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00:00:44 - Eu acho que cinema... Quase ninguém vai ao cinema, 
o pessoal vê mais televisão hoje quase ninguém vai ao cinema, 
né? E depois os horários têm que ir de dia, de noite já é 
perigoso andar na rua, eu acho que na televisão é melhor, não 
vai passar na televisão, não? Não? Então não adianta 
filmar... Vai passar... Quase ninguém vê, né?... Quando passa 
na televisão assim no horário nobre aí o pessoal assiste, a 
gente assiste... Mais no cinema é poucas pessoas vão assistir 
esse filme de vocês, não? (o entrevistado ri) - 00:01:12 
 
00:01:13 - Então você acha que a gente desiste de fazer o 
filme? 
 
00:01:15 – Não, também não... O filme tem... Tem que ter 
filme também, né? Tem que ter um filme, tem que fazer um 
filme, né? Mais é eu acho que se você fizer um comercial do 
filme... É na televisão vai... 1 milhão de pessoas vê e no 
filme umas 100 pessoas, 500 máximo. 00:01:33 
 
00:04:06 – (começa com uma música. Depois pessoas falando 
junto com a música) Eu acredito no poder. Ei de vencer. Eu 
sou assim. Eu sou um homem pelo mundo. E tenho o mundo contra 
mim. ... Seguirei cada vez mais. A minha sina. O poder a mim 
se destina. Quem planta amor, colhe alegria. Meia noite é 
igual o dia. 00:05:01 
 
00:05:42 - O Brasil é um país maravilhoso... É um país muito 
bom mesmo... O Brasil ele é muito rico, sabe? O Brasil tem 
muito assim, tem muito emprego, sabe? Tem muita coisa para o 
cara viver, sabe? O cara pode plantar, entendeu? Que essas 
terras que tem por aí, é tudo rica... Entendeu? Às vezes você 
vê o cara... Vê as pessoas morrerem de fome, quer dizer, o 
Brasil é rico... Tem... Ta com plantação pra plantar, 
entendeu? E plantar muito assim, verdura... Isso vai aumentar 
mais emprego. 00:06:15 
 
00:06:17 - O Brasil é tudo em riqueza, em tudo... Em 
minero... É... Em tudo. O Brasil é muito rico, mais não 
tem... A exploração só para eles mesmo. 00:06:29 



 
00:06:30 - Amo esta pátria. 
 
00:06:32 – Como que você pode definir esta pátria? 
 
00:06:34 - Como rica pátria, mais rica que existe no país. 
Não existe País nenhum que seja tão rico como o nosso... O 
senhor fuço... Jogou... A planta nasce. 00:06:45 
 
00:06:53 - Olha só... O Brasil... Eu acho que a gente tem uma 
riqueza muito grande, né? Isso aqui é um País muito rico... 
Um País que tem uma economia muito boa... Uma pedra... É uma 
pedra, né? Preciosa e bruta, que falta lapidar para que 
realmente ela possa é... Fazer frutos, né? 00:07:08 
 
00:07:09 - O Brasil que eu falo é com até muita emoção... 
Porque eu sou patriota! Eu amo meu país... Meu país! 00:07:16 
 
00:07:17 - É um país corrupto! É a lei do mais forte! Vale 
quanto pesa, certo? Se você tem você vale, se você não tem 
você não vale nada! Se você tem todo mundo ta do teu lado, se 
você não tem nada todo mundo te pisa e acabou! Isso é a 
realidade... 00:07:34 
 
00:07:35 - Nosso Brasil é muito rico... Muito rico mesmo... 
Eu não sei porque que nós brasileiros estamos sofrendo desse 
jeito. Esse é um país cheio de mina de ouro... Mina! Mina de 
ouro! 00:07:46 
 
00:07:47 - O Brasil é um dos países mais ricos, mais rico que 
existe no mundo. Sendo que não vai faltar pouco o trabalhador 
passar fome. 00:07:57 
 
00:08:57 - Nós estamos definindo um futuro de um... De uma 
grande nação que não é vista, né, como uma grande nação pelas 
grandes potencias, que é o nosso grande Brasil. Então eu acho 
importante saber escolher muito bem, porque esses próximos 
4/8 anos aí são decisivos para nós. 00:09:12 
 
00:09:17 - Uma das coisas mais importantes que nós temos é o 
rumo político... É o direito de exercer a política, né? 
00:09:22 
 
00:09:45 - Talvez as eleições mais importante que o Brasil já 
teve... Porque é a consolidação do momento democrático 
brasileiro, né? 00:09:51 
 



00:10:00 - Infelizmente a gente é obrigado a votar, né? 
Porque na verdade eu não acredito em mais ninguém. Em nenhum 
partido. 00:10:08 
 
00:10:37 - Eu já vou fazer 52 anos e até hoje não mudou. 
00:10:39 
 
00:10:57 - Eu acho que... Que agora vai ter uma mudança... 
Uma mudança que vai mexer com a estrutura do Brasil. 00:11:02 
 
00:11:09 - Do jeito que ta acho que não... Acho que ninguém 
consegue melhorar mais não. 00:11:13 
 
00:11:14 - Esse país será o país melhor do mundo se o povo 
agora renovar esses políticos... Botar gente nova, gente com 
coragem, gente para governar esse Brasil, só a renovação pode 
custar esse Brasil melhor. 00:11:26 
 
00:11:26 - Mais a eleição tem tudo para mudar... Para 
mudar... Para mudar esse Brasil. 00:11:30 
 
00:11:33 - Não é nenhuma eleição que vai mudar o Brasil, tem 
que ser um processo. 00:11:36 
 
00:11:38 - Isso que ta aí a mim não ilude não! Agora não sou 
contra quem fica na esperança deles não... A mim não ilude 
não. Para mim eles estão correndo atrás da sobrevivência, 
mudar uma certa posição, sentar no gabinete, ta ligado, agora 
quem pode, pode quem não pode vai ficar aguardando a próxima 
eleição. 00:11:57 
 
00:12:06 – Hoje... Se domingo é... É dia de votar, eu não sei 
nem em quem eu vou votar... Me colaram aqui no peito, mais o 
peito carrega o que quer, certo? O importante não ta nem do 
lado do coração... Porque se tivesse aqui eu tinha certeza... 
Eu quero é que alguém faça alguma coisa para mim passar esse 
lado... Porque desse lado aqui eu não prometo nada, certo? 
00:12:22 
 
00:12:25 - Não tem ninguém capacitado de governar o país, 
todos eles são farinha do mesmo saco. 00:12:30 
 
00:12:31 - Os candidatos querem se eleger simplesmente como 
se eleição mudasse alguma coisa, eleição não muda nada, 
vai... Vai... É... É a luta pelo poder dentro da mesma 
classe. Temos que aprofundar. 00:12:43 
 



00:13:03 - Pra aquele que tem fé vai melhorar com certeza e 
isso eu tenho graças a Deus. 00:13:07 
 
00:13:21 - Nós temos o poder na mão, mas infelizmente nosso 
povo não ta preparado para saber votar e escolher os 
representantes quem é melhor para ele. 00:13:32 
 
00:13:36 - Eu quero um bom presidente que acate a população 
carente! Eu sou carente! Sou de bairro pobre! 00:13:41 
 
00:13:42 - Se não fosse por causa de título, sabe? Eu nunca 
votava por causa dele... Nunca votava... Nunca. 00:13:47 
 
00:13:49 - Eles não dão emprego para gente. Depois quando 
chega perto da eleição... Quer saber... Eles querem que a 
gente vote. 00:13:54 
 
00:14:04 - O meu coração hoje não tem ninguém... Tem é 
revolta, ódio. 00:14:07 
 
00:14:14 - Cartão telefônico... Cartão telefônico... 
 
00:14:24 - A partir de 2003, o gabinete no Palácio do 
Planalto vai ser ocupado por um nordestino que fugiu da fome, 
feito tantos outros, um Silva que aproveitou as chances que 
deixou de ser uma estatística da desigualdade do País e 
escreveu o nome na história como o primeiro Presidente da 
República que não tem origens nas elites brasileiras. 
00:14:47 
 
00:15:36 - Mudança essa é a palavra chave. Essa foi a grande 
mensagem da sociedade brasileira nas eleições de outubro. 
00:15:51 
 
00:16:39 - Eu quero na verdade é o apoio de todos os 
brasileiros que acham que o PT pode mudar a situação do 
Brasil. Eu quero estar abraçado lado a lado com o povo 
brasileiro para fazer as reformas que nós precisamos fazer 
neste país. 00:16:58 
 
00:17:25 – Para ter direito a sobrevivência! Muito obrigado 
companheiros! E até a vitória se Deus quiser. 00:17:31 
 
00:17:31 - Ole, ole, ole, ola, Lula! Lula!... 00:17:45 
  
00:17:46 - O trabalhador ta no poder e essa é a grande 
vitória do povo trabalhador. 00:17:49 



 
00:17:54 - É um metalúrgico, é um trabalhador, é um operário. 
00:17:57 
 
00:18:04 – (Hino Nacional) Dessa igualdade conseguimos 
conquistar com braço forte, em teu seio o liberdade, desafia 
o nosso peito a própria morte. Ó Pátria amada, idolatrada, 
salve! Salve! 00:18:18 
 
00:18:20 - Eu fico imaginando... Po, todos os índios que 
foram dizimados por doenças por causa do colonialismo, os 
negros que morreram nas senzalas, as mulheres que morreram 
pelos mais diversos motivos, porque não tinham direito a uma 
vida digna como qualquer pessoa, todas as pessoas que 
sofreram nesse país e na América Latina estão sendo libertas 
hoje e a gente vai fazer muito mais, a gente vai mudar esse 
país, vai mudar esse mundo, ta começando hoje isso é só o 
início. 00:18:45 
 
00:18:46 - O homem ta mostrando aqui no Brasil, que é gente 
da história sim! E o povo ta dando uma resposta nas urnas a 
tudo que sofreu até hoje! É isso que eu acredito e é isso que 
o Brasil inteiro ta acreditando. 00:18:57 
 
00:19:09 - O descontentamento popular, mas que o PT, projeta 
no Lula, uma transformação... Essa aposta no Lula 
praticamente é um segredo, ninguém sabe exatamente que 
projeções estão sendo feitas nessa aposta. 00:19:24 
 
00:19:28 – Vamos... Atrás do Lula! Apoiando o Lula! Há uma 
grande massa humana... O grosso do povo brasileiro esta aí. 
Pode ocorrer que o Lula não tenha outra alternativa se não 
seguir as aspirações dessa massa... Mas também se ele tomar 
maus caminhos, nós vamos contra ele. Somos a favor é do povo 
brasileiro! Se ele não for onde à massa quiser estará 
traindo. 00:20:10 
 
00:20:31 - Porque a tarefa de governar este país não é da 
responsabilidade de um único homem. É da responsabilidade de 
milhões de pessoas, de sindicalistas, de camponeses, de 
empresários, de desempregados, ou seja, de um negro, de 
branco, de mestiço, ou seja, nós temos que recuperar uma 
coisa chamada alto-estima... Que esse povo... Para que a 
gente possa fazer as coisas acontecerem neste País. Não 
esperem um milagre de mim, espere apenas que eu seja um 
indutor! Um facilitador! Para que as coisas possam fluir e 
que vocês possam participar de forma ativa. 00:21:17 



 
00:21:50 - Então eu sou... Sou agradecido a esse povo que não 
teve medo... A esse povo que acreditou, que foi para urna e 
num total de 76% da população votou contra um modelo 
econômico vigente... Contra dependência econômica que o 
Brasil está submetido e que votou favoravelmente a um novo 
modelo de desenvolvimento para o nosso País. 00:22:20 
 
00:23:14 - E a minha eleição no Brasil significa a gente 
resgatar algumas dívidas que este país tem para com o seu 
povo. 00:23:26 
 
00:23:40 - Essa eleição, ela de certa forma representa o fim 
de um ciclo político no Brasil, que foi o ciclo da tentativa 
e da implementação do neoliberalismo no Brasil. A primeira 
tentativa foi com o governo Collor que foi mal sucedida em 
função de um amplo movimento de massas que tinha uma... Uma 
luta aparente que era luta pela ética na política, a luta 
contra a corrupção grande é no governo Collor. 00:24:09 
 
00:24:13 – De certa forma após o Collor houve um governo de 
transição, um governo contraditório, que foi o governo Itamar 
Franco, aonde havia forças progressistas, mas aonde havia uma 
certa hegemonia de forças ligadas ao projeto neoliberal que 
foi o que permitiu a chegada do governo Fernando Henrique 
Cardoso que durante 8 anos implementou com força o projeto 
neoliberal no Brasil levando o nosso país a um nível de 
dependência do capital financeiro internacional, de 
dependência política econômica como nunca antes havíamos 
visto na nossa história. 00:24:45 
 
00:24:50 - Então essa é uma batalha que tem uma importância 
histórica porque ela significa que ou o ciclo do 
neoliberalismo ele pode se encerrar nessas eleições ou ele 
pode voltar de forma travestida, né. Então essa é a grande me 
luta que existe hoje no Brasil. 00:25:07 
 
00:25:09 - Eu sou candidato a presidência da república porque 
a classe trabalhadora, a dona de casa e a classe média 
proletarizada resolveu assumir pra si a responsabilidade de 
dirigir esse país. 00:25:25 
 
00:25:25 - Cara, o governo Lula é incrível po... o cara é 
trabalhador, né? tentou por 4 anos consecutivos né? Eu votei 
no Lula 4 vezes. Eu acho que tá a mesma coisa. Eu acho que o 
país só vai ter jeito se... se o pessoal for um pouco mais 
radical, né? a política for realmente radical, governar para 



o povo né... não essa... essa farsa que a gente vê por aí, 
né? O Lula trabalhador ralou pra caramba e agora tá 
exatamente fazendo tudo que ele prometeu, ele tá fazendo 
exatamente ao contrário... então acho que politicamente o 
país tá a mesma coisa. 00:26:02 
 
00:26:03 - Olha... o Lula pegou um país já cheio de problemas 
né? e ele também não pode fazer milagres, porque seria muito 
exigir dele arrumar uma casa que já estava tão complicada há 
muitos e muitos anos. Eu acho que para o Lula consertar essa 
casa vai ser um remédio muito amargo que o brasileiro não vai 
aceitar. 00:26:23 
 
00:26:24 - Poxa eu sempre disse Fátima, que o PT precisaria 
ganhar as eleições para ele ser vidraça também... porque nós 
fomos estilingue por muito tempo... e é importante que a 
gente passe pela experiência de ser acusado. 00:26:37 
 
00:26:43 - Essa eleição... ela de uma certa forma representa 
o fim de um ciclo político no Brasil. 00:26:50  
 
00:26:51 – Então esse é uma batalha que tem uma importância 
histórica porque ela significa que ou o ciclo do 
neoliberalismo ele pode se encerrar nessas eleições ou ele 
pode voltar de forma travestida, né? Então essa é a grande 
importância da luta que existe hoje no Brasil. 00:27:09 
00:27:38 - Pela primeira vez candidato a deputado estadual 
Emílio Pessoa, 48 anos, nascido em Recife... 00:27:44 (esse 
se mistura com o de baixo) 
 
00:27:43 – Quero um país correto perante esses brasileiros 
que tanto sofre nesse país que seria o país maior do mundo e 
hoje ta nessa miséria. 00:27:49 
 
00:27:50 - Tenham em mim, não o presidente, tenham em mim um 
companheiro, que aprendi ao longo desses anos todos não 
esquecer quem fui. Aqui ideologia pertenço, que compromissos 
que eu tenho, e não será um cargo que vai mudar. Eu pretendo, 
isto sim eu pretendo mudar o jeito dos presidentes fazerem 
política neste País. 00:28:33 
 
00:29:03 – Política, política... O que que é política mano? 
00:29:07 
 
00:29:07 – Ham? Não vem com esse negócio de política não...  
 
00:29:10 - Gosta não? (Eryk) 



 
00:29:11 - Politica não. Não vem com esse negócio de politica 
não... Tenho o maior medo desse negócio de politica. Não se 
meto com isso não... 00:29:16 
 
00:29:20 - A politica eu acho que é uma, uma... 
 
00:29:30 – É nada mais que um bando de homens mandando na 
vida da gente, sem saber nem eles mesmo o que eles querem. 
00:29:35 
 
00:29:36 - Em relação a politica. Po... pra mim eu não tenho 
nem nada a declarar, valeu irmão? desculpa... Po... política 
pra mim representa a mesma política mesmo, cada um com seus 
próprios interesses, valeu irmão? 00:29:49 
 
00:29:51 - Para mim todos eles é cento e setenta e um. 
00:29:53 
 
00:30:00 - Os meus avós falam que na época do Getúlio Vargas, 
era uma coisa mais organizada, as pessoas acreditava mais na 
politica, entendeu? 00:30:06 
 
00:30:40 - Bom sabe quem era? na época, se chamava Getulio 
Vargas, que era o homem ditador, governava sozinho... Na 
época da guerra em 45, não faltava nada. 00:30:49 
 
00:30:52 - Olhava o povo com mais carinho, com mais atenção, 
se interessava mais pelo... Os políticos hoje eu acho que não 
tem a consciência que ele tinha. 00:30:59 
 
00:31:00 - Condição para o trabalhador, que ele deu. 
Condições para o trabalhador. Nego ganhava o salário mínimo 
pagava casa, comia uma porção de coisas. Agora o cara ganha 
salário... Porra! Ele ganha 240 merres por mês, tem que pagar 
500 de casa. 00:31:11 
 
00:31:27 - ...Getulio, teve João Goulart, Jânio Quadros, 
Juscelino Kubistschek, né? É... 00:31:34 
 
00:31:41 – Não espero por eles não, ta ligado?  A gente tem 
que jogar com a sorte... 00:31:45 
 
00:32:08 - Política... Vai fala po... não sei nem como 
explicar cara... 00:32:11 
 



00:32:14 – ...aí... tudo a mesma coisa, eu acho para mim que 
politica é isso, né? 00:32:18 
 
00:32:27 - Essa política ai não muda nada, fica igual. Não é 
eu, não é o senhor que que vamos acertar. Eles que tem que 
acertar. Eles que tão com a chave e o poder para chegar lá. A 
gente somos apenas instrumento, então a gente tem que apostar 
neles. 00:32:40 
 
00:32:41 - Não tem como defender a politica. para mim eles 
todos são tudo farinha do mesmo saco, eu não queria entrar 
para essa farinhada não. 00:32:46 
 
00:32:46 - Eu não sei nem dizer quem é quem. 00:32:47 
 
00:32:48 - No começo é aquilo, né... Fala que vai aumentar 
salário, fica fazendo propaganda enganosa com cesta básica, 
mas no fundo no fundo quem sai prejudicados somos nós, 
trabalhadores. 00:32:56 
 
00:32:57 - Se eles entrassem, ajudassem os pobres, fizessem 
pelos pobres, mas eles não fazem nada por ninguém. Eu não 
posso entrar lá no meio deles para ajudar eles a roubar 
também, isso aí é roubo. 00:33:07 
 
00:33:07 - Tinha que ver qual foi o político que no congresso 
nacional votou contra o trabalhador. Teve político que votou 
contra o salário mínimo, entendeu? Tem que ver é isso! 
00:33:19 
 
00:33:20 - Eu também não posso dizer faz isso, faz aquilo, 
tal e tal, porque eu sou apenas uma eleitora. 00:33:28 
 
00:33:28 - A maioria só pensa neles, esquece do pobre, ganha 
dinheiro e esquece do pobre. 00:33:31 
 
00:33:32 - Também é fácil falar... A gente tem que ajudar, a 
gente tem que chegar, tem que votar, tem que acreditar. 
00:33:36 
 
00:33:36 – Vão terminar acabando com o Brasil, se nós não 
trabalhar não vai comer, nem beber, porque eles não dão nada 
para gente. 00:33:40 
 
00:33:41 - Tem que botar políticos, político novo. 00:33:43 
 



00:33:43 - A política atualmente é um emprego a mais. 
00:33:45 
 
00:33:45 - Qualquer pessoa nesse país que tenha poder, vai 
usar ele para se beneficiar, independente de qualquer lado. 
00:33:51 
 
00:33:51 - muitos capitães desde a época do governo militar 
ainda continuam aí, acho que tem como restaurar a politica no 
Brasil. 00:33:58 
 
00:33:58 – Oh... oh... só gatunagem... 00:34:00 
 
00:34:00 - Até porque depois de eleito a maioria troca. É 
eleito num partido depois já tá em outro, a gente fica sem 
saber em quem acreditar. 00:34:06 
 
00:34:07 - Eles falam tanta mentira! Tanta mentira, que não 
dá para saber quando é realidade e quando é ficção. 00:34:11 
 
00:34:11 - A única explicação para tanta pesada inversão de 
dinheiro numa campanha eleitoral é que existem outros 
interesses de escusos. 00:34:17 
 
00:34:17 - É por isso que o desemprego esta aumentando a cada 
dia que passa. Mais quando chega as eleições eles ficam dando 
uma de bonzinho. Ah! Vote em mim! 00:34:26 
 
00:35:21 - O que é ser político, né... Política é toda forma 
de relação do ser humano, toda forma de você esta fazendo 
política, um acordo político. 00:35:28 
 
00:35:42 - Política é a arte... De se movimentar na cidade, 
movimentar diante das pessoas. 00:35:46 
 
00:35:56 - Política é um negócio muito difícil, a política a 
gente já faz, começa dentro de casa, né? Eu acho que a 
política é um negocio, é uma arte até difícil... muito 
difícil, a todo instante a gente ta fazendo política, é um 
negocio muito interessante, é mais ou menos igual ao amor, 
até para agente definir é difícil né, entendeu? é mais ou 
menos por aí. 00:36:17 
 
00:36:19 - A política é o ar que nós respiramos, né? 00:36:21 
 
00:36:28 - Nós brasileiros temos que adorar a política porque 
se não, não faz nada dentro de um país. 00:36:34 



 
00:37:27 - Você tem só que ter esperança, é só esperar, é 
acreditar no que pode acontecer. A política ultimamente ela é 
um jogo. 00:37:36  
 
00:38:12 - A verdadeira política não é administrar coisas em 
instituições, é cuidar... Cuidar do povo, do bem público, 
política é um gesto amoroso para com o seu povo. 00:38:26 
 
00:38:27 - Não acredito! Só vendo... Que é ruim rapaz... 
Esses caras vou te contar um negócio, eles não são moles... 
Eles não são moles... O buraco que eles tão deixando nesse 
país não é brinquedo... O buraco que eles largam lá não é 
brinquedo, dinheiro, pacote... Como é que eles querem acertar 
isso? moro meu irmão. Entrega o país para o americano. O 
americano toma conta de tudo é light, é mais não sei o que... 
É telerj... Pó... Como é que o cara vai viver assim. 00:38:53 
 
00:38:53 - Que todo mundo fica jogando a culpa nos políticos 
dos outros acham que a gente tem que se conscientizar. 
00:38:58 - Porque também é a posição da sociedade em relação 
ao país também, porque você não vai jogar a culpa no 
político.”A eu votei nele ele vai fazer tudo entendeu,”Tem 
que partir de cada um também. 00:39:06 
 
00:39:07 - Porque nós estamos num caos total, Oh... É 
segurança não temos, a educação ta a pior, pior... A saúde 
nem se fala, saúde nem se fala... Então o que nós falamos... 
Nós não estamos só entregue as baratas não. Na verdade nós 
estamos entregue aos ratos... Aos ratos e salve-se quem 
puder. 00:39:31 
 
00:39:38 - Falta um líder... Falta alguém com amor a pátria. 
Amor ao país. Alguém que queira fazer alguma coisa boa pelo o 
povo. 00:39:45 
 
00:39:45 - Nenhum homem mais otimista do que eu estou, hoje, 
e que posso afirmar que vamos ajudar este país. Então vou 
fazer o que acredito que o Brasil precisa que seja feito 
nesses 4 anos... Cuidar da educação, cuidar da saúde, fazer a 
Reforma Agrária, cuidar da Previdência Social e acabar com a 
fome neste país são compromissos menos programáticos e mais 
compromisso moral e ético que eu quero assumir aqui nessa 
tribuna na frente do povo que é o único responsável pela 
minha vitória. 00:40:44 
  
 



00:41:49 - Há um manto de tristeza sobre o nosso país. Nós 
temos um país encantado e encantador... Nós precisamos de 
alguém que re-encante ,o país..  ... 00:42:01 
 
00:42:20 - Eu acredito porque toda a minha formação política 
foi essa, de que o PT sozinho ou Presidente sozinho não 
conseguirá ser diferente do que foi a elite que governou o 
Brasil. 00:42:38 
 
00:42:55 - Nós somos um Brasil que acredita no seu povo, que 
acredita num desenvolvimento que gera emprego, porque eu 
tenho um sonho de garantir a cada criança brasileira, a cada 
mulher e a cada homem no mínimo por mês 3 refeições por dia e 
do jeito que ta essa politica econômica vai ficar mais fácil 
as pessoas passarem 3 dias sem comer é apenas isso que eu 
quero para o Brasil. 00:43:14 
 
00:43:32 - Eles têm que diminuir o preço e não aumentar o 
salário... Então eu acho que essa bobagem de ah... Tem que 
aumentar salário mínimo. Se tudo baixasse... Po, se a 
passagem fosse 50 centavos, né? O kilo de arroz 50 centavos o 
cara com 300 pratas ele vive, cara... Então não é aumentar o 
salário é diminuir o preço de tudo. 00:43:49 
 
00:44:05 - Você vai no mercado o que você pagou semana 
passada... Eu fui no mercado de manhã paguei um valor no óleo 
quando cheguei a tarde paguei outro valor no mesmo mercado. 
Eu fui perguntar para o gerente o que tinha acontecido e ele 
disse que simplesmente chegou uma outra remessa com aumento e 
tudo esta aumentando tudo por causa do que por causa do 
dólar. A gente usa o dólar? Não! Eu não uso... Você tem algum 
dólar em casa? Eu não tenho... Então o que eu tenho a ver com 
eles? Não tenho nada a ver com eles... 00:44:39 
 
00:44:43 - Acho que o Brasil... A economia no Brasil tá ruim, 
cara... Então, quer dizer, tem que se voltar para exportação 
e para o marketing brasileiro lá fora. Se a economia começar 
a crescer basicamente... Logicamente vai começar a crescer 
também é o salário, vai começar a crescer o dinheiro, vai 
começar... A distribuição de renda pode ser maior e melhor. 
00:45:01 
 
00:45:04 - Ninguém investe em nada. Ninguém faz nada. Tá 
precisando se ter um, um caminho, um norte, um rumo... Isso é 
que nós precisamos fazer. Muitas reformas ainda precisam ser 
feitas, mas nós estamos no caminho positivo. 00:45:16 
 



00:45:23 - Sou vendedor ambulante... O problema do Brasil é 
dinheiro... Pra mim é o dinheiro... Não tenho, po... Tá 
faltando. 00:45:29 
 
00:45:53 - Não existe política. Aqui existe é interesse, 
dinheiro... 00:45:56 
 
00:46:20 - Uma vergonha, uma mãe de família trabalhar o dia 
todo para ganhar 200 reais, sendo que um arroz tá 7 conto 
aí... Carne ninguém sabe... Minha geladeira tá até 
desligada... As baratas tomaram conta, porque desempregada, 
com um montão de filho, minhas panelas fazem pagode, porque 
eu não faço mais nada para comer nelas. 00:46:35 
 
00:46:46 – (Música) A felicidade do pobre parece a grande 
ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro, por um 
momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou 
jardineira, pra tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não 
tem fim. Felicidade sim. Tristeza não tem fim. Felicidade 
sim. 00:47:41 
 
00:47:48 - ...Já estamos vivendo a fé. Já estamos vivendo a 
grande fé para essa madrugada com Deus, esta madrugada de 
surpresa de Deus, de revelação de Deus, de louvor a Deus... 
00:48:30 
 
00:48:39 - Eu não vou votar em qualquer um, não vou dizer... 
Vou votar em todos, anulando o meu voto que são todos bons, 
porque o meu voto tem uma dimensão de fé. 00:48:49 
 
00:48:51 - Ave Maria cheia de graça, o senhor é convosco, 
bendita sua voz entre as mulheres... Ave Maria. Rogai por nós 
pecadores agora e na hora... 00:49:07 
 
00:49:09 - A dúvida pela fé... 
 
00:49:12 - Vem de novo o Flamengo... Meteu bola errada... 
Briga pela bola... Passando a bola Luis Carlos botando a bola 
pela linha de lado... 45 e 40... jogo é nervoso, finalzinho 
do brasileiro... 00:49:23 
 
00:49:25 - Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa 
morte... Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa 
morte. 00:49:35  
 



00:49:50 - A gente se vê até num beco sem saída, né? A única 
solução mesmo é Deus. Só tem Deus mesmo... Nesse a gente pode 
confiar. 00:49:56 
 
00:49:57 - A mensagem que eu queria mandar é que acredite em 
Deus porque só ele pode nos tirar dessa situação, porque 
nenhum desses que tão aí... Fazendo campanha, gastando nosso 
dinheiro com bobagem e às vezes falando um montão de bobagem 
na televisão que a gente é obrigado a escutar, nenhum deles 
vão resolver nada. O que eles podem fazer é dar um pouco de 
esmola para a gente tipo um hotel popular, tipo uma pensão 
popular... É só isso que eles podem fazer, na esmola, o resto 
é o resto. 00:50:30 
 
00:50:34 - Vai sair em nome de Jesus... Vai sair... Sai 
Jesus... Sai em nome de Jesus... Esse demônio aqui... Esse 
demônio... Esse demônio... 00:50:42 
 
00:50:34 - Para olhar pela gente só tem um... Aquele lá em 
cima... Porque aqui em baixo não tem ninguém. 00:50:51 
 
00:51:08 - Se você não tá agüentando mais viver aqui... Como 
é que você vai agüentar viver no inferno, lá no meio das 
chamas do fogo... 00:51:15 
 
00:51:16 - Para mim, eu acho que é o seguinte... Po, meu 
irmão... Eu acho que é a revolução, tá ligado? 00:51:20 
 
00:51:36 - A revolução para mim, eu acho que tem que vim... 
Da parte daquele que se sente oprimido, tá ligado? Pela 
sociedade, pelo desemprego, pela descriminação, a união faz a 
força, tá ligado? 00:51:52 
 
00:52:32 - Eu acho que a política é a política. A religião é 
a religião. Eu creio que aquele que tem uma determinada 
crença se ganhar a eleição ele não vai governar para aquela 
crença dele, ele vai governar para todo o povo. 00:52:44 
 
00:52:45 - O evangelho é um poder de Deus para salvação de 
todo aquele crê, através dessa palavra, atrás do conhecimento 
da verdade, todos são libertos por isso... É uma solução para 
o País. 00:52:53 
 
00:52:54 - Formação brasileira cujo a maioria são 
aborrecedores de Deus, isso que tá acontecendo não é castigo 
de Lula, não é castigo do Governo Estadual, não é castigo de 



Prefeito, não é castigo de outro não, é castigo de Deus em 
cima de nós. 00:53:13   
 
00:53:27 – Um pouco de fé, né? Eu acho que vai ajudar muito, 
mas na política eu não acredito mais, na política... 00:53:33 
 
00:53:39 - As pessoas tão muito descrente, descrente da 
política, do seu... Da coisa que faz o seu ganha pão, porque 
a política tá em casa, a política tá no seu arroz e feijão... 
Então elas vêm buscar o salvador. 00:53:52 
 
00:54:21 - Esses candidatos que é de igreja, eles estão 
usando a igreja para poder fazer política. 00:54:27 
 
00:54:32 - Homem de Deus não é para estar em política porque 
quer beneficiar seus interesses. 00:54:37 
 
00:54:37 - Não tem que misturar não... Às vezes mistura... E 
às vezes não, né? Quando é preciso mistura... Quando não tem, 
não é?  Então não precisa. 00:54:46 
 
00:54:47 – (Música)Irá matar, depende só, se tu quiseres...  
 
(Falta time code)-Evangélicos meus amigos fazem parte de um 
grande projeto de dominação mental..Agora a questão é 
conquistar os corações e as mentes..Melhor coisa para 
conquistar corações e mentes é com aquela baba de quiabo 
conhecidíssimo do Jesús Cristinho..que o Deus..Pá,Pa,Pá..E o 
individuo que ta sem perspectiva,ele cai nessa,e se torna um 
grande elemento de mobilização...  
 
00:54:56 - Para olhar pela gente só tem um aquele lá em cima 
porque aqui em baixo não tem ninguém. 00:55:01 
 
00:55:01 – (Música) Quando você acreditar... 
 
00:55:10 - O mau do brasileiro é esse... Não deu certo vamos 
esperar, vamos esperar em Deus. Vamos esperar... Deus tá lá 
em cima... E agora a gente? Você vai para o retiro e fala 
assim vou esperar em Deus... 00:55:23 
 
00:55:23 - Eu acho que o que ela ta falando eu acho certo, 
meu irmão... Tem que ser porrada contra porrada... Entendeu? 
 
00:55:27 - Eu não acho certo não. 
 



00:55:27 - Porrada contra porrada... Eu já to com 53 anos 
para mim se eu morrer, para mim... 00:55:35 
 
00:55:36 - Vou dizer que vai fazer milagre? Vai botar todo 
mundo. Tirar o caído lá de baixo e botar lá em cima? 
Jamais... São coisa do momento... Isso é agora. Depois que 
chegar lá em cima já era, irmão... 00:55:46 
 
00:55:58 - Todo mundo tá buscando a melhora para si mesmo. E 
depois que sentar lá em cima, meu irmão... A promessa que ele 
falou que ia fazer e acontecer... Principalmente em prol do 
caído, que eu sou de classe pobre, quer dizer... Vai ficar 
esquecido mesmo... Aqui eles apertam sua mão, te abraça, 
depois que chega ta lá em cima... Vai é pensar em se levantar 
mesmo. Mudar de posição... De vereador para prefeito. De 
prefeito para, tá ligado? Para governador e vai em frente, 
até presidente. 00:56:22 
 
00:56:23 - Interrompemos nossa programação para apresentar o 
horário eleitoral conforme determinação do tribunal superior 
eleitoral de acordo com a lei nº 9.504. 00:56:31 
 
00:56:39 – Lula, la, la, brilha uma estrela... Bote esta 
estrela no peito, não tenha medo... 00:56:55 
 
00:56:57 - Se eu tivesse capacidade para ser presidente, eu 
não queria ser presidente... Porque presidente não tem nenhum 
poder nesse país. 00:57:03 
 
00:57:05 - Se tiver força de vontade de fazer, faz. Mas o 
Senado não deixa. 00:57:10 
 
00:57:11 - Na realidade quem manda no país é a Câmara dos 
Deputados Federais e o Senado. 00:57:16 
 
00:57:17 - Se eu pudesse fechar o congresso, eu fechava o 
congresso.  
 
00:57:19 - De 100 tira uns 3 lá e da para curar. 
 
00:57:22 – Ele tá com a esperança que melhora ainda. Na 
política eu não acho nada, nada, nada, nada... Não goste de 
nada. 00:57:27 
 
00:57:28 - Porque quanto mais rico é o deputado que esta lá, 
mais canalha ele é, porque não precisa nem do salário do 
deputado. Porque na realidade a política deveria ter assim 



salário bem mais baixo. Eu queria ver se esses milionários 
iam querer ser canditado. 00:57:43 
 
00:57:44 - O país, como que você vê? (Eryk) 
 
00:57:47 - Como eu vejo? O país tá melhorando mais ainda. 
Todo mundo tá aqui na praia dizendo que as coisas... A 
cerveja tá até abaixando as coisas. No supermercado também as 
coisas tá abaixando tudo. 00:57:59 
 
00:58:00 - Qual, qual, qual tem promoção aonde? 
 
00:58:01 - Tem promoção 
 
00:58:02 - Aonde rapa?  
 
00:58:04 – Tem. Tem promoção, o kilo do arroz tá abaixando 
tudo. 00:58:07 
 
00:58:08 - Dignidade não tem preço. Eu tenho vergonha de ser 
brasileira. Queria ser nem sei o que... Um pássaro que é para 
não cair nessa terra imunda, suja que trata a gente certo? 
00:58:16 
 
00:58:22 - O povo todo, é o pessoal aí que tá indo trabalhar. 
Milhares de pessoas que não tem emprego, porque não tem 
comida, que não tem... O povo é esse... Nós aqui... A 
realidade é somos a minoria no caso, né? Quem tem trabalho, 
quem tem comida. Comendo bife. Mais de 1 salário mínimo por 
mês, né? A maioria não tem. 00:58:36 
 
00:58:37 - O melhor povo do mundo é o Brasil. Todo mundo vem 
para cá. Porque que vêm para cá, para o Brasil? Não tem 
vulcão, não tem nada. Então o Brasil é melhor país do mundo. 
É só de realidade. 00:58:49 
 
00:58:50 - Eu como brasileiro responderia que eu acho que o 
Brasil é um país muito bacana, mas as dificuldades que... 
Eles fazem a gente passar, tem vez que eu me sinto vergonha 
de ser brasileiro, cara... Infelizmente eu tenho que falar 
assim. Mas tem vez que eu sinto vergonha e a verdade é essa. 
00:59:10 
 
00:59:13 - O grande problema do Brasil acho que é as pessoas 
não terem fé que o Brasil pode ser uma grande potência, eu 
acho. 00:59:22 
 



00:59:23 - O Brasil é uma grande potência e que a gente tem 
por trás disso ai é um negócio, é uma imensidão, eu acho que 
a gente tem tudo, tudo para ta lá, lá no topo, né... Porque é 
um país muito promissor. 00:59:41 
 
00:59:41 - O planeta é nosso. A casa é nossa, há espaço para 
todos. 00:59:45 
 
00:59:46 - Falta alguém que acredite mesmo no Brasil e que... 
00:59:50 
 
00:59:50 -  O Brasil é muito grande! O Brasil é muito grande! 
 
00:59:53 - Um grande curral para que as grandes potências 
possam fazer e desfazer o que quiserem aqui em baixo. 
00:59:57 
 
00:59:58 - Desde o início da colonização esse negócio é só 
explorar o país invés de construir uma nova sociedade para as 
pessoas... Vieram aqui só para explorar uma terra e acabaram 
fazendo  um... 00:60:08  
 
00:60:15 - A situação do país ta igual a muitos países que 
existam aí por fora, né? Aqui ainda não é um dos piores 
não... O Brasil ainda é um local bom da gente viver. Mesmo 
com todos os problemas contra, ainda é melhor... 00:60:26 
 
00:60:27 - Certas coisas aconteceu no Brasil, é essa condição 
de, de país emergente, emergente, emergente, emergente, 
emergente... 00:60:37 
 
00:60:39 - Tá numa banca rota o Brasil todo. Todo esta numa 
miséria. 00:60:45 
 
00:60:46 – Desemprego, fome... 
 
00:60:50 - Meu sertão tá lá abandonado, nunca fizeram nada 
por ele lá... Eu vim para cá para não morrer de fome lá e 
chega aqui, se nós não faze da tripa coração morre de fome. 
00:60:59 
 
00:60:59 - O Brasil ele anda para frente, só que ele anda 
muito devagar ainda... 00:61:03 
 
00:61:04 - Nós estamos passando sufoco aqui no nosso país, 
porque? Por causa da moleza, da preguiça... 00:61:08 
 



00:61:09 – O brasileiro tem que tomar vergonha na cara... Ele 
não fez é nada... Deixou essa dívida externa aí... Deixou 
essa miséria aí... Brasileiro tem que tomar vergonha na cara 
e estudar... 00:61:15 
 
00:61:16 - Porque que o povo é enganado? Porque é 
interessante para as classes dominantes que o povo continue 
sem educação, sem cultura, sem acesso a informação, quer 
dizer, isso tudo é um processo que a própria elite brasileira 
faz com que essas coisas aconteçam, entendeu? Eu sou elite. 
00:61:33 
 
00:61:34 - Qual é a solução? (Eryk) 
 
00:61:34 - É a consciência do nosso povo saber não acreditar 
em palavra e promessa, em vantagens, entendeu? Para eles 
mesmos, porque isso não é para o povo. 00:61:43 
 
00:61:45 - Vai no congresso, vai numa câmara de deputado... 
para aprender a ler... Vai no Senado... brasileiro tem que 
ler... Eles não fazem nada a favor do povo. E interpretar o 
que lê... O brasileiro tem que saber lê e interpretar o que 
lê... 

*** no time-code acima duas mulheres falam juntas 
 
00:61:52 - E como da essa consciência? 
 
00:61:55 - Porque eu acho que só na base do chicote... Porque 
as pessoas quando lêem não interpretam... Porque enquanto 
tiver samba e futebol o povo não vai ter consciência... Mas 
isso não faz mal a ninguém... Não vai ter consciência... 
Alegra a alma da pessoa... Por que o povo ganha 200 reais... 
E daí?... 200 reais, acha que tá bom... E daí? 00:62:16 
*** no time-code acima duas mulheres falam juntas 
 
00:62:18 - O Brasil... O Brasil é isso... Brasil é isso onde 
a gente tá. O Brasil é isso... O Brasil é aqui. 00:62:27 
 
00:63:27 - (música) Samba... Samba... Samba meu Brasil 
moreno... Ouve, quanta harmonia... Raiou, baixou, tanto 
querer... Meu Deus... Samba... Samba... 00:63:52 
 
00:63:51 - Tô com fome... Tô com fome! Eu não tenho nem 
roupa, me manda uma roupa para mim que eu tiro essa daqui. 
00:64:01 
 
00:64:03 - Você não acredita em política então? 



 
00:64:04 – Eu.. Eu acredito, mas eu não tenho nem título de 
eleitor... Eu não tenho título, não. 00:64:13 
 
00:64:29 - 80% da população soube da revolução apenas no dia 
01 de abril. João Goulart fugiu para o Uruguai seguidos de 
Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. 
00:64:39 
 
00:64:39 - Assim sendo, declaro vaga a Presidência da 
República! 00:64:44 
 
00:64:45 - E foi uma revolução, eu não vejo como golpe, uma 
revolução que tinha que ocorrer naquele momento. Foi um 
momento oportuno e foi muito bom para o Brasil. 00:64:54 
 
00:64:55 - Porque? (Eryk) 
 
00:64:56 - Porque realmente deixou o país numa situação bem 
melhor do que tava anteriormente, bem melhor. 00:65:02 
 
00:65:03 - O brasileiro tem muito pouca memória. 00:65:05 
 
00:65:16 - Peguei a ditadura. Morreu gente... Muita gente 
sumiu, desapareceu. Aqui a porrada comia aqui, na Cinelândia 
aqui, entendeu? Isso quase tudo eu peguei... Agora é aquele 
negócio, né... Cara humilde não tem chance para falar nada. 
00:65:29 
 
00:65:39 - De coração mesmo, talvez as pessoas sejam até 
contra... Mas eu sinto muita falta da ditadura, só isso. 
00:65:46 
 
00:65:47 - Porque? (Eryk) 
 
00:65:48 - Porque lá não existia tanta sujeira que existe 
hoje em dia. Porque a sujeira fica do baixo do pano... Porque 
hoje em dia na democracia tá muita roubalheira... Tem muitos 
militares que não estão satisfeitos com isso, só que eles não 
falam, porque? Se a minoria falar... O que, que acontece? 
Agora eu pessoalmente sinto muita da ditadura, muita falta 
mesmo... 00:66:11 
 
00:66:30 – Em 64, eu acho que não tá tão longe assim. Na 
medida em que o João Goulart começou a tomar algumas medidas 
ainda muito tímidas das chamadas ”Reforma de Base”, à 
direita, né? Se articulou com muita competência, né? E com 



muita violência, né? Para torpedear e impedir esse caminho, 
né? E vimos à séria derrota das forças de esquerda, das 
forças democráticas populares no Brasil, né? Naquela ocasião. 
00:66:53 
 
00:66:59 - O golpe militar não foi... Foi melhor que o 
comunismo... O golpe militar... Deus... E além de tudo isso 
eu sou funcionária pública... Funcionária pública...  
*** no time-code acima duas mulheres falam juntas 
 
00:67:05 - Você concorda com isso. 
 
00:67:06 - Deus que me defenda... Aquele golpe foi para botar 
a gente mais na desgraça, na miséria... Não... E nós estamos 
hoje aí, nisso, nessa violência, essa droga... Porque?... 
Isso tudo que esta aí é fruto deles... Porque?... É fruto 
deles... Não é não!... Foram eles que trouxeram essa miséria 
aí... Fomos nós mesmos que não quisemos estudar... Eu 
trabalhei com um general e ele disse que se pegasse todo o 
dinheiro que eles tinham botado lá fora, dava para pagar mais 
de 3, 4 dívida externas... O dinheiro brasileiro tá tudo lá 
fora... E nós estamos pagando na miséria aí... Porque nós 
somos burros... Porque o povo é burro, não sabe, não tem 
consciência... Porque nós somos burros, somos analfabetos, 

não queremos estudar... Não tem consciência... O povo não 
tem! Consciência, não é analfabetismo! É consciência... Não 
tem! Pergunta para qualquer criança... 00:67:54 
*** no time-code acima duas mulheres falam juntas 
 
00:67:59 - Uma coisa que contribuiu para isso foi o Regime 
Militar, que amordaçou o povo durante mais de 20 anos, certo? 
Agora com essa pequena democracia que nós estamos começando a 
viver, o povo tá se manifestando mais, as grandes 
manifestações populares ajudam a conscientizar o povo. 
00:68:16 
 
00:68:37 - Todas as gerações do Brasil, dos últimos 50 anos, 
todas se decepcionaram, né? Teve o projeto populista do 
Getúlio que foi logo... Armaram o suicídio. Depois veio o 
golpe militar... Esmagou uma geração e depois a 
redemocratização que só foi tudo formalismo. Tudo no papel. 
Nada de verdade resolveu o povo brasileiro. O povo brasileiro 
só ficou nessa da manipulação, sempre manipulação. Pratinho 
de comida, um tijolinho, um cimentinho... E verdadeiramente, 
ficamos verdadeiramente, assim... 00:69:14 
 



00:69:19 - Queremos solução! Queremos solução! Queremos 
solução! ... 00:69:53  
 
00:69:56 – (música) Negro drama... Entre e o sucesso, e a 
lama... Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama... Negro 
drama... Cabelo crespo e a pele escura... A ferida, a 
chaga... A procura da cura. Negro drama... Tenta vê e não vê 
nada... A não ser uma estrela longe meio ofuscada... Sente o 
drama, O preço, a cobrança... No amor, no ódio... A insana 
vingança. Negro drama... Eu sei quem trama e quem tá 
comigo... O trauma que eu carrego, pra não ser mais um preto 
fudido... O drama da cadeia e favela... Túmulo, sangue, 
sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo... 
Agonia que sobrevivem em meia zorra e covardias, periferias, 
vielas e curtiços. Você deve tá pensando o que você tem haver 
com isso... Desde o início... Por ouro e prata... Olha quem 
morre... Então veja você quem mata... Recebe o mérito, a 
farda... Que pratica o mal. Me vê pobre, preso ou morto. Já é 
cultural, histórias, registros, escritos... Não é conto, nem 
fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem 
vez... Então olha o castelo e não foi você quem fez cuzão. Eu 
sou irmão dos meus truta de batalha... Eu era a carne, agora 
sou a própria navalha. Tim... Tim... Um brinde pra mim, sou 
exemplo, de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira um 
homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a 
favela. São poucos que entram em campo pra vencer... A alma 
guarda o que a mente tenta esquecer. Olho pra traz, vejo a 
estrada que eu trilhei... Mó corre, quem teve lado a lado e 
quem só ficou na bota. 00:71:40 
 
ENTRE A MÚSICA, NOS TIME-CODES DESCRITOS ABAIXO, ENTRAM 
DEPOIMENTOS: 
 
00:70:26 - Eu estou desempregado há 2 anos... E amanhã... E 
depois de amanhã, eu posso ser preso por causa de emprego. 
Então... Me botaram na justiça porque eu não tenho emprego, 
porque eu tenho que pagar pensão para a minha filha. 00:70:41 
 
00:70:46 - Ou hoje ou amanhã eu posso ir preso, porque? 
Porque não tem trabalho para mim... Tá? Eu tenho que pagar 
pensão para minha filha e eu não tenho condições... Eu não 
tenho condições. 00:70:48 
 
00:71:05 - Há 3 meses que eu trabalhei, mandado embora... O 
que, que eles querem mais? Vou trabalhar com 50? Um pai de 
família com 50? Fica mais tempo... 00:71:14  
 



 
00:71:21 - Não tem emprego para o pessoal, todo mundo quer 
trabalhar. 00:71:23 
 
00:71:24 - ...Olha só um trabalhador, ele trabalha um mês 
inteiro para ganhar 260. 00:71:31 
 
00:71:32 - Isso é uma palhaçada! Isso é uma palhaçada! Todo 
mundo aqui com cara de palhaço, com cara de babaca! 00:71:39 
 
A MÚSICA ACABA EM 00:71:40. 
 
00:71:57 - A gente que não tem serviço, sempre a gente 
procura um jeito de sobreviver para sustentar nossa família. 
Eu tenha 3 filhos, entendeu? Então, já que eu tô 
desempregado, eu vendo minhas balinhas... Eles proíbem dentro 
do ônibus. 00:72:07 
 
00:72:08 – Nós, povos, temos que agir. Que, que nós vamos 
fazer? Acabar com esses políticos aí. Acabar com eles. Eles 
tão atrapalhando a nossa vida. É eles! Então tem que acabar 
com aquilo lá. O presidente tem que ser o povo. Não o povo 
quer ser o presidente. 00:72:24 
 
00:72:25 - A gente lutou, lutou, para ter o direito de votar 
e agora o pessoal quer ficar discutindo se o voto vai ser 
facultativo ou não. Isso é um absurdo! Porque a democracia 
esta estabelecida, a gente tem o direito de votar e não quer 
exercer o direito do voto. 00:72:36 
 
00:72:37 - Porque se anulasse mesmo, ninguém votasse, 
geral... 00:72:40 
 
00:72:45 - Eu acho que a gente tem uma falsa democracia. Tem 
muita coisa disfarçada... É o racismo ainda disfarçado. É um 
monte de coisa... 00:72:53 
 
00:72:54 - Mais na verdade não existe democracia, não existe 
democracia. Acho que democracia seria o direito de cada um e 
nós não temos nosso direito... A gente não tem direito ao 
nosso espaço. Isso não é uma democracia. Acho que democracia 
é em geral para todo mundo. Não é só para quem tem... E no 
momento é só para quem tem democracia. Pobre não tem direito 
de democracia. 00:73:09 
 
00:73:10 - Democracia é só para os grandes. O pobre tá é 
lascado... Trabalhador. 00:73:14 



 
00:73:15 - Nós não vivemos em democracia. Nós vivemos o que? 
Na Guerra Civil. 00:73:18 
 
00:73:20 - Essa que tá aí para mim não é democracia, porque 
eu acho que essa democracia que tá aí... Eu acho que 
democracia tem que haver uma igualdade entre todas as 
pessoas, não é isso? Em todas as classes. Essa democracia 
infelizmente nosso país não existe isso. Para mim é uma 
democracia fingida. Não é uma democracia verdadeira. 00:73:37 
 
00:74:15 - Fala-se muito em democracia, mas acontece que 
democracia criada pelos gregos, temos poucos tratos, poder... 
Era o poder do povo... Só que democracia que se faz aqui e em 
alguns países é uma idéia falsa. Os gregos que eu sempre 
digo, devem tá pulando no túmulo quando se fala em democracia 
que eles criaram e praticaram, e infelizmente a noção de 
democracia não é o poder do povo... É o poder, infelizmente, 
às vezes contra o povo. 00:74:47 
 
00:74:50 - Democracia é uma ilusão. Democracia é aquilo que 
para quem estudou história existiu durante 32 anos no século 
de Péricles, e mesmo assim na Grécia não votavam nem aqueles 
escravos, não votavam as mulheres e só votavam aqueles que 
tinham terra. Então isso que nós denominamos o modelo 
democrático é apenas uma ilusão conceitual. Nem na Grécia 
durante os 32 anos, do século de Péricles, existiu 
democracia. Se eu me lembrar que Hitller, foi eleito 
democraticamente, para fazer coisas que ninguém pode 
sensatamente chamar de democrata. 00:75:22 
 
00:75:32 - A democracia é como um vinho, né? E se você não 
souber usa-lo, você se embriaga e em nome da democracia 
muitos crimes são cometidos... Em nome da democracia, em nome 
de Deus e em nome da justiça. 00:75:44 
 
00:76:19 - Democracia é ajudar a gente que precisa de ajuda. 
Ajuda é essa, que os políticos pode ajudar... Arruma emprego 
para a gente porque se a gente não tiver emprego como é que 
os filhos da gente vai estudar. A democracia é essa. 00:76:32 
 
00:76:34 - Democracia para mim é você ter o direito de 
opinar, assim como eu estou fazendo. Dar a minha opinião, a 
respeito de qualquer assunto sem ser repreendido. 00:76:41 
 
00:76:43 – Democracia... Eu não sei, cara, o que significa 
para mim. 00:76:50 



 
00:76:52 - Isso é.. Bem democrático. Cada um faz o que 
quer... Bem democrático. 00:76:57 
 
00:76:59 - Democracia para mim hoje é uma organização. E hoje 
eu preciso muito de vendedores ambulantes trabalhar 
organizado. Para mim é uma democracia. 00:77:09 
 
00:77:10 - É difícil até de explicar democracia... Porque eu 
tô por fora dessa democracia nossa, brasileira. 00:77:17 
 
00:77:19 - Democracia eu acho que é liberdade de... De 
diálogo, né? Sei lá, né? 00:77:24 
 
00:77:26 - Democracia é... São as pessoas querer fazer o que 
elas querem, da forma que elas querem, respeitando as leis e 
os bons costumes. Os costumes que permitam que a sociedade 
toda viva em conjunto harmonicamente. 00:77:36 
 
00:77:37 - É não só votar como continuar votando. 00:77:41 
 
00:77:42 - Democracia fazer o direito de escolha do povo 
valer, perante o congresso nacional, entendeu? É a gente ir 
lá e falar: não, agora é a nossa vez! Agora a gente é que vai 
fazer! Agora a gente é que vai mandar! Quem tá mandando aqui 
é você? Você agora tá fora! Agora quem manda sou eu. E quero 
ver você falar mais do que eu, porque contra você tem um 
milhão! E aí? O que, que você vai fazer comigo? 00:78:01 
  
00:78:04 – Democracia é... Sei lá... É... Não tem... Não tem, 
né? Se tivesse não tava assim. 00:78:15 
 
00:78:19 - Democracia não é direito a votar, isso é uma 
ilusão... 00:78:59 -. 
 
 
 Essa é uma democracia mística. Porque ela não existe, 
realmente ela não existe. 00:79:04 
 
 
00:81:16 – Um novo  Brasil vai nascer. Pode ficar certo! 
Porque neste país qualquer governante pode errar, qualquer 
governante pode deixar de fazer as coisas que o povo já tá 
acostumado mesmo, é mais um... E o governante só trabalha com 
o Ibope na mão... Tá crescendo ou tá caindo? E aí, às vezes o 
cara não fez mais como gastou muito com publicidade, ela 
parece lá em cima. Eu vou me basear numa coisa que eu 



acredito chamada planejamento. Nós temos que planejar o que 
nós queremos o que aconteça neste país nos próximos dez ou 
nos próximos quinze anos, e o nosso papel é começar a fazer 
um alicerce agora. 00:81:56 
 
00:82:09 - Eu acredito que haverá sempre uma transcendência 
dessa vitória relativamente ao governo Lula. Porque a vitória 
de Lula configura a possibilidade da vitória do Lula, de 
qualquer Lula, de qualquer um, de qualquer trabalhador com as 
trajetórias mais diversas, mais modéstias, humildes e isso de 
fato sinaliza para a realização plena da democracia. De modo 
que qualquer, que seja, o desfecho do governo Lula ou saldo 
ou balanço, que vinhemos a fazer... Acho que essa vitória foi 
histórica e seus desdobramentos, suas conseqüências, a sua 
compreensão estão ainda distante de nós, mas ainda 
continuamos mergulhados no momento e mergulhados também, até 
nas emoções favoráveis e desfavoráveis que são típicas da... 
Sempre, né? Por um envolvimento político. 00:83:03    
 
00:84:35 - Se eu sou índio eu tenho que assumir meu poder, se 
eu sou um fudido, se eu sou viado, se eu sou negro, se eu sou 
pobre, se eu sou operário, se sou artista, se eu sou uma 
pessoa de cultura, se eu sou executivo, se eu sou secretario, 
se eu sou um bancário, se eu sou o que quer que eu seja, eu 
tenho poder... Tenho poder no corpo. E esse poder, todo 
processo de colonização ele quer abdicar, quer que você 
abdique desse poder, quer que você siga o partido, Jesus, os 
interesses nas habilidades, uma série de interesses... Porra, 
mas você tem interesses, você tem desejos, você tem egoísmos, 
você tem altruísmos. 00:85:24 
 
00:86:43 – Quarenta e um do segundo tempo... Um para o 
Santos, um para o Palmeiras... Vem de novo o Flamengo... 
Briga pela bola... A bola não sai dali... Cabeçada foi 
dada... Vai terminar... 00:87:09 
 
00:87:47 - Não há 00:90:17 - Nós somos inquilinos do mundo... 
Nós somos inquilinos... E quando o dono da casa pedir a 
casa... Nós vamos ter que entregar a casa, e só vai restar o 
que? Aquilo que se faz, que se fez de bem... A memória. 
00:90:31 
 
00:91:07 - Não sei... Futuro... Tá difícil aparecer um futuro 
no Brasil... 
 
00:91:12 - Eu acho que é o país do futuro sim... Tem 
condições de melhorar, desde que comece hoje, né? 



 
00:91:17 - Olha neste país aqui, cara tem que ter muita 
cabeça, tem que entregar, assim, o futuro nas mãos de Deus. 
 
00:91:24 - Não adianta também, propor uma mudança brusca não, 
acho que é uma questão de conscientização. 
 
00:91:31 - Tem que mudar tudo, né? Começando pelo todo 
poderoso. Ele é que tem que começar a mudar para depois o 
povo seguir, né?  
 
00:91:48 - Olha do jeito que tá a situação ninguém vai mudar 
mais o país... Nós, é quem tem que mudar. 
 
00:91:55 – O futuro? Quem espera o futuro do jeito que tá 
acontecendo? O futuro do seu filho é o que? Dos meus filhos? 
Poderia ser o que? Ser um bandido ou qualquer coisa, porque a 
gente não temos futuro. 00:92:02 
 
00:92:03 - O cara só trabalha para sobreviver. Pode nem 
pensar em futuro. 
 
00:92:08 - Hoje eu tô trabalhando aqui, amanhã eu não sei 
qual é a minha meta... Amanhã de repente, eu posso tá em 
outro lado, não posso dizer nada... Posso tá legal, posso ta 
na pior também... Posso ta na paz, posso tá na guerra... Eu 
quero é me defender, certo? Eu não vou é ser pisado. Eu tenho 
que me defender. Eu tenho que lutar por mim, pela minha 
sobrevivência. 00:92:25 
 
00:92:26 - Vamos ter esperança, não vamos ser catastróficos. 
Não vamos pensar que tá tudo ruim. Não, eu acho que cada um o 
que puder fazer, faça. Não é o presidente que vai resolver o 
País. Quem vai resolver o país é cada um de nós. 00:92:37 
 
00:92:38 - Quero que dias melhores virão. Espero que dias 
melhores vão vir. 
 
00:92:48 - Tudo pode acontecer no Brasil... Tudo pode. 
 
00:93:16 – (música) Eu acredito no poder... Hei de vencer... 
Eu sou assim... Eu sou um homem pelo mundo... E tenho o mundo 
contra mim... Seguirei cada vez mais... A minha sina... O 
poder a mim se destina... Quem planta amor, colhe alegria... 
Meia noite é igual o dia... 00:93:50 
  



00:94:01 - Do Brasil, arrumar uma lona cobrir ele todinho e  
descobrir ele de novo, é o jeito. 00:94:10 
 
 
   
 
               
 
  
         
  
 
    
 
 
         
 
         
 
  
           
 
  
 
                        
 
           
              
 


