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U m cais é de chegar e é de partir: 
é beira da cidade e é beira do 
mundo. Um limite, um ponto de 

encontro e de intersecção. Mas um cais 
é indesmentível: ele comunica o dentro 
com o fora, o que fica com o que parte. 

Aí tem o Cais do Porto de Porto 
Alegre. Uma joia, uma beleza, uma 
maravilha que a cidade viu nascer, em 
substituição a uma penca de trapiches 
particulares que ali operavam antes. 
Desde quando? 

Desde que Porto Alegre começou a 
existir, dois séculos e meio atrás. E antes 
dos portugas que começaram a cidade 
havia os indígenas locais, que por certo 
se serviam dessa linda beira d’água. 

Cento e dez anos atrás, informa 
Sérgio da Costa Franco no indispen-
sável Porto Alegre – Guia Histórico, 
o governo estadual resolveu encarar a 
tarefa inadiável de melhorar o porto da 
cidade. Em 1911 começou a obra exata-
mente na altura da Praça da Alfândega, 
140 metros de cais.

E precisamente cem anos atrás, em 
1921, ficaram prontos 490,23 metros 
de cais, da Alfândega até a altura da 
Marechal Floriano. Só em 1927 estavam 
disponíveis os 1652,88 metros de cais no 
centro da cidade. No fim das contas, são 
mais de 6 mil metros de porto, no total. 

E pra quê?

Invento 

um caIs

Ensaio fotográfico: 
Embarque, por  
Tânia Meinerz
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Bem ali no centro, onde a cidade nas-
ceu e onde o cais fazia a mediação com 
o resto do mundo, apareceu o famoso 
muro, e quase se encerra aqui a conversa. 

Mas não: nós queremos o cais para a 
cidade e para a cidadania. Era chamado 
de Cais do Porto, agora tem o nome mais 
específico de Cais Mauá, aquela parte que 
corre paralela com a avenida desse nome.

Por sugestão do Ben Berardi e com 
apoio de todo mundo que conhecemos, 
armamos uma Operação Cais Mauá para 
o número 68 da Parêntese. Gente de 
qualidade e atenção traz sua visão para 
os leitores. Jacqueline Custódio, Luciano 
Fedozzi, Tarson Núñez, Anthony Ling, 
Jorge Furtado, Carlos Gerbase, Francisco 
Marshall e o já citado Ben Berardi repas-
sam a história da luta da cidade pela pre-
servação do Cais, não como algo parado 
no tempo e saudoso da época de ouro, 
mas como parte da riqueza que Porto 
Alegre tem. 

Como cerejas desse bolo, um texto de 
Idalia Coronel-Martins, grande figura 
da cidade, que conheceu Porto Alegre 
quando para cá veio, de navio, desde sua 
Manaus natal, e que conta sua visão da 
menina de dez anos que viu a capital gaú-
cha a partir do Cais. O texto do Falero, 
que conta de sua carreira de craque de 
futebol nas pedras do mesmo Cais. 

E a esclarecedora entrevista que o 
Francisco Marshall fez com Adriana 
Schönhofen Garcia, arquiteta que ten-
tou entrar no jogo e explica o que po-
deria, na prática mais elementar, ser 
feito. No total, material para guardar 
e levar debaixo do braço na próxima 
manifestação, mandar pro deputado e 
pro vereador, pros amigos e até para 
os inimigos. Ainda temos o que fazer!

Riqueza que, é claro para quase todo 
mundo, não pode ser malbaratada com 
estacionamento e, argh, um “beach 
club”, como alguma vez já se prometeu, 
uma entre tantas promessas de revitali-
zação – neste caso, uma tolíssima e cre-
tina revitalização. Riqueza que o ensaio 
fotográfico da Tânia Meinerz valoriza 
como poucos outros saberiam fazer. 

Como se fosse pouco, nosso entre-
vistado é um pensador da vida política, 
com trabalho notável sobre violência, 
polícia e crime, Rodrigo Ghiringhelli de 
Azevedo. Com ele vamos passear pelos 
últimos 40 anos da vida brasileira – e 
o resultado é dos mais esclarecedores. 

E ainda temos a parte final da histó-
ria de Túlio Piva, pela mão de Arthur de 
Faria, e a continuação da história das 
Vanusas, agora com um acréscimo de du-
reza, no folhetim de Nathallia Protazio.

— Luís Augusto Fischer

editorial

Leia o texto de
Bebê Baumgarten que

saiu no site da Parêntese
nesta semana

Um cais é 
indesmentível:  
ele comunica  

o dentro com o fora,  
o que fica   

com o que parte. 

https://www.matinaljornalismo.com.br/parentese/cronica/a-terceira-onda/
https://www.matinaljornalismo.com.br/parentese/cronica/a-terceira-onda/
https://www.matinaljornalismo.com.br/parentese/cronica/a-terceira-onda/
https://www.matinaljornalismo.com.br/parentese/cronica/a-terceira-onda/
https://www.matinaljornalismo.com.br/parentese/cronica/a-terceira-onda/
https://www.matinaljornalismo.com.br/parentese/cronica/a-terceira-onda/
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RodRIgo ghIRInghellI 

de azevedo: um elo 

entRe o dIReIto e  

a socIologIa

Nesta entrevista você conhece o caminho que 
Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo percorreu para 
fundamentar suas ideias sobre criminalidade, 
polícia e política no Brasil

Luís Augusto Fischer

entrevista
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N ão sei se alguma vez estive ao 
vivo com o Rodrigo, nosso en-
trevistado. Pode bem ser que 

sim, porque a cidade não é tão grande 
e as pessoas envolvidas com o deba-
te exigente da política igualmente não 
são multidão. 

Mas sempre tenho a boa sensação 
de que o Rodrigo está falando coisas 
que valem a pena, em textos na im-
prensa, nas redes sociais, onde quer 
que se pronuncie. 

O leitor vai poder avaliar por si o 
valor de sua trajetória e, mais ainda, 
dos aprendizados que tem sabido fazer 
a partir das experiências. Como um 
crítico de várias posições da esquerda, 
mas claramente distante de qualquer 
conservadorismo, o sociólogo Rodrigo 
Ghiringhelli de Azevedo ajuda a enten-
der o que temos por diante, como país 
que pretenda ser mais do que um aglo-
merado anódino de gente extraviada. 

A entrevista foi feita por email, en-
tre janeiro e março deste ano.

Parêntese – Por que tu resol-
veste dedicar tua carreira aos es-
tudos de sociologia da violência 
e não a projetos mais convencio-
nais na área do Direito?

Rodrigo Ghiringhelli de 
Azevedo – Ingressei na Faculdade 
de Direito da UFRGS em 1985, com 16 
anos. Na época, estava entre a História 
e o Jornalismo, mas por pressões e in-
fluências familiares acabei no Direito. 
Era uma época de muita efervescência 
política, e acabei atuando no movi-
mento estudantil, primeiro no Centro 
Acadêmico André da Rocha, depois no 
DCE e por fim na UNE, onde fui vice-
-presidente regional sul na gestão ini-
ciada em 1990. Durante todo o curso, 

me dedicava muito mais a atividades 
paralelas, como a formação política em 
uma organização de esquerda semi-
clandestina, a participação na assistên-
cia judiciária gratuita e a militância es-
tudantil. Quando me formei, no final de 
1991, já estava bastante inserido na mi-
litância política, e fui assessorar um ve-
reador recém eleito, o Gerson Almeida, 
em seu primeiro mandato. Dali acabei 
indo chefiar o gabinete do então depu-
tado estadual Marcos Rolim, que presi-
dia a Comissão de Cidadania e Direitos 
Humanos da Assembleia Legislativa, 
fazendo um trabalho marcado pela 
atuação na fiscalização do sistema pri-
sional, e pela publicação do Relatório 
Azul, que apresentava um quadro anual 
da situação da violência e dos Direitos 
Humanos no RS. 

Mas naquele período, já tendo uma 
militância de quase uma década no 
Partido dos Trabalhadores, ao qual me 
vinculei com 17 anos, percebi que não 
havia espaço para o pensamento livre, 
e que a dinâmica partidária estava cada 
vez mais engessada em torno de grupos 
de poder/interesse, as famosas “ten-
dências” do PT, e de uma concepção 

Tendo uma militância 
de quase uma década 

no Partido dos 
Trabalhadores, ao qual 

me vinculei com 17 
anos, percebi que não 

havia espaço para o 
pensamento livre.
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de “centralismo democrático” já supe-
rada. Apesar de ter liderado na época 
a formação de um grupo chamado PT 
Amplo e Democrático, que fazia a críti-
ca do modelo de organização partidária 
via tendências e da oligarquização do 
partido, acabei me afastando. Deixei a 
atuação como assessor parlamentar, e 
iniciei uma curta experiência na advo-
cacia, trabalhando com o meu sogro na 
época, o ex-procurador do estado e ad-
vogado Jacques Távora Alfonsin, e com 
a filha dele, Betânia Alfonsin, mãe da 
minha filha América. O escritório era 
voltado para a defesa dos movimentos 
sem-terra e sem-teto, mas, como eu 
precisava sobreviver, assumia ações na 
área de família, especialmente. 

Em meados do ano de 1994, dois re-
presentantes do MST vieram ao nosso 
escritório e nos disseram que o profes-
sor José Vicente Tavares dos Santos 
estava criando um curso de especia-
lização pioneiro, em Análise Social da 

Violência e Segurança Pública, e estava 
concedendo duas bolsas para o movi-
mento. Como não havia militantes com 
formação de graduação, eles oferece-
ram as duas bolsas para mim e para 
o Jacques. Então fomos fazer o curso, 
que tinha metade de alunos dos movi-
mentos sociais, e metade de policiais, 
principalmente da BM. No curso, tive 
oportunidade de sistematizar questões 
que sempre me interessaram, como au-
todidata em teoria social, e tive contato 
com a obra de Max Weber. Acabei fa-
zendo um trabalho de conclusão sobre 
a utilização da internet por grupos neo-
nazistas (tema lamentavelmente atual), 
e imediatamente ingressando no mes-
trado em Sociologia. A partir de então 
estabeleci uma relação de parceria com 
o professor José Vicente, que foi meu 
orientador desde a especialização até 
o doutorado, e com o qual aprofundei 
meus estudos de Foucault e Bourdieu. 

No mestrado, desenvolvi um traba-
lho sobre a implantação no Brasil dos 
Juizados Especiais Criminais, que ti-
nham sido criados em 1995, na perspec-
tiva de uma sociologia da administração 
da justiça. E no doutorado analisei as 
tendências de política criminal no con-
texto de países periféricos como Brasil 
e Argentina, tema que continuo inves-
tigando até hoje, como um programa 
de pesquisa. Durante o meu período de 
doutoramento, iniciado no ano 2000, 
tive oportunidade de ministrar aulas de 
Criminologia na Faculdade de Direito 
da UFRGS, como professor substituto, 
e após terminar o Doutorado, em 2003, 
permaneci por dois anos como bolsista 
recém-doutor no Instituto de Filosofia 
e Ciências Humanas, ministrando aulas 
de Sociologia da Violência na gradua-
ção em Sociologia, e orientando minhas 
primeiras dissertações de mestrado no 
PPG em Sociologia, onde apresentei al-
guns cursos sobre Sociologia do Direito 
e Criminologia. Em 2005, fui convi-

No curso [Análise 
Social da Violência e 
Segurança Pública], 

tive oportunidade de 
sistematizar questões 

que sempre me 
interessaram, como 

autodidata em teoria 
social, e tive contato 

com a obra de  
Max Weber.
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dado para trabalhar na PUCRS, onde 
atuo desde então na Escola de Direito 
e nos PPGs em Ciências Criminais 
e em Ciências Sociais, e coordeno o 
GPESC (Grupo de Pesquisa em Políticas 
Públicas de Segurança e Administração 
da Justiça Penal).

P – Como foi tua formação? 
Que pesquisas tu fizeste no tempo 
do mestrado e do doutorado nes-
se campo? Os resultados daque-
le momento se confirmam hoje? 
Estamos melhor ou pior do que há 
vinte anos, no Brasil?

RGA – Considero que a área discipli-
nar de enquadramento das minhas pes-
quisas está mais relacionada com uma 
Sociologia do Direito, ou da adminis-
tração da justiça. Fui influenciado, nes-
te sentido, pelo movimento do Direito 
Alternativo, muito influente nos anos 80, 
que apontava para uma perspectiva de 
realismo jurídico, ou seja, de distinção 
entre o direito nos livros e o direito em 
ação. Na época da graduação, tínhamos 
um grupo muito coeso de militância es-
tudantil no Direito da UFRGS, a maioria 
militantes da Democracia Socialista, que 

lia muito Roberto Lyra Filho, Boaventura 
de Souza Santos, José Geraldo de Souza 
Jr., Raul Zaffaroni, Nilo Batista, assim 
como o italiano Alessandro Baratta e os 
criminólogos críticos ingleses, especial-
mente Jock Young. Promovemos um 
seminário em 1988, “O Direito por uma 
Constituição Democrática”, para o qual 
trouxemos Fábio Comparato, Marilena 
Chauí, Raymundo Faoro, importantes 
intelectuais no contexto da redemocrati-
zação. Além disso, com a crise do pensa-
mento marxista como norte para a ação 
política a partir da Queda do Muro, me 
interessei pela teoria sociológica con-
temporânea, especialmente Anthony 
Giddens, Alain Touraine, Habermas, 
Manuel Castells, autores que estavam 
procurando novas respostas para os pro-
blemas sociais contemporâneos e novos 
caminhos para a teoria social. 

Por fim, tinha sempre muito diálogo com 
meu pai, Tupinambá Pinto de Azevedo, 
promotor de justiça, depois desembar-
gador e sempre professor universitário, 
sobre temas ligados ao Direito Penal e à 
Criminologia. Mas também foi através 
do meu pai que tive contato com a lite-
ratura dos intérpretes do Brasil, os es-
tudos sobre a questão indígena e o can-
gaço, que desde cedo me interessaram. 
Quando começou a lecionar em Ijuí, na 
FIDENE, hoje Unijuí, meu pai assumiu, 
nos anos 70, em plena ditadura, a cadeira 
de OSPB (Organização Social e Política 
Brasileira), criada pelo MEC como dis-
ciplina obrigatória para todos os cursos, 
e constituiu uma biblioteca com obras 
fundamentais para interpretar o Brasil 
e suas peculiaridades, desde Euclides 
da Cunha, Sérgio Buarque de Holanda 
e Gilberto Freyre, até Darcy Ribeiro e 
Raymundo Faoro, passando por Vitor 
Nunes Leal, Florestan Fernandes, e tan-
tos outros. Tanto a influência do meu pai 
quanto a minha própria trajetória pesso-
al acabaram me constituindo como pes-
quisador a partir de um ecletismo teóri-

Na época da graduação, 
tínhamos um grupo 

muito coeso de 
militância estudantil  
no Direito da UFRGS,  

a maioria militantes da 
Democracia Socialista.
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co e da abertura para diferentes olhares 
disciplinares, e sempre distante de qual-
quer tipo de dogmatismo. 

Quando me encaminhei para o mestra-
do, meu tema estava relacionado com a 
discussão sobre acesso à justiça e demo-
cratização do Poder Judiciário, e admi-
nistração de conflitos interpessoais de 
caráter criminal. Boaventura havia re-
cém publicado o seu “Os Tribunais nas 
Sociedades Contemporâneas”, a obra de 
Mauro Capeletti e Bryan Garth perma-
necia influenciando a discussão sobre a 
administração da justiça no Brasil, e en-
tre os intérpretes do Brasil Raymundo 
Faoro se destacava pela caracterização 
do Estado patrimonialista e da casta 
burocrática. No âmbito da antropolo-
gia jurídica, tinha contato com autores 
americanos, como Laura Nader, mas a 
partir da especialização tomei contato 
com a obra do professor Roberto Kant 
de Lima, que com sua formação jurí-
dico-antropológica apontava de forma 
original as características inquisitivas 
e autoritárias das polícias e do proces-
so penal brasileiro, em contraste com o 
modelo americano, típicas de uma so-
ciedade hierárquica e piramidal. Posso 
dizer que o Kant é a grande referência 
para meu desenvolvimento como pes-
quisador, pelo foco na dimensão em-
pírica do fenômeno jurídico, pelo rigor 
conceitual e a preocupação com a for-
mação das novas gerações de policiais, 
rompendo com o bacharelismo jurídi-
co e a tradição autoritária, como cami-
nho para uma efetiva transformação do 
campo da segurança pública no Brasil.

Eu diria que estas questões permanecem 
absolutamente atuais, se analisarmos, 
por exemplo, tudo que ocorreu no Brasil 
na última década, a Operação Lava Jato, 
a reação corporativa do judiciário e das 
polícias à possibilidade de uma mudan-
ça social mais ampla, o viés racista e dis-
criminatório da violência policial, assim 

como os limites do projeto político da 
esquerda brasileira para dar conta da re-
forma do Estado e de uma mudança mais 
ampla nas relações entre Estado e cida-
dania, pelo peso dos interesses corpora-
tivos e patrimonialistas não enfrentados. 
E a questão do encarceramento, e o seu 
papel para a produção e reprodução de 
facções ou coletivos criminais, hoje do-
minando mercados ilegais e a produção 
identitária de certos grupos juvenis.

Além desses temas, e graças a uma gran-
de demanda de debate público sobre 
a criminalidade e a violência, também 
acompanho de forma sistemática as ta-
xas de criminalidade, os programas de 
prevenção à violência e os indicadores de 
encarceramento no Rio Grande do Sul.

P – Que pesquisas tu fazes ou 
coordenas hoje? O campo é o mes-
mo de sempre? Conta algum re-
sultado interessante.

RGA – Embora tenha direcionado 
os meus estudos e minhas primeiras 
pesquisas para o funcionamento da jus-

Acompanho de forma 
sistemática as taxas 

de criminalidade, 
os programas de 

prevenção à violência 
e os indicadores de 
encarceramento no  
Rio Grande do Sul.
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tiça penal, participei em 2006 do pro-
cesso de criação do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, que acabou se 
constituindo na grande referência de 
produção de dados e de diálogo entre 
o campo da pesquisa sociológica, poli-
ciais e gestores da segurança pública. 
Com isso acabei também desenvol-
vendo pesquisas sobre polícia, policia-
mento e investigação criminal, como 
a pesquisa sobre o inquérito policial, 
coordenado pelo professor Michel 
Misse. Também fiz uma série de pes-
quisas sobre as concepções de política 
criminal do Ministério Público do RS 
e do Ministério Público Federal, e as 
decorrências disso no âmbito de atua-
ção da instituição. Mais recentemente 
coordenei pesquisa sobre a implanta-
ção das audiências de custódia em seis 
estados brasileiros e os seus resulta-
dos. E através do meu vínculo com o 
INCT-IneAC (Instituto Nacional de es-
tudos Comparados em Administração 
de Conflitos), permaneço analisando 
as tendências de política criminal na 
América do Sul, incorporando também 
o tema da reforma das instituições po-
liciais. E acompanho a implementação 
das alternativas penais, em perspecti-
va comparada, no Brasil e no Canadá.

O campo de estudos sobre a adminis-
tração da justiça e o funcionamento das 
agências de segurança pública cresceu 
muito no Brasil a partir dos anos 2000. 
Até então, tivemos a consolidação do 
campo, tendo como pontos-chave na 
produção de recursos humanos nesta 
área o Núcleo de Estudos da Violência 
da USP, assim como alguns pesquisa-
dores pioneiros no estado do Rio de 
Janeiro, como, além de Kant de Lima e 
de Michel Misse, já citados, o trabalho 
importantíssimo da antropóloga Alba 
Zaluar, recentemente falecida. Esta ge-
ração, dos pioneiros no campo, criou 
grupos e centros de pesquisa e levou à 
frente o processo de criação de linhas de 
pesquisa em violência e segurança pú-
blica em vários programas de pós-gra-
duação pelo país. O estímulo das agên-
cias de fomento, a partir dos anos 90, 
assim como de editais públicos do go-
verno federal para a contratação de pes-
quisas, cumpriu um papel fundamen-
tal para que hoje tenhamos um campo 
consolidado, e bastante conectado em 
espaços como a Sociedade Brasileira de 
Sociologia, a Associação Brasileira de 
Antropologia, a Associação Brasileira 
de Ciência Política e a ANPOCS, e em 
nível internacional via ALAS, CLACSO e 
International Sociological Association. 

Neste momento, lamentavelmente, te-
mos um total desinvestimento na pes-
quisa em segurança pública por parte 
do governo federal, que se coloca de 
maneira geral como inimigo da ciência, 
mas especialmente no tema da segu-
rança pública, no qual a disputa se dá 
justamente com as bases bolsonaristas 
nas instituições de justiça e segurança, 
refratárias ao debate público, à trans-
parência e ao objetivo de redução da 
violência e do crime com respeito aos 
direitos humanos. Felizmente no es-
tado do Rio Grande do Sul a gestão da 
segurança pública em nível estadual 
foi qualificada no governo Leite, com a 

Neste momento, 
lamentavelmente, 

temos um total 
desinvestimento na 

pesquisa em segurança 
pública por parte do 

governo federal.
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adesão a uma perspectiva que pauta as 
políticas de prevenção em evidências, e 
aposta na qualificação do trabalho po-
licial, e não no discurso fácil do popu-
lismo punitivo, que busca o apoio da 
opinião pública com um discurso auto-
ritário e fomentador da violência, e que 
no caso de Bolsonaro aposta na falência 
das instituições de justiça e segurança e 
no salve-se quem puder da liberação do 
acesso ao armamento.

Do ponto de vista acadêmico, o que se 
destaca é que no Brasil os estudos so-
bre violência e segurança pública, assim 
como os sobre a justiça criminal como 
objeto empírico, permanecem muito 
fragmentados. Isso se deve, em parte, ao 
fato de que ao contrário de outros paí-
ses, não constituímos no Brasil a área da 
Criminologia como campo de pesquisa, 
reunindo pesquisadores de várias áreas e 
formações voltados para o estudo destas 
instituições. Com isso, a Criminologia 
permanece como área subordinada ao 
Direito Penal ou a uma perspectiva pu-
ramente teórica, ministrada como disci-
plina muitas vezes opcional nos cursos 
de Direito. Com isso ficamos desconecta-
dos de espaços internacionais de debate 
acadêmico sobre temas como as causas 
da criminalidade e o funcionamento das 
instituições de justiça e segurança, ou 
sobre o que funciona em matéria de pre-
venção ao delito. Neste momento, a ten-
dência é inclusive em sentido contrário, 
com a tentativa, por parte do governo 
federal, de esvaziamento do diálogo en-
tre pesquisadores e operadores na área 
da segurança, e a autonomização da for-
mação policial, cada vez mais endógena 
e com menor participação de pesquisa-
dores externos às polícias.

P – Na tua vida de professor de 
futuros advogados, na PUCRS, 
queria saber: podemos alimentar 
esperanças de contar com profis-

sionais preparados para os novos 
tempos da sociedade brasileira, 
que foi empurrada para a evidên-
cia de precisar combater o racis-
mo, o machismo etc.? Tu vês dife-
rença entre os atuais estudantes e 
os do teu tempo de graduação, nes-
ses temas? 

RGA – Tive contato com diferentes 
realidades de formação de graduação em 
Direito, desde a minha própria gradua-
ção na UFRGS, passando pela ULBRA, 
onde fui professor durante um período, 
e atualmente na PUCRS. Diria que há 
perfis muito variados de alunos, porque 
a formação jurídica pode ser interessan-
te para desenvolver uma carreira e obter 
algum rendimento de várias formas. No 
Brasil o próprio acesso às carreiras mais 
prestigiadas nas polícias passa pela for-
mação como bacharel em Direito. 

Pela minha experiência, há hoje nas fa-
culdades de Direito jovens de classe mé-
dia e até de classes populares buscando 
uma colocação, seja no mercado privado 
da advocacia, seja em carreira pública 
como juiz, promotor, defensor público, 
delegado de polícia, ou posições mais 
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subalternas na burocracia estatal ou no 
mercado. De outro lado, sempre houve 
também alunos interessados no Direito 
de uma forma mais ampla, no seu papel 
para a administração de conflitos em uma 
sociedade como a brasileira, no funciona-
mento das instituições e na relação entre 
elas, assim como militantes dos direitos 
humanos, da luta feminista e LGBTQ, e 
mais recentemente do movimento negro. 

Tivemos nas duas últimas décadas a am-
pliação da capacidade de debate sobre 
temas ligados à esfera jurídica pelas ciên-
cias sociais, e isso trouxe um ganho enor-
me para a formação jurídica, especial-
mente numa instituição como a PUCRS, 
que investiu na consolidação de progra-
mas de pós-graduação com grande quali-
dade e produtividade. Com isso o debate 
criminológico, sociológico e do âmbito da 
ciência política tem sido feito de uma for-
ma mais qualificada, com pesquisadores 
que, mesmo tendo formação jurídica de 
graduação, buscaram ampliar seu foco 
sobre o fenômeno jurídico pela interdis-
ciplinaridade, incorporando a pesquisa 
empírica, e incluindo no debate da teoria 
do direito as abordagens próprias das ci-
ências sociais.

Se essa qualificação vai se manter, e com 
isso produzir efeitos na prestação da jus-
tiça, ou se irá predominar um perfil mais 
técnico e a desvalorização da formação 
acadêmica qualificada, é o que está em 
questão neste momento. Nas duas últi-
mas décadas se tornou viável a opção pela 
carreira acadêmica na área do Direito, 
até então dominada por profissionais do 
campo jurídico, como promotores, juízes 
e advogados. Temos hoje nas principais 
faculdades de Direito professores que se 
dedicam exclusivamente à pesquisa e à 
docência, o que trouxe um ganho enor-
me para o desenvolvimento da pesquisa 
jurídica e sociojurídica no Brasil. Mas as 
turbulências do mercado acadêmico pri-
vado e as dificuldades das Universidade 

Federais em termos orçamentários vem 
tornando mais difícil a inserção de pes-
quisadores mais jovens, e os padrões de 
reserva de mercado da pós-graduação 
tem dificultado também a inserção de 
pesquisadores com formação de pós-gra-
duação em outras áreas.

P – A área do Direito tem aceita-
do bem a presença de pesquisado-
res treinados em Ciências Sociais? O 
corporativismo do campo atrapalha? 

RGA – Como respondi acima, nos úl-
timos 20 anos houve muitos pesquisado-
res que a partir de uma formação jurídica 
buscaram a complementação com a for-
mação em alguma das ciências sociais, 
ou na filosofia. O inverso, ou seja, alguém 
com formação exclusiva em ciências so-
ciais, ingressar como docente em uma 
Faculdade de Direito, é muito mais difícil, 
com exceção de cadeiras como Sociologia 
Geral ou Filosofia Geral, que acabaram 
sendo retiradas da grade curricular nas 
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reformas mais recentes. Hoje as cadeiras 
de Sociologia Jurídica e Criminologia ge-
ralmente são ministradas por bacharéis 
em Direito. De outro lado, a interdisci-
plinaridade foi impactada por critérios 
do comitê de Direito da CAPES, bastante 
restritivos para admitir pessoas com for-
mação em outras áreas como docentes 
nos Programas de Direito, desconside-
rando a formação de graduação e exigin-
do o doutoramento em um Programa de 
Direito. Nesse sentido há sim um forte 
corporativismo, que bloqueia o debate e a 
formação interdisciplinar. 

P – Como tu vês o campo do 
Direito nas instituições, tribunais 
superiores especialmente? Estamos 
num caminho interessante? Os pro-
blemas tradicionais estão tendo al-
gum nível de correção? Podes dar 
algum exemplo?

RGA – No âmbito penal, que é o que 
eu acompanho, temos uma disputa no 
STF entre um grupo mais “garantista”, 
preocupado em manter a integridade do 
sistema normativo e dos direitos e ga-
rantias fundamentais, e um grupo “con-
sequencialista”, mais preocupado em 
dar respostas à opinião pública e à pres-
são punitivista. Essa divisão atravessa o 
campo, mas eu diria que a geração que 
está hoje nos tribunais superiores é me-
nos linha dura do que as gerações mais 
novas. O Ministério Público especial-
mente, pelo seu papel e prerrogativas de 
titular da ação penal nos crimes de ação 
penal pública, acabou assumindo uma 
postura punitivista ao extremo, bus-
cando com isso angariar apoio e legiti-
midade popular, mas deixando de lado 
atribuições que lhe foram conferidas 
pela Constituição de 88, como zelar pelo 
cumprimento da lei e realizar o controle 
da atividade policial. A Operação Lava 
Jato e o seu padrão de ativismo judicial, 
e atuação articulada entre magistratura, 
MP e polícias, contrário à nossa legisla-
ção processual penal e às regras consti-
tucionais, tem muitos adeptos nas car-
reiras jurídicas. Por outro lado, a reação 
a este padrão de persecução penal, que 
desarticula o exercício integral do di-
reito de defesa, começou a ocorrer já no 
Congresso, com todas as modificações 
que sofreu o chamado pacote anticrime, 
encaminhado pelo ex-juiz e ex-ministro 
Sérgio Moro, como a inclusão da figura 
do juiz de garantias, reconhecendo a im-
portância de separar a atuação judicial 
da fase da investigação, com todas as nu-
lidades e arbitrariedades que deve coibir, 
e a atuação do juiz da causa, que irá lidar 
somente com as provas validadas na fase 
do inquérito. E mais recentemente com a 
decisão do ministro Fachin, reconhecen-
do que Sérgio Moro não tinha a compe-
tência jurisdicional para processar e jul-
gar as ações envolvendo o ex-Presidente 
Lula, e o debate no STF sobre a suspei-
ção do ex-juiz.
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Um dos vetores de inovação e autocríti-
ca do judiciário nos últimos quase vinte 
anos foi a criação do Conselho Nacional 
de Justiça, pela Emenda Constitucional 
45, aprovada no primeiro ano de man-
dato do Presidente Lula. Apesar de não 
se constituir propriamente em um órgão 
de controle externo, como se pretendia, 
e de contar desde o início com a oposi-
ção de muitos juízes que eram contrá-
rios à criação de um órgão de planeja-
mento, acompanhamento e correição do 
Poder Judiciário, o CNJ se consolidou, 
e tem cumprido papel importante, prin-
cipalmente em matéria penal, tanto pelo 
fomento à pesquisa e ao diálogo com a 
academia, quanto pela ação direcionada 
para o enfrentamento do colapso do sis-
tema prisional. Exemplo disso foram os 
mutirões carcerários, para a verificação 
da legalidade das prisões, que chegaram 
a liberar quase 20% dos presos em alguns 
estados, e a implantação das audiências 
de custódia. E mais recentemente a reco-
mendação para o desencarceramento, no 
contexto da pandemia dos perfis de risco, 
e em condições de progressão de regime 
ou de liberação condicional. 

Tudo isso indica que o campo jurídico 
hoje é um campo em disputa, com forte 
presença de um pensamento mais pu-
nitivista e conservador, mas também de 
setores mais garantistas e democráticos. 
O que falta talvez seja uma proposta mais 
ampla para o enfrentamento da questão 
criminal, com políticas efetivas de segu-
rança pública, mas também de prevenção 
ao delito, que reduza a pressão da opinião 
pública sobre os operadores do sistema 
de justiça criminal, e permita que as deci-
sões sejam tomadas de acordo com o de-
vido processo legal. 

De outro lado, é importante reconhecer 
que o STF tem desempenhado um papel 
cada vez mais relevante na definição de 
questões processuais penais, como deve ser 
uma corte constitucional. É de se lamen-

tar a perda de oportunidade que o PT teve 
para qualificar a atuação do STF em maté-
ria penal, deixando praticamente de lado a 
preocupação com o viés dos ministros no-
meados pelos presidentes Lula e Dilma em 
matéria penal, salvo a exceção do ministro 
Lewandowski, o que se mostrou um grave 
equívoco, talvez pela falta de compreensão 
da centralidade do tema para nossa supre-
ma corte no contexto de judicialização (e 
criminalização) da política.

P – Aliás, como tu vês esse pro-
cesso de explicitação do racismo e 
do machismo no Brasil? Os núme-
ros de pesquisa falam claramente? 
Há diferença entre as classes ou se-
tores sociais nesses dois mundos, o 
do racismo e o do machismo?

RGA – Debato muito com a mi-
nha companheira e parceira de vida, a 
Fernanda Bestetti de Vasconcellos, pro-
fessora no departamento de Sociologia da 
UFRGS, e mãe do Ignácio e do Gael, so-
bre estes temas, que nos interessam mui-
to. Sobre o racismo, acompanho há tempo 
pesquisadores como Sérgio Adorno (USP), 
que apontam para a ação discriminatória 
das instituições de justiça e segurança, 
atuando de forma seletiva e mais dura 
contra acusados pardos ou negros. Mais 
recentemente, a Jacqueline Sinhoretto 
(UFSCAR), junto com um grupo de pes-
quisadores que reuniu através do INEAC 
e do apoio do CNPq, tem se dedicado ao 
tema do racismo na abordagem policial, e 
que mostra uma situação ainda muito di-
fícil, de construção de estereótipos e atu-
ação seletiva e discriminatória contra a 
juventude negra, especialmente quando se 
analisa a letalidade policial, mas também a 
prisão em flagrante e depois o tratamento 
dado ao acusado ao longo do processo.

Sobre o machismo, a Fernanda desen-
volveu a tese de doutorado dela sobre o 
tema da implementação da Lei Maria 
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da Penha e o seu impacto sobre a admi-
nistração de conflitos relacionados com 
a violência contra a mulher, intitulada 
“Punir, Proteger, Prevenir – A Lei Maria 
da Penha e as limitações da administra-
ção de conflitos conjugais violentos atra-
vés da utilização do Direito Penal”. Pelo 
que se percebe, as instituições policiais 
e judiciais têm recebido essa demanda, 
mas tem tido dificuldade para dar conta e 
produzir resultados efetivos, seja porque 
o atendimento é precário e não há acom-
panhamento da situação da denunciante, 
apesar das medidas protetivas da lei, seja 
porque o peso de uma cultura machista, 
mesmo com a cada vez maior emancipa-
ção das mulheres, produz reações violen-
tas motivadas por ciúme e desejo de pos-
se, difícil de equacionar pela tutela penal. 

Por outro lado, estamos em um momento 
no Brasil onde o masculinismo, entendi-
do como uma espécie de orgulho de uma 
suposta superioridade masculina, come-

çou a ter espaço institucional, inclusive 
no judiciário, e tem dificultado o enfren-
tamento do problema. O movimento fe-
minista tem priorizado estrategicamente 
manter a lei Maria da Penha como apro-
vada, para evitar retrocessos, e manter 
o foco no endurecimento penal, como 
na criação da agravante do feminicídio. 
Mas com isso não se avança na criação 
de mecanismos mais eficazes para lidar 
com este tipo de conflito, que tratem, por 
exemplo, das questões psíquicas envol-
vidas, e até da drogadição e alcoolismo 
que muitas vezes estão presentes em ca-
sos de violência contra a companheira. 
E é sempre importante considerar que a 
cultura machista e patriarcal está arrai-
gada na sociedade brasileira, e a resis-
tência que oferece a qualquer avanço no 
sentido de uma maior igualdade de tra-
tamento entre os sexos é enorme.

De outro lado, as questões da discrimi-
nação racial e da desigualdade de gênero 
vão para além da questão da violência, 
e se relacionam com diferenças de tra-
tamento em seleções de emprego, dife-
renças salariais para mesmas funções, e 
até com o assumimento, pelas mulheres, 
além da sobrecarga do trabalho domés-
tico, de tarefas burocráticas e adminis-
trativas, inclusive nas instituições de 
ensino, que reduzem suas possibilidades 
de ascensão profissional e de competi-
ção em termos de produtividade. Ainda 
assim, acredito que a inclusão social dos 
negros tenha obtido ganhos importantes 
com a política de quotas, tanto no ensino 
superior quanto em outras áreas, e que 
tanto no caso deles quanto das mulhe-
res uma presença cada vez maior e uma 
maior visibilidade de suas demandas e 
reivindicações tende a ser cada vez mais 
importante na agenda pública sobre as 
políticas de inclusão e integração social.

P – Que outros problemas de vio-
lência de caráter social saltam aos 
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olhos para o pesquisador? A violên-
cia policial tem números eloquen-
tes? Há diferenças entre as polícias 
militar e civil? Entre os estados? 

RGA – Um dos grandes vetores da 
violência no Brasil é a violência estatal 
ou paraestatal, contra indivíduos que 
não alcançaram o status de cidadãos, e 
portanto são desconsiderados e intimi-
dados, quando não mortos, pela ação da 
polícia ou de grupos milicianos. A tran-
sição democrática buscou enfrentar o 
problema de forma cosmética, sem res-
ponsabilizar e afastar os policiais com-
prometidos com as arbitrariedades e a 
tortura durante a ditadura militar, e com 
os esquadrões da morte. O conflito entre 
policiais violentos e grupos criminosos 
cada vez mais numerosos e articulados 
atualiza este debate, e se relaciona com 
as 50 a 60 mil mortes por causas exter-
nas violentas intencionais que ocorrem 
no Brasil anualmente. 

Boa parte do problema se deve à falta de 
prioridade para o tema da preservação da 
vida humana de grupos sociais vulnerá-
veis e invisibilizados pelas desigualdades 
sociais, que faz com que nunca tenha sido 
dada prioridade para a questão, com a 
reforma das policiais, o investimento no 
sistema prisional e em alternativas pe-
nais, e nas políticas de prevenção e dispu-
ta da juventude com os mercados ilegais.

É claro que falar sobre isso no Brasil é 
falar sobre um país com grandes diferen-
ças regionais. São Paulo tem uma taxa 
quase americana de homicídios, em tor-
no de 10 por 100 mil ao ano, enquanto 
alguns estados do Nordeste tem chegado 
a em torno de 60 a 80 mortes por 100 mil 
habitantes. A letalidade policial também 
varia muito, sendo proporcionalmente 
maior em São Paulo em relação ao total 
de mortes. 

A violência policial tem crescido. Pelos 
números oficiais, tivemos em torno de 
2 mil mortes praticadas pela polícia em 
2012, e hoje estamos com mais de 6 mil 
mortes ao ano, refletindo o predomínio 
do modelo do confronto e a fragilidade 
dos mecanismos de controle da ativida-
de policial, assim como a adesão popular 
ao discurso do “bandido bom é bandido 
morto”, fruto do descrédito das institui-
ções de justiça e das altas taxas de cri-
minalidade. O problema maior é com as 
Policiais Militares, pelo seu papel e pela 
estrutura militarizada, e as Polícias Civis 
tem buscado recompor sua legitimida-
de e suas prerrogativas de investigação 
criminal pela qualificação dos quadros 
e a adesão a um discurso mais legalista, 
para fundamentar a manutenção do in-
quérito policial.

P – Qual tua posição sobre a 
eventual integração das polícias, 
que em alguns momentos parece 
ter sido uma ideia boa?
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RGA – O debate sobre a integração 
das polícias me parece ter sido supera-
do, tanto pelo poder das corporações po-
liciais, que funciona para bloquear qual-
quer possibilidade de mudança, como 
pela ideia dos setores democráticos de 
que é melhor ter uma multiplicidade de 
forças policiais (federais, estaduais – civil 
e militar, e até municipais ou metropoli-
tanas), do que concentrar o poder em um 
único órgão. O debate tem sido dirigido 
para o tema do ciclo completo de policia-
mento, abrindo às PMs a possibilidade 
de realizarem a coleta de provas para cer-
tos tipos de delito, como já ocorre com a 
lavratura do Termo Circunstanciado nos 
Juizados Especiais Criminais. Também 
a ideia de uma entrada única, no lugar 
da dupla entrada, nas carreiras policiais, 
e questões relacionadas com formação 
e controle da atividade policial. Mas me 
parece que neste momento o debate está 
bloqueado pelo crescimento da adesão 
de policiais, especialmente militares, ao 
bolsonarismo, como doutrina refratária 
a reformas democratizantes nas polícias.

P – E sobre a política: tu tens sido 
um crítico forte da polarização que 
parece ser uma das marcas da vida 
política brasileira nos tempos re-
centes. E tu tens discutido muito 
claramente a posição do PT, talvez 
dos partidos de esquerda em geral, 
por apresentar uma visão intole-
rante e até intransigente em relação 
a uma hipotética frente de oposi-
ção ao atual governo federal. É isso 
mesmo? Por que te parece isso?

RGA – Como disse, nos anos 80 me 
vinculei ao PT, tempos heroicos. Foi in-
discutível a contribuição daquele pro-
cesso político para o ingresso de novos 
atores na cena institucional brasileira. 
Reunindo militantes das organizações 
ligadas à luta armada contra a ditadura, 
as comunidades de base da igreja cató-

lica, e a militância do movimento sin-
dical em ascensão a partir dos anos 70, 
especialmente via consolidação de uma 
grande estrutura bancária nacional e da 
nascente indústria automobilística na 
região do ABC, assim como das associa-
ções de funcionalismo público, o PT deu 
vazão a essa demanda de representação 
política institucional de todos esses se-
tores sociais. 

O PT cumpriu um papel muito impor-
tante, especialmente por apostar na 
conquista do poder local, as prefeituras, 
onde mudanças importantes ocorreram 
a partir do final dos anos 80, quando 
o PT começa a conquistar capitais im-
portantes e a implantar mecanismos 
de gestão participativa, como a experi-
ência do Orçamento Participativo em 
Porto Alegre. De outro lado, já come-
çavam a aparecer ali, nos governos de 
Olívio Dutra em Porto Alegre e Luiza 
Erundina em São Paulo, as dificuldades 
das gestões petistas para lidar com as 
demandas corporativas do funcionalis-
mo, e a dificuldade dos gestores eleitos 
para lidar com uma estrutura partidária 
refém de uma doutrina política vincu-
lada ao pensamento marxista, e muito 
distante dos desafios da democratiza-
ção e da gestão públicas. 
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Em 92, quando ocorre o impeachment 
de Collor de Mello, que teve a participa-
ção importante do PT, juntamente com 
o PSDB, os dois partidos que representa-
vam as propostas mais progressistas de 
enfrentamento dos nossos dilemas sociais 
e do desafio da redemocratização, tive-
mos a oportunidade histórica de compor 
um governo que poderia ter contribuído 
para uma mudança estrutural mais am-
pla de nossas estruturas institucionais. A 
partir dali, a polarização entre PT e PSDB 
acabou fazendo com que ambos tivessem 
que estabelecer acordos com setores oli-
gárquicos e tradicionais da política brasi-
leira para governarem, reduzindo a possi-
bilidade de um programa reformista mais 
amplo para o Brasil. E o sucesso eleitoral 
do PT, muito vinculado à figura do Lula, 
acabou produzindo uma espécie de vício 
pela polarização como caminho para a vi-
tória nas eleições, que se esgotou com a 
prisão e a perda de importância do Lula 
no debate político nacional e a rendição 
das estruturas partidárias a uma lógica 
caudilhista, que o PT tanto criticava no 
PDT de Brizola.

Desde então, em meados dos anos 90, me 
afastei de uma militância mais orgânica e 
continuei como “simpatizante” do parti-
do, mas mantendo uma autonomia crítica, 
especialmente na minha área de pesquisa, 
onde também pude contribuir com o de-
bate partidário em diversos momentos.

Acredito que o PT acabou não comple-
tando um processo de atualização pro-
gramática, produzindo uma esquizofre-
nia com consequências muito pesadas 
para a relevância do partido no debate 
dos caminhos para o país, e mesmo para 
o enfrentamento de temas como a cor-
rupção. Quando governou cidades, esta-
dos e o país, o PT foi sempre um partido 
social democrata, voltado para a melho-
ria dos serviços públicos e o aperfeiço-
amento dos mecanismos da democracia 
representativa, com elementos de parti-

cipação popular direta na gestão pública. 
Mas nas convenções e debates internos, 
o PT continuou dominado por grupos 
vinculados a uma perspectiva marxista, 
funcional para as disputas de poder in-
ternas, e que levou ao distanciamento do 
partido de setores sociais importantes, 
como as classes médias urbanas. Embora 
a tradição do PT “das origens” fosse de 
crítica ao stalinismo e ao dogmatismo 
marxista, o fato é que estes setores até 
hoje têm peso e mantém o partido vin-
culado programaticamente a experiên-
cias como o castrismo e o chavismo, com 
grande déficit democrático. O impeach-
ment de Dilma, com características de 
golpe parlamentar, e a prisão de Lula, 
em processo notoriamente viciado, aca-
baram dificultando ainda mais a conso-
lidação de um programa comprometido 
com a ordem democrática.

Por tudo isso, mas especialmente pelo 
que representa o bolsonarismo em ter-
mos de retrocesso democrático, e até ci-
vilizatório, me parece que hoje a questão 
que se coloca é a de união de todos os 
democratas em torno de um projeto po-
lítico para o país, que seja inclusivo em 
termos de cidadania, modernizante em 
termos de dinamização da economia em 
um contexto de globalização econômica 
e de transformação do mundo do traba-
lho, e capaz de enfrentar questões cha-
ve como a segurança pública, a questão 
ambiental, a educação como caminho 
emancipatório e a geração de emprego e 
renda, e o oferecimento de serviços pú-
blicos de qualidade. Não se trata, por-
tanto, de um programa de esquerda, em 
sentido estrito. Se trata de um programa 
de radicalização democrática, capaz de 
superar o período de trevas que vivemos 
e apontar um novo caminho para o país. 

Caso se consolide o retorno de Lula à dis-
puta política, com a recuperação de seus 
direitos políticos pela anulação das con-
denações, a tendência do jogo político 
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para 2022 é a de uma nova polarização, 
com Lula buscando ocupar um espaço 
mais ao centro, e portando se reposicio-
nando no cenário político. Bolsonaro vai 
tentar manter seu eleitorado cativo, ga-
rantindo com isso o lugar no 2º turno. E 
a possibilidade de um terceiro nome de-
pende muito da capacidade dos partidos 
do centro político se unificarem em torno 
de um candidato, superando a fragmen-
tação e tentando deslocar a polarização 
política dos dois favoritos. Me parece im-
portante que, nesse movimento de busca 
de uma alternativa viável ao bolsonaris-
mo, se recomponham as pontes entre a 
esquerda e o centro, para recolocar o jogo 
político no campo democrático, e afastar 
os riscos de escalada autoritária.

P – Tu tens acompanhado algo 
das artes recentes no Brasil no que 
se refere à tematização da violência? 
Cinema, canção e literatura, ao me-
nos essas três artes, têm dado voz 
a muitas discussões sobre o tema. 
Que te parece? Algo se destaca nesse 
cenário, positiva e negativamente? 

RGA – Não posso dizer que esteja 
acompanhando a cena artística brasi-
leira de forma sistemática. Minhas de-
mandas específicas de trabalho e o dis-
tanciamento social com filhos em idade 
escolar durante a pandemia dificultam 
bastante esse propósito. Mas procuro, 
na medida do possível, acompanhar a 
produção cinematográfica sobre meus 
temas de interesse. Nesse sentido, con-
sidero o documentário Notícias de uma 
Guerra Particular, do João Moreira 
Salles, um marco para conferir visibili-
dade à questão das relações entre tráfi-
co, policiais e moradores de favelas no 
Rio de Janeiro. O filme já tem mais de 
20 anos, e lamentavelmente a situação 
tem se agravado, com episódios como 
a disseminação das estruturas de milí-
cias armadas, o fracassado projeto das 

Unidades de Polícia Pacificadora e a 
malfadada intervenção militar na segu-
rança pública. De lá pra cá, na área do 
documentário tivemos uma produção 
importante, como o Justiça e o Juízo, da 
Maria Augusta Ramos, e o Ônibus 174, 
do José Padilha, de 2002. E também 
gosto muito do documentário Central, 
do Renato Dorneles e da Tatiana Sager, 
que apresenta um retrato consistente 
sobre como se mantém quase 5 mil ho-
mens confinados no maior presídio da 
América Latina.

O próprio Padilha fez depois o Tropa de 
Elite 1 (2007) e 2 (2010), bastante polê-
micos ao construir a figura do Capitão 
Nascimento, que acabou produzindo um 
fenômeno social muito simbólico, com a 
adesão de boa parte do público aos mé-
todos de tortura e violência praticados 
pelo BOPE.

Me parece importante 
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Também é importante referir o Cidade 
de Deus, do Fernando Meirelles, lança-
do em 2002, como marco da relação do 
cinema brasileiro contemporâneo com o 
contexto de acumulação social da violên-
cia nas periferias urbanas. Considero que 
o melhor retrato do contexto de produ-
ção identitária e luta pela sobrevivência 
dos jovens urbanos no Brasil é o Linha 
de Passe, do Walter Salles, em que três 
irmãos da periferia de São Paulo tentam 
a sorte, um como jogador de futebol, ou-
tro como assaltante e o terceiro via igreja 
neopentecostal. Os dilemas apresenta-
dos ali, num filme que é de 2008, per-
manecem absolutamente atuais.

Em matéria de literatura, não tenho 
acompanhado a cena brasileira de forma 
mais ampla, mas gostaria de destacar as 
obras da Patrícia Melo, que acompanho 
desde O Matador, publicado em 1995, e 
do Paulo Scott, meu contemporâneo de 
faculdade de Direito (ele na PUC e eu na 
UFRGS) e de movimento estudantil, que 
tem se destacado como escritor gaúcho 
e pautado em suas obras questões como 
os impasses de uma geração que apos-
tou, entre outras coisas, na militância 
política, e a discriminação racial, obras 
profundamente densas e contemporâne-
as, como Habitante Irreal, de 2011, e o 
mais recente Marrom e Amarelo.

Na música, continuo sendo um fã do 
Caetano e sua contemporaneidade, assim 
como do Vitor Ramil no RS. Fora disso, 
me parece que a cena musical é um tanto 
deprimente, com o domínio do sertanejo 
e a paralisia do rock brasileiro.  Mas tem 
também a boa notícia da cena do rap, com 
o Emicida alcançando um público mais 
amplo com sua mensagem antirracista.

P – Agora a hora da bola de cris-
tal: como vamos sair dessa entala-
da em que nos metemos, elegendo 
um governo negacionista que esti-

mula a violência, com gestos e es-
colhas terríveis, desde o gesto da 
arminha como se fosse coisa banal, 
passando pelo abrandamento do 
controle sobre aquisição de armas 
e atuando até mesmo para impedir 
ou melar investigações criminais 
de variado alcance? 

RGA – Acho que a receita já apre-
sentei logo acima. Se vamos conseguir 
ou não, é outra história. A derrota de 
Donald Trump nos Estados Unidos nos 
traz algumas referências importantes so-
bre como lidar com um líder populista, 
carismático e autoritário no poder. A co-
alizão formada pelo Partido Democrata 
entre representantes do establishment 
e movimentos chamados identitários, 
como negros e mulheres, nos aponta o 
caminho da coalizão social em torno da 
qual se pode pensar em derrotar o bol-
sonarismo. Lula é, nesse sentido, uma li-
derança fundamental, representativa de 
amplos setores da sociedade, que tem a 
memória das políticas de redistribuição 
de renda e ampliação da participação po-
lítica. O que não significa que seja o me-
lhor candidato para enfrentar Bolsonaro 
em um segundo turno. 

Por outro lado, o cenário de 300 mil 
mortes em pouco mais de um ano de 
pandemia, com a evidente responsabi-
lidade de Bolsonaro sobre essas mortes, 
pelo negacionismo, a incompetência e a 
ação deliberada para sabotar medidas 
de isolamento social e retardar a com-
pra de vacinas, ainda não produziu todo 
o impacto político de uma verdadeira 
hecatombe social, somando às mortes a 
crise econômica.

Para Bolsonaro, as possibilidades pare-
cem cada vez mais estreitas, com a perda 
de popularidade. Sobra a ele a aposta no 
caos, no confronto com governadores e 
judiciário, e a manutenção de algum res-
paldo no Congresso e entre os militares, 
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para tentar emplacar uma via autoritá-
ria, bastante improvável com a perda do 
aliado americano, ou uma nova vitória 
eleitoral pela polarização. 

Por outro lado ainda, há também setores 
importantes da esquerda que minimi-
zam o bolsonarismo, fazendo tábula rasa 
de todos os que consideram à direita, e 
desconsiderando os efeitos perversos de 
desconstituição, por este governo, das 
conquistas democráticas da sociedade 
brasileira dos anos 80 pra cá. A questão 
que está colocada é a da preservação do 
que construímos nestes 30 anos de de-
mocracia, que já se constituem no perí-
odo mais longo da nossa história, e que 
não é pouca coisa. Lamentavelmente há 
setores da esquerda que até hoje não 
compreenderam a importância das con-
quistas liberais como base para o aper-
feiçoamento democrático e o exercício 
dos direitos de cidadania, inclusive pe-
los limites que sempre tiveram no Brasil. 
Mas é importante compreender a dimen-
são civilizatória que significa impedir 
um segundo mandato para um genocida 
inconsequente e perigoso, sem nenhum 
compromisso democrático. Nesse senti-
do, Bolsonaro é pedagógico.

Um problema importante no caso bra-
sileiro é o do grau de comprometimento 
das forças policiais e militares ao bolso-
narismo. Trump tentou até o último mi-
nuto dar o golpe e afrontar os resultados 
eleitorais, mas nunca contou com a ade-
são das forças armadas, que se mantive-
ram em seu papel constitucional, muito 
menos do aparato policial, fragmenta-
do em diversas forças estaduais e mu-
nicipais de policiamento. Bolsonaro já 
prepara o questionamento do resultado 
eleitoral, como faz desde que foi eleito, 
e não sabemos qual seria sua capacidade 
de convencimento sobre setores das for-
ças armadas, bastante comprometidos 
com o governo. E articula a aprovação 
de uma PEC autonomizando as forças 

policiais militares dos governos estadu-
ais, para também se utilizar das bases 
bolsonaristas nas polícias para sustentar 
uma aventura autoritária, pelo questio-
namento dos resultados eleitorais. 

O desafio de enfrentar essa ameaça à or-
dem democrática não é pequeno. Mas 
é sempre bom lembrar que o histórico 
de Bolsonaro é de um mestre na arte do 
blefe, como fez quando era capitão do 
exército e planejou a explosão de uma 
represa para pressionar por aumento 
de salário, o que levou à sua exclusão 
das forças armadas. Não subestimar a 
ameaça, mas também não dar a ela uma 
dimensão maior do que o que realmen-
te é: um falso mito, com características 
de psicopatia e perversão, que se vale 
das características mais conservadoras 
e atrasadas da sociedade brasileira para 
manter um eleitorado cativo, raivoso, fa-
natizado, mas dilapidado pela péssima 
gestão da pandemia e todas as consequ-
ências em vidas humanas e crise social.

Um problema 
importante no caso 
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Nathallia Protazio

A tia se assustou. Daí depois 
entrou correndo e abraçou o 
papai. Eu não sabia que o pa-

pai tava em casa. Quando a gente foi 
pro mercado ele não tava lá e depois 
tava. Ele disse que tinha vindo fazer 
uma surpresa de domingo e não tinha 
ninguém em casa, aí ele ficou lá espe-
rando. O papai me deu um abraço bem 
apertado e disse que eu tô bem gran-
dinha. Eu sei, já tenho quatro anos e 
já sei um monte de coisa. Contei que 
a gente comprou Marta Rocha pra co-
mer de almoço e cachorro-quente e 
que a gente tem uma galinha, ela se 
chama Vanusa, igual à tia só que di-
ferente, que o mano penteou meu ca-
belo, que eu mexi na mala da tia, que 
ela não gostou e eu pedi desculpas e 
que a mamãe foi viajar pra encontrar 
com ele.

Cadê a Ana?

A Ana? Não encontrou com ela?

Encontrei. Ela passou na clínica on-
tem pra me visitar e levar umas coisas, 
mas foi embora era umas três da tarde. 
Ela não veio pra casa?

Não. Aqui não chegou.

E não ligou nem nada?

Ligou, disse que tava contigo, que ia 
ficar uns dias.

Uns dias? Na clínica? Tá louca?! 
Não existe isso. Lá não é hotel, não.

Bá! Onde ela tá então?

Não sei, nem me interessa. Tô com 
meus filhos, tu tá aqui e eu tô morto de 
fome. O que a gente vai fazer de almoço?

O papai falou me pegando no colo e 
indo pra cozinha. A gente lavou tudo 
na pia, menos minha torta, porque ela 
já tava limpinha, e uma sacola com 
refrigerante que a tia escondeu na en-
trada. Acho que ela não queria divi-
dir com a gente. A mamãe não deixa a 
gente beber refrigerante todo dia. Eu 
pedi refrigerante e a tia disse que tinha 

folhetim

Duas Vanusas
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limão pra fazer suco. O mano ajudou 
a tia a fazer o molho. Acho que ele vai 
ser cozinheiro. Ele é muito bom fazen-
do molho. Eu ajudei mexendo o suco. 
Suco de limão que é fruta, mas não é 
de comer. O papai arrumou a mesa e 
eu peguei os copos. A gente comeu ca-
chorro-quente com salada mista. A sa-
lada não era muito boa. Eu não gostei 
da folha verde escuro, era muito ruim. 
A tia disse que o nome é rúcula. Eca. 
Rúcula é ruim. Eu não comi. O papai 
disse que não é ruim, é amarga. Eu 
acho que amargo é ruim.

Depois a gente foi pra sala escutar 
música e comer Marta Rocha. Eu só 
comi um pedaço porque era grande 
e porque eu não queria que acabasse 
logo. Comi devagar pra não acabar e 
depois eu não quis mais. Marta Rocha 
é bom igual ao bolo de chocolate com 
bala do meu presente de sonho, só que 
eu não fiquei com dor de barriga. A 
gente ficou escutando música no tape-
te. Eu deitei minha cabeça num lado 
do colo da tia. O papai deitou no outro 
lado do colo dela e o Pedro deitou na 
perna do papai. Acho que a gente co-
meu muito até ficar cansado.

Eu dormi. Nunca consigo ver quan-
do eu durmo. Não ganhei nenhum so-
nho, mas ganhei presente. O papai me 
deu uma boneca de plástico. Passou ál-
cool nela todinha e me deu quando eu 
acordei. Ele disse que ela já tava seca, 
que eu podia brincar. O papai deu um 
carrinho pro mano, eu disse que queria 
um também, mas ele não quis me dar. 
Falou pra gente ir lá pro quarto brin-
car. Ele queria falar coisas com a tia 
Vanusa. Ele nem quis ir olhar a nossa 
galinha. O papai tem vezes que brinca 
comigo. Mas tem vezes que ele gosta 
mais de ficar na sala. Acho que o papai 
gosta mais da sala que do quarto. Ele 
dorme na sala um montão de vezes. Eu 
gosto do meu quarto com o mano.

Uma vez eu e o Pedro ficamos tran-
cados dentro do quarto. A mamãe fe-
chou a porta e perdeu a chave. A gente 
ficou o dia todo lá dentro. Eu brinquei 
de carrinho. Depois a gente brincou 
de pirata e de mercadinho. Eu gosto 
muito de brincar de pirata. O mano é 
muito bom pra fazer as brincadeiras. 
Passou um monte de tempo e eu fiquei 
com fome. O mano também ficou can-
sado de brincar de carrinho e de pirata 
e de mercadinho. Porque a gente com-
prou as comidas mas era de mentiri-
nha. Aí o mano pediu pra mamãe abrir 
a porta porque a gente tava com fome e 
ela disse que não podia ainda. Ele per-
guntou por quê. A mamãe disse que 
não tinha encontrado a chave. O papai 
fez uma mágica pra chave sumir e não 
sabia fazer a mágica ir embora.

O papai é um mágico. Ele já fez uma 
casinha pra minha boneca com a caixa 
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do sapato do mano. Eu pedi uma ca-
sinha pra minha boneca e ele fez uma 
mágica com a caixa. Foi muito rápido, 
eu pedi e ele fez com uma caminha e 
uma piscina. Muito linda. O papai 
também sabe fazer a gente voar. Eu 
vou bem lá no alto, quase no teto. Não 
sei se o mano sabe voar. Também nun-
ca vi o papai voando, mas acho que ele 
sabe voar igual. Tem vez que ele sai de 
casa e demora pra voltar. Deve tá vo-
ando e vai longe longe e um montão de 
tempo depois ele fica perdido igual às 
crianças da minha história. Só que as 
crianças da história elas pegam e pu-
xam um barbante e voltam. Eu nunca 
vi o papai sair de casa com um barban-
te. Vou falar pra ele levar um da pró-
xima vez. Aí ele usa o barbante e volta 
cedo pra casa. 

A gente brincou um monte e eu fi-
quei com fome. Chamei o mano pra ir 
pra cozinha comer Marta Rocha, ele 
não quis. Eu falei que ia sozinha que eu 
já sou grande. Ele disse que o papai ia 
brigar comigo porque não era pra des-

cer. Disse que o papai quer falar coi-
sas com a tia Vanusa e não é pra gente 
descer. Tem vez que o mano mente. Eu 
desci a escada bem devagar. O mano é 
um chato. Ele não sabe de nada. O pa-
pai gosta de mim, não vai brigar nada. 
Eu não fiz barulho. Nem o papai nem 
a tia me viu. Eu fui na cozinha, peguei 
um pedaço de torta bem grande e me 
escondi atrás do tanque. Comi a tor-
ta todinha. Ela é muito boa. Eu gosto 
muito de quando a gente come torta 
na janta. Queria comer torta todo dia. 
Torta e bolo de chocolate com cobertu-
ra de bala.

Eu peguei o saco de milho da Vanusa. 
Dei milho pra ela e fiquei falando com 
ela. Acho que tem vez que ela fica mui-
to sozinha aqui fora. Vou pedir pro pa-
pai fazer uma mágica de casa pra nossa 
galinha. Vanusa vai gostar muito. Uma 
casinha amarela com cama e piscina, 
bem linda. Cama, piscina e uma gela-
deira cheia de milho. Eu tava falando 
da casa que o papai ia fazer pra ela e a 
gente se assustou com um trovão. Me 
deu medo. Olhei pra cima e o céu ficou 
todo branco bem rápido e depois escu-
ro de novo. E depois todo branco e fez 
um barulho. Entrei em casa com medo 
pra pedir pro papai fazer a mágica pra 
Vanusa antes da chuva. Ela também 
tava com medo. 

Quando eu entrei em casa tava tudo 
escuro. Eu apertei o botão da luz e não 
funcionou, a luz não ficou clara. Aí eu 
fui até a outra porta da cozinha e aper-
tei o outro botão e ele também tava 
quebrado. O céu ficou todo branco e eu 
vi tudo claro no corredor. Fiquei para-
da na porta com medo. Eu quis chamar 
o mano e bem na hora veio o barulho 
forte do trovão e um grito. O céu ficou 
todo branco de novo e eu corri pra por-
ta da sala pra chamar o papai. Quando 
eu cheguei o papai tava sem roupa e a 
tia Vanusa também.
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Claudia Tajes

E le fez aniversário na pandemia, 
igual a todos nós. Já começan-
do o segundo ano da era co-

vid-19, quem tem a sorte de estar vivo 
comemora fechado em casa. No máxi-
mo, reunindo amigos pelo zoom. Ele 
não, ele nunca. Ele foi para a frente do 
Palácio abraçar seus seguidores, o tipo 
de gente mais ignorante, raivosa e sem 
miolos que esse pobre país já viu. Os 
galinhas verde-amarelos.

Fico imaginando se esse aniversário 
pudesse ser festejado comme il faut. 
Seria em uma igreja evangélica, tal-
vez no faraônico Templo de Salomão. 
A nave atrolhada de bolsominions 
sentados, de pé, ajoelhados, entrada 
franca e aglomeração liberada. Talvez 
cada apoiador ganhasse um copo de 
guaraná quente antes do breve discur-
so do aniversariante. Como são breves 
os discursos dele, inexpressão perfeita 
da incapacidade de pensar. 

Assim que a turba espalhasse a pa-
lavra daquele senhor pelo zap, um bolo 
enorme entraria pelo corredor, empur-
rado por algumas jovens virgens alicia-
das pela Damares na Ilha de Marajó. 
Quando o presidente se aproximasse 
para soprar as velinhas, surpresa. Do 
bolo sairia não uma loiraça belzebu à 
la Marilyn, sussurrando não um sexy 
“Happy Birthday, Mr. President” que 

arrepiaria até o homem mais santo.  
O bolo expeliria o Edir Macedo em pes-
soa, microfone na mão, cantando al-
gum sucesso da igreja. Segura na mão 
de Deus e vai. Só aí, uns sete demonhos 
deixariam o corpo dos porventura pos-
suídos presentes ao evento.

Estando todos saciados, alguém pas-
saria a cestinha. Quem dá mais, pega 
lugar na janela para chegar ao céu. 
Então o bispo inventaria uma benção e 
a horda iria para casa. Pusta aniversá-
rio bacana para nunca mais esquecer.

Em vez disso, nos estertores do ani-
versário, a Cármen Lúcia mudou o 
voto. E o presidente não teve alterna-
tiva senão mentir – nossa cara jamais 
ficará vermelha - em rede nacional. 
Em época de pandemia, é compreensí-
vel o presente de grego atrasar um ou 
dois dias.

Unhappy birthday, Mr. President.

crônica

unhappy 

bIRthday,  

mR. pResIdent

Fico imaginando  
se esse aniversário 

pudesse ser festejado 
comme il faut. 
Seria em uma  

igreja evangélica,  
talvez no faraônico 

Templo de Salomão.
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Tânia Meinerz

O valor do espaço 
junto ao cais não 
está apenas na 

inspiração para batizar 
Porto Alegre. É lugar que 
nos lembra das vanta-
gens de morarmos numa 
cidade ribeirinha.

Ao reunir imagens 
deste cenário, revejo 
muitas pessoas circulan-
do, também por causa de 
eventos importantes, que 
deram fama internacio-
nal à capital. Eram mui-
tas as oportunidades de 
lazer, congregação e arte.

Quanta gente aprovei-
tava aqueles armazéns! 
Agora, tudo fechado. 
Estamos impedidos de lá 
caminhar ou contemplar. 
Lamentavelmente, são 
muitos anos de proibição 
e indefinição sobre o uso 
do Cais Mauá.

ensaio fotográf ico

embaRque
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José Falero

Q uem me conhece há mais tempo 
sabe que a maior parte da mi-
nha vida foi embargada por sé-

rios problemas de autoestima, os quais 
me conduziram primeiro à dificuldade 
de interagir com as pessoas, depois ao 
completo isolamento e, por fim, à de-
pressão. Durante aquele período amar-
go, fui incapaz para a arquitetura de no-
vas amizades, e os amigos que já havia 
feito antes da pane emocional e psicoló-
gica, assim como os meus parentes, não 
conseguiam compreender o que se pas-
sava comigo. Eu próprio não compreen-

dia, embora nutrisse, naquele momen-
to, a ilusão do contrário. 

Tirando minha mãe e minha irmã, 
com quem me sentia à vontade mesmo 
nessa fase, nenhuma outra pessoa do 
planeta podia chegar perto de mim sem 
que eu fosse esmagado por uma sensa-
ção tão desagradável quanto inexplicá-
vel, misto de medo e vergonha. Quando 
me dirigiam a palavra, então, era um 
suplício. Um singelo “oi” que eventu-
almente me dessem produzia em mim 
o mesmo efeito que uma exigência im-
placável e inesperada para que eu pa-
lestrasse imediatamente no púlpito das 
Nações Unidas. Daí a perplexidade ge-
neralizada entre os que haviam conhe-
cido uma versão, digamos, saudável 

operação cais mauá

uma deRRota no 

caIs maua

Ensaio fotográfico: 
Embarque, por  
Tânia Meinerz
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de mim: de algum jeito misterioso, eu 
tinha me tornado aquela criatura que 
fazia de tudo para ficar sozinha e que, 
quando não estava, fazia de tudo para 
permanecer em silêncio e que, quando 
convocada à manifestação, entrava em 
notável desespero.

Desnecessário comentar que, se eu 
não tinha uma vida social, muito me-
nos uma vida amorosa. É verdade que 
a simples presença de qualquer pessoa 
me angustiava, é verdade que o simples 
diálogo com qualquer pessoa me leva-
va à beira de um infarto, mas se a pes-
soa em questão fosse uma mulher tudo 
era muito pior, sobretudo quando eu 
– secretamente, claro – tinha interesse 
nessa mulher.

Por outro lado, e sou muito grato por 
isto, aquele estado de espírito deplorá-
vel em que eu andava não me impediu 
de virar um craque dentro das quatro li-
nhas. Sim, estou falando sério. Sempre 
preciso esclarecer que estou falando sé-
rio quando ponho a modéstia de lado 
para fazer autoelogios futebolísticos: 
nessas ocasiões, a primeira certeza que 
as pessoas têm, por alguma razão, é a 
de que só posso estar contando uma 
piada. Costumo desfazer essa certeza 
inicial com muita paciência, insistindo, 
estalando a língua, repetindo quantas 
vezes forem necessárias que estou fa-
lando sério, até que elas percebam que 
realmente não estou de brincadeira. É 
aí que ficam, então, certas de uma outra 
coisa: de que eu não posso ser tão habi-
lidoso como digo, tão rápido como digo, 
tão bom no passe como digo, tão bom 
na marcação como digo. Essa segunda 
certeza é muito mais fácil de desfazer: 
basta elas me verem jogando.

Nos empregos pelos quais passei, du-
rante esses anos de sofrimento psico-
lógico e emocional, nunca fui capaz de 
trocar mais do que cinco ou seis pala-

vras por mês com os meus colegas, mas 
sempre fiz questão de participar das pe-
ladas organizadas depois do expedien-
te, onde eu conseguia me destacar como 
uma figura de inegável valor, e isso foi 
o mais próximo que consegui chegar de 
ter uma vida social naquele tempo. Um 
desses empregos foi no Nacional que 
havia dentro do shopping Rua da Praia, 
onde trabalhei como supridor, abaste-
cendo o corredor das bebidas. A percep-
ção de que o trabalho era duro foi ime-
diata, mas levei bastante tempo para 
ter clareza da bomba que eles tiveram 
coragem de largar nas minhas mãos, 
apesar de aquela ser a minha primeira 
experiência como supridor: o corredor 
que mais vende produtos em qualquer 
supermercado é o corredor das bebidas, 
e, para piorar tudo, aquele não era qual-
quer supermercado: era a famigerada 
loja número 100 do Nacional, cravada 
no Centro, visitada por dezenas de mi-
lhares de porto-alegrenses todo santo 
dia: a unidade com maior fluxo de pes-
soas e de vendas da rede inteira.

Desnecessário  
comentar que,  
se eu não tinha  
uma vida social,  

muito menos  
uma vida amorosa.  

É verdade que  
a simples presença  
de qualquer pessoa  

me angustiava.
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O expediente terminava às dez da noi-
te, de modo que marcávamos as peladas 
para começarem às onze e terminarem à 
meia-noite. Jogávamos ali pertinho, nos 
bombeiros. Nunca entendi a razão de 
chamarmos o lugar de “os bombeiros”. 
A quadra ficava no Cais Mauá, à beira 
do Guaíba, e talvez aquele espaço em 
particular fizesse parte de uma corpora-
ção de bombeiros, mas nunca me dei ao 
trabalho de tirar a dúvida com ninguém. 
Montávamos os times de acordo com os 
setores do supermercado: os times dos 
empacotadores, os times dos açouguei-
ros, os times dos seguranças e, é claro, 
os times dos supridores, num dos quais 
eu jogava. A coisa era simples: nunca 
perdíamos. Só isso. Sério. Era impossí-
vel que perdêssemos. Esperar que per-
dêssemos para um dos outros times do 
supermercado era como esperar que o 
Barcelona perdesse uma partida dispu-
tando a Divisão de Acesso do Gauchão. 
Claro que essa supremacia não era só 
por mim, mas pelos outros supridores 
do time também: todos tinham bola no 
corpo. Havíamos montado uma máqui-
na! Com certeza aquele foi um dos me-
lhores momentos da minha carreira: 
a única dúvida, quando estávamos na 
quadra, era de quanto seria a goleada.

Foi nessa mesma época que, para 
meu desespero, uma menina do super-
mercado se interessou em mim – ou 
pelo menos assim me pareceu. Eu cos-
tumava almoçar às pressas e sair cor-
rendo do refeitório, subir a escada de 
ferro em caracol, sair pela porta de fun-
cionários e me aboletar numa mureta 
na Riachuelo, onde ficava sozinho, fu-
mando cigarros até acabar o intervalo. 
Eis, então, que a moça – uma operado-
ra de caixa que tinha recém entrado na 
empresa – um dia perguntou aos cole-
gas que passavam o horário de almoço 
inteiro no refeitório aonde é que eu ia 
com tanta pressa todo santo dia. Logo 
após obter a resposta, seguiu os meus 
passos: saiu do refeitório, subiu a esca-
da de ferro em caracol, saiu pela porta 
de funcionários e, ao me ver sentado na 
mureta, disse:

– Então é aí que tu te esconde!

Gelei. A aparição de um fantasma 
não teria me causado tamanho pavor. 
Quando ela se sentou ao meu lado, achei 
que o meu peito iria explodir.

Natasha.

Não vou ser romântico e mentiro-
so, dizendo que, em toda a minha vida, 
jamais esqueci a figura. Esqueci, sim. 
E creio que jamais teria pensado nela 
novamente, não fosse esta edição da 
Parêntese voltada para o Cais Mauá, 
que me levou a desenterrar da memória 
esta que é apenas uma das minhas tan-
tas histórias de bola na trave. Natasha. 
Quase não me lembrei do nome. Mas 
creio que seria capaz de reconhecê-la 
na rua. Bonitinha, sorridente, esguia, 
estabanada e infantil. Não foi fácil. É 
verdade que a esqueci, mas também é 
verdade que naqueles tempos consi-
derei que seria incapaz de esquecê-la 
algum dia. Ela seguiu me fazendo com-
panhia na mureta da Riachuelo, e, no 

A coisa  
era simples:  

nunca perdíamos.  
Só isso. Sério.  

Era impossível  
que perdêssemos.
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decorrer das semanas, quanto mais a 
gente conversava, mais eu ficava à von-
tade perto dela; e quanto mais à vonta-
de eu ficava perto dela, mais me sentia 
atraído pelo seu jeito de ser; e quanto 
mais me sentia atraído pelo seu jeito 
de ser, mais claramente pressentia a 
tragédia. De que adiantava investir um 
fiapo de esperança que fosse naquilo? 
A quem eu pensava que estava enga-
nando? Vinte e poucos anos e eu ainda 
era virgem. Vinte e poucos anos e eu 
não fazia a menor ideia de como se fa-
zia para passar de uma conversa boba 
a um beijo. Essa é que era a verdade. 
Aquilo não poderia terminar bem, e eu 
sabia disso.

Não demorou muito e um seguran-
ça boa pinta começou a dar em cima 
dela descaradamente. De pronto pas-
sei a considerá-lo um detestável rival, 
não obstante a minha consciência de 
que eu estava mais perto de me tor-
nar um astronauta do que de descobrir 
um caminho pelo qual pudesse con-

duzir a minha relação com a Natasha 
para além da amizade. Acho que o meu 
sentimento não chegava a ser propria-
mente ciúmes. Eu não me sentia dono 
da Natasha. Não achava que ela me 
devia fidelidade nem nada. Mas gos-
taria, sim, de ter um pouco mais tem-
po com ela. Um pouco mais de tempo 
para compreender o mecanismo do 
amor e, então, tentar decifrá-la. Sei 
lá. De certo modo, me parecia injusto 
que aquele segurança boa pinta, certa-
mente muito namorador, viesse acabar 
com as ralas esperanças de um coitado 
como eu, arruinando uma das minhas 
raras oportunidades de tentar ser feliz 
com alguém. Sim, acho que era mais 
ou menos este o meu sentimento: eu 
não sabia a senha do cofre, e de mais 
a mais o cofre não me pertencia, mas 
não me agradava a ideia de entregá-lo 
de mão beijada.

A sorte pareceu apostar as fichas em 
mim. Chegado um determinado dia, al-
gumas das meninas do supermercado, 
incluindo a Natasha, combinaram de ir 
assistir ao próximo jogo de futebol nos 
bombeiros, e, por coincidência, o pró-
ximo jogo era justamente o meu time 
contra o time do segurança boa pinta. 
Quando fiquei sabendo que todos os 
planetas do sistema solar tinham se 
alinhado dessa forma inédita, não pude 
evitar de abrir um largo sorriso. Era 
isso. Não tinha erro. Eu ia comer a bola 
naquele jogo. Eu ia humilhar aquele se-
gurança, sem dó. É horrível pôr as coi-
sas nestes termos, eu sei, mas, para ser 
absolutamente sincero, eis aqui o que 
pensei naquela oportunidade: aquele 
bendito jogo valia a Natasha.

Nos dias que se seguiram, uma an-
siedade permanente e uma empol-
gação antecipada tomaram conta de 
mim. Mal conseguia dormir à noite, 
porque a cabeça insistia em trabalhar 

Gostaria, sim,  
de ter um pouco mais 

tempo com ela.  
Um pouco mais 
de tempo para 
compreender o 

mecanismo do amor  
e, então, tentar  

decifrá-la. Sei lá.
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a todo vapor, pensando no jogo e na 
quantidade de dribles com os quais eu 
faria aquele segurança passar a maior 
vergonha da sua vida diante dos olhos 
da operadora de caixa cujos beijos ele 
disputava comigo, provavelmente sem 
fazer a menor ideia disso, já que eu era 
incapaz de demonstrar o interesse que 
tinha nela.

Não houve surpresa no jogo. 
Aconteceu a única coisa que podia 
acontecer. Eu disse que nunca perdí-
amos, e era verdade. Atropelamos os 
seguranças. Foi uma surra, com um 
brilho particular no meu desempenho. 
Depois, no vestiário, quando já nos la-
vávamos e trocávamos de roupa, apa-
rentemente eu era o único feliz com a 
nossa vitória acachapante. Creio que 
ninguém percebeu, mas a sensação de 
triunfo me tornou inclusive mais falan-
te do que o habitual.

– Passemo por cima deles, hein, ra-
paziada?

– É. Na real, esses jogo já não têm 
mais graça nenhuma.

– Também acho.

– Eu também.

Fiquei contrariado.

– Por que os jogo não têm mais graça?

– Porque a gente só ganha, mano.

– Tá, e ganhar agora é ruim?

– Claro que não. Mas a gente tinha 
que achar alguém do nosso tamanho 
pra bater, né?

Saímos do vestiário rindo disso, e foi 
aí que houve a queda de um meteoro. 

Do outro lado da quadra, a Natasha e 
o segurança estavam se beijando. Mas 
os guris seguiram conversando nor-
malmente, como se a cidade, o país, o 
mundo não tivessem sido despedaça-
dos naquele preciso instante.

– A gente devia jogar contra os time 
de outros supermercado.

– É verdade.

Eu estalei a língua.

– Quer saber? Na real cês tão certo. 
Esses jogo já perdero a graça. Larguei 
de mão. Tô fora. Eu não venho mais.

– Que foi, Zé? Tá com os olho cheio 
d’água.

– É sono. Acordei cedão. Não consi-
goooaaaooo, não consigo parar de bo-
cejar. É foda.

No fundo, acho que eles tinham 
mesmo razão. Não tem muita graça ga-
nhar sempre. Mas eu sabia, melhor do 
que ninguém, que perder sempre era 
muito pior.

Saímos do vestiário 
rindo disso,  
e foi aí que  

houve a queda  
de um meteoro.  

Do outro lado  
da quadra.
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Carlos Gerbase

O cinema feito no Rio Grande do 
Sul sempre teve algum grau de 
improvisação, que às vezes vi-

rou inovação. Creio que um desses pe-
ríodos aconteceu entre os anos 1999 e 
2007 (aproximadamente), quando vá-
rios filmes foram realizados tendo como 
“estúdios” os armazéns do cais de Porto 
Alegre. Na verdade, não havia estúdio al-
gum. Eram imensos e antigos depósitos 
para armazenar cargas de navios que ali 
ancoravam em outros tempos. Estavam 
todos em más condições de conservação: 

janelas quebradas, furos nos telhados, 
rachaduras nos pisos de concreto, rede 
elétrica deteriorada, abastecimento de 
água pouco confiável, ausência de ba-
nheiros. Além disso, a proximidade com 
a avenida Mauá, de intenso movimento, 
logo atrás do muro, aliada à falta de iso-
lamento acústico, atrapalhava a capta-
ção do som dos filmes.

Então, por que filmar ali? Porque ha-
via uma coisa preciosíssima quando se 
fala em cenografia para cinema: espaço. 
Muito espaço. Quase tanto espaço quan-
to nos estúdios de Hollywood. O longa 
“Tolerância”, rodado em 1999, foi um 
dos vencedores do prêmio RGE de cine-
ma, o que garantiu uma verba razoável 
para a produção e a possibilidade de fil-
mar as cenas interiores em cenários es-
pecialmente desenhados e construídos, 

FIlmando  

no caIs

No Cais: Maria Fernanda 
Cândido com Bruno 

Garcia, em “Sal de prata”
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em vez de usar locações (ambientes re-
ais, em edificações reais), o que era bem 
mais comum até então. O diretor de arte 
de “Tolerância”, Fiapo Barth, propôs que 
“inventássemos” estúdios dentro dos ar-
mazéns do cais, e a produção topou.

Janelas foram trocadas, furos no teto 
foram tapados, a rede elétrica foi re-
visada e banheiros foram construídos. 
Paredes provisórias de madeira foram 
erguidas, de modo a criar os ambientes 
necessários para a produção: camarins; 
cozinha; refeitório; depósitos para guar-
dar restos de cenários, ferramentas, ma-
deira e objetos de cena; e pequenas salas 
de administração e de reuniões. Câmeras 
e outros equipamentos, por uma questão 
de segurança, ficavam trancados dentro 
dos caminhões, que, graças às grandes 
portas dos armazéns, podiam ser carre-
gados e descarregados dentro dos nossos 
“estúdios”. Móveis foram deslocados ou 

Um estúdio e a equipe 
de “Sal de Prata” no  
Cais Mauá

O diretor de arte  
de “Tolerância”,  

Fiapo Barth,  
propôs que 

“inventássemos” 
estúdios dentro  
dos armazéns  

do cais, e a  
produção topou.
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alugados. Uma linha telefônica foi insta-
lada. Tudo isso custava caro, mas valia a 
pena, pois na época não havia qualquer 
estúdio em Porto Alegre com as condi-
ções que precisávamos.

Passamos calor em dias quentes e 
frio em dias gelados, pois não havia ar-
-condicionado. Mas com isso estávamos 
acostumados. E, é claro, tínhamos as 
vantagens do cais de Porto Alegre: está-
vamos no coração do centro histórico da 
cidade, perto de tudo, e tínhamos aces-
so direto ao mais espetacular pôr do sol 
do mundo. Os técnicos, atores e atrizes 
que vieram do centro do País filmar co-
nosco adoraram o cais. Por ali passaram 
Maitê Proença e Roberto Bomtempo (em 

“Tolerância”), Maria Fernanda Cândido, 
Camila Pitanga e Bruno Garcia (em “Sal 
de prata”). Se havia certa precariedade 
técnica pra trabalhar – por exemplo: na 
hora do pico, pelas 18h, tínhamos que 
esperar fechar uma sinaleira na aveni-
da Mauá pro barulho dos ônibus não 
atrapalhar o som direto –, havia, em 
compensação, um alto astral quando sa-
íamos dos armazéns e víamos o rio, os 
guindastes, as ilhas do Guaíba, o longo 
cais a perder de vista, na rota norte-sul, 
e o horizonte todo aberto a oeste.

Por ser mais recente, lembro bem do 
período, em 2004, em que rodamos “Sal 
de prata”, que é um filme sobre cinema. 
Os armazéns quase viraram personagens 

Lembro bem 
do período, 

em 2004, em 
que rodamos 
“Sal de prata”, 

que é um filme 
sobre cinema. 
Os armazéns 

quase viraram 
personagens 

dos filmes,  
pois sua 

estrutura pode 
ser vista em 
vários planos 

do longa.No fim de tarde, uma 
pausa nas gravações às 
margens do Guaíba
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dos filmes, pois sua estrutura pode ser 
vista em vários planos do longa. Até hoje 
me sinto meio “em casa” quando vejo 
os grandes prédios amarelos, que con-
tinuaram se deteriorando com o tempo. 
Não conheço em detalhe os projetos que 
pretendem aproveitar melhor o nosso 
cais. Acharia lamentável usar qualquer 
espaço para estacionar automóveis, que 
deveriam ser afastados do rio, e não 
convidados para aglomerações metáli-
cas. Também seria burrice desmanchar 
o perfil arquitetônico dos armazéns. O 
ideal seria tornar esse espaço mais aco-
lhedor, mais aberto, mais público, mais 
democrático, mais popular. Como fazer 
isso? Bom, os cineastas gaúchos soube-
ram improvisar estúdios. Que os demais 
gaúchos encontrem uma solução perma-
nente para devolver o cais à população 
como um grande espaço para celebrar o 
rio, a cidade e a vida, assim que a pande-
mia acabar.

“Sal de Prata”, dirigido 
por Carlos Gerbase, foi 

rodado em 2004

O ideal seria  
tornar esse espaço  

mais acolhedor,  
mais aberto,  
mais público,  

mais democrático,  
mais popular.  

Como fazer isso?
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Luciano Fedozzi

A história contemporânea de 
Porto Alegre é permeada pelo 
ativismo de seus cidadãos. 

Quando Porto Alegre dava passos ace-
lerados rumo ao crescimento demográ-
fico e à industrialização, em meados do 
século passado, surgiram as primeiras 
formas de associativismo de bairro, vi-
sando garantir um lugar ao sol para os 
excluídos dos benefícios da urbanização 
no Brasil1. Reunidos em associações de 
amigos de bairro, estas formas de ativis-
mo reivindicavam melhorias nas condi-

ções de vida de uma metrópole que cres-
cia de forma desigual quanto ao uso e 
ocupação do espaço urbano. Na década 
de 1970, com o poder público municipal 
comandado por interventores, a moder-
nização então em curso – de caráter for-
temente higienista e racial – precisou 
se defrontar com algumas resistências 
frente às remoções forçadas das “vilas 
de malocas”2. É desta época do Brasil 
gigante – e do “remover para crescer” 
(PROMORAR, do Governo Federal) - 
que se originaram vários bairros peri-
féricos, alguns com grande presença da 
população negra, a exemplo da Restinga 
(  ). O Plano Diretor de 1979 foi elabo-
rado sem a presença da cidadania. 

Passados os anos de chumbo, de-
pois que a capital tentou resistir ao gol-
pe de Estado na famosa Campanha da 
Legalidade, em 1961, o novo contexto 
de transição à democracia viu florescer 
formas de ação territorial congregando 
vários bairros de uma mesma área da 
cidade e com organizações sociais dis-
tintas, tais como clube de mães, creches 
comunitárias, entidades esportivas e 
associações de moradores. Estes con-

cIdadanIa atIva, 
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https://www.matinaljornalismo.com.br/matinal/newsletter/dialogos-matinais/abandonada-pelo-poder-publico-restinga-e-potencia-realizada-pela-sua-gente/
https://www.matinaljornalismo.com.br/matinal/newsletter/dialogos-matinais/abandonada-pelo-poder-publico-restinga-e-potencia-realizada-pela-sua-gente/
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selhos comunitários regionais desem-
penharam papel importante a partir do 
final dos anos 1980. É desta época tam-
bém a criação da UAMPA – União das 
Associações de Moradores de PoA. Com 
a volta das eleições para prefeito, em 
1985, a redemocratização possibilitou 
que setores da sociedade civil organiza-
da participassem ativamente da elabo-
ração da Lei Orgânica de Porto Alegre, 
aprovada pelos vereadores em 1990. A 
cidade passou a contar com uma das 
constituições municipais mais avança-
das do país, prevendo-se ampla parti-
cipação social na gestão pública e nas 
decisões sobre a ordem urbana. 

A volta do pluralismo político e o 
crescimento da desigualdade sócio-ur-
bana da metrópole gaúcha, agora já com 
mais de 1,3 milhão de habitantes, com-
plementou esta nova etapa em que o 
poder público local se tornou mais per-
meável às demandas sociais e à partici-
pação cidadã. O encontro Habitat II da 
ONU, em Istambul, em 1996, consagrou 
o Orçamento Participativo3 e colocou a 
aldeia de Porto Alegre no mapa mundial. 
A cidade passou a ser referência como 
urbe inovadora, criativa e participativa, 
desencadeando um movimento inter-
nacional de expansão de práticas aná-

logas ao OP que hoje alcança cerca de 4 
mil cidades dos cinco continentes (  ). 
Reinvindicações históricas por acesso à 
infraestrutura e serviços básicos foram 
prioridades nos investimentos munici-
pais, impactando na qualidade de vida 
de comunidades pobres, conforme mos-
tra o Banco Mundial (2008). 

No novo contexto democrático o tra-
balho voluntário de milhares de pes-
soas (por dentro e por fora do sistema 
político), de variadas organizações ci-
vis e de representantes do mercado, se 
fez representar em mais de 30 setores 
de políticas públicas e de direitos (  ), 
embora hoje nem todos os Conselhos 
Municipais na PMPA estejam funcio-
nando. A marca da inovação partici-
pativa de Porto Alegre trouxe o Fórum 
Social Mundial há 20 anos (2001) e 
em mais três ocasiões (  ). A aldeia 
se fez cosmopolita. A gestão democrá-
tica da cidade possibilitou que o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano e 
Ambiental (PDDUA) fosse reelaborado 
em 1999 e 2010, sendo seu Conselho 
ampliado e regionalizado. Porto Alegre 
pôde refletir sobre seu presente e futuro 
em cinco Congressos da Cidade, acom-
panhando os preceitos do Estatuto da 
Cidade (2001), mesmo com a alternân-

( 1 ) Em 1946 foi fundada a Associação dos Amigos do IV 
Distrito de Porto Alegre (atual Associação de Moradores 
do Bairro São Geraldo), logo seguida pela criação das 
associações Amigos do Belém Novo, Amigos da Gleba, 
Amigos da Vila Leão e outras.
( 2 ) A expulsão para a periferia a partir de critérios de 
classe e de raça foi prática recorrente desde o sécu-
lo XIX. Todavia, acentuou-se a partir da década de 
1950 com o crescimento da cidade. Ver os estudos de 
PESAVENTO, Sandra. Os pobres da cidade. Vida e tra-
balho 1880-1920. (Porto Alegre: Editora da UFRGS, 
1994); e WEIMER, Rodrigo de A. Gildas de todas as 
‘cores’: construção de imagens racializadas das ‘vilas 
de malocas’. Porto Alegre, décadas de 1940 e 1950. In: 
OSÓRIO, Helen; XAVIER, Regina Célia Lima. (Org.). 
Do tráfico ao pós-abolição: trabalho compulsório e li-
vre a luta por direitos sociais no Brasil. São Leopoldo: 
Oikos, 2018. p. 495-528. (https://seer.ufrgs.br/aedos/
article/view/92319)
( 3 ) Sobre a construção do Orçamento Participativo ver 
FEDOZZI, Luciano. O PODER DA ALDEIA. Gênese e 
história do Orçamento Participativo de Porto Alegre. 
Tomo Editorial, 2000. 240 p.

O encontro Habitat II 
da ONU, em Istambul, 
em 1996, consagrou o 

Orçamento Participativo 
e colocou a aldeia  
de Porto Alegre  

no mapa mundial.

https://www.pbatlas.net/atlas-mundial-dos-op-2019.html
https://www.pbatlas.net/atlas-mundial-dos-op-2019.html
https://www.pbatlas.net/atlas-mundial-dos-op-2019.html
https://www.pbatlas.net/atlas-mundial-dos-op-2019.html
https://www.facebook.com/fmccpoa
https://www.facebook.com/fmccpoa
https://www.facebook.com/fmccpoa
https://www.facebook.com/fmccpoa
https://www.matinaljornalismo.com.br/parentese/um-outro-mundo-ainda-e-possivel/
https://www.matinaljornalismo.com.br/parentese/um-outro-mundo-ainda-e-possivel/
https://www.matinaljornalismo.com.br/parentese/um-outro-mundo-ainda-e-possivel/
https://www.matinaljornalismo.com.br/parentese/um-outro-mundo-ainda-e-possivel/
https://www.matinaljornalismo.com.br/parentese/um-outro-mundo-ainda-e-possivel/
https://seer.ufrgs.br/aedos/article/view/92319
https://seer.ufrgs.br/aedos/article/view/92319
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cia de poder nas eleições municipais 
neste período.

Mas a participação cidadã de Porto 
Alegre também tem seu ponto forte 
pelo pioneirismo ambiental. E isso se 
deu tanto pela ação coletiva quanto 
pela indignação de indivíduos frente 
aos rumos de uma “modernização” não 
apenas seletiva no acesso à cidade, mas 
predadora do ambiente natural. O sur-
gimento da AGAPAN, em 1971, foi su-
cedido pela ação corajosa do estudan-
te da UFRGS que subiu numa tipuana 
(  ), 46 anos atrás, a fim de evitar o 
corte de árvores durante a construção 
do viaduto Imperatriz Leopoldina, na 
Av. João Pessoa. No ano seguinte sur-
gia a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, a primeira do país em âmbi-
to municipal. 

Esta ação iria se repetir em episó-
dios marcantes na relação da cidade 
com seu patrimônio histórico e cultu-
ral. Foi nessa época que consumidores, 
intelectuais e mercadeiros defenderam 
o Mercado Público da demolição (  ), 
cuja ideia avançava desde os anos 1940 
e ia ser efetivada pelo prefeito Telmo 
Thompson Flores. O mercado sobrevi-
veu (  ) e foi reformado em decisão 
municipal aprovada no Orçamento 
Participativo, em 1991. A participa-
ção da cidadania também impeliu a 
preservação e a reforma da Usina do 
Gasômetro e a ocupação pública da 

Orla do Guaíba, nos anos 1980/90, es-
paços muito valorizados por toda a po-
pulação4. E foi nesse contexto de rede-
mocratização que os artesãos criaram 
o Brique da Redenção, contrariando a 
vontade inicial do poder público. Hoje 
ele é um dos lugares mais queridos da 
cidade e ponto turístico. Todos estes 
territórios são tributários da conquista 
da Esquina Democrática, coração com-
bativo de nossa polis. 

Hoje, entre contestação, coopera-
ção e subserviência ao Estado, a ação 
da cidadania em Porto Alegre se apre-
senta um tanto fragmentada, mas 
pujante. São 2.538 entidades que de-
monstram a densidade associativa da 
capital, afora os movimentos sociais 
informais e que de alguma forma rei-
vindicam o direito de todos à cidade 
(conforme relatório do IBGE de 2016). 
São muitos grupos e coletivos de to-
das as camadas sociais, mas com for-
te acento nas manifestações culturais. 
Conjugando formas tradicionais de 
ação coletiva com repertórios inova-
dores de ação em rede (beneficiada 
pelas TIC), esta riqueza associativa é 
contraditória, todavia, com o fato de 
que Porto Alegre parece estar dando 
passos atrás. Conquistas que coloca-
ram nossa aldeia no mapa mundi vem 
sofrendo forte erosão. Há claros sinais 
de desdemocratização da cidade (  ). 

Este novo contexto está desafiando 
os principais atores que vivem em Porto 
Alegre. Além de fortalecer os espaços 
institucionais de participação cidadã, 
como algo efetivo e importante para o 
bem-estar urbano equilibrado e am-
bientalmente sustentável, o destino da 
cidade dependerá em muito do que ela 
escolher para a retomada do seu berço 
de nascimento: o Cais Mauá. A cidade 
terá de escolher se deseja continuar 
sendo uma referência mundial inova-
dora, democrática e inclusiva, ou se vai 

( 4 ) Referimo-nos aqui:  
1) ao Movimento em Defesa dos Parques e da Cidade, 
que lutou pela preservação da Usina do Gasômetro 
e contestou os projetos de privatização imobiliá-
ria da Orla do Guaíba (como os Projeto Maguefa e o 
Projeto Praia do Guaíba, entre os anos de 1986-88); 
2) ao surgimento do Programa Guaíba Vive, na década de 
1990, que resultou no Anfiteatro Pôr-do-Sol, na revitali-
zação de Ipanema e a balneabilidade das praias do Lami e 
Belém Novo. Sobre o polêmico Projeto Praia do Guaíba. 
Em relação ao Projeto Praia do Guaíba, 50 Técnicos do 
planejamento urbano da PMPA assinaram manifesto 
contrário à privatização da Orla e denunciaram o au-
toritarismo que prevaleceu nesta ocasião, conforme 
abaixo-assinado lido pelo Vereador Mano José, líder do 
PDS na Câmara de Vereadores.

https://www.ruadamargem.com/cultura/o-salvador-da-tipuana?fbclid=IwAR2meiqfP19o5Gx4gWFnJ62HcEJ_iOJSIETHYKVnITSNASQo3wO7Y5xRSS0
https://www.ruadamargem.com/cultura/o-salvador-da-tipuana?fbclid=IwAR2meiqfP19o5Gx4gWFnJ62HcEJ_iOJSIETHYKVnITSNASQo3wO7Y5xRSS0
https://www.ruadamargem.com/cultura/o-salvador-da-tipuana?fbclid=IwAR2meiqfP19o5Gx4gWFnJ62HcEJ_iOJSIETHYKVnITSNASQo3wO7Y5xRSS0
https://www.ruadamargem.com/cultura/o-salvador-da-tipuana?fbclid=IwAR2meiqfP19o5Gx4gWFnJ62HcEJ_iOJSIETHYKVnITSNASQo3wO7Y5xRSS0
https://www.ruadamargem.com/cultura/o-salvador-da-tipuana?fbclid=IwAR2meiqfP19o5Gx4gWFnJ62HcEJ_iOJSIETHYKVnITSNASQo3wO7Y5xRSS0
https://jornaldomercado.com.br/o-tombamento/
https://jornaldomercado.com.br/o-tombamento/
https://jornaldomercado.com.br/o-tombamento/
https://jornaldomercado.com.br/o-tombamento/
https://jornaldomercado.com.br/o-tombamento/
https://jornaldomercado.com.br/o-tombamento/
https://jornaldomercado.com.br/o-tombamento/
https://jornaldomercado.com.br/o-tombamento/
https://democraciaeparticipacao.com.br/index.php/destaque/296-radar-da-participacao-8-tres-decadas-de-participacao-em-porto-alegre-projetos-de-lei-atacam-conselhos-municipais-e-aprofundam-a-desdemocratizacao
https://democraciaeparticipacao.com.br/index.php/destaque/296-radar-da-participacao-8-tres-decadas-de-participacao-em-porto-alegre-projetos-de-lei-atacam-conselhos-municipais-e-aprofundam-a-desdemocratizacao
https://democraciaeparticipacao.com.br/index.php/destaque/296-radar-da-participacao-8-tres-decadas-de-participacao-em-porto-alegre-projetos-de-lei-atacam-conselhos-municipais-e-aprofundam-a-desdemocratizacao
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aderir ao caminho mais fácil e descom-
promissado da mercantilização e priva-
tização dos seus espaços públicos. 

Nesta segunda opção, que vem sen-
do vendida como “única”, Porto Alegre 
estará substituindo o caminho da cida-
dania ativa nos espaços públicos pela 
ideia de uma cidade-mercado, onde in-
divíduos isolados interagem mediados 
cada vez mais pelo consumo privado, 
para o benefício econômico de poucos. 
Assim, outros muros poderão separar 
o Cais da maioria da população. Mas 
com participação cidadã, a recupe-
ração do Cais Mauá poderá fazer jus 
à imagem mundial que a capital dos 
gaúchos tem. Porto Alegre tem gran-
de capital social e cultural para fazer 
escolhas inovadoras, desde que os po-
deres públicos (Estadual e municipal) 
estejam à altura do que esta decisão 
impõe. Ou será que a cidade vai regre-
dir às decisões de gabinete e negocia-
ções só com atores privilegiados?

. A cidade terá de 
escolher se deseja 
continuar sendo 
uma referência 

mundial inovadora, 
democrática e inclusiva, 

ou se vai aderir ao 
caminho mais fácil e 
descompromissado 
da mercantilização e 
privatização dos seus 

espaços públicos.

o soRRIso  

nos dentes  

da cIdade

Ben Berardi

(Para Iran Rosa, que também per-
demos para a pandemia)

C ada vez que retornava de uma 
viagem aérea (com a pandemia, 
tem de usar o verbo no passado 

quase remoto) tinha um momento que 
era o mais aguardado. Nunca poderia 
estar dormindo ou distraído. Era quan-
do o avião ia além do Guaíba e fazia 
uma curva em retorno, onde nossa vista 
podia reencontrar os armazéns do Cais 
do Porto. Seus amarelos e carmim, suas 
paredes de alvenaria e portões gigantes 
de ferro, sem o muro, pois a manobra 
o tinha enganado fazendo a volta pelo 
outro lado, e ele não conseguia proibir 
meu olhar.

Aquele casario à beira do Guaíba pa-
recia os próprios dentes da cidade, mos-
trados em um sorriso que comprovava 
o adjetivo do Porto, o Alegre. Tive al-
gumas experiências inesquecíveis deste 
outro lado do Muro da Mauá. Tantos se-
quer percorreram sua rua interna calça-
da com paralelepípedos, que nem os da 
música do Chico. Dá tempo de repassá-
-las antes de aterrissar.

Quando o Sertão foi feito de sal: era o 
distante ano de 1994, e o Jorge Furtado 
me pediu alguns meninos em situação 
de rua que participavam de um proje-
to cultural nos nove periféricos Centros 
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Comunitários da Prefeitura. Ele filmava 
A Matadeira, um naco de Os Sertões, do 
Euclides da Cunha, e queria que as crian-
ças do seu Canudos fossem representa-
das por seus similares porto-alegrenses. 
Também eu fazia um personagem, um 
dos guardas que leva a Matadeira do 
Rio de Janeiro até Canudos para bom-
bardear o Conselheiro e seus seguido-
res, e suas crianças.

Quando cheguei no Armazém que fica 
ao lado daquele que é ocupado pelos 
Bombeiros, encontrei Os Sertões à beira 
do Guaíba. O sal grosso que cobria o piso 
do armazém/cenário transformava-se 
em areia do sertão pelo olho do artista. 
Andamos a cavalo, travamos batalhas, e 
fizemos o sino de Canudos ser derruba-
do pela Matadeira, tudo dentro daquele 
Armazém do Cais Mauá. Sim senhora, é 
como lhe digo: dentro de um Armazém 
desses, a arte faz caber um universo.

O Cais na filmagem de  
A matadeira
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que fica ao lado  
daquele que é  
ocupado pelos 

Bombeiros,  
encontrei  

Os Sertões à beira  
do Guaíba.
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A quase Casa do Almirante Negro: 
há muito tempo, nas águas do nosso 
Guaíba, o Dragão do Mar reapareceu. 
Assim como na bela música do João 
Bosco e do Aldir Blanc, o marinheiro 
João Cândido, o Almirante Negro, ga-
nhava uma outra homenagem. 

O bravo, que liderou a Revolta da 
Chibata, gaúcho de Encruzilhada do 
Sul, recebia uma homenagem tardia na 
Assembleia Legislativa, com a presença 
de sua filha, Dona Zelândia, de 78 anos, 
que veio do Rio de Janeiro prestigiar. 
Mas aquilo era pouco. Dali ela foi levada 
até o nosso Cais Mauá, um ambiente que 
serviu de cenário para grande parte da 
vida de seu pai. Ali, foi descerrada uma 
placa, junto àquele portão que fica entre 
o Pórtico e a Usina (enquanto essa ainda 
consegue estar de pé!) do Gasômetro. Na 
placa estava escrito que, em um daqueles 
lindos armazéns, seria abrigado o Museu 
João Cândido - o Almirante Negro.

O Museu nunca foi além da placa, 
que, por sua vez, foi roubada. Mas tam-
bém ultrapassou a placa, sim. Na me-

dida em que sonhamos ter um Museu 
temático, sobre um personagem épico e 
poético de nossa História, podemos vê-
-lo. Podemos ver ali, agrupados, os per-
tences e os relatos das bravas ações que 
esse personagem promoveu. Podemos 
ver a história dos mares, mas também 
a do nosso Guaíba, onde personagens 
como ele tanto partiram, chegaram, 
viveram e fizeram vida ao seu redor. É 
como lhes digo: a Arte faz rodar o tem-
po, num Armazém daqueles.

A primeira sede do Museu de Arte 
Contemporânea: quando o Gaudêncio 
Fidelis criou o MAC, fez lá dentro da 
Casa de Cultura Mario Quintana, pois 
não tinha sede para colocar as obras 
que vieram formando seu acervo. Era 
um museu sem casa, mas foi criado. No 
mesmo período em que foi sonhado o 
Museu do Almirante Negro, o MAC ga-
nhava sua primeira casa fora da Casa 
de Cultura Mario Quintana. Em um 
Armazém do Cais Mauá.

E o MAC começou a ser feliz, ali. Era 
época da tal de Democracia Participati-

Em A Matadeira,  
um trecho do livro  
Os Sertões resultou no 
filme de Jorge Furtado Em um  

daqueles  
lindos 

armazéns,  
seria abrigado 

o Museu  
João Cândido –  

o Almirante 
Negro.
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va e... não, não estou inventando, teve 
uma aqui, sim. 

Bem, voltando àqueles tempos, até 
eu fiz o desenho de uma exposição rea-
lizada ali, naquele MAC, dentro de um 
dos Armazéns. Aquele pé-direito gigante 
permitia expor obras de enormes altu-
ras. Ao mesmo tempo em que toda aque-
la área sem paredes era capaz de abrigar 
vários cenários ao mesmo tempo. Uma 
galeria gigante, mas que generosamente 
podia ser recortada com divisórias, per-
mitindo a coexistência de diversas gale-
rias simultâneas.

E a melhor parte: a gente podia limpar 
os olhos com a visão do Guaíba entre uma 
exposição e outra. Ou aproveitar as me-
sinhas com cadeiras colocadas entre ele 
e os Armazéns, para trocar aquela con-
versa, combinar uma parceria que jamais 
se realizaria, ouvir um sax que chora na 
hora em que a terra cora. O fim de tarde 
entre obras de arte, as que a gente faz, e 
as que já estão feitas - e permanecerão se 
a gente não fizer merda. As Artes já pude-

ram, e eventualmente ainda conseguem 
encontrar-se com a arte do nosso Cais, 
aquele casario que parece uma pintura, 
uma tatuagem que identifica o corpo de 
nossa cidade. Que faz com que ela seja 
Porto Alegre, e não outro lugar qualquer.

A grande ocupação: bem, bem, em 
2005 era a quinta edição do Fórum Social 
Mundial, e seria a derradeira em Porto 
Alegre, para onde ele retornava depois 
de um hiato em Mumbai, na Índia. E nos 
Armazéns do Cais... Bem, nos Armazéns 
do Cais, o mundo todo estava ali. 

Dali, da Usina, quando ainda era um 
Centro Cultural cheio de vida e ativida-
des, até o Pórtico e seus vitrais escandalo-
samente lindos, todos os Armazéns foram 
ocupados. Também a rua interna, aquela 
de paralelepípedos que eu falava, recebeu 
divisórias de octanorme, e aquelas 155 mil 
pessoas inscritas, aquele monte de gen-
te de 135 países. Aconteceram ali muitas 
Mesas Temáticas, como a da Palestina, a 
da invasão do Iraque... até o Danny Glover 
passava em animada conversa com o Gil.

Bienal do Mercosul: 
Armindo Trevisan,  
em 2005
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E o Armazém do Pórtico, que já foi 
utilizado pra Feira do Livro, lembram? 
Um mês antes do Fórum começar, a 
gente convidou o Snuff Puppets, um 
grupo australiano de bonecos gigan-
tes, música, artes visuais, para vir fazer 
uma oficina com nossos bonequeiros e a 
partir dela criarem os bonecos gigantes 
que fariam a abertura do FSM. E assim 
aconteceu. Os Snuff Puppets se junta-
ram com nosso pessoal bonequeiro, que 
tem toda uma história linda, e traba-
lharam todo o mês naquele Armazém, 
com bambus, panos, arames, fita crepe 
(nunca esqueçam a fita crepe!) ... e fi-
zeram os bonecos que saíram do Cais 
Mauá para o mundo.

Se a arte ocupar aqueles Armazéns, 
ela faz caber todo um universo, rodar o 
tempo, e ainda o emancipa economica-
mente. E quando a gente voltar a viajar, 
no retorno, após aquela curvinha marota 
e proposital, nós os estaremos vendo. Os 
dentes da Porto Alegre sorridente, para 
nós e quem mais vier.
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Bienal do Mercosul:  
Gilles Lipovetsky,  
em 2005

Se a arte ocupar  
aqueles Armazéns,  

ela faz caber  
todo um universo,  

rodar o tempo,  
e ainda o emancipa 
economicamente.  
E quando a gente  

voltar a viajar,  
no retorno,  

após aquela curvinha 
marota e proposital,  

nós os  
estaremos vendo.
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Idalia Coronel-Martins

A quele era o dia tão sonha-
do. Levantei-me, antes que 
minha mãe me chamasse, e 

corri para a escotilha do camarote. 
Esperava ver Porto Alegre, a cidade 
que povoara meus sonhos nos últimos 
meses. Fiquei um pouco decepciona-
da, a imagem surgia distante e pouco 
clara. Soube depois que o que parecia 
chuva fina misturada com fumaça era 
chamado de cerração, e que o navio só 
atracaria no porto quando ela se dis-
sipasse, o que deveria acontecer por 

volta das dez horas da manhã. Quando 
tirei meu pijama de flanela feito pela 
tia Mariquinha, lá em Manaus, sen-
ti uma sensação estranha. Meu corpo 
tremia todo e um arrepio levantava os 
pelos dos meus braços e pernas. Fiquei 
apavorada pensando que estaria com 
febre. Sarampo talvez. De novo? Se 
fosse isso não me deixariam descer do 
navio. Minha mãe, ao ver-me sair do 
banho toda encolhida e batendo quei-
xo, percebeu meu desconforto e esfre-
gou a toalha com força por todo o meu 
corpo. Enquanto me secava, dizia-me 
que aquilo iria passar assim que eu 
vestisse a roupa, era frio. Frio... Isso 
era uma sensação nova para mim.

Lá pelo meio da manhã o sol apa-
receu forte como que por mágica e a 
tal cerração desaparecera. Achei es-
tranho que, mesmo com aquele sol 
lindo esparramado no céu, eu não 

uma cIdade, um 

poRto, um caIs

Cais, em 2013
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sentisse calor e continuasse a ter li-
geiros tremores. Talvez fosse a febre 
mesmo. Mamãe tinha me vestido com 
um vestido de faille azul com peque-
nas rosas arrematando o lugar onde 
é preso o cinto de veludo que envol-
via minha cintura e ia terminar em 
um enorme laço nas costas. Reclamei 
muito quando ela me calçou um par de 
meias grossas e cinzentas que me che-
gavam ao joelho e me pinicavam toda. 
Também não gostei daquele casaco 
que me parecia horroroso, igualmente 
cinzento e com uma pele azulada em 
volta do pescoço que fazia cócegas e 
provocava espirros. Esperava que em 
Porto Alegre eu não tivesse que andar 
sempre assim.

Quando a sirene do navio tocou 
anunciando que nos aproximávamos 
da terra, soltei a mão de minha mãe e 
corri para o convés. Ali estava a cida-
de. Do meu ponto de observação, pa-
recia uma ilha cheia de edifícios, como 
os do Rio de Janeiro, não tão altos, 
mas maiores que os poucos que havia 
em Manaus.

Desembarcamos. Meus tios e pri-
mos nos aguardavam no cais. Quase 

morri de rir ao ver meu tio Alfredo e o 
primo Joaquim com enormes casacos 
que iam até abaixo do joelho. Parecia 
roupa de mulher. Saímos pelo portão 
central e através do gradil cheio de 
arabescos podíamos ver uma bela pra-
ça na qual se enfileiravam os carros 
de aluguel. Praça da Alfândega, disse 
o motorista, que continuou orgulho-
samente mostrando os lugares mais 
bonitos. Ainda dei uma última olhada 
para o porto e acenei para o Araranguá, 
um navio que tinha sido nossa casa por 
oito dias, desde o Rio de Janeiro, e per-
tencia à frota da Companhia Costeira 
de Navegação, que fazia regularmente 
o transporte de passageiros e carga. 
Era menor do que os vapores do Lloyd 
que percorriam o trajeto Manaus-Rio. 
Ouvi falar que tínhamos que vir em 
um navio de pequeno porte porque o 
cais da capital gaúcha não comportava 
grandes calados.

Nas semanas que se seguiram à nos-
sa chegada, foi um mundo de desco-
bertas. Morávamos em um bairro que 
se chamava Floresta, mas que tinha 
pouquíssimas árvores. Em compensa-
ção havia o Cine Colombo e o Ipiranga 
e não perdíamos a matinée do domin-
go. Às vezes minha mãe pegava o bon-
de elétrico e íamos até o Cinema Orfeu, 
na esquina da Cristóvão Colombo com 
a Benjamin Constant, perto da praça 
que tinha um bebedouro para cavalos, 
muito usado pelos carroceiros. Um dia 
pegamos o bonde até o Mercado e de lá 
a camionete Maracanã até a Praia de 
Belas. Fomos pela Avenida Borges de 
Medeiros e fiquei matutando se aque-
la rua que passava sobre o viaduto não 
poderia despencar quando passavam 
os carros em cima. Vi pela primei-
ra vez o Cine-Teatro Capitólio, onde 
mais tarde daria muitas risadas com 
os filmes do Mazzaropi. Pouco depois 
a avenida terminou em uma curva e 
do lado direito víamos as areias bran-

Quando a sirene  
do navio tocou 

anunciando que  
nos aproximávamos  
da terra, soltei a mão  

de minha mãe e  
corri para o convés.
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cas da praia. Era a Praia de Belas. Não 
vi as belas, elas deviam estar todas 
do outro lado, lá no Colégio Pão dos 
Pobres, na missa que era celebrada em 
uma capela dentro do colégio.

Quando, anos mais tarde, eu e ma-
mãe deixamos a casa do tio Alfredo, 
fomos morar na Borges de Medeiros, 
bem perto do Capitólio e do Colégio 
Pão dos Pobres. A capela ficara peque-
na e nessa época construíram a nova 
Igreja de Santo Antônio, e o aterro que 
acabou com a praia e empurrou para 
longe o rio Guaíba. Acho que devem ter 
posto areia no porto, também, porque 
os grandes navios deixaram de chegar. 
Talvez tenham empurrado o rio pra o 
lado errado porque foi preciso fazer 
uma muralha circundando o cais para 
evitar inundações.  O rio também não 
é mais rio, agora chamam de lago.

Os cinemas da minha infância não 
existem mais. Viraram casa de bingo 
ou templo de alguma seita. Para segu-
rança dos cinéfilos, os novos cinemas 
foram trancafiados nos gigantescos 
centros comerciais. Por incrível que 
pareça, carroças ainda circulam pelas 
ruas, mas não tem mais o bebedouro 
de cavalos, os bondes viraram peça de 
museu e a linha Maracanã que ia para 
o Menino Deus, que era o bairro clas-
se média por excelência, desapareceu. 
como desapareceu a maioria dos bares 
e restaurantes da volta do Mercado.  
O Treviso, que ficava aberto vinte e 
quatro horas e servia a melhor sopa 
de cebola de Porto Alegre e que tinha 
pendurada na parede a cadeira onde 
Francisco Alves, o Rei da Voz, sentara, 
fechou suas portas para sempre. A ca-
deira ainda está no Mercado Público, 
ao lado de um prato de porcelana com 
a fotografia do cantor, mas a parede é 
outra, é a parede do Gambrinus, con-
temporâneo do Treviso, mas que resis-

tiu a investida do tempo e agora, com 
a decoração restaurada, ficou muito 
mais bonito, mantendo o serviço im-
pecável. Não existe mais o restaurante 
Dona Maria, que abrigou a intelectu-
alidade porto-alegrense por muitas 
décadas e onde comemorei meu ani-
versário de treze anos, sem crianças, 
e cercada pelos velhos poetas que ti-
nham uma mesa redonda cativa no lo-
cal, cuja despesa era literalmente pen-
durada em um prego na parede. Penso 
que, quando o número de pregos au-
mentou, o restaurante foi à gaita. Ou 
será que os poetas morreram?

Porto Alegre perdeu seu ar provin-
ciano, mudou tanto que às vezes me 
perco nas suas ruas, nas minhas lem-
branças, nas minhas próprias mudan-
ças. E todas as vezes que regresso de 
todas as tentativas de ir embora, ain-
da sinto a mesma emoção da primeira 
vez, quando cheguei aqui menina, pele 
arrepiada, coração batendo, curiosa 
para conhecer esta nova cidade.

Talvez tenham 
empurrado o rio  
pra o lado errado  

porque foi  
preciso fazer  
uma muralha 
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Jacqueline Custódio 

Q ue o nosso cais é patrimônio 
cultural, ninguém tem dúvida. 
Sua importância foi atestada 

por técnicos e processos administrati-
vos, apontando valores arquitetônicos, 
históricos e estéticos, que justificaram 
seu tombamento nacional, em 1983, e 
municipal, em 1996. Entretanto, esta 

proteção não tem se traduzido na de-
fesa efetiva de novos valores que fo-
ram agregados ao lugar com o passar 
do tempo.

O conjunto de prédios, armazéns e 
vazios conformando a paisagem que 
identifica a cidade, sua inserção no 
tecido urbano como espaço público, 
a ressignificação do lugar por outros 
usos, os laços afetivos criados com a 
população constituem-se bens que 
não são considerados nas propostas 
apresentadas pelo poder público para 
a recuperação do cais. E contra estas 
ausências intencionais, grupos e mo-
vimentos vêm insurgindo-se.

O exercício da cidadania aplicado 
ao direito à cidade vem servindo de 
base para que parcelas da população 

caIs maua 

cultuRal: 

patRImonIo 

InsuRgente

Bienal do Mercosul,  
em 2005
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mobilizem-se e questionem os proje-
tos para o cais que, invariavelmente, 
constituem planos de negócios, com 
especial atenção ao mercado imobiliá-
rio. Nesse contexto, podemos citar os 
coletivos Ocupa Cais Mauá, Cais Mauá 
de Todos e, de forma mais institucio-
nalizada, a Associação dos Amigos do 
Cais do Porto (AMACAIS), que, des-
de 2014, vêm promovendo inúmeras e 
diferentes ações em prol daquele lu-
gar icônico.

Considerando o fato de que o territó-
rio do patrimônio cultural é um campo 
de intensa disputa, que envolve, entre 
outras questões, a identidade, o merca-
do, a cidadania e um projeto de cidade, 
chegamos ao conceito de patrimônio 
insurgente. O termo refere-se às lutas 
pela preservação de nosso patrimônio 
que são levadas por movimentos so-
ciais, muitas vezes ocupando e reutili-
zando os espaços de valor patrimonial, 
o mais das vezes, públicos.

A luta pela proteção do Cais Mauá é 
um exemplo nacional disso e tem sido 
contada por meio de uma vasta pro-
dução acadêmica. Para além disso, é 
resultado de um acúmulo decorren-
te de análises profundas, realizadas 
por estes grupos, acerca dos elemen-
tos que constituem não só as estrutu-
ras do cais, mas também seu entorno 
e as relações com o centro histórico. 
Soma-se a isso, o trabalho de acom-
panhamento dos processos adminis-
trativos, incluindo a atuação jurídica, 
demonstrando que também cumprem 
com a função de fiscalização social dos 
procedimentos que envolvem o patri-
mônio público.

Atualmente, outra mobilização está 
em curso, juntando-se às existentes. 
É a da comunidade cultural, que bus-
ca levar alternativas de ocupação dos 
armazéns ao debate com o poder pú-

blico. É uma proposta inclusiva, que 
articula o direito à cultura ao direito à 
cidade, que reúne economia criativa e 
economia solidária, que trabalha com 
a transdisciplinaridade necessária 
para o projeto, incluindo segmentos e 
grupos que raramente conseguem fa-
zer-se representar.

O Cais Mauá é, assim, uma excelen-
te tradução do que constitui um patri-
mônio cultural insurgente. Os grupos 
que reivindicam a participação social, 
no processo que vai definir o destino 
do cais, já demonstraram sua capaci-
dade técnica, sua legitimidade e seu 
potencial. É fato que estão exigindo 
nada mais é do que aquilo lhe é de di-
reito, mas que, ao longo do tempo, lhes 
vem sendo sistematicamente negado. 
Entretanto, este valor de insurgência 
é mais um valor que se agrega ao cais, 
tornando-o um lugar ainda mais sim-
bólico, imagem do que somos.

O termo  
[patrimônio insurgente] 

refere-se às lutas  
pela preservação  

de nosso patrimônio 
que são levadas por 
movimentos sociais, 
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Jorge Furtado

N o longínquo ano de 1982 eu fiz um 
especial de fim de ano na TVE-
RS, um documentário afetivo so-

bre a cidade onde nasci e sempre morei. 
Chamava “Atrás do Porto Tem Uma cida-
de”, como o disco da Rita Lee. Filmei pela 
cidade toda, entrevistei muita gente boa, 
L.F. Veríssimo, Xico Stockinger, Sergio 
Jockyman, Mário Quintana, Moacyr 
Scliar, Moacir Flores, Edgar Vasques, 
Santiago, muitos moradores da cidade. 

Um dos comentários mais frequentes 
era a saudade que todos tinham do rio 
Guaíba, da relação que a cidade perdeu 
com o rio, escondido atrás do muro da 
Mauá, que muitos – inclusive eu – que-
riam derrubar. Os armazéns do cais, 
grandes espaços na zona mais nobre da 
cidade, estavam cada vez mais vazios, de-
socupados, uma pena. A lamentação con-
tinua a mesma, há 40 anos.

Na virada do século alguns armazéns 
do cais foram usados como estúdio, fil-
mei dois longas e um curta num deles. Os 
apartamentos de O Homem que Copiava 
e Meu Tio Matou Um Cara, o sertão de 
Canudos em A Matadeira, foram ergui-
dos nos armazéns do cais, e cenas com 
som valendo às vezes eram interrompi-
das pela passagem de um navio. Algumas 
feiras e eventos – Bienal, Feira do Livro 
- também aconteceram por lá, mas a ocio-
sidade quase que permanente do espaço 
mais nobre da cidade há 40 anos depõe 
contra a inteligência da cidade.

atRas do poRto 

tem uma cIdade

O Homem que Copiava 
em cena no Cais 

(Fotograma do filme)
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O Homem que Copiava: 
Lázaro Ramos e 

Leandra Leal quebram 
a ociosidade quase 

permanente do lugar.
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Há muitas explicações possíveis para 
o abandono do cais, uma delas certa-
mente é a burrice, nossa, a burrice públi-
ca, política, uma estupidez cívica que, de 
alguma maneira, ignora benefícios cole-
tivos óbvios e mira, acerta e acaba numa 
tolice, que faz mal a todos. Mais ou me-
nos como a eleição do Bolsonaro. 

O cais e seus armazéns, a origem da 
cidade, a beira do rio junto ao centro da 
cidade, com vista para as ilhas e para o 
pôr-do-sol, estão trancados, chaveados, 
murados, abandonados, há quaren-
ta anos. Eu não sei como se administra 
uma cidade, mas sei que não é assim.

Curta-metragem  
A Matadeira: o armazém 
estava ocupado com 
muitas toneladas de sal
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A gigantesca maquete 
de Canudos, em A 
Matadeira, feita por Fiapo 
Barth e  Gaspar Martins

o custo do  

mau uRbanIsmo 

paRa o  

caIs maua

Anthony Ling

A notícia da anulação do contrato 
com a concessionária do Cais 
Mauá veio com uma mistura de 

tristeza e alívio após uma morte sofrida. 
Depois de quase uma década da sua as-
sinatura e sem sequer iniciar as obras, 
com um projeto e processo que geraram 
controvérsias, talvez agora possamos 
reiniciar o capítulo aprendendo com os 
erros do passado.

Um dos grandes desafios de um proje-
to para o Cais Mauá é sua situação urba-
na. A área está segregada da cidade pela 
Av. Mauá, que se configura como uma 
barreira a pedestres que buscam aces-
sar a orla a partir do Centro Histórico, e 
pelo Muro da Mauá, construído durante 
a Ditadura Militar com objetivo de con-
ter possíveis cheias do Guaíba. Estas são 
as principais condicionantes que dimi-
nuem a conectividade e a visibilidade da 
área com o restante da cidade, reduzindo 
o leque de soluções e usos potenciais.

A Av. Mauá não precisaria ser uma via 
rápida que prioriza o carro e poderia ter 
calçadas mais largas e uma vista desimpe-
dida para os galpões do Cais. De São Paulo 
a Nova York a Paris, cidades no mundo 
inteiro tem repensado o uso das suas vias 
(  ), priorizando o transporte a pé, de 
bicicleta e coletivo e criando espaços de 

https://www.theguardian.com/cities/2020/sep/04/janette-sadik-khan-we-must-rethink-our-streets-to-create-the-six-foot-city
https://www.theguardian.com/cities/2020/sep/04/janette-sadik-khan-we-must-rethink-our-streets-to-create-the-six-foot-city
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convívio mais humanos e seguros. Já se 
verificou, também, o efeito da “deman-
da induzida” em alargamentos viários, 
que hoje se provam pouco eficazes para a 
mobilidade urbana (  ): após um breve 
momento de melhoria no fluxo de tráfe-
go, motoristas são incentivados a utilizar 
a via rápida, enquanto os que se deslocam 
através de outras modalidades são incen-
tivados a migrar para o automóvel, resul-
tando novamente em vias congestionadas. 

Até mesmo para quem precisa do carro 
e transita na Av. Mauá, é preciso reconhe-
cer que o trânsito diminui após passar as 
principais entradas de acesso ao Centro 
Histórico. Talvez por isso mesmo que, re-
centemente, foi implementada uma ciclo-
via no trecho da Av. Mauá em frente ao 
Cais (  ), reduzindo a largura da via. Fo-
ram mantidas, no entanto, vagas públicas 
de estacionamento ao longo da via, ocu-
pando valioso espaço urbano enquanto a 
avenida é repleta de garagens privadas que 
atendem adequadamente essa demanda. 

A remoção dessas vagas e um alargamento 
das calçadas traria um ganho para a mobi-
lidade e facilitaria o acesso à área do Cais.

Quando se fala no Muro da Mauá, nor-
malmente a defesa da sua manutenção 
é feita a partir dos riscos negativos que 
uma grande enchente pode trazer para 
a cidade. Baseados em estatísticas plu-
viométricas históricas, especialistas con-
seguem quantificar o risco e os custos de 
um possível alagamento. A probabilidade 
de ocorrência é baixíssima: nos 50 anos 
em que o Muro existe, o nível da água 
chegou apenas próximo da base do Muro, 
ou seja, a cota de altura do Cais (  ). Um 
evento em que a água atinja a mesma 
cota da enchente de 1941, que incentivou 
a construção do Muro, tem probabilida-
de de ocorrer uma vez a cada 1500 anos 
(  ). E, para atingir a cota do topo do 
Muro que, em tese, nos protege de uma 
enchente ainda mais grave, aguardamos 
uma chuva tão forte cuja chance de ocor-
rer é uma vez em milênios.
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Mesmo assim, o custo poderia ser gran-
de: o Muro faz parte de um amplo siste-
ma de contenção, sendo possível calcular 
o número de imóveis afetados com cada 
cenário de desastre (  ). Apesar deste 
sistema nunca ter sido, de fato, testado 
com um evento de magnitude extrema, 
em tese o Muro nos protege de um cus-
to factível e quantificável. O que é mais 
difícil de quantificar é o quanto seria po-
sitiva a remoção do Muro para a cidade. 
Mesmo assim, uma análise de custo-be-
nefício não pode olhar apenas para o lado 
do custo. É possível apostar na renovação 
do Centro Histórico e da própria cida-
de de Porto Alegre através do resgate ao 
acesso à Orla no dia a dia dos cidadãos. É 
possível questionar quanto valor não ape-
nas deixou de ser gerado, mas também 
foi destruído, tanto no Centro Histórico 
quanto no resto da cidade em 50 anos de 
cercamento da Orla do Guaíba, ou quanto 
valor não estamos deixando de gerar nos 
50 anos (ou milênios) que virão. Os imó-
veis em frente ao Cais Mauá, de altíssima 
conectividade não apenas a empregos e 
serviços, mas à Orla do Guaíba e um Cais 
Mauá verdadeiramente acessível para a 
população, provavelmente estariam entre 
os mais demandados da cidade caso as 
condições urbanas permitissem que seu 
potencial fosse atingido.

Tecnicamente, o Muro poderia ter sua 
altura reduzida, ou até ser substituído 
por uma solução modular removível que 
poderia ser instalada apenas em caso 
de ameaça de enchentes, semelhante ao 
utilizado na região alagadiça do centro 
histórico de Praga (  ). Os imóveis po-
tencialmente afetados poderiam sofrer 
adaptações (  ): Veneza, por exemplo, 
fica anualmente coberta de água du-
rante o período da acqua alta, sendo a 
inundação algo natural da vida na cida-
de. Ninguém poderia imaginar Praga ou 
Veneza com muros contendo as cheias 
das suas águas, mas nos acostumamos a 
aceitar essa situação em Porto Alegre.

Poderíamos ter um aumento signi-
ficativo da atratividade do Cais Mauá 
e uma multiplicação de possibilidades 
para seu uso através destes ajustes na 
sua condição urbana. Um Cais mais 
acessível a pedestres e usuários de 
transporte coletivo não precisaria, por 
exemplo, de grandes estacionamentos 
nesta preciosa área da Orla, podendo 
utilizar o parque de estacionamentos já 
existente ao longo da Av. Mauá. Os gal-
pões, acessíveis e visíveis pela própria 
Av. Mauá, teriam uma análise de via-
bilidade completamente diferente, dei-
xando de serem tratados como um sho-
pping que se chega principalmente de 
carro. No lado de trabalhar com poten-
ciais parceiros privados, que parece ser 
o caminho proposto pelo atual governo, 
isso significaria conseguir atrair um nú-
mero maior e mais diverso de investi-
dores, assim como atrair investimentos 
para o Centro Histórico como um todo. 
Esse incentivo seria bem-vindo após o 
fracasso da primeira concessão e o cli-
ma de insegurança jurídica resultante 
dos conflitos ao longo do processo. No 
lado do Estado e da sociedade, isso sig-
nificaria não apenas arrecadar valores 
maiores de contrapartidas para a área, 
mas também viabilizar uma transfor-
mação urbana para a capital.

Um Cais mais acessível 
a pedestres e usuários 
de transporte coletivo 

não precisaria, por 
exemplo, de grandes 

estacionamentos nesta 
preciosa área da Orla.

https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/04/muro-da-maua-inundacao-semelhante-a-de-1941-atingiria-ate-435-mil-imoveis-cjuvr1hlj00s301p7ac7rsvte.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/04/muro-da-maua-inundacao-semelhante-a-de-1941-atingiria-ate-435-mil-imoveis-cjuvr1hlj00s301p7ac7rsvte.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/04/muro-da-maua-inundacao-semelhante-a-de-1941-atingiria-ate-435-mil-imoveis-cjuvr1hlj00s301p7ac7rsvte.html
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https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/04/muro-da-maua-inundacao-semelhante-a-de-1941-atingiria-ate-435-mil-imoveis-cjuvr1hlj00s301p7ac7rsvte.html
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/realisation-of-flood-protection-measures-for-the-city-of-prague
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/realisation-of-flood-protection-measures-for-the-city-of-prague
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/realisation-of-flood-protection-measures-for-the-city-of-prague
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/realisation-of-flood-protection-measures-for-the-city-of-prague
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/realisation-of-flood-protection-measures-for-the-city-of-prague
https://base-adaptation.eu/private-adaptation-buildings-coastal-flooding-historic-centre-venice-italy
https://base-adaptation.eu/private-adaptation-buildings-coastal-flooding-historic-centre-venice-italy
https://base-adaptation.eu/private-adaptation-buildings-coastal-flooding-historic-centre-venice-italy
https://base-adaptation.eu/private-adaptation-buildings-coastal-flooding-historic-centre-venice-italy
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Tarson Núñez

O debate em torno do Cais Mauá 
muitas vezes se apresenta 
como uma disputa entre aque-

les que querem o desenvolvimento e os 
que são do contra, “caranguejos” que 
combatem qualquer avanço na cidade. 
A solução proposta até agora, baseada 

em uma visão atrasada e convencional 
da economia, é entregar o espaço para 
um único empreendedor privado, que 
se encarregaria de investir no espaço 
e teria o direito de auferir os lucros 
de seu investimento. No entanto creio 
que uma reflexão mais qualificada per-
mitiria questionar este modelo e pro-
var que do ponto de vista econômico 
existem outras alternativas que têm 
um potencial muito maior de desen-
volver a cidade.

O debate econômico contemporâ-
neo tem prestado cada vez mais aten-
ção para o tema das indústrias cultu-
rais, da economia criativa. O urbanista 
Richard Florida mostra, em seus es-
tudos, que as cidades que crescem no 
mundo são aquelas capazes de consti-
tuir clusters (aglomerações de empre-
sas) relacionados com a criatividade. 
Seus estudos mostram que o desenvol-
vimento econômico urbano no século 
XXI passa por este segmento do setor 

o caIs maua 

como um 

pRojeto de 

economIa 

cRIatIva
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terciário que envolve as atividades li-
gadas com a criatividade, a inovação, a 
cultura. É da interação entre múltiplos 
empreendimentos, em um clima de di-
versidade e intercâmbio cultural, que 
uma cidade se torna capaz de atrair in-
vestimentos e profissionais criativos.

O Cais poderia ser pensado a par-
tir desta perspectiva, de se constituir 
em um espaço de convergência de ini-
ciativas culturais e empreendimen-
tos criativos. Mas para isto precisaria 
ser pensado de outra maneira, mais 
colaborativa, mais democrática, que 
é também mais eficiente do ponto de 
vista econômico. E não se trata de uma 
constatação apenas teórica. O Cais já 
tem uma história de utilização bem su-
cedida, uma experiência de sua utiliza-
ção de forma eficiente e barata em ati-
vidades culturais. Por diversas vezes a 
Feira do Livro teve parte das suas ati-
vidades desenvolvidas lá. No início dos 
anos 90 a Casa de Cinema utilizou os 
armazéns como seu set de filmagem do 
premiado “A Matadeira”. Em distintas 
edições do Fórum Social Mundial, na 
Bienal do Mercosul e mesmo na Copa 
do Mundo os espaços do cais foram 
palco de eventos, debates, exposições 
e atividades culturais. Isto mostra que 
uma utilização do cais como espaço 
cultural não depende de investimentos 
milionários e sim de uma disposição 
de pensar aquele espaço de maneira 
menos convencional.

A partir destas experiências é pos-
sível identificar que o espaço do Cais 
seria um cenário privilegiado para a 
instalação de um cluster de empreen-
dimentos de Economia Criativa. A sua 
dimensão e extensão permitiria pensar 
uma utilização modular, com alguns 
grandes espaços de uso coletivo inter-
calados por espaços para escritórios e 
sedes de empreendimentos criativos 
das mais diversas áreas, combinados 

com espaços de lazer e gastronomia. 
Um projeto flexível, de uso múltiplo e 
diversificado, mas com foco na cultu-
ra, na criatividade e no lazer. 

Estes espaços, de distintas dimen-
sões, poderiam ser locados, em um de-
senho institucional como o do Mercado 
Público, onde a propriedade segue sen-
do pública e os permissionários pagam 
pela utilização dos seus locais, com os 
seus recursos aportando um fundo que 
seria utilizado para a manutenção e a 
qualificação do conjunto. No desenho 
atual teremos um dono do Cais, que 
vai ter como objetivo recuperar seu in-
vestimento. Esta proposta implica que 
este intermediário vai tentar cobrar o 
máximo possível dos empreendedores 
que se instalarem ali e que as ativida-
des lá colocadas sejam buscadas em se-
tores que sejam altamente lucrativos, 
como as torres, os estacionamentos e 
shopping centers da proposta original.

A natureza dos empreendimen-
tos e atividades que surgiriam neste 
caso estará dependendo do interesse 
do concessionário, dos seus lucros. E 
os benefícios também tenderão a se 
concentrar no concessionário. Jane 
Jacobs, famosa urbanista norte-ame-
ricana mostrou, em The Economy of 
Cities, que uma das condições para um 
desenvolvimento econômico é a diver-
sidade, a pluralidade das atividades 
desenvolvidas. Assinalava que a con-
centração da economia em torno de 
um pequeno número de grandes em-
presas é menos eficaz, no longo prazo, 
do que uma multiplicidade de empre-
endimentos. Um desenho alternativo 
poderia proporcionar uma maior di-
versidade de acesso e uma democrati-
zação das oportunidades econômicas 
geradas pelo uso daquele espaço pú-
blico. Se a ideia é atrair empreendi-
mentos, por que não muitos, ao invés 
de um só?
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Francisco Marshall

L ocal belo, relevante para a his-
tória e a vida da capital do Rio 
Grande do Sul, esta Porto Alegre 

de fama global, o Cais histórico tornou-
-se um problema e cenário de desafios 
que se reinauguram a cada movimento. 
O que há que esta obra necessária não 
avança, ou magnetiza equívocos varia-
dos, esperanças que conclamam lutas, 
imbroglio de pesadelos e sonhos? Que há 
e que falta para que superemos com uma 
bela inauguração a triste marca de uma 

meta tão ambicionada quanto estagna-
da? Diante de tantos entraves, quais as 
potências que ainda podem fazer do Cais 
um local maravilhoso, e como acharmos 
o caminho deste sucesso, o desenlace 
para tantos nós?

OS NÓS

Tem faltado lucidez aos nossos gesto-
res para perceberem o real potencial da 
área e quanto benefício pode ser produ-
zido com um bom projeto para o Cais. 
Faltam espírito público e respeito à lega-
lidade, assim como faltam informações, 
capacidade de pesquisa, criatividade e 
ideias e relacionamentos de qualidade, ou 
seja, as qualidades que podem distinguir 
um bom governante; falta também res-
peito à sociedade e boas metas para um 
futuro próspero. Sobram, todavia, com-
promissos indecorosos, sujeição ideológi-
ca emburrecedora e medo da democracia. 

as potencIas 
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Chegamos, então, ao coração das 
causas que embotam esta meta. Os go-
vernantes têm sido presas de equívo-
cos monstruosos, e entre eles desponta 
a noção maligna de que o Cais é apenas 
de um imóvel do estado, com alto valor 
imobiliário e que, pior de tudo (!), não 
merece um centavo de investimento pú-
blico, mesmo com toda sua imensa rele-
vância e valor social, mesmo com tanta 
atenção e interesse cooperativo da socie-
dade informada. 

Por que agem assim, governantes 
e suas equipes? Há, por certo, a força 
compulsiva da ideologia liberal, que tem 
cativos muitos governantes e os torna 
hostis à dimensão pública do Estado, 
incluindo a gestão pública do patrimô-
nio público em benefício público. Estes 
gestores nem conseguem ler uma frase 
como a anterior, com 4 vezes a palavra 
público, sem sentirem arrepios ideoló-
gicos. Triste cativeiro de homens que se 
apequenam e, como resultado, frustram 
objetivos nobres, fogem de belas realiza-
ções nas funções públicas a que se can-
didataram e nos impõem preocupações 
e fadigas sem fim, enquanto produzem 
danos de difícil reparação.

A situação atual do Cais tornou-se caso 
clássico de nossa precariedade cultural e 
política e dos desacertos que isto produz. 
O Consórcio Cais Mauá, após muitos anos 
de enrolação e acúmulo de ilegalidades, 
em um último movimento, quando viu-se 
definitivamente incapaz de entregar qual-
quer parte do projeto contratado no edi-
tal em que se habilitou e comprometeu, 
contratou um pequeno grupo de empre-
sários do ramo do entretenimento, sem 
qualquer experiência com o patrimônio 
histórico ou com projetos públicos, e deu 
início ao projeto Embarcadero. Esta con-
tratação está fora dos marcos do edital, 
que previa em sua primeira etapa o res-
tauro dos armazéns, privilegiando o inte-
resse público como premissa. 

Desdenhando o contrato original e 
ainda vigente, destacaram o filet mig-
non, uma área com alto atrativo paisa-
gístico, conectada aos parques da Orla 
Moacyr Scliar, de fácil mobilização so-
cial, para ali implantar uma simplória 
praça de alimentação. Tudo, natural-
mente, sem processo seletivo público, 
projeto ou sequer atendimento às nor-
mas do IPHAN, que regulam aquele pa-
trimônio tombado e seu entorno (alô, 
IPHAN! Morremos? Cativos?). 

Ou seja, patrimônio público precioso 
manipulado indevidamente. O projeto 
implantado é de muito mau gosto, im-
pondo uma tarja preta no desenho da 
orla, sem qualquer relação com a paisa-
gem, a cidade ou com design e arquitetu-
ra contemporâneos. Até aí, tudo errado, 
mas bem de acordo com o perfil do refe-
rido consórcio e de seus cúmplices públi-
cos e privados, no Estado ou em dada ala 
da imprensa, que nos entulha mil man-
chetes vis a toda hora.

Desde 2015 apareciam sinais, logo 
consolidados, de que o Consórcio Cais 
Mauá não conseguiria realizar seus 
fins, e que se afundava em numerosas 

 Os governantes  
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ações suspeitas, devidamente denun-
ciadas por vários grupos e cidadãos 
informados, incluindo-se o Ministério 
Público de Contas do TCE, e acoberta-
das por quem não deveria, logo eviden-
ciadas até mesmo pela Polícia Federal. 
Um dia teremos que examinar também 
o compromisso de setores do judiciário 
e do MP com o acobertamento irres-
ponsável das irregularidades do grupo 
pseudo-empresarial que nos roubou 
quase 10 anos e muita fadiga. 

Iniciado em janeiro de 2019, o gover-
no Eduardo Leite, decidiu corretamen-
te, a 30/05/2019, rescindir o contrato 
com o Consórcio Cais Mauá, encerrando 
um ciclo de erros e abrindo chance para 
novo capítulo. Com esperança, a socie-
dade civil então se manifestou; entre ou-
tras ações, a diretoria da AMACAIS visi-
tou o secretário de Governança e Gestão 
Estratégica, Cláudio Gastal, na manhã 
do dia 16/10/2019, para colocar-se ao 
lado do governo visando a meta comum; 
a resposta foi que tão logo se resolvesse 
a rescisão com o consórcio, a sociedade 
e esta Associação seriam convidados a 
participar. Apontamos o que tínhamos 
a oferecer, sobretudo recursos metodo-
lógicos, humanos e financeiros para de-
senvolver um novo projeto, democrático, 
dinâmico e de alta qualidade, e nos des-
pedimos cordialmente. 

Para nossa surpresa e desencanto, 
todavia, o governo Leite embarcou em 
nova rota de erros, lastreados pela mes-
ma base ideológica indicada no início 
deste artigo, sobre os cacoetes de gesto-
res a quem é difícil chamar de homens 
públicos: ao arrepio de qualquer diálo-
go, e contrariando o lúcido parecer do 
Procurador Geral do Ministério Público 
de Contas do Estado, junto ao TCE, Dr. 
Geraldo da Camino, revalidaram o con-
trato com o Embarcadero. É uma das 
mais notórias gambiarras jurídicas de 
que se tem notícia no estado, e, ademais, 

prova da absoluta falta de projeto e de 
capacidade de diálogo. 

Paralelamente, iniciaram contrato 
muito oneroso e inconsistente com o 
BNDES, para o planejamento da área, 
novamente sem qualquer pesquisa ou 
ideia consequente, apenas dirigidos pela 
ganância diante do valor imobiliário da 
área, ao arrepio do diálogo com a comu-
nidade local capacitada. Deste modo, o 
resultado desta nova fase, no governo de 
Eduardo Leite, iniciada com a corajosa 
e festejada rescisão do contrato com o 
consórcio, levou à produção de mais e 
maiores erros, da mesma natureza dos 
anteriores, ou talvez piores. Agora, te-
mos apenas arreglos e enganos magnifi-
cados. Eis, então, a parte dos pesadelos 
diante do cais. Erros desnecessários e 
de fácil e virtuosa superação, mas perse-
guidos com arrogância pelo governo, no 
pior rumo possível. E paira a simplória 
pergunta: por que erram tanto, quando é 
melhor e mais fácil acertar?

DESENLACES

A rescisão do contrato do governo do 
estado com o Consórcio Cais Mauá ocor-
reu no exato dia (30/05/2019) em que a 
AMACAIS publicou o vídeo-escracho “De 
tubarões, bananas e lacaios - a novela do 
Cais”, disponível online (  ), dirigido por 
Rafael Brum-Ferretti. Este vídeo foi a ex-
pressão possível, com humor, ironia e in-
formação, ao final de uma saga de dificul-
dades jurídicas e políticas, dos cidadãos 
e cidadãs da AMACAIS, difamados como 
caranguejos, verdadeiras Cassandras, re-
pletos de consciência e roucos dos brados 
sobre o que estava errado naquela trama 
improdutiva. A rescisão chancelou par-
te de nossa mobilização. Comemoramos 
também o abandono de ideias estapa-
fúrdias, como a da construção de um 
camelódromo (shopping center) na área 
histórica dos armazéns; o arquivamento 

https://youtu.be/R2yKU0JDY7o
https://youtu.be/R2yKU0JDY7o
https://youtu.be/R2yKU0JDY7o
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daquela proposta ridícula foi vitória im-
portante dos movimentos sociais, em fa-
vor de melhor destino para o Cais.

E qual seria, é ou será o melhor destino? 
É aquele que realiza as potências de uma 
área pública privilegiada, para o benefício 
público. As melhores ideias e possibilida-
des, para que o efeito social seja máximo. 
Então, antes de mais nada. é preciso que 
se defenda sempre o planejamento de-
mocrático, seguros de que a democracia, 
o debate e o diálogo, parafraseando o que 
diz Péricles na célebre oração fúnebre ela-
borada por Tucídides (HGP, II, 34-46), 
não são empecilho para realizar, mas o 
são, sim, a falta de debate e busca das me-
lhores ideias e da cooperação.

Então, a realização das potências do 
Cais exige imediatamente que se aban-

done o círculo vicioso das deliberações 
a portas fechadas, sem diálogo, em ga-
binetes impregnados de ideologia finan-
cista, por homens despreparados e de-
sinformados, que caem de paraquedas 
nesta pauta densa e sem informar-se 
aventuram-se em rumos improdutivos, 
vazios de espírito público. Que se aban-
done esse caminho estéril em favor do 
diálogo e da cooperação, para que todas 
as boas ideias encontrem caminhos e 
todos, conjuntamente, cooperem com a 
obra e celebrem em imensa festa a inau-
guração de uma nova era naquela área 
bela e nobre. Os textos deste dossiê são a 
prova de que mantemos a esperança.

POTÊNCIAS

A melhor vocação da área é ser um 
parque contemporâneo, com múltiplas 
funções e finalidades. Um parque públi-
co, com serviços públicos e privados, ofe-
recendo possibilidades de fruição da pai-
sagem singular ali assinalada, encontro 
de geografia, história e cidade, memó-
ria, presente e futuro. O maior potencial 
social está na área que vai das imedia-
ções da Rodoviária, compreende todos 
os armazéns tombados e vai até a ponta 
da Usina do Gasômetro. Neste ponto, o 
Cais une-se ao Parque do Gasômetro, 
ao parque Orla Moacyr Scliar, e esta ao 
restante da orla do Guaíba e ao parque 
Marinha do Brasil. É sabido que estes lu-
gares acolhem imenso público, sobretu-
do aos finais de semana, um contingente 
pronto a transbordar e encontrar no Cais 
um parque ainda mais belo, com equipa-
mentos e serviços atraentes e edificantes. 

Primeiramente, em conformidade 
com o novo paradigma sanitário, o par-
que deve ter muitos espaços ao ar livre, 
incluindo-se praças, palcos e teatros a 
céu aberto, pistas de caminhada, skate 
e ciclismo, torres para contemplação da 
paisagem, que incluam a visão do am-

A melhor vocação da 
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biente natural único que ali se encontra: 
um dos mais importantes fenômenos hí-
dricos do hemisfério sul, o encontro das 
águas de 5 rios para formar um dos maio-
res lagos do planeta, o Guaíba; diante do 
cais, o Parque Ambiental Delta do Jacui, 
outro patrimônio notável desconhecido 
pela cidade.

Com equipamentos atraentes de mu-
seologia científica interativa ao ar livre, 
este cenário pode facilmente acolher 
muitos projetos educacionais. Temos, 
para insuflar esta agenda, o lastro do 
Atlas Ambiental de Porto Alegre e a pre-
sença de seu principal autor, com gran-
de potência científica e criativa, o prof. 
Dr. Rualdo Menegat (UFRGS), autori-
dade internacional para implantação de 
parques naturais. Estes recursos podem 
conciliar lazer e educação do melhor 
modo, ampliando o benefício cultural do 
Cais, e seu uso nos dias úteis.

Eis aí, neste cenário, o rumo econô-
mico virtuoso, em favor da qualidade 
de vida da comunidade assim como do 
desempenho econômico do projeto, a 
bem da vida fiscal da cidade e do estado: 
conectar lazer, educação, cultura e turis-
mo, premiando a economia criativa con-
temporânea apta a retomar a ocupação 
da área com serviços e projetos públicos 
e privados na área edificada. No campo 
público, além da estrutura do parque, 
podem implantar-se micro-centros cul-
turais com museus, bibliotecas e gale-
rias, o que pode ser complementado com 
serviços de entretenimento e vida notur-
na, incluindo-se cervejismo, gastrono-
mia, artesanato, marina e serviços náuti-
cos, e até mesmo hotelaria democrática, 
nos prédios maiores. Há espaço para 
centro de convenções público, livrarias, 
feiras variadas e todos aqueles serviços 
que atraem visitantes e conectam-se a 
grande cadeia de empregos; há área para 
muitos usos flexíveis, favorecendo o de-
senvolvimento diversificado. Esse tipo 

de economia possui grande potência, 
mobiliza jovens, favorece a ascensão so-
cial, atinge positivamente gente de toda 
a cidade e do estado, e gera benefícios 
sociais e fiscais muito mais palpáveis do 
que a concentração de escritórios em tor-
res de vidro, originalmente proposta, ora 
em prática mais ao sul do Lago Guaíba.

Um parque, aberto ao convívio, à in-
tegração social, sem gentrificação exclu-
dente, destinado a sediar um novo flores-
cimento da cidade. Com soluções ousadas 
de arquitetura, arte e urbanismo, que 
projetem globalmente a imagem deste ce-
nário privilegiado, e ampliem o valor da 
cidade. Eis a ideia de uma área pública 
potente, que reverbere o que de belo já foi 
realizado neste cais, do mundo do livro, 
da música, das artes visuais, e expanda o 
lugar para que sustente a arte no que tem 
de melhor, performances que edificam e 
promovem a vida pública na cidade.

CODA

Para chegarmos ao desenho feliz de 
um parque no Cais, será necessário mais 
do que as boas ideias, e os desenlaces 
dos nós hoje ainda apertados; é preciso 
que os homens públicos tenham a cora-
gem e a dignidade de encarar sua mis-
são, realizar o amplo benefício público, 
com a sociedade, com cidadania, arte, 
ciência, cultura e com amplo desenvol-
vimento, sem sucumbir ao apelo oportu-
nista de ideologias de verticalização da 
economia, de concentração excludente 
dos lucros e de alienação irresponsável 
do patrimônio público. Uma vez mais, a 
mudança dependerá de fazermos ver aos 
que ora decidem que só terão a ganhar 
realizando com a sociedade e para a so-
ciedade uma obra bela no Cais do Porto 
de Porto Alegre. E isso seguiremos lu-
tando com o valor edificante de ideias, 
vozes e cooperação rumo a um novo Cais 
do Porto, em Porto Alegre.
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Entrevista com Adriana 
Schönhofen Garcia

Francisco Marshall

A driana Schönhofen Garcia 
conta como funcionou o edi-
tal de seleção do projeto Cais 

Mauá e analisa com esse espaço públi-
co pode acrescentar qualidade de vida 
a Porto Alegre.

Natural de Belém do Pará, Adriana 
Schönhofen Garcia é  Mestre em Arqui-
tetura com especialização em Paisagis-
mo (Florida International University), 
Mestre em Engenharia de Produção 
(UFRGS), Engenheira Civil (UFRGS) e 
Técnica em Edificações (Parobé). Atu-
almente, é presidente da Schönhofen 
Enlightenment LLC, em Miami Beach, 
FL - EUA, empresa dedicada à aplica-
ção do valor da Arquitetura, Urbanismo 
e Design de Interiores a projetos e à di-
fusão destes princípios. Adriana iniciou 
sua carreira como engenheira civil au-
tônoma em Porto Alegre em 1992. Em 
1997 mudou-se para a Houston, Texas, 
e desde 2001 vive no sul da Florida, ten-
do retornado a Porto Alegre por um pe-
ríodo de três anos, entre 2011 e 2014. 
Trabalhou como consultora/colabora-
dora para o Center for Community by 
Design do American Institute of Archi-
tects (AIA) em Washington DC - EUA, 
trazendo ao Brasil o primeiro treina-
mento do AIA em ouvidoria da comu-

"deIxem as 
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nidade em projeto de cidade. Em 2017 
foi eleita Alumna destaque do mês da 
School of Architecture da Florida Inter-
national University pelo trabalho junto 
à AMACAIS e defesa do Cais do Porto. 
Foi Professora e Diretora Acadêmica de 
cursos em Arquitetura e Design de Inte-
riores em Miami (Miami Dade College 
e Art Institute Miami University of Art 
and Design). Adriana Schönhofen Gar-
cia é membro ativo da AMACAIS desde 
sua fundação.

Parêntese – Como foi sua atua-
ção no edital de seleção de proje-
tos para a revitalização do Cais, em 
2009-10?

Adriana Schönhofen Garcia – Em 
2010 eu estava em Miami quando li na 
Zero Hora online que haveria um edital 
para a “revitalização” do Cais do Porto. 
Minha reação foi de choque, pois não 
houve ouvidoria efetiva, sistematizada 
e abrangente da população. O processo 
de estudo e redação do edital foi autori-
tário, de gabinete e, essencialmente, co-
mercial. Havia muitos erros, como falta 
de referência de legislação internacional 
que definisse claramente o que era es-
perado, como acessibilidade universal e 
LEED. Além da parte técnica deficiente, 

havia questões legais que muitos anos 
depois foram expostas na na mídia e em 
processos que ainda correm no sistema 
judiciário. Como não bastasse, o peso de 
Arquitetura e Urbanismo no edital era 
irrelevante; pouco importava a quali-
dade do projeto, e muito menos o que a 
população desejava; venceria quem pa-
gasse mais. As imagens do estudo arqui-
tetônico eram rudimentares. Como le-
cionei cadeiras de Projeto, vi que o nível 
apresentado era de aluno de primeiros 
semestres.  A minha decisão de partici-
par da licitação veio da sensação de ex-
clusão e dos absurdos que vi no proces-
so todo. Me senti excluída como cidadã, 
não convidada a participar de decisões 
importantes da cidade. Vivo nos Estados 
Unidos há 21 anos; estou acostumada à 
participação e envolvimento das pessoas 
nessas questões. Jamais um edital des-
tes teria sequer existido aqui em Miami. 
Em 2010, eu recém tinha concluído meu 
mestrado em Arquitetura. Juntei dois 
colegas da faculdade e, através deles, 
conseguimos engajar um dos maiores 
escritórios de arquitetura de Miami a 
participar. Consegui a construtora em 
São Paulo, mas não tivemos tempo de 
fechar acordo com a empreendedora. O 
prazo para montar o grupo de trabalho 
foi muito curto (o que também pode ser 
considerado um fator excludente). Além 
disso, os valores de comprovação de re-
cursos foram muito altos (o que nem 
mesmo o “vencedor” nunca compro-
vou*). Não conseguimos fechar o time de 
empresas e nem o valor exigido a tempo 
de participar. 

[*nota do entrevistador: a empresa vence-
dora, Consórcio Cais Mauá, jamais obte-
ve ou apresentou a Carta de crédito no va-
lor de R$400 milhões, exigida no edital, e 
esta falha crucial, em exigência que elimi-
nou concorrentes no edital, foi estranha-
mente anuída pela Procuradoria Geral do 
Estado no Governo Sartori, quando exa-
minou denúncia contra a empresa]

O processo de estudo  
e redação do edital foi 

autoritário, de gabinete 
e, essencialmente, 

comercial.
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P – Como imaginas o resultado 
ideal do processo de revitalização 
do Cais?

ASG – Antes de falar do resultado, te-
mos que falar do processo para atingi-lo. 
Apesar do atual governo ter as melhores 
intenções de “revitalizar” o Cais, o pro-
cesso está, novamente, ultrapassado e 
autoritário. Os mesmos erros estão sen-
do cometidos. Antes de qualquer estudo 
econômico, o governo tem que ouvir a 
população. E não através de ouvidoria e 
nem questionários como foi feito no pas-
sado. Há metodologias muito mais sofis-
ticadas e representativas. 

Eu trouxe ao Brasil em 2014 o Regional 
and Urban Design Assistance Team 
(R/UDAT) um processo do American 
Institute of Architect (AIA), que existe 
há mais de 50 anos no Estados Unidos. O 
processo concentra em quatro dias a po-
pulação, lideranças políticas e comunitá-
rias com um time de consultores volun-
tários nas áreas de interesse do projeto; 
geralmente são arquitetos, urbanistas, 
engenheiros de transporte, economistas, 
paisagistas, etc. A população é ouvida, li-
teralmente ouvida em mesas redondas e 
também esclarecida sobre suas próprias 
escolhas e necessidades. É como se você 
fosse ao médico, ele/ela vai te ouvir, fa-
zer os exames e, depois, traçar o diag-
nóstico e acompanhar o tratamento. 

O time de consultores do R/UDAT ouve, 
examina e traça o plano de necessidades 
e o plano de ação para a implementação. 
Não só o plano é estabelecido como há 
acompanhamento posterior. O resultado 
não se detém ao desenho, mas à viabili-
dade financeira a longo prazo e como ob-
ter os recursos para implementá-lo. 

Apesar de eu ter trazido esse procedi-
mento primeiro para Porto Alegre, o Rio 
Janeiro, através do IAB-RJ levou o pro-
cesso adiante, criando workshops e uma 

ouvidoria. Juntaram forças com  o CAU/
BR, o CAU/RJ e apoio de universidade 
americana e brasileira, juntamente com 
o Consulado dos Estados Unidos no Rio 
de Janeiro. 

Portanto, a estratégia do governo do Rio 
Grande do Sul deve ser utilizar esses re-
cursos do AIA, ou outro semelhante, tes-
tado e pro bono, a preço de custo apenas, 
e realmente ouvir a população de Porto 
Alegre da maneira certa. 

Não sou eu que vou dizer como a revi-
talização deve ser. As pessoas de Porto 
Alegre é que devem imaginá-lo. Eu te-
nho a minha própria visão, mas ela não 
é mais importante do que outra pessoa.

Eu imagino um Cais como parte de um 
parque linear, em toda a extensão não 

A estratégia do  
governo do Rio  

Grande do Sul deve  
ser utilizar esses 
recursos do AIA 

[American Institute  
of Architect],  

ou outro semelhante, 
testado e pro bono,  

a preço de custo  
apenas, e realmente 

ouvir a população  
de Porto Alegre da 

maneira certa.
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ativa do Cais, conectando-se à Orla do 
Guaíba até Ipanema. Porto Alegre po-
deria ter uma rota de caminhada meân-
drica acompanhando a costa, entrando 
e saindo sobre o Lago Guaíba. 

Sonho com a volta da praia, do uso 
do Guaíba para atividades e esportes 
aquáticos, como era a cidade, onde jo-
gos de polo aconteciam nas escadarias 
do Cais na década de 1920; onde pis-
cinas flutuantes delimitavam o espa-
ço para natação. Como ex-nadadora, a 
relação com a água e espaço público é 
essencial. Frequento duas piscinas pú-
blicas aqui em Miami Beach, ambas lo-
calizadas em parques, que reúnem a co-
munidade de nadadores. A sensação de 
pertença à comunidade, as relações que 
se constroem, não existem em clube 
privado. Um dia conheci uma bailari-
na do Miami City Ballet que fazia exer-
cícios de sapatilha na água para curar 
uma torção no tornozelo. A riqueza das 
interações é incomparável.

As pessoas de Porto Alegre devem exigir 
a despoluição do Guaíba, assim como 
Chicago fez. E, se isso não for possível 
de imediato, hoje temos tecnologias 
para instalar piscinas gigantes e natu-
rais na beira dos rios e lagos, isolando 
a parte poluída. A Rua da Praia tem que 
voltar a ser Rua da Praia… e o ano todo 

podemos controlar a temperatura des-
tas piscinas, sendo aquecidas no inver-
no. O acesso à água irá mudar a vibe de 
Porto Alegre, totalmente.

E o Cais, na minha opinião, deve ser um 
espaço flexível, como já o era antes de 
ter seu acesso fechado à população. O 
Cais, na verdade, não precisava de revi-
talização, precisava apenas de restauro, 
pois já estava vivo. Engessar o Cais com 
restaurantes, salas, teatros, ou qualquer 
outra atividade fixa é limitar o seu uso. 
Um espaço flexível acomoda diversas 
funções, é mais útil e mais resistente às 
variações dos ciclos econômicos e ca-
sos extremos como uma pandemia, pois 
pode acomodar qualquer tipologia, até 
mesmo um centro de vacinação ou hos-
pital temporário, se necessário. A Feira 
do Livro e a Bienal de Artes Visuais do 
Mercosul eram suas mais glamorosas 
ocupações e devem voltar a utilizá-lo.

Imagino um Cais com todos os guindas-
tes repostos como antes. Nem que sejam 
réplicas: eles têm o valor de conjunto 
de repetição como elemento decorativo 
e histórico. A quantidade de guindas-
tes revela a importância do Porto. Não 
eram só quarto. As gerações futuras têm 
que ter essa informação, não podemos 
minimizar um fato histórico, não pode-
mos mutilar a história. Os guindastes 
devem voltar.

Imagino um Cais com paisagismo de 
excelência, com plantas nativas; muita, 
muita flor e plantas que atraiam bor-
boletas. Imagino um Cais sem muro. O 
muro tem que cair e ser substituído por 
outro sistema de proteção ou método 
de reconstrução de danos de enchente. 
Miami não tem muro, o que seria uma 
aberração, mesmo estando sujeita a 
enchentes várias vezes por ano a cada 
furacão. A frequência das enchentes 
em Porto Alegre não justifica o muro. 
Aqui as enchentes são vistas como uma 

O muro tem que cair e 
ser substituído por outro 
sistema de proteção ou  

método de reconstrução 
de danos de enchente.
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questão de seguro de imóveis e não são 
tratadas com barreira física. Sofreu da-
nos, o seguro paga, o seguro protege, 
se reconstrói. Se aceita a enchente, se 
vive com ela. Ainda que existam estu-
dos de se fazer diques de contenção no 
mar, isto ainda está longe de acontecer. 
Porto Alegre poderia adotar a política 
de seguro. É uma questão matemática, 
fazer a conta e ver se não estamos nos 
preocupando com um problema que tal-
vez nunca venha a existir ou numa fre-
quência de dezenas de décadas.

Imagino a Avenida Mauá como um bou-
levard, de baixa velocidade, com cantei-
ros centrais e as mesmas palmeiras que 
temos nas Avenidas Oswaldo Aranha, 
João Pessoa, Getúlio Vargas, Antônio 
de Carvalho e José de Alencar. Imagino 
a volta da praça ao lado do Mercado 
Público e a destruição do terminal de 
ônibus brutalista, conectando o Cais em 
suas praças originais. Temos que voltar 
no tempo em que o centro era românti-
co, com chafarizes, cafés e praças. A or-
ganização e a beleza urbana melhoram 
as relações humanas, contribuem para 
redução da violência.

Imagino a reconstrução de uma replica 
do pavilhão das tesouras, que foi destru-
ído por um incêndio.

Imagino uma marina. Vivo perto do Porto 
de Miami e da Marina de Miami Beach. 
Esta última é o meu lugar favorito para 
caminhar. Há uma vida peculiar nas ma-
rinas; só observá-las já adiciona riqueza 
ao dia-dia. A mistura de classes sociais e 
econômicas é possível e é benéfica. 

E, por fim, imagino que após a ouvidoria, 
tenhamos uma competição internacio-
nal de arquitetura, urbanismo e paisa-
gismo, colocando Porto Alegre no mapa 
internacional de excelência em design 
urbano. Imagino que as diretrizes dessa 
competição sejam de reconstruir o auge 

do espaço urbano do centro em Porto 
Alegre. Na minha opinião, a comunidade 
acadêmica de arquitetura e urbanismo e 
história de Porto Alegre deve ter partici-
pação ativa na definição dessas diretri-
zes. Reconstruir o que foi destruído, jun-
tamente com a ouvidoria da comunidade 
em suas necessidades hoje.

P – Quais os recursos interna-
cionais que conheces para apoiar a 
cidade e o estado a planejar e reali-
zar este projeto?

ASG – Como já mencionei em 2010, 
o problema do Cais não é dinheiro, é a 
insistência em misturar uma necessida-
de pública com as ambições privadas. O 
Cais não tem que dar lucro, tem que ser 
economicamente viável, mas não deve 
ser objeto de um plano de retorno de 
investimentos. Não precisamos de in-
vestidores, precisamos de doadores. O 
Cais precisa de filantropia e um grupo 
de associados e eventos que o mante-
nha, como ocorre em museus, galerias 
de arte, sítios históricos, etc. O Governo 
do Rio Grande do Sul deve buscar pro-
fissionais especializados em levantar 
fundos de doação. Aqui nos EUA cha-
mamos de Fundraisers. 

Porto Alegre tem pessoas que poderiam 
obter os recursos para o restauro do 
Cais, que na realidade, não represen-
tam um valor alto em termos de valores 
mundiais. A Forbes recentemente publi-
cou um artigo que US$ 450 bilhões de 
dólares foram doados no ano de 2019 in-
ternamente, só nos Estados Unidos. Em 
2020 foi bem menor, US$ 49.5 bilhões. 
Entretanto, fora a pandemia, o valor de 
doação disponível gira em um trilhão de 
dólares, só considerando como doador 
os Estados Unidos, e como recebedor 
o mundo inteiro. Há empresas como a 
Foundation Directory Online, especiali-
zadas em catalogar fundações doadoras, 
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pois muitas fundações são pequenas e 
nem sequer têm websites. Portanto, um 
fundraiser experiente saberá buscar es-
ses recursos.

Somado a isso, terra pública não se ven-
de e não se aluga por décadas. Seattle 
compra terra privada para tornar públi-
ca. Sigam o exemplo de cidades de van-
guarda, não de retaguarda.

P – Qual o papel das empreende-
doras imobiliárias e investidores 
interessados no Cais?

ASG – O Cais e as áreas públicas são 
essenciais para adicionar valor qualitati-
vo de vida à cidade. Ou seja, uma cidade 
com maior valor de qualidade de vida irá 
atrair pessoas e recursos para si própria. 
Em questões imobiliárias, o que real-
mente define o valor de um imóvel é sua 
localização. Dois imóveis idênticos terão 
valores muito diferentes dependendo do 

bairro em que se situam, da rua, da posi-
ção da quadra, em que entorno urbano, 
que serviços dispõe, etc. 

Entretanto, está faltando entendermos 
que o valor último proporcionado pela 
localização é a própria cidade. Um mes-
mo empreendimento na melhor área de 
Porto Alegre não atingirá o mesmo valor 
por metro quadrado se estivesse numa 
mesma área equivalente em Miami. Ou 
seja, Miami, Miami Beach, Coral Gables, 
as cidades de maior valor aqui no con-
dado de Miami Dade valorizam seus em-
preendimentos pela cidade em si. 

Porto Alegre não tem valor suficien-
te, como cidade, para valorizar os imó-
veis na mesma proporção. Portanto, os 
empreendedores e investidores devem 
investir na qualidade de vida de Porto 
Alegre como um todo, como doadores, 
não como investidores, porque somente 
quando Porto Alegre tiver atingido uma 
qualidade de vida capaz de competir com 
as melhores cidades do mundo (e não 
estou dizendo que Miami o seja, Miami 
Beach talvez), o valor de seus investi-
mentos imobiliários será muito maior. 

Nessa lógica, não é construindo em terra 
pública, na área do Cais, que seus retor-
nos serão maiores, mas sim construindo 
ou reformando as estruturas existentes 
no outro lado da Avenida Mauá, e doan-
do recursos para a criação deste parque 
linear em todo o Cais. Construir na área 
do Cais é o mesmo que se Chicago colo-
casse prédios nos seus diversos parques 
ao longo do Lago de Michigan. Não faz 
nenhum sentido. O parque é que ele-
va os valores dos imóveis, que os torna 
desejáveis, que torna a cidade melhor. 
Portanto, se querem ter lucros além do 
típico valor para Porto Alegre, deixem 
as áreas públicas serem públicas e doem 
o máximo de recursos para que elas te-
nham projetos de qualidade urbana e 
paisagística internacional.

Construir na área do 
Cais é o mesmo que 
se Chicago colocasse 

prédios nos seus diversos 
parques ao longo do 

Lago de Michigan. Não 
faz nenhum sentido. O 
parque é que eleva os 

valores dos imóveis, que 
os torna desejáveis, que 
torna a cidade melhor.
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Arthur de Faria

E m 1982 a febre de redescoberta do 
samba tradicional tinha amaina-
do no Brasil inteiro. Mas o choro 

e os discos independentes seguiam muito 
bem. É quando, reunindo as três coisas, 
samba, choro e independência, Túlio lan-
ça, por conta própria e ao lado de Eneida 
Martins e o Conjunto Vibrações, seu quar-
to e último LP: Sambas e Choros (  ).

 De um lado, sambas novos compos-
tos por ele, cantados em com Eneida e 
acompanhados pelo Conjunto Vibrações, 
Plauto Cruz e algumas participações es-
peciais. Do outro, só o Vibrações, sem 
Túlio mas com os netos, tocando clássi-
cos do choro.

No mesmo ano, envolve-se numa 
curiosa polêmica via “cartas para a re-
dação” do jornal Zero Hora. Mais espe-
cificamente, cartas ao jornalista Juarez 
Fonseca. José Fogaça, político e com-
positor em ascensão naquele momen-
to, disputava com Túlio e Demósthenes 
Gonzalez quem seria o compositor mais 
gravado do Rio Grande do Sul depois de 
Lupicínio. Não chegam a uma conclusão, 
mas o episódio rende.

Quando, em 1985, o jornalista Kenny 
Braga lança uma biografia de Túlio, ele 
é um nome respeitado na cidade, anfi-
trião de clássicos churrascos que atra-

CAPÍTULO LIV

tulIo pIva – 

paRte FInal

porto alegre: uma 
biograf ia musical

O disco dividido com  
os netos

De um lado, sambas 
novos compostos por ele. 
Do outro, só o Vibrações.

https://www.youtube.com/watch?v=cV6EB8DT0qI
https://www.youtube.com/watch?v=cV6EB8DT0qI
https://www.youtube.com/watch?v=cV6EB8DT0qI
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vessavam todo o final de semana (na 
sua casa ou na da filha). Por estes lendá-
rios encontros regados a samba, choro 
e cerveja, passaram muitos dos melho-
res músicos da cidade. Mais Paulinho 
da Viola, Nelson Gonçalves, Beth 
Carvalho, Luiz Ayrão, Jorge Goulart, 
Francisco Petrônio, os Demônios da 
Garoa, Joel Nascimento, Baden Powell, 
Carlos Lyra, Jamelão e até Benito de 
Paula e Nelson Ned.

Só faltava um show em teatro. E ele 
acontece em 1991 (  ). Ensaiado por 
meses e com direção geral de Luciano 
Alabarse, o espetáculo trazia Túlio 
acompanhado por um grupo forma-
do pelos oito jovens músicos do Bando 
Barato pra Cachorro, reforçados pelos 
netos e o percussionista Giovanni Berti. 
Acompanhado pelo bandão de 11 músi-
cos, estava feliz como um guri. O que só 
ele e o genro Jayme sabiam é que estava 
com câncer, e aquele provavelmente se-
ria seu primeiro e último espetáculo em 
teatro – como efetivamente o foi.

O autor destas mal-traçadas linhas 
era sócio-fundador do Bando, e teve a 
alegria de participar de tudo. O grupo 
fazia recriações, por vezes radicais, da 
música popular brasileira de décadas 
passadas. E cada vez que se aprontava 
uma versão, era aquele medo: será que 
o Túlio vai gostar? Só que ele vibrava 
com tudo, era o mais entusiasmado 
naquele caos de fios, afinações e tem-
peramentos exaltados de uma dúzia 
de jovens enfiados num porão. Entre o 
convite para o show e a estreia, com-
pôs mais dez músicas: “Chega, Túlio! 
Pelo amor de Deus! Tem repertório pra 
mais três shows!” 

Pouco a pouco, a gente ia radicali-
zando os arranjos. Estrela Perdida, a 
velha marcha-rancho, com bateria ele-
trônica, flautim e guitarra baiana com 
distorção? Adorou. Sputnik Nacional 

Qando Kenny Braga 
lança uma biografia 

de Túlio, ele é um 
nome respeitado na 
cidade, anfitrião de 
clássicos churrascos 

que atravessavam todo 
o final de semana. Por 

estes lendários encontros 
regados a samba, choro  

e cerveja, passaram 
muitos dos melhores 
músicos da cidade. 

https://www.youtube.com/watch?v=oy1brAhP4is&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=oy1brAhP4is&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=oy1brAhP4is&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=jxMUa4Aa0e4
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(  ) – o sambão de 1957 no qual ele 
falava do satélite russo - transformado 
num mambo cheio de compassos al-
terados e dissonâncias? Dessa vez ele 
chegou e ficou quieto num canto en-
quanto o grupo ensaiava, naipe a nai-
pe, o arranjo cheio de complicações. 
Na primeira passada completa, seus 
olhos se enchem d’água. 

Só diz uma frase: 

– Essa eu canto. 

Era o mesmo Tulio que, quase 30 anos 
antes havia composto para a adolescente 
Elis Regina o samba Silêncio (  ):

 Silêncio, atenção! 
O samba já tem outra marcação. 
O pandeiro já não faz o que fazia, 
Violão só é na base da harmonia.

A roda do mundo sempre vai gi-
rando,  
Vai girando sem parar. 
Tudo nessa vida se renova, 
A bossa velha deu lugar à Bossa 
Nova)

***

Túlio deixou como principal legado 
sua batida única de violão – que ainda 
está por ser mais aproveitada – e pelo 
menos três dos maiores clássicos do 
samba gaúcho: Tem Que Ter Mulata, 
Gente da Noite e Pandeiro de Prata. 
Morreu em 11 de fevereiro de 1993, de-
pois de dois anos de batalha contra um 
câncer. Ironicamente, semanas antes 
de ser enredo de duas escolas de samba 
gaúchas: a Acadêmicos da Orgia, da sua 
Santiago do Boqueirão, e a Praiana, do 
Grupo A de Porto Alegre, cujo tema era 
Lua e Sol – Cenário Inspirador de um 
Poeta: Túlio Piva. Rogério Piva, Rodrigo 
Piva e Giovanni Berti estavam lá no des-
file, tocando e cantando junto ao carro 
de som.

Deixou cerca de 500 músicas, cerca 
de 100 delas gravadas em disco, e 200 
inéditas caprichosamente registradas 
em fitas cassete e guardadas num baú. 
A última, escrita dias antes da sua mor-
te, se chama Ladeira da Vida. Túlio, já 
bem doente, chamou a velha amiga e 
intérprete Anamaria Bolzoni, mostrou 
o samba e concluiu: Está pelada a co-
ruja, Anamaria.

***

Túlio deixou 
como  

principal 
legado sua 

batida única 
de violão.

https://www.youtube.com/watch?v=jxMUa4Aa0e4
https://www.youtube.com/watch?v=jxMUa4Aa0e4
https://www.youtube.com/watch?v=jxMUa4Aa0e4
https://www.youtube.com/watch?v=ckXzAMPQN5E
https://www.youtube.com/watch?v=ckXzAMPQN5E
https://www.youtube.com/watch?v=ckXzAMPQN5E
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Parte dessas canções do baú foi ar-
ranjada e gravada no CD póstumo Túlio 
Piva – Composições Inéditas, lançado 
em 1996 pelo Fumproarte da Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre. Produzido 
pelo neto Rodrigo e o baixista Everson 
Vargas, o disco reuniu dezenas de mú-
sicos, cantores e cantoras das mais di-
versas gerações. Está disponível nas 
plataformas digitais.

Hoje em péssimo estado e aguardan-
do novas reformas, em 1999 o Teatro 
de Câmara de Porto Alegre foi refor-
mado e rebatizado como Teatro de 
Câmara Túlio Piva, e funcionou assim 
por anos suficientes para marcar seu 
novo nome.

Em 2005 o Programa Petrobrás 
Cultural financiou o CD-Book Túlio 
Piva – Pra Ser Samba Brasileiro. Na 
caixa produzida por Rodrigo e Márcio 
Gobatto, há um CD duplo com o me-
lhor de seus LPs e um livro de textos 
variados, e poemas escritos desde 1933 
(boa parte deles, sonetos nas regras da 
arte, além de um capítulo inteiro de 
versos regionalistas).

Em 2015 comemorou-se um dos cen-
tenários de Túlio (ele nasceu em 1914 
mas mudou os papéis para 1915, lem-
bram?). Aproveitando a data foi feito 
um pré-lançamento do documentário 
Pandeiro de Prata (  ), dirigido pe-
los catarinenses Marco Martins e Loli 
Menezes. Fruto de um grande esforço 
conjunto de produção entre Rodrigo 
Piva, Guarujá Produções e Vinil Filmes, 
teve parte de seus fundos arrecadados 
por uma campanha de crowdfunding. 
Lançado oficialmente em 2018, com 
um formato final de 55 minutos, até 
hoje o filme não circulou como pode-
ria, mas está disponível no YouTube.

***

O CD póstumo, 
cheio de 

inéditas (ao 
lado) e o  
CD-Book

Em 2015  
comemorou-se um  

dos centenários  
de Túlio (ele nasceu  

em 1914 mas  
mudou os papéis  

para 1915, lembram?)

https://www.youtube.com/watch?v=rJgOH0FFk0s&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=rJgOH0FFk0s&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=rJgOH0FFk0s&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=rJgOH0FFk0s&t=4s
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Pelo que compunha, Túlio poderia 
ter tentado a vida no Rio – ou, mais 
facilmente, São Paulo. Há uma foto 
histórica de um jantar no Clube dos 
Cozinheiros, onde ele toca violão numa 
mesa que reúne Lupicínio Rodrigues, 
Vinícius de Moraes, Dorival Caymmi, 
Alcides Gonçalves e Demósthenes 
Gonzalez. A gente vê a foto e pensa: 
essa turma faz muito sentido.

Mas, se quando saiu de Santiago para 
Porto Alegre já não era nenhuma crian-
ça, mais tarde é que não teria vontade, 
coragem ou necessidade de arriscar a 
vida familiar em mais uma mudança. 
Além do que, certamente seria mais 
difícil gerenciar uma farmácia ou um 
bar num lugar onde não tivesse tantos 
conhecidos como em Porto Alegre. Foi 
ficando, ficando e pagou um preço – ao 
que parece, sem maiores mágoas.

Afinal, nenhuma alegria lhe pare-
cia maior do que mostrar seus sambas 
novos, cercado dos netos músicos, dos 
amigos músicos e dos amigos músicos 
dos netos músicos. No velho sobrado 
da rua Duque de Caxias, coração da 
parte mais aprazível do centro de Porto 
Alegre, onde morou até morrer. E sem-
pre ao lado da sua maior tiete: a parcei-
ra de um casamento de mais de meio 
século, Eloíza Tarragô Piva.

Mas uma mágoa ele tinha. 

Quando, a partir do final da década 
de 1970 passou a não tocar no rádio, 
nem a aparecer na TV com frequência, 
isso o incomodou muito, como a todos 
os de sua geração.

E a gente fecha com o neto Rodrigo, 
a pessoa que mais zela pela memória 
do avô:

Isso doía mesmo: um composi-
tor popular… sem povo.

“A” foto

Uma das suas últimas 
fotos ‘posadas’

Nenhuma alegria lhe 
parecia maior do que 
mostrar seus sambas 

novos, cercado dos 
netos músicos,  

dos amigos músicos e 
dos amigos músicos 
dos netos músicos.
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A LIBERDADE TOTAL | 
PABLO KATCHADJIAN

De difícil classificação, a primeira obra 
um dos autores mais renomados da nova 
literatura argentina a ser lançada no Brasil 
combina apuro estético, experimentação e 
senso de humor refinado. Em A Liberda-
de Total (DBA Literatura, 160 páginas, R$ 
49,90), Pablo Katchadjian apresenta duas 
personagens sem nome – tratadas apenas 
como A e B – que investigam os prós e 
contras de se rebelar contra o “poder esta-
belecido”. Ao longo de sua jornada, o de-
bate de ideias deixa de ser abstrato para 
ganhar contornos práticos, conforme as 
duas figuras são confrontadas com situa-
ções absurdas e indivíduos de comporta-
mento imprevisível.

O livro contém fortes ecos da drama-
turgia de Samuel Beckett, mas se afasta de 
textos referenciais do dramaturgo e escritor 
irlandês como Esperando Godot pela atitu-
de de seus protagonistas. A e B não esperam 
sentados: os dois percorrem o mundo inces-
santemente em busca de respostas que pos-
sam acalmar suas angústias existenciais.

O portenho Pablo Katchadjian é autor 
de romances, contos, ensaios e poemas. 
Entre suas obras, destaca-se O que Fazer, 
que será publicada no país pela editora Re-
licário. A Liberdade Total foi adaptada ao 
teatro no Brasil por Felipe Hirsch e à ópera 
na Argentina por Lucas Fagin.

VALA DE PERUS: UM 
CRIME NÃO ENCERRADO 
DA DITADURA MILITAR

Foi lançado nesta semana o livro paradi-
dático Vala de Perus: um crime não encer-
rado da ditadura militar, parceria entre a 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania (SMDHC) da Prefeitura de São 
Paulo e o Instituto Vladimir Herzog (IVH). 
A publicação registra e difunde os bastidores 
de um episódio emblemático das violações 
de direitos humanos praticadas durante a 
ditadura no Brasil: a criação, entre 1975 e 
1976, de uma vala comum, construída ile-
galmente pela Prefeitura de São Paulo no 
Cemitério Municipal Dom Bosco, no distrito 
de Perus, na qual foram encontradas ossa-
das sem identificação de mais de mil pes-
soas, em parte constituídas por vítimas dos 
esquadrões da morte e por ativistas políticos 
executados pelo sistema de repressão do re-
gime militar vigente no país de 1964 a 1985.

O livro é a versão paradidática do projeto 
Vala de Perus: uma biografia, lançado em 
setembro de 2020 para marcar a efeméride 
de 30 anos da abertura da vala clandestina 
em 1990. A obra inclui, além da íntegra dos 
capítulos já publicados no portal Memórias 
da Ditadura e no livro homônimo ao projeto 
– editado pela Alameda em 2020 –, oito ca-
pítulos adicionais que aprofundam o conhe-
cimento sobre a vala de Perus, sua descober-
ta e construção, a retomada dos trabalhos 
de identificação de ossadas nos anos 2010, a 
urgência de políticas públicas de memória, 
verdade e justiça e um panorama de como 
se dá o desaparecimento na atualidade.

Os textos são de autoria de Camilo Van-
nuchi, Carla Borges, Clara Castellano, Fábio 
Franco, Jéssica Moreira, Lucas Paolo Vilalta 
e Rogério Sottili. Essa edição traz, além de 

recomendações
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uma entrevista inédita com o jornalista Caco 
Barcellos e um perfil de Toninho Eustáquio, 
ex-administrador do Cemitério Dom Bosco, 
também a íntegra do relatório final da CPI 
Perus, de 1991, e parte do relatório final da 
Comissão da Memória e Verdade da Prefei-
tura de São Paulo, de 2016.

“A publicação desse livro cumpre um pa-
pel importantíssimo de resgate dessa parte 
obscura da história do país, uma história 
que foi sistematicamente silenciada e que 
ainda hoje é lamentavelmente renegada 
por uma parcela da nossa sociedade. Lem-
brar dessa triste história nos dá a chance 

de aprender com 
os erros, e não 
permitir que eles 
sejam repetidos. É 
um ato de respeito 
à memória e a dor 
das famílias que 
tiveram suas histó-
rias apagadas pela 
ditadura”, afirma 
Claudia Carletto, 
secretária munici-
pal paulistana de 
Direitos Humanos 
e Cidadania.

O 
download 
do e-book 
é gratuito

dIsco

DIRETO NO CORAÇÃO 
– 40 ANOS DE 
ACONTECÊNCIAS | 
CLAUDIO 
NUCCI

“Você lembra, 
lembra? Naquele 
tempo eu tinha 
estrela nos olhos 
e um jeito de he-
rói.” É claro que você lembra: afinal, Sa-
pato Velho, de Claudio Nucci, Paulinho 
Tapajós e Mú Carvalho é um daqueles 
temas que atravessam gerações povo-
ando nosso imaginário. Assim como 
Toada, de Nucci com Zé Renato e Juca 
Filho, canção que catapultou o disco de 
estreia do grupo vocal Boca Livre.

Pois esses dois baitas hits da MPB re-
ceberam novos registros em Direto no 
Coração – 40 Anos de Acontecências 
(  ), novo trabalho em que Claudio 
Nucci celebra suas quatro décadas de 

carreira fonográfica e que chegou aos 
aplicativos de música nesta semana.  
O repertório traz ainda mais oito suces-
sos compostos por Nucci, muitos dos 
quais fizeram parte de trilhas sonoras 
de novelas, além de três canções inédi-
tas, incluindo uma parceria com o sau-
doso poeta Aldir Blanc, lançada como 
single (  ) em fevereiro deste ano.

O álbum segue com a participação de 
Dri Gonçalves, companheira de Nucci, 
na regravação de A Hora e a Vez, que 
esteve na trilha da histórica novela Ro-
que Santeiro (1985) e foi gravada no 
disco Pelo Sim pelo Não, de Nucci e Zé 
Renato, seu parceiro na canção ao lado 
de Ronaldo Bastos. Já o violoncelista Ja-
ques Morelenbaum e o flautista Zé Luis 
aparecem em Vontade de Viver, parce-
ria com Luiz Fernando Gonçalves que 
integra o disco de estreia de Nucci e foi 
regravada por Emílio Santiago.

A clássica Toada vem a seguir, com 
Paulinho Moska na nova versão, en-
quanto Sapato Velho, que arrebatou o 
Brasil com o grupo Roupa Nova em 1981, 
ganhou regravação com Pedro Luís.

http://memoriasdaditadura.org.br/vala-de-perus-material-paradidatico/
http://memoriasdaditadura.org.br/vala-de-perus-material-paradidatico/
http://memoriasdaditadura.org.br/vala-de-perus-material-paradidatico/
http://memoriasdaditadura.org.br/vala-de-perus-material-paradidatico/
http://memoriasdaditadura.org.br/vala-de-perus-material-paradidatico/
http://memoriasdaditadura.org.br/vala-de-perus-material-paradidatico/
https://onerpm.ffm.to/diretonocoracao
https://onerpm.ffm.to/diretonocoracao
https://onerpm.ffm.to/diretonocoracao
https://onerpm.ffm.to/diretonocoracao
https://onerpm.ffm.to/diretonocoracao
https://onerpm.ffm.to/cacadahumana
https://onerpm.ffm.to/cacadahumana
https://onerpm.ffm.to/cacadahumana
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