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Nickolas Behr
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Eu sei mas não devia
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Mesmo em um inferno/Eu me sinto feliz”. Só mesmo a 

genialidade do sambista carioca Cartola para lançar 

uma luz no fim do túnel ou mesmo no inferno. Com sua 

elegância, ele é um dos personagens desta edição, ao lado do 

artista plástico jamaicano Jean Basquiat. São personagens que 

inventaram um projeto de vida em cima de praticamente nada. 

Cartola é uma das pessoas mais elegantes da história do Brasil. Sua 

elegância não é a das peruas que compram roupas na Daslu, mas uma 

elegância superior. Elegância espiritual de sensibilidade, delicadeza, atenção para 

com o outro. Portanto, nada mais atual do que ouvirmos o que Cartola tem para nos 

dizer: ”A sorrir eu pretendo levar a vida/Pois chorando eu vi a mocidade perdida/E da 

tempestade o sol nascerá/E dessa saudade hei de encontrar alguém para amar”.

Editorial
S E V E R I N O  F R A N C I S C O 

Eu sei que a gente 
se acostuma. 

Mas não devia.
A gente se acostuma a 

morar em apartamentos 
de fundos e a não ter outra 

vista que não as janelas ao redor.
E porque não tem vista, logo se 
acostuma a não olhar para fora.
E porque não olha para fora, logo se acostuma 
a não abrir de todo as cortinas.
E porque não abre as cortinas logo se 
acostuma a acender cedo a luz.
E à medida que se acostuma, esquece o sol, 
esquece o ar, esquece a amplidão.
A gente se acostuma a acordar de manhã 
sobressaltado porque está na hora.
A tomar o café correndo porque está atrasado.
A ler o jornal no ônibus porque não 
pode perder o tempo da viagem.
A comer sanduíche porque não dá para almoçar.
A sair do trabalho porque já é noite.
A cochilar no ônibus porque está cansado.
A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia.
A gente se acostuma a esperar o dia inteiro 
e ouvir no telefone: hoje não posso ir.
A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta.
A ser ignorado quando precisava tanto ser visto.
A gente se acostuma a pagar por tudo o 
que deseja e o de que necessita.

E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar.
E a pagar mais do que as coisas valem.
E a saber que cada vez pagará mais.
E a procurar mais trabalho, para ganhar mais dinheiro, 
para ter com que pagar nas filas em que se cobra.
A gente se acostuma à poluição.
Às salas fechadas de ar condicionado e cheiro de cigarro.
À luz artificial de ligeiro tremor.
Ao choque que os olhos levam na luz natural.
Às bactérias de água potável.
A gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer.
Em doses pequenas, tentando não 
perceber, vai afastando uma
dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá.
Se a praia está contaminada a gente molha 
só os pés e sua no resto do corpo.
Se o cinema está cheio, a gente senta na 
primeira fila e torce um pouco o pescoço.
Se o trabalho está duro a gente se consola 
pensando no fim de semana.
E se no fim de semana não há muito o que fazer 
a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito 
porque tem sempre sono atrasado.
A gente se acostuma para não se ralar na 
aspereza, para preservar a pele.
Se acostuma para evitar feridas, 
sangramentos, para poupar o peito.
A gente se acostuma para poupar a vida.
Que aos poucos se gasta, e que, gasta de tanto 
se acostumar, e se perde de si mesma.

“
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SEVER INO  FRANC I SCO
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Paixão que

Nos dias de hoje elegância é confundida com as poses da 
cyberperuas na ilha de Caras, nas passarelas da moda ou 
na passarela virtual em que se transformou a televisão. 

Mas, na verdade, uma das pessoas mais elegantes do Brasil era um 
pedreiro, office-boy de repartição pública, lavador de carros, vigia de 
prédios e pintor de paredes. Claro que estou falando de Agenor de 
Oliveira (1908-1980), o Cartola, o sambista genial do Morro da Man-
gueira, autor de “As Rosas Não Falam”, “O Sol Nascerá”, “O Mundo é um 
Moinho”.
Cartola não tem a pose das cyberperuas ou dos mauricinhos. Ele é 
elegante de um outro ponto de vista superior: espiritual, de delica-
deza, sensibilidade e atenção para com o outro. Vejam só como ele dis-
pensa uma mulher em um samba: “Acontece que meu coração ficou 
frio/Vais sofrer, vais chorar/E você não merece/Mas isso acontece/ Se 
eu pudesse dizer que te amo/Ah! Se eu pudesse/Mas não devo não 
posso fazê-lo/Isso não acontece”.
Ele vem de uma época em que de qualquer caixinha de fósforo 

podia nascer um samba eterno. Ganhou o apelido de Cartola 
como uma gozação dos colegas de obra, nos tempos em que usava 

um chapéu de côco para proteger a cabeça dos respingos de cimento. 
Cartola cantou muitas mulheres na vida e no samba, mas o grande amor de 

sua vida foi Dona Zica. Eles se conheciam desde os tempos de criança no 
Morro da Mangueira. Cartola casou-se com uma moça e Dona Zica tam-

bém casou-se com outro rapaz. Mas, muito tempo depois, quando 
já estavam viúvos, eles se reencontraram e permaneceram juntos 
até a morte. Com Dona Zica, Cartola fundou o famoso bar Zicartola, 
uma trincheira do samba durante a década de 1970.
Dona Zica é a musa de “As Rosas Não Falam”, um dos mais inspira-
dos sambas de Cartola. Eu tive o privilégio de ver um show de Car-
tola em Brasília e de sentir o Teatro da Escola Parque quase desabar 
de comoção quando ele cantou “As Rosas Não Falam”. O seu lirismo 
atinge o coração de uma maneira mortal. Ninguém cantou o amor 
com tanta delicadeza quanto Cartola: ”Volto ao jardim/Na certeza 
que devo chorar/Pois sei que não queres voltar para mim/Queixo-
me às rosas/Que bobagem, as rosas não falam/Simplesmente as 
rosas exalam o perfume que roubam de ti”. O maior legado de Car-
tola são os seus sambas eternos. Ao invés de fazer homenagens, 
ouçamos as suas canções. Não é mesmo Cartola?”Quem gosta de 
homenagem é estátua. Eu quero continuar vivo e brigando pela 
nossa música”, afirma o sambista pela Internet espiritual, do outro 
lado da vida, com exclusividade para o Radcal.

deu Samba
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O
utro dia lembrei-me de tudo o que pas-

sei e das escolhas que fiz para poder 

estar agora - neste exato momento - 

escrevendo a minha história para você. Assim 

como milhões de jovens, eu pertenço a uma 

família que migrou da Região Nordeste para o 

Centro-Oeste em busca de uma vida melhor, 

e que durante essa travessia teve de enfren-

tar muitos obstáculos.

Desde muito pequena, bati de frente com 

situações muito difíceis e tive de fazer mui-

tas escolhas. Por ser filha de um casal que na 

época ainda eram adolescentes, comecei a 

“pagar o preço” muito pequena, pois eles não 

estavam preparados para me receber.

Devido a grandes pressões e muitas respon-

sabilidades, a minha família foi se desestru-

turando. O meu pai ainda muito novo acabou 

se envolvendo com álcool. Fui crescendo num 

ambiente de terror e medo, onde polícia, ami-

gos, drogas e família eram a mesma coisa. Eu 

tinha vergonha do meu pai, eu sentia falta de 

uma família de verdade.

Apesar de nunca ter tido tempo para sonhar, 

eu acreditava que aquela situação não era 

pretexto para eu me sentir uma coitadinha, 

acomodada e condenada a ser pobre e infeliz 

o resto da vida. “E foi justamente na adversi-

dade que eu tirei forças para mudar a minha 

realidade”. O tempo foi passando, eu tive que 

amadurecer e crescer mais rápido. E o que me 

motivava e me fazia acordar todos os dias era 

o meu sonho: eu sempre quis ser a melhor jor-

nalista deste país. Sempre tive plena consciên-

cia que não seria fácil, eu teria de lutar muito 

para chegar aonde eu queria. Então, comecei 

a traçar o caminho que eu queria seguir. Estu-

dava bastante, participava de seminários, de 

fóruns, de oficinas, de tudo o que pudesse 

me acrescentar conhecimento. Eu tinha um 

sonho, eu queria ser, e pra conseguir transfor-

mar o meu sonho em realidade eu comecei a 

construir o meu projeto de vida.

Só começamos a construir o projeto de vida 

quando o nosso sonho deixa de ser tratado 

como uma fantasia e passa a ser um projeto, 

com metas, prazos, objetivos e caminhos. E 

foi o que fiz. Desde então a minha vida passou 

a ter sentido, pois eu tinha um caminho para 

seguir, e tudo o que eu fazia me levava na dire-

ção do meu sonho, do meu projeto de vida. Eu 

sabia que para ser jornalista eu tinha de ter-

minar o ensino fundamental, o ensino médio, 

prestar um vestibular e assim por diante. O 

projeto de vida é o sonho com degraus, cons-

truído etapa por etapa, diariamente.

Acabo de completar 19 anos e numa escada 

de dez degraus, acho que estou no terceiro, 

no comecinho mesmo. A tarefa mais difícil eu 

já comecei a fazer, eu sei o que eu quero ser, 

eu sei quem eu sou, eu sei dos meus limites 

e sei do que sou capaz. O resto talvez eu só 

descubra com 90 anos. Não importa o tempo, 

o essencial é que eu descubra.

O que quero dizer a você é que nessa traves-

sia eu escolhi a segunda maneira, a de nave-

gar com mapa, bússola e roteiro. Estou tra-

çando o meu próprio caminho, mostrando que 

ser pobre, estudar em escola pública e não 

poder vestir as melhores roupas não é des-

culpa para se sentir incapaz. Você precisa 

acreditar, lutar e correr atrás. É claro que pre-

cisamos ter oportunidades. Muitas vezes acre-

ditamos que as oportunidades são apenas 

aquelas grandiosas como uma chance num 

emprego maravilhoso, ou um intercâmbio no 

exterior e deixamos valiosas chances escapa-

ram. Pare e pense: quais oportunidades você 

deixou passar hoje?

Em dúvidas do tipo qual livro ler (sugiro Encon-

tros e Travessias, Antonio Carlos Gomes da 

Costa), que roupa vestir ou que filme assistir, 

eu posso até te ajudar.

Agora, sobre o seu projeto de vida a resposta 

depende exclusivamente de você. A verdade 

é que está nas suas mãos a decisão de ser ou 

não o protagonista da sua história.O
 m
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“O que você e eu 
nos tornaremos 
no fim é apenas 
cada vez mais 
aquilo que 
estamos decidindo 
e tentando ser 
neste momento”.
John Powell

PARA SABER MAIS SOBRE COMO 

CONSTRUIR O SEU PROJETO DE 

VIDA LEIA O LIVRO EDUCAÇÃO E 

VIDA (ANTONIO CARLOS, ALFREDO 

CARLOS E ANTONIO DE PÁDUA, 

MODUS FACIENDI) E ENCONTROS 

E TRAVESSIAS (ANTONIO 

CARLOS GOMES DA COSTA, 

INSTITUTO AYRTON SENNA).
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J A N A Í N A  M I C H A L S K I

DIZEM QUE OS POETAS TÊM A CABEÇA NAS 
NUVENS... VOCÊ TAMBÉM É ASSIM?
Eu não sou assim não. No imaginário 

popular é assim. As pessoas acre-

ditam que o poeta é irresponsável, 

suicida, doente, frágil. São imagens 

românticas, fortes. Eu acho que 

não rola esse estereótipo. O poeta 

é muito ligado na realidade. Eu tenho 

um fio terra: as raízes das árvores. Sou 

casado há 20 anos, tenho o viveiro pra 

cuidar. Todo poeta precisa de uma atividade 

que puxe para o cotidiano. Esse dia-a-dia é a 

minha inspiração. Não sou poeta do quarto 

escuro. Sou poeta de rua – busco inspiração 

no contato com as pessoas.

BRASÍLIA INSPIRA?
Sim. Porque sua origem é mítica, muito arrai-

gada. Brasília é minha musa. E minha musa 

está sendo agredida... Agredida por desamor. 

Tem uma frase do Oscar Wilde: “Sempre man-

temos aquilo que amamos”. As áreas verdes 

estão virando estacionamentos... Fico imagi-

nando um futuro... Não gostaria que ficasse 

com problemas de metrópole e é o que está 

acontecendo. Tem hora que gosto muito da 

cidade e às vezes entro em crise. Brasília é 

minha eterna musa, mas minha poesia não é 

refém de Brasília. Não é só Brasília, tem outras 

coisas também. Também tenho conflito com a 

musa. Desse embate nasce a poesia.

O QUE BRASÍLIA TEM DE MAIS CRUEL?
O poder. O buraco negro de Brasília. No imagi-

nário popular tudo é culpa de Brasília. E quem 

sofre com isso são os brasilienses que moram 

aqui. Antes a imagem que se tinha de Brasília 

era modernidade, mas virou um centro de cor-

rupção, de gente parasita. Isso me incomoda. 

Quando saio daqui sempre tem alguém que diz: 

“Você é de Brasília? Então você é corrupto”. 

Tenho uma teoria: Brasília vai deixar de ser 

capital. Primeiro porque vai se tornar uma 

cidade que vai inviabilizar o poder, segundo 

porque um movimento nativista vai incomodar 

pela transferência da capital. E vai renomear 

a cidade: Braxília.

O QUE HÁ DE DIFERENTE ENTRE UMA PESSOA DE 17 
ANOS HOJE E A PESSOA DE 17 ANOS QUE VOCÊ FOI?
Eu fui muito politizado. O nosso sonho era 

Nickolas Behr, 
46 anos, é figura 

conhecida na cidade. 
Vendeu pela noite 
de Brasília cerca de 
10 mil livrinhos de 
poesia. Isso foi no fim 
da década de 1970, 
quando adolescente, 
recém-chegado do 
Mato Grosso, fazia 
poesia para conseguir 
decifrar Brasília. “Ou eu 
decifrava essa cidade-
maquete ou ela me 
devoraria”, diz o poeta.
Desde a sua chegada 
ao Planalto Central, 
Nickolas lançou 25 
publicações de poesia, 
fez muitos amigos, 
apaixonou-se por 
Brasília e descobriu-se 
ecologista.
Há três anos, ao assistir 
uma série especial de 
reportagens sobre a 
fome no Brasil, Behr 
quis fazer a sua parte. 
“Me emocionei e não 
pude ficar parado, fui 
atrás de alguma coisa 
que pudesse fazer para 
diminuir a desnutrição 
dos brasileiros”, 
relembra ele.
Foi assim que 
começou a distribuir, 
gratuitamente, 
sementes da hortaliça 
Moringa Oleifera. 
Com sete vezes mais 
vitamina A que a 
cenoura, a planta foi 
trazida para o Brasil há 
apenas 30 anos, mas 
é consumida há 3 mil 
anos na Índia. Ele falou 
com o Radcal.

T E X T O  E  F O T O S

mudar o mundo. O sonho hoje é um 

bom emprego, uma boa posição no 

mercado. Os jovens estão mais con-

formados com as forças maiores. 

Não sei se isso é bom ou ruim. 

Mas acredito que a descrença em 

mudança é uma coisa preocupante. 

O tempo não pára e cada um tem 

seu momento. Meu filho de 15 anos 

é um estudante responsável. Eu já fui 

mais inquieto.

SE VOCÊ PUDESSE FAZER UMA CAMPANHA DE VACI-
NAÇÃO NACIONAL, VOCÊ VACINARIA OS BRASILEIROS 
CONTRA O QUÊ?
O conformismo. Acho que a gente é muito con-

formado. Tudo tem justificativa... “Ah, deixa 

pra lá, é o Brasil...” Eu acho que as coisas só 

funcionam quando a gente quer mais. A ação 

tem de ser mais radical. Tipo os caras-pinta-

das. Acho que falta mais movimento popular, 

mais entusiasmo, mais “vamos conseguir”.

ALÉM DA VITAMINA “C” CONTRA A GRIPE E A VITA-
MINA “A” CONTRA A DESNUTRIÇÃO, QUAL OUTRA 
VITAMINA FALTA PARA NOSSO POVO?
Educação. O país onde o professor é mais valo-

rizado é o Japão. O professor lá é visto com 

respeito. E eles são uma potência. O Brasil 

nunca vai ser um país justo se não valorizar o 

professor. Tínhamos que radicalizar e envolver 

a população para acabar com o analfabetismo, 

por exemplo, que é uma vergonha enorme.

UMA COISA MUITO BELA:
O céu. Eu gosto de olhar o céu. Deitar no chão 

e imaginar que estamos numa nave... ter uma 

idéia que estou no sistema solar e a nave se 

mexendo, girando... e o sol girando também.

UMA COISA REPUGNANTE:
Corrupção. E eu acho que a gente é um pouco 

conivente. Há um risco de virar uma coisa nor-

mal. Cada vez que alguém rouba, o dinheiro 

deixa de ir para a merenda escolar, para o hos-

pital. É um problema enorme e não pode virar 

cultura nacional.

O QUE DÓI:
Muita coisa dói. Viver às vezes é difícil... Mas 

a poesia existe para aliviar. Todo tipo de arte 

é uma reação à dor.

“Somos 
coniventes com a 

corrupção. Cada vez 
que alguém rouba, é 

menos dinheiro para a 
educação”

O poeta queengoliu Brasília
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Poema de Nickolas Beher

Entre
Entre, por favor
Entre blocos
Entre quadras
Entre
Por favor

Desço aos infernos
Pelas escadas rolantes
Da rodoviária
De Brasília

Meu corpo boiando
No óleo que ferve
Um pedaço do meu coração
Num pastel de carne

Nem tudo
Que é torto é errado

Veja as pernas
De Garrincha
E as árvores
Do cerrado

Boa viagem, meus amigos
Que todos os dias
Pegam esses ônibus lotados
Que vão para Taguatinga
Gama, Planaltina...

Boa viagem, meus amigos
Que vão em pé, sentados,
Dormindo

Sonhando chegar em casa
Antes da novela começar

Estou começando
A perder o medo
Que tenho
Das pessoas
Já pego na mão
Da minha
namorada
A superquadra nada mais é do que a 
solidão dividida em blocos

“O poder é o 
buraco negro de 

Brasília”

“Os jovens de 
hoje são muito 
conformados”

engoliu Brasília
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A história desse artista 

parece um conto de 

fadas e começa como todo 

conto de fadas!

Era uma vez um menino de 

classe média nos Estados 

Unidos. Filho e neto de imi-

grantes, seu pai é haitiano 

e sua mãe, nova-iorquina, 

filha de porto-riquenhos, ele 

nasceu em Nova Iorque em 

1960.

Jean era nome de um santo 

(João em francês), Michel, 

nome de um anjo (Miguel, 

em francês). Seu sobre-

nome carregava a herança 

francesa no Haiti: Basquiat 

(lê-se Basquiá). Ele adorava 

desenhar: automóveis, qua-

drinhos, pessoas. Sempre 

foi bom aluno.

Na adolescência, ganhou 

os muros de Nova Iorque. 

Grafitava nos bairros do 

Soho e do Village. O adoles-

cente rebelde imprimia sua 

energia nas paredes. Muita 

tinta: amarelo, azul, verme-

lho, verde e preto e a assi-

natura. Sempre acompa-

nhados de sua marca regis-

trada: SAMO (que significa 

Same Old Shit: A Mesma 

Velha Merda) e uma coroa.

JEAN-MICHEL ERA REI

Aos 20 anos, com seus 

rabiscos fortes, de cores 

intensas, suas colagens 

malucas e criativas, o rei do 

grafite conquistou o mundo 

da arte.

Basquiat expôs nas mais 

famosas galerias de arte 

dos Estados Unidos e da 

Europa.

As pessoas ou se apaixo-

navam por seu trabalho ou 

torciam o nariz: ele era um 

rapaz negro americano.

Entre artistas e marchands 

(os donos das galerias), 

conquistou amigos. O papa 

da arte pop — um impor-

tante movimento que teve 

seu auge na década de 

1970 — Andy Warhol “ado-

tou” Basquiat e sua arte 

e o elogiava sempre que 

podia.

Livre, contestador e incan-

sável, com seu espírito de 

grafiteiro, tudo era tela para 

Jean-Michel Basquiat: papel 

de jornal, figurinhas, muros, 

madeira.

Ele era adorado. Em 1982, 

chegou a vender uma tela 

por 30 mil dólares.

Mas como no conto de “A 

Bela Adormecida”, tam-

bém na história de Bas-

quiat houve uma roca de 

fiar. No seu caso, não era 

um veneno preparado por 

sua madrasta. O inimigo de 

Basquiat foi a heroína.

Viciado, ele perdeu o con-

trole. Brigou com os amigos, 

afastou-se das pessoas.

Por isso, esse conto de 

fadas tem um final triste. 

Ninguém salvou o belo e 

esguio Basquiat. Aos 28 

anos, em 1988, ele mor-

reu vítima de uma overdose 

de heroína. Seu trabalho, 

porém, continua causando 

impacto onde é exibido. Bas-

quiat registrou para sempre 

seu nome entre as estrelas 

da arte. Um grafiteiro de pri-

meira que invadiu os sisudos 

museus do mundo.

Jean-Michel Basquiat
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C o m  s e u s  r a b i s c o s  f o r t e s ,  d e  c o r e s  i n t e n s a s ,  

s u a s  c o l a g e n s  m a l u c a s  e  i n v e n t i v a s ,  e l e  

r e v o l u c i o n o u  a  a r t e  d o  m u r a l

 O rei do grafiteJean-Michel Basquiat

R A Q U E L  M E L L O
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C A M I L A  T E L E S

Qual foi o primeiro contato 

de vocês com o forró?

Alemão • Nosso primeiro contato 

com o forró foi na balada noturna. 

A gente começou indo dançar. Em 

São Paulo existem muitas casas 

de forró e tinha uma galera que a 

gente conhecia da faculdade que 

tinha o costume de freqüentar os 

forrós. Depois eu e o Tato começa-

mos a trabalhar como DJs, a pro-

duzir festas de forró.

DH: Como e quando come-

çou a banda? E de onde veio 

a inspiração para o nome?

Alemão • Começou em 1998. A 

gente já tocava, mas era um negó-

cio bem em casa. Um negócio 

pra gente. Mas aí rolou a oportu-

nidade de montar a banda. Anun-

ciaram um festival no Mackenzie, 

faculdade que Tato estudava, aí 

Forró! O nome vem da expressão For All, na 

tradução, para todos. E não deixa dúvidas: 

o forró do grupo Falamansa, também chamado 

de Universitário, tem atraído a galera do Oia-

poque ao Chuí pra dançar agarradinho! Con-

versamos com Tato (vocal e viola), Alemão 

(zabumba), Dezinho (percussão e triângulo) e 

Valdir (acordeom), que juntaram seus talen-

tos e formaram a banda Falamansa, uma das 

mais novas expressões do estilo. Eles lotam as 

casas de forró de todo o Brasil e concretizam 

as palavras do rei do baião Luiz Gonzaga: “No 

ano 2000 o forró pé-de-serra vai tomar conta 

do Brasil”. Quem conhece não hesita, é bom 

mesmo! Então, deixa entrar...

Forró na terra

Como é tocar forró em São 

Paulo?

Tato • Na verdade, São Paulo, de 

uns dez anos pra cá, é a capital 

do forró. Hoje tem oito mil nor-

destinos por dia dançando forró! 

Segunda-feira, oito mil; terça-feira, 

oito mil... nenhum lugar do país 

tem isto, nem lá em cima no Nor-

deste. Então, na verdade, a gente 

encontra uma facilidade brutal 

pra trabalhar em São Paulo. Tem 

muita gente sim que critica, mas 

a crítica pra gente, graças a Deus, 

termina exatamente no momento 

que o cara vê um show. A crítica é: 

paulista não sabe fazer forró pé-de-

serra, aí quando vai ver um show 

diz: É forró pé-de-serra. Acabou!
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da garoa
Em entrevista ao Radcal, o grupo Falamansa 
fala sobre um dos ritmos mais quentes da 
música popular brasileira

ele me chamou e falou: “Vamos 

montar uma banda e participar do 

festival”. Como o Tato já compu-

nha, nós participamos e ganha-

mos o segundo lugar. Depois do 

festival, como a gente já conhe-

cia o pessoal que trabalhava na 

noite, porque a gente trabalhava 

na noite também, começamos a 

fazer shows toda semana e depois 

pegamos uma rotina de shows 

quase diária.

Tato • O nome Falamansa surgiu 

neste mesmo festival. Normal-

mente, as bandas que se apresen-

tam nos festivais universitários 

são de rock, heavy metal, punk 

rock e hard core e reggae. A gente 

entrou fazendo forró e na hora da 

inscrição o cara falou: “preciso 

de um nome, né?”. Como a gente 

era a única coisa mansinha, a fala 

mansa da história, eu falei: “FALA-

MANSA” e caiu bem, para o festi-

val e para depois.

A explosão do forró é mais 

um modismo ou aquilo que 

Luiz Gonzaga falou está se 

concretizando: “No ano 2000 

o forró pé-de-serra vai tomar 

conta do Brasil”?

Tato • Na verdade, o forró sempre 

existiu. Ele não surgiu de outro 

lugar. Ele é a música mais brasi-

leira que existe. Começou aqui. 

Eu acho que agora está havendo, 

como em 1970, uma divulgação 

maior, mas isto pode diminuir 

novamente e voltar novamente. 

No auge ou não, sempre teve 

gente fazendo forró e segurando a 

bandeira do forró pé-de-serra.

Qual o nome do CD de 

vocês?

Tato • Deixa entrar.

O que é música para vocês?

Alemão • Eu acho que música é 

sinônimo de desabafo, reflexão. A 

música te passa sentimentos. Ela 

te faz refletir. Ela te ajuda a equi-

librar as coisas.

Que recomendação vocês 

dariam para os jovens de 

hoje?

Alemão • A gente pode curtir 

todo tipo de música, mas temos 

também de valorizar o que é bra-

sileiro!
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gangues. São os mesmos 

que se batem e se matam 

nos bailes” diz Pará,18 

anos. O grafite, segundo o 

grupo, “mostra o lado posi-

tivo da periferia”.

Conscientizar aqueles que 

picham os muros do colé-

gio, as paredes das salas 

de aula e ainda quebram as 

carteiras é o outro foco do 

ACE. O projeto quer tirar os 

jovens do início da vida do 

crime mostrando a impor-

tância da preservação do 

colégio. “Fazemos o cara 

parar pra pensar que o colé-

gio também é dele, que 

depois um irmão ou um filho 

vai usar”, diz Alisson, que já 

terminou o 2o Grau há dois 

anos, mas continua preocu-

pando-se com a estrutura 

do CEM 340.

O grupo começou a pintar 

o CEM 340 de Samambaia 

há dois anos. A tinta à óleo 

e tiner necessários ao gra-

fite, eles compraram com 

dinheiro do próprio bolso, 

com a ajuda de alguns cole-

gas e professores. E grafi-

taram quase a metade do 

colégio. Eles dizem que 

caso tivessem material, 

pintariam o colégio todo 

em um mês. E se tives-

sem um caminhão de tinta? 

“Pintaríamos Samambaia 

inteira e tiraríamos todos 

os jovens do vandalismo”, 

sonha Pará.

A arte do grafite serve 

não apenas para 

deixar os muros 

uma beleza, mas também 

para combater gangues e 

trazer cidadania às consci-

ências.

Com esse pensamento, 

Alisson Neves, 19 anos, 

criou o projeto ACE – Arte, 

Cultura e Expressão, que, 

entre outras ações, come-

çou a grafitar o CEM – Cen-

tro de Ensino Médio 340 de 

Samambaia. Duas idéias 

principais direcionam o tra-

balho: melhorar o ambiente 

do colégio e conscientizar 

os alunos.

“Os colégios são caretas. 

A gente se sente preso. O 

grafite faz a gente se sen-

tir mais livre” diz Alisson. 

Para ele, um colégio gra-

Grupo Arte, Cultura e Expressão 

usa a arte para mudar a cara do 

Centro de Ensino Médio 340 de 

Samambaia

fitado é motivo de orgu-

lho para alunos e professo-

res. “Todo mundo que vê se 

apaixona pelo grafite. Ele 

dinamiza, quebra a rotina 

do colégio e o mais legal 

é que é desenvolvido por 

jovens”, defende Alisson. 

E um colégio bonito, livre 

de pichações e de vanda-

lismo, pode ajudar os pro-

fessores a darem melhores 

aulas e alunos a se inte-

ressarem mais por elas. “É 

legal se sentir bem no colé-

gio”, avalia.

Para começar a grafitar o 

Centro 340 Alisson Neves 

chamou o grupo Arte Urbana 

Crew. Com idades entre 17 

e 22 anos, o grupo sabe 

bem a diferença entre gra-

fite e pichação: “O mundo 

da pichação é o mundo do 

crime. Quem picha, mata 

aula para beber. Pichar é 

demarcar o território das 

“Se  eu t ivesse 

conhecido a picha-

ção primeiro, eu 

estava na picha-

ção, mas eu tive 

a sorte de conhe-

cer o grafite pri-

meiro.” P a r á

J A N A Í N A  M I C H A L S K I

V O L U N T A R I A D O

Jato de tinT
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FOTOS | GRUPO ARTE URBANA CREW: PARÁ, 

OSANA, VELHO BIVAS, CABEÇÃO, CEGO, 

CELO E LÉO. OSANA, 17 ANOS

a na conSciêncIa



Uma nova visão. Sob 

essa perspectiva, o 

governo pretende que as bra-

sileiras e os brasileiros exer-

çam sua sexualidade com mais segu-

rança. Segurança contra as doenças sexu-

almente transmissíveis e segurança contra 

as gravidezes indesejadas. Para isso, o Minis-

tério da Saúde anunciou que pretende distri-

buir camisinhas, pílulas anticoncepcionais e 

outros métodos de segurança sexual para toda 

a população em idade fértil. Isso vai custar ao 

governo R$ 40 milhões só este ano.

Ok... mas você sabe o que é idade fértil? 

Segundo a ciência, é a idade em que a menina 

e o menino já podem reproduzir-se. Já podem 

fazer bebê. Para as mulheres a vida fértil vai 

da primeira vez que desce a menstruação 

(mais ou menos aos 12 anos) até a última 

menstruação (lá pelos 49 anos). A vida fértil 

dos homens é mais longa. Vai desde quando 

começa a produzir espermatozóides (aos 10 

anos) até quase o fim da vida (70 anos ou 

mais).

Vamos então voltar à notícia: nesse novo 

pacote de saúde sexual do governo a preocu-

pação com o aumento de adolescentes “grá-

vidos” ou com HIV/AIDS é grande. Por isso, o 

Ministério da Saúde resolveu abaixar a idade 

do direito à contracepção. A partir de agora, 

qualquer pessoa em idade fértil tem esse 

direito, não precisa ser 

adulto. Um menino de 10 

anos pode buscar uma cami-

sinha no posto de saúde e uma 

menina de 12 pode pegar sua car-

telinha de pílula. Sem constrangimentos. 

De graça.

Agora que você sabe que tem camisinha pra 

você e pra turma toda lá no posto de saúde 

pertinho de casa... você vai lá buscar?

Assim, como faz parte da natureza da ado-

lescência, a vontade ansiosa de transar, de 

conhecer e de descobrir o sexo, também faz 

parte dessa fase a irresponsabilidade, a ver-

gonha, a preguiça (ou você nunca matou aula, 

mentiu pra mãe e/ou dormiu sem escovar os 

dentes?). Era pra ir lá. Mas você não vai...

Em 2003, foram distribuídas 257 milhões de 

camisinhas. No mesmo ano, nasceram quase 

585 mil crianças de partos realizados na 

rede pública de saúde, filhos de mães ado-

lescentes.

Sexo é tesão-corpo. Mas também é amor – 

emoção-responsabilidade-consciência.

A ciência diz que o corpo das mulheres está 

pronto para transar aos 10 anos e o corpo dos 

homens está pronto aos 12. Mas e o lado emo-

cional está preparado?

Quem tem vergonha de buscar uma camisinha 

no hospital tem maturidade para começar a 

vida sexual? Faça a sua parte. Previna-se.

J A N A Í N A  M I C H A L S K I
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Eu te amo para sempre
Até amanhã ao meio-dia

Eu te amo para sempre
Enquanto durar a eternidade
Mas agora, não

Eu te amo para sempre
Mesmo sem poesia

Eu te amo para sempre
Mas com camisinha

Eu te amo para sempre
Como numa redação escolar

Eu te amo para sempre
Nunca, jamais, talvez

Eu te amo para sempre
Ou para todo o sempre?

Eu te amo para sempre
Mesmo sabendo que nada
É para sempre

Eu te amo para sempre-viva!

Eu te amo para sempre
Teus seios

Eu te amo para sempre
Enquanto você me beija

Eu te amo para sempre
Mesmo que seja mentira

Nickolas Behr
Mais um poema de

Licença para te amar para sempre
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N
a época da minha adolescência, a cultura era: você tem de ser 
bom de porrada e de mulher. Quanto mais namoradas você 
tivesse, mais respeitado você seria. Eu namorei várias meninas 
para ganhar apostas que fazíamos na turma ou simplesmente 

para dizer: “ganhei a mina, bota na lista”. Cheguei a ter algumas 
namoradas ao mesmo tempo, relacionamentos que não duravam.
Tínhamos um grupo muito unido. Eu, meus irmãos e mais uns sete 
amigos que sempre estávamos juntos em festas, em viagens, no colégio. 
Tínhamos um pacto entre nós, um segredo que a gente sempre praticava: 
nenhum de nós poderia passar mais de três meses com uma namorada, 
a ordem era rotatividade. O machismo era inatingível naquela época.
A geração pós-Woodstock começava, timidamente, a mudar os conceitos 
do mundo. O lema “paz e amor” tomava corações e mentes da juventude 
burguesa brasileira, na qual eu vivia. Apesar da época, não nos tornamos 
mais ou menos machistas. Os discursos não eram transformados em 
atitudes. O machismo estava entranhado nas almas. O “Amor Livre”, 
primeira manifestação feminista que o mundo conheceu, facilitou 

muito a minha vida de conquistador. Muitas meninas me amaram 
por eu fazer esse discurso e eu apenas fazia sexo com elas...
Aos 19 anos, tive meu primeiro bebê, uma menina linda, a mãe 
tinha 15 anos. Descuido de juventude mal informada. A nossa 
relação juvenil não durou muito, mas comecei uma mudança 
interior. Comecei a questionar a minha conduta. Dentro de mim 
timidamente uma preocupação se formava. Um movimento 
interior, que mais tarde se firmou e mudou toda a minha vida. 
Afinal eu tive uma filha, que seria uma menina, depois uma 
mulher e que certamente seria iludida, enganada e usada por 
um filho-da-puta parecido comigo. Sabia que não poderia 
evitar a tragédia, mas talvez preparar meu bebê para conviver 
com essa realidade da qual eu era um protagonista.
Um machista querendo ensinar a uma mulher a se defender 
dos machistas. Que piada! Mas a separação e a distância 
dificultaram a convivência e minha angústia aumentava 

à medida que a menina ia fazendo aniversário.
Sem resolver meu conflito interior, tive outra filha. Numa 

relação que eu tentei fazer durar muito, coitada da mãe dela... 
fiz tudo que não se podia fazer... traí, menti, manipulei, usei, 

enfim fiz tudo que um machista faz sem culpa e arrependimento. 
Mas veio outro bebê, outra filha. E a angústia interior só aumentava.
Quando as duas filhas vieram morar comigo, porque a mãe teve 
uns problemas e as meninas precisavam de mim, me descobri um 
machista, mas não um canalha. A experiência de ser pai e mãe foi dura 

e maravilhosa. Talvez o melhor e maior aprendizado que tive. Fazia café 
da manhã, almoço e jantar. Passava a roupa das meninas irem ao colégio. 

Elas decidiram que não teríamos mais empregada. Quase enlouqueci, mas 
acatei a decisão e fui para o sacrifício. Feliz, cresci, aprendi e vi o quanto fui injusto 

e covarde com as mulheres. Meus questionamentos ficaram mais contundentes, 
límpidos e transparentes. Foi só começar a mudar... o processo dura até hoje.

Olhava minhas filhas e pensava como protegê-las dos machistas, como protegê-las dos homens. 
Pensava na lei natural: mulheres se relacionam com homens e homem é machista. Não obtive respostas.

Outros relacionamentos surgiram, outros filhos vieram. Ao todo seis: cinco mulheres e um homem. Um felizardo educado 
para respeitar as irmãs, as amigas, as mulheres. Ensinado a dar o espaço que elas precisam e merecem para continuarem 
a fazer a humanidade a crescer. Na seqüência, duas novas mulheres vieram completar a minha vida, duas netas.
Diante do quadro feminino que a minha vida se transformou, me manter machista tornou-se insustentável. 
Muitas respostas sobre o machismo não chegaram, mas percebi que ele desrespeita a condição humana.
A pressão feminina me rodeia e me lembra, sutil e diariamente da necessidade de mudar. Vejo que minhas 
relações, todas, foram sustentadas por conceitos e atitudes machistas. E admito que não mudei completamente. 
Hoje, aos 50 anos, iniciei um relacionamento totalmente diferente dos que tive antes. A verdade é a 
base. O silêncio, a arma mais cruel do machismo, foi abolido por consenso e a relação vai bem.
Descobri que a alma feminina é pura, verdadeira e linda. Apaixonar-me de verdade por ela, 
sem as amarras canalhas no machismo, foi a melhor coisa que já me aconteceu.

Palavra de Macho
JORGE PAES LEME • PUBL ICITÁRIO


