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Para Robert Burke Warren, minha alma gêmea,
e Jack Warren, minha inspiração
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IN T R O D U Ç Ã O
Não traia a si próprio. É tudo que você tem.

– JANIS JOPLIN

É uma noite abafada de setembro em Nashville, e Ruby Boots está 
mandando ver no palco do Basement East, castigando sua guitarra 
elétrica e soltando a voz em “Piece of my Heart”, de Janis Joplin. A 

edição de 2018 do Americanafest, um festival de música anual, com dura-
ção de seis dias, homenageia álbuns de 1968, e o grande sucesso do Big 
Brother and the Holding Company, Cheap Thrills, foi um dos escolhidos. 
Boots, cujo nome real é Bex Chilcott, nasceu em Perth, Austrália, e se 
apaixonou pela música de Janis quando era uma adolescente que morava 
do outro lado do mundo, e nem tempo, nem distância ou sequer o fato de 
Janis ter falecido há décadas conseguiram diminuir a alma irresistível e 
dolorida de sua voz. O público, conectado à humanidade crua, mas deste-
mida, da música, se acotovela diante do palco, da mesma forma como 
aconteceu quando a própria Janis a cantou, cinquenta anos antes.

Na cerimônia de premiação do Americana Honors & Music Awards, 
realizada no Ryman Auditorium (local onde antigamente era realizado o 
Grand Ole Opry), inúmeras seguidoras de Janis sobem ao palco: a can-
tora, compositora e ativista Rosanne Cash, fã de Janis desde a adolescên-
cia, recebe o prêmio de Liberdade de Expressão na Música K. D. Lang, 
cantora nascida em Alberta, Canadá, que nos anos 1980 saiu do armário 
se assumindo lésbica, leva o prêmio pelo Pioneirismo. As notáveis canto-
ras Brandi Carlile, Margo Price e Courtney Marie Andrews, indicadas 

´
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10 JANIS JOPLIN

para diversas honrarias, revelam a influência de Janis em suas fulguran-
tes apresentações. 

Antes da passagem um tanto breve de Janis Joplin pelo sucesso, teria 
sido difícil para essas artistas encontrarem um modelo feminino compará-
vel à beatnik de Port Arthur, Texas. A mistura de musicalidade confiante, 
sexualidade impetuosa e exuberância natural, que produziu a primeira mu-
lher estrela do rock dos Estados Unidos, mudou tudo. Como tal, Janis 
ainda mantém o domínio sobre múltiplas gerações, artistas de incontáveis 
gêneros musicais, e por todo o espectro de gênero. E embora sua grande 
cultura, a inteligência aguçada e o anseio profundo por um lar com a cer-
quinha branca obrigatória não transparecessem na identidade que ela 
criou para os fãs, tais aspectos de sua personalidade também guiaram 
todos os seus movimentos.

O mesmo poderia ser dito de seu instinto de pioneira. Embora a 
época de Janis seja de forma geral considerada como um período de liber-
tação das restrições dos anos 1950, o rock de então era, na verdade, um 
clube quase que exclusivamente masculino; Janis foi alvo de um tremendo 
sexismo por parte da imprensa, tanto mainstream quanto da contracultura, 
e de um desdém frio, por vezes cruel, por parte dos profissionais da indús-
tria fonográfica. Apesar de tudo, ela seguiu em frente, brilhando. Com sua 
força de vontade e um talento sem precedentes, ela provou que o rock 
podia incluir mulheres que não deviam desculpas a ninguém, fossem elas 
artistas, compositoras ou fãs. A feminista Ellen Willis, que escrevia crítica 
musical para a revista The New Yorker na década de 1960, referiu-se a 
Janis dizendo: “dentre os heróis da cultura dos anos 1960, é a única a tor-
nar visível e pública a experiência das mulheres em sua busca pela liber-
dade individual”. Patti Smith, Debbie Harry (Blondie), Cyndi Lauper, 
Chrissie Hynde (The Pretenders), Kate Pierson (B-52’s) e Ann e Nancy 
Wilson (Heart) são algumas das artistas que vivenciaram Janis em primeira 
mão. Todas vislumbraram as possibilidades de seus próprios futuros. 
Quando Stevie Nicks entrou para o Rock & Roll Hall of Fame, em março 
de 2019, ela declarou que tocar em um show com Janis, na década de 
1960, foi transformador. “A conexão dela com a plateia foi tão incrível que 
eu disse: ‘Quero fazer isso que ela faz’.”

Janis Joplin.indd   10Janis Joplin.indd   10 01/08/20   15:4901/08/20   15:49



 INTRODUÇÃO 11

Por sua influência e por seu próprio trabalho perene, Janis Joplin per-
manece no coração de nossa música e de nossa cultura. Ao recordarmos 
momentos decisivos da história do rock nos anos 1960, em geral ela está 
lá: o Festival Pop de Monterey; a vibrante cena de Haight-Ashbury, em San 
Francisco; as ruas, os clubes e os estúdios da fria cidade de Nova York; 
Woodstock. Ela foi exaltada em exposições de museus e foi tema de pro-
duções teatrais e filmes. Seu primeiro álbum solo, o eclético e transgressor 
I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again Mama!, soa tão atual hoje quanto na 
época em que foi lançado, em 1969. Sua apresentação no Festival Pop de 
Monterey, documentada pelo cineasta D. A. Pennebaker, ainda provoca 
aplausos entusiásticos das plateias de uma nova geração ao ser exibida e 
conta com milhões de visualizações no YouTube.

Quando Janis subiu ao palco de Monterey, em junho de 1967, pouca 
gente fora de San Francisco sabia seu nome. “Qual é a dessa garota?”, 
perguntou-se Lou Adler, um dos produtores do festival. “De onde ela saiu, 
com esse visual e liderando uma banda só de homens?” Dando uma pista, 
o empresário Chet Helms, de Haight-Ashbury, fez a apresentação dela no 
palco: “Três ou quatro anos atrás, viajando de carona através do país, co-
nheci uma menina do Texas chamada Janis Joplin”, disse à multidão, que 
não sabia o que estava por vir. “Eu a ouvi cantar, e Janis e eu viajamos de 
carona até a Costa Oeste. Um monte de coisas aconteceu desde então, 
mas tenho um orgulho enorme, hoje, de apresentar o produto acabado: o 
Big Brother and the Holding Company!”.

A impressionante performance de Janis naquele dia iria mudar sua 
vida – e o futuro da música popular. Quando a apresentação de cinco mú-
sicas chegou ao fim, com sua dramática reinvenção de “Ball and Chain”, 
da cantora de R&B1/blues Willie Mae Thornton, milhares de fãs alucina-
dos – e centenas de jornalistas atordoados – sabiam seu nome e espalha-
ram entusiasmados a novidade. O estilo vocal carregado de emoção foi 
incorporado por outros cantores que surgiam; entre eles, Robert Plant, do 
Led Zeppelin. As garotas que a viram no palco no Avalon Ballroom ou no 
Fillmore, casa de show de Bill Graham, ainda se recordam da experiência: 
era como se Janis cantasse para elas, contasse as histórias delas, sentisse a 

1 Rhythm and Blues. [N.T.]
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12 JANIS JOPLIN

dor delas, enchendo-as de coragem e absolvendo-as de culpa. Janis era 
como um nervo exposto, trazendo à tona sentimentos que a maioria das 
pessoas não conseguiria ou não gostaria de trazer, e estava disposta a arcar 
com as consequências disso.

Janis nunca traiu sua visão. Ela não tinha medo de ultrapassar limites 
– musicais, culturais e sexuais. Abertamente bissexual numa época em 
que isso era ilegal, não tinha medo da cadeia nem de ser julgada. Da 
mesma forma, quando críticos e fãs ficaram indignados por sua ousadia 
em largar o papel de “garota cantora” da banda que ela sentia a estar atra-
sando, Janis simplesmente foi em frente. Apenas quatro dias antes de sua 
morte, ocorrida em 4 de outubro de 1970, ela disse ao jornalista Howard 
Smith: “Você só chega a ser aquilo que se conforma em alcançar”. 

Janis Joplin nunca se conformou. Filha mais velha de uma família 
muito unida, ela adorava o pai, que secretamente era um intelectual apre-
ciador de Bach e um ateu enrustido, em uma cidade petroleira conserva-
dora. A Janis pré-adolescente era uma moleca indisciplinada, e era também 
intelectual, curiosa e uma talentosa artista visual, um dom que os pais 
encorajaram. Chegou ao ensino médio em plena década de 1950, e sua 
adesão à Geração Beat e a uma postura progressiva quanto à questão racial 
alienaram-na da comunidade à qual pertencia. A primeira transgressão de 
Janis foi ser uma garota branca que muito cedo percebeu a força do blues, 
indo buscá-lo em bares da Costa do Golfo e em discos obscuros. Ela nunca 
se recuperou por completo do brutal desprezo por parte dos colegas, que 
também riam de sua aparência, sobretudo depois que adotou um visual 
inspirado nas garotas beatnik que via na revista Life.

Seth e Dorothy Joplin eram muito dedicados à filha mais velha, mas 
acabaram sendo afastados pelas atitudes cada vez mais desafiadoras de 
Janis – as mesmas que viriam a trazer-lhe fama. Sempre rebelde e ávida 
por atenção, Janis se tornou fora de controle na adolescência, instigada 
pela sexualidade que surgia, pela descoberta do rock & roll, pelo álcool 
e pelas anfetaminas. As feridas abertas pelo conflito de vontades nesses 
anos de turbulência doméstica nunca foram de fato curadas. Boa parte da 
vida de Janis ficaria marcada pela tensão de buscar o pertencimento e a 
atenção pela qual ansiava, ao mesmo tempo que sabia que o melhor modo 
de honrar a importância dada pela família à originalidade, de forma não 
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 INTRODUÇÃO 13

declarada, era destacando-se. A descoberta de sua voz fora do comum a 
ajudou a encontrar um lugar onde se encaixar e formar uma nova família 
– composta por boêmios e músicos –, primeiro em Port Arthur e Beau-
mont, Texas, a seguir em Austin e por fim em San Francisco. Ela abraçou 
a vida com um entusiasmo feroz, embora jamais conseguisse escapar das 
trevas primais advindas da solidão e do fatalismo sombrio legado pelo pai. 
O uso do álcool e das drogas como analgésicos só piorou tudo.

Musicista apaixonada e erudita, Janis nasceu com talento, mas tam-
bém trabalhou com afinco para desenvolvê-lo, embora frequentemente 
omitisse da história de sua origem todo o esforço feito para alcançar a ex-
celência. Nos outtakes2 das gravações em estúdio daquele que viria a ser 
seu último álbum, Pearl, percebe-se que ela toma as rédeas e assume o 
controle. Em uma época na qual as mulheres não produziam sua própria 
música, Janis manteve uma colaboração plena com o produtor Paul Roth-
child, cujo caráter controlador era notório. Tais sessões foram um período 
de florescimento artístico para ela. Suas ideias – juntamente com a voz 
extraordinária e a simpática banda Full Tilt Boogie – resultaram em uma 
obra-prima. Após a morte de Janis por uma overdose acidental de heroína, 
em 1970, aos 27 anos de idade, Pearl foi lançado postumamente e viria a 
se tornar seu álbum mais perene e bem-sucedido, com o single “Me and 
Bobby McGee” representando a conclusão da carreira iniciada com “Piece 
of My Heart”.

A voz única de Janis Joplin soa tão poderosa hoje como quando foi 
lançada, em 1967. Mais do que qualquer um de seus pares, ela destaca-se 
em meio à cacofonia digital, o ruído de nossa época, e penetra exatamente 
onde Janis queria: bem no fundo do coração. Desde sua época, o trabalho 
e a vida de Janis inspiraram muitas mulheres a criar seus próprios sons e 
seguir seu próprio caminho, sem concessões: de Lucinda Williams a Pink, 
Amy Winehouse a Carolyn Wonderland, Lady Gaga a Brittany Howard, 
Alicia Keys a Florence Welch, Grace Potter a Elle King, Melissa Etheridge 
a Kesha. Williams compôs uma música sobre Janis (“Port Arthur”); Pink 
tinha esperança de interpretar o papel dela no cinema; Wonderland fez 
uma versão matadora de um original de Janis de 1962 (“What Good Can 

2 Trechos cortados. [N.T.]
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14 JANIS JOPLIN

Drinkin’ Do”); Etheridge ajudou a fazer com que ela entrasse no Rock & 
Roll Hall of Fame em 1995. Nessa ocasião, Etheridge disse: “Quando uma 
alma é capaz de olhar para o mundo, ver e sentir a dor e a solidão, e con-
segue penetrar fundo em seu interior e encontrar uma voz para cantar 
sobre isso, uma alma é capaz de curar”.

Talvez esse continue sendo o maior presente de Janis.
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CAPÍTULO 1

LI N H A G E M D E  P I O N E I R O S
não me conte o que está fazendo;

conte o que está pensando.

– SETH JOPLIN

Janis Joplin nasceu em uma família com longa tradição em assumir 
riscos: peregrinos dos séculos XVII e XVIII, pioneiros, missionários, 
soldados das Guerra da Independência e da Guerra Civil Ameri-

cana, agricultores, vaqueiros e fazendeiros. Sua família, tanto do lado ma-
terno quanto do lado paterno, remonta aos primeiros colonizadores que 
chegaram aos Estados Unidos vindos de Inglaterra, Escócia e Suécia, de-
sembarcando na Nova Inglaterra e na Virgínia. Os vários ramos da família 
sobreviveram a naufrágios, raptos pelos nativos na Guerra Franco-Indí-
gena e travessias pelo continente em carroças.

“Venho de uma linhagem de pioneiros”, orgulhava-se Janis ante os ami-
gos preocupados com seu consumo de bebidas e de drogas. Talvez esti-
vesse pensando na tataravó que Laura, sua irmã, mais tarde descreveria na 
biografia Com Amor, Janis: “uma pioneira de fibra, de corpo rijo e coração 
forte, cujas convicções íntimas e a fé no marido a levaram a atravessar a 
fronteira”. Se Janis tivesse analisado mais a fundo, talvez também tivesse 
traçado até os ancestrais sua ambição e seu espírito inquieto.

Os pais de Janis conheceram-se em um encontro às cegas. Em de-
zembro de 1932, em plena Grande Depressão, a jovem Dorothy East, de 
19 anos e estudante universitária, saiu com Seth Joplin, ex-estudante de 
engenharia de 22 anos, em Amarillo, Texas, cidade natal de ambos. Como 
seus antepassados indomáveis, Dorothy e Seth penetrariam em território 
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16 JANIS JOPLIN

desconhecido: a classe média americana, onde almejavam ganhar a vida 
com a mente e não com as mãos, e transmitir com segurança aos filhos 
suas aspirações de ascensão social, embora de formas bem diferentes.

Dorothy East, a mais velha de quatro irmãos, cresceu em meio às 
tensões do turbulento casamento dos pais, uma relação difícil que teve 
início na pequena Clay Center, nas planícies de Nebraska. Estabelecendo-
-se como criadores de gado no recém-criado estado de Oklahoma, Cecil e 
Laura Hanson East tiveram Dorothy Bonita em 13 de fevereiro de 1913. 
Sentindo falta de sua numerosa família, Laura insistiu em voltar para Clay 
Center, onde Cecil começou a criar porcos em 1920. A criação foi dizi-
mada por doenças, e a família East, arruinada, foi morar com os Hanson, 
onde Laura voltou a mergulhar no cristianismo fundamentalista praticado 
pela família. Sozinho, Cecil partiu para Amarillo, no Texas, uma cidade em 
rápido crescimento, onde passou a atuar no mercado imobiliário, a beber 
e a ir atrás de mulheres. A família East reuniu-se de novo em Amarillo, 
quando Dorothy cursava o último ano do ensino médio, mas o casamento 
estava condenado.

Décadas depois, Dorothy ainda recordava as “horríveis agressões ver-
bais” e discussões violentas dos pais, e as tentativas da mãe, furiosa, de 
voltar ao Nebraska de carona – sem Dorothy ou os filhos mais novos, Ge-
rald, Barbara e Mildred. Enquanto Dorothy cuidava das crianças, Cecil ia 
buscar a esposa de carro e a trazia para casa. Os problemas conjugais do 
casal e as farras de Cecil ficaram conhecidos na cidade, para a vergonha 
de Dorothy, que jurou ter um casamento harmonioso e nunca dar motivo 
para as fofocas de cidade pequena.

Um dos refúgios que procurou foi a música. Havia começado a cantar 
na igreja ainda criança, e consta que tinha uma voz bonita. Em Amarillo, 
entrou para o clube lírico de sua escola e tomou parte em operetas. O jor-
nal Amarillo Globe-News deu-lhe destaque em uma resenha da opereta 
Once in a Blue Moon: “Dorothy East, como a Dama da Lua, mereceu os 
elogios que choveram de todos os lados durante sua interpretação e depois 
dela. Sua desenvoltura foi excelente e notável”. Dorothy cantava em casa-
mentos, eventos do Lions Club e produções musicais locais. “Eu sempre 
conseguia o papel principal”, contou a seus filhos depois. “Meus pulmões 
eram muito bons e minha afinação era perfeita. Naquele auditório grande, 
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 LINHAGEM DE PIONEIROS 17

[eu] conseguia alcançar notas agudas e notas graves [que chegavam até] a 
última fileira. Mas isso não afetou em nada meu ego. Eu não achava que 
era a melhor da cidade, nem nada do tipo.” Ainda assim, era seu desejo 
cantar profissionalmente. O pai encorajava suas atividades musicais, ao 
contrário da mãe, que perdera boa parte da audição devido a uma doença 
quando criança. 

Depois de uma apresentação no Lions Club, em 1931, o jornal local 
observou que “a julgar pelos aplausos, ela é um sucesso”, com Dorothy 
“sendo aclamada como uma segunda Marion Talley” – a soprano colora-
tura que saiu de Kansas City, Missouri, ainda adolescente para integrar a 
Metropolitan Opera de Nova York. Um dia, contou Dorothy, “um produtor 
de Nova York me puxou de lado e disse: ‘Se quiser ir para Nova York, posso 
colocar você em um espetáculo sem dificuldade alguma’”. Mas Laura East 
desencorajou a filha, aconselhando-a, de acordo com Dorothy, a fazer uma 
“faculdade de administração, pois você pode adquirir alguns conhecimen-
tos [...] de que precisa para ganhar a vida”. O caçador de talentos admitiu 
que o ramo dos espetáculos era duro e que não era “seu tipo de gente”.

A ideia de ir para Nova York despertava o medo que Dorothy tinha de 
dar continuidade ao ciclo caótico da vida dos pais: seria uma vida itine-
rante e sem segurança, e talvez até lhe trouxesse má fama. Dorothy queria 
uma situação sobre a qual pudesse ter mais controle. Usando seu talento 
vocal de forma mais tradicional e responsável, ela obteve uma bolsa de 
estudos em música na Universidade Cristã do Texas, como recomendado 
pelo pastor de sua igreja.

No primeiro ano da faculdade, ela voltou para casa no feriado de 
Natal, e foi quando conheceu Seth. Este era filho de Seeb Joplin, gerente 
de estoque, antigo vaqueiro e xerife, criado em uma fazenda de gado do 
Texas Ocidental, o mais velho de onze irmãos. O avô de Seeb, Benjamin 
Jopling, ajudou a construir o forte Worth original da Cavalaria dos Estados 
Unidos, um dos postos avançados construídos depois da Guerra Mexicano-
-Americana. A mãe de Seth, Florence Porter Joplin, tinha uma pensão nos 
arredores de Amarillo. Nascida no Texas, como seu marido Seeb, Florence 
era a mais nova de treze irmãos, cujo pai, Robert Porter, tinha sido encar-
regado de compras para os confederados. Seeb e Florence tiveram pri-
meiro uma filha, Margaret, seguida por Seth Ward Joplin, que nasceu em 
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19 de maio de 1910. Margaret estudou em um internato, e Seth morava 
sozinho em uma cabana de um só cômodo, atrás da pensão, afastado da 
grosseria dos hóspedes. Um garoto solitário, levou uma vida austera, mergu-
lhado nos livros. Estudou por dois anos na Texas A&M College e então pediu 
transferência para a Universidade do Alabama, a fim de estudar engenharia 
mecânica. Com pouco dinheiro e sem ajuda do pai, que aos 13 anos largara 
a escola, Seth desistiu da faculdade quando faltavam poucos créditos para 
formar-se e voltou para Amarillo. Quando Dorothy o conheceu, ele morava 
na pensão com os pais e era frentista em um posto de gasolina.

Seth e Dorothy formavam um casal interessante: ele, um jovem bonito 
de olhos azuis profundos e pensativos; ela, uma atraente e alegre universitá-
ria de olhos verdes. E, no entanto, eram ao mesmo tempo o oposto um do 
outro: ele era introvertido e calado, um aspirante a intelectual que preferia 
noitadas tranquilas discutindo literatura e filosofia; ela, uma “melindrosa” 
expansiva, que adorava tocar piano, cantar e dançar a noite toda. Dorothy 
professava as crenças cristãs da mãe; Seth era ateu declarado. Nos bons 
momentos, parecia que complementavam um ao outro; nos maus, que tal-
vez estivessem destinados à discórdia. Tinham em comum a paixão pela 
música, o desejo de uma vida melhor, uma feroz obstinação e o estoicismo. 
Todas essas qualidades seriam transmitidas à filha, salvo o estoicismo.

Quando Dorothy retornou à universidade, o casal passou a comuni-
car-se por cartas. Na intimidade da correspondência, Seth expressou o 
desejo de conhecer o eu interior da namorada, um gesto incomum para um 
homem daquela época e daquele lugar. Dorothy recordou-se com certa 
surpresa: “Uma vez, ele me escreveu: ‘Não me conte o que está fazendo; 
conte o que está pensando’. Isso me desconcertou, porque a única troca de 
cartas que mantivera antes tinha sido com meus pais, que com certeza 
queriam saber o que eu andava fazendo”. Esse interesse pela vida da mente, 
bem como o talento para expressar-se por meio da correspondência e da 
linguagem escrita, também aflorariam em sua filha mais velha.

Depois das férias de verão em 1933, Dorothy optou por não voltar à 
faculdade. Quem sabe ainda com esperanças de ter uma carreira artística, 
ela trabalhou na estação de rádio KGNC, mas logo foi demitida por, sem 
querer, praguejar no ar “Não consigo entender essa maldita coisa”. Ela se deu 
bem, porém, em uma loja da Montgomery Ward, onde graças a seu jeito 
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para os negócios foi promovida de ajudante temporária de verão para chefe 
do departamento de crédito. Sempre arrumada e na moda, apesar do orça-
mento apertado, ela mesma desenhava e costurava seus vestidos chama -
tivos e enfeitava os cabelos escuros e curtos com vistosos chapéus. Dorothy 
punha toda a sua criatividade na costura, um passatempo e um talento ao 
qual se dedicou por toda a vida.

Embora Seth não gostasse de sair à noite para dançar, gostava de 
beber, e de vez em quando fumava maconha, cujo consumo foi conside-
rado legal no Texas até 1937. Durante a Lei Seca, aprendeu sozinho a fazer 
cerveja e outras bebidas caseiras, que às vezes partilhava com o sogro, 
Cecil, para desgosto de Laura, sua sogra abstêmia. Quanto aos vícios de 
Dorothy, ela começou a fumar em um momento no qual a propaganda 
vendia o cigarro às mulheres como a “tocha da liberdade”. 

Em 1935, a cidade de Amarillo encontrava-se no coração do Dust 
Bowl3 das planícies do noroeste do Texas, com uma taxa de desemprego na 
casa dos vinte e cinco por cento. Um amigo da faculdade avisou Seth que 
a Texas Company (que depois viria a chamar-se Texaco) estava contra-
tando em Port Arthur, no extremo sudeste do estado. A cidade subtropical 
localizada na Costa do Golfo abrigava o maior sistema de refino de petró-
leo do mundo, um extenso complexo repleto de chaminés que lançavam 
no ar furiosas plumas químicas. Para a cidade, essa florescente indústria 
fazia parecer que a Grande Depressão sequer existia. Assim, Seth fez as 
malas com seus poucos pertences e dirigiu quase 1.200 quilômetros até 
Port Arthur, onde detestou a umidade, os mosquitos e a poluição da refi-
naria. Mas seu amigo estava certo: a cidade em expansão e seu maior em-
pregador, a Texas Company, ofereciam a um homem como Seth a chance 
de ter um emprego decente e em ambiente fechado. Ele, na verdade, iria 
sair-se melhor do que os pais. Impressionados com seu intelecto e seu 
domínio da engenharia, a Texas Company contratou-o como gerente, para 
supervisionar a produção de recipientes de metal usados no transporte 

3 O Dust Bowl (“tigela de poeira”) foi um período de severas tempestades de areia cau-
sadas pelo mau uso e pela degradação do solo nas planícies estadunidenses. Tal desastre 
ambiental durou de 1934 a 1940, afetou cidades de cinco estados, expulsou 3,5 milhões 
de pessoas da região e agravou a Grande Depressão. [N.T.]

Janis Joplin.indd   19Janis Joplin.indd   19 01/08/20   15:4901/08/20   15:49



20 JANIS JOPLIN

marítimo de petróleo para todo o mundo. Não há indícios de que Seth ti-
vesse particular prazer com seu trabalho ou que este lhe desse grande sa-
tisfação, mas com certeza ele reconhecia a segurança que um cargo 
gerencial representava para alguém com seu histórico. E ele se sentiu va-
lorizado, em especial durante a Segunda Guerra Mundial, quando recebeu 
três adiamentos de convocação em razão de sua capacidade técnica como 
funcionário do único fabricante dos Estados Unidos de recipientes para o 
transporte marítimo de petróleo. Ele trabalharia na Texaco pelos quarenta 
anos seguintes.

“Port Arthur é cem por cento petróleo”, foi assim que um livro de geologia 
de 1932 descreveu uma das três cidades que formavam o Triângulo de 
Ouro; um canal artificial ligava Port Arthur a Beaumont (rodeada por cam-
pos de petróleo) e Orange (sede da Consolidated Steel). Em 10 de janeiro 
de 1901, o petróleo foi encontrado pela primeira vez em Spindletop, 6 
quilômetros ao sul de Beaumont e cerca de 25 quilômetros ao norte de Port 
Arthur. O lendário poço de petróleo “começou com um rugido, sacudindo 
o chão sob a torre de perfuração, cuspindo para fora da terra primeiro lama, 
depois pedras e então seis toneladas de tubos de quatro polegadas, que 
foram lançados no ar como se fossem canudos de refresco”, de acordo com 
o historiador texano Lonn Taylor. “A seguir, uma pluma de petróleo de 45 
metros de altura irrompeu e jorrou 100 mil barris de petróleo por dia antes 
que pudesse ser controlada. Spindletop marcou o início da moderna indús-
tria de petróleo. O Texas e o mundo jamais seriam os mesmos.

Na verdade, as origens de Port Arthur antecedem a descoberta de 
petróleo. Cinco anos antes, a cidade havia sido fundada e batizada pelo 
visionário e empreendedor magnata ferroviário Arthur Stilwell, que cons-
truiu a cidade à beira de sua recém-construída ferrovia que se originava em 
Kansas City. Distando cerca de 150 quilômetros de Houston e 30 quilô-
metros da Louisiana, Port Arthur situava-se às margens do lago Sabine. O 
excêntrico Stilwell escreveu mais tarde que seus “palpites” na escolha da 
localização da cidade vieram de místicos “duendes” ou “espíritos conse-
lheiros”, que lhe sussurravam durante o sono. Em 1898, Stilwell financiou 
a difícil conclusão do canal de 11 quilômetros que ligou Port Arthur ao 
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Golfo do México, e que foi inspirado no Canal de Suez, no Egito. Ele 
construiu um elevador de grãos e um porto, e o produto trazido por trem 
desde o Meio-Oeste era transportado para a Europa por um navio inglês. 

No ano seguinte, porém, a Kansas City, Pittsburg and Gulf Railroad 
Company, de Stilwell, foi à falência, e o desenvolvimento de Port Arthur 
passou para John W. Gates, um astuto empresário da “Era Dourada”4 que 
primeiro ajudou a financiar Stilwell e depois o expulsou da sociedade. 
Gates era um magnata do arame farpado cujo império depois seria com-
prado pela U.S. Steel, e seu apelido era “Aposto Um Milhão”, por conta de 
um prodigioso hábito no jogo. Suas apostas que valeram a pena incluíram 
o financiamento de inúmeros poços de petróleo na região de Spindletop, a 
fundação da Texas Company e a aquisição da Port Arthur Canal and Dock 
Company. Ele construiu uma grande refinaria e edifícios públicos, in-
cluindo o Hospital St. Mary e o Port Arthur College. Gates continuou 
como o principal benfeitor da cidade até sua morte, em 1911.

Quando Seth chegou, quase vinte e cinco anos depois, Port Arthur 
fervilhava com refinarias de petróleo, indústrias químicas e estaleiros, com 
o canal e o porto ativamente embarcando petróleo. Devido ao afluxo de 
trabalhadores para a refinaria, a população aumentara para 51 mil pessoas, 
originárias de outras partes do estado e da Louisiana; entre elas havia aca-
dianos de fala francesa, ou cajuns,5 bem como afrodescendentes e latinos. 
De 1930 a 1935, os campos petrolíferos do Texas Oriental “criaram as 
grandes fortunas familiares do estado”, relatou Bryan Burrough em sua 
história do petróleo texano, The Big Rich. Na época em que Seth foi 
contra  tado, a Texas Company (“a mais impetuosa e agressiva das compa-
nhias”) havia “redirecionado suas operações, reduzindo a ênfase na explo-
ração em favor do refino e da comercialização”.

4 Nos Estados Unidos, período que se estendeu mais ou menos de 1870 a 1900, carac-
terizado por um rápido crescimento econômico, grande concentração de renda e um au-
mento da pobreza e da desigualdade. [N.T.]
5 Os acadianos são um grupo étnico originário do leste do Canadá, descendente de co-
lonizadores franceses, que por razões religiosas foi forçado a migrar, inclusive para a Lou-
isiana, onde deram origem aos cajuns [N.T.]
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