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U
m bilhão de pessoas em 
todo o mundo estavam 
de olhos fixos na TV 
no início da madrugada 
da quarta-feira passada, 
quando o primeiro dos 

33 mineiros soterrados havia 69 dias no 
Deserto do Atacama, no Chile, foi içado 
à superfície. Essa enorme audiência glo-
bal. comparável à de uma final de Copa 
do Mundo, se deve ao interesse despena-
do pelo drama de características únicas 
vivido pelos mineiros. No tempo em que 
eles permaneceram isolados do mundo a 
700 metros de profundidade, em condi-
ções extremamente insalubres, sua so-
brevivência dependia de uma complica-
da operação logística de resgate por meio 
de um túnel cavado por uma sonda se-
melhante às de prospecção de petróleo 
(veja o quadro ao lado). A possibilidade 
de que a manobra fracassasse era real e 
assustadora. Quando Florencio Ávalos. o 
primeiro mineiro resgatado, chegou são 
e salvo ao início do túnel, a bordo de 
uma cápsula, houve buzinaço em Santia-
go. As igrejas de todo o Chile repicaram 
os sinos. Os parentes dos mineiros, 
acampados próximo ao poço cavado pa-
ra o resgate, explodiram em euforia e 
choro. Os 1500 jornalistas presentes 
correram para noticiar o acontecimento. 
Era a prova de que a megaoperação mon-
tada para trazer de volta as vítimas do 
deslizamento na mina de San José, ocor-
rido em 5 de agosto, dera certo. 

Quando Avalos deixou a cápsula 
que o trouxe das profundezas, as came-
ras da TV Nacional do Chile, a única 
que tinha permissão para gravar todas 
as etapas do resgate, levaram alguns se-
gundos para mostrar seu rosto. O mes-
mo aconteceu no desembarque de seus 
32 companheiros. Cumpria-se uma re-
comendação do presidente chileno. Se-
bastián Pinera. Ninguém sabia ao ceno 
as condições em que os mineiros chega-
riam à superfície. Segundo os médicos 
e psicólogos envolvidos no resgate, nos 
doze minutos de viagem pelo túnel es-
treito. imóveis, atados por cintos e com 
máscara de oxigênio, era grande o risco 
de os mineiros sofrerem náuseas, sensa-
ção de claustrofobia e até crises de pâ-
nico. Piñera. que comandou pessoal-
mente o teatro de operações do resgate. 



insistiu que ele fosse transmitido ao vi-
vo, mas ordenou que os cameramen só 
mostrassem o rosto de cada mineiro de-
pois de se assegurarem de que ele esta-
va em boas condições. A intenção pre-
cipua do presidente era poupar os mi-
neiros de exposições indesejáveis, mas 
ele também queria se precaver contra 
imagens chocantes que pudessem dar 
um tom desafinado à festa monumental, 
ao grande espetáculo planetário monta-
do para o resgate dos mineiros. 

O mundo acompanhou os aconteci-
mentos no Deserto do Atacama com en-
tusiasmo equivalente ao que demonstra 
diante dos reality shows da televisão. As 
emissoras especializadas em notícias, in-
clusive no Brasil, permaneceram mais de 
trinta horas no ar. acompanhando os pre-
parativos para o resgate, o içamento dos 
mineiros e a festa que se seguiu no local 
da mina e em todo o Chile. A rede de TV 
americana CNN, a título de mostrar co-
mo seria a viagem dos mineiros pelo tú-
nel, exibiu uma cápsula semelhante à 
chilena, usada por uma reportér — que 
vestia saia e salto alto. Nos dias próxi-
mos ao resgate, os jornalistas e as câme-
ras de TV destinadas a cobrir o soterra-
mento dos mineiros se multiplicaram 
por cinco. Só a rede inglesa BBC enviou 
uma equipe de 26 pessoas para a cober-
tura. Poucas horas antes de os mineiros 
começarem a sair do túnel, um estratégi-
co discurso do presidente Sebastián 
Piñera teve cenário cinematográfico. Do 
alto de uma montanha, em primeiro pla-
no. o mandatário: atrás, a moldura de 
um magnífico céu de deserto, o sol forte 
na imensidão da areia e a máquina que 
traria à superfície os novos heróis do 
país. Em frente, uma arquibancada aco-
modava o exército de cinegrafistas e fo-
tógrafos. Em meio aos olhares do mun-
do inteiro, brilharam no reality show 
seus personagens principais — os 33 
mineiros. Primeiro, nas imagens desfo-
cadas e trêmulas, tomadas pela webcam 
enviada ao local onde estavam soterra-
dos. Depois, como gente de carne e os-
so. sorrindo e comemorando o sucesso 
da operação, abraçando e beijando os 
parentes em cenas emocionantes. 

Há. porém, uma grande e fundamen-
tal diferença entre o reality show do De-
seno do Atacama e aquele produzido em 
série pelos canais de TV. Em ambos, o 
que atrai o público é ver gente comum 





em situações extraordinárias. No Big 
Brother, essas situações são confissões, 
namoricos; brigas e baladas movidas a 
álcool. No caso dos mineiros, a situação 
era bem outra — seus personagens, até 
chegarem à superfície, viveram o tempo 
todo na corda bamba entre a vida e a 
morte. Nos primeiros dezessete dias após 
o desmoronamento que interrompeu a 
única saída da mina de San José. parecia 
certo que a morte iria vencer. Isolados 
em túneis poeirentos, sem luz natural, a 
uma temperatura de 38 graus e umidade 
do ar na casa dos 85%, os mineiros tive-
ram de superar ainda a escassez de comi-
da. Para economizá-la ao máximo, na 
esperança de que fossem resgatados, sua 
dieta se resumia a duas colheres de atum 
enlatado, meio copo pequeno de leite e 
meia bolacha a cada 48 horas. A água 
para beber era retirada do sistema de res-

friamento das máquinas de perfuração. 
Nesses dezessete dias, cada mineiro per-
deu. em média, 10 quilos. No 18° dia, 
uma sonda enviada da superfície chegou 
até o local onde estavam os mineiros e 
trouxe de volta um bilhete cuno: "Esta-
mos bem no refúgio os 33". Era a deixa 
para iniciar o procedimento para tentar 
resgatá-los. Enquanto isso, por meio de 
sondas, foram enviados diariamente ali-
mentos, remédios e outros itens funda-
mentais à sobrevivência dos mineiros. 
Pelo mesmo processo foi mandada a web-
cam que produziu as imagens fantasma-
góricas que impressionaram o mundo. A 
emoção que tocou o público no Big Bro-
ther do Atacama é de natureza diferente 
daquela que se sente diante dos Big Bro-
thers de produção planejada. 

O bilhete salvador colocado na pri-
meira sonda a chegar às profundezas da 
mina foi escrito pelo topógrafo Luis Ur-
zúa. escolhido como líder do grupo pelos 
colegas assim que eles se viram presos 
na armadilha subterrânea. Em conversa 
com o presidente chileno, Urzúa contou 
que. quando a sonda que levaria o bilhete 
chegou ao local onde se encontravam, os 
mineiros, emocionados, correram a abra-
çá-la. Urzúa contou também que preci-
sou contornar tentativas de revolta de al-

guns colegas contra suas determinações. 
Estudos feitos com tripulantes de subma-
rinos mostram que a convivência forçada 
em grupo confinado pode ter efeitos de-
vastadores. produzindo comportamento 
antissocial ou obsessivo-compulsivo. Luis 
Urzúa, por escolha própria, foi o último 
mineiro a ser resgatado na quarta-feira. 
Saiu da cápsula como um comandante de 
navio que salva toda a tripulação antes de 
pensar na própria pele. 

Os desmoronamentos de terra e ro-
cha não são raros nas minas chilenas. A 
mina de San José. de onde se tiram ouro 
e cobre, é explorada há mais de 100 anos 
e não tem os recursos daquelas construí-
das recentemente. O mais crucial deles é 
uma segunda saída para a superfície, 
além da principal. Em caso de desmoro-
namentos. a mina pode se transformar 
numa arapuca. "Ela deveria estar fecha-
da há muito tempo, mas quiseram raspar 
o fundo do tacho", diz o engenheiro Ser-
gio Medici de Eston, do departamento de 
minas e petróleo da Universidade de São 
Paulo. Muitos desmoronamentos nas mi-
nas chilenas são causados pela energia 
acumulada durante os terremotos que se 
abatem sobre todo o território chileno. 
"A terra e as rochas mudam de posição, 
acomodam-se e acabam provocando des-



lizamentos", explica o sismólogo Mario 
Pardo, da Universidade do Chile. 

Na quarta-feira, ao serem transporta-
dos do poço para um hospital, os 33 mi-
neiros quiseram, primeiro, usufruir pe-
quenos prazeres dos quais fazia muito 
não dispunham — tomar um banho de 
chuveiro, dormir numa cama. Na sexta-
feira, 31 deles já tinham recebido alta e se 
preparavam para um novo desafio: viver 
no papel de celebridade. Já chovem ofer-
tas para transformar a experiência dos 
mineiros em livros, minisséries de TV e 
filmes. Os integrantes do grupo já combi-
naram, e devem sacramentar o pacto num 
documento, que o lucro de tudo o que for 
feito relacionado à "marca 33" será divi-
dido entre eles. Os mineiros foram prepa-
rados para essa mudança radical na vida 
deles—caso o resgate fosse bem-sucedi-
do, é claro. Ainda soterrados, por meio de 
videoconferências, eles receberam nove 
aulas de media training, ou seja, de como 
se relacionar com a imprensa sem se atra-
palhar. Na sexta-feira, as lições foram 
reforçadas por um manual distribuído 
aos mineiros pela Asociación Chilena de 
Seguridad, que coordenou o resgate. O 
texto ensina como não perder a paciência 
diante de jornalistas, a pensar antes de 
dar respostas e a não falar pelos colegas. 
Segundo os psicólogos, é provável que 
alguns dos mineiros sejam vítimas de 
traumas pela experiência que viveram. 

"O stress pós-traumático pode causar pe-
sadelos e flashbacks dos momentos vivi-
dos na mina. É imprescindível o acompa-
nhamento psicológico dos mineiros", 
disse a VEJA o psiquiatra Nick Kanas, da 
Universidade da Califórnia. 

Na sexta-feira, a Câmara dos Depu-
tados chilena aprovou um projeto con-
cedendo pensão vitalícia aos 33 minei-
ros. Além disso, sugeriu que o dia 22 de 
agosto passe a ser uma data nacional, o 
Dia da Esperança. Os dois projetos te-
rão de passar pelo crivo do presidente 
da República — o mesmo Piñera que 
recebeu os integrantes do grupo, um a 
um, na saída do poço. Sejam os projetos 
aprovados ou não. os 33 mineiros já 
saem do episódio como heróis nacio-

nais. São uma versão contemporânea de 
Lautaro, o índio mapuche que lutou 
contra a colonização espanhola no sé-
culo XVI e se tornou um mito nacional 
no Chile, reverenciado pelos maiores 
escritores do país. Pablo Neruda dedi-
cou a ele poemas. Num deles, escreve: 

"O sangue toca um pedaço de quartzo 
A pedra cresce onde cai a gota 
Assim nasce Lautaro da Terra". 

Os 33 mineiros da mina de San José 
vieram ao mundo da forma convencio-
nal, mas renasceram das pedras. 

COM REPORTAGEM DE CAROLINA MELO, 

CAROLINA ROMANINI, MANUELA FRANCESCHINI 

E THIAGO MATTOS 

Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 43, n. 42, p. 86-92, 20 out. 2010.




