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No ano do centenário de 
Adoniran Barbosa, um dos 
maiores sambistas 
brasileiros, enquanto 
degustava a profundidade 
de suas letras, dei-me 
conta de sua atualidade e 
me pus a escrever... 



• O marmiteiro paulista, que conseguiu fazer da 
Arte o seu sustento, jamais esqueceu a vida 
humilde da juventude. Utilizando uma 
perspectiva estética oriunda da relação 
oprimido-opressor, Adoniran ficou famoso por 
seus sambas tragicômicos, que faziam do 
drama cotidiano uma comédia crítica da 
realidade excludente das metrópoles 
brasileiras. 



• Os últimos acontecimentos da política gaúcha 
fazem recordar o sambista da Maloca, que já 
explicitava os interesses econômico-políticos
expressos juridicamente nos processos de 
despejo das comunidades carentes, no 
decorrer da história brasileira.





• Para quem não sabe, está prestes a ser 
aprovado o PL/338, no qual orquestra-se, 
disfarçado de uma melhoria (descentralização) 
da qualidade da Fundação de Atendimento 
Sócio-Educativo (FASE), um dos grandes 
negócios imobiliários pré-Copa do Mundo.



• O que está realmente orquestrado pelo 
executivo (com apoio de boa parte do 
legislativo) é a venda do terreno da FASE na 
capital gaúcha, uma área estimada em 74 
hectares no Morro Santa Teresa, próxima ao 
estádio Beira-Rio (palco dos jogos da Copa do 
Mundo).







• O governo pretende vender uma área de 740.000 
m², berço de 17 espécies vegetais com status de 
conservação em ambiente natural, algumas 
ameaçadas de extinção, nascentes e cursos 
d’água e, assim, despejar simplesmente cerca de 
20.000 mil pessoas (muitas das quais residem no 
local há setenta anos)... repito: estamos falando 
de 20.000 brasileiros que podem vir a ser 
despejados de suas casas pelos interesses 
imobiliários funestos do Governo Estadual 
Gaúcho.

• Fala, Adoniran !



DESPEJO NA FAVELA(1969)
ADONIRAN BARBOSA

QUANDO O OFICIAL
DE JUSTIÇA CHEGOU
LÁ NA FAVELA
E CONTRA SEU DESEJO
ENTREGOU PRÁ SEU NARCISO
UM AVISO, UMA ORDEM
DE DESPEJO,
ASSINADA:
SEU DOUTOR,
ASSIM DIZIA A PETIÇÃO:

DENTRO DE DEZ DIAS
QUERO A FAVELA VAZIA
E OS BARRACOS TODOS
NO CHÃO,
É UMA ORDEM SUPERIOR

Ô, Ô, Ô, Ô, Ô, MEU SINHÔ,
É UMA ORDEM SUPERIOR

NÃO TEM NADA NÃO,
SEU DOUTOR
NÃO TEM NADA NÃO
AMANHÃ MESMO
VOU DEIXAR
MEU BARRACÃO
NÃO TEM NADA NÃO,
SEU DOUTOR
VOU SAIR DAQUI
PRÁ NÃO OUVIR O RONCO
DO TRATOR

PRÁ MIM NÃO TEM PROBREMA
EM QUALQUER CANTO ME ARRUMO
DE QUALQUER JEITO ME AJEITO
DEPOIS,
O QUE EU TENHO É TÃO POUCO
MINHA MUDANÇA
É TÃO PEQUENA
QUE CABE NO BOLSO DE TRÁS
MAS ESSA GENTE AÍ, HEIN?
COMO É QUE FAZ?

Ô, Ô, Ô, Ô, Ô, MEU SINHÔ,
MAS ESSA GENTE AÍ, HEIN?
COMO É QUE FAZ?



O projeto lei possui apenas quatro artigos.:

• no primeiro, é descrito o terreno da FASE, seus limites 
territoriais, dimensões e localização, bem como o 
número da matrícula do imóvel no cartório de registro 
da Comarca de Porto Alegre;

• o segundo artigo afirma que os recursos obtidos com a 
alienação ou permuta do imóvel serão destinados à 
construção de unidades descentralizadas para a 
execução das medidas socioeducativas do ECA -
Estatuto da Criança e do Adolescente; 

• o terceiro artigo é o de praxe: "as despesas decorrentes 
da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias"; 

• o quarto e último artigo, idem: "esta Lei entra em vigor 
na data da sua publicação".





• Tais interesses são defendidos com unhas e 
dentes pelo maior veículo de mídia do Estado 
do RS (RBS), mas o que poderíamos esperar da 
família Sirostky?! Uma das principais 
interessadas no “idôneo” negócio imobiliário 
é a empresa MAIOJAMA, de que são sócios 
alguns membros dessa ilustre família.





• Sobre a suposta ‘permuta’, destacou o deputado  Bohn
Gass (PT-RS): 

O governo só enviou no dia 18 de março deste ano, uma 
avaliação da área feita em 27 de dezembro do ano 
passado, 13 dias depois de o projeto ter sido protocolado. 
Estranho, não é mesmo? Além do mais, o terreno de 73,3 
hectares da FASE, que o governo pretende passar adiante e 
avalia em R$ 79,3 milhões, ou seja, R$ 1,082 milhão por 
hectare é uma pechincha se levarmos em conta que, 
próximo ao local, o Estádio dos Eucaliptos, com dois 
hectares, foi colocado à venda por R$ 20 milhões.





• Inúmeros aspectos ilícitos podem ser apontados, 
em especial, a afronta ao direito ambiental, ao 
Estatuto das Cidades e uma violação de inúmeros 
direitos fundamentais previstos em nossa CF/88, 
etc. 

• Contudo, neste pequeno espaço apenas 
pretendemos expor, por meio da utilização da 
Arte - Música e Caricatura -, a dura realidade 
vivenciada pelo povo pobre da capital gaúcha e 
fomentar o debate sobre o papel dos 
professores/estudantes de Direito no processo de 
especulação imobiliária que precederá a Copa do 
Mundo.   





• Para um aprofundamento sobre a ilegalidade 
desse projeto, ler a Ação Civil Pública proposta 
pela Promotoria de Justiça de Habitação e 
Defesa da Ordem Urbanística de Porto Alegre:

http://www.mp.rs.gov.br/promotorias/loc_local.
ptr/p96_1202.htm

http://www.mp.rs.gov.br/promotorias/loc_local.ptr/p96_1202.htm
http://www.mp.rs.gov.br/promotorias/loc_local.ptr/p96_1202.htm
http://www.mp.rs.gov.br/promotorias/loc_local.ptr/p96_1202.htm
http://www.mp.rs.gov.br/promotorias/loc_local.ptr/p96_1202.htm
http://www.mp.rs.gov.br/promotorias/loc_local.ptr/p96_1202.htm


• Aqui deixamos nosso apoio à população 
afetada, a qual tem resistido bravamente a 
esse processo, bem como aos companheiros 
da ACESSO, os quais, juntos com o Prof°
Jacques Alfonsin, têm demonstrado muita 
Coragem nesse embate! 

• E pra NÃO esquecer "nóis cantemos" assim:



SAUDOSA MALOCA
ADONIRAN BARBOSA 

Se o senhor não tá lembrado
Dá licença de contar
Que ali onde agora está
Este "adifício arto"
Era uma casa "véia", um palacete 
assobradado
Foi aqui seu moço
Que eu, Mato Grosso e o Joca
Construímos nossa "maloca"
Mas um dia
"nóis" nem pode se "alembrá"
Veio os "home" com as 
ferramenta
E o dono "mandô derrubá"
Peguemos todas nossas coisas
E fumos pro meio da rua
"Apreciá" a demolição

Que tristeza que "nóis" sentia
Cada táuba que caía
Doía no coração
Matogrosso quis gritar
Mas em cima eu falei
Os "home tá cá" razão
"nóis arranja" outro lugar
Só "se conformemo"
Quando o Joca falou
Deus dá o frio conforme o "cobertô"
E hoje "nós pega" a paia
Nas grama do jardim
E pra esquecer "nóis cantemos" assim:

Saudosa maloca, maloca querida
Dim dim "donde nóis passemo" os dias 
feliz de nossa vida




