�(VFROD�����
$OXQD�GR�SULPHLUR�DQR�GR�HQVLQR�IXQGDPHQWDO��UHVLGH�HP�
3RUWR�$OHJUH�

Patricia Borba Martiny, pbmartiny@hotmail.com 
��3RU�IDYRU��PDLV�FDVTXLQKD�GH�VLUL������
'RXWRUDQGD�HP�)LVLRORJLD�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��
56�

$�YLGD�DFDGrPLFD�PH�WURX[H�R�HQWXVLDVPR�SDUD�HQ�
WHQGHU�H�PH�DSULPRUDU�HP�XPD�HGXFDomR�DOWHUQDWLYD��



4XHUR�ID]HU�SDUWH�GH�XPD�UHYROXomR�HGXFDFLRQDO�

Patrícia Tometich, ptometich@gmail.com
��+XPDQR��+XPDQR"�+XPDQR������
'RXWRUDQGD�HP�$GPLQVWUDomR�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�
$OHJUH��56�

(VFUHYHU�VHPSUH�IRL��SDUD�PLP��XP�SUD]HU��8P�WH[WR�
HVFULWR�SRGH�VHU�XP�yWLPR�DPLJR��XPD�IRUPD�GH�GHVD�
EDIR��RX�GH�FRPSDUWLOKDU�DV�QRVVDV�LQTXLHWDo}HV�FRP�R�
mundo.

3DXOD�$OEUHFKW�&RUUrD��3DXOD�,]XPL���FRUUHDDSDXOD#JPDLO�FRP
��&KDUJHV
��(VFUHYHU�H�&RoDU�p�Vy�FRPHoDU���
��$PLJD�&KXSHWD����
��1DR�FRORTXH�QD�FRQYHUVD�TXHP�QmR�HVWi�DTXL����
��*DUDQWLDV�EDQFiULDV����
��7UDQVIRUPDQGR�WpGLR�HP�PHORGLD����
��9tFLR�ERP����
��$PRU�SHORV�JDWRV����
��7i�IDODQGR�IUDWHUQLGDGH�QR�PHUFDGR������
��&RPR�QRVVRV�PHVWUHV�����
��&KHFN�XS�DQWHV�GH�GRUPLU�����
��3RUWR�$OHJUH�p�GHPDLV������
��&RQKHFHV�R�PXQGR"������
��$FDEDUDP�RV�FRQÀLWRV�IDPLOLDUHV������
��2�GHIXQWR�IXJLX�����
'HVLJQHU�H�,OXVWUDGRUD��UHVLGH�HP�6mR�/HRSROGR��56�
1mR�SDUWLFLSHL�FRPR�HVFULWRUD��PDV�FRPR�LOXVWUDGRUD��(VSHUR�
TXH�PHXV�GHVHQKRV�SRVVDP�DMXGDU�D�WUDQVPLWLU�D�HVVrQFLD�H�
DV�LGHLDV�GRV�WH[WRV�GR�OLYUR�

Paula Licodiedoff, paulalicodiedoff@yahoo.com.br
��9tFLR�ERP����6HUi�3RVVtYHO"�����
��%HQHItFLRV�GR�H[HUFtFLR�ItVLFR�SDUD�VD~GH�PHQWDO�����
��3DUkPHWURV�����
��2OKDQGR�SDUD�WRGRV�RV�ODGRV�����
0pGLFD�3VLTXLDWUD��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

Paulo Nascimento, pauloaccorde@terra.com.br 
��(VVD�PDQLD�GH�FRQWDU�KLVWyULDV�����
&LQHDVWD��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

3DXOR�5REHUWR�*RPHV�*DUFLD��SDXORUJJDUFLD#KRWPDLO�FRP
��8VKXDLD��3URYtQFLD�GD�7HUUD�GR�)RJR��$UJHQWLQD�����
7pFQLFR�$GPLQLVWUDWLYR�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��
56�

Pedro Costa, pedrodealmeidacosta@gmail.com



��2�OXVFR�IXVFR�GR�FDUQDYDO��RX�R�RFDVR�GR�DFDVR�����
3URIHVVRU�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

/LD�OHYH�H�HVFUHYLD�SHVDGR�DWp�PH�GDU�FRQWD�TXH�D�SRH�
VLD�H�D�SURVD�WDPEpP�GHVFUHYHP�D�YLGD�H�D�UHHVFUHYHP�
sem peso no papel.

Rafael Zortea, rzortea@yahoo.com.br
��&LFORWXULVPR��XPD�IRUPD�HFROyJLFD��EDUDWD�H�GLIHUHQWH�GH�VH�
YLDMDU����
3URIHVVRU�QR�,)68/��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

&RP�D�RSomR�SHOD�ELFLFOHWD�FRPR�PHLR�GH�WUDQVSRUWH��
YHULITXHL�XPD�OLEHUGDGH�PDLRU��DOpP�GH�WHU�VH�WRUQDGR�
XPD�RSomR�SDUD�DV�PLQKDV�IpULDV�DR�SUDWLFDU�R�FLFORWX�
rismo.

5HQDWD�*X]]R��UHQDWDJX]]R#\DKRR�FRP�EU
��6DXGDGHV��������
([�3URIHVVRUD��UHVLGH�HP�+RXVWRQ��(8$�

0XGDU�GH�SDtV�p�UHDOPHQWH�GHVD¿DGRU����HVFUHYHU�XP�
WH[WR�QmR�DFDGrPLFR�H�SRGHU�FRPSDUWLOKDU�HVVH�PR�
PHQWR�GD�YLGD�IRL�XPD�H[SHULrQFLD�IDQWiVWLFD�

Renato Santos de Souza, renatosdesouza@gmail.com
��$�QRUPRVH�DFDGrPLFD�����
3URIHVVRU�QD�8)60��UHVLGH�HP�6DQWD�0DULD��56�

³$�UDFLRQDOL]DomR�GD�PRGHUQD�VRFLHGDGH�VH�ID]�DFRP�
SDQKDU�GD�SHUGD�GD�UD]mR��VH�WUDQVIRUPD�HP�YLROrQFLD�
TXH�H[FOXL�D�UD]mR��'HVWD�SURJUHVVLYD�UDFLRQDOL]DomR�VH�
RULJLQD�R�LUUDFLRQDOLVPR´��.DUHO�.RVLN�

Ricardo Dunker Haubert, ricardodunker@yahoo.com.br 
��7RGD�)DPtOLD�WHP�XP�7LR�'RLGR�����
��2�'HQWH�3HUGLGR�����
(GXFDGRU�)tVLFR��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

6HPSUH�DFUHGLWHL�TXH�HVFUHYHQGR�HWHUQL]DPRV�SHVVRDV�
H�PRPHQWRV��)RL�FRP�HVVH�HVStULWR��TXH�UHVJDWHL�HVVDV�
SDVVDJHQV�TXH�R�WHPSR�DSDJDULD��

5REHUWR�*XHGHV�GH�1RQRKD\��QRQRKD\#KRWPDLO�FRP
��(VFUHYHU�p�XP�yWLPR�H[HUFtFLR�����
3URIHVVRU�8QLYHUVLWiULR��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

³4XDQGR�RV�IDWRV�PXGDP��HX�PXGR�GH�LGHLD��(�YRFr��
PHX�VHQKRU��R�TXH�ID]"´���-RKQ�0D\QDUG�.H\QHV

Roberto Patrus, robertopatrus@pucminas.br
��7ULDQJXODomR����
��$PRU�GH�$Yy�����
��³$O{��TXHP�HVWi�IDODQGR" �́���
��6XVWHQWDELOLGDGH�H�R�&XULRVR�&DVR�GH�1RVVR�(QYHOKHFLPHQ�



WR�����
��+RPHQDJHP�j�URWDWyULD��XPD�PDQGDOD�XUEDQD�����
3URIHVVRU�QD�38&0LQDV��UHVLGH�HP�%HOR�+RUL]RQWH��0*�

(VFUHYHU�p�FRPXQLFDU��4XDQGR�R�WH[WR�DOFDQoD�D�VHQ�
sibilidade e o entendimento do leitor, o autor realiza a 
VXD�PLVVmR�

Roberto Villar Belmonte, villar21.wordpress.com
��&DPEDV�H�FROODV��e�SRVVtYHO�XP�YLYHU�EHP�VHP�R�RXWUR"��
���
-RUQDOLVWD�H�3URIHVVRU��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

2�SRQWR�GH�YLVWD�FULD�R�REMHWR

Rodrigo Malonow, marlonowrdg@gmail.com
��&RQYHUVD�/LYUH�����
6RFLyORJR��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56��

Roger Vinicius Rosa Esteves, roger-esteves@hotmail.com
��(VFROKDV�����
3URIHVVRU�QD�)$&(16$��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

(VFUHYHU��LGHLD�RIHUHFLGD�SRU�XP�SURIHVVRU�GD�($�GD�
8)5*6��/XLV�)HOLSH���SURSRQGR�TXH�FDGD�XP�FRQKHoD�R�
seu verdadeiro lado de escritor.

Ronise Ferreira dos Santos (Rô), ronises@hotmail.com
��)pULDV��GH�SRUWDV�DEHUWDV�����
'HVLJQHU��UHVLGH�HP�1RYR�+DPEXUJR��56�

(VFUHYHU�XP�WH[WR�p�UHDOPHQWH�XPD�GHOLFLRVD�IRUPD�GH�
HQWUHJD�DR�RXWUR��TXH�YDL�DOpP�GR�FRPSDUWLOKDU��(VFUH�
YDP�VH��

Rosane Augustin Mendes, augustin.rosane@gmail.com.br
��$�¿OD�DQGD�����
'HVLJQHU�GH�,QWHULRUHV��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

$SRVHQWDGRULD�VHP�UHVLJQDomR��XP�QRYR�FRPHoR�

Roselie Torelly Bastos (Rose), lcrlund@gmail.com
��%XVFD�IUXVWUDGD�DR�WHVRXUR�����
%XVLQHVVZRPDQ��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

Rosimeri Carvalho da Silva, rosimeri.carvalho@ufrgs.br
��0XQGR�HPSUHVD�����
3URIHVVRUD�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

0HX�WH[WR�WHQWD�GLVFXWLU�DOJXPDV�LGHLDV�QDWXUDOL]DGDV�
TXH�DVVRPEUDP�D�DGPLQLVWUDomR�H�R�PXQGR�FHQWUDGR�
na empresa.

Sandra Dorvelí Andres, prof.sdandres@gmail.com
��$QLYHUViULR�GH�FDVDPHQWR����



3URIHVVRUD�QD�81,9$7(6��UHVLGH�HP�(VWUHOD��56�

Sandra Regina Cela, sandra.cela@ufrgs.br
��$FKDGRV�H�SHUGLGRV��XP�*36�QD�$XJXVWD������
��2�TXH�YRFr�IDULD�VH�SXGHVVH�GDU�XP�WHPSR�QR�WHPSR"��
������
6HUYLGRUD�3~EOLFD�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

6LPSOHV�DVVLP��TXDQGR�R�LPSRUWDQWH�VH�ID]�QHFHVViULR��
TXDQGR�R�QHFHVViULR�VH�ID]�LPSRUWDQWH��(6&5(92�

6HEDVWLmR�/HmR�)LDOKR�*XHGHV��6HEDVWLDQ���WDQLUDEHUTXR#KRWPDLO�
com

��7UDQVIRUPDQGR�R�WpGLR�HP�PHORGLD����
)LVLRWHUDSHXWD��UHVLGH�HP�$OHJUHWH��56�

$�OLWHUDWXUD�QmR�p�D�PLQKD�PHOKRU�IRUPD�GH�H[SUHV�
VmR��&RPR�&D]X]D��FDQWDQGR�WUDQVIRUPR�WpGLR�HP�
melodia.

Sergio Bulgacov, s.bulgacov@gmail.com
��3RU�TXH�TXHUR�VHU�$GPLQLVWUDGRU"�����
3URIHVVRU�QD�($63�)*9��UHVLGH�HP�&XULWLED��35�

Shana Sabbado Flores, shanasabbado@yahoo.com.br
��0DSDV�H�*36V��FRPR�HQFRQWUDU�RV�DFDVRV"����
3URIHVVRUD�QR�,)56�5HVWLQJD��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

3URYDYHOPHQWH��D�SDUWH�PDLV�GLItFLO�GH�HVFUHYHU�VHMD�FR�
PHoDU��'HSRLV��FRPR�QXPD�YLDJHP��DFDEDPRV�WULOKDQ�
do caminhos inesperados e surpreendentes.

6LOYLD�*HQHUDOL�GD�&RVWD��VJHQHUDOLFRVWD#JPDLO�FRP
��&XVFR�HP�GLD�GH�PXGDQoD�����
3URIHVVRUD�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

4XDQGR�DV�SDODYUDV�FRPHoDP�D�SLSRFDU�QR�FpUHEUR��p�
SUHFLVR�ODQoDU�DV�SHUDOWDV�DR�SDSHO��SDUD�TXH�VRVVH�
JXHP��2EULJDGD�)HOLSH��SRU�DFROKr�ODV�

Silvia Marcuzzo, silvimarcuzzo@hotmail.com
��3DUD�QmR�SHUGHU�D�QDWXUH]D�GH�YLVWD�����
-RUQDOLVWD��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

Silvia Novaes Zilber, silviazilber@gmail.com
��9HOKLQKRV�VDSHFDV����
3URIHVVRUD�QD�81,129(��UHVLGH�HP�6mR�3DXOR��63�

(QYHOKHFHU�GH�IRUPD�GLYHUWLGD��VHMDPRV�WRGRV�YHOKRV�
sapecas! 

Sonia Porto Machado (Soninha), sporto@sinos.net
��2QGH�YRFr�HVWDYD�QD�ORQJD�QRLWH�GH���"�����
3URIHVVRUD��UHVLGH�HP�1RYR�+DPEXUJR��56�



2�TXH�ID]HU�FRP�R�ED~�GDV�KLVWyULDV�TXH�YLYHPRV"�&RQ�
WD�ODV��8PD�D�XPD��(�D�FDGD�D�SDODYUD�HVFULWD�YDPRV�
QRV�GHVSHGLQGR�GRV�IDQWDVPDV�GR�SDVVDGR��(VYD]LDQGR�
R�ED~�OHQWDPHQWH�

Soraia Schutel, soraiaschutel@gmail.com
��$�SHGDJRJLD�GD�PRUWH�����
3URIHVVRUD��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

8PD�RSRUWXQLGDGH�SDUD�H[SRU�H[SHULrQFLDV�GH�YLGD�±�
TXH�QmR�HQFRQWUDYD�D�RSRUWXQLGDGH�RX�D�FRUDJHP��FRP�
R�LQWXLWR�GH�SURSRUFLRQDU�XPD�QRYD�yWLFD�VREUH�R�WHPD�

Taila Messias Vanzellotti, tailavanzellotti@gmail.com
��6XVWHQWDELOLGDGH��8P�7HPD�,QWHUGLVFLSOLQDU�����
*UDGXDQGD�HP�$GPLQLVWUDomR�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�
$OHJUH��56�

(VFUHYL�HVWH�WH[WR�GXUDQWH�PHX�LQWHUFkPELR�QD�,Wi�
OLD��XP�PRPHQWR�PXLWR�LPSRUWDQWH�QD�YLGD�GH�TXDOTXHU�
MRYHP�XQLYHUVLWiULR��3RGHU�YLYHQFLDU�D�UHDOLGDGH�GH�XP�
RXWUR�SDtV�p�XPD�H[SHULrQFLD�~QLFD�

Tania Nunes da Silva, tania.silva@ufrgs.br
��3HVTXLVD�QD�7UDQVDPD]{QLFD��*RRJOH��$WROHLURV��/RQWUD��/X�
WUD�ORQJLFDXGLV��H�%RUEROHWRYLD�����
3URIHVVRUD�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

³7RGR�MDUGLP�FRPHoD�FRP�XPD�KLVWyULD�GH�DPRU��DQWHV�
TXH�TXDOTXHU�iUYRUH�VHMD�SODQWDGD�RX�XP�ODJR�FRQVWUXt�
GR�p�SUHFLVR�TXH�HOHV�WHQKDP�QDVFLGR�GHQWUR�GD�DOPD�
4XHP�QmR�SODQWD�MDUGLP�SRU�GHQWUR��QmR�SODQWD�MDUGLQV�
SRU�IRUD�H�QHP�SDVVHLD�SRU�HOHV´��5XEHP�$OYHV

Tatiane Lopes Duarte (Tati), tatiduarte.80@gmail.com
��,QFOXVmR�VRFLDO�SHOD�P~VLFD�FOiVVLFD�IRFDGD�QD�SUiWLFD�RU�
TXHVWUDO��RQGH�VH�LQVHUHP�RV�DGPLQLVWUDGRUHV"�����
0HVWUDQGD�HP�$GPLQLVWUDomR�QD�8)60��UHVLGH�HP�6DQWD�0D�
ULD��56�

$�LQWHJUDomR�VRFLDO�SRU�PHLR�GD�P~VLFD�

Teniza da Silveira, teniza@terra.com.br
��5HÀH[}HV�GH�IpULDV�����
3URIHVVRUD�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

$�DUWH��HP�VXDV�PDLV�GLYHUVDV�PDQLIHVWDo}HV��VHPSUH�
IRL�YLWDO�HP�PLQKD�YLGD��'HVFREUL��VRPHQWH�DJRUD��TXH�
WDPEpP�SRVVR�HVWDU�HQYROYLGD�FRP�HOD�GH�RXWUD�IRUPD��
TXH�p�HVFUHYHQGR��(VWH�p�R�SULPHLUR�GH�WH[WR�GH�YiULRV�
TXH�YLUmR�D�VHJXLU�

Theophilo Alves de Souza Filho, theophilo@unir.br
��3HVTXLVD�QD�7UDQVDPD]{QLFD��*RRJOH��$WROHLURV��/RQWUD��/X�



WUD�ORQJLFDXGLV��H�%RUEROHWRYLD�����
3URIHVVRU�QD�81,5��UHVLGH�HP�3RUWR�9HOKR��52�

6HU�SHVTXLVDGRU�QR�%UDVLO�p�GL¿FLO��PXLWR�PDLV�QD�$PD�
zônia.

Valmiria Carolina Piccinini (Val), piccininipt@yahoo.com.br 
��)D]HU�XPD�SHTXHQD�UHIRUPD�TXH�GHYHULD�GXUDU�GXDV�VHPD�
QDV�����
3URIHVVRUD�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

2�TXH�HVFUHYL�SDUD�PHXV�DPLJRV��FROHJDV��R�PXQ�
GR�WRGR�p�TXH�HVWDYD��H�HVWRX�VRIUHQGR�DLQGD��FRP�D�
IDOWD�GH�SRQWXDOLGDGH�GH�IRUQHFHGRUHV��GH�WUDEDOKR�PDO�
IHLWR�HQ¿P��R�TXH�PH�LQFRPRGDYD�QD�KRUD��1D�SUy[L�
PD�HVSHUR�VHU�PDLV�SRVLWLYD�H�RWLPLVWD�HP�UHODomR�DRV�
SUREOHPDV�TXH�QmR�SUHFLVDULDP�H[LVWLU�VH�WRGR�PXQGR�
OHYDVVH�DV�FRLVDV�D�VpULR��e�FODUR�TXH�WHPRV�PXLWD�FRLVD�
PDLV�LQWHUHVVDQWH�SDUD�HVFUHYHU�H�TXH�SRGH�GHL[DU�DV�
SHVVRDV�PDLV�IHOL]HV��7HQKR�GLWR�

Veronice Lovato Rossato (Verô), veronicerossato@yahoo.com.br
��7UDGLomR�H�,GHQWLGDGH�HQWUH�RV�HVFRODUL]DGRV�.DLRZi�H�*XD�
UDQL�GH�0DWR�*URVVR�GR�6XO�����
3URIHVVRUD�IRUPDGRUD�GH�SURIHVVRUHV�LQGtJHQDV��UHVLGH�HP�
'RXUDGRV��06�

(VFUHYHU�VREUH�RV�*XDUDQL�p�XPD�SUHWHQVmR��SRLV�VXD�
FXOWXUD�LPHPRULDO�QmR�FDEHULD�QHP�QDV�SiJLQDV�GH�XPD�
EtEOLD��

9ROQHL�$OYHV�&RUUrD��YROQHLF#WHUUD�FRP�EU
��8P�$GPLQLVWUDGRU�SRGH�VHU�XP�$PELHQWDOLVWD"�����
&RQVHOKHLUR�GR�&5$��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

1D�RSRUWXQLGDGH�HP�TXH�IXL�FRQYLGDGR�DSHQDV�SHQVHL�
HP�HVFUHYHU�H�SDUWLOKDU�LGpLDV��QmR�HVWDYD�SHQVDQGR�QD�
RSRUWXQLGDGH�GH�SXEOLFDomR�

Walter Nique, walter.nique@ufrgs.br
��-HVXV�6HFD������
3URIHVVRU�QD�8)5*6��UHVLGH�HP�3RUWR�$OHJUH��56�

2�SODQWDU�p�RSWDWLYR��R�FROKHU�p�REULJDWyULR���

Washington Souza, wsouza@ufrnet.br
��3DUDGR[RV�GR�GHVHQYROYLPHQWR��ULTXH]D��WUDEDOKR�H�GHVL�
JXDOGDGHV�QD�VRFLHGDGH�FRQWHPSRUkQHD�����
3URIHVVRU�QD�8)51��UHVLGH�HP�1DWDO��51�

'HVHQYROYL�HVVDV�LGHLDV�D�SDUWLU�GH�H[SHULrQFLDV�H�OHLWX�
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* Onze pessoas apoiaram e solicitaram para permanecer 
anônimos.
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