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Apresentação		
				
														Os	escritos	deste	livro	foram	produzidos	entre	2017	e	2018,	
em	cadernos	de	notas,	em	cartas,	em	contas	de	redes	sociais.	Em	
comum	têm	a	pressa,	a	falta	de	espaço,	a	precariedade	da	falta	de	
um	lugar	para	escrever,	a	sonolências,	já	que	em	grande	parte	deste	
período	eu	trabalhava	em	um	emprego	noturno	do	setor	industrial.	
Surgiram	de	uma	necessidade	de	escrita	e	desejo	de	se	comunicar,	
da	perplexidade	com	um	mundo	e	um	tempo	do	qual	faço	parte,	um	
mundo	 com	 415	 ppm	 de	 Co2	 na	 atmosfera,	 algo	 nunca	 antes	
vivenciado	em	toda	a	história	de	nossa	espécie.	Um	tempo	inédito	
e	de	extremos.	Não	havia	uma	ideia	inicial	de	fazer	uma	coletânea	
/livro	 ou	 semelhante,	 isto	 surgiu	 com	o	 passar	 do	 tempo,	 com	o	
volume	de	material,	que	acabou	revelando	a	temática	ambiental	um	
elo	de	ligação	entre	estes	muitos	fragmentos.		 	
Ao	procurar	um	formato	para	o	livro	pensei	muito	sobre	o	material	
empregado.	 Optei	 por	 usar	 folhas	 reaproveitadas.	 Muitas	 delas	
descartadas	 e	 encontradas	 em	 containeres	 de	 lixo	 da	 cidade	 de	
Pelotas,	 RS.	 A	 ideia	 de	 que	 utilizar	 materiais	 da	 melhor	 maneira	
possível,	de	retirar	uma	pequena	fração	do	volume	diário	de	lixo	da	
cidade	em	função	deste	reaproveitamento,	pareceu-me	alinhado	e	
coerente	com	o	conteúdo	do	livro.	É	urgente	repensar	nossa	relação	
com	o	que	nos	rodeia.	Tudo	é	ambiente	inclusive	e	principalmente	
materiais	 que	 temos	 por	 banais	 como	 papel,	 cola,	 grampos.	 A	
fronteira	 entre	 ambiente	 e	 identidade	 é	muito	 permeável,	 talvez	
ilusória.	 Na	 encadernação	 se	 evitou	 o	 uso	 de	 colas,	 plásticos	 e	
metais.	O	uso	de	encadernação	com	costura	manual	é	uma	reflexão	
sobre	a	necessidade	da	grande	escala	e	da	velocidade.		Além	disto	
ao	usar	este	 tipo	de	costura	se	 torna	 fácil	de	ser	desmanchado	e	
assim	reciclado	ou	decomposto.	Lembrar	do	aspecto	temporal	do	

que	 nos	 cerca	me	 parece	 adequado,	 objetos	 produzidos	 por	 nós	
sejam	eles	quais	forem,	por	maior	o	vinculo	afetivo	que	tenhamos,	
precisam	ser	pensados	como	transitórios,	como	um	empréstimo	de	
material	 e	 energia	 que	 em	 determinado	 momento	 deverá	 ser	
retornado	para	assim	ser	usado	por	outros,	humanos	ou	não.		Um	
dia	no	futuro	estas	páginas	talvez	sejam	novamente	parte	de	uma	
planta	viva.	Compartilhamos,	coexistimos.	Compartilhar	e	coexistir,	
é	a	tarefa	que	nos	cabe	enquanto	espécie,	enquanto	humanidade,	
em	um	mundo	com	415	ppm	de	 co2.	Há	muito	em	 jogo.	Que	os	
escritos	 que	 seguem	 possam	 ajudar	 nesta	 tarefa	 coletiva	 que	
definirá	nossos	destinos	e	como	seremos	lembrados.		
	

																																		Hemisfério	Sul,	costa	da	Lagoa	dos	Patos,	2019.	
	 	



	
Preservar	para	quê?	Por	que	isto	tem	alguma	relevância?	Por	que	
não	 usar	 tudo	 o	 que	 queremos,	 da	maneira	 como	 queremos,	 na	
quantidade	 que	 bem	 entendermos	 tendo	 como	 regra	 ou	 freio	
unicamente	nosso	poder	 financeiro	 individual	ao	 longo	de	nossas	
curtas	 vidas?	 Preservar	 para	 que?	A	 pergunta	 parece	 simples,	 há	
milhares	 de	 respostas	 prontas	 tipo	 "por	 que	 tem	 de	 respeitar	 a	
natureza",	"aquecimento	global",	etc,	mas	acho	que	esta	pergunta	
tem	muitas	respostas,	é	uma	pergunta	pessoal	e	dever	ser	feita.	E	
quanto	maior	 a	 clareza	que	 tivermos	na	 resposta	mais	 efetivas	 e	
determinadas	 podem	 ser	 nossas	 ações.	 E	 as	 palavras	 que	 vou	
tecendo	 em	 minha	 resposta	 são	 saúde	 coletiva,	 lucidez,	
pertencimento,	patrimônio,	casa,	solidariedade,	justiça,	fragilidade,	
vida,	bolha	de	sabão...	E	em	minha	caminhada	vou	descobrindo	que	
perguntas	 com	 respostas	 prontas	 são	 na	 verdade	 perguntas	 que	
nunca	são	realmente	feitas.		
	
-x-	
	
Fiquei	a	olhar	o	céu	avermelhado	do	inicio	da	manhã	a	ouvir	este	
momento	do	dia	em	que	os	pássaros	acordam.	Como	os	pássaros	
passam	 a	 noite?	 Como	 um	 Beija	 Flor	 atravessa	 a	 madrugada	 no	
inverno,	o	ninho	é	raso	o	corpo	é	pequeno,	passa	frio?	E	o	Quero-
Quero	 com	 ninho	 a	 nível	 do	 solo?	 Ar	 frio	 desce.	 Como	 é	 dormir	
rodeado	de	geada?	Talvez	o	melhor	equipado	seja	o	João	de	Barro	
com	um	ninho	com	espessas	paredes.	E	ao	pensar	nisto	e	tentar	de	
forma	rasa	sentir	a	noite	e	o	frio	pelo	ponto	de	vista	não	humano	
quase	 consigo	 entender	 o	 alarido	dos	 pássaros	 com	os	 primeiros	
raios	 de	 sol.	 Dá	 para	 sentir	 o	 sol	 como	 o	 que	 realmente	 é,	 um	
sinônimo	de	vida.	
	

	-	Quanto	dinheiro	você	quer	pela	tua	capacidade	de	ver?	Ou	pela	
capacidade	de	andar?	Quanto	vale	isto?	Não	é	difícil	responder,	o	
interessante	destas	perguntas	é	que	elas	causam	desconforto	que	
as	 classifica	 como	 idiotas,	 absurdas,	 repulsivas.	Não	é	negociável.	
Esta	fora	do	valor	monetário.	E	se	começarmos	a	pensar	na	relação	
entre	 ambiente	 e	 saúde	 acho	 que	 a	 destruição	 de	 uma	 fonte	 de	
água,	poluição	do	solo	ou	coisas	assim	deveriam	causar	a	mesma	
reação.	Quanto	dinheiro	vale	a	Lagoa	dos	Patos?	
"Imagem	meramente	ilustrativa"	-	leu	na	embalagem	do	chocolate.	
Sabe-se	lá	porque	se	lembrou	das	paradisíacas	imagens	dos	postais	
de	praias.	"Com	a	quantidade	de	plástico	que	tem	por	aí	deveriam	
começar	a	colocar	isto	nos	cartões	postais.	Vivemos	cada	vez	mais	
em	 um	mundo	 de	 `meramente´	 e	 `ilustrativo´	 escrito	 com	 letras	
pequenas.".	-	pensou.	
	
-x-	
	
-	Eu	tive	uma	infância	de	alto	luxo.	Percebi	isto	ao	ler	o	que	é	tido	
como	"o	que	os	estudos	apontam",	o	que	se	busca	para	uma	criança	
européia...	 E	 sabe	 o	 que	 é	 isto?	 Contato	 com	 a	 natureza,	
alimentação	 de	 qualidade,	 sono,	 baixa	 exposição	 a	 propaganda,	
ambiente	com	baixo	nível	de	violência,	contato	com	animais,	tempo	
para	brincar	livremente,	brincadeiras	que	desenvolvem	capacidades	
básicas	como	correr,	saltar,	rastejar...	Por	que	agora	isto	ficou	raro?	
Por	que	isto	foi	colocado	como	"padrão	ouro"	se	antes	era	"padrão	
popular"?	 Para	 que	 a	 gente	 embale	 isto	 e	 venda?	 A	 alto	 preço?	
Como	hoje,	uma	criança	de	classe	média	de	10	anos	não	sabe	andar	
de	bicicleta?	Ou	mal	consegue	correr?	Como	nunca	subiu	em	uma	
árvore?	 O	 que	 estamos	 nos	 tornando?	 Coisas	 para	 serem	
valorizadas	 têm	 de	 ser	 certificadas,	 empacotadas,	 vendidas	 com	
sucesso	na	Europa,	exportadas		como	última	tendência,	e	aí	sim...	



As	 crianças	 que	 tiverem	pais	 com	 grana	 para	 pagar,	 poderão	 ser	
crianças	de	novo.	
	
-x-	
	
		Dia	destes	ouvi	uma	história	de	uma	pessoa	na	casa	dos	60	anos.	
Contou-me	 para	 minha	 surpresa	 que	 lembrava	 vividamente	 da	
primeira	vez	que	comeu	um	picolé.	E	pensei	na	primeira	vez	que	vi	
uma	 garrafa	 pet	 de	 2	 litros,	 daquelas	 com	 um	 plástico	 com	 cor	
diferente	no	fundo.	Fim	dos	anos	80.	Uma	modernidade,	coisa	de	
gente	da	capital.	Eu	não	saberia	dizer	quando	comi	um	picolé	pela	
primeira	vez,	nasci	em	um	momento	que	isto	já	se	normalizou,	em	
que	o	primeiro	contato	com	 isto	 se	dá	em	uma	 idade	 incapaz	de	
deixar	 uma	 marca	 vívida	 assim.	 Já	 a	 geração	 de	 crianças	 atual	
certamente	 não	 saberá	 dizer	 quando	 viu	 uma	 garrafa	 pet	 pela	
primeira	vez.	Marcas	geracionais.	E	fiquei	a	pensar:		evolução?	
	
-x-	
	
Inverno	no	sul.	Ficou	a	ouvir	o	chuveiro	ligado.	"Se	tivéssemos	que	
carregar	 toda	 esta	 água	 em	 baldes	 esquentá-la	 com	 lenha	 que	
tivemos	que	rachar,	usaríamos	a	mesma	quantidade	de	água	para	
tomar	banho?".	O	conforto	é	algo	que	procuramos,	mas	o	conforto	
tem	um	aspecto	de	imobilidade	e	inconsciência.	O	conforto	é	uma	
anestesia	muito	potente.	
	Lancherias	de	rodoviária	vendem	basicamente	salgadinho,	doce	e	
refrigerante.	 Sal,	 gordura	 e	 açúcar.	 Ficou	 olhando	 as	 embalagens	
multicoloridas	 de	 salgadinho.	 "Vivemos	 em	 uma	 época	 em	 que	
provavelmente	 mais	 crianças	 conhecem	 o	 que	 é	 um	 milho	 pela	
ilustração	de	um	pacote	do	que	uma	espiga	de	verdade,	veja	bem,	

a	espiga	não	a	planta.	 Isto	é	quase	uma	síntese	da	nossa	 relação	
atual	com	os	vegetais."	-	pensou.		
Olhou	o	logo	com	a	carinha	a	sorrir.	Nunca	uma	carinha	a	sorrir	lhe	
pareceu	tão	deprimente.	
	
-x-	
	
		Um	 dos	 lugares	 que	 gosto	 nesta	 cidade	 ao	 sul	 do	 mundo	 é	 a	
biblioteca.	As	cadeiras	são	um	pouco	desconfortáveis,	mas	as	mesas	
são	um	charme	e	a	luz	natural	muito	boa.	É	comum	ver	estudantes	
a	fazer	trabalhos	escolares	no	lugar.	Dia	destes	vi	um	grupo	deles	a	
fazer	 um	 cartaz	 para	 escola	 com	 o	 tema	 reciclagem/ambiente.	
Escola	tem	uma	certa	tara	por	cartaz	feito	em	grupo.	Usavam	EVA	
novo,	um	tipo	de	plástico	que,	nesta	cidade	tem	uma	chance	muito,	
muito	pequena	de	ser	reciclado.	Eu	nunca	vi	catador	coletando	EVA	
e	 para	 mim	 o	 que	 não	 esta	 na	 carrocinha	 de	 um	 catador	 é,	 na	
prática,	algo	não	reciclado,	independente	do	que	o	fabricante	diga.	
E	fiquei	a	pensar	nisto	nesta	incoerência	de	fazer	um	cartaz	sobre	
reciclagem	 com	 material	 novo	 e	 não	 reciclável.	 Sempre	 me	
pergunto	 o	 quanto	 eu	 entendi	 da	 temática	 ambiental,	 não	 só	
racionalmente,	mas	o	quanto	consigo	incorporar	a	ponto	de	gerar	
comportamento.	Fiquei	a	me	perguntar	o	quanto	eu	também	sou	
assim?	 Onde	 estão	 minhas	 incoerências?	 Como	 alinhar	 o	 que	
sabemos	com	o	que	fazemos?	E	sai	de	lá	com	a	sensação	de	que	o	
cartaz	em	parte	funcionou.	Comunicou	algo.	Despertou	reflexāo.	
	
-x-	
	
E	ouvi	via	telefone	aquela	coisa	assim:	
-	Meu	nome	é	Jéssica,	e	estou	ligando	para	oferecer	um	cartão	sem	
anuidade,	em	um	promoção	especial	e	tempo	limitado,	com	direito	



a	milhas,	uso	no	exterior...-	o	cartão	parecia	ser	uma	oferta	da	chave	
do	paraíso,	que	no	fim	sempre	se	revela	a	antecâmara	do	inferno.		
-	Jéssica.	Você	fala	de	onde?	
-São	Paulo.		
-Tem	sol	aí?	
Breve	silêncio.	
-Como?	
-Tem	sol	aí	hoje?	
-Acho	que	sim.	Não	sei.	
-Não	tem	uma	janela	perto?	Tu	não	consegue	ver	o	céu?	
-Não	senhor.	É	uma	central	de	telemarketing.	
-Então	diz	para	o	 teu	 chefe	que	eu	não	 vou	aceitar	o	 cartão,	 em	
função	 das	 condições	 de	 trabalho.	 Sabe	 como	 é,	 como	 diz	 a	
bandeira	do	cartão,	há	coisas	que	"não	tem	preço.",	uma	janela	é	
uma	delas.	
Ela	ri	de	forma	breve	e	discreta.	Agradece,	desliga.	
"Morar	em	São	Paulo	e	trabalhar	em	telemarketing,	em	um	lugar	
sem	acesso	a	janelas...	Às	vezes	olho	a	vida	que	tenho	e	me	sinto	
um	rei.".	-	pensou	ao	colocar	o	telefone	no	gancho.	
	
-x-	
	
		Estava	 a	 escrever:	 "Quem	 costura	 a	 roupa	 dos	 astronautas?"	
Enquanto	esperava	o	café.	E	como	é	início	de	mês	e	fim	de	tarde	o	
lugar	estava	cheio,	sem	nenhuma	mesa	livre,	embora	muitas	delas	
inclusive	a	minha	eram	ocupadas	por	somente	uma	pessoa.	E	nisto	
duas	senhoras	entraram	olharam	os	doces,	procuraram	uma	mesa	
não	 encontraram	 e	 decidiram	 ir	 embora.	 E	 ofereci	 a	 mesa.	 Ou	
melhor	a	parte	da	mesa	que	estava	 vaga.	 Elas	 ficaram	um	pouco	
surpresas.	E	acho	que	eu	também	pelo	reflexo	da	oferta.	Sorriram,	
agradeceram	e	saíram.	E	como	não	cheguei	a	nenhuma	conclusão	

quanto	aos	astronautas	fiquei	a	pensar	em	como	estamos	a	dividir	
espaços	comuns	e	como	isto	implica	em	sustentabilidade.	Por	que	
pareceu	estranho	para	elas	e	também	pra	mim	a	oferta?	Antes	de	
terminar	o	café	e	sair	escrevo	"A	exclusividade	não	é	sustentável.	
Compartilhar	será	necessário.".	A	frase	me	soa	como	um	rascunho,	
algo	 inacabado.	Pago	a	conta	e	saio	com	gosto	de	café	na	boca	e	
uma	reflexão	na	cabeça.	É	sexta	feira,	mas	para	o	Guapuruvu	que	
toma	os	últimos	raios	de	sol	isto	não	faz	diferença.	
	
-x-	
	
		Quatro	da	manhã.	Eu	e	mais	quatro	colegas	de	serviço	em	frente	a	
uma	esteira,	no	melhor	estilo	 fordista.	Cada	um	de	nós	a	sentir	o	
inverno.	 Um	 de	 meus	 colegas	 tem	 mais	 de	 60	 anos.	 Outro	 tem	
menos	de	25.	E	eu	tenho	37.	A	única	coisa	criativa	do	lugar	é	esta	
junção	 intergeracional.	 E	 quando	 o	 supervisor	 dá	 um	 tempo	
pergunto	ao	 senhor	com	mais	de	 sessenta	como	se	aqueciam	no	
inverno	quando	ele	era	pequeno.	E	ele	me	conta	de	uma	época	em	
que	 gás	 era	para	 rico,	 em	que	 se	queimava	basicamente	 lenha	e	
querosene,	em	uma	época	que	tv	e	geladeira	era	algo	impensável	
para	 a	maioria	 das	 pessoas.	 E	 o	meu	 colega	 de	 25	 fica	 surpreso,	
pasmo.	E	é	por	isto	que	eu	gosto	destes	relatos	biográficos,	pois	eles	
podem	 colocar	 em	 xeque	 nossa	 concepção	 de	 realidade,	 o	 que	
temos	 por	 certo	 e	 também	 indispensável.	 Quando	 estes	 relatos	
conseguem	nos	fazer	ver	a	realidade	de	outro	modo	penso	que	eles	
atingem	um	nível	de	arte,	pois	arte	é	isto,	uma	redefinição	do	que	
pensamos	 ser	 possível,	 a	 percepção	 da	 fragilidade	 de	 nossas	
realidades.	O	frio	estava	de	rachar.	Mas	a	pequena	conversa	pagou	
a	noite.	
	
	



	
			E	fiquei	pensando	naquelas	palavras.	E	acho	que	as	palavras	têm	
de	ser	usadas	com	certo	cuidado.	Elas	criam	e	distorcem	realidades.	
E	as	pessoas	têm	de	ter	cuidado	quando	usam	a	palavra	"fome"	e	
"sobrevivência",	 para	 justificar	 a	 permanência	 em	 empregos	 que	
muitas	 vezes	 são	 somente	 empregos,	 em	 lugares	 que	 somos	
somente	um	número	de	matrícula	em	um	contracheque	no	fim	do	
mês.	Eu	não	conheci	pessoalmente,	em	toda	minha	vida,	nenhuma	
pessoa	que	passou	perto	de	passar	fome.	Por	que	fome,	não	é	só	
aquele	desconforto	leve	que	sentimos	entre	uma	e	outra	refeição,	
fome	é	quando	 vê	pessoas	 ao	 seu	 redor	 emagrecer	 até	 a	morte,	
quando	você	come	terra,	quando	você	cogita	em	comer	cadáveres.	
Isto	é	fome.	Sobreviver	é	o	que	acontece	quando	você	se	recupera	
de	um	câncer,	ou	quando	caças	bombardeiam	sua	cidade,	quando	
você	tem	de	abandonar	tudo	e	migrar	pelo	deserto	em	função	de	
guerras,	quando	você	tem	de	caminhar	oito	horas	diárias	com	um	
balde	 na	 cabeça	 para	 conseguir	 água	 que	muitas	 vezes	 sequer	 é	
potável.	 Isto	é	sobreviver.	 	E	a	vaga	e	 longínqua	noção	que	tenho	
disto	é	por	 ler	 coisas	 sobre	o	 Sudão,	 relatos	de	 sobreviventes	de	
náufragos	em	alto	mar,	ouvir	testemunhas	de	guerras…	Uma	roupa	
nova,	um	celular	bom,	uma	teve	de	plasma,	uma	viagem	de	avião,	
um	 carro,	 um	 churrasco,	 uma	 cerveja,	 estas	 coisas	 e	 outras	 não	
podem	 ser	 vistas	 como	 "sobrevivência"	 pois	 vê-las	 assim	 é	 um	
desrespeito	 pelas	 pessoas	 que	 realmente	 sabem	o	 que	 "fome"	 e	
"sobrevivência"	significam.	
	
-x-	
	
Eu	 tenho	 dúvidas.	 E	 ter	 dúvida	 muitas	 vezes	 é	 uma	 espécie	 de	
consolo	porque	às	vezes	ter	a	resposta	pode	ser	algo	muito	duro.	
Pois	há	esta	coisa	de	que	tem	algo	que	você	não	entende,	que	neste	

algo	exista	alguma	razão	sensata.	E	pensei	nisto	quando	ouvi	uma	
história	de	um	amigo	que	trabalha	como	professor	de	crianças	da	
dita	 classe	 alta.	 Contou-me	 ele	 que	 percebeu	 que	 um	 aluno	
pequeno	 tinha	 mudado	 o	 comportamento,	 estava	 triste.	 E	 ele	
perguntou	 por	 que	 disto.	 E	 a	 criança	 respondeu	 "meus	 pais	
trabalham	muito	e	a	gente	quase	não	fica	junto.".	O	pai	juiz	e	mãe	
promotora,	o	que	dá	um	salário	que	ultrapassa	com	folga	mais	de	
30	 mil	 reais,	 algo	 nada	 desprezível	 para	 a	 realidade	 brasileira.	 E	
fiquei	a	me	perguntar	porque	alguém	tem	de	sacrificar	a	companhia	
e	o	convívio	com	o	próprio	 filho	quando	 já	se	tem	muito	mais	do	
que	me	parece	o	bastante.	Quanto	é	o	suficiente?	O	que	são	nossas	
prioridades?	 Eu	 quero	 acreditar	 profundamente	 que	 as	 pessoas	
estão	cientes	do	que	estão	fazendo.	Das	minhas	certezas	eu	só	sei	
que	minhas	dúvidas	são	meu	alento.	
	
-x-	
	
	Senti	o	contato	do	sol	no	rosto	naquela	manhã	fria	de	inverno	ao	
esperar	a	garota	terminar	de	cantar.	Coloquei	dez	reais	no	chapéu.	
Ela	agradeceu	um	pouco	surpresa	e	eu	perguntei	 se	ela	conhecia	
um	conceito	chamado	“Paisagem	Sonora”.	Expliquei	de	forma	breve	
talvez	super	resumida	que	é	o	conjunto	de	sons	que	fazem	parte	da	
paisagem	que	estamos,	que	em	certos	lugares	do	mundo	isto	é	um	
critério	 que	 pode	 derrubar	 ou	 elevar	 o	 preço	 de	 uma	 casa.	 É	 a	
paisagem	 que	 conseguimos	 ver	 melhor	 ao	 fechar	 os	 olhos	 e	 ela	
muda	tanto	um	ambiente	quanto	os	tijolos	e	ladrilhos.	
-	Sua	voz	ao	cantar	faz	parte	desta	paisagem,	altera	a	cidade.	Você	
constrói	uma	parte	da	cidade	com	seu	violão.	
E	sai	dali	a	pensar,	em	algo	que	alguém	me	disse	a	muito	tempo,	
que	quando	estamos	em	momentos	difíceis	a	melhor	maneira	de	
encontrar	 forças,	 é	 tornar	 os	 outros	 fortes.	 Dar	 um	 motivo	 de	



sorriso	para	os	outros	é	de	algum	modo	recuperar	as	próprias	forças	
para	sorrir.	
	
-x-	
	
		O	Marrocos	tem	uma	forte	tradição	com	trigo	e	pães,	mas	com	a	
reviravolta	 climática,	 em	 função	 da	 nossa	 sede	 insaciável	 por	
petróleo,	produzir	trigo	lá	esta	ficando	cada	vez	mais	difícil.	Hoje	um	
amigo	me	ofereceu	uma	carona,	caso	aceitasse	ele	sairia	cerca	de	
cinco	 quilômetros	 de	 sua	 rota	 diária,	 foi	 um	 ato	 de	 gentileza.	
Agradeci	o	gesto	mas	decidi	ir	à	pé,	tive	de	insistir	na	negativa.	E	por	
ter	 tempo	 para	 caminhar,	 o	 que	 entendo	 como	 um	 patrimônio	
pessoal,	 ter	 tempo	 para	 caminhar	 e	 olhar	 a	 cidade,	 lembrei	 do	
Marrocos.	E	pode	parecer	um	pouco	tolo	ou	romântico,	mas	pensei	
em	um	momento,	 “Vou	 caminhar	pelo	Marrocos,	 pela	 segurança	
alimentar	da	África.”.	E	tive	a	sensação	de	que	é	possível	fazer	de	
uma	caminhada	uma	reza.	Talvez	seja	algo	ingênuo.	Talvez	não.	
	
-x-	
	
E	me	lembrei	de	um	brinquedo	chamado	Playmobil,	 	uns	bonecos	
de	plástico,	e	de	outras	coisas	como	mosquiteiro,	enceradeira,	vídeo	
cassete,	gravador	de	fita	K7...	Fiquei	fazendo	um	inventário	de	todas	
estas	coisas	que	pertenceram	a	minha	realidade	no	passado	e	me	
perguntei:	 hoje	 onde	 estará	 os	 restos	 destes	 objetos?	 O	 quanto	
desta	 montanha	 de	 coisas	 que	 tivemos	 ao	 longo	 da	 vida	 foi	
corretamente	descartado?	E	acho	que	pensar	 isto	ajuda	a	 refletir	
sobre	muitas	coisas,	inclusive	nos	faz	ser	mais	tolerantes.	Todos	nós	
temos	um	rastro	ambiental.	Todos.	
	
	

	
E	perguntou	do	prêmio	da	Mega-Sena.	Eu	não	tinha	ideia	de	quanto	
era.	 E	 destas	 conversas	 fragmentadas	 que	 se	 tem	 em	 lugares	
fragmentados,	de	soslaio	olhei	as	pessoas	do	quarto.	Uma	delas	era	
o	filho	dele,	com	idade	de	cerca	de	20	anos	que	se	recuperava	de	
uma	 cirurgia	 para	 extrair	 uma	 bala	 nas	 costas,	 resultado	 de	
testosterona	 demais,	 reflexão	 de	menos	 e	 uma	 arma	 na	mão	 de	
outro	adolescente.	“Não	sei,	mas	ao	olhar	para	teu	guri,	vivo	e	a	se	
recuperar	 de	 um	 tiro	 que	 por	 menos	 de	 um	 centímetro	 não	 o	
colocou	para	o	resto	da	vida	em	uma	cadeira	de	rodas	acho	que	o	
senhor	ganhou	um	prêmio	bem	maior.	Todo	o	dinheiro	da	Mega	não	
faria	seu	filho	andar	de	novo	e	muito	menos	o	traria	de	volta	a	vida.	
Mega-Sena	é	troco	perto	disto.	A	tua	Mega-Sena	foi	outra.”.	E	pelo	
sorriso	acho	que	ele	entendeu.	
	
-x-	
	
"Teu	pai	cata	no	lixo"	esta	era	a	pior	ofensa	que	poderia	haver	na	
escola	onde	trabalhei	uma	vez.	Ter	o	pai	preso	ou	traficante	não	era	
problema.	E	fico	a	pensar	nisto,	não	é	uma	questão	de	periferia	ou	
não.	Catador	ou	traficante?	Percebe?	Você	pode	ser	um	cara	que	
não	aparece	mas	que	ajuda	a	preservar	petróleo,	energia	elétrica,	
minérios,	salva	pássaros	e	mamíferos	marinhos,	impede	que	bueiros	
entupam,	etc	ou	ser	um	cara	que	"pega	mulher,	tem	carrão,	arma	
na	cintura	e	ninguém	mete",	como	um	adolescente	me	disse	certa	
vez.	 Não	 é	 questão	 de	 periferia,	 é	 questão	 de	 toda	 uma	 insana	
cultura,	muito	além	de	um	bairro.	
	
	
	



Quando	estamos	na	cidade	dizemos	"Eu	sou	do	bairro	tal",	quando	
saímos	 da	 cidade	 ao	 invés	 de	 dizer	 o	 bairro	 dizemos	 "Sou	 de	 tal	
cidade",	quando	saímos	do	estado	não	dizemos	a	cidade	de	primeira	
mas	 "sou	 de	 tal	 estado",	 quando	 saímos	 do	 país	 não	 nos	
apresentamos	primeiramente	como	sendo	de	um	estado	mas	"sou	
de	tal	país".	Nossa	identidade	ganha	formas	novas	a	medida	que	nos	
deslocamos.	Ela	pode	crescer	e	englobar	muita	coisa,	uma	cidade,	
um	estado	ou	todo	um	país.	Viajar	talvez	ensine	isto	a		se	perceber	
como	sendo	algo	maior	que	uma	rua	e	um	bairro,	nosso	mundo	se	
amplia	 e	 com	 isto	 a	 possibilidade	 de	 nossas	 responsabilidades	 e	
nosso	sentimento	de	coletividade.	-	das	conversas.	
	
-x-	
	
"Blue	 Gold",	 "New	 Oil",...	 Pensou	 nestas	 expressões	 dadas	 por	
agências	internacionais	para	definir	água	neste	século.	E	pensou	no	
histórico	 que	 o	 ouro	 e	 o	 petróleo	 tiveram...	 "Expressões	 que	
denotam	valor,	mas,	só	saberemos	perceber	valor	quando	algo	for	
comparado	a	ouro	ou	petróleo?	Quando	apresentado	unicamente	
por	seu	aspecto	financeiro?"	-	pensou.	E	lembrou	de	uma	definição	
de	ouro	de	uma	tribo	norte	americana	na	época	da	corrida	para	o	
oeste	"a	pedra	amarela	que	deixa	os	brancos	loucos."	“Ouro	foi	um	
dia	só	uma	pedra	amarela.	Petróleo	um	líquido	viscoso	preto,	água	
sempre	foi	água.	Chamar	água	de	ouro	ou	petróleo	é	não	atingir	o	
ponto	certo.	É	pura	desvalorização	e	cegueira.”	-	concluiu.	
	
-x-	
	
-	E	o	que	você	acha?	-	era	a	pergunta	sobre	o	quanto	valorizávamos	
o	ambiente.	Em	um	bar.		

O	outro	pegou	o	jornal.	Era	o	principal	jornal	do	estado.	Folheio	as	
48	páginas	da	edição	do	dia.	19	de	janeiro	de	2018.	Ao	chegar	ao	
fim	respondeu	com	outra	pergunta:	
-	Por	que	não	há	uma	linha	deste	jornal	sobre	o	problema	ambiental	
atual?	Uma	linha.	Esta	crise	que	para	muitos	cientistas	é	o	principal	
desafio	de	nossa	época,	talvez	de		toda	a	historia	da	humanidade,	é	
deixada	de	lado	para	anunciar	ofertas,	transações	de	futebol,	casos	
de	polícia	e	fofocas	de	celebridades…	Minha	resposta	é	este	jornal	
ele	é	o	retrato	das	insanas	prioridades	de	um	tempo.	
	
-x-	
	
-	Faz	alguma	coisa,	busca	ela	lá	fora,	está	mexendo	com	terra,	vai	
ficar	imunda…	
E	lá	foi	ele	para	o	quintal	a	buscar	aquela	pequena	garota	de	5	anos	
que	nasceu	nesta	época	tão	 louca	onde	há	roupas	de	marca	para	
crianças	e	onde	estas	não	mais	podem	se	sujar.		
E	 a	 viu	 assim,	 encantada	 com	 um	 pequeno	 buraco	 de	 terra,	 a	
cutucar	minhocas	com	um	pedacinho	e	pau.		
-	Minhocas,	elas	são	nojentas-	disse	ela	com	uma	careta.	
-	 Minhocas…	 Vou	 te	 contar	 um	 segredo	 -	 sussurrou	 ele.	 	 -	 As	
minhocas	são	nossas	amigas.	E	elas	são	amigas	dos	golfinhos	e	dos	
ursos	 polares,	 aquele	 urso	 branco	 bonitão	 que	 a	 gente	 viu	 na	
internet.	
-	Como	ela	vai	ser	amiga	do	urso	se	ele	tá	la	longe?	
-	Funciona	mais	ou	menos	assim:	elas	ajudam	a	terra	a	ficar	boa,	e	
isto	mexe	 com	 uma	 coisa	 chamada	 ciclo	 do	 carbono,	 que	 tu	 vai	
entender	melhor	um	dia,	 isto	 faz	 com	que	o	 lugar	onde	os	ursos	
moram	não	derreta.	E	uma	terra	boa,	a	terra	é	algo	igual	a	gente,	
fica	doente,	fica	saudável;	se	ela	ficar	doente	afeta	água	que	vai	para	
os	rios	e	as	águas	dos	rios	vão	para	o	mar,	e	ai	prejudica	a	vida	dos	



peixes	que	são	a	comida	dos	golfinhos.	Elas	ajudam	os	golfinhos	a	
ter	o	que	comer.		Este	é	o	segredo	das	minhocas.	Elas	têm	amigos	
secretos,	 elas	 fazem	 um	 trabalho	 muito	 importante	 sem	 que	
ninguém	 	as	 veja	ou	escute.	Os	bichos	 se	 conversam	de	um	 jeito	
diferente,	fazem	amizades	de	modo	que	nem	sempre	é	fácil	de	ver.	
E	tem	outra	coisa	importante,	com		minhocas	a	terra	fica	boa	e	aí	
tem	 comida	 e	 se	 tem	 comida	 há	 menos	 chance	 das	 pessoas	
brigarem	feio	como	nas	guerras.	
E	a	garota	talvez	entendeu,	largou	o	pauzinho	e	tocou	a	minhoca.	
-	Agora	que	a	gente	ja	sabe	o	segredo	das	minhocas,	vamos	deixar	
elas	ai	e	voltar	lá	para	dentro.	Se	não	tua	mãe	vai	ficar	braba	e	vai	
gritar.	E	o	Pipoca,	nosso	amigo	cachorro,	que	tem	ouvidos	mágicos,	
muito	melhores	que	os	nossos,	vai	ficar	com	dor	de	ouvido,	ele	não	
gosta	de	grito,	vamos	voltar	para	os	ouvidos	dele	não	doer.	Vamos	
fazer	isto	por	ele.	
E	 voltaram	 de	 mãos	 dadas,	 e	 ela	 ficava	 olhando	 para	 traz	
provavelmente	a	pensar	nas	minhocas.	
	
-x-	
	
	Ela	ficou	olhando	intrigada	o	catador	pegar	 latas	no	container	de	
lixo.	“Por	que	ele	tá	fazendo	isto?”	-	perguntou,	com	a	naturalidade	
própria	de	uma	criança.		
-	É	o	trabalho	dele,	o	modo	como	consegue	ganhar	algum	dinheiro.	
E	ao	fazer	isto	ele	ajuda	o	Nemo,	lembra?	
-	O	peixinho	do	desenho!	-	respondeu.	
-	Isto.	O	Nemo	mora	em	um	lugar	chamado	Austrália,	do	outro	lado	
do	mundo.	Lá	tem	a	barreira	de	coral.	Lembra	que	são	os	corais?	
-	Humm…	Floresta	colorida	do	mar!	
-	Isto	mesmo.	Aquele	tio	cata	latinha	de	alumínio,	só	que	para	fazer	
estas	latas	tem	de	fazer	um	buraco	na	terra,	uma	mina	para	achar	

do	que	elas	são	 feitas,	depois	 transportar	 isto	até	a	 fábrica	e	 isto	
consome	um	monte	de	petróleo.	É	um	caminho	bem	longo	da	mina	
até	 a	 fabrica.	 Quando	 o	 tio	 acha	 uma	 latinha	 ele	 manda	 para	 a	
fábrica	 e	 ai	 não	 precisa	 ir	 buscar	 na	 mina,	 é	 um	 atalho	 e	 isto	
economiza	petróleo	e	energia	elétrica.	
-Mas	o	Nemo	não	mora	na	mina.	
-	Mas	acontece	que	o	caminho	mais	 longo	queima	mais	petróleo	
que	 acaba	 por	 aquecer	 a	 água	 do	 mar,	 é	 bem	 pouquinho	 este	
aquecimento	mas	faz	uma	baita	diferença,	é	como	quando	a	gente	
está	 com	 febre,	 um	 pouquinho	 a	mais	 de	 calor	muda	 tudo	 e	 os	
corais	coloridos	não	gostam	disto,		ficam	brancos	e	morrem.	E	aí	o	
Nemo	 fica	 sem	 casa.	 A	 gente	 pode	 olhar	 aquele	 tio	 de	 muitas	
formas,	ele	pode	ser	só	alguém	sujo	a	mexer	no	lixo,	ou	ele	pode	ser	
alguém	que	está	ajudando	a	preservar	a	Grande	Barreiras	de	Corais	
da	Austrália,	que	é	uma	das	coisas	mais	bonitas	que	há	no	mundo.	
Ele	esta	ali	no	lixo	ajudando	a	salvar	a	casa	do	peixinho	Nemo.	
-	Serviço	secreto	igual	as	minhocas!	
-	Isto.	É	por	ai.	
E	seguiram	a	olhar	as	andorinhas	que	estavam	a	chegar.	
	
-x-	
	
-	Tem	de	ter	uma	guerra	para	resolver	isto.		
E	ouviu	aquilo.	Respirou.	Mordeu	de	leve	o	lábio	inferior.		
-Eu	gosto	muito	das	mulheres,	das	crianças	de	dos	cachorros	para	
querer	 uma	 guerra.	 E	 mulheres	 pode	 parecer	 genérico,	 entenda	
mulheres	como	minha	mãe,	namorada,	professora...	Estupros	são	
comuns	em	guerras,	a	 invasão	de	Berlim	na	segunda	guerra,	pelo	
exercito	 vermelho	 também	 é	 conhecida	 como	 o	 "estupro	 de	
Berlim",	tanto	que	nos	primeiros	anos	após	o	fim	da	guerra	abortos	
eram	facilitados	pelo	governo.	E	algo	parecido	aconteceu	quando	o	



Brasil	 invadiu	Assunção,	no	que	por	aqui	se	chama	de	"Guerra	do	
Paraguai"	 mas	 lá	 se	 referem	 com	 "La	 Guerra	 Grande",	 e	 foi	 lá	
também	que	 vi	 de	 forma	 simbólica	 caixões	 de	 crianças,	 cobertas	
com	a	bandeira	do	Paraguai,	no	Panteon	de	los	Heroes,	a	simbolizar	
as	 crianças	 que	 lutaram	 e	 foram	mortas	 em	 combate...	 Crianças	
lutando,	 a	 guerra	 é	 uma	 insanidade	 tão	 grande	 que	 não	 dá	 para	
saber	se	a	loucura	maior	é	mandar	as	crianças	lutar	ou	atirar	nelas...	
Gosto	dos	cachorros,	por	que	a	fome	anda	de	mãos	dadas	com	a	
guerra.	 Como	 haver	 agricultura	 e	 suprimentos	 em	 um	 país	 em	
conflito?	Cachorros	e	gatos	viram	comida...	Há	um	livro	chamado	"A	
arte	 da	 Guerra",	 	 nele	 há	 uma	 citação	 que	 diz	 que	 o	 verdadeiro	
general	 vence	 sem	precisar	 sacar	a	espada	da	bainha,	me	parece	
curioso	que	um	dos	maiores	 tratados	de	guerra	 faça	um	elogio	a	
paz,	talvez	por	saber	que	em	uma	guerra	seja	qual	for	o	resultado	
todos	perdem.	Algo	morre	em	nós.	
	
-x-	
	
	“Claro	que	é	ótimo	que	os	caras	descobriram	uma	enzima	que	pode	
auxiliar	 na	 problemática	 do	 lixo	 plástico	 no	 mundo,	 pesquisa	 é	
fundamental,	mas	tem	um	porém	nisto.	Este	problema	do	plástico	
não	é	novo,	a	bactéria	está	em	fase	de	estudo	e	há	um	mundo	de	
distância	entre	algo	estar	em	estudo	e	ser	 realmente	aplicado	na	
vida	real.	Fico	a	me	perguntar	por	que	este	canal	de	tv	dispensa	mais	
de	 dois	minutos	 em	 horário	 nobre,	 que	 custa	 uma	 fortuna,	 para	
divulgar	isto	desta	maneira,	será	que	não	seria	produtivo	dar	mais	
ênfase	a	problemática	do	plástico	de	um	outro	modo?	Sabe	como	
eu	 traduziria	 a	 matéria?	 Seria	 algo	 assim:	 “Pessoal	 sigam	
comprando,	 sigam	 fazendo	 o	 que	 sempre	 fizeram,	 não	 se	
preocupem	 alguém	 está	 resolvendo	 o	 problema.	 Aliás,	 está	 tudo	

resolvido!	Vocês	não	têm	nada	a	ver	com	isto,	sigam	comprando!.”	
-	dos	comentários.	
	
	
		Pensei	 na	 reposta.	 Eu	 poderia	 dizer	 que	 juntei	 aquelas	 garrafas	
plásticas	 por	 entender	 que	 aquilo	 vai	 acabar	 no	mar,	 que	 vai	 ser	
visto	como	comida	por	mamíferos	e	aves	marinhas,	que	poderá	virar	
microplásico	e	entra	na	cadeia	alimentar	e	voltar	para	nossa	mesa	
um	dia,	que	aquele	plástico	pode	entupir	bueiros	e	isto	torna	os	dias	
de	 chuva	 mais	 difíceis,	 que	 plástico	 em	 sua	 maioria	 emprega	
petróleo	 na	 fabricação	 e	 petróleo	 deve	 ser	 poupado	 pois	 é	 um	
recurso	que	se	renova	em	um	tempo	que	nós	humanos	não	temos	
e	é	a	fonte	de	muitas	guerras,	poderia	dizer	também	que	a	indústria	
da	reciclagem	garante	renda	e	emprego,	que	isto	tem	relação	com	
a	segurança	de	uma	cidade		a	torna	mais	tranquila,	menos	violenta	
e	com	menos	custos	com	presídios,	menos	grades	e	cercas	elétricas	
e	 que	 afeta	 a	 qualidade	 de	 vida	 e	 gastos	 com	 dinheiro	 público,	
pensei	 em	 dizer	 que	 reciclar	 economiza	 energia	 e	 isto	 tem	
implicação	 com	 as	 mudanças	 do	 clima…	 Pensei	 em	 dizer	 muita	
coisa,	mas	resumi	de	uma	forma	mais	simples:	
-	É	minha	cidade	é	minha	casa.	Eu	gosto	deste	lugar.	
	
-x-	
	
	A	rastreabilidade	era	total.	Era	possível	saber	exatamente	a	vaca	de	
onde	 vinha	 o	 leite,	 o	 dia	 da	 ordenha	 e	 o	 leiteiro	 era	 o	 próprio	
ordenhador.	 As	 vacas	 eram	 criadas	 no	 pasto	 e	 alimentadas	 com	
milho	criolo	e	cana.	A	produção	era	 local	e	o	 transporte	utilizado	
para	distribuição	era	uma	carroça.	Além	disto	o	chefe	da	família	era	
um	senhor	 idoso	de	origem	polonesa.	Poderia	ser	vendido	assim:	
"Produto	 orgânico,	 agricultura	 familiar,	 transporte	 movido	 com	



fontes	 renováveis,	 garante	 sustento	 para	 imigrantes	 assegurando	
assim	 a	 diversidade	 cultural	 e	 a	 sustentabilidade	 da	 economia	
local.".	Mas	era	meados	dos	anos	oitenta,	em	uma	cidade	do	sul	do	
Brasil.	 Uma	 época	 em	 que	 certas	 coisas	 não	 haviam	 chegado.	
Riqueza	que	não	é	percebida	é	tratada	como	rotina.	
	
-x-	
	
"Um	dia	era	possível	nadar	aqui.	Tinha	até	peixe."	-	pensou	ao	ver	o	
rio	Tietê	pela	janela	do	ônibus.	"Este	rio	está	no	centro	do	coração	
financeiro	do	país,	o	dinheiro	do	Brasil	passa	por	aqui,	as	principais	
emissoras	de	radio	e	tv	estão	nesta	cidade.	Todo	mundo	sabe	que	
este	rio	é	isto...Talvez,	as	pessoas	esqueceram	que	isto	é	ou	foi	um	
rio.	É	o	retrato	de	alguma	coisa	que	não	sei	bem	o	que...Talvez	das	
nossas	políticas	públicas	e	relação	pessoal	com	a	água."	-		pensou.	
Estava	a	chegar	em	São	Paulo,	uma	cidade	que	ele	nunca	soube	ao	
certo	como	se	relacionar.	
	
-x-	
	
E	 rimos.	 Era	 tudo	 uma	 merda.	 Um	 emprego	 fudido,	 um	 chefe	
cretino,	um	país	com	políticos	corruptos,	um	mundo	vindo	abaixo...	
Eu	no	carona	e	o	motorista.	Rimos	de	uma	piada	em	que	um	dos	
carregadores	fez,	uma	brincadeira	sobre	funcionais	temporários....	
Rimos	de	nós	mesmos.	E	de	alguma	forma,	mesmo	estando	em	uma	
situação	 nada	 boa	 aquele	 riso	 nos	 trouxe	 certa	 dignidade.	 Fez	
lembrar	que	estamos	vivos,	apesar	de	tudo	a	vida	grita	e	pulsa.	Há	
sol	 sobre	 nossas	 cabeças	 e,	mesmo	 com	 nossa	 violência	 urbana,	
estamos	 muito	 distantes	 da	 brutalidade	 e	 insanidade	 de	 uma	
guerra.	Há	paz,	há	sol,	há	comida,	há	possibilidade	de	rir	.	E	onde	há	

tudo	 isto,	há	também	de	algum	modo	esperança.	"Estamos	vivos.	
Geralmente	esquecemos	mas	estamos	vivos."	-	pensei	a	sorrir.	
	
-x-	
	
-“Eu	tendo	para	o	meu	churrasco	do	fim	de	semana	e	a	cerveja	tá	
bom.	O	resto	é	o	resto."	-	ouviu.		
-	Eu	não	sei...	 Talvez	a	 coisa	 seja	assim	como	esta	estrada.	O	 teu	
carro	pode	estar	bem.	A	tua	pista	pode	estar	ok,	mas	se	o	cara	que	
vem	no	carro	na	direção	contrária	estiver	com	sono,	ou	bêbado,	ou	
louco,	ou	com	o	carro	velho...	Talvez	não	basta	só	o	nosso	lado	estar	
bem...	 Se	 o	 outro	 lado	 estiver	mal,	 cedo	 ou	 tarde	 acabamos	 por	
encontrar	 uma	 carreta	 de	 frente	 a	 100	 km/h...	 Cedo	 ou	 tarde	
perdemos	nossa	picanha.	
	
-	E	o	que	você	acha?	-	perguntou	a	terapeuta.	Pensou	um	pouco.	
-	Que	vivemos	em	uma	época	com	problemas	complexos	mas	com	
a	paixão	pelas	soluções	simples.	Em	resumo	é	isto.	
	
-x-	
	
E	os	pequenos	olhos	se	moviam	rápido	a	acompanhar	o	voo	rápido	
e	ágil	da	andorinhas	a	capturar	insetos.		
-	As	andorinhas	vieram	passar	o	verão	com	nós.	-	disse	ele.		
-E	para	onde	elas	vão	depois?	
-Depois	 que	o	 verão	 acaba	 aqui	 elas	 vão	para	 outro	 lugar,	 que	 é	
verão,	acho	que	na	America	Central,	um	lugar	 longe	ao	norte.	 -	e	
mostrou	a	direção	com	o	braço.		
-	Longe	igual	quando	fomos	no	vovô?	Um	dia	todo	de	carro?	
-Muitos	dias	de	carro.	
-Uuu!	Que	longe!	E	elas	moram	lá?	



-Lá	e	aqui.	
E	ela	ficou	a	pensar	e	disse	com	a	alegria	infantil	de	uma	descoberta:	
-	Elas	têm	uma	casa	bem	grande!	
-	É	bem	grande.	Talvez	a	gente	um	dia	aprenda	isto	com	elas,	que	a	
nossa	casa	é	bem	maior	do	que	a	gente	acha.	Vai	muito	além	dos	
nossos	pequenos	apartamentos...	Vem,	vamos	amanha	elas	estarão	
aqui	 ainda,	 temos	 de	 ir	 agora.	 -	 a	 pegou	 pela	 mão.	 Sobre	 suas	
cabeças	as	andorinhas	riscavam	o	céu.	
	
-x-	
	
"Quantas	tatuagens	de	golfinhos,	tigres,	águias,	falcões,	carpas,	etc	
há	por	aí?	As	pessoas	mesmo	nunca	tendo	visto	de	perto	tais	bichos	
as	 tatuam.	 Há	 algo	 de	 reverência	 nisto,	 de	 homenagem.	 E	 isto	
parece	 ser	 atemporal	 e	 intercultural.	 Tatuamos	 estes	 animais,	
acreditamos	 gostar	 deles	 e	 os	 matamos	 sufocados	 por	 nossas	
garrafas	pet	e	nossa	queima	desenfreada	de	petróleo.	Que	estamos	
a	fazer?	Que	entendemos	por	responsabilidade	e	afeto?	Nada	me	
parece	muito	fácil	de	entender…”-das	conversas	
	
-x-	
	
		Ser	rico	virou	algo	assim,	ter	um	Land	Rover	blindado,	morar	em	
um	condomínio	fechado	com	câmeras	de	visão	noturna	e	segurança	
privada,	 comprar	 coleções	 de	 roupa	 italiana	 que	 são	 o	 resto	 da	
Europa...	 E	 isto	 em	 uma	 cidade	 com	 uma	 lagoa	 gigante	 porem	
poluída,	uma	cidade	em	que	o	presídio	esta	lotado	de	detentos	sem	
sequer	 o	 primeiro	 grau,	 onde	 o	 que	 a	 maioria	 dos	 estudantes	
universitários	 quer	 ser	 doutor	 para	 justamente	 e	 somente	 tentar	
morar	 dentro	 de	 tais	 condomínios...Qual	 o	 nosso	 conceito	 de	

riqueza?	Talvez	nosso	conceito	de	riqueza	seja	uma	das	coisas	mais	
miseráveis	que	temos...	
	
-x-	
	
-	Mas	 isto	é	 ridículo.	É	perda	de	 tempo,	é	uma	 luta	perdida.	Que	
adianta	catar	meia	dúzia	de	pet	ao	redor	do	quarteirão?	Olhe	para	
as	 pessoas	 em	 um	 supermercado	 aos	 domingos.	 Como	 você	 vai	
convencer	esta	gente	toda	a	reduzir,	veja	bem	eu	disse	reduzir,	não	
parar,	o	consumo	de	carne	ou	leite	ou	tentar	a	reduzir	a	quantidade	
de	plástico	comprada?	Isto	de	juntar	um	lixo	aqui	ou	ali	para	dar	aos	
catadores	não	faz	diferença	é	só	um	ato	simbólico.	-	argumentou.	
Ele	ouviu,	pensou	levemente	indiferente	disse:	
-	Que	seja	simbólico.	Por	que	assim	são	as	cerimonias	de	casamento,	
os	 funerais,	 os	 batismos,	 as	 formaturas,	 os	 desenhos	 que	 nossos	
ancestrais	fizeram	nas	cavernas	ou	nossas	assinaturas	em	contratos.		
Somos	simbólicos.	Feitos	de	atos	de	fantasia.	Deixa	eu	ter	a	fantasia	
de	que	ainda	é	possível.	De	que	eu	posso	morrer	com	um	pouco	
menos	de	arrependimento	e	uma	gota	a	mais	de	dignidade.	
	
-x-	
	
		Loucos	 tempos,	 confiamos	mais	 em	 dizeres	 como	 "conservante	
PIX,	PI,	acidulante	HIII..."	do	que	na	água	que	sai	das	torneiras.	
	
-x-	
	
		Dependente.	Foi	a	palavra	que	usei	para	me	definir	em	um	círculo	
de	apresentações.	E	a	psicologa	questionou	o	porquê,	já	que	é	uma	
palavra	que	ela	encarou	como	pejorativa.	—	 -	Sou	um	mamífero,	
dependi	 de	 leite	 humano,	 dependi	 de	 uma	 mulher	 dependo	 do	



plancton	 dos	 oceanos	 para	 ter	 oxigeno	 e	 respirar,	 dependo	 de	
bactérias	para	que	meus	intestinos	funcionem,	dependo	de	solo	em	
boas	condições	para	ter	comida,	dependo	de	agua	que	esteja	em	
condições	de	ser	ingerida,	dependo	de	pessoas	que	plantam	o	que	
como	no	prato,	fazem	a	água		chegar	a	minha	torneira,		e	o	lixo	que	
desaparecer	 dos	 containers.	 Dependo	 de	 uma	 linguagem	 para	
comunicação	 e	 esta	 só	 é	 possível	 em	 conjunto	 e	 a	 lista	
segue...Somos	 dependentes,	 talvez	 esta	 seja	 nossa	 identidade	
primeira	e	básica.	Talvez	das	nossas	ficções	o	mito	da	independência	
seja	o	maior	de	todos.	
Ela	anotou	algo	com	sua	caneta	BIC.	Esmalte	rosa	nas	unhas.	"	Não	
caiu	bem	em	você.	Pelo	jeito	você	não	lava	a	louça,	usa	o	tanque	ou	
se	importa	com	as	florestas	da	Indonésia."	-	pensei.	Lá	fora	chuva.	
Dentro	da	sala	10	pessoas	a	acreditar	que	suas	vidas	dependem	de	
ter	ou	não	um	emprego.	Que	bosta.	
	
-x-	
	
Um	lugar	ao	sul	do	mundo	onde	a	água	ainda	era	 limpa.	Tocou	o	
riacho	e	ao	sentir	a	água	gelada	 ficou	a	pensar.	 "Mais	de	60%	do	
nosso	 corpo	 é	 água,	 ficamos	 nove	 meses	 dentro	 da	 barriga	 de	
nossas	mães	mergulhados	em	água,	nossos	cérebros	são	protegidos	
dentro	de	nossos	 crânios	 por	 água,	 70%	da	 superfície	 da	 Terra	 é	
coberto	por	água.	Todos	os	processos	fisiológicos	conhecidos	sejam	
vegetais	ou	animais	necessitam	dela	para	acontecer.	E	somos	tão	
arrogantes	,que	acreditamos	que	nada	irá	acontecer	se	a	poluirmos	
a	torto	e	a	direito	que	podemos	lançar	na	água	desde	detergentes	
a	lixo	nuclear.		Como	podemos	acreditar	nisto?	Como	podemos	ser	
tão	insensatos?"	-	refletiu.	
Tirou	a	mão	da	água.	Teve	a	sensação	de	que	havia	conversado	com	
algo.	

		E	ao	olhar	o	rio	viu	algo	brilhar	sob	a	água.	"Plástico"	-	pensou.	E	
logo	 ao	 lado	 percebeu	 outro	 reflexo.	 Não	 eram	 plásticos	 eram	
peixes.	Lambaris.	E	ficou	a	pensar	por	que	o	primeiro	pensamento	
que	lhe	veio	a	mente	foi	"Plástico"	e	não	"Peixes"?	Por	que	em	seu	
mundo	 de	 referencias	 plástico	 era	 a	 primeira	 opção?	 E	 sentou	 a	
olhar	 os	 peixes	 a	 refletirem	 o	 sol	 a	 lhe	 mostrar	 uma	 outra	
normalidade.	
	
-x-	
	
		Há	de	se	valorizar	estas	pessoas	que	estão	a	tocar	violões,	a	dançar,	
a	escrever,	a	aprender	coisas	que	gostam.	Por	que	isto	é	vontade	de	
viver	 e	 isto	 é	 fundamental	 na	 atual	 crise	 ambiental.	 A	 força	
necessária	para	mudanças	virá	de	um	desejo	de	viver.	As	mudanças	
tão	necessárias	não	virão	de	frustrados	ou	de	pessoas	sem	nenhuma	
paixão	 pela	 vida,	 estes	 cruzarão	 os	 dedos	 para	 o	 mundo	 ir	 a	
bancarrota.	Então	pense	nisto,	faça	algum	esforço	ao	procurar	ao	
menos	 uma	 moeda,	 quando	 passar	 pela	 menina	 que	 canta	 na	
esquina,	 diante	 do	 chapéu	 no	 chão.	 É	 desta	 energia	 que	 vamos	
precisar.	
	
-x-	
	
É	 julho.	 Amanhã	 elas	 estarão	 mais	 perto.	 Amanhã	 acordaremos	
mais	próximos	de	baleias	do	que	hoje,	olhe	para	o	leste,	para	onde	
o	sol	nasce	e		se	lembre	disto.	Todos	os	anos	as	baleias	franca	vem	
da	 Antártica	 ate	 o	 literal	 e	 Santa	 Catarina	 nos	 meses	 de	 julho	 a	
novembro.	Mesmo	que	a	gente	não	as	veja,	mesmo	que	estejamos	
longe	do	mar,	amanha	elas	estarão	mais	perto	de	nós.	Elas	respiram	
o	mesmo	ar.	Talvez	o	ar	que	respiramos	esta	semana	passou	pelos	
pulmões	 de	 uma	 delas.	 Podemos	 ter	 tocado	 uma	 baleia	 sem	



perceber.	Olhe	para	o	leste	e	lembre	disto.	Talvez	faça	seu	dia	ser	
melhor.	
	
-x-	
	
		Em	uma	caminhada	na	cidade	de	Rio	Grande,	no	sul	do	mundo,		
nada	 o	 despertava	 muito	 interesse.	 Nem	 o	 museu,	 nem	 a	
arquitetura,	nem	o	 fato	de	 ser	 a	primeira	do	estado…	Comecei	 a	
pensar	que	foi	uma	certa	perda	de	tempo	ter	o	trazido	ali.	Mas	de	
repente,	perto	do	meio	da	praça,	quase	em	frente	a	prefeitura	ele	
parou	e	pude	ouvir	 algo	 como	“Uau!”.	 E	não	entendi	o	porquê	e	
procurei	 algo	 que,	 dentro	 do	 meu	 mundo	 de	 expectativas,	
merecesse	tal	reação.	E	ele	foi	caminhando	devagar	em	direção	a	
duas	figueiras.	“Olha	o	tamanho	disto!	Isto	é	a	coisa	mais	linda	desta	
cidade!	Você	nunca	vai	achar	uma	árvore	deste	tamanho	em	uma	
praça	da	Europa,	as	grandes	árvores	que	chegaram	ao	século	vinte	
foram	 destruídas	 pela	 segunda	 guerra,	 pelos	 bombardeios…	 Esta	
árvore	deve	ter	visto	o	último	imperador	de	vocês,	que	já	morreu,	
mas	ela	segue	aqui…	Uau!”	-	falou.	
E	me	senti	um	pouco	envergonhado	perante	a	árvore,	por	não	ter	
dado	 a	 devida	 atenção	 e	 percebi	 que	 de	 algum	modo	 a	 falta	 de	
árvores	grandes	era	uma	espécie	de	cicatriz	da	guerra	e	que	aquelas	
árvores	eram	uma	espécie	de	monumento	a	nossa	capacidade	de	
viver	em	paz.	
	
-x-	
	
Fim	 de	 tarde,	 a	 luz	 é	 amarela,	 areia	 ainda	 quente,	 água	 verde	
cristalina	faz	um	conjunto	perfeito	com	as	rochas	e	a	serra	que	da	
nome	ao	Parque	Nacional	da	Serra	da	Bocaina.	E	naquele	conjunto	
de	 praias	 que	 só	 é	 possível	 chegar	 à	 pé	 vê	 os	 turistas	 a	 se	

recolherem.	Vê	também	um	vendedor	ambulante	deixar	seu	velho	
isopor	 na	 areia	 e	 encontrar	 sua	 filha	 pequena.	 Provavelmente	
morador	da	região.	Junto	com	a	criança	entram	na	água	e	ficam	a	
brincar.	 Sente	 a	 imagem.	 Lembra	das	 praias	 que	 já	 visitou.	 Chile,	
Caribe,	Barcelona,	 Santa	Catarina...	 Percebe	que	está	em	um	dos	
lugares	mais	 lindos	 que	 já	 visitou	 na	 vida.	 E	 a	 cena	 da	 criança	 a	
brincar	dá	um	significado	a	mais.	Uma	criança	pobre	que	passará	
por	todas	as	precariedades	da	pobreza	ali	a	brincar,	de	graça,	sem	a	
necessidade	 de	 vistos,	 passaportes	 e	 prazos	 de	 partida.	 Naquele	
momento	ela	e	seu	pai	têm	acesso	ao	que	há	de	melhor	no	mundo,	
brincam	em	um	lugar	com	valor	paisagístico	e	natural	que	ocupa	o	
que	há	de	melhor	no	planeta.	E	para	ter	acesso	a	isto,	ao	que	há	de	
melhor,	 aquela	 criança	 não	 precisou	 ser	 filho	 do	 imperador	 do	
Japão,	sheik	árabe,	magnata	de	WallStreet...	Aquele	ato	de	brincar	
ali	 é	 de	 algum	 modo	 um	 exercício	 de	 igualdade,	 de	 justiça,	
democracia.	 Preservação	 ambiental	 garante	 não	 só	 a	 vida	 mas	
também	a	possibilidade	de	que	nossos	melhores	valores	sejam	um	
dia	alcançados.	É	fim	de	tarde.	Em	algum	lugar	ao	sul	do	Equador	a	
esperança	é	possível.	
	
-x-	
	
	-	Quer	tomar	um	café?	Eu	vou	estar	em	Nova	York	entre	o	Natal	e	
o	o	ano	novo.	Tenho	um	amigo	italiano	que	tem	uma	cafeteria	em	
Manhattan.	Seria	legal	te	encontrar	lá.	-	disse	ela.		
E	lá	naquela	cidade	ao	sul	do	mundo	ouviu	por	Skype	aquele	convite.	
E	pensou	em	dizer	algo	como:	 	 "Você	 já	ouviu	 falar	de	assimetria	
social	global?	Por	que	assim,	meu	passaporte	é	brasileiro,	eu	não	
tenho	 livre	entrada	nos	Estados	Unidos,	 tenho	de	pedir	um	visto.	
Tenho	de	ir	a	embaixada,	passar	por	uma	entrevista,	mostrar	renda,	
comprovar	que	vou	voltar...	Eu	não	tenho	o	privilégio	de	ter	de	fazer	



um	mero	registro	via	internet,	que	pode	ser	feito	até	72	horas	antes	
do	embarque	para	ir	a	tal	país,	privilegio	este	concedido	a	cidadãos	
europeus.	 Eu	 vivo	em	um	 lugar	do	mundo	em	que	 comprar	uma	
passagem	uma	semana	antes,	próximo	do	natal	sairia	uma	pequena	
fortuna	 e	 provavelmente	 as	 passagens	 ainda	 disponíveis	 são	
somente	as	da	primeira	classe.	Para	fazer	uma	viagem	deste	porte	
temos	 de	 nos	 programar	 por	 meses...	 Não	 há	 voos	 "Low	 cost"	
internacionais	aqui...	Nossa	moeda	não	é	tão	forte	como	o	Euro...	
Viajar	para	tão	longe	por	um	período	tão	curto	seria	uma	verdadeira	
extravagância,	 seria	 o	 café	 mais	 caro	 da	 minha	 vida.	 Enfim	 esta	
assimetria	 se	 resume	 a	 algo	 como:	 no	mundo	 quem	 tem	menos	
paga	mais.".	Mas	resumiu-se	a	dizer:	
-	 Obrigado,	 eu	 já	 estou	 com	 a	 agenda	 cheia,	 família,	 natal	 estas	
coisas.	Obrigado	pela	gentileza.	
	
-x-	
	
		E	terminou	de	ver	a	série	do	programa	sobre	arquitetura.	Foram	
mostrados	casas	em	países	como	Canadá,	Espanha,	Nova	Zelândia,	
Noruega,	USA...	Arquitetos	de	ponta,	e	clientes	com	muita	grana,	
grana	para	fazer	coisas	como	ter	de	construir	uma	estrada,	precisar	
de	helicóptero	cargueiro	para	transportar	material,	produzir	telhas	
de	 zinco	 sob	medida...	Os	 lugares	de	uma	 riqueza	paisagística	de	
tirar	 o	 fôlego,	 que	demandavam	 rios	 de	dinheiro	 com	 licenças;	 a	
fotografia	do	programa	foi	incrível...	E	não	se	disse	nada,	nada	sobre	
como	estas	casas	em	lugares	tão	remotos	geravam	energia	elétrica,	
abasteciam-se	 de	 água	 ou	 tratavam	 seu	 esgoto...	 E	 ficou	 com	 a	
sensação	de	que	faltou	o	essencial	e	de	que	arquitetura	de	algum	
modo	ainda	engatinha.	
	
	

	
Em	algum	momento	ou	talvez	por	uma	constelação	de	coisas	surgiu	
esta	ideia	de	que	nossa	casa	é	somente	o	que	está	depois	da	porta	
das	nossas	residências.	A	 ideia	de	que	o	parque,	a	rua,	a	calçada,	
todos	os	lugares	que	frequentamos	diariamente	deixou,	ou	perdeu	
muita	 força,	 de	 fazer	 parte	 deste	 conceito.	 Surgiu	 uma	 visão	
fragmentada	que	nos	isenta	de	responsabilidades	que	no	fim,	creio,	
é	a	raiz	de	todo	esta	encrenca	ambiental	que	vivemos.	Resgatar	a	
cidade	como	casa	é	um	passo	importante	para	resgatar	o	planeta	
como	lar.	
	
-x-	
	
Sentado	na	parada	de	ônibus	no	acostamento	de	uma	estrada	no	
sul	do	mundo.	Sentiu	os	pés	molhados.	Pensou	em	abrir	a	mochila	
seca-los	e	trocar	de	meia...	Frio,	menos	que	o	normal	para	época	e	
local	mas	ainda	assim	 frio.	O	desconforto	e	a	 falta	de	companhia	
começaram	 a	 dar	 lugar	 para	 um	 sentimento	 de	 desalento,	 um	
sentir-se	miserável.	Olhou	para	os	morros	no	horizonte	com	o	resto	
do	resto	da	Mata	Atlântica,	um	dos	biomas	mais	ricos	do	planeta.	
Lembrou	 de	 um	 padrão	 estudado	 em	 ecologia,	 o	 número	 de	
espécies	 aumenta	 a	 medida	 que	 nos	 aproximamos	 da	 linha	 do	
Equador.	A	biodiversidade	aumenta	nos	trópicos.	"Talvez	em	um	dia	
alguém	 que	 more	 aqui	 veja	 uma	 diversidade	 muito	 maior	 de	
plantas,	insetos	e	outros	animais	do	que	um	europeu	vê	em	toda	a	
vida."-	 pensou.	 "Isto	 deve	 ser	 visto	 como	 um	 privilégio."	 -	 lhe	
ocorreu	e	sentiu-se	grato.	Nisto	parou	o	ônibus.	
	
	
	



Porto	 Alegre,	 sul	 do	mundo.	 Estávamos	 a	 juntar	 as	 sementes	 de	
Guapuruvu	 caídas	 na	 calçada.	 Cada	 semente	 vem	 finamente	
embalada	em	uma	película	bem	fina,	em	forma	de	meia	hélice	que	
ao	se	desprender	da	árvore	sai	girando	e	a	planar	com	o	vento.	O	
morador	da	casa	ficou	a	observar,	veio	até	a	grade	e	perguntou	o	
que	catávamos.	Mostramos	as	sementes	e	como	retirar	elas	da	sua	
capa.	Ele	ficou	surpreso	com	o	tamanho	e	textura	lisa.	Havia	uma	
quantidade	grande	no	chão	e	ele	 ficou	perplexo	ao	perceber	que	
aquilo	 que	 estava	 pela	 calçada	 tinha	 sementes	 em	 seu	 interior.	
Percebeu	que	aquilo	era	parte	da	árvore	de	mais	de	6	metros	de	
altura	do	outro	lado	da	rua.	
Fiquei	a	me	perguntar	ao	voltar	a	caminhar	como	falar	de	desgelo	
de	pólos	e	mudanças	climáticas	quando	não	enxergamos	as	arvores	
do	quarteirão?	E	que	sentido	faz	falar	disto,	de	uma	paisagem	tão	
distante,	sem	estar	atento	ao	nosso	redor,	ao	que	nos	cerca?	Não	
sei.	Perguntas	difíceis,	de	qualquer	modo	saí	com	a	sensação	de	que	
apresentei	vizinhos	um	ao	outro.	
	
-x-	
	
Penso	novo	imposto	sobre	o	descarte	do	lixo.	Quais	seriam	outras	
alternativas?	 Buscaram	 outras	 alternativas?	 Por	 que	 taxar	 as	
pessoas	e	não	empresas?	Por	e	exemplo,	a	coca-cola	há	pouco	não	
trabalhava	 com	 plástico,	 lembro	 de	 quando	 surgiram	 as	 garrafas	
plásticas.	Optou	por	usar	plástico	elevou	seus	lucros	com	o	aumento	
do	consumo	e,	claro,	o	lixo	gerado.	Não	parece	difícil	saber	quantas	
garrafas	 entram	 mensalmente	 na	 cidade	 e	 o	 quanto	 vai	 para	
reciclagem.	Por	que	a	prefeitura	tem	de	arcar	com	este	deficit	e	se	
responsabilizar	pelo	pelo	transporte	e	aterro?	A	empresa	fica	com	
o	lucro,	a	prefeitura	com	o	problema	e	os	moradores	com	mais	um	
custo.	Qual	o	orçamento	da	coca	e	da	prefeitura?	A	empresa	investe	

em	 um	 projeto	 de	 reciclagem	 em	 outra	 cidade.	 Quanto	 do	
orçamento	investe	nisto?	Taxar	a	empresa	é	aumentar	o	custo	final	
do	produto	e	isto	reduz	o	consumo.	Quem	perde	com	a	diminuição	
do	consumo	de	refrigerantes?	Ou	de	alimentos	super	processados?	
Haveria	necessidade	de	nova	lei.	E	por	que	esta	não	é	aprovada	ou	
pensada?	Por	que	a	população	sempre	é	a	primeira	a	ser	penalizada	
e	taxada?	
	
-x-	
	
	Eu	sou	um	cara	de	sorte.	Dizem	que	a	 sorte	está	nos	cassinos,	a	
minha	anda	em	outras	coisas.	Tenho	quase	quarenta	anos	e	nunca	
passei	por	uma	guerra,	nunca	tive	a	menor	dúvida	de	que	teria	o	
que	 comer	 no	 dia	 seguinte,	 todas	 as	 casas	 que	 morei	 tinham	
torneiras,	água	encanada	e	sanitário,	luz	elétrica.	Nunca	passei	por	
uma	ditadura,	nunca	fui	preso,	torturado,	perseguido...	Não	moro	
em	um	lugar	onde	não	há	sol	por	meses,	mas	em	um	lugar	com	300	
dias	de	sol	por	ano.	Aprendi	a	 ler	bem	cedo,	a	andar	de	bicicleta,	
moro	em	um	país	em	que	não	preciso	pedir	permissões	para	deixar	
suas	 fronteiras,	 não	 há	 ninguém	 seriamente	 doente	 na	 família.	
Aprendi	a	gostar	de	aprender.	Talvez	você	diga	que	isto	é	o	básico,	
que	 sua	 vida	 também	 é	mais	 ou	menos	 assim,	 que	 não	 há	 nada	
demais	nisto,	mas	hoje	no	mundo	há	uma	parcela	muito	grande	de	
pessoas	sem	isto.	Não	sejamos	tão	cretinos	com	nós	mesmos	e	nem	
desrespeitosos	com	os	que	dariam	tudo	para	ter	a	vida	que	você	diz	
fudida	 e	 no	 lugar	 do	mundo	 que	 você	 chama	 de	merda.	 Temos,	
apesar	 de	 tudo,	 um	 sorte	 grande.".	 -	 	 falou,	 sentiu	 o	 caminhão	
sacolejar	e	a	viagem	seguiu	sem	lamúrias.	
	
	
	



Capa	 de	 revista,	 nela	 um	 rosto	 estampando	 a	 sorrir	 com	 um	
charuto,	é	a	foto	de	um	advogado.	Abaixo	os	disseres:	"Quem	está	
ficando	 rico	 com	 a	 lava	 a	 jato?	 Histórias	 de	 advogados	 que	
defendem	 os	 políticos."	 E	 a	 citação,	 em	 letras	 menores:	 "Estou	
desfrutando	de	um	padrão	de	vida	que	nunca	sonhei."		
-	Acho	que	a	corrupção	é	como	a	guerra.	Milhares	irão	sofrer	como	
no	inferno	e	uma	meia	dúzia	vão	encher	os	bolsos...	Fico	pensando	
em	quantos	académicos	de	direito	adorariam	ser	este	cara?	Gandhi	
e	Mandela	 também	 foram	 advogados.,	 e	 não	 deviam	 ser	 fracos,	
certamente	eram	inteligentes	o	bastante	para	encher	o	o	bolsos	se	
assim	quisessem.	Que	estamos	entendendo	por	sucesso?	Sucesso	é	
isto?	 Charuto,	 capa	 de	 revista,	 alto	 luxo	 enquanto	 o	 país	 vai	 a	
bancarrota?	Eu	tenho	uma	sensação	de	que	algo	saiu	dos	eixos...	
	
-x-	
	
Se	esta	coisa	toda	de	mudança	climática	for	verdade,	e	tudo	indica	
que	é,	vamos	ter	de	recriar	muitas	coisas,	entre	elas	o	conceito	de	
heroismo.	Temos	esta	ideia	atual	do	ídolo,	do	herói,	de	alguém	que	
recebe	 louros,	 glórias	 ,	 aplausos,	 fama...	 O	 herói	 que	 precisamos	
agora	é	do	anônimo,	do	que	não	aparece,	que	tem	alma	e	coração	
sem	 um	 rosto	 específico,	 fará	 coisas	 simples	 como	 economizar	
água,	reciclar	o	 lixo,	comprar	menos,	rodar	menos	de	carro,	 	será	
crítico	quanto	ao	consumo	de	produtos	animais,	escreverá	cartas	
para	o	governo…	Coisas	assim,	invisíveis.	Será	alguém	que		não	verá	
o	resultado	de	suas	ações,	que	lutará	uma	luta	que	aparentemente	
está	perdida.	Que	lutará	por	lutar,	por	que	sente	que	é	a	coisa	certa	
a	fazer.	Alguém	que	sente	que	isto	não	é	perda	de	tempo,	mas	que	
é	um	ato	de	respeito	e	generosidade	diante	de	si	mesmo	e	dos	que	
estão	por	vir.	Enfim	precisamos	de	outra	história.	Novas	narrativas,	
novos	conceitos.	

	
	“Este	 cara	 foi	 um	 gênio.	 Fez	 fortuna."	 -	 falou	 o	motorista,	 era	 a	
conclusão	após	ter	assistido	os	mais	de	60	capítulos	sobre	a	história	
de	Pablo	Escobar	no	netflix.	Ouviu	aquilo,	 ficou	a	pensar:	quanto	
tempo	isto	daria	acumulado?	Sessenta	horas?	Será	que	as	pessoas	
assistiriam	 algo	 com	 todo	 este	 tempo	 sobre	 a	 vida	 de	Mandela,	
Gandhi,	M.	L.	King,	Violeta	Parra?	Será	que	este	tipo	de	seriado	e	
narrativa	 não	 é	 uma	 espécie	 de	 homenagem	 e	 construção	 de	
idolatrias	perigosas?	Por	que	alguém	que	levou	uma	país	tão	bonito	
como	a	Colômbia	a	um	verdadeiro	caos,	que	proliferou	uma	droga	
que	 acabou	 com	 a	 vida	 de	 tantas	 outras	 pessoas	 e	 causou	 uma	
explosão	de	violência	urbana	em	tantas	cidades	é	tido	como	genial?	
Por	que	tem	dinheiro	para	decorar	a	entrada	da	fazenda	com	um	
avião?	 Que	 liberdade	 este	 cara	 com	 todo	 seu	 poder	 tinha?	 Um	
engraxate	da	rua	poderia	caminhar	para	todo	lado	mas	estes	caras	
viviam	 entrincheirados	 em	 suas	 mansões,	 presos	 de	 certa	
maneira.Provavelmente	 com	medo	 de	 retaliações.	 "Você	 deveria	
ver."	-	recomendou.	"Quem	sabe."	-	respondeu.	
	
-x-	
		
	"Faça	 um	 exercício	 de	 imaginação	 na	 próxima	 vez	 que	 for	 ao	
mercado.	Pare	no	 inicio	de	um	corredor,	 como	o	de	produtos	de	
limpeza,	 refrigerantes,	ou	higiene	pessoal.	Olhe	para	os	produtos	
nas	 prateleiras,	 imagine	 o	 volume	 que	 isto	 formaria	 caso	 fosse	
empilhado.	Agora	pense	que	estas	prateleiras	são	periodicamente,	
diariamente,	reabastecidas.	Quando	isto	formaria	em	uma	semana,	
um	mês,	um	ano?	Quanto	deste	lixo	foi	reciclado?	O	gerente	sabe	
dar	esta	informação?	A	industria	que	produz	isto	sabe	fornecer	este	
dado?	 E	 lembre-se	 isto	 é	 só	 um	mercado	 da	 cidade,	 do	 país,	 do	
mundo.	Para	onde	isto	tudo	vai	depois	de	usado?	Mandar	para	a	lua	



ainda	custa	muito	caro...	Entre	algo	ter	potencial	para	ser	reciclado	
e	 efetivamente	 o	 ser	 há	 um	mundo	 de	 distancia,	 há	 oceanos	 de	
distancia.	 Literalmente	oceanos	de	plástico.”-	Resposta	a	questão	
"qual	é	o	problema?".	
	
-x-	
	
Sim.	Somos	uma	família	de	imigrantes.	Viemos	há	duas	gerações	da	
Europa.	E	antes	da	Europa	viemos	da	Africa.	E	antes	da	África	viemos	
de	aves,	e	antes	de	ser	aves	fomos	répteis.	E	antes	de	repteis	nossos	
antepassados	 foram	peixes.	E	antes	de	peixes	coisas	unicelulares.	
Vivíamos	 nas	 profundezas	 dos	 oceanos,	 provavelmente	 perto	 de	
vulcões	 marinhos.Em	 certo	 ponto	 fizemos	 fotossíntese.	 Nossa	
matriarca	mais	 velha	 foi	 uma	bactéria.	 "De	onde	 somos?"	 é	 uma	
pergunta	que	depende	onde	queremos	iniciar	nossa	história.	
	
-x-	
	
	"O	 raio	 de	 sol	 que	 bate	 no	 teu	 rosto	 veio	 de	 uma	 das	 muitas	
explosões	 descomunais	 de	 estrela	 gigantesca	 e	 viajou	 a	 uma	
velocidade	assombrosa,	venceu	uma	distancia	muito	maior	do	que	
percorremos	 em	 todas	 as	 nossas	 andanças.	 Sol,	 a	mesma	estrela	
que	 viu	 nossos	 antepassados	 riscar	 cavernas,	 todas	 as	 nossas	
guerras,	que	tocou	o	14-Bis,	viu	dinossauros,	aqueceu	Elvis	Presley	
e	as	penas	dos	condores.	O	raio	de	sol	que	toca	o	teu	rosto	é	um	
presente	de	muito	longe	de	uma	estrela	que	viu	muita	coisa.	Seja	
gentil	com	ela,	seja	ao	menos	grato	pelo	presente."	-	e	entendeu	o	
pensamento	que	lhe	veio	ao	tomar	café,	como	um	´bom	dia´.	
	
	
	

"Sabe	 cara.	 Olhe	 para	 os	 nossos	 avós...	 Nossa	 avó	 sabia	 tosquiar	
uma	ovelha,	cardar	a	lã,	fazer	o	fio	e	tricotar	o	blusão.	Sabia	fazer	
compotas	para	aproveitar	e	preservar	comida.	Nosso	avô	construiu		
a	 própria	 casa,	 	 era	 capaz	 de	 abater	 um	 touro	 e	 aproveitar	
praticamente	 todo	 o	 animal.	 Sabia	 como	 tratar	 o	 couro,	 depois	
cortá-lo	e	trançar	uma	corda	que	seria	o	futuro	laço,	um	laço	que	
era	forte,	confiável	e	que	duraria	por	anos.	Era	uma	época	em	que	
era	possível	saber	quem	produziu	algo	só	por	olhar	um	objeto.	Eram	
gente	dita	simples.	Simples	somos	nós!	Que	mal	sabemos	pregar	um	
prego,	 fritar	 um	 ovo	 e	 o	 único	 nó	 que	 conhecemos	 é	 o	 dos	
cadarços…"		-	das	conversas	
	
-x-	
	
E	 olhou	 a	 linha	 do	 horizonte.	 E	 pensou:	 "	 Ao	 norte	 temos	 ursos	
polares,	ao	sul	baleias,	ao	leste	elefantes	e	ao	oeste	condores.	Eis	
meu	endereço	na	Terra.".	
	
-x-	
	
		Fogo	sob	a	pele.	Ácido	a	queimar.	Em	milésimos	de	segundo	algo	
muitas	vezes	menor	que	uma	gota,	uma	substancia	produzida	por	
um	 inseto	 com	 um	 corpo	 centenas	 de	 vezes	 menor	 que	 o	 meu	
produziu	uma	dor	intensa.	Incrível	poder	de	um	marimbondo.	Que	
coisa	poderosa,	impressionante	a	evolução.	E	enquanto	enxaguava	
em	 agua	 fria	 fiquei	 refletir	 sobre	 o	 poder	 do	 pequeno	 e	 do	
minúsculo.	 Pequenas	 são	 as	 abelhas	 e	 grande	 é	 sua	 importância,	
bem	como	as	minhocas,	o	fitoplanctôn	dos	oceanos...	Minúsculos	
são	as	bactérias	e	sem	elas	a	Terra	entraria	em	colapso,	alias	nem	
vida	 existiria.	 O	 pequeno	 não	 quer	 dizer	 fraco,	 o	 minúsculo	 não	
significa	desimportante.	Talvez	esta	seja	a	mensagem	mais	bonita	



de	toda	a	biologia.	É	importante	lembrar	disto	quando	tudo	ao	redor	
leva	as	pessoas	a	acreditarem	que	não	são	ninguém,	por	 levarem	
vidas	simples,	que	pequenos	atos	não	portam	consequências,	logo	
não	merecem	atenção.	Pele	vermelha.	Ardor.	Lembrei	outdoor	de	
uma	 empresa	 imobiliária,	 "venha	 viver	 a	 natureza."	 "Ferrão	 de	
marimbondo.	Venha	viver	a	natureza!"-	disse	para	ninguém	e	ri.	
	
-x-	
	
Sentou	no	banco	da	praça.	E	olhou	os	pardais.	Pareceu	algo	familiar.	
E	lembrou	que	eles	foram	para	a	América	como	viajantes	penetras	
nos	navios.	Pela	quantidade	eles	pareciam	ter	se	dado	melhor	no	
dito	 Novo	 Mundo.	 Um	 grupo	 de	 orientais	 se	 aproximou	 e	 os	
espantou.	E	na	 falta	dos	pardais	ele	 ficou	a	olhar	os	orientais.	Os	
lojistas	aqui	adoram	os	orientais	por	que	eles	compram,	compram,	
compram...	Olho	puxado	é	sinônimo	de	dinheiro	aqui.	É	perceptível	
pelas	roupas,	pelos	hotéis	que	ficam,	por	tudo.	E	querem	por	que	
querem	ser	ocidentais,	compram	roupas,	fazem	plástica	para	abrir	
os	olhos,	pintam	os	cabelos	de	loiro...		Engraçado	de	ver...	E	pensou,	
como	a	Europa	conseguiu	vender	esta	ideia	para	todo	o	mundo?	O	
quão	forte	é	isto,	a	ideia	de	que	a	referência	para	o	mundo	é	aqui?	
Pensou	 em	 quanto	 ele	 deveria	 ser	 engraçado	 para	 os	 outros...	
"Certo	 mesmo	 estão	 os	 pardais...".	 -	 levantou-se,	 caminharia,	
aproveitaria	 o	 resto	 do	 mesmo	 sol	 dos	 pardais	 que	 eram	
indiferentes	ao	fato	de	estarem	em	Berlim.	.	
	
-x-	
	
"Você	 caminha	 até	 a	 esquina	 com	 uma	 Paineira	 de	 uns	 4	 anos.	
Dobra	a	direita,	segue,	passa	por	dois	Jacarandás,	dobra	a	direita,	
segue	 reto	 até	 uma	Canafístula	 florida,	 dobra	direita	 novamente,	

passa	 por	 uma	 Pata	 de	 Vaca	 com	 cerca	 de	 um	 ano,	 mais	 uma	
Paineira,	esta	gigante	na	esquina,	e	vai	até	o	início	de	um	corredor	
de	 Jacarandás.	 Olhe	 a	 direita,	 haverá	 um	 arbusto.	 É	 ali."-	 seria	 a	
descrição	de	como	ir	de	minha	casa	ao	trabalho	a	um	passarinho.	
Há	muitas	formas	de	se	localizar.	
	
-x-	
	
Eu	estava	 ali,	 naquela	 sala,	 na	 frente	daquela	 tv.	Na	presença	de	
outras	pessoas.	 E	 vi	 o	noticiário.	Nele	 a	 irmã	de	um	montanhista	
brasileiro	 que	 havia	 sofrido	 um	 acidente	 em	 Torres	 Del	 Paine,	
parecia	 mesmo	 com	 toda	 a	 tristeza	 dizer	 com	 serenidade	 ao	
jornalista,	 ´Ele	se	foi	fazendo	o	que	amava,	na	alta	montanha´.	As	
buscas	 tinham	 sido	 canceladas	 em	 função	 das	 condições	
meteorológicas.	Na	sala	onde	eu	estava	alguém	disse	 :	 “Para	que	
botam	 a	 vida	 em	 risco	 e	 morrer	 deste	 jeito?”.	 E	 pensei	 nas	
possibilidades.	 Grande	 parte	 de	 nós	 morrerá	 em	 hospitais.	
Provavelmente	 de	 câncer	 ou	 alguma	 doença	 cardíaca.	 Longe	 de	
nossas	 casas,	 sem	 o	 contato	 das	 pessoas	 que	 amamos,	 em	 um	
ambiente	que	nada	significa	para	nós...	Este	cara	lá	em	cima,	morreu	
em	um	lugar	lindo,	morreu	de	uma	forma	digna.	E	de	algum	modo	
senti	 alguma	empatia	 grande	por	 aquela	 família,	 de	 algum	modo	
entendia	 perfeitamente	 as	 palavras	 daquela	 irmã	 ao	 anunciar	 a	
decisão	de	deixar	o	corpo	do	irmão	sepultado	nas	montanhas.	
	
-x-	
	
Qual	garantia	 temos	de	que	as	colheres	ou	copos	plásticos	 foram	
limpos	antes	do	uso?	De	onde	veio	esta	ideia	de	que	o	descartável	
é	sinônimo	de	limpeza?	



Uma	criança	tem	uma	relação	com	o	tempo	diferente	de	um	adulto.	
Para	ela	o	passado	e	o	futuro	tem	outra	dimensão.	Ambos	parecem	
praticamente	 não	 existir,	 tudo	 é	 agora.	 Criança	 é	 instante.	 Como	
consumidores	somos	tratados	e	nos	comportamos	como	crianças,	
não	 sabemos	 de	 onde	 as	 coisas	 vêm	 e	 nem	 para	 onde	 vão,	 os	
objetos	 existem.	 Somos	 adulados	 pela	 publicidade,	 somos	
mimados.	Há	de	se	amadurecer	enquanto	consumidor	e	isto	implica	
em	 ver	 seja	 lá	 o	 que	 consumimos,	 como	 uma	 longa	 cadeia	 de	
materiais	e	ações,	necessários	antes	do	produto	a	nós	chegar	cadeia	
que	 se	 estende	 além	 de	 sua	 vida	 útil.	 Amadurecer	 nunca	 foi	 tão	
necessário.	
	
-x-	
	
Reduzir	 o	 consumo.	 Parece	 ser	 a	 recomendação	 comum	 para	 a	
questão	 climática.	 E	 fico	 a	 pensar,	 como	 fazer	 isto	 em	 uma	
sociedade	 em	que	 grande	 parte	 das	 pessoas	 trabalha	 para	 pagar	
contas	 em	 empregos	 que	 não	 gostam,	 em	 que	 o	 momento	 de	
comprar	é	visto	como	"O	Prêmio,	A	Recompensa"	pelo	trabalho?	E	
a	pensar	nisto	valorizo	cada	vez	mais	quem	faz	o	que	acredita,	pois	
parecem	 não	 necessitar	 deste	 consumo	 compensatório	 para	
encarar	 a	 segunda	 feira.	 Uma	 forma	 de	 respeito	 a	 si	 que	 acaba	
também	por	respeitar	o	ambiente.	
	
-x-	
	
		Bayer	comprou	Monsanto.	E?	E	assim:	segundo	o	IBGE	cerca	de	¼	
do	PIB	do	Brasil	provêm	do	agronegócio.	Nosso	principal	grão	é	a	
soja,	segundo	a	EMBRAPA.	Segundo	o	Ministério	da	Agricultura	mais	
de	90%	da	soja	plantada	no	país	é	transgênica.	Quem	tem	a	patente	
é	a	Monsanto.	Uma	fatia	grande	do	PIB	brasileiro	está	na	mão	de	

uma	empresa.	 A	 Bayer	 pagou	 66	 bilhões	 de	 dólares	 (isto	mesmo	
66BILHÕES!).Agora	 detêm	 a	 produção	 de	 medicamentos,	
defensivos	agrícolas	e	sementes.	Consegue	imaginar	a	força	de	uma	
empresa	 assim,	 Bayer/Monsanto?	 O	 que	 uma	 campanha	 política	
significa	 para	 uma	 empresa	 destas?	 Gorjeta?	 Esmola?	 Troco?	
Consegue	 imaginar	 o	 grau	 de	 honestidade	 demandada	 por	 um	
político?	Bobagem,	a	ver	novela...	
	
-x-	
	
A	imaginação	será	necessária,	porque	imaginação	é	uma	espécie	de	
elasticidade	mental,	um	olho	que	consegue	ver	longe.	Vivemos	em	
uma	época	em	que	ela	será	crucial.	Precisamos	enxergar	as	minas	
de	bauxita	da	Amazônia	e	os	efeitos	da	mineração	em	uma	latinha	
de	 cerveja	 jogada	 na	 rua.	 Ver	 um	 urso	 polar	 em	 um	 posto	 de	
gasolina.	A	seca	do	Marrocos	no	chuveiro	de	nossa	casa.	Precisamos	
ver	albatrozes	em	fragmentos	de	plástico	na	rua.	Ver	os	elefantes	
ao	 olhar	 para	 o	 leste	 e	 lembrar	 que	 suas	 rotas	 migratórias	 são	
alteradas	pelo	que	consumimos.	Entender	que	devemos	fazer	mais	
por	nossas	crianças	do	que	pagar	mensalidades	escolares	caras.	A	
ciência	mostra	isto	mas	temos	de	conseguir	enxergar	com	o	olho	da	
imaginação	pois	ele	que	realmente	irá	nos	tocar.	E	a	arte	pode	nos	
ajudar.	 Talvez	 a	 arte	 em	 função	 de	 sua	 capacidade	 de	 expandir	
nossa	 imaginação,	 seja	hoje,	 como	nunca	 antes,	 uma	questão	de	
sobrevivência.	
	
-x-	
	
A	simplicidade		é		subversiva.	
	 	



	
Posfácio		
	
	 	Algumas	 escritoras	 e	 escritores	 que	 me	 ajudaram	 a	
pensar/escrever.	
	
	 -	Silvia	Early,		
	 -	Vandana	Shiva,	
	 -	Ana	Primavesi,	
	 -	Jane	Goodall,	
	 -	Jared	Diamond,	
	 -	Naomi	Klein,	
	 -	Harald	Welzer,	
	 -	Harald	Lesch,	
	 -	Niko	Paech,	
	 -	Hartmut	Rosa,	
	 -	Amitav	Ghosh,	
	 -	Leonardo	Boff,	
	 -	James	Hansen,	
	 -	Stephen	Emmott,	
	 -	Edward	Osborne	Wilson,	
	 -	Mandy	Haggith.	
		
	
Em	um	mundo	pautado	pela	velocidade	e	barulho,	o	ato	de	ler,	algo	
lento	em	sua	natureza,	e	que	manda	silencio,	me	parece	cada	vez	
mais	um	ato	de	resistência	e	protesto.	Obrigado	por	seu	tempo	e	
atenção.	
	
	
	

 


