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Canto Crônico

Caroline Abreu

Acordar não tão cedo como nos cinco dias que
precederam, mas não mais tarde do que pretendo amanhã. Ainda de olhos fechados procurar a
mão dele e envolvê-la na minha cintura, para
que eu saiba que não houve fuga durante
a madrugada.

Cada um
tem o Pelé que
merece ou O Brado
Retumbante do garoto
que não sabia perder.

Cuidar para que haja um certo siFinalmente cerram-se as cortinas do maior espetáculo da Terra. Quem brincou,
lêncio e o dia acorde calmo, mas não
brincou, quem não brincou não brinca mais. O arbítro pediu a bola e pátria do
deixar que a falta de palavras dure
carnaval que há 56 anos atrás perdia para o Uruguai por uma síndrome de inferioritempo demasiado e deixe as próximas horas vazias demais. Virar
dade, um complexo de vira-latas, nas palavras de Nelson Rodrigues, agora perde para a
para ver o sorriso que, se emolFrança pelo motivo oposto: sub-julgamos os adversários. O que mudou?
durado, tornaria o mais belo
De lá pra cá, o Brasil passou de Terceiro Mundo, para Subdesenvolvido e agora estamos
quadro e contemplar olhos
Em Desenvolvimento. Os índices mostram um mesmo país desigual. Por que então tanta
pequenos, rosto amassado e
soberba nacional? Os “especialistas” consentiram que faltou raça, aquela vontade de jogar
a cumplicidade de uma noifutebol.
Afinal são todos os jogadores uns gringos, que se esqueceram das desigualdades da
te compartilhada.
Tomar um banho daqueles quentes - mesmo
no verão - e não sair sem
um último jato de água
gelada pra manter os
cuidados com a pele e
alma, que deve se manter acordada.

pátria mãe.
Não são mentiras por completo, mas nada mais brasileiro que “esquecer” as desigualdades
sociais, a ocultação faz parte do transe brasileiro, do delírio carnavalesco desse país tropical.
Vendemos para o mundo que o modelo brasileiro seria campeão. Não precisaríamos de tática
ou treino, estratégia é para os que não tem a habilidade nata, para os que não jogam o futebol
de verdade, para os retranqueiros. Nós venceríamos qualquer um na hora que quiséssemos, graças
a nossas qualidades, nossas individualidades, nossa malandragem, nossa natural malemolência, o
jeitinho brasileiro triunfaria de longe.
Perdemos e feio!

A roupa vai estar de
acordo com o humor,
alternando
somente
entre bom e muito bom
porque a melhora deve
vir gradualmente, à
medida das horas. Não
me arrumar sem antes
ligar o som para saber
que ainda existe música e que ignorá-las não
é atitude inteligente para
quem deseja um belo dia.

A seleção do Parreira que agora é apedrejada, e que até a estréia da Copa era ovacionada, não
é tão diferente da população brasileira, como vêm tentando destacar os “especialistas”. O delírio
coletivo que é a realidade brasileira, o carnaval alegórico que é o dia-a-dia, que fazem existir esse
insustentável estado, esse congresso; a corrupção que aqui é um direito do cidadão - ou porque
todos fazem, ou porque o sistema permite - a desigualdade gritante que vai à praia junto, ou que
se separa por um frágil feixe de areia fundido nos sinais. A mesma crença de que esse país será o
do futuro, porque temos um Jeitinho que só aqui temos, nos fez perder a Copa do mundo, e segue
afundando essa nação, pois os governantes assim agem e o povo legitima. Só acho pouco, de nada
serve a malandragem do garoto que passa o gringo para trás, e rouba 300 dólares dele; a volta é
que dói, seguimos boiando na inerte América Latina, achando que estamos nos planos da história. Enquanto a novela das oito segue mostrando o bom de ser rico, glamorizando a vida das
“celebridades”, e o país segue em transe acreditando em um futuro, ou no se fode agora mais
Não sair sem beijar o cano céu melhora. Desta maneira o país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza vai
chorro, o gato e o meu amapermanecer por muito tempo deitado eternamente em berço esplêndido, sonhando com o
do. Avisá-los que não demofuturo aonde Ele será o País da realidade; mas, enquanto isso... permanecemos estáticos,
ro, é o tempo entre um piscar
abaixo do equador, fingindo debater nossos problemas. Aqui não se discute causas: prode olhos, que me esperem pro
põe-se cotas como uma medida para resolver o problema racial, como uma lei, e não
café. Perceber o céu e sentir o
uma medida emergencial.
dia enquanto caminho em busca
Ou será que alguém acha que mais uma novela terminar com a vilã se dando
das ﬂores, que ﬁquem onde estão,
bem seja algum avanço na crítica social?
eu vou chegando.
É como acreditar que esse país não tem preconceito racial e sim de classe,
Avistar as mais belas do dia que de
não seria a maior coincidência da história a quantidade de negros na clastão coloridas eu sinta alegria e, de rese pobre? Ou então acreditar que a Veja ao publicar as “soluções para
pente, eu escolha usando emoção, sem
o problema do PCC” está abrindo alguma discussão maior sobre a
raciocínio, nada de explicação. Sorrir para o
violência? Vamos continuar delirantes acreditando nessas histórias
ﬂorista que de tão conhecido tornou-se amigo
muito mal contadas... Continuemos como o palhaço do Pelé:
e já pode, a essa altura, me dizer como fazer
divertindo o mundo, com samba, mulata e futebol, que
para torná-las mais fortes e vivas, sem medo que
nisso somos bons, esperando com malandragem pra
eu não faça mais visitas.
ver o que rola. Bons votos pra todos vocês!!!
Voltar pra casa cantando em gratidão às coisas que de
tão simples não fazem alarde, mas uma simples ausência deixaria saudade...

Leandro Castro
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MORIA não é
clube do bolinha.
É com grande
felicidade que as
primeiras participantes do sexo feminino em nosso projeto são duas grandes
amigas.
Em Imagens, Elisa Volland e suas
fotos dos primórdios arquitetônicos da
cidade de São Paulo. O Viaduto do Chá,
o Teatro Municipal e o Pátio do Colégio
são marcos de uma cidade que tem
mais de 500 anos de história. Hoje,
apesar das tecnico-evoluções deixarem
um ar de Admirável Mundo Novo, ainda
há resquícios da antiga São Paulo
cafeeira.
Em Canto Crônico aparece o delicioso texto “Sábado”, de Caroline Abreu.
Essa belíssima escritora já havia sido
convidada outras vezes e nessa edição
nos dá o prazer da publicação de seu
texto.
O entrevistado desse mês é Rui
Martins, criador do Movimento Brasileirinhos Apátridas, que reúne brasileiros
emigrados no mundo inteiro. O movimento luta pela aprovação da emenda
Constitucional PEC 272, de autoria de
Lúcio Alcântara (PSDB-CE). A emenda
devolve a condição de brasileiros natos
aos ﬁlhos de brasileiros nascidos no exterior. Este direito foi tirado na revisão
da Constituição em 1994, no governo
Itamar Franco.
O interessante é pensar que nem
no pior momento de nossa história
contemporânea, a Ditadura Militar,
os exilados e refugiados tiveram esse
direito negado. Agora no começo desse
novo século, podemos ser o único país
a rejeitar nossos ﬁlhos.
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Carybé
Hector Julio Páride Bernabó, mais conhecido como Carybé, nasceu na Argentina ,
começou a vida na Itália e no Brasil se naturalizou e viveu.
Branco de nascimento e negro de alma, Carybé adotava em suas obras traços da
sua baianidade, pintando e colorindo Salvador, as danças, os costumes e sempre o
carnaval.
Carybé era um pintor de recursos limitados, porém um desenhista brilhante, pertencente à depurada crônica visual da Bahia. Tinha no candomblé sua força exterior e
divina, no qual era agraciado como Obá de Xangô, o posto mais alto da religião.
Existem duas versões para a explicação do nome artístico: uma vem de uma história de que carybé era o nome de um mingau que adorava tanto, por isso começou a
utilizar este nome. Outra história vem dos seus tempos de escoteiro, no qual carybé
era o nome dado para sua barraca de acampamento.
Morreu na Bahia em 1997, entre os deuses em um culto de candomblé, de infarto
do coração no meio do terreiro.

Obras de CARYBÉ...
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Entrevista
RUI MARTINS,
líder do movimento
Brasileirinhos
Apátridas:

“O Brasil pratica suicídio
ao rejeitar seus cidadãos
emigrantes e seus filhos...”

(Lanus/Argentina 1911) | (Salvador/Brasil 1997)

UM PEDIDO

O MORIA vem crescendo. Leitores,
colaboradores, distribuição e sua própria ideologia estão ganhando massa.
Nessa presente edição vamos cruzar
oceanos e continentes. O MORIA vai
conhecer a América do Norte e a Europa. Ou será que a América do Norte e a
Europa vão conhecer o MORIA?
O Projeto é totalmente independente e sem ﬁns lucrativos. Fazemos por
puro prazer. A intenção é crescermos
cada vez mais, mas para isso pedimos a
sua contribuição....
Leia mais sobre este assunto dentro
do encarte.

|

Carybé: O Argentino mais baiano da Bahia.
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Enquanto os outros países fazem de tudo para
seus cidadãos manterem o vínculo com a pátria de
origem, o Brasil pratica suicídio ao rejeitar seus
cidadãos emigrantes e seus filhos.
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Brasileiros “sem pátria”. Essa história começou em 1994, quando
na revisão da Constituição deixaram de ser brasileiros natos os
filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira nascidos no exterior.
Depois de junho de 1994 nasceram cerca de 200 mil crianças
de pais brasileiros no estrangeiro. São 200 mil crianças apátridas. Na época houve tanta confusão que os Consulados
passaram a distribuir um passaporte provisório.
Medida que não resolve em nada a situação. Porque se
não mudar a Constituição, a partir de 2012 (caso o brasileiro nascido em outro país continue morando no exterior)
começaremos a ter pessoas apátridas.
Hoje já faz mais de 10 anos que o jornalista e escritor
brasileiro Rui Martins combate esse erro. Ex-correspondente do Estadão e da CBN, Martins escreveu o livro
Dinheiro Sujo da Corrupção, sobre Maluf e as contas
secretas no exterior.
Ele é criador e responsável pelo Movimento Brasileirinhos Apátridas, que busca a aprovação da
proposta de emenda Constitucional PEC 272, do
ex-senador Lúcio Alcântara (PSDB-CE).
Saiba mais sobre a emenda e sobre os Brasileirinhos Apátridas na entrevista abaixo, que Rui
Martins concedeu direto de Berna, na Suíça,
ao MORIA.

1

. Qual é o objetivo do movimento dos
brasileirinhos apátridas?
Evitar que se cometa uma injustiça com os
ﬁlhos dos emigrantes brasileiros e que se crie
um novo segmento de excluídos - o das crianças sem pátria. Para isso queremos que se recoloque na Constituição Brasileira a obtenção
da nacionalidade automática para os ﬁlhos de
pais e mães brasileiros nascidos no Exterior,
bastando o registro no Consulado mais próximo.
Atualmente, a transcrição nos cartórios brasileiros dos registros de nascimento feitos nos
consulados não dá direito nem ao passaporte
e nem à nacionalidade brasileira, é preciso
que o nascido no estrangeiro resida no Brasil,
ao chegar à maioridade, e requeira a nacionalidade brasileira na Justiça Federal.

2

. A emenda 272.00 de autoria do ex-senador Lúcio Alcântara (PSDB-CE) resolve
completamente o problema? Fale um pouco
sobre a emenda.
Sim, porque restabelece o princípio do jus
sanguinis (o direito à nacionalidade dos pais)
para os ﬁlhos de brasileiros nascidos no estrangeiro. De maneira automática, sem burocracia, sem despachantes ou
advogado, bastando o registro civil no Consulado.
O fenômeno da emigração, recente no Brasil,
vai exigir do governo e dos legisladores maior
atenção, seja na garantia dos direitos dos
emigrantes como cidadãos que contribuem
para a riqueza nacional com o envio atual de
6 bilhões de dólares anuais, seja na preserva-

ção da nossa língua e nossa cultura. A Emenda
272.00 resolve o problema especíﬁco da cidadania, porém outras medidas deverão ser adotadas para proteger nossas comunidades no
Exterior.

3

. Caso seja aprovada a emenda proíbe a
“dupla” nacionalidade para brasileiros
maiores de idade nascidos no exterior?
Não, o Brasil permite a dupla nacionalidade. A
Emenda 272.00 garante a nacionalidade brasileira para as crianças sem outra nacionalidade,
que ﬁcariam apátridas aos 18 anos e permite
às outras crianças ter dupla ou mesmo tripla
nacionalidade.
É a atual lei que pode dar a impressão de que
as crianças com outra nacionalidade terão de
rejeitá-la para serem brasileiras, pois fala na
necessidade de irem ao Brasil, depois dos 18
anos, e fazer “opção” pela nacionalidade brasileira. Porém, na verdade, o termo opção equivale a “manifestar seu desejo de serem brasileiras” e não exige abandonar outra nacionalidade
que se tenha.

4

. Os políticos se mostraram solidários ao
problema? (por favor fale de alguns políticos que deram apoio).
Até o ano 2000 havia um desconhecimento que
impedia um apoio por parte dos políticos legisladores. No Itamarati, ocorre algo absurdo: os
diplomatas de carreira, pertencentes às embaixadas, se julgam superiores aos pertencentes
aos corpos consulares e aos seus funcionários.
Criou-se uma incompreensível divisão e um diplomata de embaixada não sabe ou não quer

tação, porém, os 32 deputados nunca se reuniram. Enﬁm, neste ano, o movimento Brasileirinhos Apátridas cresceu, tomou
corpo e ecoou em Brasília, onde a deputada Maninha fez um discurso em favor dos brasileirinhos sem pátria, citando nosso
movimento, e, no começo deste mês,
a deputada Telma de Souza, ex-prefeita de Santos, requerer a instalação da Comissão, o que deverá ocorrer dia 4 de setembro.

5

. E especiﬁcamente o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP), está contribuindo?
Quem contatamos dessa Comissão, inclusive com uma carta divulgada pela Internet, foi o senador Cristovam Buarque. A questão
da nacionalidade dos ﬁlhos de emigrantes, mesmo se somos três milhões, não chega a empolgar deputados e senadores, mesmo
porque os emigrantes só votam para presidente
e não para deputado e senador. Por isso, os emigrantes não têm sequer a possibilidade de formar um lobby, considerados que são
como marginais à política interna brasileira.

6

saber de matéria consular. Quando, em 1994, a
reforma na constituição retirou a nacionalidade
nata das crianças nascidas fora do Brasil, o então ministro
da Justiça, Nelson Jobim, autorizou os Consulados a darem passaporte para evitar que os ﬁlhos
dos emigrantes fossem apátridas já ao nascer.
Ora, talvez para evitar confusão, os Consulados
deixavam, e ainda deixam, de informar os pais
brasileiros quanto ao caráter temporário do passaporte. Assim, poucas
pessoas estavam informadas e, quando eu, em
Genebra, tentava tratar do assunto com um ministro, deputado ou senador, era desmentido
pelo diplomata da Missão junto à ONU.
Só, em 1999, consegui ser ouvido pelo então
ministro José Serrra, que prometeu levar a questão a Brasília. Ao mesmo tempo, meu colega de
Brasília, o jornalista cearense Rangel Cavalcante, discutia a questão com o ex-senador, hoje
governador, Lúcio Alcântara, disso saindo o texto da Emenda 272.00. Porém, essa questão era
marginal.
Só outro colega, o jornalista Ascânio Seleme,
ex-correspondente de O Globo em Paris, escrevia
a respeito. Minhas denúncias do problema pela
CBN, da qual era correspondente na época, não
mobilizavam ninguém.
Enﬁm, em 2004, graças ao arquiteto Sérgio
Antunes de Freitas, de Brasília, e ao seu site
tive um contato com o então senador Cristovam Buarque, quando falamos da questão das
comunidades brasileiras no Exterior. Cristovam
prometeu propor uma emenda criando representantes dos emigrantes em Brasília ( a Emenda
05/05 já provada e aguardando votação) e dar
um empurrão na Emenda 272.00. Mas a Emenda
já tinha sido aprovada pelo Senado, o problema
era a Câmara, onde nada se fazia.
Enﬁm, o deputado João Paulo Cunha, quando
presidente da Câmara, nomeou uma Comissão
Especial para dar seu parecer e permitir a vo-
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. Os brasileiros que tem ﬁlhos no exterior não são alertados para esta situação? Os Consulados literalmente enganam
as famílias brasileiras? Por quê?
Durante mais de dez anos venho alertando os brasileiros com ﬁlhos nascidos no Exterior e cheguei a passar vergonha, em Genebra,
quando era desmentido pelo diplomata da Missão do Brasil junto à ONU, interessado em minimizar o assunto junto a políticos
ou ministros ali de passagem. Quando falava com brasileiros individualmente era provavelmente considerado como maluco ou mal
informado, pois quando iam ao Consulado recebiam informações tranquilizadoras.
Por que os Consulados praticaram nestes doze anos a políticada enganação dos emigrantes?
Primeiro por desrespeito ao emigrantes que, gente de renda baixa já faziam parte do segmento dos excluídos dentro do Brasil. O Consulado de
Berlim chegou a considerar como “insulto” minhas críticas às informações erradas prestadas aos brasileiros residentes na Alemanha. O jornalista Cláudio Humberto noticiou em Brasília e parece que o Itamarati começa a pedir para os Consulados deixarem de ser opacos.
No Japão, o vice-consul Accioly corrigiu num jornal da comunidade brasileira, as besteiras que tinha
dito aos emigrantes. Por que os Consulados enganam? Por comodismo? Para evitar confusão no
balcão? Por incompetência? Por ordem do Itamarati? Talvez por tudo isso junto.

7

. Existem outros grupos que estão na batalha junto ao “movimento dos brasileirinhos apátridas” para a aprovação da emenda?
O movimento não conseguia grande apoio até a revista Ciga Brasil, destinada à comunidade brasileira na Suíça começar, no ano passado, a publicar artigos a respeito. Fui convidado, no começo deste ano, para pronunciar uma palestra às mães do grupo Atitude, da cidade suíça de Berna, e
sua presidente da época, Eliana Messerli, conseguiu interessar o grupo Raízes em Genebra, que promoveu duas manifestações públicas, repercutidas
na imprensa brasileira.
Pronunciei outra palestra para o grupo Ação, em Zurique, e o movimento começou, enﬁm, a tomar corpo. No começo deste ano, tínhamos também
formalizado a criação de um núcleo em Brasília, com o jornalista Rangel Cavalcante, a ex-vice-consul de Zurique, Suzana Maia e o arquiteto Sérgio
Antune de Freitas. Há cerca de três mêses, o grupo Raízes de Genebra também passou a agir no Orkut em favor dos brasileirinhos apátridas.
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. Caso a emenda não vingue, em 2012 teremos pessoas apátridas. Como você vê mais essa situação constrangedora para o Brasil?
Acho improvável se chegar ao ano 2012 sem aprovação da emenda 272.00, pois isso seria vergonhoso, em termos internacionais para o Brasil.
Existem atualmente mais de 200 mil crianças com passaporte provisório e seria péssima publicidade para o Brasil manifestações diante de seus Consulados contra a retirada de passaportes. Muitos jovens brasileiros, sem passaportes aos 18 anos, poderiam perder até o visto de permanência em
certos países

9

. Na sua visão quais são os problemas que podem vir a ocorrer no âmbito cultural?
Sem nacionalidade brasileira e sem passaporte, os jovens nascidos no Exterior, na situação de apátridas ou com outra nacionalidade, como nos
EUA, deixarão de lado o gosto pelas coisas do Brasil, pela sua cultura e, na segunda geração, deixarão de lado o próprio idioma brasileiro.
Enquanto os outros países fazem de tudo para seus cidadãos manterem o vínculo com a pátria de origem, o Brasil pratica suicídio ao rejeitar seus
cidadãos emigrantes e seus ﬁlhos.

1

0. E na economia?
Os três milhões de emigrantes brasileiros mandam atualmente cerca de 6 bilhões de dólares anuais ao Brasil, seja para criar o capital necessário
à compra de uma casa ou para o sustento de seus familiares. Essa soma irá aumentando e, quando a maioria dos emigrantes se aposentar e voltar ao
Brasil, o volume do dinheiro das aposentadorias será muito maior. Caso, se rompa o vínculo dos emigrantes com o Brasil, será uma enorme perda de
divisas para o país.

1

1. Além da resistência por parte dos políticos, existe a resistência dos próprios pais, que não levam o movimento a sério. Como fazer para
chamar a atenção dos pais, da mídia e da classe política para a real gravidade do problema?
Continuar o que temos feito todos estes anos - publicar matérias na mídia brasileira, fazer manifestações, divulgar por Internet e reforçar nossa
presença no Orkut, que permite o contato com as comunidades brasileiras em todo mundo.

1

2. Depois de 10 anos que você vem “botando a boca no trombone”, você acredita que a resolução está próxima?
Estou otimista, mas é preciso que um número cada vez maior de pais e mães, de fora e de dentro do Brasil, nos apoie.
Esperamos também que a mídia brasileira acompanhe a instalação da Comissão Parlamentar encarregada de dar seu parecer sobre a Emenda 272.00,
para se criar uma expectativa que leve rapidamente a uma votação e aprovação da emenda, restituindo-se a nacionalidade brasileira nata aos ﬁlhos
de nossos
emigrantes nascidos no Exterior.
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