ESPERA
REPORTAGEM

Kamagasaki, um decadente bairro da lata do sul
de Osaca, acolhe o maior número de indigentes,
desempregados e esfarrapados do Japão. Por ali
esperam e desesperam, sem esperança nem solução
à vista, neste bairro que nem aparece nos mapas e que
encarna, como nenhum outro lugar, o desigual Japão,
construído ao longo de seis décadas de liberalismo extremo
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A favela
secreta
do Japão

MISÉRIA UM DESEMPREGADO QUE FUGIU DA
MÁFIA YAKUZA LAVA
AS SUAS ROUPAS
NUMA CASA DE BANHO
PÚBLICA DO CENTRO
DE TRABALHO DE
KAMAGASAKI. TODOS
OS DIAS ESPERAM
ALI POR UM EMPREGO,
QUE NUNCA CHEGA

REPORTAGEM

10h30. O Outono traz nuvens sobre o cinzento Centro de Trabalho de Airin, no sul de Osaca. Sopra vento. Faz frio. O tufão Melor roça
a cidade. O som dos comboios — clac, clac —
cola-se aos ouvidos. Yokozawa Shoichi, um
homem de 59 anos e olhar tristonho, refugia-se nas melodias dos ABBA do seu minidisco: “Tenho um sonho, uma canção para cantar, que me ajuda a superar seja o que for.”
Como todos os dias, Yokozawa chega às
5h30 ao Centro de Trabalho. Ele não tem
esperança. “Tenho experiência em construção. Mas não encontro trabalho”, afirma, desanimado. Limita-se a sorrir, voltando à esperança dos ABBA: “Acredito em anjos. Podes
suportar o futuro mesmo que fracasses.”
Centenas de homens desajeitados esparramam-se pelo Centro de Trabalho, um frio edifício de dois andares. Alguns jazem no chão,
sobre cartões. Roncam entre garrafas vazias
de saqué. A empresa construtora Morimia
Kensetsu, perto do meio-dia, oferece 9000
ienes (cerca de 112 dólares) por um dia de
trabalho. “São bastante velhos, alcoólatras. É
difícil encontrar trabalhadores saudáveis”,
afirma um sério tehasishi (homem que recruta os trabalhadores). Yokozawa sente-se orgulhoso de ser um hiyatoi rodosha, literalmente “um trabalhador empregado por um
dia”. Mas para a maioria é um pesadelo. Antes da crise imobiliária de 1991, o Centro de
Trabalho de Airin era um próspero ponto de
encontro entre empresários e hiyatois. Os tehasishis ofereciam no Centro de Trabalho
até 15 mil ienes por dia (187 dólares na época). Mas Kamagasaki converteu-se numa fa-
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REFÚGIO EM KAMAGASAKI, TODOS OS CAMINHOS
VÃO DAR AO CENTRO DE
EMPREGO. AQUI, CENTENAS DE DESEMPREGADOS DORMEM TODOS OS
DIAS PELO CHÃO EM
CAMAS IMPROVISADAS

vela geriátrica. Quase não há emprego. E
muitos trabalhadores velhos morrem abandonados. O primeiro andar do Centro é a antessala do inferno. Pessoas esfarrapadas sobre
folhas de jornais. Lixo. Cartões. Guarda-chuvas abertos. No fundo, um grupo de idosos
joga mahjong, o dominó chinês. Um deles fica agressivo: “Porque vieste a Kamagasaki?
Isto é um bairro da lata cheio de pobres!”
Favela secreta. “Kamagasaki não existe para

o Estado”, explica Masaya Toomoka, um tenaz activista de 54 anos, no restaurante Takara (tesouro, em japonês). Masaya agora empunha uma caneta. Uma linha representa
um quilómetro. Outra, 600 metros. Rabisca
números. Fala da favela secreta do Japão.
Uns 25 mil habitantes. 90 por cento de população masculina. 160 doyas (hotéis baratos
para trabalhadores). Os néons de Dotombori, que o guia “Lonely Planet” compara com
o filme “Blade Runner”, estão apenas a dez
minutos de metro. Mas Kamagasaki não aparece em nenhum mapa. Ao sul da estação de
comboios Shin Imamiya, teoricamente está
Airin, o “bairro do amor”, um eufemismo do
Governo. “Odeiam Kamagasaki, a pobreza”,
diz Masaya. Kamagasaki é um tabu. Um vocábulo proibido. Um sinónimo de pobreza, lutas e revoltas. “Existe muita repressão policial”, sussurra Masaya.
O dia pré-tufão desliza atrás da janela do
restaurante Takara com o ritmo lúgubre de
“Bifurcação”, a banda desenhada de Yashihiro Tatsumi, um genial criador de anti-heróis.
As ruas de Kamagasaki podiam ser as suas
vinhetas, semeadas de perdedores desfilando
entre o tamborilar dos comboios. As pinceladas históricas de Masaya — que exibe uma
medalha de Che Guevara — reportam-se à
era Meiji, entre 1867 e 1912, quando o Japão
entrou de rompante na industrialização. “Em
Osaca, os trabalhadores chegavam muito perto de Kamagasaki”, explica Masaya. Agora,
fala da escravidão. “Nunca deixou de existir.
No século XX, muitas empresas punham bolas de metal nos trabalhadores. E davam-lhes
álcool grátis.” O livro “Men of Uncertainty”,
de Tom Gill, professor do Instituto de Ciências Sociais de Tóquio, salienta um detalhe
importante: “O Japão passou do feudalismo
ao capitalismo muito rapidamente. Os capitalistas viam os trabalhadores tipo senhor e vassalo.” O livro de Tom Gill, que analisa a situa-

ção de Kamagasaki, explica como os “trabalhadores viviam em dormitórios primitivos,
chamados hanba ou naya”. Os obreiros acabavam longe das suas famílias. Alcoolizados.
Muitos deles, nos três principais bairros de
trabalhadores do Japão: Kamagasaki (Osaca), San’ya (Tóquio) e Kotobuki (Yokohama).
Vidas de saqué. Refeitório da igreja Furusato-

no Ie. Na parede, um quadro com ofertas de
trabalho com seis meses. O rádio emite uma
canção pegajosa: “O meu namorado é canhoto e abraça-me.” No primeiro andar, o padre
Honda Tetsuya corta o cabelo a uma fileira de
homens. Quando acaba, começa a criticar o
Vaticano: “Senti a força de Deus quando vi
um mendigo em Kamagasaki. Vi que a reli-

gião não salva.” Por isso, este franciscano de
66 anos sustenta que nunca tentará “converter ninguém ao catolicismo”. Só ajudar. A igreja Furusatono é diferente. Não propaga. Não
arrecada. E foi erigida, com o seu serviço de
refeitório, como um bastião de humanidade
em Kamagasaki. Honda elogia sem rodeios o
movimento da teologia da libertação da América Latina: “Cristo foi um ultra-esquerdista, e
Che Guevara não é um santo, mas quase.” A
Igreja Católica, afirma, “está estagnada”.
12h30. Sankaku Koen, Parque do Triângulo,

muito perto da igreja Furusatono. Sadanori
Kanatsu, um operário de 57 anos, está completamente bêbado: “Kamagasaki é o melhor
lugar para beber.” A sua empresa, a Kanzaki-

gumi Co. Ltd., não lhe deu trabalho hoje. E
por isso jaz no Parque do Triângulo, entre
montes de lixo e barracas de plástico. Vários
idosos dormem entre cartões. No centro da
praça, uma televisão cospe uma novela dramática. Um detective tenta resolver um crime. Alguns homens contemplam a cena. Sadanori permanece absorto. Cumprimenta
com a mão. “Gosto de Kamagasaki, tenho
muitos amigos aqui”, diz. Sadanori encarna
Kamayan na perfeição, o despreocupado herói da história de banda desenhada que Sen
Arimura criou para explicar a vida dos trabalhadores diários de Kamagasaki. Tem o sorriso do popular personagem. E esse estranho
privilégio de “fazer o que lhe apetece” num
Japão repleto de workaholics.

A Rua Ginza, a artéria principal de Kamagasaki, é um desfile de rostos esquivos. A
maioria avança arrastando os pés. Alguns
lêem manga no chão. O álcool flui das máquinas vendedoras fluorescentes. Nos dois lados
da rua existem barzinhos. Nalguns ressoa o
eco triste do karaoke. Vozes lânguidas entoando canções sentimentais como ‘A Amabilidade de Kamagasaki’, de Eiji Misato: “Não
tenho de estar stressado e desfruto a vida,
vivo com um salário mínimo.”
O saqué rega o ambiente. E o desassossego do álcool quebra o silêncio das almas penadas de Kamagasaki. Bebem, riem e caminham abraçados. E conversam. Nabetani Nobuo — 72 anos, olhar apagado, dente de ouro
— afirma: “Perdi o meu emprego fixo com a
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especulação”. Nabetani gaba-se do TGV japonês, embora reconheça que a modernidade o
“converteu num mendigo”, um dos 1500 de
Kamagasaki.
No bar Nambaya não há karaoke. Mas há
gritos, risos. Daichai Takenchi, um marinheiro de 43 anos, declara que em Kamagasaki
“as pessoas são cálidas e amigáveis”. É que
Kamagasaki é um bálsamo de humanidade
no país dos robôs. “Uma ilha de solidariedade”, quase maternal, dizem. “Só poderia viver aqui”, afirma o marinheiro Daichai.
Sindicato. A porta do sindicato principal, Kamanichiro, está forrada com cartazes de desaparecidos: “Nikawa, a tua família está preocupada, liga-nos.” Yamaha Minoru, presidente
do sindicato, fala dos problemas locais. “Durante a Expo-70 de Osaca, a faixa etária de
Kamagasaki era de 30 anos. Agora é de 54.”
O Japão envelhecido, o país de 83 anos de
esperança de vida, torna-se mais evidente em
Kamagasaki, onde é raro ver crianças ou mulheres. Yamada argumenta que nos anos 70
“havia trabalho para todos”. Desde a Expo-70, os empresários construíram um manto de betão graças aos hiyatois rodoshas. A
cidade alcançou uma das maiores densidades
do mundo, 11.836 pessoas por quilómetro quadrado. E Osaca converteu-se no sétimo PIB
urbano mundial (417 mil milhões de dólares
em 2008). Com o estouro da especulação imobiliária em 1990, a economia japonesa entrou
na “década perdida”. Em Agosto de 1992, o
índice Nikkei, o principal da bolsa de Tóquio,
tinha caído 63 por cento. E a Kamagasaki co-
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é um bálsamo
de humanidade
no país dos robôs.
“Uma ilha de
solidariedade”
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DEPRESSÃO E ÁLCOOL
AKIRA IWAMOTO, DESEMPREGADO, TENTOU O
SUICÍDIO CINCO VEZES.
EM BAIXO, UM SEM-ABRIGO QUE TRABALHA AO
DIA DORME REGADO
COM SAQUÉ

meçaram a chegar desempregados de todo o
Japão. Inclusive empregados arruinados de
classe média ou ex-yuppies ricos. Desde então, muitos refugiam-se nas ruas sem nome
de Kamagasaki. Fogem de uma sociedade ferida pelo karoshi (mortes por excesso de trabalho), onde o número de hikikomori (jovens
que vivem em isolamento da sociedade) aumenta cada dia e o “Manual Completo do Suicídio”, de Wataru Tsrumi, é um best-seller.
Os governos locais, nas palavras de Yamaha Minoru, incentivam a segmentação social: “Kamagasaki não é um lugar violento.
Os políticos criminalizam a pobreza.” Minoru recorda com orgulho as revoltas operárias
made in Kamagasaki. “Houve mais de 30 rebeliões desde 1961”, diz Yamada. A última,
em Junho de 2008, com a tortura de um trabalhador durante a reunião do G8 em Osaca.
Agora denuncia o assédio das “15 câmaras de
videovigilância da esquadra da Rua Ginza”.

lata como “a esquadra recebe dinheiro da Yakuza”. E como a Polícia arrebatou à máfia,
em 1991, parte do negócio do pachinko, o jogo legal. A Yakuza de Kamagasaki está vinculada à Yamaguchi-gumi, um dos principais
grupos. Opera, segundo Glenny, em mercados legais, oferecendo protecção a empresários. Mas “também actua em mercados ilegais”. Droga e, sobretudo, jogo.
A noite cheira a tufão. Os empregados da
Une Co. Ltd. vão aterrando no bar. Alguns
são obreiros de um dia. Une Takaaki convida
para mais uma cerveja. E fala do novo Presidente do Japão, Yukio Hatoyama, que pôs
fim a 64 anos de liberalismo. O herói esquerdista que em 26 de Dezembro de 2009 via
YouTube lançou uma mensagem para os
3,31 milhões de desempregados do país:
“Não estão sozinhos.” “É melhor que o Partido Liberal Democrata, mas não confio nos
políticos”, afirma Une.

Conexão Yakuza. “Estive dez vezes na prisão,

Do céu ao inferno. Joddi Yoshitaka não se

mas diga só nove.” Sayuri Ogawa, a tradutora, ri. E explica as palavras de Harumi Hatoyama, um homem bronco de 59 anos. Dez
vezes. 15 anos preso. No Haru Bar (Bar da
Primavera), Harumi confessa a sua passagem pela máfia Yakuza. Fora, o vento ofega.
O Melor, que no Japão foi baptizado friamente como Tufão 18, está a chegar. A 100 metros do bar, dois jovens fortes vigiam de pé.
O jogo ilegal aflora numa das poucas esquinas livres do Big Brother de Kamagasaki.
Une Takaaki — dono do bar e da empresa
construtora Une Co. Ltd. — oferece cervejas
para todos. Como Harumi, também foi Yakuza. “As construtoras têm relação com a máfia. Eu decidi sair, não quero mais problemas”, afirma Une. O bar anima-se. O álcool
circula. Noburo Anase, um terceiro ex-Yakuza, mostra a tatuagem de um samurai gigante nas costas. Depois, mostra as mãos: faltam
quatro dedos. Os chefes mafiosos obrigam-nos à automutilação quando cometem
erros. “Agora estou renovado. Existe crise,
mas prefiro ganhar dinheiro limpo.” Kamagasaki é um bastião da Yakuza. O jornalista
Misha Glenny infiltrou-se no “bairro do
amor” para desvendar alguns dos segredos
da máfia japonesa. “85 por cento dos agentes
de contratação do centro de trabalho são Yakuza”, confessou-lhe Wolfgang Herbert, um
infiltrado. No seu livro “McMafia”, Glenny re-

lembra do que fez há 30 minutos. Escreve a
sua vida num caderninho para salvá-la do esquecimento: “Expresso gratidão”, “O tufão a
chegar”. A memória de Joddi — 63 anos,
olhar seguro — está ancorada num passado
brilhante. “Frequentava restaurantes caros.
Jogava golfe. Presenteava as minhas amantes com roupas caras”, recorda, sorrindo. Antes da crise de 1990, Joddi dirigia a Cosmo
Housing. O estouro da especulação despedaçou a sua imobiliária. Uma doença mental deforma a memória de Joddi. Por isso não sabe
o que faz na residencial da Rua Haginochaya
de Kamagasaki. “Há muita solidão, porcaria,
é por isso que eles bebem. Aqui comem bem
e damos-lhes carinho”, afirma Yasuyo Mijaji,
directora da residencial. A residencial de Yasuyo resume outro detalhe made in Kamagasaki: a solidariedade. Muitos destes espaços
são agora albergues sociais. Algumas igrejas,
como a Kibo No Ie, repartem comida gratuitamente. A Organização de Apoio a Kamagasaki, uma ONG, organiza festivais solidários
nos quais circula uma moeda paralela, o “kama”. O Albergue de Kamagasaki, situado em
pleno Parque do Triângulo, é outro dos pilares sociais. Mochihara Yoshiko, uma mulher
de 53 anos que dirige o centro, explica o seu
funcionamento: “Temos capacidade para
600 pessoas. Abre à tarde. Às vezes, damos
abrigo a mais. Sem nós, muitos morreriam”.
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METRÓPOLE OSACA
TEM UMA DAS MAIORES
DENSIDADES POPULACIONAIS DO MUNDO, 11.836
PESSOAS POR KM2. MAS
A CRISE IMOBILIÁRIA E A
ESTAGNAÇÃO ECONÓMICA FIZERAM ENGROSSAR AS FILEIRAS DOS
DESEMPREGADOS

20h00. Bairro Tobita Shinchi, o maior distrito vermelho do Japão. As prostitutas posam à
porta de cada bordel, mesmo à moda antiga.
A noite vai passando páginas, vinhetas, com
rangido de comboios. Alguns carros desportivos pululam pelos becos. Masaya Toomoka, o
Che Guevara de Kamagasaki, começa a sua
patrulha nocturna. “Percorremos as ruas buscando indigentes”, afirma Masaya. Outras
três pessoas completam a patrulha: Miwaku
Funahashi (uma jovem de Quioto) e Shinziro
e Norito (um casal de Tóquio). Já perto de
Kamagasaki, Masaya aponta um edifício negro, “outro clássico escritório da Yakuza”. A
patrulha chega à Rua Ginza. O radar de Masaya detecta o seu objectivo: indigentes a dormir ou a jogar às cartas. “Damos-lhes comida
e informação”, afirma Masaya. Os recém-chegados não conhecem os albergues ou os refeitórios populares. Masaya pronuncia uma das
suas frases: “Hasta la victoria, siempre!”
A noite de reportagem, a agridoce realidade/banda desenhada de Kamagasaki, poderia acabar aqui. Ainda que a vinheta final,
inevitavelmente, chegue nalgum karaoke. O
herói Kamayan — representando todos os trabalhadores hiyatois — empunhará o microfone depois do saqué. Fechará os olhos. E, esquecido de que às 5h00 tem de estar no Centro de Trabalho e de que não encontrará emprego, entoará a amabilidade sonora, o hino
da realidade decadente do Japão: “Em Kamagasaki há moralidade e camaradagem. Chamam a este lugar bairro da lata, mas é o céu,
o céu, Kamagasaki.” n
unica@expresso.impresa.pt

Chegaram
desempregados
de todo o Japão,
inclusive
arruinados da
classe média ou
ex-yuppies ricos
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