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A energia que 
transforma é a energia 
das pessoas!

Tudo começou lá no final do século 19. Vencemos a escuridão com a descoberta da ener-
gia elétrica. Desde então a humanidade nunca mais foi a mesma. Conquistamos a opor-
tunidade de transformar nosso estilo de vida, século após século, década após década, 
ano após ano… 

Com a energia, tudo ao nosso redor foi ganhando novos contornos, tons e movimentos.  
Cidades começaram a se desenvolver. Indústrias passaram a produzir mais e em conceito 
e ritmo diferentes. Nossa forma de viver passou por uma verdadeira revolução. A ilumi-
nação abriu novas possibilidades na nossa rotina noturna. Objetos já não precisavam 
mais ser impulsionados pelas nossas mãos, mas, ao contrario, podiam substituí-las. Isso 
mudou nossos hábitos e a forma como fazemos as coisas. 

Hoje, mais do que nunca, a energia é essencial! Dependemos dela para tudo. Para trans-
formar nosso dia, planos e sonhos em realidade. A vida acontece  graças à energia. É pre-
ciso que o alarme desperte; que o café esquente; que o computador ligue; que se façam 
as conexões…

Ela também “impulsiona” a energia que está dentro da gente, ao tornar tudo o que dese-
jamos possível. Basta pulsarmos. Há testemunhos emocionantes de como a energia vem 
transformando gerações inteiras, desde que a primeira lâmpada foi acesa. Essa história 
iluminada foi e é escrita por muitas pessoas todos os dias. Alguns desses autores estão 
aqui nesta coleção. 

Boa leitura!

AES Eletropaulo
por onde a vida acontece
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Histórias que iluminam

O Museu da Pessoa tem como objetivo, desde 1991, registrar, guardar e divulgar memó-
rias e histórias de vida de quem nunca teve para si os holofotes da sociedade. Há 25 anos 
nessa missão, os milhares de registros obtidos nos trazem à reflexão, nos emocionam e 
nos iluminam.

O que há em comum entre a história de Antônio Tanjioni, antigo trabalhador da Light, e 
André Guazzelli, DJ radicado em São Paulo? Ou, também, entre o eletricista Régis Gund 
e o iluminador cênico Ney Bonfante? Todos dedicam suas vidas para, de várias formas, 
iluminarem a vida dos outros.

Buscamos aqui uma nova forma de entender o impacto e a importância da energia em 
nosso cotidiano: através do relato de brasileiros e brasileiras. Neste projeto, entrevista-
mos 10 pessoas que lidam diariamente com a questão da energia elétrica – que foram 
mudados por ela e que mudam a vida de todos nós em consequência. Trabalhamos desde 
a história da energia elétrica no país e as realidades técnicas do setor até sua aplicação 
nos meios artísticos e sua presença em nosso dia a dia. 

Construímos um pequeno panorama da dimensão multifacetada da energia na vida das 
pessoas e de sua importância em nossa sociedade. Mais do que isso, pretendemos mos-
trar como esta energia nos move, nos emociona e nos transforma diariamente.

Uma ótima leitura,

Museu da Pessoa
Porque uma história pode mudar o seu jeito de ver o mundo.
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O projeto
Depois de ser estoquista eu fui trabalhar de motoboy. Comprei uma moto na época. 
O risco de vida, de quebrar a perna, de perder a vida nem passava pela minha cabeça, 
fiquei tentado pelo salário. Fiquei nessa rotina durante cinco anos trabalhando de mo-
toboy. Foi a minha segunda profissão. Em 2012 eu resolvi parar com isso. Fui procurar 
outras coisas, até que surgiu a oportunidade na AES Eletropaulo. O projeto começou 
em maio de 2013, meu pai pegou meu currículo e falou: “Olha, os caras estão precisan-
do”. Foram uns rapazes lá na associação, muito gente boa, fizeram uma entrevista lá 
comigo, e acabei sendo contratado. O nome do projeto é “Recicle Mais, Pague Menos” 
e é um projeto de sustentabilidade. Essa questão do lixo é muito grande, então monta-
ram o posto dentro do Heliópolis em parceria com a associação comunitária.

O projeto funciona assim, você leva uma conta de luz, cadastra. Junto com essa conta 
de luz você leva os materiais recicláveis que tem em casa. Eu opero uma máquina POS, 
que nem uma máquina de cartão, ela própria calcula o peso e o valor do material. A 
pessoa já vai e já sai com abatimento na hora. É uma troca, entendeu? O cara leva o 
reciclável, a gente pesa e paga na conta de luz, não paga em dinheiro, dá o desconto na 
conta de luz. Um projeto muito bom, muito interessante. E está lá pra todo mundo que 
é cadastrado, todo mundo que paga a conta está lá. 

Consciência ambiental
Eu não tinha uma consciência ambiental legal, não dava muita importância até en-
trar no projeto. Hoje eu já separo tudo, eu peguei essa consciência, tento fazer minha 
família também ter essa consciência ambiental de levar as coisas, de separar, porque 
hoje tudo se reaproveita. Então é tudo energia! E eu tive uma palestra com o pessoal 
da segurança do trabalho da AES Eletropaulo, foi no Circo Escola lá na Vila Guacuri. O 
que eu entendi sobre energia lá, e o que você pode fazer para economizar na sua casa, o 
que puxa energia, o que não puxa muita energia, eu tento passar pros meus clientes no 
dia a dia. Tem muito cliente que chega lá e fala pra mim: “Jonathan, pô, a minha conta 
quanto que está? Cento e setenta reais, a minha conta vinha tanto!”. Aí eu falo: “E o 
chuveiro?” “Ah, meu filho está há meia hora no chuveiro.” “E o secador de cabelo?” 
“Ah, minha filha faz chapinha, seca o cabelo.” Se você extrapolar toda hora, toda hora, 
toda hora vai vir cara sua conta. 

Eu já vou fazer três anos que eu atendo a população lá, a população toda me conhece, 
eu convivo com ela no dia a dia. É um projeto que a população está aderindo muito 
bem, entendeu? Em contrapartida mudou a minha vida pra melhor. O que a energia 
me proporcionou? Me proporcionou uma oportunidade de emprego, me proporcio-
nou melhorar a minha comunidade, me proporcionou atuar nessa questão da susten-
tabilidade e de conscientização da população. Então melhorou demais, o avanço foi 
muito grande, foi muito legal.

Família e crescimento
Minha mãe fala que conheceu meu pai no Heliópolis, em bailes, na época em que eles 
eram mais jovens. Ela teve um filho muito cedo, que é o meu irmão mais velho. Era bem 
nova. E logo depois de dois anos ou três ela me teve. Eu cresci em Heliópolis. O meu pai 
sempre foi líder comunitário, então ele nunca quis sair de lá. A minha mãe fazia feiras 
de evento, feira de roupa, então nessa época o nosso sustento vinha disso. 

Eu estudei numa escola muito boa, que era uma das melhores da região lá no Ipiranga. 
O nome dessa escola é Visconde de Itaúna, existe até hoje lá no bairro. O meu primeiro 
emprego foi numa loja lá na Rua Silva Bueno perto da escola, de estoquista. Eu morei 
até certo tempo com o meu pai no Heliópolis, depois eu fui morar com a minha mãe lá 
no Parque Bristol. Lá eu conheci a mãe da minha filha, lá no conjunto habitacional que 
a gente morava. Eu era novo, tinha 16 para 17 anos. Foi coisa rápida, pouco tempo de 
relação. Minha mãe falava, me alertava: “Toma cuidado, se cuida”. E eu nem aí com nada 
na época, ela acabou engravidando. Minha filha vai fazer dez anos já. A gente tentou um 
tempo ficar junto, não deu certo. O nome da minha filha é Isis Pietra. 

Jonathan de Ávila da Silva

Economia e consciência ambiental
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çou 200, 300, 400, 500 pessoas, juntou gente do Santo Américo com Santa Cruz. E tinha 
cinco amigos que tocavam como DJ também, eu era um deles. Começou a história de 
movimentar pessoas, de convidar, de fazer festa, de colocar ideias em prática do que 
seria mais legal colocar naquele ambiente pra que as pessoas tivessem uma experiência 
diferente. E resolvi criar uma festa nova.

Eu sempre pensei numa plataforma e nunca pensei em mim mesmo, na minha car-
reira como DJ, sempre pensei em ter ambiente pra tocar criado por mim e eu poder 
participar de outros e não simplesmente depender só da tocada como DJ. Acabou de 
acontecer a décima quinta edição da festa, foi sexta-feira passada. Chama Inner multi.
art. Hoje em dia vão cem artistas, são três palcos, um maior que é de música eletrôni-
ca, que é o som que eu mais gosto, que é o Deep House. A gente tem um palco de hip 
hop. A gente tem um palco externo. Tem essa parte que eu sempre falo de pensar na 
plataforma e pensar mais no todo e na experiência das pessoas, então essa festa, em 
2005, as pessoas encaravam como uma loucura de juntar artista com banda, com rap, 
com música eletrônica. E passou de 400 pessoas para umas três mil, três mil e poucas.

Energia positiva
Desde os primórdios, a gente criou um lema que é reaproveitamento, reinvenção e 
ampliação da vida útil de tudo o que a gente consiga, seja a produção de um flyer, que 
hoje em dia nem existe mais, mas era o convite em papel que a gente fazia em pano, 
até as estruturas que a gente usa internamente na festa e até chegar num ponto que 
em 2008 a gente conseguiu reciclar quase 100% dos resíduos. E a gente faz isso até 
hoje, a gente vai fazer cada vez mais. 

Um negócio que eu sempre busquei pra minha vida e pras minhas atividades e pras 
festas ou pras coisas em que eu estou envolvido é trazer uma energia boa para aquele 
ambiente. Então falo de uma atmosfera, e uma atmosfera você não compra, atmosfera 
você cria. E uma atmosfera não se cria da noite pro dia, tem que ter muita convergência 
entre as pessoas que estão envolvidas, as atividades exercidas, os ideais, os objetivos. E 
isso você acaba fazendo as pessoas sentirem, né? É o que os olhos não veem. É um lado 
da energia que é tão importante quanto o resto pra você gerar felicidade nas pessoas, 
que é a energia boa, a energia que atrai, a energia que te instiga, que faz você passar 
por ela e aquela energia te transformar. E você ser algo mais ou algo melhor do que 
você era, seja um minuto ou um dia atrás. E tem todo o fato da outra energia, a energia 
que a gente vê, a energia que está aqui com a gente e que basicamente sem ela a gente 
conseguiria sobreviver, mas ela veio pra ajudar em diferentes aspectos, né? Se for ver, 
a música eletrônica é eletrônica, o eletro vem da energia elétrica, senão ficaria só na 
música e não na música eletrônica, né? Eu acho que todas as coisas tem essa interde-
pendência, é o lado mais mágico e acho que é o grande segredo da vida atual: como você 
achar um balanço e equilíbrio tanto entre a parte material e tecnológica quanto entre 
a parte espiritual e física.

Família
Acho que minha mãe tinha 18, veio pra São Paulo fazer faculdade, acabou conhecendo 
meu pai, até dar 17 anos de casamento e se separaram. Meu pai trabalhava na empresa de 
organização de feiras do meu avô. E ele nunca mais parou de trabalhar com isso, até a em-
presa ser vendida para uma empresa alemã. A minha vida inteira até os 30 anos foi sem-
pre no Itaim e antes de eu nascer eles já moravam ali na região. Eles se separaram quando 
eu tinha 12 anos. E uma coisa boa é que a família do meu pai tinha casa em Ilhabela e a 
família da minha mãe no interior. Então eu fiquei entre cidade, interior e praia, peguei 
um pouco de cada. Isso ajudou muito na minha formação, eu tenho certeza, eu sinto isso.  

A festa como experiência
A gente já convivia com pessoas mais velhas também, eu já tinha essa ideia, já tinha ba-
tido no meu coração e no meu estômago que eu gostava muito daqueles ambientes de 
viajar, de música, e a gente começou a fazer uma movimentação, convidou uma galera e 
falou: “Ó, vamos fazer essa festa X”. E essa festa X a gente fez até umas sete edições. Come-

André Ghizzi Guazzelli

Eletrizando a atmosfera
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tinha esse negócio de violência, não tinha nada disso. E aí, depois, as coisas começaram 
a se modernizar e a Light começou a surgir. Veio a televisão, um monte de situações de 
modernidade, e hoje é a internet que domina tudo, né? Mas eu peguei a época que não 
tinha nada disso, não tinha televisão, só tinha rádio.

Aprendiz
Eu fiquei seis meses num escritório de contabilidade, que era perto de casa, até pra 
começar a aprender alguma coisa, e nesse escritório foi onde eu comecei a sair para 
a cidade para fazer trabalhos de office-boy. Nessas idas e vindas entrei lá na Light e fiz 
uma ficha. E a pessoa falou assim pra mim: “Você aguarda que, assim que definir, você 
vai receber um telegrama”. E passaram acho que uns 15 dias. Eu recebi esse telegrama 
,que foi a maior alegria que eu dei para a minha mãe e para o meu pai. Comecei a tra-
balhar nessa empresa com 14 para 15 anos de idade, em 1964. Naquela época, a Light 
contratava os meninos menores e tinha um setor dentro da empresa que só cuidava dos 
menores. Esses menores eram acompanhados até os 18 anos por uma pessoa que era 
responsável. Esse cara era muito exigente, mas foi muito legal porque a gente aprendeu 
muitas coisas, como ser um profissional e etc. Eu entrei como aprendiz de caixa. Tinha 
uma bancada onde tinham todos os jovens, os garotos que entravam, a gente era o que se 
chamava de somador, a gente somava as contas de luz e fazia o relatório do que entrou 
naquelas contas de valores e etc. Existiam mais ou menos 30 ou 40 caixas onde eles re-
cebiam contas de luz, porque naquela época os bancos não recebiam a conta ainda. Era 
tudo pago lá. Nosso trabalho era esse, fazer a somatória de tudo que era recebido. Tenho 
muitas saudades daquela época. No dia 10, que era o dia que venciam as contas de luz, 
você não conseguia andar no saguão do prédio, de tanta gente que tinha pagando conta, 
e a fila chegava lá na rua. Então era muito legal, porque a gente conheceu muitas pesso-
as, né? E as pessoas iam sempre pagar a conta de luz com o recebedor que gostavam, e 
um deles era eu. Fiz muitas amizades ali com pessoas que eu nem sei quem são.

Voltas da vida
Eu saí da Light em 74, e fui voltar em 87, 13 anos depois. Já era AES Eletropaulo. Eu en-
trei lá no dia 27 de fevereiro de 87 e fiquei até junho de 97, então eu fiquei dez anos na 
primeira vez e dez anos na segunda vez. Quando eu entrei na Light, com 14 para 15 anos, 
o meu sonho era que o meu filho trabalhasse naquela empresa. Aí, eu me aposentei, eu 
estava em casa, mas tinha deixado vários amigos ainda lá, que foram se aposentando 
com o decorrer dos anos. E um deles, que cuidava da contratação de temporários, me 
ligou e me perguntou: “Seu filho está trabalhando?”, falei: “Não”. “Manda ele aqui.” Aí 
eu mandei o meu filho lá, ele foi contratado, entre outros meninos com a idade dele, 
adolescentes de 15 anos, para ser um dos boys. E aí, ele mostrou a competência dele, 
foi indo, foi indo, hoje, faz 16 anos, mais ou menos isso, ele se formou publicitário e 
trabalha na área de comunicação, ganhou vários prêmios como melhor funcionário da 
empresa. Uma das grandes alegrias que eu tive na minha vida foi essa, né? Ele dar sequ-
ência naquele trabalho.

Infância
Nós morávamos na Rua Maria Teresa Assunção, 311, minha avó materna morava no mes-
mo quintal e a minha avó paterna morava no 321. Então eram duas casas encostadas 
uma na outra. Eu nasci no dia 10 de abril de 1949 e meu irmão nasceu no dia 14 de maio 
de 1950. Nessa primeira casa fiquei até os meus 11 anos de idade.  A rua não tinha asfalto 
naquela época, né? E energia elétrica era lampião, lampião a gás. Depois, começou a vir a 
energia elétrica e começaram a instalar os postes. Nessa época, eu me lembro muito bem, 
as famílias ficavam sentadas na rua de noite. Ficavam batendo papo no calor e tal, não 

Antônio Carlos Tanjioni

De pai para filho
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o movimento de mão direita ficou prejudicado, o movimento do braço esquerdo ficou 
prejudicado. Com a fisioterapia, as coisas foram se compensando. Ao final, acabou me 
limitando muito pouco naquilo que eu desejei fazer na vida até agora. Mas quando eu 
comecei a estudar, com sete anos de idade, para frequentar a escola me lembro muitas 
vezes de ter sido carregado, porque o local onde eu morava não tinha asfalto.

Eu escolhi elétrica
Eu entrei numa boa colocação na Politécnica. E eu abracei com vontade e no final do 
segundo ano da faculdade, tinha nota suficiente para escolher, eu escolhi Elétrica. Um 
ano depois, tive que escolher entre as modalidades de eletricidade, a Eletrotécnica ou a 
Eletrônica, que, na época, era fácil de definir, tudo que está da tomada elétrica para trás 
é Eletrotécnica e tudo que estava da tomada elétrica para frente era da Eletrônica. E eu, 
então, abracei a Eletrônica. Mas quando eu estava no quarto ano de Engenharia, nós 
começamos a mexer com os computadores. Um professor líder do nosso grupo, nessa 
época, conseguiu trazer para a universidade um primeiro computador para pesquisa. 

Eu saí de uma fundação que nós havíamos criado dentro da Escola Politécnica para 
poder contratar projetos e etc e vim trabalhar na Sabesp como engenheiro responsá-
vel por implantar esse projeto de automação, aplicar computadores na distribuição 
de água, pôr água nessas centenas de reservatórios grandes e enterrados que tem aqui, 
cuidar da produção, sair das estações de tratamento de água, pegar essa produção toda 
e distribuir essa água por toda a região metropolitana. Esse trabalho foi feito e eu usei 
esse trabalho como tema do meu doutorado. Começa uma fase da minha vida onde eu 
estou com um pé na universidade e o outro pé na aplicação no mundo fora.

Uma nova organização
No ano de 2001, duas empresas – Cesp e AES Eletropaulo – foram juntadas numa só 
e essa empresa deu muitos resultados positivos. Fui chamado exatamente por con-
ta de fazer a junção de dois grupos culturais distintos que trabalhavam com energia 
elétrica, alta-tensão, mas que precisavam se recompor numa nova organização. Elas 
faziam a mesma coisa em áreas distintas do estado e o Governo do Estado era o mes-
mo controlador. Falaram: ”Vamos juntar isso que tem ganhos de sinergia, de trabalho, 
de organização”, e eu fui convidado para fazer isso. Essas empresas de transmissão, 
dentro do modelo de São Paulo, não eram para ser privatizadas, eram pra ficar sempre 
no controle do Estado, mas o resultado foi tão bom e o mercado aceitou tão bem que a 
Cesp foi ajustada para participar de um processo de privatização. Na privatização, um 
grupo da Colômbia comprou a empresa no leilão. Eu fui convidado por esse grupo co-
lombiano para permanecer ainda por dois anos na frente, presidindo a empresa para 
auxiliar a adequar os processos, a forma de trabalho a esse novo mundo privado que 
tem características de operação diferente do mundo estatal. Ao longo desse processo, 
eu fiz o meu concurso de professor titular e fui para o topo da carreira na universida-
de, em que sempre estive atuando em paralelo.

Onde eu nasci
Meus pais se conheceram aqui no bairro do Ipiranga. Minha mãe, jovem ainda, traba-
lhava numa empresa que produzia linhas para tecido, linhas para cozer, e o meu pai 
já trabalhava na indústria gráfica, mas morava na região. Bem, se encontraram ali, na-
moraram e, um dia, decidiram se casar e foram morar numa primeira casa no próprio 
bairro do Ipiranga, a casa onde eu nasci. Era uma casa muito limitada e, à medida que ele 
conseguiu progredir um pouco, mudou-se para o bairro de São Caetano do Sul. 

Eu, já com quatro anos de idade, começa uma febre e essa febre começa a puxar a cabeça 
para trás e o médico que me atendia lá em São Caetano diagnosticou inicialmente como 
uma caxumba ou um sarampo, uma doença infantil. Mas o quadro evoluiu e paralisou 
um braço, e paralisou uma perna. Eu fui trazido para o Hospital das Clínicas aqui em 
São Paulo e eu estava dentro de um quadro de poliomielite, mas uma poliomielite mui-
to forte, que me tomou todos os movimentos, me tomou a voz, me tomou o movimento 
dos olhos. A perna esquerda ficou cinco centímetros menor do que a direita e com isso, 

José Sidnei Colombo Martini

União e sinergia
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turma na escola, eu conheci a minha esposa na escola. Nós começamos a namorar 
quando tínhamos 17 anos, temos exatamente a mesma idade. Com 20 anos, a gente 
casou. Foi bastante rápido, mas também, eu trabalhava, ela trabalhava. Com 16 anos, 
eu comecei a pagar um apartamento que o meu pai tinha. A gente morou um ano 
numa casa alugada lá em Canoas e depois fomos morar no apartamento. Lá, nasceu o 
Felipe, e quando estava para nascer o nosso segundo filho, a gente se mudou, voltou 
para Canoas para ficar mais fácil da minha esposa cuidar da criança.

Aos 14 anos, fiz a minha carteira de trabalho e fui atrás de um emprego. Contra a 
vontade do meu pai, fui trabalhar numa empresa chamada Icro, que era uma empresa 
de componentes elétricos para carro. Comecei a trabalhar porque eu queria ter o meu 
dinheiro e porque os meus colegas tinham o deles. Depois, eu fui para o Senai, con-
segui um emprego de auxiliar de manutenção e fiquei ali dentro da empresa. Um dia 
um supervisor me chamou: “Aqui você não tem futuro, vamos para obra”, e eu fui para 
a obra e me apaixonei. Eu fiquei até a empresa falir em 94; eu estava recém-casado, 
estava com meses de casado, então imagina!

A maravilha da eletricidade
Eu trabalhei em siderurgia, eu trabalhei em indústria de alumínio, eu trabalhei em 
construção mecânica, trabalhei na Petrobras. Toda empresa tem que ter pelo menos 
um eletricista, vocês aqui devem ter o eletricista, essa câmera não funciona sem eletri-
cidade. Quando tu faz um filme, tu tem um eletricista lá para fazer. Se hoje eu disser: 
“Eu não quero mais trabalhar em hospital, eu quero trabalhar na área de cinema”, eu 
vou ter uma colocação lá. Essa é a maravilha da eletricidade, entende? Eu acho que 
poucas outras profissões têm isso assim, tão claramente.

A minha história dentro da elétrica foi sempre tentar inovar, sempre tentar trazer o 
que a gente aprende de um lado para o outro e assim por diante. Depois desses tra-
balhos todos eu entrei no Hospital Albert Einstein e nesse um ano lá dentro, a gente 
desenvolveu uma nova filosofia de funcionamento do sistema elétrico do hospital. 
Nós já investimos, no último ano, algo em torno de 35 milhões de reais para levar 
o sistema elétrico do hospital para um novo patamar. Então, hoje, o meu dia a dia é 
desenvolver soluções para que a gente possa ampliar o sistema elétrico, dar mais segu-
rança sem espaço, com limitação. Eu não posso desligar o sistema para ligar o outro. 
Hoje, o meu desafio é muito legal. É um desafio sensacional, porque imagina tu trocar 
o pneu de um carro com ele andando? É o que eu faço, é o meu dia a dia.

Quando tu começa a lidar com eletricidade, tu começa a se apaixonar, sabe? Não tem 
jeito, a eletricidade é mágica, a eletricidade está botando uma luz aqui em cima da 
gente, a gente não está vendo o que ela está fazendo, mas os efeitos, as possibilidades 
envolvidas com a eletricidade são muito grandes.

Eu sou eletricista, não tem jeito
Meu pai chama Helmet Gund. Ele nunca foi eletricista, mas foi de motorista para super-
visor de elétrica, e daí ele seguiu nisso a vida inteira e me ensinou. Eu fui uma criança 
muito ativa, então muito novo eu já estava dentro da fábrica de material elétrico que o 
meu pai tinha. O sonho dele era que eu fosse técnico em eletrônica e que eu seguisse 
para essa área, que ele achava que era o futuro. Cheguei a fazer o curso técnico de ele-
trônica, mas eu sou eletricista, não tem jeito. Não sai do DNA. Meus pais moravam no 
município de Canoas, lá de Porto Alegre. Minha mãe tinha 34 anos e meu pai tinha 37 
anos quando eu nasci. O nome de nascença dela é Miriam Saranudom. Dona de casa, ela 
tinha parado de trabalhar em função do casamento com o meu pai.

Eu comecei muito cedo, eu me lembro que eu era pirralho, com cinco, seis anos, eu já 
mexia com furadeira e começava a montar as coisas. Eu descolava dinheiro consertando 
o carro dos meus amigos, fazendo modificação na parte elétrica dos carros porque aque-
la coisa de moda, tem que fazer assim, botar sinaleira daqui pra lá… Eu tinha a minha 

Regis Gund

A eletricidade é mágica
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Eu precisava de um emprego
Um desses meus irmãos, o Guilherme, foi trabalhar nesse teatro Sérgio Cardoso quando 
inaugurou, acho que foi em 1978, 79. Eu precisava de um emprego, precisava me susten-
tar. Então ele me indicou um profissional que tinha uma empresa de som e iluminação 
chamado Gian Carlo Bortolotti. Eu bati na porta dele um dia e fui me oferecer para tra-
balhar com tudo o que eu podia oferecer, ou seja, não tinha experiência nenhuma, não 
sabia fazer nada, não sabia diferenciar um cabo de um parafuso. Eu estudava de manhã, 
não podia trabalhar o período integral, enfim, e não sei porque, ele me aceitou e eu co-
mecei a trabalhar nessa área. Lá, trabalhava com áudio e som, e naquela época ele devia 
fornecer som, luz, técnicos, operadores para 80 ou 90% dos teatros em São Paulo. 

Se for pensar o teatro como sendo uma arte milenar, acho que a iluminação foi o último 
dos recursos a serem empregados. O teatro passou para dentro de um prédio fechado no 
século 15 ou 16, talvez nas igrejas um pouco antes, mas a luz elétrica é do início do século 
20, então, é muito recente a iluminação. No Brasil, isso começou a surgir na década de 
1940, um pouco antes já tinham alguns estudiosos que pensavam em iluminação que 
não fosse só clarear. A profissão do iluminador foi regulamentada no Brasil em outubro 
de 1978; isso não é nada, são 30 e poucos anos. Eu comecei a trabalhar nessa área um ano 
ou dois depois. Quer dizer, eu tinha que explicar para as pessoas o que era isso, pergunta-
vam: “O que você faz?” “Eu trabalho com iluminação.” “Ah, iluminação?”, só faltavam me 
chamar para ir na casa trocar resistência do chuveiro, então, era muito difícil.

Eu vejo assim a iluminação
O projeto de iluminação, na verdade, tem que trabalhar paralelo com o conceito. A pri-
meira coisa é o diretor conceber uma ideia. Ele vai passar isso para o cenógrafo e o figu-
rinista. A iluminação é a última coisa a ser realizada, mas não significa que seja a última 
a ser pensada, você vai executá-la só no palco, depois de montada a cenografia, depois 
do figurino pronto, depois da montagem do espetáculo estar de pé. Então, você acom-
panha esse processo. Eu vejo assim a iluminação: a não ser que tenha algum recurso, 
alguma intenção puramente estética, que pode existir também, não nego, o importante é 
ela ajudar a contar a história. Então, se é uma história de amor, você cria um clima, uma 
ambientação; você tem as funções básicas da iluminação, revelar, esculpir, climatizar, se-
lecionar, quer dizer, a cor que você coloca para climatizar uma cena, o que você ilumina 
para selecionar o olho do público.

A dificuldade do uso de energia elétrica em espetáculos está em como utilizá-la de uma 
forma econômica e racional. Porque a gente está falando da iluminação de um espetácu-
lo! Você imagina consumir 400 mil watts de iluminação na sua casa? No espetáculo, às 
vezes, você usa até mais. Então, você imagina, poxa vida, qual é o tamanho daquele fio-
zinho que vai na tomada para alimentar isso? A questão da energia elétrica, além de ser 
muito importante, obriga a indústria do entretenimento, as indústrias de iluminação, fa-
bricantes de equipamentos, a desenvolverem soluções mais econômicas, mais rentáveis.

O primeiro espetáculo
Meu pai é Paris Piedade, ele nasceu acho que em Barretos, e minha mãe, Mirian Fregan 
Bonfante, nasceu em Leme. Nós éramos seis irmãos. E depois, viemos para São Paulo, 
onde eles viveram juntos, até se separarem. Mudamos para o bairro Paraíso em 72. Quan-
do foi em 74 os meus pais se separaram, eu tinha 11 anos, dez anos… E para ela foi muito 
difícil, eu fui ter essa consciência muito depois, mas foi muito difícil, porque ela foi cria-
da e educada para o casamento, embora ela tenha feito Unicamp na época da juventude. 

O que me marcou foi o primeiro espetáculo de teatro que eu assisti. Foi um espetáculo 
chamado “Gospel”, que tinha um ator jovem na época, que era o Antônio Fagundes e eu 
lembro que foi a minha mãe que me levou para assistir. O “Gospel” é quase um “Jesus 
Cristo Super Star”, só que em um outro enfoque. Eu estava começando a trabalhar nessa 
área, na área técnica, mas eu fui assistir porque era no teatro Sérgio Cardoso.

Ney Bonfante Piedade

Espetáculo de luzes
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Quando criança eu ia em cinema de rua, mas na adolescência eu passei a ir muito ao ci-
nema.  Lembro de “Robocop”, que tinha censura de 16 anos, se não me engano. Eu devia 
ter 13, 14 anos, mas consegui entrar. E quando eu virei office-boy, eu chegava a ir para 
o cinema, eu pegava e ligava: “Está uma fila gigantesca no banco, vou ter que ir embora 
daqui, tudo bem?”  “Tudo bem.” Eu já tinha saído do banco fazia tempo, que era para 
dar tempo de eu ir no cinema e depois ir para a escola. Eu fazia isso para ir no cinema. 
Sempre fui fanático por cinema, mas depois que eu comecei a trabalhar com cinema, 
parei de ir ao cinema… parei de ir, não, eu vou muito ao cinema para levar meus filhos, 
mas eu vou mais para ver os filmes com eles. 

Aquilo era fascinante
Com 19 anos, consegui um emprego no Cine Aricanduva. Foi naquela fase militar que 
não podia largar o emprego, nem nada, porque senão, não ia conseguir arrumar nada. 
Já logo no começo eu trabalhava na portaria, rasgando ingresso. Com uns dois meses 
lá, eu passei para auxiliar de borderô, que é o ajudante do gerente. Eu contava a renda 
do dia, fazia os relatórios, preenchia os dados dos impostos que eram pagos, fazia toda 
a questão burocrática do cinema, preenchia aquele monte de formulários. E quando 
eu tinha uma folguinha, ficava na cabine, porque para mim, a projeção era fascinante. 
E fiquei aprendendo, trabalhando na cabine, olhando tudo aquilo, e então teve uma 
greve grande dos projecionistas aqui em São Paulo, e mandaram embora todos os pro-
jecionistas. E eu sabia fazer projeção.

Eu comecei no Alvorada Cinemas, onde trabalhei seis anos. Ele faliu, fechou as portas, 
mas naqueles poucos meses eu conheci muita gente, porque eu rodava vários cinemas. 
Então, alguns amigos meus ficaram sabendo que eu estava desempregado e que o Es-
paço Unibanco de cinemas, ali na Augusta, agora Espaço Itaú de Cinemas, estava pre-
cisando de um projecionista. Lá eu fiquei oito anos, eu pedi para sair de lá, não queria 
mais ficar ali, porque chega um momento da nossa vida que a gente tem que tomar 
alguns rumos, e eu sabia que ali não tinha jeito, ali era um lugar muito limitado, en-
tendeu? Eu sai de lá, acabei ficando como temporário no Sesc durante cinco anos. O 
Carlos Magalhães, que era o diretor aqui da Cinemateca, era muito amigo do gerente 
do Sesc. O Magalhães falou para ele assim: “Estou precisando de um projecionista, mas 
estou com dificuldade, os caras não sabem muito”, aí ele falou: “Tem um rapaz aqui que 
trabalha bem, ele está fazendo temporário aqui, faz uma entrevista com ele”. Eu fiz a 
entrevista e fui contratado. 

A energia está presente em tudo! Acho que não tem mais como a gente ter uma rotina 
sem energia. Mesmo o meu trabalho não existiria sem energia. Lógico, no início das 
projeções, eram tipo lamparina, sabe? Mas projeção cinematográfica não tem como 
ficar sem energia. Ela é parte integral do meu dia a dia. Minha maior preocupação é os 
meus filhos ficarem sem energia em casa, porque eles ficam doidos, cara!

Uma profissão que acabou
Meus pais são Miguel Luís Carlos Genaro e Maria Aparecida do Nascimento Genaro. 
Meu pai era tipógrafo e tinha, como eu, uma profissão que, com a tecnologia, acabou. E 
a minha mãe era costureira, é costureira até hoje, mas agora só faz trabalhos pequenos. 
Tenho três irmãs mulheres, uma é professora, uma é policial civil e a outra trabalhava 
na Natura, acho que na parte de química.

Meu avô me contava que eles usavam lampião, era a querosene, sabe? Ele me ensinou 
fazer uma lamparina a óleo de cozinha! Você pegava um cadarço de sapato velho, enfia-
va numa chapinha de metal e fazia uma lamparina a óleo. Quando eu era moleque, eu ia 
brincar de cabaninha no mato e fazia essas lanterninhas para iluminar, entendeu? Brin-
cadeira de molecada, né? Ele falava que quando chegou a energia elétrica, eles tinham 
só uma lâmpada na casa, porque eles economizavam. Era uma festa e uma lâmpada! Aí, 
depois de muito tempo ele comprou um rádio. Só quando minha mãe já era adulta é que 
ele foi comprar uma televisão.

Alexandro Nascimento Genaro

Projetando sonhos em película
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Muitas cidades do interior do estado vão querer ter o transporte do bonde elétrico e a 
força motriz para motores, oficinas, fábricas inteiras.

Eletromemória
Nós fizemos um projeto de pesquisa a que demos o nome de Eletromemória porque 
percebemos que exatamente a geração de energia elétrica acompanhou o estado de São 
Paulo nessa marcha para o Oeste. Então tudo isso que vai ter impulso a partir de1890, 
1900 significou levar atrás a energia elétrica. Tudo isso fez com que o estado de São 
Paulo tivesse uma importância econômica ímpar comparado com outros estados da 
federação. Quer dizer, São Paulo logo passou a ser o concentrador de riquezas nacional, 
a ponto de mais ou menos 50% da riqueza estar concentrada em São Paulo. E a energia 
elétrica acompanhou essas porcentagens. Portanto, ao levantar a história da geração 
elétrica nós também temos que tratar a ligação de tudo isto com esses movimentos 
econômicos e sociais que formam a história do estado. Basicamente é essa a ideia.

E, com base em algumas informações que eram inéditas na época, pude perceber que 
nós já tínhamos muito interesse e pessoas desenvolvendo, às vezes até inventando 
dispositivos que tinham bastante importância como, por exemplo, um tenente da Ma-
rinha que inventou e patenteou uma bateria de longa duração para submarino. E há 
muitas outras aplicações da eletricidade, por exemplo, pra fornos elétricos, tudo isso 
no início do século 20. Todas essas informações me deram uma certa ideia do que era a 
história da eletricidade no Brasil nessa época. E fizemos todo esse trabalho envolven-
do também a história da parte da transmissão, as linhas de transmissão.

Na memória da cidade
Esse processo também é interessante do ponto de vista local, porque nós vamos em usi-
nas em que havia uma ligação muito forte, até diria sentimental, com a cidadezinha 
onde elas estavam. O pessoal fazia festa nessas usinas; quem trabalhava e morava na 
usina acabava casando com alguém da cidade, formando famílias. Todas essas ativida-
des foram depois perdendo o sentido, só que a usina ficou lá. E ela está na memória da 
cidade, ainda naquela fase anterior. E hoje ela faz parte desse sistema integrado e nós va-
mos atrás exatamente dessa memória que está nas pessoas ou, com sorte, está registrada.

A iluminação no início era muito cara. Era tão cara que as usinas eram donas das lâm-
padas, não se vendia, as pessoas não teriam dinheiro pra comprar a lâmpada. É claro, 
tinha as da iluminação pública, que ficavam na rua, e a prefeitura era quem bancava, 
mas se um pessoa queria ter uma lâmpada elétrica em casa, tinha que de certa forma 
pagar um aluguel dessa lâmpada. Só que uma coisa também chama a atenção do vizi-
nho, aí o vizinho quer ter, então aumenta o consumo e o preço abaixa. Isto vai ocorrer 
basicamente a partir da década de 1910 pra 1920. A iluminação elétrica é um padrão 
que todos querem imitar, ter em casa. E ele vai estar ligado também com a possibilida-
de de você ter os eletrodomésticos. 

Força motriz
Me formei em Engenharia Eletrônica na Escola Politécnica da USP em 1972. Realizei 
meu doutorado em História Social trabalhando o desenvolvimento da política de infor-
mática no Brasil, e meu pós-doutorado foi sobre a história da eletrificação na República 
Velha. Em novembro de 2001, passei em um concurso e acabei me tornando professor 
de História da Ciência do Departamento da FFLCH-USP.

A eletricidade, e de forma mais ampla o eletromagnetismo, deu origem à grande indús-
tria do século 19, que foi a indústria elétrica. Isto veio para o Brasil ainda no tempo do 
Dom Pedro II e, mais tarde aperfeiçoado, foi a origem das nossas usinas elétricas. Na 
República, isso vai se desenvolver mais ainda, porque tem início a industrialização mais 
intensa, não pesada, que ocorreu no Brasil, mais especificamente em São Paulo. Aqui, 
uma série de indústrias que já existiam e que funcionavam na base da roda d’água ou da 
máquina a vapor viram a oportunidade de substituir essa força motriz, água ou vapor, 
diretamente por eletricidade.

Quando chega o século 20, elas se expandem, aqui em São Paulo, graças à riqueza do 
café. Então o café atrai imigrantes, o café faz as ferrovias andarem para o Oeste e junto 
com a marcha para o Oeste vai a luz elétrica, vai a tração elétrica na forma de bondes. 

Gildo Magalhães dos Santos Filho

Gerar energia é gerar História
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Jornalismo. E nesse contexto de sustentabilidade existia já na Abril na época uma plata-
forma chamada Planeta Sustentável. E tinha a Viagem no Conhecimento, que eu fiquei 
conduzindo, como voluntária no marketing, e a gente fez a maior olimpíada de Geogra-
fia e de História do Brasil em um ano. O que você leva para uma prova que vai testar o 
conhecimento das crianças? Não é o que cai numa prova usual, é o que está nas páginas 
das reportagens da National Geographic, é entender o que é energia renovável, o que é 
a poluição do oceano. E no Planeta Sustentável a gente começou a trabalhar muito com 
informação traduzida pra público em geral sobre sustentabilidade. E uma das coisas que 
a gente mais trabalhou, que a gente falava muito é como que as pessoas vão entender que 
a sustentabilidade não é só uma coisa superdistante da vida dela, faz parte do dia a dia.

Acho que a primeira vez que eu comecei a olhar meio ambiente, ecologia como se falava 
na década de 90, foi durante a Eco-92. Eu e um grupo de estudantes de Jornalismo partici-
pamos de um projeto-laboratório dentro da própria USP pra ajudar estudantes do ensino 
médio a produzirem uma cobertura do que estava acontecendo na Eco-92. Então eu já 
acompanhava um pouco qual é a importância das pessoas e dos estudantes entenderem 
essa história da ecologia. Desde então, acho que não teve nenhum momento de interrup-
ção desse processo. Na revista Superinteressante, a minha única reportagem impressa 
foi “O mundo dá voltas”, sobre novas tecnologias de reciclagem. E foi nesse período que 
uma amiga recebeu uma vaga do Instituto Akatu. Eu me interessei, me candidatei, aí eu 
fui selecionada e pude colocar em prática uma conexão gigante das minhas aprendiza-
gens em outros momentos da vida direcionando para projetos de comunicação ligados 
ao consumo consciente da sustentabilidade.

Energia do dia a dia
Conexão, essa é a grande palavra. Você entender que o jeito como você consome energia 
da sua casa tem a ver com o jeito como a sua comida é produzida. Porque a energia é 
usada pra produzir tudo o que está ao seu redor. E fazer essa conexão só de uma maneira 
teórica é pouco. Então vamos mostrar pras pessoas como essa energia é consumida, mos-
trar pras pessoas como esse alimento é produzido? A gente utiliza uma série de imagens, 
uma série de cálculos de impacto que a gente produz aqui no Akatu pras pessoas tangibi-
lizarem, sentirem mesmo na mão o que é essa energia no dia a dia dela.

Não é simples fazer um vídeo que explique para uma pessoa por que ela tem que desli-
gar as tomadas de todos os aparelhos de casa, e que isso pode trazer um benefício finan-
ceiro na sua conta no final do mês. E esse projeto, que é um projeto de animação que 
a gente fez com videozinhos, que foi também patrocinado pela AES Eletropaulo, tem 
essa combinação de humor, de animação e de uma informação que é superpontual. E 
esse é o meu desafio hoje: eu preciso achar as maneiras mais divertidas, mais sintéticas, 
mais reproduzíveis para a pessoa entender que nem piada. Então, eu consigo contar 
para uma outra pessoa, depois para outra pessoa e você se torna, na linguagem do “sus-
tentabilitês”, um multiplicador.

Outro universo
Eu tenho quatro irmãos. O Marcos, a Monalisa, Angélica, eu e o Luís. Uma das brincadei-
ras que a gente mais gostava era detetive, porque a gente conseguia apagar a luz da casa 
inteirinha e aí a minha mãe, coitada, descobria só quando chegava em casa a zona que 
ficava, mas a gente conseguia transformar a casa inteirinha em campo minado. Apaga 
todas as luzes da casa, transforma aquilo em outro universo, brinca com lanterna, brinca 
pela casa e descobre as coisas que estão lá. E de pequena eu lembro de pelo menos uma 
vez por semana a luz de casa acabar. Era uma outra época, a gente morava na Zona Leste 
de São Paulo, então eram sempre casas alugadas, a gente não tinha casa própria. Mas a luz 
acabava. Então a gente tinha essa lembrança de: “Não tem luz, o que a gente faz agora?” 
“Vamos brincar.” Então ter a gaveta da vela, saber, tateando no escuro, onde é que está o 
fósforo e onde é que está a vela... São coisas que eu tenho na memória.

Comunicação para o consumo consciente
No terceiro colegial eu tinha que decidir o que fazer e optei pelo Jornalismo. Era uma 
das carreiras mais concorridas na USP na época e tinha a ver com linguagem, que é uma 
coisa que eu adorava. E eu queria trabalhar em revista, então entrei no Curso Abril de 

Gabriela Sayuri Yamaguchi

Conexão é o que importa
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Estão chegando dois rapazes aqui pra trabalhar com nós”. Cara, aquilo encheu minha 
bola, sabe? Eu falei: “Nossa!”. Eu estou chegando do interior, morrendo de medo! Aí nós 
fomos recebidos daquele jeito, sabe? E isso aí ajudou muito no meu início lá porque eu 
me senti valorizado, me senti bem, né?

E eu conheci a minha esposa lá. Trabalhávamos na mesma sala praticamente, mas eu 
sempre fui muito besta pra isso, medroso pra caramba, né, cara. Eu jamais ia chegar e 
falar: “Pô, eu gostei de você, queria namorar”. Imagina! Tanto é que isso foi em 1973 e eu 
comecei a namorar com ela em 76, olha só! Eu levei três anos pra chegar e falar. Mas nessa 
época ela já sabia que eu estava a fim, né?

Eu me matava de trabalhar, mas com prazer
Por volta de 1998 foi criada a nossa Fundação, na época era Fundação Energia só. Eu en-
trei logo no começo. Tinha a Comgás e a AES Eletropaulo, a Emae, todas as empresas de 
energia elétrica. Na época, o Governo do estado criou essa fundação porque eles tinham 
medo que esse acervo todo caísse nas mãos dessas empresas estrangeiras e eles não des-
sem o devido valor pra isso.

Nós tínhamos o Museu de Itu que estava pra ser montado, estava em reforma, e eles não 
tinham quem mexesse nesse acervo que chegava lá no Cambuci. Estava tudo muito de-
teriorado, muito sujo. Peças museológicas mesmo, da parte elétrica, luminárias antigas, 
peças de iluminação, de residência, tomadas, mas coisas muito antigas. Tinha muita coi-
sa guardada. O Renato, esse rapaz, falou: “Maça, será que você consegue fazer essa parte 
de limpeza dessas peças e até conserto de alguma coisa que precisar, que vai entrar no 
museu? A gente precisa fazer isso e a gente não tem quem faça”. Eu peguei e comecei a 
fazer. E eles gostaram. Eu dava um trato nas peças, dava um capricho lá e já deixava  em 
condição de ser exposta. Nossa, trabalhei pra caramba. Demais, demais, demais. Eu pen-
sava comigo: “Caramba, saí da AES Eletropaulo pra vir me matar aqui.” Eu me matava de 
trabalhar, mas com prazer, você entendeu? Porque o trabalho nunca me assustou. Tanto 
que, se eu não gostasse, eu não estaria até hoje trabalhando. Eu estou aposentado e con-
tinuo trabalhando.

A iluminação foi uma mudança de cada década. Nem de década, acho, porque o começo 
do século teve muita mudança, teve muita invenção. A própria invenção da lâmpada, 
no final do século 19, você vê que é uma coisa até recente. E fizeram muita experiência 
com essa questão de iluminação pública. Tinha iluminação com arco voltaico, que era 
esse negócio de carvão, umas coisas rudimentares. E hoje é o LED, né? Hoje as lâmpadas 
fluorescentes já estão ultrapassadas. Na minha casa mesmo eu já troquei tudo porque 
hoje você não precisa nem trocar uma lâmpada dessa, você não precisa trocar sua lumi-
nária pra colocar uma lâmpada de LED. Existem lâmpadas de LED que você pode usar 
nessas luminárias mesmo. Nessa época foi mais ou menos parecido com isso, entendeu? 
Foi assim, foram acontecendo coisas novas e foi mudando tudo muito rápido.

Pode levar o que você quiser
Quando eu fiz 18 anos meu primo já começou a agitar para eu vir trabalhar na Light, 
porque ele era da Light e o irmão dele era da Light aqui em São Paulo. Meu primo adorava 
minha mãe, então ele falou pra ela: “Manda esse moleque pra São Paulo, ele vai trabalhar 
na Light lá. O Durval arruma serviço pra ele”. Aí começou a amadurecer essa ideia. Eu 
falei: “Pô, na Light...”. Quando o cara falava que trabalhava na Light, ele já tinha crédito: 
“Pode levar o que você quiser”, era assim mesmo. Aí eu vim e fiz o teste.

Foi aquela festa
A Light veio para o Brasil na época que foram implantados os bondes aqui, começo do 
século. Tanto que chamava São Paulo Tramway, Light and Power. E as oficinas gerais 
onde eu trabalhei foram criadas pra fazer manutenção quando eles eletrificaram os bon-
des. Eu entrei com uma turma, e eu e mais um rapaz fomos designados para trabalhar 
nas oficinas gerais do Cambuci. Quando nós chegamos lá, nós fomos tão bem recebidos 
que só faltava ter uma banda lá, porque os caras estavam tão necessitados de gente pra 
trabalhar que foi aquela festa. Eu cheguei lá na Seção do Pessoal e o cara ligou: “Ô Fulano! 

Cláudio Maçarico

Passado que ilumina o futuro
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