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Ao mesmo tempo em que fico exultante pelo prenúncio do 
fim da pandemia e voltar a cantar e dançar com as minhas 
crianças, meus olhos voltam a molhar a tristeza.  
Essa guerra ah! essa guerra... O que falar para as crianças? 
Cantar e dançar o que? Como explicar Rússia e Ucrânia pra 
eles? Dizer que são inimigos porque alguém decretou que 
eles são inimigos? Agora no retorno às aulas sei que vão me 
perguntar sobre a guerra. Até os miudinhos prestam atenção 
nas imagens: crianças chorando e fugindo e bombas, muitas 
bombas. Vou ficar na minha, como sempre, cantando e 
dançando, mas sei que elas vão me perguntar e falar sobre a 
guerra. Tia, essa guerra é perto daqui? A guerra vai vir pra 
cá? Pode cair uma bomba na minha casa? Por que as crianças 
estão fugindo? Por que todo mundo usa espingarda? Tia, eu vi 
um caminhão (tanque) passando de propósito por cima de um 
carro com um velhinho dentro e ele saiu andando... Tinha uma 
menina fugindo com um cachorrinho no colo...   
Ainda não me preparei totalmente para as respostas.  
Essas são as falas que estou certa de ouvir. Mas, tem muitas 
indagações que vão vir e, por não saber quais são, ainda 
estou montando o roteiro. Sei que em breve o tema 
dominante na mídia deixará de ser a guerra (pelo menos é o 
que se espera), assim como a pandemia já está começando a 
ser esquecida. E assim é com todas as catástrofes.  
De qualquer modo, nas minhas próximas rodas com as 
crianças, o tema virá à tona. Como não sou professora de 
história, antes das nossas rodas de dança e música, apenas 
faço uma pequena preleção sobre os temas para que as 
crianças saibam porque estão ali com suas cantorias.  
Assim, procurarei explicar o que é a guerra, porque existem 
e tranquilizá-las em relação ao Brasil. Afinal, não podemos 
nos permitir a possibilidade de o Brasil entrar nessa guerra 
ou em qualquer outra guerra. Já estamos em guerra contra 
a fome, o desemprego, a destruição do ambiente, a violência 
contra as mulheres, os negros, os homoafetivos, os indígenas 
e, o pior de tudo, contra a ocupação do Estado brasileiro por 
pessoas que guerreiam contra o povo miserável, a cultura e 
defendem ricos, milicianos e o empresariado predatório e 
escravagista. A própria condição do sertanejo nordestino, 
nas regiões mais desprovidas, já é, de certo modo, um 
cenário de guerra. Durante os períodos de seca, a devastação 
é chocante mas as crianças cantam e dançam mesmo assim. 
É quando eu cato os caquinhos de minha tristeza e junto-os 
no meu sorriso para cantar e dançar com elas.... 
Pois, em meu primeiro encontro após o início da guerra 
russo-ucraniana, na zona rural de Altinho [140km de Recife] 

 

encontrei as crianças eufóricas pelo retorno às aulas. 
Todas vacinadas, ainda com algum cuidado de 
distanciamento, usando máscaras só em sala de aula, mas 
livres para brincar no pátio - meu reino -. Como é a 3ª vez 
que vou a essa escola algumas crianças eu já conhecia.  
Pois para minha surpresa, ninguém falou em guerra. 
Depois de falarmos sobre a volta plena às escolas e como 
elas estavam se sentindo, perguntei: então o que vocês 
querem cantar e dançar hoje? O silêncio de sempre faz 
parte da roda dos olhares e da vergonhazinha da garotada 
de dar algum palpite ‘errado’. Olhei para Tonho, um dos 
meninos mais velhos da turma, que eu já conhecia, e 
perguntei se ele não queria escolher uma música.  
Ele olhou desconfiado e pediu uma música russa.  
Levei um susto e perguntei por que? Eu vi na televisão uma 
dança russa e gostei, ele falou. Bem, não puxei o assunto da 
guerra, não era mais o caso. E aí lembrei da música Pagode 
Russo, de Luiz Gonzaga e João Silva (veja e ouça). 
Inclusive, o Zeca Baleiro gravou-a no ano 2000. 
Mas antes de mostrar a música pra gente cantar e dançar, 
tinha que explicar pelo menos o que significava a palavra 
cossaco que aparece na música. Falei pro Tonho que tinha 
gostado da ideia e enquanto eu procurava a música no 
celular, fui explicando que a Rússia era um país bem longe, 
muito frio e bem diferente do Brasil. Depois expliquei que 
essa música era a dança do cossaco e que o cossaco era o 
homem bem antigo da Rússia e da Ucrânia, que tinha 
ajudado a construir esses dois países... igual ao sertanejo 
pernambucano que ajudou a construir o Brasil.  
E aí emendei: foram seus pais, seus avôs e os pais de seus 
avôs que construíram o Brasil. Um lá perguntou: e as 
cossacas? Todo mundo riu e eu tasquei um também, claro! 
Sem cossaca não tem cossaco... 

Pagode Russo 
Ontem eu sonhei que estava em Moscou 

Dançando pagode russo na boate Kossacou 
Ontem eu sonhei que estava em Moscou 

Dançando pagode russo na boate Kossacou 
Parecia até um frevo naquele cai e não cai 
Parecia até um frevo naquele vai e não vai 
Parecia até um frevo naquele cai e não cai 
Parecia até um frevo naquele vai e não vai 

Entra cossaco, cossaco dança agora 
Na dança do cossaco, não fica cossaco fora 

Entra cossaco, cossaco dança agora 
Na dança do cossaco, não fica cossaco fora 

No final, o grupinho dos meninos mais velhos ficou num 
canto cochichando e dando risada. Não sei se os miudinhos 
entenderam bem a música, mas eu saí com meu sorriso de 
caquinhos bem coladinhos com a ternura delas...  

■ ■ ■ 
OBS. Os textos expressam a opinião de seus autores, não necessariamente coincidente com a dos coordenadores do Blog e dos participantes do Fórum Intersindical.  

A cada reunião ordinária, os textos da Coluna Opinião do mês são debatidos, suscitando divergências e provocando reflexões,  
na perspectiva de uma arena democrática, criativa e coletiva de encontros de ideias em prol da saúde dos trabalhadores. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IAWkTqqTZOw

