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Denise - Rafael, em 2002, você largou o
emprego, vendeu vários móveis, quebrou os
cartões de crédito e, na companhia de uma bi-
cicleta, aventurou-se pelo Brasil e por outros
quinze países da América Latina. Hoje, sete anos
depois da partida, como é que você vê a sua
decisão de largar uma vida estável em busca de
algo tão incerto?

Rafael - Eu não me arrependo de absoluta-
mente nada que eu fiz, acho que ... Cada vez que
a viagem vai se distanciando, vai me ensinando
algumas coisas e vai pontuando, realmente, al-
gumas coisas que ... Pontuando o que realmen-
te valeu à pena. Hoje, a viagem para mim é um
divisor de águas em vários aspectos: a minha
relação com dinheiro, a minha relação com as
pessoas, a minha relação com a cidade de For-
taleza, a minha relação com (o ato de) comprar ...
Enfim, a viagem de bicicleta te possibilita repen-
sar várias coisas. E eu acho que é uma mudança
de perspectiva da vida mesmo. É uma outra vi-
são que você termina tendo das diversas coisas
que te afetam ... Da nova vida que eu tive. A nova
vida que eu falo é a partir da viagem. Então eu
acho que é como ... Como eu falei, um divisor de
águas mesmo.

Priscila - Rafael, o que te motivou a fazer a
viagem? Ouais foram os motivos que te levaram
a isso?

Rafael - São duas coisas. Uma é vontade
mesmo de conhecer outros lugares, de sair do
ambiente que eu me encontrava e conhecer
novos ... Novas pessoas, novos horizontes. Mas
também a insatisfação, né? Acho que a pilha
maior foi a insatisfação. De não estar satisfeito
com o trabalho que eu tinha, com o tipo de vida
que eu levava. E querer conhecer outros aspec-
tos, outras formas de vida pra entender ... Assim,
é aquela coisa, você sair do ambiente em que
você está pra olhar de fora, olhar de longe e per-
ceber "é isso que eu quero? Opa! Tem outras
formas de vida. Tem uma moçada morando de
outra maneira, em outros lugares, com outros
valores". Então, eu acho que eu precisava sair
do ambiente em que eu estava para olhar de
longe e repensá-Io. Eu acho que a gente tem de
fazer isso diariamente e durante toda a vida, né?
A gente tem de estar sempre, uma hora ou ou-
tra, se distanciando de quem a gente é, onde a
gente está inserido para repensar isso mesmo.
Assim, não necessariamente precisa dois anos
viajando de bicicleta, mas acho que isso é ne-
cessário, a gente estar fazendo esse exercício
toda hora, né? Para gente sair ... Do modelo em
que a gente está inserido e repensar onde a gen-

te está indo, o que a gente mesmo está a fim
de fazer, o que a gente valoriza. Onde está meu
tesouro, né? Onde está meu coração? Enfim, eu
acho que a gente tem que, de vez em quando,
ter esse distanciamento, ir lá para Lua e olhar de
longe assim para ver o que está acontecendo.

Vinícius - E sua relação com a natureza? Sua
irmã contou que você desde pequeno gostava
muito de bicho, de animal, da natureza ... Você
acha que a sua relação com a natureza, gostar
da natureza, o impulsionou também a ter feito
essa viagem de bicicleta?

Rafael - Foi. Eu sempre tive essa relação
muito próxima ... E eu sinto hoje muita falta ...
Não tem como você morar numa cidade já tão
grande como Fortaleza e... E eu sinto muita falta
de ... Um banho de rio ... Como tinha na bicicleta,
às vezes (durante a viagem) tinha uma cachoei-
ra do lado da estrada. Eu sempre tive uma rela-
ção muito legal, e essa viagem, a América Lati-
na, me deu vários presentes nesse sentido. E foi
uma das coisas que me motivou mesmo, essa
busca por outro estilo de vida, como eu estava
falando ... Estar em contato, estar mais próximo
de um ambiente mais natural.

Hoje, eu procuro fazer, na medida do possí-
vel, morando numa cidade, cheirando toda essa
fumaça, num escritório, como a gente pode fa-
zer para não perder esse vínculo. Eu acho que
a gente está se acostumando com coisas que
a gente não deveria. A gente está perdendo o
vínculo com coisas que a gente não deveria per-
der. Isso termina que a gente está ficando doen-
te e a gente, às vezes, nem se dá conta disso. Eu
brinco muito com meus amigos de São Paulo
assim: "O problema não é você morar em São
Paulo; o problema é você se acostumar a mo-
rar em São Paulo". Quando você se acostuma
e acha que aquilo ali é normal ... E isso foi uma
coisa que, na viagem, eu questionei muito, so-
bre a normalidade, o que é normal. Para mim,
aquilo não é normal. E você pode se acostumar
porque o ser humano tem uma capacidade de
adaptação incrível, mas o seu organismo não se
acostuma, e isso você só vai ver a longo prazo.
Então, eu tento, na medida do possível, desace-
lerar, não deixar que a cidade me consuma, ten-
tar, vira e mexe, pegar um matagal aí, uma praia,
uma serra ... Sou bicho do mato mesmo! (Risos)

Victor - Rafael, e o que você vê de diferente
nessas pessoas que moram longe dessa rotina
que você está descrevendo?

Rafael - Rapaz... O ponto central, o que é
muito comum em todas essas pessoas, é a sim-
plicidade. Conheci gente que morava dentro de
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A forma como Rafael foi
encontrado pelos alunos
é curiosa. Em 2008, João
e Priscila procuravam
um cicloturista para ser
entrevistado em um pro-
grama da disciplina de
Radiojornalismo, o Ou-
tras Ondas.

João enviou um e-mail
para o site www.clu-
bedociclotu rismo.com.
br, perguntando se al-
guém conhecia um ci-
cloturista que estivesse
em Fortaleza. Enquanto
aguardavam a resposta,
continuavam a procura
e encontraram um outro
entrevistado, o Zezinho
Ribeiro.



Após alguns dias, um
paulista de Bauru cha-
mado Fábio Eduardo da
Silva enviou uma men-
sagem a João recomen-
dando Rafael para ser en-
trevistado. O ano de 2008
acabou, mas o nome de
Rafael ficou guardado.

Enquanto o dia para es-
colher os entrevistados
da revista chegava, João
falou sobre Rafael para
Priscila, que logo concor-
dou em indicá-Ia.

um carro, morava numa caverna, morava numa
cabana ... E não por uma questão de grana, não
porque ele tinha de morar lá, porque não tinha
outro canto. Ele estava lá porque ele estava a
fim. E para que você se proponha a morar nes-
ses lugares, é de suma importância que você
seja adepto do simples, né? E a bicicleta fala
muito disso. Na medida em que você bota qua-
tro bolsas e tudo que você tem você coloca ne-
las, a priori, você tem de ser simples, você tem
de partir da simplicidade. E isso é um aprendi-
zado incrível, porque você começa a questionar
tudo o que você tem, se você realmente precisa
disso, os valores, tudo é questionado. Então, eu
acho que o grande ensinamento dessas pessoas
é a simplicidade, é a vida numa ótica não mais
do consumo, do "ter", mas de que isso basta,
o que eles têm, o ambiente em que eles vivem,
aquilo basta. Claro, não é uma questão de ficar
estagnado. O ser humano está sempre que-
rendo melhorar, ou ampliar, ou evoluir, mas é
uma questão mesmo de saber para onde você
vai, saber "eu quero ampliar, mas para onde?
Para ter? Para criar mais responsabilidade, mais
posse? Ou então para viver mais tranquilo, me-
lhor?".

Thiago - Lendo os seus relatos de viagem,
a gente percebe a sua simplicidade fora do co-
mum. Inclusive num relato que nós recebemos
de um amigo seu, o Fábio (Fábio Eduardo da
Silva, um dos amigos que Rafael fez durante a
viagem), lá de Bauru (SP). ele disse que essa é
sua maior qualidade. De onde veio isso? Ouais
foram as influências que você teve pra ser uma
pessoa simples assim?

Rafael - Eu tive um grande barato na minha
vida ... É que os meus pais são do Cariri (micror-
região composta por 32 municípios do extremo
sul do Ceará, entre eles o Creto, cidade de ori-
gem da família de Rafael). Eu nasci em Belém
(do Pará). que é uma cidade ... Apesar de a gen-
te morar um pouco na periferia, então, brinca-
va na rua e tal. Mas uma vez por ano a gente
ia para a Serra do Araripe (localizada ao sul do
Ceará, dentro da Chapada do Araripe) e a gen-
te brincava com os meninos lá, os vizinhos da
fazenda do meu avô, ou então com os tratado-
res, os vaqueiros e aquela moça da toda, meu
próprio avô. E lá em casa também sempre foi
muito simples. Mas um grande barato que eu
aprendi foi isso, foi essa possibilidade de expe-
rimentar as duas coisas, morar numa cidade,

tanto Belém quanto Fortaleza, cidade grande, e
uma vez por ano a gente ia bater lá. Eu aprendi
muita coisa lá e uma das coisas mais legais foi
isso, essa maneira simples, beber água do pote,
sei lá... Sair, a gente saia de manhã só voltava à
noite, comia pequi (fruto oleaginoso e aromáti-
co usado como condimento em várias receitas,
comum no Piauí, Ceará, Bahia, Goiás e parte de
Minas Gerais e Mato Grosso), comia seriguela
(fruta típica do nordeste) ... Eu acho que isso está
se perdendo, esse contato com a natureza, que
te ensina, te obriga a ser simples. Não tem mui-
ta complicação, você não vai pro meio do mato
com GPS, bússola, faca de caça ... Essa experi-
ência lá no Cariri me trouxe um pouco isso, essa
visão simples da vida.

Lorena - Rafael, voltando um pouco para o
período antes da viagem, quando foi que você
parou e decidiu mesmo: "Vou viajar"? E até esse
período de contar pra família, como foi esse
tempo antes da viagem?

Rafael - Dois anos antes de eu viajar - eu
viajei em 2002 -, então em 2000, eu estava tra-
balhando em uma empresa de publicidade de
manhã e no jornal (refere-se ao jornal O Povo,
um dos mais importantes veículos de comuni-
cação do Ceará, onde Rafael trabalhou por cer-
ca de oito anos) à tarde, às vezes, tarde-noite.
Eu estava com vinte e poucos anos, já tinha um
carro, já tinha um apartamento, morava sozinho,
com o apartamento mobiliado e tudo que eu
imaginei quando começasse a ganhar dinheiro
e tal, (eu dizia:) "Eu quero isso pra mim". E aí, eu
já tinha tudo que eu imaginei a priori, mas não
era aquilo, né? Eu trabalhava muito, sem tempo
para as coisas que eu estava a fim de fazer e o
pior: trabalhando muitas vezes com coisas que
eu absolutamente não acredito. Um pouco de
resistência que eu tinha com a publicidade era
isso. "Eu não tenho tempo para as coisas que
eu realmente acredito e tenho que me matar
aqui para ...tr enfim. E aí eu decidi: "Não quero
isso para mim! Não sei o que eu vou fazer, mas
isso aqui eu não quero". Então, decidi que eu ia
sair, essa foi a primeira decisão, agora não sa-
bia como, para onde, "Só quero sair". Passei um
ano juntando grana e quando foi um ano antes
da viagem, eu li um livro de um brasileiro, cha-
mado Antônio Olinto (Advogado paulista que já
viajou de bicicleta por vários países. O livro que
Rafaelleu foi "No Guidão da Liberdade"), que
deu a volta ao mundo de bicicleta. Aí, eu disse:
"Pronto! É desse jeito que eu quero ir".

Esse outro ano foi maquinando as coisas,
estudando, pesquisei muito na Internet, porque
para mim era uma loucura, uma insanidade,
você sair de bicicleta por aí. E eu também não
era ciclista, não era atleta, muito pelo contrário
(risos), a gente andava era pelos bares da vida
aí... Então, eu decidi: "Eu quero viajar de bicicle-
ta", e esse outro ano foi realmente comprando
material, me preparando, estudando e tal.

Eu tinha que estar muito seguro para falar
com a família. Acho que foi uma das coisas bem
acertadas que eu fiz, porque eu já tava maqui-
nando tudo. Eu tinha de ter essa segurança. Se
eu fosse falar com a minha mãe, com a minha
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irmã (Camile), com meus pais (Blair e Neile Ane)
e estivesse inseguro, eu não tinha feito. Eu fa-
lei seis meses antes para todo mundo, eu abri o
jogo e tal, que eu ia embora, ia de bicicleta, mas
já tava letrado, né? Eu lembro que, na época, eu
trabalhava na redação (do Jornal O Povo) e tinha
um amigo meu que, depois que ele soube, eu
estava aqui trabalhando, aí ele puxava a cadeira
do meu lado e ficava, ele me chamava de primo:
"Primo, e se chover, primo?" Eu: "Não, eu te-
nho uma capa", "Primo, e nas ladeiras, primo?"
(risos) "Rapaz, a bicicleta tem marcha". "Primo,
compre uma casa, desista dessa viagem". Se
você não estiver muito forte nas pernas, en-
tão você desiste. Então, eu já fui com todas as
desculpas, todas as explicações, já fui treinado
quando eu falei com a minha família, mas não
foi fácil, não.

João - E quando você finalmente falou pra
sua família, como foi que ela reagiu?

Rafael - Meu pai, ele ... Eu acho que ele nem
acreditava, na verdade. Meu pai não falou nada,
ele ficou ali observando o que ia acontecer real-
mente, se ia acontecer. A minha mãe pediu para
eu não ir de bicicleta, que eu fosse de carona,
porque ela achava perigoso bicicleta. (risos) Aí
eu: "Mãe, é melhor de bicicleta". Mas a minha
mãe é uma figura! Ela não viajou mais por uma
questão mesmo de ... Teve de criar a gente, en-
fim, essas coisas da vida que, muitas vezes, to-
lhem a gente dos sonhos, né? Mas ela sempre
sonhou em viajar, queria ser bailarina, queria
viajar o mundo todo dançando. Ela sempre pas-
sou isso para gente. Ela falava assim: "Eu quero
que meus filhos morem bem longe e mandem
uma passagem todo ano para mim". Ela sempre
foi muito cigana, nesse sentido. A minha família
toda tem uma veia de cigano danada.

E ficou aquela coisa, não acreditavam di-
reito ... Mas a minha irmã deu uma resistência
maior, não foi fácil, não. Mas, conforme as coi-
sas foram acontecendo, eu mandava notícias,
ligava, mandava pela internet, eles foram ame-
nizàndo e não teve mais nenhuma resistência,
não. Acho que eu tive muita sorte. Porque, com
todas as resistências, eles são tranquilos, por-
que tem gente realmente que não processa.
Tem algumas mães que não ... Eu me lembro
que no meio da estrada eu encontrei com uma
senhora que me perguntou assim: "Você não
tem mãe?". Eu disse: "Tenho", ela: "Pois não
parece". (risos)

Priscila - Antes de você contar pra sua famí-
lia, algumas pessoas já sabiam?

Rafael - Tinha o Fábio, que eu encontrei pela
internet. Ele era um cicloturista de Porto Alegre,

estava morando aqui no Ceará, eu não sabia. Eu
encontrei com ele pelo site do clube de ciclotu-
rismo e depois eu soube que ele estava aqui.
Foi uma pessoa fundamental porque eu não sa-
bia absolutamente nada, como é que funciona-
va, onde é que dormia, o que levava e tal. Só
sabia pela internet, mas ele me deu uns toques
superlegais, eu comprei um fogareiro, ele me
ensinou como é que trabalha com o fogareiro.
Ele já tinha uma experiência de viagem. Elefoi
de fundamental importância, com ele eu dividi
as histórias.

Priscila - No livro que você vai lançar, você
fala sobre o seu avô Tomé Cabral que lhe in-
fluenciou a gostar das histórias, gostar de aven-
tura. Como é que ele influenciou?

Rafael - O "seu" Tomé era uma figura legal!
Ele era escritor e fez um livro chamado Patuá
de Recordações, então todas as aventuras dele,
quando saiu da cidade de Barro (na região su-
deste do Ceará, a 379 km de Fortaleza), foi para
o Crato, a experiência dele com os cangaceiros,
são umas histórias bem legais. E ele é um con-
tador de histórias, ele tem uma escrita maravi-
lhosa, é delicioso ler o livro dele. Sempre que
ele viajava escrevia também livros, ele viajava
com a minha avó e ele escrevia o relato, ele tem
um livro chamado A Europa é bem ali. A expe-
riência dele com a minha avó, foi no Vaticano, é
superengraçado, ele era muito espirituoso. Era
uma figura legal, tinha uns relatos de viagem le-
gais que eu talvez tenha tido alguma inspiração,
alguma relação, no DNA, alguma coisa assim do
"seu" Tomé.

lara - Rafael, algo que me inquietou é que
a produção apurou, durante a entrevista com a
sua irmã, que você era uma pessoa tímida, até
você mesmo se coloca como uma pessoa tími-
da. Como foi então pedir pra dormir nos lugares,
pedir ajuda?

Rafael • Foi difícil. Eu tinha vergonha de pe-
dir água ... Você no meio do sertão com vergo-
nha de pedir água, não tem condição! Eu tive
de engolir tudo isso. A necessidade faz a gente
ficar bem esperto. E isso desenvolveu um pou-
co mais, eu fiquei mais tranquilo com relação a
pedir. No final das contas, estava pedindo tudo.
(risos) Foi um trabalho superlegal também para
essa desenvoltura mesmo, para desenrolar, fi-
car menos tímido.

João - Nesses primeiros dias de pedalada,
em que você enfrentou problemas como esse
da timidez, em algum momento você sentiu uma
ponta de arrependimento, sentiu que estava co-
metendo um erro, naqueles primeiros dias?

Rafael - Não, um erro não. Quando eu vendi

liA gente perdeu essa descoberta diária,
esse barato da criança, de olhar as coisas
além da própria coisa. Imaginação, viajar
nas histórias ... Eu sinto saudade disso"
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nomes sugeridos para
serem entrevistados,
Rafael foi escolhido pela
turma logo na primeira
votação. A partir dali,
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Aos 20 e poucos anos,
cansado dos longos dias
de trabalho que levava,
Rafael decide viajar pelo
mundo de bicicleta. Os
planos iniciais eram pe-
dalar até a Venezuela,
pegar um avião e ir estu-
dar na Espanha por um
tempo.

Quando chegou à Vene-
zuela, o mundo enfren-
tava momentos difíceis,
como a Guerra do Iraque
e o Tsunami na Indoné-
sia. Como conseqüência,
o dólar e o euro estavam
em alta. Rafael não tinha
mais condições de ir à
Espanha.

meu carro, quando eu pedi as contas no jornal,
quebrei cartão, para mim, a viagem já estava
começando. Para mim, se eu chegasse ali em
Paraipaba, Jericoacoara (duas cidades litorâne-
as do Ceará) e ficasse por lá, para mim, já tava
valendo. Claro, imagina você com vontade de
dar a volta ao mundo, o desejo era que isso des-
se certo, que eu fosse até onde eu realmente pu-
desse ir. Mas esse desprender já foi um grande
barato e é difícil se arrepender nesse sentido.
Mas eu estava preparado também para isso, eu
disse: "Olha, eu nunca viajei de bicicleta, nun-
ca passei tanto tempo longe de todo mundo",
nunca tinha saído de Fortaleza, desde que eu
cheguei de Belém. Então, eu tinha na cabeça:
"Se eu me arrepender, não vou levar esse fardo.
Na hora que eu não quiser mais, eu paro, ou fico
por lá, ou volto". A vontade que eu tinha era de
pedalar, mas, se eu me arrependesse tudo bem,
para mim, já tinha valido, já tinha aprendido.

João - E em algum momento você se sentiu
tentado a fazer isso, a voltar?

Rafael - Não, não, não.
Lorena - E o contrário? Teve algum lugar em

que você teve vontade de ficar?
Rafael - Tive (enfático). Mas é muito doido

você viajar porque, ao mesmo tempo que dá
vontade de você ficar, tem um trecho inteiro,
tem um mapa inteiro, tem outros países para
você conhecer.

Priscila - E onde foi que você teve vontade
de ficar?

Rafael - Em Santarém (PA). Eu parei numa
cidade chamada Santarém e eu fiquei acho que
uns vinte dias lá. E eu gastava uns três reais por
dia, acampava, comia peixe frito, caramba! E eu
conheci uma moçada superlegal onde eu guar-
dava minhas coisas. Eu lembro que era fevereiro
e uma senhora superlegal, que eu não vou lem-
brar o nome dela, deixou eu ficar na varanda. Ela
tinha um família enorme e eu lá também, essas
coisas de índio, sempre tem um lugar na oca.
Eu disse: "Dona Maria, eu estou indo embora".
Ela disse: "Não, não vá, não". Eu disse: "Não, eu
tenho que ir porque se eu ficar mais um tempo
aqui, eu fico de vez". Ela disse: "Espere pelo me-

nos para festa do boto". Eu: "Quando é a festa
do Boto?" Ela: "Setembro". (risos) "Se eu ficar
aqui até setembro, a senhora vai ganhar outro
filho, pode criar". (risos)

Vinícius - E você vendeu o carro, vendeu al-
gumas outras coisas, quebrou cartões de crédi-
to, deixou a família ... Em algum momento, você
teve medo de que a sociedade, as outras pesso-
as achassem que você estava fora do normal?

Rafael - (risos) Não, medo, eu não tive, não!
Mas isso eu ouvi toda hora, era o que mais di-
ziam: "Você é doido, vá pra casa". Ou então:
"O que você fez na sua cidade? Você roubou al-
guém? Matou alguém? Ou levou um chifre? Por
que você está fazendo isso?". Eu conheci um
cara que viajava também de bicicleta e ele tinha
uma resposta superlegal para isso, (alguém di-
zia:) "Rapaz você é doido de viajar de bicicleta"
e ele dizia assim: "Doido é você de ficar assistin-
do ao Faustão dia de domingo" (risos).

Denise - Rafael, num dos seus relatos, você
disse que as pessoas sempre lhe chamavam de
corajoso, por conta da viagem, e isso não lhe
soava muito bem. Por quê?

Rafael - Quando você vê de fora, realmente
você acha que é uma coisa superimpressionan-
te, que só quem faz aquilo ali é que tem super-
poderes e não é o caso. Quando você pedala e
isso começa a fazer parte do teu dia-a-dia, você
vê que qualquer pessoa pode fazer. Precisa de
uma organização? Precisa. Mas qualquer pes-
soa pode fazer, não tem idade para isso, não
precisa ser um atleta ... Eu acho que a coragem
maior não foi nem viajar, foi falar para mãe, ven-
der o carro, pedir as contas em dois empregos,
colocar tudo no banco e ir embora. Para isso
realmente precisa de coragem, porque quando
você está na estrada ... Aí a estrada te leva!

Mas, no relato, eu escrevi isso porque foi
uma experiência que eu tive aqui ... Depois de
Paraipaba, não vou me lembrar direito (Rafael
se refere a um trecho da viagem entre as cida-
des de Parazinho e Granja, ambas no Ceará).
Mas eu peguei uma carona com um caminhão
de feirantes e eles tinham descido da serra de
Tianguá (CE) , eles passavam quatro dias na fei-
ra, dormindo na feira, tinha criança ... Choveu,
eles dormiam embaixo da barraca e depois des-
ses quatro dias eles subiam, exaustos, exaustos.
E eu, com bicicleta e tudo, no meio dessa mo-
çada. E eu escrevi: "Rapaz, o que eu faço não é
coragem. Coragem é isso aí". Quem tem real-
mente coragem é uma moçada dessa, precisa
ter essa coragem, se não, não vive. Na hora que
eu quiser, eu ligo para (casa). .. "Cara, manda di-
nheiro aí, que meu dinheiro acabou, me traz de
volta", ou vendo a bicicleta ... Quando eu estiver
de saco cheio eu vou embora, pego um avião e
vou embora. Mas eles não. Estão lá todo mês,
duas vezes por mês, estão batalhando. Por isso,
eu disse: "Eu não sou corajoso, coragem é outra
coisa".

Lorena - Rafael, e a sua visão política, o que
mudou ou foi acrescentado nela partir da via-
gem?

Rafael - Você conhecer a América Latina ...
Ela é maravilhosa, tem lugares encantados, mas
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e muito doloroso, você escuta coisas absurdas
e você vê coisas absurdas! E o que mais traz a
indignação é você ver que é possível. Você che-
ga a países ricos ... O Brasil é um país que está
sendo sabotado faz mais de quinhentos anos e
ainda está aí, ainda não quebrou, isso é a Améri-
ca Latina inteira. Você vê possibilidade de cres-
cimento, mas é tudo sabotado! Não existe um
país na América Latina, quiçá no mundo, que
não tenha uma sanguessuga quebrando tudo.
Isso traz indignação, porque você estudando
um pouquinho da história da América Latina,
você vê como é um continente sabotado há qui-
nhentos anos. Muita gente ganha muito dinheiro
faz muito tempo, e você vê a moçada, cada vez
mais, pelejando pelo mínimo. Então, isso vai te
trazendo uma indignação muito grande e uma
descrença, uma descrença mesmo no sistema
de governo que está aí. Isso me incomoda um
pouco, porque eu acreditava em algumas coi-
sas, hoje eu acredito em mais ou menos coisas,
por conta disso. Eu acredito nas pessoas, no po-
tencial das pessoas e, como diz Leonardo Boft
(importante intelectual e ativista social brasilei-
ro), na "Revolução Molecular", a revolução que
você faz dentro de você mesmo. Mas em formas
de governo, partido, se é de esquerda, se é de
direita ... Não sei. Isso me incomoda um pouco.
Isso me trouxe um pouco de indignação.

Priscila - Sobre essa indignação, você fala,
em um dos relatos, que o Che Guevara (médi-
co, político e revolucionário argentino que lutou
pela Revolução Cubana ao lado de Fidel Castro,
em 1959. Morreu em 1967), que também viajou
muito pela América Latina, traduziu a indigna-
ção dele em armas e você não concorda com
isso. Como é que você traduz a sua indignação?

Rafael - É como eu falei, o que eu acredito
é na "Revolução Molecular". Não adianta você
derrubar um governo e colocar outro no lugar,
enquanto as pessoas, quem faz parte realmente
do governo ... A gente (tem) essa coisa de se-
parar o governo e o país, a prefeitura e a popu-
lação, a prefeitura somos nós, a prefeita é uma
empregada da gente, que a gente coloca lá, na
próxima eleição, a gente tira ou deixa. E a gente
divide isso: "Eles mandam e a gente obedece".
Então, enquanto a gente não se modificar, en-
quanto essa revolução não acontecer dentro da
gente, não adianta absolutamente ninguém lá
(no governo).

A maneira que eu coloco isso ... A minha re-
volução está acontecendo no meu trabalho, no
que eu acredito, nas coisas que eu digo, o livro
pra mim é um ponto bem legal quanto a isso.
Porque, como eu estava falando, eu trabalhava
com coisas que eu não acreditava mesmo, e aí
você diz assim: "Ah, mas você só trabalha com
aquilo que você está a fim?". Não, mas eu pro-
curo, hoje, me centrar nas coisas que eu acre-
dito. Eu acredito na educação, eu acredito na

. eratura. eu acredito na importância do livro
a formação da criança e hoje eu trabalho com

il 5 ação em literatura infantil, eu tento me atre-
ar a Movimentos que propiciam isso, ao autor
e con ato com a criança, e enfim à importância
da educação. Essas pequenas revoluções inter-

nas e dentro do seu universo é que eu acho que
realmente efetivam alguma coisa.

lara - Tem um relato seu em que você fala
sobre a solidão. Você diz que pedalou por vá-
rios desertos e não se sentiu só, que se sentiria
muito mais sozinho se estivesse em uma grande
metrópole. Como é que é isso?

Rafael - O deserto traz umas coisas muito
loucas ... Você passa duas horas sem ver uma
viva alma, aí vem um cara em direção a você e
ele também está pedalando, você vai falar com
esse cara como se ele fosse seu amigo há qui-
nhentos anos. E na metrópole não. Você vê mui-
to isso em cidade do interior, as pessoas ainda
se falam ... Elas são mais isoladas, a impressão
que eu tenho é que quanto mais isolado você é,
mais amoroso, mais humano, mais você se rela-
ciona. Na cidade grande, não. Todo mundo não
só é estranho, como é um perigo. Essa relação
impessoal, é isso que eu digo ... Eu preferia estar
comigo mesmo num deserto do que em certas
cidades (em) que você é um perigo, você é um
estranho e está todo' mundo ali tenso, e todo
mundo morando um ao lado do outro, mas nin-
guém se reconhece, ninguém se fala, ninguém
tem contato, está todo mundo na internet, nos
Orkuts da vida, mas ninguém tem mais contato.
Então, é essa diferença, o deserto deixa a gente
mais próximo das coisas e das pessoas.

Vinícius - E você, hoje, como morador de
Fortaleza, modificou sua forma de se relacionar
com as pessoas?

Rafael- Modifiquei. Tem uma coisa que você
aprende viajando e em lugares que são bem di-
ferentes do que você conhece, se relacionando
com pessoas que não têm absolutamente nada
a ver com o seu universo, com as coisas com
que você está acostumado. Você aprende sobre
tolerância, sobre respeitar as diferenças. É pri-
mordial, para quem quer viajar, ter essa noção
de que você tem de respeitar as diferenças. Não
adianta você levar o seu universo para o univer-
so do outro e ficar fechado lá. Uma das coisas
legais que eu acho é você viajar sozinho ou, no
máximo, com duas ou três pessoas. Porque
você viaja naqueles ônibus, você leva todo o
seu universo para um lugar e volta. É difícil você
ter essa abertura com as pessoas. E você tem de
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Quando voltava para
casa, a bicicleta de Rafael
foi batizada de Lady Lau-
ra, nome de uma música
do ídolo Roberto Carlos,
na qual o cantor homena-
geia a mãe. O refrão da
letra diz "Lady Laura, me
leva para casa".

Durante o processo de
produção da pauta, a
equipe de produção se
impressionava cada vez
mais com novas infor-
mações sobre Rafael.
Um artista cheio de sur-
presas se revelava aos
estudantes.

ser tolerante, porque as pessoas não são obriga-
das a viver da maneira que você vive e entender
e tratar as coisas do jeito que você trata. As pes-
soas são diferentes, têm uma cultura diferente
e a gente tem de levar isso em consideração. O
que para você muitas vezes é uma profunda má
educação, para as pessoas, pode ser absoluta-
mente normal. Então você tem que ter um jogo
de cintura. Depois que você volta, você passa a
perceber mais isso e a se conhecer. Eu acho que
mais do que minha relação com as pessoas, foi
a minha relação comigo mesmo. Como você se
conhece um pouco mais, então você já se re-
laciona melhor, você tem mais paciência com
você mesmo.

Pâmela - Dizem que viajar é o melhor remé-
dio para se perder preconceitos. Você perdeu
algum? Você concorda com isso?

Rafael - Eu concordo. É isso que eu estava
falando. Quando você entra em contato com
outras pessoas e outros universos, isso te faz
repensar várias coisas. Mas esse contato com
pessoas que não fazem parte do teu universo é
legal por conta disso, assim, você, sei lá, você
sentar numa roda de caminhoneiros ... Se não
fosse isso, nunca que eu ia sair da minha casa e
(dizer) "Ô, pessoal, tudo bom? Deixa eu conver-
sar um pouco com vocês". Não tem nada a ver
com tudo que eu vinha ... Com o estilo de vida e
o universo com que eu vivo.

Joana - Rafael, uma coisa que você fala mui-
to nos seus relatos é sobre a bondade das pes-
soas que você encontrou. Onde você acha que
essa bondade está presente hoje em dia na cida-
de metropolitana em que a gente vive?

Rafael - Eu acho que ela está toda hora aí.
O problema é que isso passa despercebido. A
gente não valoriza isso, isso não sai na capa do
jornal, não sai na internet, ninguém fala sobre
isso. Se eu não me engano, tem um prêmio
de jornalismo para boas notícias (refere-se ao
Prêmio Gandhi de Comunicação, oferecido
pela Agência da Boa Notícia, organização não-
governamental cearense) parece. Quer dizer,
vão premiar quem dá boa notícia? Peraí! Por-
que má notícia tem toda hora, então a gente
fica pensando que uma coisa é maior do que a
outra. Eu, particularmente, acho que não é. OK,
a gente vive em uma cidade grande, a gente

"0 problema de
Fortaleza não é
Fortaleza, mas é
a gente mesmo.
(. .. ) A gente não

tem relação com a
cidade"

está perdendo a gentileza, está perdendo várias
coisas, realmente. Eu concordo com você. Mas
se eu pegar toda a minha viagem e colocar em
uma balança, todas as coisas que eu recebi e a
quantidade de gentilezas e falta de gentilezas, a
bondade se justifica. E de graça! Isso é o que
é melhor. Você chegar em uma banquinha de
banana, com o dinheiro na mão e a figura dizer:
"Não, não precisa pagar, não". Não acreditar na
bondade? Eu acredito, sim.

João - Eu queria retomar a questão que a De-
nise levantou sobre a coragem. Você, nos seus
relatos, fala muito da bondade, das pessoas lá
por onde você passou. Mas as pessoas daqui,
os seus familiares e seus amigos também lhe
apoiavam e se comunicavam com você durante
a viagem. Eu queria saber se, não fosse por essa
segurança e esse apoio que eles lhe passavam,
você acha que teria conseguido viajar durante
esses dois anos.

Rafael - Eles foram fundamentais. Foi im-
portantíssimo! Mas não ter o apoio deles e não
viajar ... Eu não deixaria de viajar se não tivesse
o apoio deles. Como eu encontrei vários malu-
cos aí na estrada que acho que não têm nem
pai nem mãe. Só que, no meu caso, ficou muito
mais gostoso, porque eu tinha com quem falar,
de quem me lembrar, tinha quem ligar no Dia
dos Pais, no Dia das Mães ... Eu tive (com) quem
matar minha saudade quando voltei e passei
pela casa dos meus pais. Então, se você me per-
guntar: "Se eles não tivessem lhe apoiado, você
tinha ido?" Tinha! Porque era uma necessidade
vital para mim, ou então eu tinha definhado.
Mas o fato de eles terem me apoiado e ficado
do meu lado e a gente ter uma relação absoluta-
mente amorosa, isso tornou muito mais gosto-
so, muito mais legal.

Thiago - Rafael, quando você voltou para
Fortaleza de uma viagem como essa, o que foi
mais impactante depois de sair de viagem e che-
gar numa cidade grande novamente?

Rafael - Rapaz, eu saí um pouco enojado de
Fortaleza. Eu não queria morar mais aqui não.
Depois, eu entendi que o problema não era For-
taleza. Era um barulho interno. Quando você
está com essa tensão, tudo perde o sentido e
nada tem graça. E quando eu voltei, foi curioso,
porque foi meio como se eu tivesse feito as pa-
zes. Vou te dar um exemplo. De praxe, eu che-
gava numa cidade e ia ao museu. Eu sou rato
de museu, adoro todo tipo de museu; museu de
criança, museu histórico, museu de ciências ...
Eu ia pra todos que eu pudesse. Mas eu nun-
ca tinha ido ao museu do Ceará! Assim que eu
voltei, a primeira coisa que eu fiz foi ir ao Museu
do Ceará. Então assim, o problema é a cidade?
Não era a cidade, é como você olha a cidade.
Meu problema não era Fortaleza; era que visão
eu tinha de Fortaleza. E eu passei a ver várias
coisas, não só o museu do Ceará, mas várias
coisas com outra ótica. Quando você conhece
outros lugares, você sabe: "Rapaz, isto aqui ...
Fortaleza é mais bonita" ou então "Isto é mais
bonito que Fortaleza". (Museu do Ceará é um
dos mais importantes do estado, localizado no
centro de Fortaleza, à rua São Paulo, próximo à
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Praça do Ferreira).
Victor - Você falou que estava enojado de

Fortaleza, mas mesmo você estando lá, você
sentia saudade de alguma coisa de Fortaleza
que não fosse a sua família?

Rafael - Senti. Imagina que eu cheguei em
Pelotas, no Rio Grande do Sul, e peguei a BR
116. Aí eu fiquei pensando: "Se eu continuar
nesta BR 116, eu vou bater aqui na Praia de Ira-
cema (bairro de Fortaleza, localizado junto ao
mar. Nele estão concentrados alguns pontos
turísticos da cidade)". Aí me deu uma saudade
medonha. Só que eu tive algumas curvas para
fazer ... Mas (Fortaleza) é uma belíssima cidade!
Com toda sacanagem que já fizeram e essa pró-
pria falta de amor mesmo ... Eu acho que o pro-
blema de Fortaleza não é Fortaleza, mas é a gen-
te mesmo, é essa relação que a gente tem com
a cidade. A gente não tem relação com a cidade.
Eu conheci uma cidade chamada Mendoza (ca-
pital da província de Mendoza, na Argentina, lo-
calizada no oeste do país), que todo ano as pes-
soas plantam árvore na frente de casa. Mendoza
é enorme, mas não parece. É superarborizada e
linda a cidade. E limpa. E as pessoas tratam da
cidade. Então eu senti muito isso. Você conhe-
ce essas outras cidades e a relação das outras
pessoas com essas cidades ... Eu senti falta disso
aqui, como ainda sinto. E senti falta de eu mes-
mo ter uma relação com a cidade melhor. Perce-
ber a cidade! A gente não olha para cidade, para
as coisas que estão escondidas, a arquitetura
maravilhosa que a gente tem, que está caindo
aos pedaços.

Priscila - Mas você acha que aqui é o seu
lugar?

Rafael - Eu não sei. Se você me perguntar
sinceramente por que eu voltei, eu não sei. O
Fagner (cantor e compositor cearense) diz que
a vida vai onde a saudade ficou. Então eu tenho
muita relação com as pessoas daqui, eu gosto
da cidade, eu gosto do Ceará pra caramba! Te-
nho toda uma raiz aqui fincada, não só minha
como de toda minha família. Agora, se você me
perguntar se é aqui que você quer ficar para o
resto da vida, eu não sei. Hoje eu quero ficar
aqui e me sinto superbem, estou superfeliz. E
procurando essa nova Fortaleza.

lorena - Você falou sobre olhar sobre a cida-
de. Quando você viajou, você passou por Belém
do Pará, que é sua terra natal. Com que olhar
o Rafael aventureiro viajante olhou para aquela
cidade onde ele brincou quando tinha seis, sete
anos?

Rafael - É meio triste porque, ao mesmo
tempo em que você revê algumas coisas ... Eu
saí de Belém com sete anos. Eu voltei algumas

ezes pra lá, mas eu acho que fazia cinco anos
que eu não voltava pra Belém. E é meio triste

rque onde era sua casa construíram um sho-
. g, derrubaram seu colégio... Então suas

'~:>re cias afetivas vão aos poucos se modifi-
as ao mesmo tempo, as frutas que eu

.....,~a,os igarapés ... Não tem como não voltar
. E eu tenho muito carinho por Belém

. De •

Vinícius - afael, você viajou por vários paí-

ses da América latina. Como você acha que é a
imagem do Brasil lá fora?

Rafael - Rapaz, agora, nestas últimas épocas,
não sei, porque acho que o Brasil tem se des-
tacado um pouco. Mas a imagem que eu tive
era muito triste, porque era: mulher, carnaval e
futebol. E só. É uma imagem meio estranha. Um
ou outro conhece a Amazônia ... Um ou outro
mais estudado conhece (o cantor e compositor
baiano) Caetano Veloso, (o músico já falecido)
Tom Jobim, já perpassa pela música. Mas é o
que chega, na verdade. E a gente tem um pro-
blema grave aqui no Brasil. Você imagina que na
Argentina se escuta música mexicana e música
colombiana e vice-versa. Então eles têm uma
conexão. Vários programas do México passam
na Argentina, no Uruguai ... Eles têm uma cone-
xão muito forte. Deveria ser mais, mas eles têm
uma conexão muito forte. Só que aqui no Brasil
a gente está ilhado, a gente está virado para os
Estados Unidos e para a Europa. Está do lado
e a gente não se conhece. Tanto a gente não
conhece nada do Peru, da Bolívia, não chega
nada para cá. A gente não sabe nem da história
da América latina. Não sei se agora está rolan-
do nos colégios, mas eu viajei sem saber quase
nada da América Latina. E o que é que chega lá?
Carnaval, futebol, muito forte, porque na Améri-
ca Latina é muito forte o futebol, e mulher.

lara - E quais foram as maiores dificuldades
que você encontrou na viagem?

Rafael - Pois é, também cada um tem a sua
dificuldade. Uma hora é o frio, outra hora é a al-
titude dos Andes. Ou calor aqui do Sertão, que é
horrível. Mas o pior de tudo é chuva, na questão
física. Porque até subida você desenrola, mas
chuva ... Você passa três dias de chuva, acorda
no quarto dia e ter de vestir uma roupa molhada
pra sair debaixo de chuva, aí acaba toda a graça
da viagem.

Priscila - Rafael, no Amazonas, pelos seus
relatos, você foi em uma missa na Basílica de
Nazaré. E sobre isso você escreveu o seguin-
te: "Eu acho que Deus está mais próximo dos
índios do que aquele Deus que eu aprendi na
Igreja". Que Deus é esse em que você acredita?

Rafael - Pois é, se eu disser como Ele é, eu
estaria sendo, no mínimo ... Enfim, eu não sei
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Ao ligar para Rafael ten-
tando marcar uma pré-
entrevista, João se pre-
ocupa ao ouvir do outro
lado da linha alguém
dizer: "O Rafael não está
aqui. Não sei onde ele
está, mas está no Bra-
sil! Em algum lugar do
Brasil. .."

Preocupados com a pos-
sibilidade de Rafael estar
em outra longa viagem,
os alunos ligaram para
o celular de Rafael re-
ceosos. Dessa vez ele
atendeu!

como Ele é. Eu sei que há alguma coisa maior
do que tudo. Eu não consigo te dizer como Ele
é e quais as características Dele. O que eu sei, o
que eu acredito é o que Ele não é. Eu vejo isso
toda hora. Eu vejo esse Deus dúbio da Igreja,
que ao mesmo tempo em que Ele é eternamente
amoroso, joga os cristãos para (passar) o resto
da vida no inferno. Eu não acredito em um Deus
que tenha a crueldade de criar um lugar chama-
do inferno. Então tem várias coisas dessas reli-
giões que eu ... Um exemplo: tem um vulcão na
Nicarágua que, na boca do vulcão, os espanhóis
botaram um cruzeiro, uma cruz. Eles achavam
que ali era o buraco do inferno e que, botando
a cruz, os demônios ficavam todos lá embaixo.
Inclusive, o vulcão é um Deus. Por quê? Porque
depois da erupção, uma das terras mais férteis
que tem no planeta é a lava já depois que esfria.
É um acontecimento divino. E eles veem divin-
dade em todas as coisas da natureza. "Ah, Rafa-
el, você está dizendo que o vulcão é um Deus?"
Não! Mas enquanto a maioria está preocupada
com o demônio, onde ele está e que ele tem
que ficar por lá, os índios veem divindade em
qualquer coisa. Tudo faz parte disso que a gente
chama Deus. Ele está em todo lugar, toda hora
e se manifestando das mais diferentes formas.
Então meu Deus se aproxima disso, dessa di-
vindade que há em tudo no mundo. Como diz (o
poeta português) Fernando Pessoa, "tudo vale
a pena". Se Deus é as árvores, as plantas ... Por
que chamarei eu de Deus? Ele está aí, toda hora,
em todo lugar. Então minha religiosidade fica
mais próxima dos índios do que a que a gente
aprendeu nas igrejas.

Priscila - Ainda sobre esse tema, você es-
creveu que "a mãe-natureza nos ensina que ne-
nhum encontro é casual. Acaso, sorte e coinci-
dência foram coisas criadas pela cabecinha hu-
mana. Acredito que tudo que acontece obedece
a um fluxo natural, uma ordem divina". Você
acredita em destino?

Rafael - Vou contar uma história. Eu che-
guei numa cidade, saindo de Palenque, se não
me engano. Eu estava saindo de uma cidade e

peguei a estrada. Já estava a 30 quilômetros, já
tinha pedalado a manhã inteira. Aí parou um se-
nhor do meu lado e disse assim: "Você tá indo
pra onde?" Eu disse: 'Tô indo pra tal cidade".
"Rapaz, você está indo no caminho errado. Se
você for pra cá é perigoso. Volte." Eu peguei
uma carona e voltei para a mesma cidade que
eu saí. Isso, fulo da vida, né?

De lá, comecei a pedalar de novo. Fui perder
a manhã inteira e com essa coisa começou a fal-
tar água. E eu fui pedalando ... Um sol danado ...
Eu cheguei numa cidade chamada Hool, Eu es-
tava muito injuriado, estava com fome, estava
com sede, estava cansado e com o dia perdi-
do, se você imaginar que ia chegar num canto e
chegar no outro. Aí eu descanso ali um pouqui-
nho. Procuro restaurante, nada de restaurante.
Tudo fechado, eu cheguei já umas três horas da
tarde, morrendo de fome e muito "P" da vida.
Aí eu encontro com um cara chamado Jesus.
Por ironia do destino, chega o Jesus. E eu: "Ra-
paz, tem algum restaurante aqui?" "Não, não
tem, mas eu lhe levo pra almoçar lá em casa".
Eu (disse:) "Beleza". Cheguei lá e tinha o Saul,
também da Bíblia. Resultado: era sexta-feira,
eu passei sexta, sábado e domingo com essa
maçada no México. Eu passei o Dia dos Pais
no México. Porque lá é o seguinte, quando dá
meia noite, eles pegam um violão, uma garrafa
de não sei o quê, misturam com não sei o que
lá e saem batendo na porta de todos os pais fa-
zendo serenata. Foi maravilhoso, maravilhoso!
Não esperava ... No outro dia, teve um churras-
co. Você imagina, você estar num churrasco
com uma legítima família mexicana, do interior
do México. Domingo eu fui embora e enquanto
ia embora estava pensando: "Se eu não tives-
se errado aquele trecho, eu tinha passado desta
cidade a mil. Eu estava em outra cidade, sei lá
o que ia acontecer". Então me custa acreditar
que isso tudo é de bobeira, que tudo aconteceu
porque é o acaso. "Ah, você errou porque você
vacilou ..." Isso é um exemplo, aconteceram vá-
rias coisas assim. Isso na vida acontece. Você
pensa "vacilei" ou ... Enfim, tudo termina e você
vê as coisas que se transformam a partir disso.
Ou então o que você aprende, quem você se
torna a partir disso. Então eu fiquei pensando:
"Isso não pode ser acaso. Isso não pode ser de
bobeira, não pode ser sorte". Essas coisas estão
predestinadas, agora, você tem de estar atento,
você tem de se permitir agarrar isso e aprender
e vivenciar.

João - Rafael, eu queria mudar um pouco o
foco da nossa entrevista, para gente poder falar
um pouco mais sobre a sua infância. Você fa-
lou que se sente um pouco triste por chegar em
casa e ver que agora tem um shopping e ver que
muita coisa que existia na sua cidade. Eu queria
então que você falasse sobre o que você sen-
te mais falta da sua infância, suas brincadeiras,
seus amigos e o que é refletido como saudade
em você.

Rafael - (pensa por alguns segundos) Quan-
do eu era pequeno, eu queria ser um jacaré,
cara! Eu gostava muito de bicho e achava que
era um jacarezinho. Eu acho que o que eu te-

11( ... ) quanto mais
isolado você é,
mais amoroso,

mais humano, mais
você se relaciona.
Na cidade grande
grande, não. Todo
mundo não é só

estranho, é perigo"
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- o saudade talvez seja da simplicidade, da ma-
e ra simples com que a gente se divertia. Não

a muito segredo, não era muito complexo,
ão precisava de muita coisa. Eu lembro que a
ente amassava uma lata, pendurava num cor-
ão e puxava. E isso não era uma questão de
porque não tem grana". A gente tinha grana, a

gente tinha uns carrinhos. Mas a gente deixava
ar e passava o dia puxando o diabo dessas la-
tas. E eu sinto falta disso. Tem uma parte (dos
relatos) em que eu digo que eu passava nos
terreiros e os meninos estavam brincando. E eu
tentava passar caladinho, para vê-los brincando.
E eu falo que eles são livres num pedacinho de
terreiro. E eu preciso de metade das Américas.
Então, como a gente vai crescendo e tornando a
ida complexa. Eu me lembro de que lá (em Be-

lem) a gente se divertia com pouca coisa, num
espacinho deste tamanho. Acho que a gente
perdeu isso, essa descoberta diária, esse barato
da criança, de olhar as coisas além da própria
coisa. Imaginação, viajar nas histórias ... Eu sin-
to saudade disso. De como algumas coisas to-
mavam uma dimensão interplanetária e hoje a
gente virou racional, a gente é obrigado a ver as
coisas naquele jeitinho.

lara - A Camile (irmã de Rafae/) falou duran-
te a pré-entrevista que vocês (os três irmãos)
tinham uma relação muito próxima. Fala um
pouco disso.

Rafael - A gente era cúmplice total! E a mi-
nha mãe teve um grande barato nessa história
porque quando um fazia uma coisa errada e ia
contar pra mãe, apanhavam os dois, o que fez
e o que entregou. E aí aconteceu pouquíssimas
vezes isso. Quando a gente sacou que quem
entregava também apanhava, então a gente ... A
gente ficou superamigos. E até hoje a gente tem
uma relação superlegal. Apesar de não se en-
contrar sempre, meu irmão está no Rio, o Hen-
rique, a gente tem uma relação muito próxima.

Priscila - Rafael, quando você era pequeno,
seu avô tinha um jornal chamado Jornal da Fa-
mília Limaverde. A Camile disse que você fazia
o maior sucesso com os desenhos. Você já ti-
nha essa noção de que queria ser um artista no
futuro ?

Rafael - Eu gostava de desenhar. Era só
isso. Eu não tive uma referência próxima. Tipo,
"sabe seu tio, ele trabalha ilustrando livro, ilus-
trando no jornal". Eu não sabia, eu gostava de
desenhar. Aí tinha história em quadrinhos, mas
daí a você conhecer um cara que faz histórias
em quadrinhos é um abismo. Então eu não ti-
nha muito essa noção de por onde ir. Mas eu
só desenhava. Era o que eu gostava de fazer e
fazia sempre, toda hora. Eu fui entender isso,
que tinha algumas possibilidades próximas, de-
pois que eu comecei a fazer estágio no jornal
O POVO). que eu conheci o pessoal da editoria

de arte. E eles: "Você pode ter um campo com
isso. É possível aqui em Fortaleza". Mas não ti-
nha uma faculdade, tanto que eu fiz {vestibular
para Biologia Veterinária. Não passei, claro. (As
pessoas diziam:) "Ah, faz Arquitetura!" Nada a
ver com meu desenho. Eu odeio Arquitetura,
odeio Matemática! Eu gostava de desenhar. E

eu nem gostava muito de mostrar, não. Minha
mãe que mandava, mas eu engavetava, morria
de vergonha dos meus desenhos.

João - Nesse jornalzinho da família Limaver-
de, você, muito novo, com seis, sete anos, en-
viava mais era desenhos de animais, segundo o
que disse a Camile ...

Rafael - Ela sabe mais do que eu. Não lem-
bro não ... (ri)

João - E durante a nossa pré-entrevista, você
comentou que o trabalho que hoje mais lhe dá
satisfação é justamente a mesma coisa, ilustra-
ções para livros infantis, principalmente retra-
tando animais. Eu queria saber se hoje você se
sente como você já tivesse uma espécie de tra-
balho ideal.

Rafael - Sim, sim. Desde que eu voltei, você
me perguntava: "Rafael. o que é que você quer
fazer da sua vida, cara?" E eu dizia: "Eu não sei.
Eu sei o que eu não quero fazer: não quero mais
trabalhar em jornal, não quero trabalhar com pu-
blicidade, mas posso fazer um trabalho ou outro
e não quero trabalhar mais batendo ponto". E
aí, o que foi acontecendo foi que a literatura de
livro infantil foi chegando. Eu já tinha feito algu-
mas experiências antes da viagem, coisas não
muito legais ... Mas foi chegando. E o retorno é
maravilhoso, porque é para criança. Então você
entregar um livro para criança ou então você a
presentear e depois a criança lhe reconhecer.
Essa relação que acontece do ilustrador com
a criança. E isso me deu um grande barato. Eu
vi que: "Não, isso é por aí". Eu acredito nisso,
ainda estou afim. Eu ainda estou caminhando,
ainda estou numa transição, largando o design,
largando a publicidade, para me focar mesmo
na literatura infantil. Porque na verdade é um
mercado que, para eu viver disso, ainda tem
estrada aí. Mas é o que eu estou a fim mesmo.
Na verdade, como você está falando, é o que eu
sempre fiz, desde novinho, então estou reatan-
do os laços com a infância.

Vinícius - Você disse que não quer trabalhar
mais em publicidade nem em jornalismo. Por
quê?

Rafael - Jornalismo é um grande barato! Eu
me apaixonei realmente por trabalhar em uma

IIFoi difícil, eu tinha
vergonha de pedir

, ~agua, e voce no
meio do sertão

com vergonha de
pedir água, não tem

condição. Eu tive que
engolir tudo isso"
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o primeiro encontro da
equipe de produção com
Rafael aconteceu em
uma tarde de terça-feira.
Debaixo de sol quente,
Denise, João e Priscila
pegaram o ônibus e fo-
ram ao escritório onde
Rafael trabalha, a Usina
das Artes.

A ansiedade para conhe-
cer o entrevistado era
grande. Como ele ser'a71



gunta, lembrando que em um momento da
entrevista você disse: "Para mim, era coisa de
louco", então ...

Priscila - Você é louco? (risos de todos)
Rafael - Como a gente vive em um mundo

nor-rna-ti-za-do (fala pausadamente), o que a
gente mais abomina é a loucura, a gente quer
sempre ser normal. E a loucura faz parte da gen-
te. Os grandes caras (Rafael se refere a grandes
personagens históricos) todos foram chamados
de doidos. Então por que a gente está recrimi-
nando a nossa loucura? Por que não entender
que ela faz parte também da gente? Eu acho que
eu não tinha nenhuma ideia, nenhum questiona-
mento sobre isso, o que é normalidade e o que
é loucura, antes de viajar.

Mas a primeira vez que eu vi o livro (No Gui-
dão da Liberdade, de Antônio Olinto) ... (Pensei)
"Cara, esse cara é doido!" E aí, quando você vai
ver, há uma ... Não digo uma cartilha, mas há al-
gumas coisas que possibilitam você a andar de
bicicleta. Quando você olha de fora, você diz:
"Cara, isso é absurdo", mas não é. Basta você
se organizar, e é uma coisa mais organizada do
que a gente imagina. Você vive com as possi-
bilidades infinitas de ... Eu saio daqui e não sei
onde vou ficar amanhã. Aí você diz: "Olha, eu
vou procurar a Cruz Vermelha, vou procurar os
Bombeiros ... Então, aos poucos, você vai crian-
do um trajeto. (Você vê que) não é tão louco
como a gente imagina. E voltando àquele amigo
meu que disse assim: "Loucura é ficar em casa
assistindo à televisão em dia de domingo". Isso
é que é louco! Assistir àquele programa (Domin-
gão do Faustão) é coisa de louco e é normal,
todo mundo está assintindo, tem um superibo-
pe (audiência), e engolindo toda aquela história.

Então, é isso o que a gente tem de questio-
nar: o que a gente está consumindo, quem a
gente está se tornando e quem foi o doido da
história. (Existiram) Tantos caras que fizeram
coisas impressionantes e são tachados como
doidos. E a História depois é que vai mostrar
que os caras não eram doidos. O que eles es-
tavam fazendo era quebrando, apartando a His-
tória no meio, dizendo para a humanidade que
tem uma curva, que tem outra maneira de ver
as coisas, tem outra maneira de fazer as coisas.

Priscila - Rafael, como é que você se vê da-
qui a um tempo?

Rafael - (Breve riso, acompanhado de uma
pausa silenciosa) Boa pergunta! (Mais risos) Eu
acho que estou ficando cada vaz mais chato. É
porque, quando a gente esquece de vivenciar
algumas coisas, vai ficando ... É, não sei. Eu brin-
co muito (dizendo) que daqui a um tempo, eu
vou criar capote (como é chamada, no Ceará,
a galinha-d'angola) lá pra banda do Sertão dos
Inhamuns (região localizada no interior do Cea-
rá, a 344,7 km de Fortaleza). Porque tem coisas
de cidade grande ... Eu acho que é uma busca da
simplicidade. Eu tenho sentido isso desde que
eu voltei. Para mim custa muito, hoje, comprar
alguma coisa que realmente não (precise). Às
vezes, eu estou precisando e não compro, por
uma questão de ... Não é nem falta de grana, mas
é que eu ... Sei lá o porquê. Então eu acho que,

Depois de andar alguns
quarteirões, a equipe
chegou ao pequeno es-
critório, onde trabalha-
vam alguns rapazes em
seus computadores. Ao
chegar, um deles brin-
cou: "Rafael, tu chama
gente pra cá e nem avisa!
Nem pra gente arrumar
essa bagunça!"

redação de jornal. Eu só não quero mais aque-
le tempo de redação. Não quero mais trabalhar
para amanhã. Eu acho que é um trabalho emo-
cionante, tem me ensinado muito, principalmen-
te para estar desenrolado. Só que o movimento
que eu tenho feito hoje no meu trabalho é de
desaceleração. Porque como eu ilustrava muitas
vezes para amanhã ou então para daqui a três
horas o desenho estar pronto ... Aí eu pego o tra-
balho de um livro para três meses. Se deixar,
eu faço em um mês. Aí eu: "Não, peraí! Calma,
vamos mais devagar". Então o que me incomo-
da na redação é o tempo. E a publicidade é o
que eu falei, é você colocar todo o seu suor e
seu sangue em uma coisa que você não tá a fim
ou acha que não é legal ... Às vezes você pega
trabalhos que você sabe qual é o teor do traba-
lho e, ainda assim, você tem de fazer. Então me
incomoda um pouco.

Joana - Rafael, e a temática da loucura, como
é que ela entrou nessa história toda?

Rafael - Foi a partir dessa experiência da via-
gem. Eu comecei a (pensar) ... "Eu vou questio-
nar o que é que é normal, eu vou brincar com
essa coisa do que é que é loucura e do que é
que é normal". E aí eu criei Os Guardiões da
Loucura, que são personagens que eu dese-
nhei ... Alguns eu desenhei, outros eu criei de-
pois. Que funcionam mais ou menos como uns
seres ... Bom, a missão deles é questionar essas
coisas.

Vinícius - Rafael, você disse que passou a
questionar esse tema da loucura a partir da via-
gem que você fez. Como você vê a loucura antes
e depois da viagem; alguma coisa se modificou?

Victor - Eu queria complementar essa per-

Na verdade, não tinha ba-
gunça nenhuma. A única
coisa "fora do comum"
para um escritório era
um violão largado sobre
o sofá.
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se você me perguntar uma característica minha
que talvez vá ser levada mais para a frente, é
essa busca da simplicidade mesmo. Esse vai se
desapegando, se desapegando de uma maneira
mais simples, mas tranquila.

João - Você acha que essa simplicidade
pode ser encontrada em Fortaleza mesmo, da-
qui a alguns anos?

Rafael - Rapaz, em uma cidade que tem essa
frota de carros crescente é difícil! Eu acho que
a maneira com que a gente ... O modelo, o mo-
delo de vida, essa busca incessante do lucro, da
grana, do superem prego, do carro do ano. Esse
modelo que foi criado, em que a gente caiu de
paraquedas, quando a gente veio aqui já esta-
va funcionando, a gente está só sendo levado,
uma das características dele é a destruição das
cidades. Eu vi coisas muito tristes de se ver. Ci-
dades pequenininhas devoradas pelo turismo. E
aí veio carro com som alto, vem engarrafamento
na cidadezinha deste tamanho (gesticula com as
mãos para mostrar algo pequeno), a descarac-
terização da população local. Então, nesse senti-
do, eu não sou muito otimista não. Eu acho que
o modelo de vida que a gente está, do jeito que
está indo ... E eu falo não só em uma questão de
cidades, mas em uma questão planetária mes-
mo. O que a gente está fazendo, o que todos nós
estamos caminhando não é uma coisa muito ... É
difícil você encontrar uma simplicidade dentro
disso, morando nesse ... Agora, claro, a priori, a
simplicidade é uma questão interna. Você pode
meditar em uma cidade como Fortaleza, como
São Paulo. Você pode criar um sistema de vida
para você se educar e se organizar para conse-
guir uma vida tranquila. Você não tem de ir para
o Tibete para encontrar iluminação (o Tibete é
uma província incorporada à República Popular
da China desde 1950, mas que vem lutando por
sua independência política. A região, localizada
na Ásia, possui as maiores altitudes do mundo e
é conhecida por seus monges budistas). É uma
questão mesmo interna e como você se organi-
za dentro disso que a gente vive, dentro disso
que foi dado.

João - Rafael, em um dos seus relatos, você
disse que conheceu um homem que já tinha
sessenta e poucos anos (João se refere a Hanz,
cicloturista austríaco de 63 anos, que Rafael en-
controu no meio do deserto peruano). E você
falou que a idade é uma das piores criações da
humanidade, que você conhece velhos de 20
anos e meninos de 60. Eu gostaria saber como é
que você, na sua avaliação, se enxerga, com 33
anos: como um menino, um jovem, um adulto,
um velho ...

Rafael - Rapaz, eu acho as duas coisas! Às
vezes, eu me sinto um menino inexperiente e,
às vezes, um velho absolutamente chato (risos),
um velho bem chato mesmo. Mas eu penso
muito que a gente tem de ser criança, mas não
tem de ser infantil. E para você deixar de ser in-
fantil, a priori, você tem de amadurecer. O pro-
blema é que a gente amadurece e se esquece
de ser criança. Isso que a gente estava falando,
dessa descorberta diária, esses grandes bara-
tos que você vê a criança fazendo toda hora de

uma maneira completamente automática. Ela
está ali, ela está vivenciando aquilo ali. Ela vê
um cachorro, uma flor, uma árvore; ela está re-
almente ali, ela faz parte daquilo ali. E eu acho
que a gente perdeu isso. A gente amadurece e
fica meio ranzinza, meio racional demais, meio
normal demais, normalizado. Então, eu procuro
fazer as duas coisas: amadurecer, deixar de ser
infantil, mas, ao mesmo tempo, não perder o ba-
rato da criança.

Vinícius - Se você pudesse dar um conselho
a essas pessoas que são racionais, normais, que
batem ponto, qual seria esse conselho?

Rafael - (Breve riso seguido de longo silên-
cio. Neste momento, Rafael demonstra clara-
mente buscar concentração) É difíciL.. (outra
pausa) Eu acho que tem coisas que devem ser
vividas até para você entender. Eu tive de passar
por uma bateria de coisas e trabalhar nos luga-
res, bater vários pontos, para entender que eu
não precisava daquilo, que tinham outras pers-
pectivas de vidas. Você imagina que eu morei
em Fortaleza e trabalhei em Fortaleza. Eu fiz uma
viagem e continuo morando em Fortaleza e tra-
balhando em Fortaleza. Mas de outra maneira
agora. Então, para que eu, hoje, trabalhe de uma
maneira mais tranquila, fazendo o meu horário,
eu precisei disso. Eu precisei fazer os contatos,
eu precisei aprender o que eu tinha para apren-
der no jornal, com a publicidade .... Eu tive de
ter essa experiência, eu tive de bater o ponto,
para aprender isso aqui. Então, o problema não
é bater o ponto. O problema é quando você
acredita realmente que você nasceu para aqui-
lo, que você se basta naquilo ali, que você não
tem a possibilidade de passar daquilo ali. Isso
é que incomoda. Você vai entrar no mercado e
vai calejar para caramba, você vai ficar calejado,
vai receber abuso. O problema não é isso. Você
tem de entender de que maneira o mercado fun-
ciona. O problema é você entender e passar o
resto da vida sofrendo e se martirizando, achan-
do que aquilo é normal, que aquilo é o fim e que
só tem aquilo ali. (É pensar:) "Bom, isso é o meu
futuro e (só existe essa possibilidade)". E há vá-
rias possibilidades. Quem constrói isso é você.
O problema é se acostumar. Você está feliz? OK,
bata o ponto pelo resto da vida. Tem gente que
está felicíssima com isso, vai se aposentar ... Su-

liA gente tem de
questionar: o

que a gente está
consumindo, quem

a gente está se
tornando, e quem foi
o doido da história"

RAFAEL LlMAVERDE I 39

Rafael levou a equipe
a uma praça próxima
ao escritório. Sentaram
todos em um banco e
começaram a conversa.
Enquanto isso, vários
pombos procuravam
migalhas pelo chão da
praça.

Depois de quase uma
hora de conversa, que
pareceu ser 20 minutos,
a equipe se despediu.
Logo ao virar as costas
para ir embora, Rafael
por pouco não escuta o
entusiasmado "Ah, como
ele é legal!" de Priscila.



A simpatia de Rafael
parece ser coisa de fa-
mília. A irmã, Camile
Limaverde, conversou
com a equipe e estava
muito disposta a contar
curiosidades da vida do
irmão. O encontro acon-
teceu em uma tarde de
segunda-feira, em uma
livraria de um shopping
de Fortaleza.

Durante a produção
da entrevista, a equipe
marcou uma conversa
com lonius Augusto, um
grande amigo de Rafael.
Mas no dia marcado, 10-
nius precisou fazer uma
pequena cirurgia e o
bate-papo precisou ser
desmarcado.

per tranquilo! Agora, quando você entende que
aquilo não é a sua história, e ainda assim você
fica, aí é onde está o problema. Se você não
teve coragem de fazer a curva, aí é onde está o
problema. Não é normal isso.

Denise - Rafael, você está lançando um livro
agora, e eu queria saber, primeiro, o que o moti-
vou a escrever o livro, já que já existia o site com
os seus relatos. E, depois, o que você pretende
com o livro, o que você deseja que aconteça a
partir do lançamento do livro.

Rafael - (Para) Toda essa curva que eu fiz na
minha vida já existia uma vontade, uma energia
lá, uma pressão ali me levando a isso. Mas eu
encontrei o caminho através do livro, que foi do
Antônio Olinto, que deu a volta ao mundo de bi-
cicleta. Foi absolutamente importante para mim
esse livro. E durante a viagem e depois que eu
voltei, várias pessoas me escreviam. O site (es-
tava) no ar, e várias pessoas me escreviam, (di-
zendo): "Rafael, eu estou também a fim de fazer
uma viagem". "O que você indica?", "Fala com a
minha tia, porque ela está pensando que eu sou
doido. Eu já mostrei o seu site para ela e tal".

Particularmente, eu acho que tem coisas im-
portantes (no livro), não só para quem vai viajar
de bicicleta, mas para quem quer conhecer um
pouco da América Latina, para que as pessoas
tenham essa noção de que é possível fazer a
curva, uma curva na sua vida ou dar uma que-
brada no seu percurso de vida. Então eu acho
importante esse tipo de livro. Eu acho que tem
uma importância nesse sentido. Tem várias coi-
sas aí... Através de um livro, através desse livro,
eu estou querendo replicar justamente a cena
que ele (Antônio Olinto) fez: ele viajou e fez um
livro. Eu acho importante essa leitura, para que
as pessoas não só andem de bicicleta, mas te-
nham coragem de fazer a curva também.

Vinícius - Rafael, você viajou por vários pa-
íses, teve muitos ganhos culturais e pessoais
que você vai colocar no livro, mas você acha
que teve alguma perda ou alguma coisa que
você deixou de conquistar durante esse tempo
em que você passou fora?

"Tenho toda uma
raiz aqui fincada, não
só minha como de
toda minha família.
Agora, se você me
perguntar se é aqui
que você quer ficar

parar o resto da vida,
eu não sei"

Rafael - (Pausa) Rapaz, eu deixei de com-
prar a minha casa própria (risos), porque o meu
patrocínio foi o meu FGTS (Fundo de Garantia
de Tempo de Serviço) de oito anos de jornal O
Povo. Então, eu não tenho casa própria. Se eu
não tivesse usado essa grana até hoje, eu teria
comprado uma casa própria, mas enfim. Foi a
única coisa que Mas são tantas outras coisas
que eu ganhei E era uma questão de vida,
não é nem uma questão de posse, de grana, de
perder ou de ganhar. Era uma questão de vida
mesmo. Eu precisava fazer aquilo. Eu precisava
fazer esse distanciamento da minha vida e esse
retorno, para que eu pudesse estar mais ou me-
nos inteiro hoje.

Priscila - E se você não tivesse feito a via-
gem, o que teria acontecido?

Rafael - Não sei. Eu não sei, eu acho que eu
estaria bem infeliz e eu também não teria tanta
coragem como eu tenho hoje de mudar. Se eu
vir que não é aqui em Fortaleza, que não é isso
o que eu quero fazer. (Rafael estala os dedos,
numa menção de agilidade e de fazer acordar)
Faz! Muda! "Ah, mas você vai perder, você vai
perder grana, você não vai continuar, não vai
comprar a sua casa própria ..." Paciência ... O
meu objetivo é buscar uma vida massa! Uma
vida em que eu esteja feliz, esteja tranquilo.
Agora ... Se eu vou andar de Hilux ou se eu vou
criar capote ... Eu não sei.

Priscila - Rafael, você falou em seus relatos
que, na 8ahia, viu baleias Jubarte. E naquele
momento você se perguntou: "Já recebi muito
mais que pedi ... E agora isso! Será que mereço
tanto?"A pergunta é: Você merece tudo isso?

Rafael - (Pausa) Uma coisa que eu aprendi é
que não existe sorte. Um dia me ensinaram, e,
eu pensando bem, achei muito legal. Não existe
sorte, existe merecimento. "Ah ... Você pode fa-
zer alguma coisa e, não necessariamente, você
vai receber essa coisa por merecimento". Mas
o fato de ter feito, e se for uma coisa legal ... Eu
ficava pensando muito nisto: "Cara, eu recebi
tanta coisa nessa viagem, como é que eu posso
retribuir a essa figura? Mas eu não posso pagar,
eu não posso ... Não dá para retribuir a essa figu-
ra". A retribuição que eu fazia era contar as his-
tórias, ou estar ali e oferecer a minha amizade,
porque eu não podia oferecer nada! Tudo o que
eu tirasse da bicicleta me faltava. E as pessoas
me ofereceram almoços, estadia e a própria
amizade, e tantas outras coisas. E eu ficava me
perguntando: "Como é que eu posso retribuir
isso?" Você não vai retribuir para ela. Você vai
retribuir para outras pessoas. E um dia (a retri-
buição) volta, naquela coisa dos efeitos. Então,
eu ficava pensando nisso. Se isso me chegou,
se isso me foi dado, não é porque eu tenho sor-
te. Isso é você pensar a vida de uma maneira
muito simplista, você acreditar em sorte. "Ah, a
vida toda eu fui um cara legal, e nunca ganhei
na loteria!" Talvez seja porque você não deveria
ganhar na loteria.

Se eu recebi, não é uma coisa prepotente, é
de você ter a humildade de receber as coisas.
"Será que eu mereço?" Merece! Eu não pedalei
até aqui? O meu grande sonho não era ver ba-
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leias e eu pedalei e cheguei até aqui, cheguei de
bicicleta. Talvez, se eu não tivesse chegado de
bicicleta, eu não teria pegado o barco. Mas eu
cheguei até aqui, então eu mereço isso! Então
receba! Eu aprendi que não tem sorte na histó-
ria. Você merece e o que lhe chegar, você rece-
ba como merecimento.

Priscila - Quais viagens você ainda deseja
para a sua vida? Todos os tipos de viagens.

Rafael - (Pausa silenciosa) Eu quero uma
viagem interior. Eu saí de bicicleta, tanto para
conhecer como para me conhecer. Eu tinha isso
muito consciente, que isso me viria. Você ficar
duas horas no deserto, sozinho, duas horas, três
horas ... Se você não se rever, se você não vi-
sitar e se revisitar novamente, você não viaja.
Foi um exercício muito grande de reflexão, de
engatinhar para saber quem era o Rafael, que
influências o mundo tem sobre mim, a minha
infância que influências tem, e a minha família.
Eu acho que uma viagem só se legitima se acon-
tecer isso.

É muito fácil você sair para um país, comprar
um bocado de buginganga, levar para casa, bo-
tar tudo na perede e ficar lá olhando. Para mim
a viagem não se legitima, só o deslocamento de
espaço. Mas se você viaja, ou qualquer coisa
que você faça, e você vai com esse intuito de
se colocar em uma situação em que você não
está acostumado ou que não faz parte do seu
meio. (E se questiona) O que aquilo vai lhe tra-
zer? Quem é você dentro dessa ... Como você se
comporta dentro dessas situações?

Então, para mim, isso legitima. E é uma das
viagens que eu tenho empreendido muito. Eu
estou lendo sobre religiões, leio o Budismo
(doutrina de origem indiana baseada nos ensi-
namentos do Buda Shakyamuni), o Hare Khris-
na (Sociedade Internacional para a Consciên-
cia de Krishna, movimento inserido na cultura
hindu baseado na devoção ao deus Krishna),
enfim, várias outras coisas. Eu acho que é uma
reverberação do que aconteceu na viagem. Essa
busca com coragem, com disciplina, mas é essa
viagem interior. Em qualquer outra viagem que
eu faça, sempre vai ter essa viagem paralela
acontecendo.

Vinícius - Rafael, você disse que não acha
legítima uma viagem que é só deslocamento de
espaço. Você acha que só é possível fazer essa
viagem interior se houver esse deslocamento de
espaço?

Rafael - Não, não! Você pode fazer essa via-
gem em casa ... E de jeito nenhum (a viagem
interna só é possível com o deslocamento de

espaço). O grande barato da bicicleta é porque
ela te permite andar em lugares que, de outra
maneira, você não faz, de carro ou de ônibus ...
Mas assim, uma viagem pode ser feita de qual-
quer jeito. Você tem de saber de que maneira
você quer viajar. Eu lembro que você chega
assim, por exemplo ... Todo letrado, "porque eu
viajei para não sei para onde, não sei o que",
cheio de conhecimentos e tal. E você chega em
uma cidadezinha deste tamanho, que tem um
cara lá que você conhece e que nunca saiu da
cidadezinha dele, e, quando você vê, o cara tem
uma cabeça muito mais ampla do que a sua. E
nunca saiu de lá, nunca teve a experiência que
você teve. É isso o que eu estou falando, é essa
viagem que me interessa. E ela independe de
qualquer coisa. Eu escolhi, para mim funciona
muito bem, o deslocamento, a viagem em si,
você sair para outro lugar. Eu acho superválido
isso. Mas eu não defendo que seja o fim para
todas as pessoas. Tem gente que não gosta, a
viagem é outra. Mas eu acredito que, para mim,
funciona superbem e me ensinou muito. É a ma-
neira como você viaja ... Não é bem o veículo.

lara - Eu acho que a gente perguntou muita
coisa sobre a viagem, e passou uma coisa: do
que você teve medo? O que fazia medo a você?

Rafael - Medo ... (longa pausa) Eu tive medo
de algumas coisas pontuais: medo do frio,
medo da altitude, medo de ser assaltado, medo
de voltar e não conseguir mais viver em Fortale-
za, viver no meio do que eu tinha saído. Mas eu
aprendi uma coisa bem legal: o medo é muito
bom. Sem medo, você não atravessa nem uma
rua. É graças ao medo que você atravessa o
trânsito de maneira segura. O problema é quan-
do o medo te engessa. Aí, realmente, é um pro-
blema. Porque medo é preciso. O problema é
quando se deixa de fazer as coisas por conta de
medo. Aí você tem de repensar o porquê e tal ...

Eu tive alguns medos, mas nenhum conse-
guiu me (engessar) ... "Você não vai, você não
faz". É bom, protege os dentes, né! (riso)

Priscila - Todos os seus medos de hoje, você
enfrenta da mesma forma como enfrentava an-
tes da viagem?

Rafael - Eu acho que tem uma coisa que, não
só a viagem, mas a vida ensina: é como a gente
superdimensiona as coisas, como a gente está
em situações que a gente acha que é o fim do
mundo, que nunca vai conseguir sair, que aquilo
realmente é um problema e tal, não sei o que, e
faz aquele drama. E você vê que, com um tempo,
você dá umas pedaladas mais para lá, e quan-
do você vê, há coisas que perdem o sentido ou
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No dia da entre sta, a
ansiedade, que antes era
só da equipe de produ-
ção, estendeu-se para
toda a turma que havia
se preparado cuidadosa-
mente para sua primeira
entrevista para a revista.

o encontro aconteceu
no Laboratório de Ra-
diojornalismo do Curso
de Comunicação e Rafa-
el pediu autorização da
turma para filmar trechos
da entrevista, que ele
postaria mais tarde em
seu site.



o cansaço da equipe ao
fim do processo de edi-
ção era evidente. Cada
um tinha seus truques
para continuar acorda-
do, ou seria melhor dizer
"quase acordado"?

Enquanto Priscila tomava
litros de café para ficar
acordada, João tirava
um rápido cochilo para
continuar o trabalho de
madrugada e Denise dor-
mia de vez em quando ali
mesmo, sobre o teclado
do computador.

então perdem a força. Aquele medo que você
tinha, você vê que há uma coisa que realmente
você teria de passar ... O grande barato é esse,
né? Eu peguei o caminho errado, perdi a ma-
nhã toda e cheguei na cidade. Então eu procuro
não desmerecer todos esses caminhos errados
que eu pego. Porque, muitas vezes, eu preciso
desse caminho errado para chegar em uma ci-
dade, para conhecer pessoas massa e vivenciar
coisas que eu, de outra maneira ... (não vivencia-
ria) Então, quando você entende isso, que não
existe acaso, que não existe sorte - Pelo menos
é nisso em que eu acredito. Você entende que
os seus medos são um pouco bobos. Eles são
necessários, mas eles são um pouco bobos. En-
tão, lá na frente, você vê que ele não tinha tanto
sentido ou que você aprendeu com ele.

Priscila - Pronto! Rafael, muito obrigada!
Rafael - Eu é que agradeço ...

"Eu nao me
arrependo de

absolutamente nada
que eu fiz. (... ) Hoje. . ,

a viagem para mim e
um divisor de águas
em vários aspectos:
a minha relação com

dinheiro, a minha
relação com as

"pessoas ...
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