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VIDA VESTIDA 
DE PALAVRAS
 Logo após a reforma curricular do curso de Jornalismo da 
UFG, em 2014, eu alimentava o desejo de ofertar uma disciplina 
experimental de Jornalismo e Literatura. Quando criei a primei-
ra turma, em 2006, não tinha ideia de quão longe chegaríamos. 
Apenas dei crédito à intuição e ao fato de que o Jornalismo é uma 
profissão que se exerce em fronteiras.  Chegamos, assim também, 
à fronteira do Jornalismo com a Literatura aqui em Goiás.
 Já havia informações consistentes sobre a existência da 
Academia Brasileira de Jornalismo Literário. Já conhecia o curso 
de JL ministrado pelo Sindicato de Jornalistas de São Paulo.  Ti-
nha, também, a Jaqueline Lemos —  minha melhor amiga de vida 
e de profissão —, como guia. Jaque me apresentou o curso, a bi-
bliografia básica e o professor Edvaldo Pereira Lima. Aí ficou fácil. 
Bastava ter coragem de começar.
 De lá pra cá, pelo menos uma vez por ano, a temos oferta-
do no conjunto de temas da Disciplina Jornalismo Especializado, 
exceto quando estive afastada para o doutorado. A inclusão do 
JL como método de abordagem e de narrativa jornalísticas tem 
rendido bons frutos. Muitos de nossos/as  ex-alunos/as praticam 
Jornalismo Literário nos jornais, nos seus blogs e em suas vidas. É 
gratificante ver a quantidade de TCCs focados em livros reporta-
gem, perfis e estudos oriundos dessa disciplina.
 Fizemos a história do JL em Goiás. Agora, na edição nú-
mero dois da Becos, temos o prazer e a honra de apresentar a 
produção da turma de 2013. Foi uma espécie de reestreia da dis-
ciplina com o meu retorno da licença. Com esse material com-
preendi que não importa o tempo nem a turma. O Jornalismo 
Literário extrai o que há de melhor em nossos/as alunos/as e em 
nossa profissão.  

Angelita Pereira de Lima
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 Inesperada e, por isso, acompanhada de uma promessa. A bar-
riga anunciara a vinda de mais um filho, depois de dar à luz a outros 
seis, aos 41 anos. Dona Júlia, mulher forte embora de baixa estatura, 
cheia de alegria e de amor, de traços afetuosos embora fortes e mar-
cantes, pele morena, cabelo curto e castanho com vários fios brancos 
entremeados, tinha braços de carinho e ternura e um grande coração, 
daqueles que sempre têm espaço para mais um. Ela era uma mulher 
de alma imensa, tão grande, mas tão grande, que nunca coube nesse 
mundo. Com a força e a simplicidade dos sábios vividos e batalhado-
res que a vida difícil forma, Dona Júlia, entretanto, estremecera com a 
gravidez tardia. Não só ela. Jocôndio Bernardino Gomes, figura ínte-
gra, cuja rigidez e seriedade alçavam-lhe ao posto de grande patriarca 
que sempre fora e viria a ser mais ainda dali à frente, também ficara 
preocupado com a barriga dela. Homem de fibra, de voz altiva que 
impunha respeito por onde passava, Jocôndio não exibia tantos sorri-
sos como sua esposa Dona Júlia. O nome carrancudo, escolhido por 
seus pais no fim da Primeira Guerra Mundial, época em que nascera, 
ajudava a formar aquela imagem forte do homem de bigode e paletó 
impecável. Ele mesmo os fazia, a barba e o que vestia. Era um exímio 
alfaiate. O apelido de Joca, talvez desse a ele um ar mais leve e confi-
zente com a imagem do bondoso e generoso homem que foi, mesmo 
com toda braveza e cara fechada.
 Seu Joca ficara contente com a notícia do filho que estava na 
barriga de Dona Júlia. O que o atormentava nessa gravidez, depois 
de tantas outras, era que sua esposa estava saindo da vida fértil e 
entrando na menopausa. Em outras palavras, estaria velha demais 
para gerar uma nova vida. Havia risco tanto para o bebê, quanto 
para a experiente futura mãe de novo. Mas o medo e todos os riscos 
da gravidez tardia não eram páreo para Dona Júlia. Ela, católica 
praticante e cheia de fé, foi logo se apegando, dentre tantas vezes, 
à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e lhe fez uma promessa que 
mais parecia uma premonição. Se a criança que estava sendo gerada 
fosse uma menina de saúde perfeita, a ela seria dado o nome de Ma-
ria do Perpétuo Socorro. Sim, ela já sabia que seria uma menina só 
de observar o formato arredondado de sua barriga. E assim foi feito. 
Socorro nasceu depois de nove meses de gestação, nas mãos de uma 
parteira que fez um parto tranquilo na casa de Dona Júlia, no dia 27 
de março de 1964.
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 Para a felicidade de seus pais, Socorro nasceu sadia e já cheia de 
irmãos com idade de tios. Quando veio ao mundo, seu irmão mais velho 
Aloísio tinha 19 anos. Clélia tinha 18, Lúcia, 17, Antonino tinha 14 e 
Célia, 9. Agora, Socorro era o xodó da casa na cidadezinha de Aragua-
tins, fundada pelo seu bisavô português, o avô de Seu Joca. Na época, a 
cidade ainda pertencia ao estado de Goiás, mas, hoje, pertence ao estado 
do Tocantins. Dona Júlia trouxe à vida sete crianças naquela cidade. To-
das nasceram cheias de saúde. O primogênito Montano, entretanto, faleceu 
com dois anos de idade devido a problemas gástricos. Os outros seis filhos 
cresceram fortes e moraram na cidadezinha por muito tempo. A alfaia-
taria de Seu Joca era o sustento de toda família. O homem carrancudo 
de grande coração alimentava a esposa, os filhos e ainda ajudava a sustentar 
a família de 11 filhos do irmão mais novo Floriano, casado por coincidência 
do destino com a irmã de Dona Júlia, chamada por todos de Tia Joana.
 A vida não era fácil.  Seu Joca trabalhava muito e era muito 
empenhado. A deficiência que tinha na perna esquerda, por conta de 
uma poliomielite que teve na infância, limitava seus movimentos, mas 
trouxera a ele uma amiga e companheira: a muleta. Eles se davam muito 
bem e era ela quem o acompanhava em busca de novas perspectivas de 
vida, junto, é claro, à Dona Júlia.
 Com a chegada de Socorro, pouco tempo depois, Seu Joca foi 
nomeado para trabalhar na Coletoria de Arrecadação Fiscal do Estado 
de Goiás. O governador Pedro Ludovico Teixeira nomeou Jocôndio Ber-
nardino Gomes ao cargo, assumido inicialmente em Araguatins. Logo 
Seu Joca foi transferido para Paraíso do Norte e teve que se mudar com 
a família para a cidade. Socorro tinha apenas um ano e oito meses de 
idade e ficou na cidade com a família até completar cinco anos. A vida 
da família melhorou e a casa em que moraram tinha um quintal grande, 
muita terra e uma cisterna que chamava a atenção de qualquer criança. 
Patos, galinhas e preás eram os xodós da primaiada de Socorro, filhos de 
Floriano e Tia Joana que sempre passavam as férias por lá.
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 Foi nesta cidade que a pequena conheceu o colégio e a dis-
tância da mãe e dos irmãos. Socorro, a caçulinha de Dona Júlia, era 
muito apegada à mãe e, sem ela, tinha medo do mundo. Antes do 
colégio só teve contato com os primos e era muito tímida. Os ir-
mãos, já crescidos, se mudaram e foram tentar a sorte e continuar os 
estudos em Goiânia. Os cinco irmãos passaram a morar juntos em 
uma casa alugada no Setor Universitário. Os mais velhos trabalha-
vam e Seu Joca mandava, todo mês, dinheiro e latas de comida para 
ajudar os filhos, que viveram na pindaíba por alguns anos.
 Enquanto os irmãos batalhavam por condições melhores, 
Socorro era protegida pela mãe. Dona Júlia tinha medo de ficar lon-
ge da filha, assim como ficara dos outros cinco filhos. Os irmãos 
achavam a pequena mimada por ser a caçula. A menina era motivo 
de orgulho dos pais. Tirava notas boas e era chamada de cdf. Aos 
poucos a insegurança que sentia no colégio foi dando lugar ao cari-
nho dos novos amiguinhos e da professora Luzia, com quem se ape-
gou muito. Socorro era miudinha, cabelo castanho e chanelzinho. 
Pouco brincava de boneca porque a família não tinha condição de 
comprar. Vez ou outra Dona Júlia, que costurava roupas pros filhos, 
presenteava a pequena com bonecas de pano que fazia.
 E a vida seguia. Outra vez, a família teve que mudar de casa. 
Para a cidade de Gurupi os três, Socorro, Dona Júlia e Seu Joca. A 
casa em que foram morar agora era melhor e aparentava ser maior, 
já que eram menos os moradores. Com cerca de dois anos morando 
na cidade, mais uma vez, Seu Joca foi chamado para trabalhar em 
outro lugar, nos arredores de Goiânia. Alugaram, então, uma casa na 
capital. Lá, a família toda se reencontrou e todos voltaram a morar 
juntos. Moravam em Goiânia, os pais, os seis irmãos, a avó paterna 
e alguns primos também, somando 13 pessoas. Socorro já não tinha 
medo da escola e passou a estudar com os primos em um colégio 
próximo à casa da família. Dona Júlia cuidava dos filhos e da casa 
e, enquanto isso, Seu Joca continuava no rala com sua companheira 
muleta. Trazia as mãos cheias de sacolas de mantimentos nos ônibus 
que o levavam do trabalho na Coletoria em cidadezinhas próximas 
à sua casa em Goiânia.
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 Socorro seguia sua vida indo à escola, à missa com Dona 
Júlia e, quando o pai conseguiu comprar uma casinha na Vila Re-
denção, a vida religiosa da menina aflorou de vez. Nesse novo lar, 
desabrochou também para a adolescência e pros grandes amores. 
Foram dois durante toda a sua vida até sua fase maternal, em que os 
filhos passariam a ser o terceiro grande amor de Socorro. Na Vila 
Redenção, antes do despertar de suas paixões, a menina fez muitas 
amizades e aproveitou uma infância que toda criança gostaria de ter. 
Aos 12 anos, brincava na praça, jogava queimada, baliza e amareli-
nha, antes de ir pra escola com sua saia de pregas, sua conga azul, 
que era uma espécie de tênis de tecido com solado de borracha, sua 
blusa e meias cumpridas brancas.
 Aos 13 anos, Socorro encontrou sua primeira paixão. Des-
de pequena, ela já tinha uma relação de amor com ele, porém um 
tanto quanto distante. Socorro o observava cada vez que seu pai o 
chamava na sala e passava bons tempos numa conversa amistosa e 
encantadora. A menina ficava inebriada com aquela voz harmônica. 
Seu Joca o conhecia desde menino. Ficaram muito amigos, depois 
de sua poliomelite e foi este grande amigo que o ajudou a lidar com 
o problema da deficiência na perna. Seu Joca era um violonista ex-
cepcional e o violão o acompanhou até a velhice. Depois que casou, 
Seu Joca tocava e Dona Júlia cantava de marchinhas de carnaval de 
Nelson Cavaquinho, Noel Rosa e Pixinguinha. Dona Júlia canta-
va Dalva de Oliveira espetacularmente e sempre dizia “quando eu 
morrer não quero choro nem vela”, cantando a melodia de Noel. Era 
uma mulher de alegria sempre radiante.
 O violão chamava a atenção da pequena Socorro, que de 
vez em quando era chamada por Seu Joca a acompanhá-lo com seu 
canto que saia tímido na frente dos amigos de seu pai. Ela cantava 
mas, ainda assim, ficava sem jeito perto do instrumento. Foi aí que 
ela resolveu desafiá-lo e começou a fazer aulas com um professor 
que acabou se tornando um grande amigo. Socorro aprendia rápido, 
era observadora e tinha um bom ouvido musical. Logo o professor 
a apresentou ao mundo das serenatas e a convidou para tocar na 
igreja. Mal sabia ela que as tocadas nas serenatas da vida lhe apre-
sentariam o seu segundo amor.
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 Na vida musical, Socorro conheceu muita gente e fez muitos 
amigos. Era linda, tímida, mas comunicativa, ainda mais quando 
estava com o violão nos braços. Alguns achavam-na metida e, com 
alma de artista, ela sempre quis mesmo ser o centro das atenções. 
Tinha jeito de menina em um corpo esbelto de mulher e era muito 
observada, pois era a única moça que tocava violão em meio a tantos 
músicos. Teve alguns namoradinhos nessa época, mas nada demais. 
Socorro tocava nas missas da igreja, estudava e sonhava em entrar 
numa faculdade. Ela também arriscava alguns bicos vendendo as 
roupas de tricô que fazia. De seu Joca ela herdara as mãos habilido-
sas tanto para a música, quanto para as roupas artesanais e também 
o gênio mandão.  De Dona Júlia herdara a dedicação ao que fazia, 
o otimismo e a fé religiosa. E foi no âmbito da fé e da música que 
Socorro, aos 14 anos, conheceu Marquinhos. Tornaram-se grandes 
amigos. Ele, com 13 anos, franzino, moreno, alto, com brancos den-
tes grandes e cabelo alisado — o que era moda no final dos anos 
de 1970 —, começava a aprender violão sozinho. Era esforçado e 
rapidamente desenvolveu no instrumento. Não era bonito. Na ver-
dade, beleza em Marquinhos era a sua forma de ser e a sua simpatia. 
Aquela famosa beleza interior. Socorro continuava a tocar nas mis-
sas. Estavam os dois ali, amigos e sem saber que dividiriam uma vida 
e formariam uma família juntos. De repente, ela com 16, entrando 
na faculdade de Serviço Social, e ele com 15 anos, começaram um 
namoro que durou seis anos.
 O namoro do casal foi regado de musicalidade e religiosi-
dade. Aprenderam juntos vários outros instrumentos. Cavaquinho, 
contrabaixo, bateria, um tudo de pouco e um pouco de tudo. Ele 
arriscava até um sax tenor. Marquinhos começou a tocar e acom-
panhar Socorro nas missas. Os dois participavam de encontros de 
casais na igreja e até viajavam para alguns eventos juntos, mantendo 
sempre o compromisso com o celibato, que, na e para a vida católica, 
era muito importante. Formavam o casal perfeito e por muitos anos 
ouviram isso das pessoas que os cercavam. A família dos dois, en-
tretanto, achava o casal novo demais para tanto envolvimento. Dona 
Júlia, sempre mais complacente, foi se afeiçoando a Marquinhos de 
tamanha forma que, depois que casou com sua filha, ele passou a ser 
considerado, além de genro, um filho. Seu Joca, sempre carrancudo, 
era duro com o rapaz e, muitas vezes, não media palavras e safanões 
verbais com o bom moço, que aprendeu a ter jogo de cintura com o 
sogro ao longo do tempo.
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 Socorro, com 19 anos, mudou-se da Vila Redenção e foi mo-
rar com a família no Conjunto Fabiana, bairro pequeno e aconche-
gante, de casinhas parecidas. Ela saiu da Redenção, mas a Redenção 
não saiu dela. Continuaram as amizades, a vida religiosa e, claro, o 
namoro. Os irmãos estavam quase todos já casados, com exceção de 
Célia, a mais nova de todos eles, e Socorro continuava comprome-
tida com Marquinhos. Ela se formou e passou em um concurso de 
papiloscopista da Polícia Civil, época em que o namorado saía do 
serviço militar, já mais maduro, um pouco menos franzino e com 
fios de cabelos brancos em plenos 18 anos. Ela passou a trabalhar 
com identificação de presidiários e, inclusive passou a lidar, pela 
primeira vez na vida, com a morte, pois identificava corpos também. 
Adorava o que fazia. Marquinhos continuava na peleja de terminar 
os estudos do segundo grau e só entrou na faculdade de economia 
quando os dois se casaram, ela com 23 e ele com 22 anos. Ele entran-
do na graduação e ela, já formada, começando o segundo curso, o de 
letras. Este, porém, ela não concluiu.
 Seguiram todo o ritual. Namoraram, noivaram e casaram, 
com direito a véu e grinalda. Seu Joca ajudou os ainda noivos a com-
prarem a casa em que morariam depois do casamento, localizada 
também no Conjunto Fabiana. Os recém-casados ganharam a mo-
bília da casa dos amigos e familiares. Socorro brincaria de casinha e 
de boneca dali à frente. O casal teve sua lua-de-mel e, ao retornarem 
ao lar, continuaram todas as suas atividades, inclusive as da igreja. 
Com cinco meses de casados, Socorro e Marcos seguiriam viagem 
à cidade de Uberlândia para tocarem no Encontro da Renovação 
Carismática. A viagem, porém, foi interrompida e nunca se realizou 
como planejada.
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 Cinco pessoas num carro novinho de alguém da igreja. Mar-
quinhos na direção, um amigo no banco da frente, Socorro, uma 
amiga e um adolescente no banco de trás. Estrada tranquila, final-
zinho de tarde e um bonito dia nublado. Socorro adormecera no 
caminho e o caminho adormeceu Socorro e sua vida. O cochilo de 
viagem transformou-se no sono eterno de uma memória sem lem-
branças. Aquele fim de tarde era também o findar do dia 28 de agos-
to de 1987 e dos próximos dias que viriam, que foram brutalmente 
interrompidos quando o pneu dianteiro do carro estourou em alta 
velocidade. Marquinhos tentou de todas as formas contornar a situ-
ação oblíqua, desesperadora e incontornável. Em milésimos de se-
gundos, fez a tentativa de segurar o volante. Esquerda, direita, não 
se sabe ao certo. O certo mesmo é que tudo foi em vão. Pisou então 
no freio e não fechou os olhos para a situação que era inevitável e 
fora de controle. O carro capotou uma, duas, três vezes. O bonito 
dia nublado se fez negro, escuro, apocalíptico e carrasco, ali mesmo, 
próximo a Araguari. Foi um dia traiçoeiro. Uma única pessoa estava 
marcada para ser lançada pra fora do carro no acidente, como na-
quelas histórias de destino já escrito ou como em uma brincadeira 
de mau gosto ou um deslize de Deus. Socorro não teve como pedir 
socorro nem a Deus, a quem sempre temera e a quem várias pes-
soas atribuíram a culpa pelo infortúnio da moça, outrora cheia de 

vida. Ela foi projetada a 15 metros do carro amórfico, retorcido pelas 
ferragens. Por que ela? Quais seriam os planos de Deus? Depois do 
estrondoso barulho do acidente, as pistas da rodovia e o cerrado que 
margeava o acostamento da estrada ouviram o mais audível e pior 
dos ruídos. Aquele sentido na pele, nas víceras, nas entranhas. Eram 
os gritos de desespero, as arritmias do medo e o sussurro da morte. 
Socorro estava ali estendida no chão, irreconhecível e em um sono 
profundo e tranquilizado pelo silêncio do fim. O cochilo que tirara 
durante a viagem foi a maneira generosa que a vida encontrou de 
prepará-la para a morte, sem fazê-la sofrer. Ela não viu e não sentiu 
nada. Foi para outro mundo, não estava mais entre nós. O que res-
tou foi o corpo, detonado, ensanguentado e desfigurado. Os ossos do 
crânio se partiram e foram parar no asfalto. Eram 30% de osso e 2% 
de massa encefálica no chão. Além da vida, partes de todo o corpo 
de Socorro não pertenciam mais a ela. Pedaços do coro cabeludo, 
dentes e muito sangue eram de ninguém agora. Tão parecido com 
o estado físico de Socorro foi o estado psicológico de Marquinhos. 
Ele acabara de dar por si e, com as próprias pernas, sair dos destro-
ços do carro. Tinha o braço em sangue, machucados e escoriações 
em várias partes do corpo. Ao se levantar de onde estava, o único 
impulso e instinto que teve foi o de procurar pela esposa. Instinto 
mesmo porque, na cabeça de Marquinhos, não havia espaço nem para 
a razão, nem para a ação pensada, já que ele estava tomado pelo medo 
e pela adrenalina. O impulso se intensificou quando ele viu a esposa 
desumanizada e a 15 metros das ferragens do carro tombado. Naquele 
momento, ele experimentou o sentimento do nada, do não existir. 
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Haviam lhe tirado a alma e ele estava desalmadamente perdido e 
desesperado. Haviam lhe tirado a mulher que amava e com quem 
escolheu casar e passar o resto da vida junto. Experimentou tam-
bém, naquele infinito momento, o sentimento de culpa. Dali pra 
frente seria um trabalho árduo e meticuloso tirar do seu incons-
ciente a culpa que sentia por estar dirigindo o carro envolvido no 
acidente que mudou os rumos de Socorro. Quando viu o corpo da 
esposa, ele correu desesperadamente para tentar salvá-la. O amigo 
que, antes do capotamento, o acompanhava no banco da frente 
do carro viu o estado de descontrole de Marquinhos e o impediu 
de tocar Socorro. Foi o melhor que podia ter acontecido. Ele e as 
outras duas pessoas que também estavam no carro se feriram no 
acidente, mas sem gravidade. O esforço dos sobreviventes era ar-
ranjar uma forma de levar Socorro para um hospital. Foi aí que um 
homem de bom coração que passava pela estrada apareceu em um 
carrinho simples e, vendo a situação, a levou ao hospital de Araguari.
 Os primeiros socorros e curativos foram feitos na cidade-
zinha. Mas com tamanho buraco, maior que uma mão fechada, 
que Socorro tinha na cabeça, ela, ainda morta, teve que ser levada 
às pressas para um hospital mais adequado em Uberlândia, ao 
mesmo tempo em que Dona Júlia, Seu Joca e seus irmãos, em 
Goiânia, recebiam a triste notícia e se empenhavam em viajar ao 
encontro da caçula acidentada. No dia do acidente, Dona Júlia já 
pressentira maus bocados, mesmo sem saber o que aconteceria 
no final daquela tarde. Ela passou o dia inteiro triste, cabisbaixa, 
sem nenhum motivo aparente. A tristeza em que amanheceu era 
o instinto materno aguçado, sinalizando que um filho podia estar 
em perigo naquele dia. Pessoas da igreja de Socorro passaram por 
situação parecida. Fizeram uma reunião para conversarem sobre 
o evento que o casal participaria em Uberlândia e, lá, também co-
mentaram sobre algo ruim que poderia acontecer na viagem dos 
dois. O acidente tinha dia e hora marcada de acontecer mesmo.
Já no hospital em Uberlândia, a família reunida, com exceção de 
Lúcia, que jamais conseguiria ver a irmã naquele estado, ouviu 
dos médicos o pior. Eles mataram Socorro verbalmente e mata-
ram também as esperanças da família. Falavam em morte encefá-
lica e diziam também que, se Socorro vivesse, ela não falaria, não 
andaria, não teria memória, nem filhos, nem independência e os 
movimentos seriam limitados, quase nulos. Na cama do hospital, 
Socorro já tinha passado por uma cirurgia craniana, na qual os 
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médicos tiveram que retirar três pedaços da pele da perna esquerda 
da moça e fazer um enxerto — uma espécie de transferência de teci-
do de uma parte do corpo para outra – no coro cabeludo dela, que 
continuava num sono interminável. Ela, que tinha 1,64 de altura, es-
tava pesando 28 quilos de sofrimento e dor, sentidos sobretudo pela 
família, já que ela continuava a não viver. Os médicos queriam am-
putar a mão direita de Socorro que fora arrastada e arruinada pelo 
asfalto. Entretanto a família da jovem não permitiu e os médicos 
tiveram que fazer outro enxerto, agora na mão dela. Nessa cirurgia 
não houve sucesso. Um mutirão de fé e rezas dos parentes, amigos, 
conhecidos e desconhecidos circundaram a jovem acidentada. Nos-
sa Senhora do Perpétuo Socorro foi várias vezes solicitada, inclusive 
no momento do acidente. Lá, a amiga que estava no carro junto com 
Socorro, ao vê-la em estado de morte, se ajoelhou diante do corpo 
estendido e pediu para que Nossa Senhora cobrisse com seu manto 
o corpo de sua xará, Maria do Perpétuo. O caso de Socorro foi tão 
extraordinário que os médicos o disputavam entre si.
 23 dias de morte e um milagre. Socorro despertara. Voltara 
da morte direto para uma nova vida, para a alegria de sua família. 
Ela abriu os olhos. Marquinhos acompanhava toda a situação da 
esposa, vibrava a cada avanço, mas se martirizava com o trauma que 
o acidente lhe causou. Até hoje, depois de 27 anos do ocorrido, dói 
nele falar sobre o que aconteceu naqueles dias. Socorro tinha acor-
dado para a vida e para a dor. Passou mais alguns dias no hospital 
traqueostomizada, com sondas e fraldões. Não tinha forças, nem 
movimentos, mas sentia cada ferida aberta e cada parte do corpo em 
chagas. Não falava, mas chorava e emitia gritos viscerais de dor. Sua 
irmã Célia foi quem cuidou dela durante toda sua estada no hospi-
tal. Célia viu a irmã arder em febre de 40 graus por dias e perder 
a voz em berros enfadonhos. Foi aí que ela fez uma promessa que 
anestesiaria as dores de Socorro. Ela prometeu que se a irmã parasse 
de sentir dor, as duas fariam uma longa caminhada a Trindade, ci-
dade com forte vocação religiosa no estado de Goiás. Rapidamente, 
Socorro já não gritava e nem sentia as dores do acidente e, anos mais 
tarde, cumpriria a promessa com a irmã. A jornada de Socorro, de 
Marquinhos e de toda a família em Uberlândia estava próxima do 
fim. Lentamente, a jovem acidentada e agora com nova vida, ia recu-
perando a memória e balbuciando frases e exigências. Pedia café da 
manhã o tempo todo, mesmo de noite. Às vezes era ansiosa, brava e 
impaciente. Depois do acidente, Socorro passou a ser muito nervosa 
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e a soltar muitos cachorros por aí e Célia percebeu e seguiu a sua 
vocação de enfermeira.
 Mais tranquila e conformada com o estado de saúde de 
Socorro, a família voltou para Goiânia com gratidão imensa às 
pessoas que se compadeceram e bem acolheram a todos em Uber-
lândia. Voltar à sua cidade era um grande passo para o recomeço 
e para alavancar a recuperação de Socorro. Ela voltou pra casa dos 
pais e Marquinhos também passou a morar lá para acompanhar a 
esposa. Ele perdeu o emprego num banco por ter matado tantos 
dias de serviço para ficar ao lado da mulher. Na casa de Seu Joca e 
Dona Júlia, além de Marquinhos, várias pessoas se empenhavam em 
cuidar de Socorro. Mãe, marido, irmãs, primas e até uma sobrinha.
 Socorro chegou com a cabeça raspada, com as costas aber-
tas e com o rosto ainda muito inchado. Ela havia ganhado uma 
nova feição com a sobrancelha esquerda que ficou mais baixa que 
a direita devido ao trauma na cabeça. Seu novo rosto lhe dava um 
ar mais triste, embora seu otimismo e beleza não tivessem sido 
abalados. Passou os primeiros quatro meses com a cabeça aberta 
e sendo alimentada por meio de sonda. Marquinhos e, vez ou ou-
tra, Aloísio, irmão mais velho de Socorro, a levavam às sessões de 
fisioterapia para que recuperasse os movimentos das pernas e dos 
braços. A recuperação foi doída e ela sempre chorava desesperada-
mente de dor. Entretanto a moça seguia religiosamente o ritual de 
se olhar no espelho todo dia e desejar, cada dia mais, viver os dias 
de casamento que ainda não tinha vivido.
 Aos poucos Socorro ia dando vários tapas na cara dos mé-
dicos que lhe decretaram, dias antes, ou morte encefálica ou prisão 
em vida. Voltara a falar, a cantar e, por incrível que pareça, a tocar, 
mesmo com a mão direita sem os tendões e os dedos sem movi-
mentos. A jovem tinha recuperado a memória e só não se lembrava 
do que aconteceu no acidente. Lembrava-se de como manusear os 
instrumentos, dos acordes, das cifras e de um punhado de músicas. 
Com quatro meses em casa, ela readaptou a mão direita e passou a 
tocar violão dedilhando com um único dedo, o indicador. Quando 
voltou a se musicar, a recuperação foi se intensificando. Nesse pe-
ríodo ela voltou a andar, ainda com alguns movimentos limitados. 
Com nove meses do acidente, Socorro passou por mais uma cirur-
gia. Um novo enxerto na mão direita foi feito e, desta vez, a jovem 
teve que ficar 21 dias com a mão dentro da barriga para que o 
tecido do dorso da mão fosse reconstituído pelo próprio corpo. A 
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um mutirão de arrumações e limpeza para que o casal pudesse vol-
tar à sua casinha. E assim foi feito e eles se mudaram novamente 
para lá. Socorro, grávida e completamente recuperada, se aposentou 
por invalidez e, desde então, tem orgulho de se declarar deficiente 
física. Marquinhos arrumou um novo emprego e se dedicou a So-
corro e a Victor, que nasceu de parto normal no dia 1º de junho de 
1989, lindo, gordinho e cheio de saúde.
 A vida da família era incrível. Marquinhos comprou uma 
bateria, uma para ele e a esposa e outra infantil pro pequeno Victor, 
que, aos dois aninhos, já improvisava o seu próprio instrumento 
com as tampas de panela de Dona Júlia. E quem acreditaria que 
aquela bagunça e barulheira do menino contribuiria para que ele, 
dali a alguns anos, se tornasse um indescritível baterista autodidata. 
Alguns meses depois, Socorro começou a engordar de novo. Criou 
mais uma barriga. Foi aí que eu entrei na história. Fui concebida, 
fruto de um deslize na tabelinha que meus pais sempre fizeram. 
Nasci no dia 17 de janeiro de 1992, também de parto normal.
 Eu e meu irmão fomos e somos o terceiro grande amor da 
vida de minha mãe. Mas o “viveram felizes para sempre” não é o que 
quero deixar da história dela e da história de minha família. Depois 
que eu e Victor nascemos, ela travou, e ainda trava, muitas batalhas 
com a vida. Minha mãe passou por mais de 30 cirurgias desde o 
acidente até o ano de 2011. Em 1998, ela passou por uma operação 
difícil para, finalmente, obter uma estrutura parecida com os 30% 
de osso que perdeu no acidente. Ela raspou a cabeça, mais uma vez, 
para colocar uma placa de acrílico. A cirurgia foi, novamente, muito 
bem sucedida e quem a vê hoje não percebe a falha que tem no coro 
cabeludo e nem a mão com deficiência. A única coisa que as pessoas 
percebem de primeira é a alegria que ela tem de viver e seu amor 
pela música.
 Minha mãe conheceu o milagre da vida por três vezes: ao 
nascer de uma gravidez tardia e perigosa, ao morrer e renascer num 
acidente fatal e ao dar à luz a duas crianças. Depois do acidente, ela 
se tornou uma pessoa agitada e passou a tomar remédio controlado. 
Mas isso em nada influi na vida normal que ela tem. Em momento 
nenhum minha mãe teve trauma de carro e nem de comandar um 
volante. Entretanto, os sinais do acidente não se esgotaram somente 
naqueles dois anos sofridos de recuperação. Na minha adolescência, 
lembro-me de quando minha mãe me proibiu de usar objetos cor-
tantes que ela já tivesse usado, como alicate de unha, por exemplo. 

operação foi muito bem sucedida. Os meses foram se passando, até 
completar mais ou menos um ano e meio do acidente, e Socorro foi 
ganhando independência, já tomava banho e se alimentava sozinha. 
Não usava mais sonda e ganhou alguns quilinhos.
 Socorro começou a engordar, engordar e engordar até não 
caber mais em algumas roupas. Comemorava cada quilinho com 
muito orgulho. Descobriu que estava grávida. Como grávida? Nin-
guém imaginava que o corpo em recuperação de Socorro, com 37 
quilos, pudesse gerar um bebê, uma nova vida. A notícia foi o em-
purrão para que ela e Marquinhos voltassem para a casinha que 
haviam comprado e morado por cinco meses, antes do acidente. Os 
dois e toda a família eram só alegria. Havia um pouco de receio, 
talvez, pelo estado de saúde de Socorro, mas o pré-natal do neném 
acabou com qualquer medo da gravidez. Os exames indicavam que 
o filho seria um bebê perfeito e saudável. Vários familiares fizeram 
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Isso porque ela descobriu que, na época do acidente em que fez 
transfusões sangue, tinha pegado o vírus da Hepatite C e não queria 
passá-lo aos filhos e nem ao marido. Travou mais essa luta por al-
guns anos e conseguiu tirar o vírus do seu corpo.
 Por vários anos minha mãe Socorro viveu somente para o lar 
e, em 2005, resolveu criar coragem para sair do casulo e fazer o que 
sempre quis fazer na vida: um curso superior de música. Ela tinha 
acabado de passar no vestibular da Universidade Federal de Goiás 
para se licenciar em educação musical. Era o início da sua terceira 
graduação e, nem por isso, o curso deixou de ser um lugar de gran-
des descobertas e satisfação pessoal. O curso de música foi um dos 
responsáveis por fazê-la conseguir vencer um dos momentos mais 
difíceis da sua vida, inimaginado pelos que diziam que Marquinhos 
e Socorro eram o casal perfeito. Os dois se separaram em 2006. Mar-
quinhos construiu outra família, teve mais dois filhinhos e virou 
Marcos para ela. Da separação restaram muitas marcas e mágoas, 
e hoje os dois nem se falam. Depois do divórcio, eu e meu irmão, 
adolescentes, continuamos a morar com nossa mãe Socorro. Com-
partilhamos com ela mais um momento de dor para toda família, 
inclusive para nosso pai. Perdemos nossa Vó Júlia em 2008, com 86 
anos, e nosso Vô Joca em 2012, com 95 anos. Perdemos também em 
2012 o nosso Tio Aloísio. No meio de tudo isso, também vivemos 
vários momentos felizes. Um deles foi a formatura da minha mãe, 
em 2010. Estava ela lá, eterna e radiante no dia da formatura, trans-
bordada de sorrisos.
 Depois de todas essas perdas, ganhos, desafios e vitórias, a 
vida seguiu e continua seguindo, trilhando nosso caminho nessa 
nossa história com o mundo. Meu irmão se formou, casou e daqui 
uns tempos deve aumentar as linhas do livro encantador que é a 
vida da minha mãe, dando a ela os primeiros netinhos. Eu formei 
em um curso que ela pensou em fazer quando jovem, mas con-
tinuo devendo a ela o sonho que tem de que eu e também meu 
irmão façamos música. Não a autodidata, que sempre fizemos, 
como todos em nossa família, mas um curso superior como o 
que ela fez. Ela, minha mãe Maria do Perpétuo Socorro, continua 
fielmente devota à Nossa Senhora e embarcada nesse amor inter-
minável com a música e seus instrumentos. Atualmente comprou 
um violoncelo e um violino, a quem tem se dedicado muito para 
ter intimidade e construir mais histórias.
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 Era mais um domingo como outro qualquer na zona Norte 
de Brasília. Wilmar foi o primeiro a acordar. Ele estava sozinho na 
cozinha do apartamento e refletia nas coisas da vida enquanto fervia 
a água para o café. Ele imaginava como seria a nova vida com a famí-
lia em Bela Vista de Goiás, sua cidade natal, para a qual planejava se 
mudar em breve. Ele pensava em como seria bom ele e a sua esposa 
Laurenice Noleto, chamada carinhosamente por ele de guria, criarem 
um pequeno jornal comunitário naquela cidadezinha interiorana que 
tinha pouco mais de 20 mil habitantes. 
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 Ele pegou no armário os potes de açúcar e o de café e deixou 
tudo pronto enquanto lavava a garrafa. Por um instante se lembrou 
da primeira vez que viu aquela guria. Trabalhava como noticiarista 
na rádio universitária, que ficava na Alameda Botafogo, no centro 
de Goiânia. Naquele dia, manuseava agilmente a velha máquina de 
escrever Olivette, enquanto ouvia pelos fones de ouvido as princi-
pais notícias de grandes emissoras do Brasil, e escrevia os textos que 
seriam lidos pelo locutor da rádio. Wilmar Alves era um estereótipo 
perfeito do jovem revolucionário dos anos de chumbo. Era todo 
magricelo, cabelos encaracolados e despenteados, barba por fazer 
e um pequeno bigode. De repente ele vê chegar à rádio a turma da 
disciplina Técnicas de Redação do curso de Jornalismo da UFG, 
que estava visitando a rádio naquele dia. Dentre vários estudantes, 
aquela moça baixinha, de cabelos curtos estilo Elis Regina, olhar 
esperto e um belo sorriso lhe chamou mais a atenção. Laurenice, 
conhecida também como Nonô, estava meio tímida, mas observava 
atentamente as instalações da rádio enquanto ouvia o que era dito 
pelo professor Maia. 
 Seus olhos se entrecruzam por poucos instantes. Os olhos de 
Laurenice brilhavam enquanto admirava aquele rapaz simpático na 
pose de um grande jornalista. Passaram vários dias depois daquela 
aula e Laurenice ainda não conseguira tirar da cabeça aquela ima-
gem do Wilmar charmoso escrevendo naquela velha Olivetti. 
 Apesar de se encontrarem casualmente nas reuniões do DCE, 
um ano se passou até que pudessem se conhecer melhor. Laureni-
ce tornou—se estagiária da rádio que passou a funcionar no setor 
universitário. Eles se encontraram no Conservatório de Música da 
Universidade, quando ambos faziam a cobertura de uma entrevista 
com a musicista Belkiss Spenziere. Ali mesmo eles trocaram vários 
olhares tímidos. Após a entrevista, Wilmar, audacioso como era, to-
mou coragem de chegar na guria e a chamou para ir com ele na rá-
dio para escrever de lá sua matéria. Nonô sentia um frio na barriga 
e o coração bater mais forte toda vez que casualmente as mãos de 
Wilmar  esbarravam na sua pele. E assim saiu a primeira matéria 
jornalística assinada por Laurenice Noleto com a ajuda de Wilmar.
 A água do café já borbulhava e Wilmar rapidamente pre-
parou a garrafa e o coador para passar o café. Agora era hora de 
preparar os sanduíches para o Fred, o Guilherme e sua guria. Mas 
antes ele foi dar uma espiada no quarto para ver se Laurenice já 
estava acordada. Ela estava estirada na cama, virada de lado, com 
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um lindo semblante, quase angelical, e Wilmar decidiu deixá—la 
dormir um pouco mais. Aquele semblante, mesmo que agora com 
algumas  rugas, naquele momento o fez lembrar o dia em que fi-
zeram amor pela primeira vez.
 Nos anos 1970 era tudo diferente, não havia motéis na ci-
dade e era difícil encontrar um lugar mais reservado para namorar. 
Wilmar, Nonô e as duas amigas que dividiam um barracão com 
ela no Setor Universitário, resolveram passar um fim de semana na 
Esplanada do Rio Quente. Havia apenas uma barraca, então os qua-
tro revezavam o uso dela durante a noite. Enquanto as duas amigas 
dormiam na barraca, Wilmar e Nonô, que estavam do lado de fora 
tomando banho no rio, começaram a se olhar de uma forma diferen-
te, parecia ser o momento certo para sua primeira noite de amor. A 
água estava quente e a lua cheia resplandecia seus raios ao longo do 
rio. Naquele momento tiveram a certeza de que nasceram um para 
o outro.
 “O café está na mesa, venham. Guria e meninos.” Passados 
alguns instantes Nonô sai do quarto com o rosto inchado de tanto 
dormir e o cabelo meio que despenteado, e, claro, o sorriso de sem-
pre. Fred e Guilherme também se levantam para tomar café. Estava 
ali a família reunida, só faltava o Olavo, que na época já estava ca-
sado. Olavo foi o primeiro filho do casal. Seu nome é uma homena-
gem a um antigo companheiro de cela do Wilmar que esteve preso 
com ele no 10° Batalhão de Caçadores, em 1972. Era Ismael Silva 
de Jesus, um jovem bibliotecário do Partido Comunista. O biblio-
tecário usava o pseudônimo de Olavo. Infelizmente este não teve a 
mesma sorte que Wilmar, pois foi duramente torturado por um pe-
ríodo de um mês até não resistir mais e morrer. Na época, o Exército 
forjou uma cena de suicídio tal como na famosa foto do jornalista 
Wladimir Herzog, que foi assassinado em São Paulo, em 1975, e os 
militares também forjaram seu suicídio. Wilmar e Nonô foram tão 
apaixonados pela causa comunista que o nome do segundo filho, 
Frederico, foi escolhido também para homenagear agora o próprio 
Wilmar, que usava o pseudônimo de Fred nos bastidores dos com-
batentes contra a Ditadura Militar.
 Como em uma manhã rotineira de domingo todos conversa-
vam, riam e falavam de várias coisas da vida. Por algum motivo Lau-
renice pressentia que aquele não era um domingo comum. Enquanto 
tomava o café por um momento ela fitou os olhos na garrafa que esta-
va na mesa e ficou pensativa. Por alguns instantes ela se lembrou do dia 
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em que tomou uma decisão radical para uma moça de seu tempo, aquela 
manhã em que saiu da casa de seus pais. Ela tinha 23 anos. A família es-
tava toda dormindo, quando de manhazinha ela nem esperou pelo café e 
foi direto para o ponto de ônibus, para pegar o Fama-Centro. 
 Laurenice tinha poucos dias que estava namorando o Wil-
mar, e sentia um enorme desejo de liberdade, de sair e voltar na hora 
que quisesse, se vestir do jeito que gostava... Era a realização de um 
antigo sonho. Ela foi morar com duas amigas no setor universitário, 
que ficava mais próximo da faculdade. 
 A pequena Nonô estava ali mais uma vez quebrando regras e 
tabus. Naquele tempo as meninas que moravam em casas separadas da 
casa dos pais era porque os pais viviam no interior. Mas aquilo era uma 
inovação, Nonô viver sozinha na mesma cidade em que sua família 
morava. Esse foi o pontapé inicial para Nonô seguir o seu caminho. 
Em pouco tempo ela também arrumou uma forma de ganhar dinheiro, 
trabalhando como “professora”, no que hoje é chamado de monitora. 
Dava aulas de literatura e de música no Instituto Rezende. Foi nessa 
aventura que ela teve a oportunidade de dar aula para o próprio 
pai, Louraci Chrisóstomo Noleto, seu Lourinho, que voltara a 
estudar aos 60 anos e se formou em Direito em 1965. Nonô 
vem de uma família de 11 irmãos, 7 nascidos em Cassu-
nunga, Mato Grosso, inclusive ela, 3 nascidos em Iporá, e 
um em Goiânia. Seu pai era trabalhador e apesar da vida 
simples nunca deixava faltar comida para a filharada, 
comida gostosa e bem preparada pela mãe de Nonô, 
Alice da Costa Paniago.
 A conversa na mesa estava boa. Wilmar re-
solveu tomar um banho e sair antes de terminar 
o jogo do Brasil pela Copa do Mundo. Brasil X 
Austrália. Ele não queria pegar o trânsito pesado 
de Brasília após o jogo para ir fazer um plantão 
no jornal Correio Braziliense. O banho estava 
uma delícia, a água morna escorria pelo cor-
po do Wilmar, que estava de olhos fechados, 
aproveitando cada segundo do banho, en-
quanto cantarolava músicas de Pavarotti. Um 
formigamento começou a ser sentido em seu 
rosto e se estendia por todo um lado do cor-
po. As vistas se tornaram embaçadas e a dor 
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de cabeça se tornou insuportável, o mundo começou a girar, e o 
corpo parecia que não aguentaria ficar tanto tempo em pé.
 “Guria!”. Uma voz que parecia um rugido de um leão 
enfraquecido. Nonô pensou que era mais uma de suas brinca-
deiras. “Mocinho, para de brincadeira. Depois você vai precisar 
de ajuda de verdade e ninguém vai socorrer”. “Socorro”, Wil-
mar gritou pela segunda vez, agora mais forte, não havia dúvi-
das que algo sério havia acontecido, Wilmar nunca tinha usado 
aquele tom de voz, nem de brincadeira. Nonô chegou primeiro 
e já encontrou seu amado saindo do banheiro, de sua boca já 
não saia nenhuma palavra certa... Os dois filhos rapidamente 
chegaram ao quarto e ajudaram a acomodar o pai na cama. 
Fred pegou o telefone para ligar para a ambulância. Nonô ficou 
ali, abraçada com Wilmar, atônita. Os filhos estavam a seu re-
dor, desesperados, e Nonô parecia estar em outro mundo. Seu 
olhar se fixou na porta do banheiro e um filme de sua vida de 
repente passou pela sua mente. Eu não posso perder o grande 
amor da minha vida, pensava Nonô. Aquele 8 de ja-
neiro de 1972 estava mais vivo do que nunca em 
seu coração, que batia acelerado enquanto segu-
rava as mãos de Wilmar. A música era Debai-
xo dos Caracóis dos seus cabelos, de Roberto 
Carlos. Seus rostos estavam colados enquanto 
embalavam dois passos para cada lado no baile 
do DCE. Você está linda, cochichou Wilmar.
 Como eu poderia estar linda, naqueles 42kg, um 
pouco mais de um metro e meio, magricela... Se bem que 
meu corte de cabelo novo, mais curto, e com os cachinhos 
que minha mãe me fez, pode ter me dado um ar especial, quem 
sabe eu esteja mesmo linda, pensou Nonô. Wilmar começou a 
cantar a música bem próximo ao ouvido de Nonô, o que lhe 
provocava arrepios, e quando ela menos esperava seus lá-
bios se encontraram, foi o primeiro beijo. No mesmo 
mês Nonô saiu de casa. Nonô agora estava mais 
livre para se encontrar com Wilmar, sair e voltar 
a qualquer hora, fazer teatro, que era uma de 
suas paixões e viajar em excursões organi-
zadas pelos estudantes.

 Seis meses após iniciar o namoro, Wilmar foi sequestrado e 
preso, no momento que estava trabalhando na rádio universitária. 
A partir daí começou uma longa saga de Nonô para vigiar os lo-
cais em que Wilmar estava preso, para que ele não fosse “desapa-
recido” pelos militares. 
 “As minhas flores, plantadas (vermelhas, preocupadas) Lá no 
fundo do quintal, Falam de corpo na maca, Marcado de medo e taca, Na 
terra do carnaval”. Esse foi o primeiro e único poema escrito por Wilmar 
Alves em 1972, no Cepaigo.
  Dois dias depois do AVC ele faleceu, em 20 de junho 
de 2006, em Brasília. Pela primeira vez na vida Nonô desistiu da 
profissão de jornalista, morria ali com Wilmar todos os seus sonhos, 
toda a sua razão de ser. Depois disso, Nonô começou a trabalhar 
com artesanato e se transformou em licoreira. O poema de Wilmar 
foi a inspiração para fazer um lindo jardim de flores vermelhas no 

quintal de sua casa, comprada com o dinheiro do seguro 
de vida, em que há vários tipos de flores vermelhas 

presenteadas por colegas jornalistas. Só recente-
mente Nonô voltou ao mundo jornalístico após 
ser chamada para ser secretária da Comissão da 

Verdade, Memória e Justiça do Sindicato dos 
Jornalistas do Estado de Goiás.
  Hoje é difícil arrancar uma lágrima 
dos olhos de Nonô. Suas emoções se extra-
vasam em forma de sorrisos. Ela aprendeu 
que não adianta chorar, pois a vida conti-

nua. “Nunca desistimos de sonhar. Nun-
ca desistimos de lutar! E eu acho que a 
gente  não pode perder a indignação, 
nunca! E nem perder a esperança, e 
sonhar e lutar, porque se não fica 
fácil. Muita gente sonha com 
o país melhor, sonha com 

coisas bonitas, mas não fazem 
nada para mudar”. 
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 Tarde de segunda-feira e um sol escaldante. Ela surge 
com um vestido molhado e as mãos ainda frias de lavar rou-
pas, sentamos em um sofá preto na sala, na estante algumas 
fotos da família e pequenas imagens e retratos que condi-
zem com sua religiosidade.

 Zelita Maria, 45 anos, nasceu em uma cidadezinha de in-
terior chamada Piranhas e que está localizada a 310 quilôme-
tros de Goiânia. Lá ela viveu boa parte de sua vida. Morou na 
fazenda com os pais e os irmãos, não se lembra até quando. 

Na mesma cidade conheceu Lourival, com quem é casada até 
hoje e com quem teve dois filhos.
 Ela se lembra da infância e da juventude com um ar mui-
to nostálgico e saudosista. “Ah, bons tempos, sofridos, mas bons” 
lembra ela. Olhando para as mãos e lembrando das roupas que 
estava lavando começa a falar de quando era criança e ia lavar 

roupas no rio com as irmãs e algumas amigas da vizinhança. 
Ao lembrar deste momento da vida ri e conta “a gente so-

fria carregando várias roupas na cabeça, um peso que 
só de lembrar já dói as costas, mas a gente sempre 
dava um jeitinho de fazer tudo rápido pra aproveitar 
o sol e o rio”.
 Falando nisso ela lembra das roupas que ainda 

faltam para lavar e vamos para o lado de fora da casa. 
Enquanto ela fica no tanque, eu me sento em uma mesa. 

Olho para o arame e ela fala que está lavando alguns 
forros da igreja que frequenta. Zelita diz ser minis-

tra da eucaristia e comenta que é uma das suas 
melhores “diversões”.

 “Não sei falar de mim, sei que sou humil-
de e já passei por muitas situações difíceis na 
vida, mas Deus sempre me ajudou a enfren-
tar as barreiras” de repente ela esquece um 
pouco as roupas e começa a falar do seu 
passado e do que a levou a se apegar tanto 
a Deus.

 “Sou mãe de dois filhos, mas só minha 
menina está viva”, conta. Neste momento ela 

começa a contar sua vida desde o nascimento 

de Matheus, seu filho. Zelita fala que quando o filho nasceu tudo pa-
recia ser normal e que sua gravidez havia sido como qualquer outra, 
tranquila.
 Depois de um tempo ela e o marido descobriram que o filho 
tinha uma má formação congênita. Foram anos de muita dedicação 
“a minha vida passou a ser a vida dele”, relata. Foram oito anos vi-
vendo a missão que havia sido dedicada a ela. Cuidou de uma crian-
ça que não falava, não andava direito e não conseguia fazer nada 
sozinho. Foram anos de dedicação àquele eterno bebê.
 Durante muito tempo a rotina dela passou a ser as clínicas 
de fonoaudiologia, fisioterapia e sua casa. Cada pequena conquista 
e evolução era uma grande alegria “quando ele começou a segurar a 
mamadeira e o copo para beber alguma coisa foi uma grande felici-
dade, assim como as pequenas coisas que fazia”.
 Neste momento o telefone toca e ela sai correndo para aten-
der. Era uma das amigas que fez na igreja, ficou cerca de 10 minutos 
conversando. Quando voltou disse que estava combinando de levar 
mais uns forros para bordar e que assim que terminasse de lavar as 
roupas iria lá na casa desta amiga antes que ficasse tarde.
 “Então...” fica um tempo calada tentando lembrar onde tinha 
parado. Depois de alguns segundos continuou falando de como era 
complicado cuidar de uma criança com deficiência e de outra que 
precisava de sua atenção para não se sentir trocada pelo irmão.
 “No início até dormir era difícil, ele sempre trocava a noite 
pelo dia”, isso fez com que ela trocasse a própria rotina, falou das 
noites que passou em claro no quarto do filho enquanto ele chorava 
e ela não sabia nem qual o motivo de tanto choro. Foram muitos 
dias assim até que enfim os médicos passaram um remédio para ele 
dormir que fazia efeito.
 Os fisioterapeutas e todos os médicos que conviviam dia-
riamente com os dois começaram a fazer parte da família. Por volta 
dos cinco anos de idade do filho ela e o marido acharam uma escola 
para crianças especiais e lá conheceu novas pessoas, novas histórias 
e novos laços.
 “No início sentia até um aperto no coração deixar ele ir, mas 
nós precisávamos de um tempo para nós mesmos”, relata. “Duas 
noites... foram a quantidade de vezes que dormi longe do meu filho 
antes dele ficar internado”. Neste momento ela começa a falar dos 
últimos dias dele.
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 Ela compara os dias que o filho ficou internado na UTI com os 
dias que Jesus ficou no deserto. “Foram 40 dias, os mesmo 40 dias que 
Jesus ficou resistindo às tentações, foi uma provação, no meu caso uma 
preparação”. Matheus ficou internado por conta de um problema nos 
rins. Foram quase 15 dias em coma e ainda assim teve que se submeter 
a hemodiálise.
 Ele tinha que sair do hospital em que estava internado dia sim, 
dia não para ir em outro fazer hemodiálise. Ali ela conheceu outras 
pessoas, outras realidades e outras dores. Quando Matheus acordou do 
coma a alegria ganhou seu coração, era um bom sinal, um ótimo sinal.
 Era quarta-feira quando seu filho foi fazer uma biópsia para sa-
ber como seria sua vida depois que saísse dos hospitais. Aquele dia ele 
dormiu e depois não acordou mais. Zelita contou que não conseguia 
entender como o filho havia voltado ao coma. “Logo depois os médicos 
disseram que ele estava com uma hemorragia interna muito grande”.
 Foram poucos dias, mas o sono não vinha e ela passava o tempo 
conversando com Deus e com Maria para que intercedessem pela vida 
do filho. Na sexta-feira os médicos deram uma outra notícia ruim: a 
morte cerebral de Matheus. No sábado pela manhã ela, o marido e a 
filha foram visitar Matheus no hospital.
 Aquele momento foi duro, foi a despedida deles. Os médicos 
abriram exceção para que todos permanecessem na UTI mais tempo do 
que era permitido, por volta das 13 horas a filha e o marido foram em 
casa, “eles tinham acabado de sair e o Matheus deu a primeira parada 
cardíaca, foi como se ele só estivesse esperando ficar com os dois para 
partir”.
O marido voltou para o hospital, mas antes de chegar o filho deles teve 
a segunda parada cardíaca. “Não quis torturar mais ele, não adiantava 
ficar tentando reanimar, ele não ia mais voltar, aquilo só prolongava 
nossa dor, entreguei ele às mãos de Deus e da Mãe dele”.
 Neste momento ela se descreveu sem perceber, Zelita se mostra-
va uma pessoa forte e guerreira. Com o filho já sem vida ela ajudou as 

enfermeiras a cuidarem dele, a fazerem todos os curativos. Depois 
ela e o marido foram atrás de tudo, ela não quis que ninguém fizes-
se nada por ela. Era a última vez que fazia algo pelo filho.
 Quando jogaram a última pá de terra no túmulo, jogaram 
a última pá de terra em um pedaço do coração dela. “Todos pensa-
vam que eu não ia conseguir sobreviver sem ele, mas eu sobrevivi. 
Minha filha também precisava de mim”, ela conta sobre um dos 
momentos mais difíceis da vida.
 Assim que ela terminou de contar essa his-
tória, lembrou que tinha que ir na casa da amiga 
arrumar os forros. Enquanto ela se arrumava, fi-
quei esperando na sala. No rádio um padre con-
versava com uma mulher que estava pedindo 
oração pelo irmão que estava passando por 
problemas de saúde. Enquanto desligava o 
rádio na tomada ela falava que não gosta-
va de deixar ligado porque tinham umas 
luzes que insistiam em ficar ligadas “só 
pra gastar energia”.
 Enquanto caminhávamos ela 
ia falando da ruas e de como as ve-
zes sentia falta da sua cidade natal. 
“Quando me mudei pra cá era 
tudo muito calmo, agora é peri-
goso demais, a gente não pode 
nem sair de casa tranquilo”, 
comenta o quanto o setor 
está perigoso.
 “Chegamos”, diz ela ba-
tendo no portão da casa de sua 
amiga Sandra. Começaram a es-
colher as cores das linhas e os de-
senhos que queriam bordar. Com-
binaram a hora de ir pra igreja 
e comentaram sobre o quanto 
os dias estavam ficando mais 
quentes. Fomos embora.
 No caminho ela conti-
nuou a falar de como a vida foi en-
trando nos eixos depois da morte do filho. 
Zelita resolveu fazer o ensino médio de 
novo, pois ela achava que o que tinha aprendido
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na sua época de escola já estava muito antiquado e eram muitas 
coisas novas precisavam ser aprendidas de novo.
 Foram três anos convivendo com adolescentes que tinham a 
idade da sua filha. No início ela sentiu medo de sofrer certa rejeição 
pela idade, mas aos poucos foi conquistando um espaço na vida dos 
jovens. Fez amigos, criou um laço de carinho e até “adotou” uma 
menina que morava sozinha e que sentia muita falta da mãe.
 Chegando em casa ela ligou o rádio, desta vez o padre já não 
estava ouvindo a mulher que chorava ao pedir oração. Dois locu-
tores intercalavam entre si falando sobre o quanto o amor de Deus 
é grande por cada um e logo depois colocaram uma música alegre. 
Fomos para a área, sentei na mesma cadeira e ela começou a passar 
algumas roupas.
 “Minha filha também está terminando a faculdade, assim 
como você. Fase difícil essa né?”. Neste momento o pensamento foi 
interrompido pelo telefone que tocava. Fiquei sentada observando 
os bordados do forro que ela escolheu cuidadosamente com Sandra.
 Cerca de dez minutos depois ela volta, disse que estava fa-
lando com a irmã. A mãe de Zelita havia feito uma pequena cirurgia 
nos olhos e não estava podendo sair de casa. Luzia, sua irmã, estava 
pedindo para que ela ficasse com sua mãe no outro dia para que ela 
pudesse fazer umas compras. “Tenho que ir pra lá amanhã, se deixar 
ela sozinha pode ter certeza que não vai tomar nenhum remédio”, 
comenta.
 Zelita começou a falar de como a mãe dela era brava na 
infância. “Lá em casa todo mundo era tratado na “rédia curta”, nin-
guém era doido desobedecer”, mesmo assim ela assume que muitas 
vezes ela e as irmãs saiam de casa quando os pais estavam dormindo 
para ir dançar no “inferninho”.
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 Mesmo tendo passado por altos 
e baixos, ela conseguiu criar a filha muito 
bem. Lili, como ela chama a filha, nunca 
deu muito trabalho. Teve fases de trabalho, 
mas sempre teve muito juízo, ainda mais 
comparando com os jovens que ela conhe-
ceu no seu segundo ensino médio.
 Lili estava terminando a faculdade e já trabalha na área. É uma 
menina esforçada para conseguir o que quer. “Sempre ensinei para mi-
nha filha que ela não podia ser como eu, ela tinha que estudar, trabalhar 
e conquistar tudo o que quer” reflete sobre o que considera o maior 
ensinamente que deu.
 Aos 46 anos de idade, está prestes a completar 26 anos de casada. 
Está prestes a formar a filha, prestes a ver o conselho que deu ser reali-
zado. Mesmo com uma filha de 23 anos de idade ela ainda age como se 
tivesse uma criança em casa e enche Lili de mimos e proteção, “tenho só 
ela, não sei o que seria de mim se a perdesse”.
 Deixando as roupas de lado ela vai no armário pegar o relógio 
para olhar as horas. Quase 18 horas e Zelita precisava se arrumar para 
uma reunião na igreja, antes disto preparou um lanche. Sentou para 
tomar o café, foi o momento em que deixou a correria para descansar. 
Tomou o café enquanto falava sobre as aventuras que tinha vivido ao 
longo de sua vida.
 As rugas começavam a ganhar espaço em seu rosto. Cada marca 
de expressão guardava os segredos, as dores e as alegrias vividas por ela. 
A simplicidade mostrava a ausência de vaidade e o excesso de bondade. 
Os olhos cansados mostravam que o dia havia sido cheio e cansativo. 
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Um pedido e 
outras histórias

 Sanches. 
 Esse é o nosso sobrenome. Na verdade é só um deles. Se eu não 
escrevesse aqui que nós também somos Reis, mamãe ficaria chateada. 
 Não sabemos se somos descendentes de espanhóis ou portu-
gueses. Provavelmente os dois. Meu avô materno era filho de índios. 
Nós somos brasileiros, nascidos e criados em Silvânia, interior de 
Goiás. Exceto minha mãe, que nasceu na cidade, mas cresceu em di-
versos lugares enquanto meu avô fazia praticamente uma expedição 
pela região leste do estado. 
 Em casa temos um dialeto especial de vocativos, ou algo as-
sim. Eu chamo meu irmão de... Irmão. Quando ele e eu falamos 
sobre nossos pais é papai e mamãe, quando falamos com eles são pai 
e mãe: “Irmão, mamãe mandou você guardar os sapatos que deixou 
na sala!”, “Pai, cadê a mamãe?”, “Oi, mãe. A vovó tá bem?”. Quando 
eu quero alguma coisa é paaai e mãããe, assim, bem cantado, agudo 
e meloso. Meu irmão não, ele é firme e decidido. Eu só descobri que 
falava assim quando ia fazer um pedido porque mamãe me contou, 
desde então venho procurando ser menos previsível para ter pelo 
menos a vantagem do elemento surpresa. 
 A vovó é vovó quando nos referimos a ela, vozinha quando 
conversamos com ela e vó para os demais netos, para os outros pa-
rentes, para o vizinho, para o moço da farmácia, para o papai e até 
para a mamãe, que é filha dela. Vovó é desse tipo de pessoa que tem 
um coração gigante, o que é muito bom, porque assim cabem todos 
os netos, inclusive os não consanguíneos. 
 Nós também temos um cachorro. Um vira-lata megaloma-
níaco de nome estrangeiro que morderia a própria sombra se isso 
fosse possível. Ele jura que é um rottweiler, o coitado. Por falar nisso, 
até hoje não decidi como se escreve o nome dele. Enfim. Apesar do 
nome e do temperamento um tanto difíceis, todos nós o amamos. 
Mamãe não dá o braço a torcer, mas quando pensa que não tem 
ninguém por perto ela fala com ele como se fosse um bebê. 
 O problema é que ela sempre foi dessas mães que exigem 
organização e querem manter a casa impecável, então, obviamente, 
ela não queria um cachorro. Mas nem tudo na vida acontece como 
a gente quer, certo? Eu provavelmente devo ter chorado, sapateado e 
prometido que limparia toda a sujeira que ele fizesse e que ele jamais 
entraria em casa. 
 Depois de muitas lágrimas, confusão e gritaria, ele acabou 
ficando e está conosco ha mais ou menos 10 anos. Mamãe insiste 
que é mais, mas eu não tenho certeza. O fato é: como resistir a uma 
pequena bolinha fofa de pelos e a uma pré-adolescente esgoelando?
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 Como já disse, minha família tem raízes (e a árvore inteira) 
em Silvânia. Na adolescência papai saiu da fazenda para concluir os 
estudos e trabalhar, mamãe voltou para a cidade e ali eles se encon-
traram algum tempo depois. 
 Papai era um rapaz, digamos, meio devagar. Aos 26 anos, 
magrelo e um pouco sem jeito, ainda estava solteiro, o que para a 
época só significava uma coisa: tio. Mamãe era uma moça bonita, 
de pernas grossas e cintura fina, cabelo cortado à moda do final da 
década de 80, ou seja, tinha algo semelhante a um poodle na cabeça, 
mas quase todo mundo tinha ou queria ter, então tudo bem. 
 Aos 18 anos ela se encantou pelo jovem que trabalhava na 
única loja de departamentos da cidadezinha e comentou o fato com 
uma amiga, que comentou com um amigo dele, que o provocou até 
a situação se desenrolar. Ah, os amigos! Pouco mais de um ano de-
pois eles se casaram e em abril do outro ano eu vim ao mundo.
 Eu tenho muitas lembranças de quando eu tinha três 
anos. Acredito que foi uma idade importante. Nós morávamos 
em uma casinha branca de chão de cimento queimado vermelho, 
que ficava bem no fundo de um quintal imenso que só tinha um 
canteirinho de margaridas, um sabugueiro e um sem fim de terra, 
para o terror absoluto de mamãe. 
 A oficina de motos que papai havia montado ficava em casa 
mesmo, na área da frente. Quando mamãe começou a dar aulas no 
colégio das freiras, como boa parte dos silvanienses o chama, era ele 
quem cuidava de mim. Não sem certa dificuldade. Parafusos e ferra-
mentas, para mim, eram brinquedos e, claro, eu não parava quieta. 
Subia nos móveis, cortava meu próprio cabelo, colocava água na 
salada, rabiscava as paredes...
 Algum tempo depois mamãe engravidou. Mas antes dis-
so, tem uma história interessante. 
 Mamãe e eu estávamos no quintal, à sombra do sabu-
gueiro, ela em um banquinho e eu no chão, afinal, já estava 
mesmo toda suja e suada de tanto brincar. Era uma tarde 
bonita que começava a dar lugar à noite, o céu alaranjado 
fazendo um jogo de tons com a terra vermelho-vivo, mas mamãe 
não tinha pressa. Ela limpava um peixe, provavelmente para o jantar, 
e eu observava aquele trabalho de gestos repetitivos e monótonos 
enquanto em minha cabecinha começava a brotar uma ideia incrí-
vel. Uma ideia não, uma vontade. 
 — Mãe, eu quero um irmãozinho – falei de repente, muito decidida. 
 Ela parou por um momento e olhou para mim rindo do meu 
rompante. 

 — Um irmãozinho? 
 — É, mãe, mas tem que ser menino. 
 — Por quê?
 — Não sei, só tem que ser menino. 
 Eu não me lembro como nossa conversa terminou, nem ma-
mãe. O que eu não sabia naquela época é que me desejo já havia sido 
providenciado e que alguns meses depois eu teria um irmão.
 Em três de agosto de 1994, mamãe saiu cedo de casa com 
sua enorme barriga de melancia e voltou poucos dias depois, meio 
desbarrigada, e com uma míni-pessoa rosada e chorona nos braços, 
envolta em panos e mais panos.
 Vovó ainda não morava com a gente naquele período, mas 
passou alguns dias em casa mantendo-a em ordem enquanto mamãe 
ainda não podia se levantar por muito tempo. 
 Naqueles dias dizia-se que mulher em resguardo só podia 
tomar sopa, não sei se ainda é assim, então vovó fazia uma espécie 
de engrossado de fubá de milho com frango caipira e um pouquinho 

de cebolinha verde para mamãe, que enquanto comia me dava 
“aviõezinhos” de comida na boca. Aquilo era uma delícia!

  Até aquele momento eu tinha a atenção dos meus pais 
única e exclusivamente para mim, então dias depois a presen-

ça do meu sonhado irmãozinho começou a me incomodar 
profundamente. A rotina de todos havia mudado 

e girava em torno das necessidades dele. Eu, ób-
vio, fiquei mordida de ciúmes e quis devolver 
meu “presente”. Eu que havia pedido, então 
podia muito bem retirar o pedido, oras. 
 Passei alguns dias tentando assustá-lo 
com minhas bonecas e fazê-lo chorar (mais 
do que o normal), ainda assim ele também 

acabou ficando e já está conosco a mais ou me-
nos 20 anos. Todos nós o amamos, inclusive eu, que 

geralmente não dou o braço a torcer, mas paro de fingir 
que ele é muito irritante quando não tem ninguém olhando. 

 Quando já éramos grandinhos, vovó e meu avô vieram mo-
rar conosco. Meu avô estava com Alzheimer e volta e meia saia de 
casa e se perdia, outra hora não nos deixava ir embora quando os 
visitávamos porque o rio Corumbá estava cheio e não era seguro 
atravessá-lo. Às vezes tocava vacas que só existiam em sua cabeça. 
 Como o quintal era muito grande, mamãe mandou construir 
uma casinha lá para eles, para que ela pudesse ficar de olho em meus 
avós e ajudá—los sem tirar por completo a liberdade deles.
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Meu avô faleceu cinco anos depois e nós nos mudamos para uma 
casa maior onde havia um quarto para a vovó. Depois nos mu-
damos novamente para uma casa onde, além de um quarto 
para a vovó, havia também um cercadinho para meu ca-
chorro. 
 A oficina do papai hoje se estendeu também em 
uma loja de peças e ocupa quase tudo o que era o quin-
tal da nossa primeira casa, só não ocupou o lugar dela 
própria, que ainda está lá, mas agora parece velha e 
muito pequenina. 
 Mamãe trabalha em outra escola, agora 
como coordenadora pedagógica, e ainda consegue 
manter a casa em ordem, exceto quando meu irmão 
e eu vamos para lá nos finais de semana. Ela diz que 
nós somos furacões. Mas meu irmão é um furacão 
de intensidade 4 na escala Saffir-Simpson, enquanto 
eu sou mais uma tempestade tropical do que um fu-
racão propriamente dito. Nós agora somos melho-
res irmãos e moramos em Goiânia, onde mantemos 
a casa razoavelmente organizada, mas sempre limpa. 
Mais por causa dele do que de mim, vejam só.
 Vovó não sai mais para passear na casa dos 
vizinhos e amigos, como gostava de fazer todos os 
dias, desde que caiu e quebrou uma vértebra. Ela teve 
uma recuperação lenta e dolorosa e nunca teve de volta o 
equilíbrio necessário para andar sozinha. Se ela se entris-
teceu? Acho mais fácil nevar em Goiás do que vovó perder 
a alegria. Ela acorda todos os dias cedo, toma banho com a ajuda 
de mamãe ou da moça que a acompanha, se perfuma, passa seus 
cremes, depois se senta na área onde lê a Bíblia por horas e horas e 
canta hinos de louvor. 
 Meu cachorro, que supostamente é um cão idoso, continua 
serelepe como sempre, apesar de parar para ouvir vovó cantar. Nun-
ca conseguimos brincar com ele a ponto de cansá-lo, somos sempre 
nós que saímos totalmente exaustos enquanto ele pede mais uma 
rodada de jogar qualquer coisa – garrafas, bolas, limões, abóboras 
(sim, abóboras) – para ele buscar.
 Delcides, Felipe, Marilza, Laysse, Raul e Scoty (?). Nós so-
mos os Sanches e, como vocês podem ver, somos uma família abso-
lutamente normal. Ou quase. 
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“Não se nasce mulher, 
torna-se.” 

 Assim Simone de Beauvoir definiu a construção cultural em 
torno do gênero feminino em O segundo sexo, uma obra que lançou 
luz sobre a condição feminina no começo do século 20 e estabeleceu 
as bases do feminismo desde então. Byanca nunca ouviu falar de 
Simone, mas logo em sua primeira fala confirma a tese da filósofa 
francesa: “Sempre fui uma menininha”, com ênfase no sempre que 
não deixa margem para dúvidas. Já Simone em seu tempo talvez não 
previsse que, um século depois, seu legado fizesse eco nas palavras 
de uma mulher como Byanca. 
 Madame de Beauvoir estava certa ao afirmar que todas as 
ideias a respeito do ser mulher são conceitos culturalmente constru-
ídos. É certo que não há um modelo padrão que defina e delimite o 
que é ser mulher. Ao longo do século passado e ainda hoje, cientis-
tas, filósofos e artistas se debruçaram a tentar compreender o femi-
nino, sob todos os ângulos e lógicas possíveis. “Afinal o que querem 

as mulheres?”, já se perguntava Freud. Mas todas as abstrações exis-
tentes sobre o que é ser mulher se manifestam na figura de Byanca.  
Em sua presença, não há do que duvidar: ali está uma mulher. 
 Uma mulher que transgride o padrão binário a que acos-
tumamos nossos olhos ao catalogar o mundo que nos cerca. Yin 
e yang, bem e mal, céu e inferno, macho e fêmea, tudo balela. 
Uma mulher que transmuta qualquer verdade pré-estabelecida em 
conceitos que necessitam com urgência ser revistos. Uma mulher 
que transpõe a barreira do que é socialmente imposto e desfila em 
público a persona o que sempre usou na intimidade. Uma mulher 
em franca transformação de si mesma e do mundo. Byanca é uma 
mulher transexual.
 O passado de Byanca é uma antologia de lembranças tristes, 
seu presente é a ansiedade dos momentos finais de uma busca que 
percorreu todos os seus 28 anos. Logo no começo de 2014 ela irá se 
submeter à cirurgia que vai adaptar seu corpo à forma com que ela 
sempre se viu e se reconheceu. Seu futuro próximo é ser fisicamente 
uma mulher. Só então seus documentos passarão a ter Byanca – as-
sim com um y – no lugar do nome de batismo, que ela reluta em 
dizer e aqui não será mencionado. E é possível que a partir de então 
Byanca se acostume com a ideia de ser a primeira pessoa do singular 
na sua história.
 Ao longo das quase cinco horas que durou a entrevista para 
esse relato, poucas foram as vezes que Byanca referiu a si mesma 
como “eu”. Em alguns momentos ela se referia como a Byanca: “Na-
quele tempo não tinha a Byanca ainda”. Em outras vezes ela se apre-
sentava como uma porta-voz das mulheres transexuais: “A mulher 
transexual, ela se vê como qualquer outra mulher”. Ela aí se tornava 
uma entidade múltipla, um “nós”. E por vezes ela se refletia no outro, 
uma segunda pessoa então surgia: “Aquela coisa de te olharem torto, 
ou às vezes de tirarem o mérito do seu profissionalismo, por um 
rótulo que a sociedade te dá.” 
 Não fica claro se Byanca usa esse expediente para proteger 
um self construído em meio a muita pressão, do mundo e de si 
mesma. O que fica evidente é que quando coloca vivências próprias 
na voz de outra pessoa, o que ela quer é se enxergar no outro, se en-
contrar, se reconhecer ali. É nesse momento que eu percebo que por 
mais diferentes que nós, seres humanos, sejamos, todos desejamos 
a mesma coisa. Mais do que ser amados e aceitos, nós queremos ser 
compreendidos. Byanca quer se ver no outro e se encontrar decifra-
da, entendida. Um anseio compreensível, de quem passou metade da 
vida tentando se entender e a outra metade tendo que se explicar.
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“Não me venha falar da 
malícia de toda mulher
Cada um sabe a dor e a 
delícia de ser o que é” 

(Caetano Veloso, O dom de iludir)

 Byanca, filha de um lavrador e uma dona de casa, nasceu em 
Córrego do Ouro, cidadela no interior de Goiás, uma “corrutela de 
pouquíssimos habitantes”, como ela descreve. Fica ali, num pontinho 
invisível do mapa ao lado de São Luís de Montes Belos. Uma grande 
virtude de cidades assim é que todo mundo se conhece, por outro 
lado, o maior defeito de cidades assim é que todo mundo se conhe-
ce. Então, para o garoto que sempre foi uma menininha foi muito 
difícil passar incólume à zombaria na rua, ao bullying na escola e 
à violência dentro de casa. “Eu me via como menina desde 
criança, embora eu não pudesse me comportar como 
tal por causa da família. Era um menininho, mas me 
sentia uma menininha por dentro” diz ela, “ Não sabia 
lidar muito bem com esses sentimentos, porque afinal 
de contas era uma criança”. 
 Byanca era popular na escola, sabia cativar colegas 
e professores, foi uma criança razoavelmente desenvolta. Mas 
sempre escutava de algum colega provocador um “mariquinha” 
ou percebia algum olhar maldoso de um adulto condenando 
silenciosamente seu comportamento. Algo que para ela sem-
pre foi orgânico, como brincar de boneca com a irmã, era 
visto como uma afronta à ordem natural das coisas. Pelo 
menos a ordem natural de Córrego do Ouro. “Sempre que 
a minha mãe me via brincando com as bonecas da minha 
irmã tentava tirar, proibir. Na minha família menina tem que 
brincar com menina e menino tem que brincar com menino.”
 O que para Byanca era apenas um comportamento natural, 
seus gestos, sua fala, seus modos, era sempre motivo de repressão 
por parte dos familiares. Ela atravessou a infância tendo que emular 
comportamentos “de menino”, em parte para evitar mais reprimen-
das, em parte para garantir um pouco que fosse de aceitação. Mas 
cada vez que ela forçava um traço que não era seu, se sentia violen-
tada, não entendia bem, mas não achava certo. “Poucas coisas da 
minha infância me trazem boas lembranças, a maior parte é dor, 

traumas” ela diz antes de um longo suspiro, seguido de um olhar 
vago. E arremata: “Eu já apanhei para falar grosso.” 
 A chance de sair de Córrego do Ouro ganhar a estrada para 
tentar encher de mundo o buraco de dúvidas que a consumia foi aos 
17 anos. Foi quando veio para Goiânia. Tinha gastado bem pouco 
a vida ainda, imberbe, sem ter sequer experimentado uma paixoni-
te adolescente. “Naquela época eu ainda não era a Byanca, eu não 
queria sair com gay, eu queria sair com homens que gostassem de 
mulher. E um homem de lá, por ser hétero não iria sair comigo, a 
minha aparência era masculina.” O primeiro beijo só veio aos 19 
anos. Desse beijo inaugural até conhecer seu marido, há dez meses, 
foram poucos os homens com quem se relacionou.
 Até compreender que era de fato uma mulher e que precisava 
de ajuda para fazer com que essa mulher saísse do imaginário e se tor-
nasse a sua realidade, ela tentou performar outros gêneros. “Achei que 
eu pertencia a um determinado grupo que não pertencia, a princípio 

eu achava que era gay, né? Mas depois eu fui entendendo que 
não era. Não se tratava de sexualidade em si e na verdade 
de gênero.” Com muita pesquisa sobre a transexualidade e a 
independência financeira ela decidiu fazer terapia hormonal 

e começou o processo de feminilização.
   Aos 22 anos, Byanca estava prestes a nascer. E 

foi batizada por uma amiga travesti. “Acho que você tem 
cara de Byanca”, ela disse, e o nome pegou. Com um 
y. “Foi um enfeite que ela colocou e acabou ficando 
por capricho, Eu gostei do nome e ficou.” Em Goiânia, 

Byanca foi morar sozinha, fez amigos, foi procurar em-
prego. Chegou a ir a várias entrevistas de emprego em que se 

saia bem na seleção e na entrevista, mas quando entregava 
os documentos, a mesma reação de sempre: “Mas você é 
homem.” e não adiantava tentar explicar, porque “não é o 
que está no seu documento”. E ela era dispensada, sem nem 

um passe bem, tenha um bom dia. 
  Para nossa sociedade totalmente enquadrada num 
sistema binário, não importa se Byanca é transgênero, travesti, 

transexual, transformista. Se ela não corresponde ao homem —
aqui — mulher — ali, seu lugar é à margem. “Quando se fala tran-
sexual a primeira ideia que se tem é de vulgaridade, de prostituição, 
de sexo. Quando você fala as pessoas associam primeiramente a isso, 
principalmente os homens. Os homens quando olham para a gente é 
como se fosse uma máquina de fazer sexo. E para as outras pessoas 
é prostituição, vulgaridade. Julgam por classe, não por pessoa.”
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“Toda mulher quer ser amada
Toda mulher quer ser feliz

Toda mulher se faz de coitada
Toda mulher é meio Leila Diniz”

(Rita Lee - Todas as mulheres do mundo)

 Byanca aprendeu cedo e na base do grito o que é ser uma 
mulher. Perdeu a conta de quantas vezes foi desrespeitada em seus 
direitos sobre seu corpo, foram inúmeras as cantadas agressivas que 
sofreu. “Já cheguei a ser abordada na rua, o cara me parar para me 
perguntar quanto era o meu programa. Aí eu respondia ‘não, você 
deve estar me confundindo, não faço programa não’ e ele, ‘ah, 
para, fala quanto que é, eu sei que você faz programa, pode falar 
quanto é, eu pago. Não precisa fazer tipo pra mim não’”. Coisas 
assim, que machucam qualquer mulher se multiplicam quando 
se trata de uma mulher trans. 
 “Na verdade nós mulheres transexuais sofremos 
muito mais porque além de lidar com nossos próprios 
conflitos, psíquico e físico, a gente tem que lidar com 
o preconceito, a crueldade das pessoas que sem saber 
nada da história da gente, da vida da gente, da digni-
dade da gente, julgam, colocam um rótulo que não nos 
cabe,” ela diz, num tom de revolta. Não foram poucas 
as vezes que ela encontrou quem a fizesse se sentir 
mal apenas por ser quem é. Gente que age “cruelmente, 
simplesmente pelo bel-prazer de rir de você, de te usar 
pra servir de chacota mesmo”.
 Talvez por isso ela, tenha absorvido parte da luta 
feminista de lutar para garantir igualdade e respeito. Uma 
trans-feminista. Nesse momento os grupos feministas come-
çam a perceber que não se pode lutar para libertar as mulheres 
da opressão sem abraçar as mulheres trans nessa luta. E elas podem 
contar com Byanca e seu discurso de sororidade: “Eu sofri tanto por 
questões de desinformação, de sempre ter que lutar sozinha, de me 
defender sozinha. E é por isso que eu gosto de ajudar quem precisa 
de ajuda, de informação, de se defender. Eu sempre me compadeço. 
Causas sociais me atraem.”
 Uma mulher feminista, libertária, a favor das liberdades do cor-
po e um pouco puritana quando se trata do seu próprio corpo. Ficar nua 

na frente de um homem foi quase um parto: “Até hoje eu não consigo 
me olhar no espelho completamente. É uma coisa que me incomoda. 
Em questão de relacionamentos, eu nunca tive muitos de chegar aos 
finalmente, para a intimidade total de eu me despir. Mas sempre quan-
do eu tive, a pessoa tinha que me passar muita segurança, me cativar 
muito para eu conseguir me soltar, porque eu não conseguia. Eu sem-
pre tive muita vergonha dessa parte do meu corpo.” 
 Ela confessa se sentir desconfortável com sua genitália, a 
prova física de que seu corpo já foi masculino um dia. “Na intimida-
de, existem certas posições que eu nem faço para que não me vejam, 
não vejam o que eu não quero mostrar. É como se fosse uma parte 
do seu corpo que tem uma deformidade, que você não quer mostrar, 
que você sente que não é seu. Só vou conseguir me livrar disso no 
dia em que eu realmente remover de fato.”
 Apesar de existir um abismo entre o que a sociedade ignora 
sobre condição transexual e o que ela precisa de fato saber, nesse mo-
mento a sociedade vive um momento de visibilidade trans. A modelo 
Lea T chamou atenção pela beleza nas principais passarelas do mundo, 
fez recentemente a cirurgia de redesignação de sexo. A cantora Mel, 
vocalista da Banda Uó e a modelo Ariadna, ex-participante do Big 
Brother também são transexuais que se destacam no mundo do entre-
tenimento. Antes disso, lá pelos idos de 1985, Roberta Close era vista 
com um misto de fascínio e sensacionalismo, um pavão misterioso. 
Mas graças a ela, muita gente descobriu ser possível uma pessoa de um 

gênero estar presa num corpo de outro gênero.
  Com seu porte altivo, sua beleza morena e seu metro 

e oitenta, Byanca poderia facilmente ser modelo. Mas a 
forma com que resguarda seu corpo seria um empe-

cilho: “Não. Eu sei que acabo chamando um pouco 
de atenção, talvez pela minha altura. Mas eu não 

me sentiria à vontade, para fazer foto eu teria 
que ter um perfil profissional, algumas coi-
sas eu teria que aceitar fazer e eu não con-
seguiria” Mas o fato de existirem transexuais 
em evidência para ela é algo a se comemorar, 
porque rompe paradigmas, educa a sociedade 
para a diferença. Primeiro porque “as pesso-
as acham que transexual e travesti é tudo a 

mesma coisa, que todas fazem programa e no 
máximo é a cabeleireira.”

 Outra ideia a que o senso comum se acostu-
ma é a de que a pessoa decide por conta própria, 
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num rompante, mudar de sexo. “Uma ideia comum é a de que a 
transexual era um rapaz de bigode que do nada um dia acordou en-
tediada e resolveu virar mulher.” Na verdade o processo transexuali-
zador é difícil e doloroso. Não tem como ser feito de um dia pro ou-
tro, tampouco prescinde de acompanhamento médico e psicológico. 
“Às vezes você tem que matar uma pessoa para outra nascer”, conta 
Byanca. E esse nascimento requer o apoio da família. “A aceitação 
familiar de compreender a ideia do que vem a ser transexualidade é 
muito difícil. Para os meus pais – meu pai até que nem tanto – mas 
para minha mãe foi muito difícil aceitar essa ideia. De mudar o ar-
tigo de o para a.” 
 Durante toda a vida Byanca foi, como ela descreve, “extema-
mente feminina”. Nunca teve que chegar para dona Eva e dizer exa-
tamente o qual era sua identidade de gênero. Até porque para isso 
ela precisaria saber exatamente o que era. Quando ela soube, foi 
exatamente o que ela fez. “Quando eu cheguei foi pra dizer pra 
ela que eu tinha entrado num processo de tratamento, que eu ia 
fazer uma cirurgia pra mudar e que eu não queria aquele trata-
mento masculino mais, que ele já me incomodava.” A mãe ainda 
relutou um pouco, a tratava como “meu filho” durante algum 
tempo, mesmo na frente de outras pessoas e isso constrangia a 
todos. “Foi aí que eu tive que explicar pra ela que no momento 
que ela me chama de Byanca, que me trata como “ela” é o mo-
mento que eu sei que as pessoas reconhecem a mulher que existe 
em mim, apesar do estereótipo, apesar do físico ainda, apesar de 
não ter escrito no documento o sexo feminino. No início teve 
muita resistência, agora ela aceita a ideia.”
 O reconhecimento por parte do outro de que ela é uma 
mulher é para ela, uma coisa boa. Mas pode gerar alguns mal-en-
tendidos. Como no caso do colega de trabalho, médico no hospi-
tal onde Byanca é camareira. “A gente se via, se cumprimentava 
nos corredores do hospital. Todo mundo me conhece lá, algumas 
pessoas sabem da minha condição, outras olham e concluem, jul-
gam. Quando ele me chamou pra um happy hour eu aceitei, imagi-
nei que ele soubesse, tinha mais ou menos uma ideia.” No carro, no 
meio de uma conversa informal ela mencionou que era uma mulher 
trans. “Na hora eu percebi que ele não sabia. Eu fiquei sem graça, sem 
saber o que fazer. Preferi ser direta e falar pra ele pra evitar um cons-
trangimento maior depois. Expliquei pra ele em detalhes, falei o que 
era, ele ficou atônito, óbvio.” Ele não a destratou, mas disse que não 
poderia rolar nada, que não estava preparado para lidar com aquilo. 
Apesar do constrangimento, a relação de colegas continuou.

“A mulher tem na face dois brilhantes
Condutores fiéis de seu destino
Quem não ama o sorriso feminino

Desconhece a poesia de Cervantes”
 (Zé Ramalho - Mulher nova, bonita e carinhosa)

 Foi assim, com um mal-entendido, que co-
meçou o romance de Byanca com Valdeir, 
hoje seu marido. Após uma sucessão de 
desenganos, cantadas grosseiras e de 
homens que, apesar de querer algo com 
ela, não assumiam uma relação, o cora-

ção de Byanca estava fechado pra balan-
ço. “Homens que quer só sexo,” ela diz sobre 

os que propunham levar a relação na clandestini-
dade. “Só que foi uma coisa que eu nunca aceitei. 

Tanto é que já estava sozinha há oito meses. Porque se 
fosse pra ficar com alguém só pra ficar escondido, pra 

mim não serviria, porque eu tenho dignidade. Não vou 
me submeter a esse tipo de capricho preconceituoso, mesmo 
porque eu estaria contribuindo pra esse preconceito.”
 Então quando o Valdeir chegou, ela já estava na de-
fensiva. “Ele morava no mesmo bairro que eu e me via na 
rua, sempre ficava me olhando, aí eu disfarçava.” Um dia 
o flerte evoluiu: “Ele me abordou e pediu meu telefone, 

eu dei, a princípio, com medo porque eu pensava que ele 
é casado, mesmo assim eu dei. Conversamos um pouco ele 

me convidou pra sair.” Saíram, conversaram, se divertiram 
juntos. Ela se desarmou. Quando foi deixá-la em casa, ao abrir 

a porta pra que ela descesse – “uma gracinha, um gentleman” – ele 
tentou um beijo e ela se esquivou. Porque até então ela não tinha 
falado nada e não tinha certeza se ele sabia. “Eu não queria mais 
aquele engano. Aí eu me esquivei, e ele ‘O que foi, não gostou de 
mim, não rolou química?’ e eu: ‘Não é nada com você, sou eu.’”
 “Talvez eu não corresponda cem por cento sua expectativa 
sobre mim.” Assim Byanca começou a contar pra ele sobre sua con-
dição.  Trêmula e ofegante, ela ponderava se deveria contar e correr 
o risco de estragar tudo, porque ela tinha gostado dele. “Expliquei 
do melhor jeito que pude porque a maioria das pessoas confunde 
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transexual com hermafrodita ou com travesti. 
Então eu tive que explicar em detalhes o que 

era.” Valdeir ficou mais de meia hora olhan-
do pra ela e fazendo todo tipo de pergunta. 

Ela disse que iria pra casa, que se ele não a 
aceitasse seria normal, ela mesma não se acei-

tava como era. “Aí ele virou pra mim e disse 
que a expectativa dele não tinha mudado em 
nada. Que continuava me achando atraente, 
que a impressão que ele tinha tido de mim não 
tinha sido desfeita com a revelação.” Aí eles se 
beijaram e partiram dali para um romance. 
 Claro que nem tudo foram flores, no começo 
da relação ele teve uma pequena crise existen-
cial, de se perguntar se realmente poderia as-
sumir essa relação, esse amor. Mas vencer essa 
barreira foi o que mostrou para Byanca que 

Valdeir é um homem diferente: “O diferencial 
[do Valdeir] é o tanto de barreiras que ele 
rompeu. Rompeu com um orgulho mascu-
lino, machista mesmo. Aos poucos ele foi 

entendendo a mulher que eu sou, ele foi 
conhecendo essa mulher. E isso aca-

bou virando apenas um detalhe na 
intimidade.” Segundo ela, pas-

sando daí ele a trata como 
trataria qualquer mulher.

 Nesse ponto da entrevista, Byanca não contém as lágrimas. 
Emocionada ela relata: “Eu sou muito romântica. [chorando] Nossa, 
desculpa. O marido que eu tenho hoje é o marido que toda transe-
xual sonha ter. Porque só quem é sabe o quanto é difícil. Às vezes 
eu nem acredito, fico pensando que vai acontecer alguma coisa, que 
vai acabar tudo. Porque de fato ele é um homem de verdade e me 
faz sentir realmente uma mulher.” Hoje Byanca e Valdeir vivem jun-
tos, ele a assumiu pra sociedade e pra família e ele não esconde de 
ninguém que ela ainda não é operada. Pensam em se casar, quando 
a fase da cirurgia for superada, quando os documentos de Byanca 
estiverem de acordo com o que ela é, casar “como manda o figurino.”
 E talvez, quem sabe, um dia ter filhos. Byanca sempre teve o 
sonho de ser mãe um dia. É algo que ela pensa. E repensa: “Ser mãe 
é uma responsabilidade muito grande. Às vezes me dá um pouco de 
medo. Medo de se isso acontecer meu filho ou minha filha sofra pre-
conceito por ter uma mãe transexual, que a minha condição reflita 
coisas ruins em cima deles. Então eu penso muito e deixo na mão 
de Deus, se ele achar que eu mereço ser mãe de alguém, se ele me 
confiar a maternidade eu vou estar aqui.”

“Eu tava rezando ali, completamente, 
um crente, uma lente, era uma visão

Totalmente terceiro sexo,
totalmente terceiro mundo 

Terceiro milênio, carne nua, nua, nua...
(...) Mas entre outras coisas via o moço for-

te E a mulher macia, ‘denda’ escuridão
Via o que é visível, via o que não via

E o que a poesia e a profecia
Não veem, mas veem, veem, veem...”

(Caetano Veloso, Eu sou Neguinha?)

 Em fevereiro de 2014 quando não houver mais senões, quan-
do Byanca puder se olhar no espelho e gostar de se ver por completo, 
quando ela puder namorar sem amarras, será o fim de um processo 
que se iniciou há três anos. Ela é paciente do Hospital das Clínicas 
de Goiânia, no pioneiro Projeto Transexualismo, que oferece apoio 
psicológico e acompanhamento clínico a transexuais, masculinos e 
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femininos que queiram fazer a cirurgia de redesignação de sexo. Ela 
sente que essa cirurgia é o momento mais importante da sua 
vida, uma libertação de uma vida cheia de preconceitos, 
violência, não-aceitação de si mesma e dos outros.
 Até lá ela se divide entre o trabalho e o ca-
samento. Para garantir estabilidade, ela prestou 
concurso do Estado para ser funcionária pública 
na área da saúde. Hoje ela uma das camareiras 
do HGG em Goiânia, no seu crachá ela exibe 
orgulhosa o nome com o qual escolheu ser 
chamada: Byanca. Entre seus planos está 
voltar a estudar, já que abandonou o curso 
de Letras pela metade. Agora ela quer fazer 
Serviço Social, quer cumprir sua vocação, 
ajudar a quem precisa. 
 Enquanto isso ela tenta ter bom 
humor pra lidar com pessoas como a mu-
lher que tentou evangelizá-la no ônibus 
um dia desses: “Ela ficou olhando pra 
mim ininterruptamente. Fez sinal pra 
descer, visivelmente ela era evangéli-
ca pelas roupas dela aí, ela disse pra 
mim ‘Jesus te ama’ e eu virei pra 
ela e disse ‘eu sei, ele me dá 
provas disso diariamente’ aí 
falou assim ‘então aproveita e 
sai dessa vida’ e eu respondi ‘o 
que você sabe da minha vida?’ Ela ficou sem 
resposta, desceu e foi embora.
 O que sabemos da vida do outro? O que 
sabemos de nós mesmos? Byanca é hoje uma 
mulher a um passo de se realizar. Se não se nasce 
mulher, como teorizou Simone de Beauvoir, para 
Byanca a questão é mais cartesiana: “Para as pesso-
as, ser mulher – a maioria das pessoas está bitolada 
simplesmente na sexualidade, não no gênero – é 
simplesmente ter uma vagina. Ser mulher é mui-
to mais que ter uma vagina. É atitude, é respeito, é 
dignidade, é muito mais que isso.” Pelo sim pelo não, 
essa é a etapa que falta para que ela se aproprie do seu 
próprio eu.
 

Transpondo barreiras – entenda as diferençaS
 Por serem demandas da causa LGBT (lésbicas, gays, 

bissexuais e transgêneros), muitas vezes confundimos 
transexuais com travestis, trangêneros e hermafroditas.  
Resumindo de forma rápida, travestis são pessoas que 
se identificam com a imagem e o estilo do sexo opos-
to, apropriando-se de indumentárias e adereços de sua 

estética, realizando com frequência a transformação de 
seus corpos, quer por meio da ingestão de hormônios, 

quer através da aplicação de silicone industrial e das 
cirurgias de correção estética e de próteses. 

 Transexuais são pessoas com demandas de 
cirurgias de mudança de sexo e de identidade civil. 
Estas demandas não são encontradas nas reivindica-
ções emancipatórias das travestis. Já os transgêneros 

é a designação geral para as pessoas que se caracteri-
zam esteticamente por orientação do gênero oposto, 
mesmo que não se mantenha  o tempo todo nesta ca-
racterização. Como exemplos de transgênero podemos 

elencar transformistas e drags queens. 
 Já hermafroditas, segundo a literatura médi-

ca, são as pessoas que nascem com caracte-
rísticas biológicas dos dois sexos, mascu-

lino e feminino. Geralmente a criança 
é registrada em um dos gêneros e 

a partir de certa idade ela pode 
se submeter à cirurgia que adé-
qua seu corpo a um dos sexos. 
Apesar do registro, ela pode ao 

longo da vida desenvolver traços 
predominantes apenas de um sexo. 

Por causa disso, na Alemanha tomou-se 
em 2013 a decisão inédita de registrar uma criança 
hermafrodita (o termo médico é intersexo) com sexo 
indefinido, pra que se possa retificar mais tarde.

Fonte: Diversidade Sexual na Educação: problematizações sobre a homofobia nas es-
colas – Rogério Diniz Junqueira (organizador) – Editora UNESCO
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 “Ok.” Foi assim que Caleb aceitou o convite para ser o per-
sonagem deste perfil. “Hoje você já pode ir comigo lá no Centro de 
Artes”, emendou. O Centro é uma escola de artes da Igreja 
na qual Caleb se criou. Ele participaria, no dia seguinte ao 
convite, de um workshop de dança, uma de suas paixões, 
promovido pela escola na qual já estudou.
 Eu o acompanharia no workshop. “Lá, onde va-
mos, vai ser o lugar perfeito para a sua pesquisa; o lugar que mais 
tem gay é a rede de artes”, afirma. A minha pesquisa, na verdade, é 
este perfil. O meu tema, como expliquei a Caleb, ao fazer o con-
vite: “quero explorar a homossexualidade na igreja, a relação com 
a religião e a vida dupla que muitos são praticamente obrigados 
a levar”. Caleb vive duas vidas. Caleb é protestante e é gay. 
Caleb está entre o Céu e o Inferno.
 Era sábado e, naquela noite, foi a vez de Caleb fazer 
um convite:
 — Vamos sair? — Caleb e eu já nos conhecíamos 
e, como em tudo o que se propõe a fazer, ele estava deci-
dido a levar nossa convivência de maneira intensa.
 — Para onde? — questionei.
 — Para o Pub.
  The Pub é uma das mais tradicionais boates para 
o público gay de Goiânia. Com o ambiente repleto de espelhos, 
fumaça, predominantemente vermelho e com corpos suados se 
movendo freneticamente, se assemelha mesmo à ideia que habita 
o consciente coletivo de como seria o Inferno. Mas Caleb estava 
em casa. Uma delas, ao menos.
 Algumas horas de dança e conversa, dois rapazes beija-
dos — Caleb aproveitou a noite como qualquer outro jovem 
da sua idade, até altas horas da madrugada, apesar de ter 

Então Calebe fez calar o povo perante               
        Moisés, e disse: Certamente subire-

mos e a possuiremos em herança; porque 
seguramente prevaleceremos contra ela.

Números 13:30

planejado não demorar muito. No outro dia, não conseguiu 
acordar a tempo para o workshop. “Olha o que eu perdi”, 

me disse, depois, mostrando um vídeo da apresentação do 
grupo que participaria, caso tivesse se levantado na hora que 

pretendia. Mostrava-se realmente chateado por não ter con-
seguido. Culpado, até. E era assim, entre a cruz e a espada, há 

bastante tempo. E continuaria no meio desse embate 
por mais tempo ainda. “Eu fui criado dentro da 

igreja”, explica o jovem de 23 anos. “Minha vida 
inteira me ensinaram que isso era errado”. Mas 

assim era, por mais que esperasse — e se esforças-
se — por algo diferente.
 Muitas vezes durante nossa convivência Caleb se mostrava 
em forte combate. Ele contra si próprio, dividido entre sua natureza 
e sua crença. “Eu odeio ser gay” era uma afirmação comum e nor-
malmente vinha de surpresa, depois de um momento de quietude, 
assim como as maiores tempestades, e era intenso e desolador, como 
as estrelas do céu caindo sobre a terra.
 Caleb é um ser intenso e inconstante. Oito ou oitenta; não 
há meio termo: “porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-
te-ei da minha boca” (Apocalipse 3:16). Às vezes o humor está ótimo 
e ele se aproxima elétrico e falante e discursa sobre todas as mara-

vilhas que consegue se lembrar do mun-
do no qual, segundo ele, está inserido 

não chega a fazer um ano. Em outros 
momentos, as palavras são poucas e 
carregadas de pesar: Caleb sente fal-
ta da igreja na qual foi criado e sente 
que esses dois mundos em constante 

colisão não vão poder, nunca, se conciliar.
 — Aconteceu algo? — pergunto, ao 
perceber o silêncio que o engasga nessas 

ocasiões.
 Caleb balança a cabeça em negativa e respon-

de com um “me dá um tempo”, longe de 
ser arrogante, mas quase sem forças. De-

pois desse tempo, recluso com seus pensa-
mentos e sua luta, ele volta a falar:

 — Pronto, já estou melhor.
         — Quer conversar?

 E assim ele dá voz aos pensamentos que o atormentam.
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         Nascido em fevereiro de 1990, em uma família tradicio-
nalmente protestante, desde muito jovem, viveu a igreja como 
um todo, inclusive estudando no colégio fundado pelo templo 
que frequentava.
         Ainda jovem, Caleb foi, de certa forma, adotado por um ca-
sal de bispos de sua igreja. O bispo e a esposa tinham um filho da 
mesma idade de Caleb. Eles seriam criados juntos e nada poderia 
dar errado. “Mas eles nem imaginam o que a gente fazia”, diz Caleb 
em tom de confissão.
         Caleb e o jovem filho do casal apaixonaram-se. Para eles 
— agora, sim! — tudo poderia dar errado. A paixão foi vivida em 
silêncio, no escuro do quarto ou escondida dentro do closet — lite-
ralmente. Escondida dos olhos dos pais e da igreja, que dispensava 
grande atenção aos dois, sendo eles os filhos de um dos homens 
mais poderosos da instituição.
         “Se bem que eu não sei como eles não perceberam…” A dú-
vida de Caleb é explicada pelo fato de que os dois não se desgruda-
vam. Descobrindo e experimentando sua sexualidade, os dois garo-
tos faziam tudo juntos, também as coisas que todo menino daquela 

idade fazia. Os dois chegavam a se vestir igual, tal 
como pequenos gêmeos, a despeito do 

fato de que eles já estavam bem 
crescidinhos e não eram, de 

fato, irmãos. Talvez te-
riam sido almas gê-

meas se a religião 
de que fazem 

parte acei-
tasse essa 
possibili-
dade.
         

No princípio era o Verbo
João 1:1

 “A gente se entendia”, diz Caleb com a voz carregada 
de nostalgia.
         Fato importante: apenas Caleb pode falar do filho dos 
bispos. Quando outros que o conheceram começam a tecer co-
mentários (nem sempre dos melhores), são logo cortados por um 
“vamos mudar de assunto” quase gritado. “Eu não gosto que falem 
dele”, acrescenta Caleb, em segredo.
         — Tenho medo de que ele tenha sido o meu único amor 
— me surpreende, em outra oportunidade.
         — Não é cedo para dizer isso?
         — Mas eu nunca senti por mais ninguém o que eu sentia 
por ele! A gente dava muito certo! Até as nossas frescuras eram 
as mesmas. Logo depois de ficarmos juntos, a gente corria para o 
banho, porque tínhamos nojo de ficarmos sujos de porra.
         Os dois também dividiam as crises típicas de jovens que se 
descobrem interessados por pessoas do mesmo sexo, e que talvez 
seja um fardo um tanto mais pesado para quem está tão fortemen-
te ligado a uma religião que condena relacionamentos homosse-
xuais com veemência.
         “Até nos momentos de crise a gente se entendia: quando 
eu estava mal, ele me ajudava e, quando ele fica mal, eu tinha que 
segurar a barra”, explica Caleb e acrescenta que momentos em que 
eles se afastavam um pouco (e a única razão para esses afastamen-
tos era o conflito entre a crença e o desejo, por parte de um ou de 
outro) não eram tão raros, mas logo eram superados. Ao menos 
era o que acontecia antes da última separação.
         O  filho dos bispos se casou com uma moça de boa família 
e fé, como bom seguidor de sua religião e figura exemplar para 
os outros membros da igreja. “Antes do casamento dele, a gente 
se pegou no quarto”, Caleb diz e eu não consigo decidir se seria 
repulsa ou saudade que permeava sua voz.
 O filho pródigo também mudou-se para fora do país, 
com a esposa.
 Da despedida, Caleb lembra com tristeza e lágrimas quase 
incontidas nos olhos:
 — Foi horrível quando ele foi embora! Parecia que eu es-
tava perdendo um pedaço de mim. No aeroporto, quando todos 
foram se despedir, eu grudei em um de seus lados, abraçado a ele, 
chorando, e os outros que o abraçacem do lado que ficou livre. Eu 
não saí de perto dele enquanto pude. A mãe dele pedia pra eu dar 
espaço, mas eu não largava.
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 Ainda hoje Caleb fala de seu primeiro amor. O joga na 
conversa, como quem só precisa desabafar; tirar do peito, um 
peso. O comentário pode vir de formas diferentes, dependendo 
do humor. Pode ser um “o cabelo ainda é o mesmo…”, mostrando 
uma foto postada recentemente em uma rede social, ou algo mais 
agressivo como “era para eu estar no lugar dela”, ao ver uma outra 
foto do casal.
 “A gente falava em ter uma casa nossa, em vivermos juntos”. 
Talvez Caleb ainda acredite nessa possibilidade, como acredita que o 
rapaz foi o seu primeiro e  talvez seja o seu único verdadeiro amor.

SoMOS MUITOS
marcos 5:9

         Mas talvez eu esteja enganado e Caleb apenas se lembre com 
saudade do período em que, querendo ou não, sua vida amorosa era 
um tanto mais tranquila.
         “Olhem esse cara. Está curtindo umas fotos minhas… vocês 
acham que é gay?”, diz Caleb ao exibir o perfil do Instagram de um 
rapaz a mim e um amigo em comum — o responsável por nossa 
apresentação em uma noite de fevereiro de 2013.
         Olho algumas fotos, reparo nas legendas e, baseado em este-
reótipos do homem gay, minha resposta é positiva: “tem potencial”. 
Caleb retruca com um simples “vou investigar”.
         Depois de pouco tempo, os dois já trocaram telefones e con-
versam por mensagens. R., como chamaremos o rapaz das fotos, 
conta uma história incrível sobre como seus pais vivem na África e 
comandam uma instituição que cuida de crianças carentes. Diz tam-
bém que vai visitá-los em breve, mas antes deve ir à Austrália, onde 
precisa resolver algumas questões de um curso que estava fazendo.
         Caleb se dá conta de que é muito interessante o fato de que 
um homem bonito, com bons estudos, inglês fluente e que viaja o 
mundo com certa frequência, estar se mostrando interessado nele 
e, nada mais natural, começa, também, a se interessar. Até que che-
ga o “preciso te contar uma coisa.”

        R. não era e nem tinha tudo 
o que contou. Mora no centro da 
cidade, dividindo um apartamento 
com mais duas pessoas. Dos pais, 
não falou, mas presume-se que 
não estão na África, uma vez que 
a instituição que cuida de crian-
ças carentes não existe. E o in-
glês, apesar de acima da média, 
tem suas limitações.
        “Ele inventou tudo; era tudo 
mentira!”, Caleb mais que depressa veio 
reclamar com aqueles que julgaram a sexua-
lidade de R. sem o menor respaldo científico ou seja 
lá o que valha nesses casos. “Vou me afastar dele”, emendou.
         Mas não deu muito certo. R. continuava a chamar a atenção 
de Caleb para si, através de mensagens no celular. E conversavam so-
bre a vida, sobre a igreja — R. também é protestante —, e sobre tudo 
o mais que aparecesse, mas sempre conversas acima de qualquer sus-
peita. Até Caleb duvidar do interesse do rapaz: “Eu não sei… Para 
me despedir eu mando um beijo e ele responde com ‘abraço’. Ele não 
deve querer nada comigo.”
         Até que certa noite R. fez um convite para que saíssem para 
comer algo. Caleb volta a gritar para mim e nosso amigo: “ele me 
chamou para sair!”. Damos nossas recomendações de amigos e dese-
jamos sorte.
         — No que você acha que vai dar isso? — me pergunta o nos-
so amigo em comum, em particular.
         Eu não fazia a menor ideia. Decidimos esperar para ver. Es-
peramos e acompanhamos tudo através do olhar de Caleb.
 R. o foi buscar de moto. Sem jeito, Caleb se equilibrava ten-
tando encostar o mínimo possível no piloto. Mas o outro foi direto: 
“coloca seus braços ao redor da minha cintura para não cair.” E as-
sim foi feito.
 Os dois lancharam como bons amigos, conversando sobre 
tudo o que já se sabe. R. deixou Caleb em casa e se despediu com um 
forte e longo abraço. Mais tarde, enviou a mensagem que viria a con-
firmar minha teoria: “eu tive que me segurar muito para não te beijar.”
 Caleb e R. continuaram a conversar como antes. Toda ten-
tativa por parte de Caleb para tocar no assunto do quase beijo era 
rechaçada de pronto. R. vivia seu próprio embate. Provavelmente se 
arrependia de ter dito o que disse.
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  Depois de mais um tempo 
de conversas gerais sobre assuntos 

gerais, sobre os quais Caleb mal se 
importava, ambos foram convi-
dados a participar da apresenta-
ção de um programa de uma rá-
dio gospel de Goiânia. Junto com 
a locutora oficial do programa, 
que é amiga em comum dos dois, 

eles mostraram entrosamento.
  Após o fim do programa, o 

convite que reanimou a curiosidade foi 
feito por R., que chamou Caleb para sua 

casa. Caleb foi, sem saber muito bem o 
que esperar e foi tomado de surpresa: “No elevador, ele sim-

plesmente virou e me beijou!” Dessa vez, R. não conseguiu se conter.
 Os dois entraram no apartamento — que não estava vazio 
— ainda queimando de desejo. R. guiou Caleb diretamente para o 
quarto, onde, com a porta devidamente trancada, o beijo foi retoma-
do. E não parou por aí. Pouco tempo depois, Caleb fazia sexo oral 
em R. “Ele ficou louco! Teve uma hora que me levantou, me abraçou 
por trás e disse que queria me comer. Mas tinha mais gente no apar-
tamento e eu não deixei”, emenda Caleb num misto de vergonha e 
luxúria. “Mas aí ele pediu para gozar em mim e eu deixei porque eu 
não podia negar tudo também, não é? Ele gozou no meu peito; está 
grudando até agora”, completa.
 “Mas e o que ele fez por você?”, eu pergunto. A resposta foi 
a que já pode ser deduzida pela história: “Nada. Só ele terminou.”
 Naquele dia, não se falaram mais e, nos dias seguintes, R. 
não voltou a procurar Caleb. Apenas respondia, quando pergun-
tado, de maneira distante. E permaneceram assim até que Caleb 
perdeu a paciência (o que não é muito difícil), e foi direto ao per-
guntar a razão da frieza:
 — Você está se sentindo culpado? — disparou.
 — Mas é claro! — respondeu R. em meio a risadas sem 
graça.
 — Hmm.
 “Por que ele está fazendo isso?”, Caleb indagou, mas não tenho 
certeza se a pergunta era dirigida a mim ou a si próprio. Mesmo assim, 
respondi que ele, mais do que eu, devia entender o que R. estava en-
frentando. “É, eu sei”, concluiu.
 Por um tempo, Caleb evitou falar e até mesmo pensar em R. 

“Esquece esse menino!”, dizia quando eu tentava tocar no assunto. 
E uma muralha de silêncio se ergueu entre os dois, até que, tão de re-
pente quanto o primeiro beijo, R. ressurgiu com um comentário acerca 
de um post de Caleb em uma rede social. “Que gay!”, ele disse.
 — E você já respondeu? — eu perguntei.
 — Sim. — disse tranquilamente e me mostrou novamente a 
conversa.
 “Meu filho, deixa eu te contar uma coisa: você também é”, 
foi a resposta. “Sou?”, risos, “então eu preciso de ajuda”, retrucou R. 
Caleb decidiu que sabe do embate pelo qual R. passa, e o respeita, 
mas decidiu também que não precisava fingir que não sabia do que 
sabia. E certamente não seria provocado.
 R. é mais um entre tantos jovens que não sabem como conci-
liar sua sexualidade e sua religião; que são basicamente proibidos de 
realizarem tal conciliação. Ser gay e fazer parte da igreja é uma prova 
de fogo e divide homens e mulheres em duas partes que se chocam 
constantemente. Mas ele também superaria. Um dos dois lados deve 
vencer a batalha pelo cansaço. Seja pela salvação de sua alma ou pela 
salvação de seu ser.

QUE HÁ DE VIR.
APOCALIPSE 1:8

          Caleb continua a vida como bem quer. Ou não.
         Há não muito tempo, ele começou a se relacionar com um 
rapaz que está bem resolvido e confortável quanto à sua orientação 
sexual. Alguém que já não enfrenta crises relacionadas à sexuali-
dade. Alguém que não teve a mesma relação com a igreja como os 
outros que passaram por Caleb anteriormente. A esse alguém, cha-
maremos de M.
         Os dois foram apresentados por mim em uma oportunida-
de em que saímos todos juntos. Com uma personalidade parecida, se 
aproximaram e se atraíram. Depois de certo tempo se encontrando ca-
sualmente, decidiram por oficializar as coisas e começaram a namorar.
         Por um momento, pareceu que tudo se resolveria. Um na-
moro, especialmente com alguém tão bem resolvido, acalmaria os 
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ânimos de Caleb e o deixaria mais sereno. Era o natural. Mas Caleb 
deu um jeito de ser, novamente, a excessão.
         O casal mudou o status do Facebook sem colocar com quem 
estavam “em um relacionamento sério”. “Gay coloca ‘em relaciona-
mento sério’ e deixa em branco o com quem ou oculta o status”, 
explicou Caleb em outra ocasião. Chuva de curtidas e comentários 
parabenizando os namorados, mesmo que a maioria não soubes-
se quem era a outra parte do casal.
         Para Caleb, foram além.
         Através de mensagem privada, um antigo colega, de 
dentro da igreja, veio dizer que esperava que o relacionamento 
fosse “saudável” e se colocando à disposição — para não dizer se 
forçando — para qualquer tipo de “ajuda”. Não precisei perguntar 
de que saudável se tratava, muito menos de que tipo de ajuda ele 
falava. E esse colega foi um entre vários. Caleb confessou que eles 
o deixavam para baixo, perguntando quem era a garota com quem 
ele estava namorando ou jogando indiretas sobre a sexualidade sob 
suspeita.
         Até mesmo M., ainda desacostumado com reações do tipo, 
veio me pedir socorro. Já acostumado com casos parecidos, lhe disse 
para que esperasse, que isso também passava. E passou. Espera-se 
que os comentadores tenham se voltado para suas próprias vidas.
 Mas ainda é cedo para que as crises de Caleb sejam todas 
superadas.
         Na época do início do namoro, o medalhista olímpico de 
19 anos, Tom Daley, assumiu, através de um vídeo em seu canal 
no YouTube, estar se relacionando com outro homem. Disse que 
tinha sido pego de surpresa, já que, até então, tinha se rel-
cionado exclusivamente com mulheres, mas que se sen-
tia bem com o novo amor e estava feliz. Comentei com 
Caleb sobre a declaração, traduzindo algumas partes do 
vídeo sem legenda. Acrescentei que eu esperava sentir o mes-
mo por alguém logo.
         “Eu queria sentir isso por uma mu-
lher”, disse Caleb, como se me acertasse um 
soco no queixo sem qualquer aviso.
         — Mas você está namorando, o que tanto 
queria! Você não está feliz? — ainda zonzo, eu tentava en-
tender melhor a situação.
         — Sim e não. Que graça tem namorar se não posso 
andar de mãos dadas, beijar, fazer carindo aonde quer 
que eu esteja? Ter que esconder da minha família… 

Isso é horrível. Odeio ser gay.
        Caleb gosta mesmo de gente. Adora dar 
beijos e abraçar. Sente muito e intensamente 
e precisa se expressar com força equivalente. 
Mas, quando estava com M. em locais públi-

cos, tentava se conter, mesmo que um abraço 
mais longo, um beijo não completamente satisfeito na 

bochecha, escapasse de vez em quando.
         “Esses são os meus amigos, Brunno e M.”, foi o que 

ele disse para nos apresentar a uma amiga da igreja. Neste 
dia, fomos assistir a uma peça de teatro de um outro amigo 

dele, também da igreja, e eu não pude deixar de notar como, não 
apenas fui colocado no mesmo patamar que M., de amigo, como 
o meu nome veio primeiro. Talvez tenha sido só coincidência, ou 
talvez fosse a ordem natural de apresentação, considerando que 
eu, inconscientemente, ao menos para mim, estava colocado entre 

os namorados e ninguém além de mim parecia se inco-
modar com o fato.
         Os dois continuam juntos. Eles se entendem 
bem. E têm amigos que também os entendem, espe-

cialmente os que estão do lado de M., já acostumados 
com o fato de terem um amigo tão confortavelmente gay, com mais 
amigos gays e, claro, um namorado gay. Caleb foi bem acolhido ali 
e, entre eles, não precisa esconder nada.
         Caleb não precisa se esconder de si.
         É perceptível a força que faz para se aceitar de uma vez e de 
maneira completa. Ele já não se esforça para conter os instintos da 
sua sexualidade. Ele não se policia para parecer hétero entre os ami-
gos. “Eu não estou nem aí”, costuma dizer. Mas, ao mesmo tempo, 
não consegue conter, quando lá do fundo, provocado por um fator 
externo ou só para lembrá-lo de que ainda está lá, volta o momento 

de crise. Volta cada dia com menos força, como se, aos poucos, 
tudo estivesse sendo superado.

         Não há mais nada que Caleb possa fazer senão viver. 
E ele o faz, como tudo, intensamente. E os resultados só 
podem ser igualmente fortes: se der errado, pode ser uma 
tragédia. Mas vamos torcer para que tudo acabe muito 
bem e que as duas partes de Caleb possam, enfim, voltar a 

viver em paz, como foi feito para ser.
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Lúcio Damascenouai, sou

— Qual o nome completo do senhor?
—Você não sabe não? Êeeee! Já te falei! 
Alguns instantes de silêncio, coça a cabeça: 
— Uai, sou o Lúcio! Lúcio Damasceno.
— Quantos anos o senhor tem?
— Que perguntaiada é essa? – sacode o corpo 
no movimento dos braços.
— Desculpa Tio Lúcio, é só curiosidade.
— Tenho 84!

3.
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3.  A “perguntadora” foi descobrir que ele tinha 80, dois anos 
depois. Tio Lúcio é assim, fala o que quer e só quando quer. Quando 
tentam filmá-lo ou tirar uma foto está procurando no mínimo uma 
bronca e, se insistem, uma briga. Mas não é timidez, longe disso. Tio 
Lúcio não se envergonha em dizer o que pensa, em brigar com quem 
não conhece. Fala alto, mexe as mãos e todo o corpo pra contar a 
mínima história. Pensa mais rápido que a luz e tem na ponta da lín-
gua a resposta pra tudo.
 Um furacão!  Mas Tio Lúcio não é só fúria, explosão e ven-
tania. Ele também é silêncio, é quietude, é doçura, é sabedoria. En-
quanto o galo canta, Tio Lúcio está no córrego se lavando, calado. 
Sem acordar ninguém se levanta, atravessa a casa e desce até a água. 
Volta, faz café no fogão à lenha, acende um taboqueiro e fuma quie-
tinho no canto da cozinha.
 Se tem visita em casa, o seu ritual não muda, é invisível pela 
manhã. Mas se alguém acorda junto com ele e fala um pouquinho 
mais alto, ele trata de por a pessoa no lugar: “Tem gente dormindo, 
sussega o facho!”. “As minina precisam dormir”, sempre defende o 
descanso das dorminhocas, mas homem que dorme até tarde, não 
tem vez para Tio Lúcio, “é murcho, êita  minino froxo, murcho”.  
 Tio Lúcio parece um pequeno rio, na seca é silencioso, corre 
calmamente, não sai do seu leito, desvia das pedras sem fazer alarde. 
Nas chuvas, é barulhento, imprevisível, pode-se escutar seu barulho a 
metros de distância, em fúria transborda e arrasta tudo o que estiver 
pela frente e ao lado. Deve ser por isso que Tio Lúcio decidiu morar 
tão perto do Pedra de Amolar, quase com os pés dentro da água.
 Um singelo corregozinho, o Pedra de Amolar. É ele que dá as 
boas-vindas aos visitantes da casa no pé-da-serra. O caminho d’água 
fica a 300 metros da casa, os passantes já podem ser ouvidos por 
quem está na cozinha. A casa de Tio Lúcio é passagem, é a última 
casa antes da serra, antes das estradas era inevitável cruzar com Tio 
Lúcio e o Pedra de Amolar. 
 Talvez esse seja o motivo de Tio Lúcio ser tão conhecido na 
serra que forma o Calunga. Mas também sua fama pode ser atribu-
ída a sua personalidade, suas histórias, seu trabalho durante toda a 
vida, no trato com os filhos e até nas farras e na famosa meizinha 
preparada com folhas, ervas e pinga. 
 Mas Tio Lúcio já pensou em morar em outros lugares quan-
do ele e sua esposa eram jovens.
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1.  — Eu tava em Formosa e o patrão falô, Lúcio 
mora aqui, o emprego é bão. Uai, vô falar com a muié. 
Falei: Joana! Vamo pra Formosa, tem casa, emprego. 
Joana pulô dessa altura – dá uma risada. Antes dela 
pensá já falô: Vô não, de jeito nenhum, se quiser ir vai 
sozinho. Aí não fui. 
 O Curralinho é a casa e o lugar dos dois. Já 
construíram duas casas ali. Já trocaram o telhado 
muitas vezes. Viram os filhos nascerem, crescerem e 
mudarem pras cidades. Foi ali que receberam as notí-
cias de casamento e nascimento dos netos e bisnetos. 
Foi ali também que enterraram alguns dos seus filhos. 
 Tio Lúcio conquista quem passa por seu ca-
minho, daí suas amizades duradouras. Selvino, já fa-
lecido, foi um grande amigo e o amigo que ficou se 
emociona quando fala dele.
 — Era caçador! Pegava tudo quanto é onça 
por aí e caçava com zagaia. 
 — Zagaia? 
 — É! Nunca viu não? Uma faca na ponta de 
uma vara, aí encantua a onça e na hora que ela dá o 
bote, enfia a faca nela, não pode errar. Se errá, o cabra 
já era. — ri — E Selvino era o melhor. Muitcho meu 
amigo, amigo demais, vivia aqui. 
 Ainda tinha Gaudêncio, branco dos olhos 
azuis, garimpeiro. O companheiro de Tio Lúcio das 
farras, caçadas, do trabalho duro na lavoura. Mas ele 
não esquece seus outros amigos. Na verdade, Tio Lú-
cio não parece esquecer nada. Ele respira provocação, 
brincadeiras e até algumas mentirinhas (que ele não 
veja isso). 
 Quem o conhece há muito tempo sabe bem 
como é o jogo. Já chega com uma provocação na mão 
e então começa uma brincadeira de empurra-empurra 
de palavras. Com sua mulher não podia ser diferen-
te. Tio Lúcio e Joana brigam a cada cinco segun-
dos, e a cada três cuidam um do outro. Se Tio Lúcio 
implica alguém, Joana trata de defender. Se ele fala 
algo baixinho dela, ela já dá o grito de onde estiver 
e responde à altura.



1. Niltim, grande amigo de Tio Lúcio, chegou para visitá-los 
num mês que chovia e fazia frio. Os dois disputam a atenção de Jo-
ana, mas o amigo vinte e dois anos mais jovem tem Joana como sua 
advogada e Tio Lúcio se irrita com a mínima pergunta.
 — Tio Lúcio, diz, senhor tava apaixonado. – fala Niltim ten-
tando uma provocação — E a senhora Tia Joana, o que a senhora viu 
nele que apaixonou? Devia ter alguma coisa néh.
 — Eu? Não fui eu não! Nunca apainoxei nada. – responde 
sem pensar Joana.
 — Nada o que? Tá por fora! – Tio Lúcio já está irritado.
 — Por homi nenhum! Isso foi macumbaria dele. – Niltim não 
se aguenta de rir às palavras de Joana que fala com cara de desdém. 
 — Ocê toda vida foi invocada. Toda vida ocê foi invocada.
 — Nunca, nunca. Ele era ixibido.
 — Eu era assim meio malandro pro lado de moça assim, 
sempre era três, quatro, cinco, seis namorada, uma praqui, outra pra 
acolá, lá em Monte Alegre, nessas festa da região, porque naquele 
tempo a festa era boa. Tinha ela no Vão de Alma – aponta para 
Joana —, mas passava os zói na outras criola que tinha lá no Vão 
de Alma, ia pras festa da Ouromina, tinha umas moça que vinha de 
Nova Roma pra região e Lúcio tava enroscado pra essas bêra sempre 
tinha uma. Lá em Monte Alegre sempre tinha uma ou duas e era 
assim ajeitado mermo. Lúcio era invocado. – Tio Lúcio não se con-
tenta em ser deixado pra trás e precisa contar vantagem, o que deixa 
a mulher nervosa.
 — Joana era bonita, pro senhor apaixonar nela. Devia ser 
linda! – continua Niltim.
 — Era! Todas elas!
 — Mas o senhor escolheu ela! 
 — Mas o negócio é que foi a palavra do véi.
 — Foi nada! 
 — Foi! 
 — Se não tivesse paixão não casava não. Casava? 
 — Casava porque o véi me... Niltim, Niltim ocê deixa de sê 
bobo rapaz, depois de ocê querer ser homi, palavra de dois homi...
 — Palavra só de um! Porque o senhor, sei não. – e cai na risada.
 — Podia ter largado pra trás. Apaixonado? Não! Queria ouvi 
se era homi ou muleque! O caso é sério! O caso é sério.  
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O Lúcio sistemático

 Um grupo de nove pessoas está sentado na porta da casinha 
de adobe, em troncos. Um barulho quase ensurdecedor de cigarra 
invade os ouvidos e a cabeça. A luz já é fraca e junto com a proxi-
midade da noite os pequenos chupadores de sangue com asas apa-
recem. Mas as pessoas não se importam com as leves picadas, nem 
com o barulho. 
 — Tio Lúcio canta uma música pra gente aí, a gente acompa-
nha. — pede Niltim.
 — Vocês não têm rumo pra me acompanhar! Vô cantá não, 
só vô falar um tipo de uma piada procês. Assim, é musica, mas vô 
falar como piada: quer dizer que... aliás vô falar uma adivinhação 
procês primeiro. Eu quero que ocês me diga quem é que travessa o 
rio, num moía e num faz sombra? Ocês tudo quer ser boa.
 —Já sei: é o vento. — alguém fala.
 — Tá meia perto minha filha, mas assim, o vento passa o rio, 
passa o mar, passa a serra, passa tudo.
 — Fala aí Tio Lúcio! — pede alguém.
 — Se me pagar eu falo! — cai na risada.
 — A gente vai ficar sem saber?
 — Num é problema meu mais néh. Ocês é tudo sabido, fala 
aí. Ele fica em silêncio encarando um por um, esperando uma res-
posta. Dá uma risada comprovando que ele é vencedor. 
 — Então quem é o filho do seu pai e da sua mãe que não é seu irmão?
 — HÁ! Essa eu sei! Sou eu! 

 — Tá, então vô cantá uma música pra mode ocês me dizer, 
me contá. Uma música falando dum fazendeiro muito rico, rico, 
rico, rico e tinha uma filha. Tinha uma vaca muito brava, assim 
demais que não tinha vaqueiro pra pegar. Então ele disse que dava 
a filha pra quem pegasse a vaca. Aaaaaaaah esse boato correu no 
Brasil todo e vinha vaqueiro de todo lado querendo casar. A moça 
chamava Loriana. Todo mundo com vontade de ganhar a Loriana. 
Vinha vaqueiro de todo lado, ninguém pegava a vaca. Mas ocês 
é tudo sabido! Eu quero que vocês me digam quantos, quantos, 
quantos, quantos vaqueiros correram pra ir pegar a vaca — en-
quanto fala levanta os braços pra cima e sacode no ar.  
 Começa a falar, cantar seu desafio. A voz tem melodia, mas 
a pequena canção não dura 10 segundos:
 — Foi Antônio Araújo, Zé Vieira Simão, Pedro Pescoço 
Torto, Chico do Arrião, Juca Perna de Aço e Nildo de Riachão, 
Manuel do Pé Queimado, o genro de Feitosa, Zé Raimundo, Nico-
demos da fazenda da Margosa querendo pegar a vaca misteriosa. 
   Começa a interrogar quantos vaqueiros são no seu desafio.  
Ninguém consegue responder.
 — Tio Lúcio, canta uma música, outra. – pede Niltim. 
 Ele se cala, fica minutos em silêncio. Começa a bater pal-
mas entrecortadas com batidas dos pés no chão. 
 — Mandamento de um caboco, vou falar qual é o primeiro, 
é honrar a Santa e nosso Pai Verdadeeeeero. ÊEEEEeeeeee! 
 Se levanta e deixa a plateia implorando pelo resto da músi-
ca. Ele desaparece dentro de sua casa. 

3.
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3.
 Um ano depois, quatro pessoas na cozinha preparando o 
jantar sob a luz amarelada de uma lâmpada. Tio Lúcio está sentado 
num cantinho da cozinha e começa a bater palmas entrecortadas 
por batidas de pés.
 — Mandamento de um caboco, vou falar qual é o primeiro, é 
honrar a Santa e nosso Pai Verdadeiro
 — Mandamento de um caboco vou falar qual é o segundo, 
namorar moça bonita a dar uma volta pelo mundo
 — Mandamento de um caboco vou falar qual é o terceiro, na-
morar moça bonita e cheirar vidro de cheiro
 — Mandamento de um caboco vou falar qual é o quarto, pon-
tiar um violão da primeira até o baixo
 — Mandamento de um caboco vou falar qual é o quinto, os 
homens trabalhador e eu falo a verdade eu não minto
 — Mandamento de um caboco vou falar qual é o sexto, mu-
lher veia ciumenta deu uma surra de cabresto
 — Mandamento de um caboco vou falar qual é o sétimo, beber 
cachaça boa misturada com ferneti 
 — Mandamento de um caboco vou falar qual é o oitavo, cus-
tear uma sogra ruim e montar num burro bravo
 — Mandamento de um caboco vou falar qual é o nono, cantar 
com desafio o caboco que resolve
 — Mandamento de um caboco vou falar o derradeiro, cobiçar 
a mulher do próximo e ficar sempre solteiro 
  Parece existir um calendário especial na cabeça de Tio Lúcio. 
Funciona para ele, os dias tem horas diferentes e cada minuto passa a 
seu modo. E o dono desse tempo transita pelos dias, pelas horas com 
passos lentos, às vezes olha para trás, às vezes corre. Em menos de 
um minuto muda de ideia e de posição. “Tio Lúcio estamos indo pra 
Monte Alegre, quer ir junto?”, ele se apressa e rápido pega um toalha e 
desce a trilha para o rio, 50 minutos depois ninguém o encontra. 
 Depois de uma hora e meia conseguem sair de casa. Na ci-
dade Tio Lúcio faz a festa, parece vereador em época de eleição ace-
nando. Ele compra balinha e pirulito em todo lugar que entra, mas 
depois que ele se cansa da cidade, o que não demora a acontecer, 
ninguém o segura. Se ele diz “RAMBORÁ!”, todos resolvem suas 
coisas em segundos e o acompanham, e se demoram muito; cadê Tio 
Lúcio? Está indo a pé. 
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3. Lúcio na Capital 

 Joana tem catarata há mais de dois anos. Já houve mutirão 
para convencer Tio Lúcio que a cirurgia seria a solução. Joana tateia 
as coisas, não vê o rosto de ninguém, cai frequentemente. Tio Lúcio 
e Rosimar a ajudam no dia a dia da casa. 
 — Tio Lúcio, vim buscar o senhor e Tia Joana pra gente ir 
pra Goiânia ver a cirurgia dos olhos da Tia. E dessa vez vocês vão. 
Vai arrumar as coisas.
 — Óh o esquento dessa menina! Mas como que eu vô? Te-
nho que arrumá as coisas, não, Esquentada, Joana não vai agora não. 
 — Por que, Tio?
 — Não, não. Tem jeito não. Uma muierada fez essa cirurgia aí 
e tudo morreu — sussurra as últimas palavras — Joana não vai não.
 — Não vai acontecer nada com a Tia Joana não, Tio Lúcio, 
fica tranquilo, a cirurgia é muito simples, vai ser bem rapidinha, a 
consulta já tá marcada pra segunda. — ajuda Niltim. 
 No caminho pra Goiânia, depois de horas de conversa e ex-
plicações. O casal não está tranquilo. Mas Tio Lúcio revela que tem 
sentido algumas dores: “Senti uma tontura, fiquei mal e um amigo 
me levou pro médico. Fiz um exame que coloca uma mangueira 
na boca, sabe? Fiquei com medo, Esquentada! Fiquei com medo de 
nunca mais ver essa véia aí”. 
 Apesar do medo ainda diz que ao médico não vai de jeito 
nenhum, é pra cuidar só de Joana e rápido. A casa ficou nas mãos 
de Rosimar e Niltinho, um neto de 20 anos, mas só depois de horas 
e horas de recomendações e desconfianças. A casa é uma coisa que 
deixa a preocupação estampada no rosto de Tio Lúcio. 
 Depois dos dois primeiros dias em Goiânia e do primeiro 
passeio, Tio Lúcio aparenta descontentamento, está muito agitado, 
se irrita facilmente e as alfinetadas são mais frequentes. Mas é a me-
lancolia que prevalece nas conversas. 
 — Óia! Conhecia essa Goiânia pra todo lugar. Andava no 
setor Pedro Ludovico o dia todo. Santina quando mudou pra cá mo-
rou no Veiga Jardim. Mas hoje, hoje tá diferente. Tá grande demais. 
Tenho uma maloca de parente aqui e pelejo pra ver um na rua. Não 
vejo ninguém. UM CONHECIDO! — fica sério depois de gesticular 
em todas as palavras. 
 — Mas é assim mesmo Tio Lúcio, aqui é muito grande e 
todo mundo vive numa correria. — a Esquentada passa a mão nos 
ombros do amigo para consolá-lo. 
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3.  — É como eu tava dizendo, aqui não é lá. Lá em casa, eu sou dou-
tô! Sou doutô do mato. Conheço todo mundo, sei andar, tenho muitchos 
amigos, tudo querido demais.
 — Uai, e aqui?
 — Tenho também, mas aqui é duro. Aqui é conhecimento. Co-
nhecimento e prática. Pra andar tem que ter conhecimento, pra ir na 
feira tem que ter conhecimento. É tudo conhecimento, prática e costume, 
mas eu já sou fraco. Se fosse no meu tempo, quaaando, quaaando eu era 
jovem, aí sim eu ia ler tudo, ter conhecimento, mas agora já tô fraco. 

Dia do médico
 
 — Esquentada, essa rôpa tá boa? 
 — O senhor tá ótimo! 
 — Num sei néh, porque na cidade é tudo civilizado, tudo chiqui.
 — O senhor tá ótimo!
 — Bão, bão. Joana, tá pronta? Vamu! Ela tá se arrumando faz um 
tempão e não termina.  
 O trio entra no hospital, Tio Lúcio coça a cabeça e pede pra ir em-
bora. “O doutô não vai atender a gente não. Tem gente demais!”. Depois 
de trinta minutos sentados esperando atendimento, ele, inquieto, levanta, 
senta, dá uma volta, coça a cabeça. 
 — Esquentada já vô te falar, se eu não gostar do médico, não vô 
tomar remédio, não vô fazer exame, vô fazer nada!
 — Tio Lúcio, já começou!?
 — Lá em Monte Alegre fui no médico, nem olhô pra mim, mandô 
eu fazer um exame duro, duro. Um da mangueira que entra pela boca. 
Mexeu tudo lá dentro, foi duro. E depois parece que tá doendo aqui – 
aponta para a barriga.
 — Lúcio Pereira — grita ao longe uma enfermeira.
 Tio Lúcio e o médico conversam, tentam identificar os problemas, 
trocam perguntas, respostas e esclarecimentos. O médico examina, ex-
plica, escuta, examina novamente, conta histórias e levanta hipóteses e se 
espanta:
 — Seu Lúcio, o senhor tem 81 anos? Nossa, tomara que eu chegue 
a isso tudo. Vai ficar com a gente mais quanto tempo, mais uns vinte anos? 
 — NUNCA! Já tô cansado, quero tudo isso não.
 — Eu digo que de 0 a 50 anos é menino, de 50 a 100 é adolescente 
e depois dos 100 anos que o homem se torna adulto. O senhor é um ado-
lescente ainda.
 Tio Lúcio dá uma boa risada batendo palmas.
 — Gostei Esquentada. O doutô é muito bão! 
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Os contatos
 
 — Alô! Dió? Tudo bem? 
 — Me diz, e o povo, tem notícias?
 — FOI? Não é possível? Niltinho já foi embora? Nuncredito!
 — E Rosimar tá sozinho? Você foi lá? Quê que você viu?
 — É! Tô em Goiânia sim, mas vô embora sábado, porque em 
dezembro tenho que tá aqui.
 — É bão! Positivo! Bão demais! Pois é! Aaaaaah. Tá, tá. Fica 
com deus Dió. Tchau.
 Ele tira o telefone do ouvido sem pressa. Coça a cabeça com 
a mão por baixo do boné azul e branco. Suspira.
 — É Joana, tenho que ir embora mermo, Niltinho que é mais 
ajuizado foi embora, Rosimar tá sozinho. Quando a gente chegar 
nossa casa vai tá toda desmantelada. E quando Rosi... não dá pra 
deixar sozinho. Você fica e eu volto em dezembro.  
 Tio Lúcio ainda fica mais uma semana, numa sexta-feira de 
outubro liga pra sua amiga:
 — Esquentada, vô embora amanhã!
 — Não Tio Lúcio, por favor, fica mais um pouquinho. Marquei 
pra segunda seus exames. O senhor vai deixar a Tia aqui sozinha?
 — Amanhã! Se der ocê me leva na rodoviária e me põe no 
ônibus, se não der dô meu jeito. 
 — Nossa, Tio Lúcio! Como o senhor é difícil, que cabeça 
dura. Daqui a pouco ligo pro senhor.

 Alguns minutos depois:
 — Francisco deixa eu falar com o Tio Lúcio.
 — Alô! Quem é daí.
 — Sou eu Tio.
 — E aí Esquentada?
 — Tem dois ônibus amanhã. Um sai meio dia e meio e o 
outro às oito da noite. Qual o senhor quer ir?
 Depois de um tempo de silêncio ele diz: — É melhor ir nas 
oito neh, porque tava pensando, eu chego lá de manhazinha, dia. Se 
eu for no do meio-dia chego de noite.
 — Tio, o senhor vai sozinho? É perigoso? Deixa...
 — Não! Ocê me leva? 
 — Tio Lúcio...
 — Seis hora eu tô pronto! 
 Às cinco da tarde o carro estaciona na porta da casa de Fran-
cisco. Tio Lúcio já está na porta com todas as malas. Tem arroz, muda 
de cana-de-açúcar, roupas e uma comidinha pro caminho. Se despede 
do filho, da nora e do neto. Joana já está na casa de outra filha, Santina.
 — O senhor falou pra Tia Joana que tava indo embora?
 — Acabei de ligar. Falei! Ela quer ir também. — fala com os 
olhos tristes. 
 No caminho não para de falar um segundo. Fala sobre o 
povo civilizado, a prática para viver na cidade, que agora ele não 
paga passagem, que iria à pé se ninguém o buscasse,  que o melhor 
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lugar do mundo é sua casa, e repete algumas coisas e repete de novo. Fica 
atento às ruas, pergunta onde está, quanto falta pra chegar, a hora que o 
ônibus sai. 
 Na rodoviária, no guichê da companhia, a única que faz o trajeto 
até Monte Alegre, Tio Lúcio tira a identidade do bolso.
 — Eu não pago, já tenho mais de 80 anos.
 — O senhor devia ter preenchido a papelada de manhã. – diz o 
atendente sem levantar a cabeça.
 — Ei moço! Moço! A gente preenche agora. Eu preencho pra ele, 
bem rapidinho.
 — Cadê a carteirinha de idoso? — fala baixinho.
 — Quê Esquentada, que ele falou? 
 — Tio Lúcio, o homem tá pedindo a carteirinha de idoso.
 — Uai! Aqui óh! — entrega o RG — isso não vale nada não? 
 O atendente respira fundo: — Olha não é assim não, pra viajar de 
graça tem que ter a carteirinha pra provar que é idoso, tem que vir no mínimo 
de manhã se a viagem é à noite, e preencher a papelada pra garantir a vaga.
 — Mas na televisão não é assim não! Eu posso viajar sem pagar, já 
tenho 82 anos.
 — A passagem é 98 reais. — é a resposta do atendente.
 — Tio Lúcio, vô pagar, porque se ficar aqui discutindo o ônibus vai 
sair, já são oito e 15, o ônibus sai oito e meia.
 Os dois compram a passagem, preenchem o bilhete e se direcionam 
ao box para o embarque. A acompanhante dele faz recomendações ao mo-
torista e ao rapaz que guarda bagagens. 
 — Esquentada tá achando que sô menino? Conheço tudo lá. Tenho 
muitchos amigo lá, óia eu vô descê na ponte do Paranã, quando chegar lá eu 
arranjo carona pra casa. Me viro, lá é tudo conhecido.
 Ele entra no ônibus, a menina fica na plataforma com lágrimas nos 
olhos, sua cara não engana ninguém, ela está preocupada. Um homem se 
aproxima: — Pra onde seu pai vai?
 Ela sorri: — Não é... Ele tá indo pra Monte Alegre.
 — Não se preocupe não, ele vai descer no lugar certinho. — o mo-
torista garante.
 — Obrigada! — ela anda até a janela que, o agora viajante está sen-
tado. — Tio Lúcio, Tio Lúcio! Ô Tio Lúcio!
 — Hein! Quê foi? — com a cabeça pra fora da janela.
 — Tem como o senhor me ligar quando o senhor chegar lá? Tá com 
meus números aí no bolso néh?
 — Tem sim, eu ligo. Pode ir embora! Já tá tudo ajeitado. Vai descan-
sar minha fiinha. Fica com Deus que eu tô indo com Ele.
 A menina vai embora e Tio Lúcio não liga.

2.
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 Vovó havia acabado de chegar em casa. Parecia cansada, o 
rosto suado, as mãos trêmulas e a respiração ofegante. Aos 74 anos, 
não gostava muito de sair. Sempre reclamava das dores nas costas. 
Saia, porque tinha que sair – resolver seus problemas. Aquele sábado 
havia sido diferente, como se de alguma forma houvesse recuperado 
sua meninice. Estava cansada, mas sorria... Vovó acabava de chegar 
do almoço de aniversário de uma conterrânea, que fazia 90 anos na-
quele dia sete de dezembro. “Eu dancei muito!”, me contou, alegre, 
quando lhe perguntei como havia sido o encontro. “Tocou umas 
músicas do Balsas, do meu tempo, sabe?” 

 “Você encontrou muitas pessoas conhecidas?” 
 “Até que não”, respondeu vovó “Revi algumas primas 

minhas, mas não tinha tantos conhecidos as-
sim não. Tinha muita gente nova. A minha 
irmã Lurdinha e a minha amiga Socorro 
também foram.”
  “Você conhecia a aniversa-
riante?”, perguntei.  
  “A dona Rosinha? Eu 
conhecia, sim”, sorriu. “E ela me reco-
nheceu na hora que me viu. Tem uma 
saúde melhor do que a minha”.  
 Vovó colocou a bolsa sobre a 
mesa da sala, respirando fundo, 
e me olhou. 
 “Você já quer fazer a 
entrevista?”, perguntou. Eu 
afirmei com um aceno de 
cabeça. “Me deixa só dar 
uma descansadinha en-
tão. Eu ainda não en-
tendi porque você quer 
contar a minha histó-
ria, mas tudo bem”. 
 Para mim, 
era bastante claro. 
Desde pequena, 

sempre ouvi 
minha vó con-

tando suas 
histórias. 

 Suas histórias do Balsas. Às vezes contava só para mim, como 
uma avó que descreve suas travessuras de infância para a neta. Mas na 
maioria das vezes, escutava ao acaso, enquanto a acompanhava nos 
lugares. Contava suas memórias para qualquer um que lhe parecesse 
uma pessoa de bem. Até mesmo para desconhecidos na rua – que, no 
fim, já nem eram tão desconhecidos assim. Nos lugares que costuma 
frequentar, todos a conhecem. A recepcionista, as tias da limpeza, os 
seguranças e as vendedoras. Vovó é uma contadora de histórias. Mas 
era eu quem sempre quis contá-las para alguém. 
 Uns vinte minutos depois, ela me chamou. 
 O seu quarto era recheado de memórias, assim como ela 
própria. Logo na entrada, dois retratos bem antigos. Há alguns anos, 
havia mandado restaurar as fotos de seus avós maternos e dos seus 
pais. Os retratos têm um tom amarelado, em sépia, mas as molduras 
ainda eram novas. Do outro lado da parede, havia uma foto do seu 
pai. Apenas ele. Vovó sempre me falara muito do seu pai. Tinha 
muito carinho por ele. Não que sua mãe fosse menos amada, mas 
havia um tom de predileção em sua voz. No centro do quarto, bem 
acima da sua cabeceira, outro retrato antigo: dessa vez, dela própria. 
Era o maior de todos os quadros e toda a sua juventude estava ali, 
preservada em uma única foto. O tempo não havia passado. 
 Vovó costumava dizer que eu me pareço muito com ela, quan-
do jovem. Mas eu nunca me achei parecida com aquele retrato. As 
outras fotografias do quarto eram minhas, das suas filhas e das suas 
outras netas. O passado e o presente, juntos. Como Dom Casmurro, 
parecia que ela desejava unir as duas pontas da vida: a velhice e a ju-
ventude. Vovó se sentou na cama, enquanto bebia uma xicarazinha do 
café que mamãe havia preparado. Eu a acompanhei, coloquei o grava-
dor entre nós duas e pedi que começasse. Logo percebi que o grava-
dor a havia intimidado. Ela falava de uma maneira um pouco formal, 
como nunca falara antes, mas com o tempo foi se acostumando.
 “Quase ninguém acerta o meu nome de primeira, na verda-
de. Já me chamaram de Carlota, Coletti, Calota”, contou vovó, enu-
merando os nomes no dedo. “Uma vez ligaram aqui em casa e me 
chamaram de algo que achei tão engraçado, mas agora eu não me 
lembro... Ah, sim, Pelota. ‘É da casa da dona Pelota?’, disse a moça. 
‘O seu nome é esse mesmo?’, daí eu respondi: ‘Não, minha filha, é 
dona Coleta’. As pessoas acham estranho, mas Coleta era o nome da 
minha bisa.” 
 Sua bisavó materna sempre quis que uma das netas levasse o 
seu nome, mas os seus filhos nunca o fizeram. Colocavam o nome 
nas lojas, nos lugares, em tudo, menos nas filhas. “No Balsas, tinha 
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Farmácia Coleta, Fazenda Coleta, Armazém Coleta”, explicou vovó 
“Mas a bisa não queria isso. Ela queria que alguém tivesse o seu 
nome”. Quando a sua neta Ana engravidou, pediu que, se fosse 
uma menina, se chamasse Coleta. A condição de Ana foi que pu-
desse colocar Maria na frente do outro nome. No dia em que mi-
nha avó nasceu, sua bisavó entrou no quarto junto com a parteira. 
Quando ouviu o choro do bebê, antes mesmo de saber o sexo, 
Coleta disse: “É choro de menina! Nasceu a Coletinha!”. 
 Assim realmente nasceu Maria Coleta, filha de Ana e Traja-
no Coelho. Ninguém nunca a chamou de Maria, só de Coleta. Suas 
irmãs a chamam, até hoje, de Teinha, mas o seu pai a chamava de 
Coletinha, como sua bisa fizera da primeira vez. De acordo com 
vovó, ele também não gostava muito do seu nome. “Eu nasci no dia 
27 de novembro de 1939, no mesmo ano em que a II Guerra Mun-
dial começou. Quando terminou, eu tinha uns cinco ou seis anos. 
Não me lembro de muita coisa, só lembro que a gente ouvia as no-
tícias pelo rádio. Tinha umas vinhetas diferentes. Disso eu lembro”, 
começou. “Na verdade, eu fui registrada mesmo no dia 28, sabe? É o 
que está na minha carteira de nascimento. Naquele tempo as pessoas 
não tinham um controle muito bom... Era assim mesmo.”
 Vovó é a mais velha de seis filhos. Ela nasceu no Balsas, in-
terior do Maranhão, uma cidade que, na época, era bem pequeni-
nha. “Desde que eu me casei com seu avô Erli, nunca mais visitei 
o Balsas. E acabou que grande parte da minha família, das minhas 
irmãs, se mudaram aqui para Goiânia. Dizem que hoje o Balsas está 
enorme, que cresceu bastante, que está uma metrópole”, comentou. 
“Eu tenho vontade de voltar para minha cidade às vezes”. O Balsas 
daquela época, dizia ela, era dividido politicamente em duas famílias 
rivais: os Coelho, ao qual pertencia, e os Fonseca. 
 Apesar de ser uma Coelho, os seus pais eram pobres. Suas 
primas, ao contrário, eram todas muito ricas. Vovó sempre as via 
passando pela rua da sua casa com as suas bicicletas e sentia um bo-
cado de inveja. Ela queria uma também. Queria aprender a andar. Às 
vezes, quando suas primas iam para a escola e deixavam as bicicletas 
na entrada, ela e suas irmãs as roubavam e saiam por ai, andando 
rua afora. Depois, obviamente, as devolviam – até mesmo para não 
arranjarem encrenca e não apanharem quando chegassem em casa. 
Suas bonecas também não eram nada graciosas se comparadas 



117

às das suas primas. Mas vovó não sentia inveja das bonecas, gostava 
das suas, só tinha inveja mesmo das bicicletas.  
 “A minha família, pelo lado da minha mãe, eram todos ricos. 
A maioria políticos. Já o meu pai, era bem mais humilde”, explicou, 
colocando a xícara de café, ainda pela metade, na mesinha de cabe-
ceira “Mas foi um bom pai. Ele sempre se esforçou muito para pagar 
os nossos estudos. Eu é que não fui uma boa aluna”, ela riu, pare-
cendo se sentir um pouco culpada em ter que dar um mau exemplo 
para a neta – embora, na verdade, eu já conhecesse essa parte da 
história. Ela olhou para mim. “Acho que vai chover. É melhor eu fe-
char as janelas”, disse, se levantando. Mas não choveu, não naquelas 
horas que se seguiram. 
 Vovó nunca gostou muito da escola. Ou talvez gostasse, 
apenas não sabia como se comportar. Naquela época os professores 
ainda podiam usar palmatórias e ela sempre voltava para casa com 
as mãos vermelhas. Dependendo, apanhava em casa também. “Eu 
pintava e bordava nas escolas e não me importava de apanhar não”, 
riu vovó. Uma vez, já depois das aulas, ela e alguns colegas ficaram 
estudando em um mapa que tinha na escola. Vovó confessou que, 
por danura mesmo – só para fazer maldade –, ela rasgou esse mapa 
quando todos foram embora. 
 No outro dia, o seu professor descobriu e perguntou para 
a turma que ficou estudando no mapa quem o havia rasgado, mas 
ninguém quis dedurar ninguém. “O seu Joca reuniu todo mundo e 
disse: ‘Eu vou saber quem foi. Eu vou dar um palito de fósforo para 
cada um e, quem fez aquilo no mapa, o palito cresce’. Já que o palito 
ia crescer mesmo, eu pensei em cortá-lo por baixo e assim ninguém 
me descobria.” Na hora que vovó abriu a mão, caiu na própria esperteza e 
todos souberam que havia sido ela. Vovó levou seis bolos na mão; era assim 
que eles chamavam cada tabefe de palmatória. 
 “Eu já tinha um dedinho a menos, por causa de algo que 
aconteceu quando eu era bebê, e toda vez que o seu Joca me batia, 
eu levantava esse dedo para cima. Doía ainda mais.”
 As travessuras de vovó não paravam na escola. Tudo de er-
rado que acontecia no Balsas era por sua culpa, mesmo quando não 
tinha nada a ver com a história. “Eu dava razão”, confessou vovó. 
Gostava de roubar frutas na casa dos outros, enfiava o dedo no doce 
de fava que os seus tios deixavam descansando sobre a mesa, cozi-
nhava sapos e lagartixas e dava para as suas irmãs, pegava a bengala 
do avô com mal de parkinson e depois subia em cima da árvore para 
que ninguém a encontrasse. “Em casa, não tinha banheiro. A gente 
tomava banho no rio”, lembrou vovó. “E eu, como era muito levada, 
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via aquelas velhinhas levando água para casa dentro das cabaças. 
Cabaça era tipo uma abóbora, que a gente tirava a semente e depois 
deixava secar. Eu subia nas ribanceiras e empurrava as cabaças das 
velhas para cair e quebrar.”
 Vovó nunca ficava sem castigo. Ela costumava apanhar 
muito com folha de bananeira. Até ajoelhada no milho já fi-
cou. “Minhas outras irmãs não eram levadas. Só eu”. Certa 
vez, ela aprontou com uns homens que vinham da roça 
comprar mercadoria no Balsas e que se hospedavam no 
rancho que o seu pai preparava. Eles traziam farinha 
com carne para comer durante o trajeto e vovó colo-
cou um monte de sal e areia dentro dos sacos. Quan-
do foram comer, estava tudo salgado, um verdadeiro 
horror... Seu pai ficou sabendo e vovó subiu no pé de 
tamarindo. Ela passou a noite lá, com o empregado em-
baixo, vigiando ela. Só saiu de lá quando o seu pai pro-
meteu que não bateria nela. 
 A menina foi se tornando mocinha, mas não dei-
xou de ser menina. Enquanto pôde, continuou brincando 
de boneca, subindo nas árvores até estar grande o bastante e 
roubando os doces dos parentes e dos amigos. Na sua adoles-
cência, vovó foi uma mulher a frente do seu tempo. Era um tanto 
ousada e um tiquinho atrevida. Se ela já era conhecida no Balsas 
por suas danuras, depois tornou-se conhecida também por ser 
namoradeira sem tamanho. Aí sim, tudo de errado que acontecia 
na cidade era sua culpa, muito mais do que antes. Ninguém nem 
tinha dúvida: era ela. 
 O seu padrinho, certa vez, viu uma moça aos beijos com 
um dos internos do seu Joca. Ele foi contar para o seu pai no mes-
mo instante. Isso acontecia sempre, qualquer pessoa que estivesse 
namorando na praça era vovó. E quem quer que visse, já ia direto 
fofocar para alguém da sua família. “O meu padrinho chegou lá 
em casa e disse para o meu pai: ‘Olha, seu Coelho, sua filha está 
lá na praça namorando. Na maior pouca vergonha’. E o meu pai 
respondeu: ‘Mas, compadre, a Coletinha não pode estar na praça. 
Ela passou o dia na cama, quase morrendo de febre amarela’”. O 
padrinho, duvidando, precisou entrar no quarto para ver que vovó 
estava realmente em casa.
 “Mas se parecia muito com ela”, se defendeu. 
 “Não, compadre, é que tudo que acontece por aqui é a 
Coleta. Mas não é assim não... Você não deve julgar”, o seu 
pai respondeu. 

 Vovó era uma das jovens mais lindas do Balsas. Até hoje vovó 
diz isso com muito orgulho. “Eu tinha um corpo lindo! Era tudo em 
cima”, brincou “E a minha cintura então...”. As outras meninas da sua 
cidade, principalmente as meninas ricas da família  Fonseca, tinham 

inveja de vovó. “Quando eu entrava nos bailes, chamava a atenção 
de todo mundo”. Aos quatorze anos, vovó já usava roupas justas 

e decotadas. “Ninguém do Balsas andava como eu”, sorriu. 
Gostava até mesmo de usar corpete para deixar a cintura 

ainda mais fina e o decote maior. Não usava roupas 
curtas, mas se acabava nos decotes, tanto nas costas 
quanto na frente. 
 “Muitas vezes, eu ia para a igreja com essas 
roupas e o padre me expulsava. Mesmo em missa 
campal, ele me achava e me tirava de lá”. Vovó so-

fria com isso. Não com o fato de ser expulsa da igre-
ja. Mas com os julgamentos que enfrentava. Ela tenta 

não pensar muito nisso, tenta lembrar-se apenas que fez 
tudo o que sempre quis. Vovó foi quem queria ser. Pagava 

o preço por isso; no entanto, foi o mais feliz possível du-
rante a sua juventude no Balsas. Ninguém poderia dizer que 

não viveu intensamente. 
 Era também muito festeira. Porém, o seu pai não a deixava 

ir às festas da cidade. Não em todas, pelo menos. Durante a noite, 
esperava seus pais irem dormir e fugia pela janela de casa. Vovó 
dormia no mesmo quarto que suas irmãs. Para não acordá-las, não 
acendia as luzes e evitava fazer qualquer tipo de barulho, se vestindo 
bem rápido e pegando o primeiro par de sapatos que via pela frente. 
Acabava, por descuido, calçando sapatos diferentes – cada pé ficava 
de um jeito. Quando chegava nas festas, geralmente de conhecidos 
do seu pai, todos já sabiam que ela tinha ido escondido. “Eles co-
nheciam o meu jeito, conheciam o jeito do meu pai. Às vezes até me 
perguntavam: ‘Coleta, quem lhe trouxe?’ e eu já dizia: ‘Ninguém, fui 
eu que fugi e vim’”. 
 Ela gostava principalmente do carnaval – que, no seu tem-
po, era nas ruas do Balsas, com serpentinas e marchinhas por todo 
o trajeto. Ela se vestia de fofão para o pai não reconhecê-la; assim 
vovó podia pular carnaval tranquilamente. Mas nessas ocasiões, a 
mãe era a sua cúmplice. Era ela que fazia as fantasias dela e das suas 
irmãs. As roupas de fofão eram bem largas, em branco e preto, com 
um capuz na cabeça. “A gente ficava bem perto do papai, dançando 
do lado dele, e ele não sabia”. Nos carnavais daquela época, o pessoal 
costumava usar lança-perfume, mas nem sabiam o que era direito. 
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Teve uma vez que vovó cheirou tanto lança-perfume que chegou na 
casa da sua tia, junto com a sua prima, e as duas ficaram na rede, 
tontas, viajando, quase em transe. 
 “Era bom demais!”, riu vovó. 
 Quando estava com quatorze anos, ela foi estudar em Caro-
lina, uma cidade interiorana do Maranhão. Lá, ficou noiva de um 
rapaz chamado Antino. Na época, ele tinha 38 anos. Vovó sempre 
diz que ele foi o grande amor da vida dela e com quem ela realmente 
quis casar. “Mas não era para ser”, deu de ombros. Ela volta a pegar 
a xícara de café, já esquecida sobre a mesinha de cabeceira. 

Recentemente, através de alguns parentes, ela descobriu que 
o Antino falecera. “Faltavam dezoito dias para o casamento, mas não 
deu certo. Foi por causa de uma briga que o Antino teve com o Rai-
mundo, um irmão meu só por parte de pai”, suspirou. “O Raimundo 
o encontrou no cabaré e deu um tiro no ombro do Antino. Depois 
disso nem a minha família e nem a família dele quiseram mais o 
casamento”. 
 Antino foi uma das muitas razões que levaram a vovó ser 
a expulsa do colégio de feiras onde estudava em Carolina. Sempre 
que ela e as outras meninas do internato desciam para ir à missa, ele 
a esperava na porta. “As feiras não deixavam a gente se falar e nem 
se olhar. Mas eu olhava do mesmo jeito”, gargalhou, imitando as 
piscadelas que trocava com o noivo. “E elas não gostavam nenhum 
pouco. Viviam brigando comigo. Mas esse nem foi o motivo para eu 
ter sido expulsa não. Acontece que mais tarde eu tive uma discussão 
com uma das freiras, que implicava muito com o nosso namoro, e 
como já tinha um histórico não muito bom, fui expulsa do interna-
to”. Ela mudou de escola, mas continuou morando em Carolina, na 
casa de uma tia. Porém, após o término do noivado, vovó ficou mui-
to mal e não aguentou a pressão; ela acabou voltando para o Balsas, 
para a casa dos seus pais.  
 O Antino não foi o seu primeiro namorado, embora tenha 
sido o que mais lhe marcou e o que deixou saudades por toda uma 
vida. Ela ainda pensa como teria sido se tivessem se casado naquele 
tempo. Antes dele, vovó namorou por correspondência um rapaz 
que trabalhava em São Paulo. Chamava-se César. Eles viviam trocan-
do cartinhas de amor, cheias de promessas. “Eu não sabia escrever 
cartas muito bem, daí minha cunhada quem as escrevia”, comentou. 
“Era tão bom!”. Vovó chegou a visitar sua família uma vez, porém o 
namoro não foi para frente. Meio culpada, vovó contou que, durante 
esse tempo, ela namorou uns dois dias um outro rapaz que conheceu 
no baile e que acabara de chegar de Floriano. A família do César 
descobriu e eles terminaram. 
 “Eu fiquei muito chateada”, sussurrou. “Não era o mesmo 
amor que eu senti depois pelo Antino, mas fiquei triste também. 
Principalmente porque o César era lindo, sabe? Parecia um artista. 
Um galã mesmo”. 
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  “E a história do Pa-
dre?”, perguntei. 
 Ele me olhou com uma care-
ta estranha e questionou, meio 
sem graça: “Você quer que eu 

fale sobre isso também?”, ela 
suspirou, meio que rindo e meio 

que constrangida “Eu era tão na-
moradeira, minha neta, mas tão na-

moradeira, que até com um padre já 
namorei. Um padre mesmo, com batina 
e tudo”, sorriu. 
  Isso ocorreu alguns anos depois do 
fim do seu noivado com o Antino. No 
Balsas, havia uma ordem de padres e 
missionários que se chamava Com-
bonianos. Alguns haviam acabado de 
chegar na cidade e tinha um padre 
muito jovem e bonito lá, o Pe. Flávio. 

“Nós começamos a namorar no confessio-
nário”, admitiu. Depois de algum tempo, 
as visitas do Pe. Flávio em sua casa se 
tornaram constantes. “A gente namora-
va lá no curral de casa durante a noite. 

Mas era um namoro inocente, 
sabe? A maioria dos meus na-

moros foi assim. A gente só se 
olhava, conversava e ficava de mãos dadas. 

Nem beijo tinha”. O seu pai acabou estranhando todas aquelas visi-
tas. O Pe. Flávio dizia que vovó estava fazendo alguns bordados para 
a sua igreja e por isso aparecia na com tanta frequência. 
 Um dia, um dos empregados do seu pai pegou os dois no 
curral e contou para a sua família. Vovó disse que, depois disso, 
levou umas belas surras e o seu pai, já cansado das suas danuras, 
a mandou para Pedro Afonso. Vovó já estava muito “mal falada” 
na cidade e essa foi a única maneira de controlar os burburinhos. 
Depois desse episódio, ela nunca mais voltou para o Balsas. Pelo 
menos, não para morar. Visitava os seus pais, mas nunca ficava 
muito tempo. Sua vida começava a mudar. Deixara o seu Balsas 
para trás e, assim, deixava de ser menina. Essa menina travessa, le-
vada e namoradeira. Mas as lembranças ficaram e foram passadas 
através de suas histórias. 

 Vovó recorda-se desse tempo com grande carinho. Ela foi 
feliz como jamais voltaria a ser... por mais que houvesse passado por 
momentos difíceis no Balsas – e não foram poucos. Alguns deixa-
ram muitas marcas nela. Alguns só vieram a compreender depois de 
muito tempo. Mas vovó não quis falar sobre essas coisas. Simples-
mente porque a sua felicidade foi muito maior, a sua juventude, o 
seu frescor, a sua ousadia e a sua liberdade. E, claro, os seus amores. 
Ela teve muitos amores. Seus namorados. As paixões platônicas que 
espiava pela janela. Seus pais, de quem jamais se esquecerá. Seus 
irmãos e irmãs. E o seu Balsas. 
 Logo depois de ir para Pedro Afonso, ela passou em um con-
curso e veio para Goiânia, sozinha, ser adulta. A vida foi muito mais 
difícil depois. Os arrependimentos e as decepções também foram 
maiores. “Mas tudo passa”, disse um pouco triste. Hoje, vovó é uma 
mulher forte, honesta, de sangue quente e um bocado brava – do 
tipo que não leva desaforo para casa. Mas ela ainda guarda um pou-
co da menina do Balsas, daquela alegria, dentro de si: no seu olhar, 
nas suas palavras, no seu sorriso e na forma como encara a vida. Eu 
sei disso. 
 Vovó olhou para a sua xícara e disse:
 “Veja isso, eu só terminei o meu café agora. Praticamente 
me esqueci dele”, ela me observou, ficou em silêncio por alguns se-
gundos e depois sussurrou “Sabe, eu não me arrependo de nada 
não, viu? Posso ter feito muitas danuras nessa época, mas não me 
arrependo não. Eu me divertia”.
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 Dona Valdecy estava sentada no sofá de sua casa, que fica no 
Jardim Goiás, ao lado do retrato do seu pai Boaventura Moreira de 
Andrade, um nome pouco conhecido em Goiânia, mas de grande va-
lor na Vila Nova. Ao andar pelo bairro provavelmente você vai passar 
pela praça, que leva o nome de Boaventura e se perguntar para qual-
quer morador do lugar sobre quem é este homem chegará ao nome da 
Valdecy. Boaventura era um baiano que veio para Goiânia em 1937, 
quando a cidade havia acabado de nascer, em busca de melhores con-
dições de vida na cidade. Ele instalou-se na Vila Nova onde trabalhou 
como pedreiro e se tornou importante vereador do bairro.
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simplicidade 

de uma 
vida 

grandiosa
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 Quando cheguei à casa de Dona Valdecy, muito simpática 
ela me convidou para sentar e logo começamos a conversar sobre 
sua vida. “Nasci em Goiânia, sou filha de pai baiano e mãe paulista”, 
com os olhos emocionados ela contava suas lembranças. “Comecei a 
trabalhar com 12 anos, era do trabalho para escola”, Valdecy apren-
deu a trabalhar desde criança, em um armazém na Vila Nova, onde 
nasceu, passou sua infância e juventude.
 Com 75 anos de vida, Valdecy sente orgulho de seu traba-
lho “o trabalho é bom, eu gosto, dignifica”. Criada em uma época 
em que o papel da mulher estava mudando na sociedade, mas que 
ainda possuía arraigada a divisão das tarefas entre os sexos, cabendo 
à mulher os cuidados com a família e o lar. Valdecy confessa não 
levar jeito para as atividades domésticas, pois sempre trabalhou fora 
de casa. O esposo de Dona Valdecy Sebastião Calassa, ao seu lado, 
tece um comentário “essa aqui nunca gostou de cozinhar, desde que 
casamos, eu não, cozinho, lavo, passo, faço tudo.”
 Na cozinha fazendo um café forte e saboroso, Valdecy, com 
um pouco de vergonha e ao mesmo tempo com um tom bem hu-
morado, declara não saber cozinhar. “Eu sempre trabalhando, traba-
lhando, eu não aprendi cozinhar, lavar, passar, nada de casa”. Meio 
envergonhada de não possuir muitos dotes domésticos, ela insiste 
em fazer um almoço em sua chácara, uma galinha caipira.

 As conversas se prolongavam e muitos lugares da sua antiga 
Vila Nova eram revisitados por ela, a praça, o IEG, o córrego Botafo-
go, a praça Boaventura, o Mercado.  Assim Valdecy ia contando das 
suas histórias de menina, da sua infância vivida no bairro, “o rio era 
limpo, tanto que eu já pesquei um lambari deste tamaninho”. Cada 
canto daquele bairro faz parte de sua história. Ela guarda também 
lembranças das ruas, teve a rua que conheceu seu esposo, aquela que 
andou vestida de noiva para a sua lua de mel.
 Na juventude, Valdecy gostava de ir aos carnavais, aos bailes, 
ao cinema que tinha na Praça BoaVentura e passear na 5ª Avenida.“ 
Lá na 5ª Avenida tinha a amplificadora Regina, onde acontecia o tal 
de vai e vem”, era o vai e vem das moças e rapazes em volta da praça, 
onde trocavam-se olhares, ofereciam música e os romances começa-
vam. “Eu ofereço esta música para alguém, este alguém sabe quem, 
Boneca cobiçada...Eita aí assim ia a noite toda”, conta Sebastião em-
polgado. Outras músicas também embalaram as noites de vai e vem 
na Vila Nova, como a canção Índia de Roberto Carlos, que Valdecy 
lembra com alegria, canções que foram muitas vezes oferecidas à 
Dona Valdecy pelo Seu Sebastião.
 Na época tinha Cinema na praça, boleros, serenatas e as-
sim os namoros aconteciam. “Aqui na Praça Boaventura fizeram um 
ranchão grandão, era o Rancho do Adolson, a gente dançava até de 
madrugada, a gente saia com o pé cheio de lama, chovia e era tudo 
terra”. Este era o clima da Vila Nova vivida pela Dona Valdecy, noites 
de bailes, voltas na praça e missas na Igreja Coração de Jesus, onde 
em volta se concentrava toda a diversão do bairro.
 Tinha o futebol na Igreja e o time Vila Nova, formado por 
operários e pedreiros, gente simples, que ia tentar a vida com o fute-
bol, assim os jogadores viviam no clube. A paixão pelo time no bair-
ro é visível, mas nem todo vilanovense morador é torcedor. “Eu era 
pobre, padeiro, joguei no Vila Nova demais”, conta Seu Sebastião.
Tinham as escolas, primeiro a escola da Igreja, depois o Murilo Bra-
ga aí veio o IEG, que formava as normalistas, na época os meninos 
iam para o Lyceu e as meninas para o IEG. O salão da escola era 
bem frequentado, onde aconteciam grandes eventos culturais da ci-
dade. Era o lugar onde as filhas de famílias ricas estudavam “ muitas 
meninas iam estudar lá, eu não” afirma Valdecy ao falar sobre o 
tradicional colégio do bairro.
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 Era um momento em que o bairro estava sendo construído, 
por isso a infância de Dona Valdecy se confunde com a história do 
bairro. Constantemente vêm as lembranças de seu pai, “e eu guardo 
lembrança dele com muito orgulho, que meu pai era pedreiro, ele 
era pedreiro, depois é que as pessoas colocaram na cabeça dele para 
ele se tornar vereador, aí ele foi lá e foi e deu bem, porque conseguiu 
ajudar muita gente.”
 O bairro era um lugar de disputa de espaço, de um lado os 
operários e demais trabalhadores, que vieram de diversas partes 
do Brasil para construir a nova capital, principalmente vindos 
do Nordeste, de outro a força opressora do estado. Seu Sebastião, 
emocionado, confessa “foi difícil não foi fácil não, a gente chega-
va e ia construindo nossas casinhas, com pedra, pau, lona”. Logo 
completa Dona Valdecy “e tinha o tal de Luisão que chegava de 
jipe e ia derrubando tudo que a gente construía”.
         De repente aquele cenário começa se criar na cabeça da 
repórter desavisada. Uma terra nova, onde tudo era possível, as 
pessoas chegavam com esperança no peito, muita força de vontade 
e pouco dinheiro, construíam suas casas e ocupavam aquele lugar. 
Até que o governo tratava de destruir o que tinha sido construído, 
valendo de seus capangas para dominar as terras, uma forma não 
legitimada de força policial, mas muito utilizada em um país de 
raízes oligárquicas.
 “Pedro Ludovico queria fazer de Vila Nova, uma área 
industrial, Boaventura que juntou os moradores e fez com 
que o bairro continuasse sendo Vila Nova”. Eram 
tempos de resistência daquele bairro e Valdecy 
na figura de seu pai viveu intensamente este 
momento. “Teve essa história mesmo, o 
Luisão colocou fogo no comércio do 
Benzinho, foi aí que a parede lá de 
casa cai e o Luisão veio com o 
jipe para derrubar tudo, aí meu 
pai foi lá e falou: ‘Não, você não 
vai derrubar não’”.
 Homem forte, retratado nas 
memórias de sua filha, Boaventura foi 
até Rio Verde de Bicicleta falar com Dr. 
Pedro Ludovico para não deixar o Luizão 
derrubar sua casa, até que com o consenti-
mento do interventor do estado para que a 
sua casa continuasse onde estava ele volta para       

Goiânia de caminhão. “Meu pai era um homem simples, não sabia 
ler nem escrever, mas ele era muito inteligente, entendia tudo.”
 O Luisão derrubava as casas e os moradores reerguiam em 
ritmo de mutirão, assim foi surgindo a Liga dos amigos, que aju-
davam os moradores a se organizarem e unirem. Valdecy conta 
que seu pai sempre foi ativo na Liga e que esta era uma novidade 
no bairro, pois as pessoas ainda não tinham noção deste tipo de 
mobilização política. Era um ajudando o outro, precisava levantar 
uma casa todo mundo se reunia, vinha algum migrante, sempre 
tinha um conhecido para acolher.
 Nas margens do Botafogo ia-se surgindo as casinhas, de um 
lado o Botafogo de cima e do outro o Botafogo de baixo, onde 
hoje é o Setor Universitário. Nas margens destes dois espaços ti-
nha o Botafaca, a famosa zona de meretrício, onde se divertiam 
os operários do bairro. A Vila Nova é um bairro que se ergueu 
com a história dos nordestinos, com o suor dos trabalhadores e 

imprimiu a seus moradores este legado de gente batalhadora, que 
conseguiu conquistar seu lugar.
 A força do pai de Valdecy e do bairro refletem nesta senhora 
de estatura baixa, cabelos brancos e pele morena. Com 75 anos de 
idade, seu olhar firme e doce consegue transmitir a sabedoria e cora-
gem de uma mulher que viveu uma história de luta, mas que nunca 
perdeu a alegria de criança.
 Depois de morar tantos anos na Vila Nova, Valdecy mudou-

se para o Jardim Goiás. “Eu amo a Vila Nova, mas lá mudou 
demais, não é o mesmo bairro. Então eu vim para 

cá, porque é mais tranquilo.” Apesar de ter 
crescido muito, e não ser mais a Vila 

Nova de antigamente, ainda 
conserva muito do seu ar 

interiorano, muitos de 
seus moradores são ve-
lhos, conhecem a todos, 
conversam com todo 
mundo e vivem uma vida 

pacata e tranquila no bairro. 
Apesar de não morar mais na 

Vila grande parte da memória de 
Dona Valdecy pertence a este lugar.

         “Eu sempre fui moleca, gosta-
va demais de brincar, brinquei de bone-

ca até depois de casar”. Valdecy conheceu 
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seu esposo em um tombo de bicicleta, aos 12 anos andando pelo 
bairro ela cai em frente à casa dele. Seu Sebastião, que a princípio 
parecia distraído, com todo seu charme, sentado no sofá, boina na 
cabeça e óculos escuros ele imediatamente interrompe “ela passou, 
olhou o negão aqui, encabulou e caiu” Valdecy aos risos continua 
sua história. Sebastião que era um homem galante de 18 anos a so-
correu e cuidou do seu dedo quebrado. Desde então, passaram-se 57 
anos e Dona Valdecy continua encabulada.
 “Namorei e casei, tá pensando o quê”, quando o namoro co-
meçou era escondido, pois, muito rigoroso, o pai não deixava sua 
filhinha de 12 anos namorar. Pas-
saram-se 2 anos de um amor 
proibido “a gente só encontrava 
na rua e depois do trabalho, 
porque era muito difícil, 
tinha minha irmã, meu 
pai vigiando”. Conta Seu 
Sebastião “ela era tão 
magrinha, que eu co-
locava ela dentro do 
paletó, o pai passa-
va e não via”.

 Aos 15 anos Dona Valdecy se casou, sem saber muito o que 
era preciso para casar. Mas Seu Sebastião foi o único homem que 
a beijou e namorar escondido não dava mais. “Naquela época não 
tinha esse negócio de completar 18, 20 anos para casar não, casa-
va com 15, 16, quando casava com 18, já tava velha demais.” Dos 
balcões do armazém, ela foi costurar, depois largou os estudos e se 
casou, em seguida voltou a trabalhar novamente.
 “O nosso casamento foi o mais badalado de Vila Nova” conta 
seu Sebastião, que companheiro de tantos anos não conseguia ficar 
longe da conversa. Os dois eram muito conhecidos no bairro, Seu 
Sebastião era padeiro, jogava futebol e Dona Valdecy era filha de 
BoaVentura, então a festa durou a noite inteira e rompeu a madru-
gada, o que não era muito comum na época. “Fui para lua de mel a 
pé, da igreja até a nossa casa era longe e nós fomos a pé de madru-
gada, perigoso, né? Mas fazer o quê?”
 “Nós dois éramos dois maluquinhos. Para mim casamento 
era uma brincadeira, simplesmente uma brincadeira, não tinha res-
ponsabilidade nenhuma”. Aos 15 anos Valdecy casou-se, teve que 
aprender a cuidar de casa, marido, filhos e trabalhar fora para aju-
dar a sustentar a casa. Os olhos concentrados, Valdecy confessa “a 
vida não é fácil, mas a gente vai levando e a gente viveu uma vida 
boa”. Mais uma vez Seu Sebastião conta uma de suas histórias “Ela 
não tinha experiência nenhuma em cuidar de uma casa. Ia fazer as 
compras, ela gastava dinheiro com doces, tinha um tal de churros na 
época. Cadê as compras? Doce, ué.”
 Com a primeira filha tudo mudou, começou a trabalhar fora, 
teve que aprender a cuidar de casa, criava os filhos e levantava cedo 
para ir ao trabalho na Prefeitura. “Tinha que acordar 5 horas da 
manhã para ir trabalhar. Naquela época chamava de jardineira. Olha 
a jardineira passando! Se eu perdesse, só ia passar bem mais tarde, 
porque era muito longe”. Valdecy era disputada em seu trabalho, 
todos queriam trabalhar com ela, essa é uma das lembranças que ela 
guarda da sua vida profissional.
 “Mas eu sempre levei a vida na brincadeira, tanto é que hoje 
eu sou artesã”. Mesmo depois de aposentada, Valdecy não conse-
gue ficar parada. Ela faz crochê, produz bonecos, colares e diversos 
objetos fabricados para ajudar entidades de caridade. Acompanha 
grupos de idosos, junto ao esposo cuida da chácara, e se orgulha de 
poder ajudar netos e filhos com seu dinheiro, sempre que pode.
 O Rochedo é seu Recanto. “Olha como lá é bom, chama Re-
canto das flores”. Este é nome da sua chácara, que fica no município 
de Vale do Paraíso, conhecido como Rochedo. “Lá a gente não para 
não, sempre tem alguma coisa para fazer”, cuidar da horta, dos pés 
de fruta, dos bichos, da casa.
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 Seu Sebastião descobre uma garrafa de cachaça escondida 
atrás do fogão de lenha e com gosto vai abri-la, atrás de seu esposo 
Valdecy começa a rir e a gesticula “só tem água”. Sebastião cospe 
e exclama: “É água!”, dona Valdecy faz de desentendida. A moleca 
agiu de novo. Depois ela confessa ao seu marido sua brincadeira e 
os dois se divertem juntos. A chácara cheia de parentes, a panela no 
fogão, Valdecy se dedica para cozinhar uma galinha, que não era 
caipira, mas ainda assim veio acompanhada de pequi.
 Os dias se dividem entre Goiânia, quando Dona Valdecy 
precisa ir para realizar seus trabalhos voluntários, sempre acompa-
nhada do esposo que deixa o espaço rural do Recanto das flores para 
monotonia da cidade. Os outros como feriados e finais de semana 
são passados no Rochedo com a família toda reunida. Um orgulho 
de mostrar a foto com todos os filhos reunidos em volta do casal. 
A família para Dona Valdecy é algo essencial, ela fala com orgulho 
de seus filhos e da criação rigorosa que ela deu, baseada nos ensina-
mentos de seu pai.
 Valdecy adora viajar com seu marido, ir para Caldas Novas, 
para o litoral, tem também as excursões com os grupos de idosos, 
que ela acompanha. “Ela não é muito vaidosa e eu acho que quem 
anda com idosos assim como ela deveria andar mais arrumada” logo 
fala Seu Sebastião. “Ele fica com raiva quando a gente viaja e eu dei-
xo ele para conversar com os outros idosos” retruca Dona Valdecy.
 Valdecy e Seu Sebastião passam todos os dias juntos, este 
companheirismo faz como que muitas memórias e gostos sejam 
compartilhados. Assim é com as músicas, desde a juventude sempre 
gostaram de ouvir os clássicos da Jovem guarda, como Roberto Car-
los, “até nisso a gente se parece, é só a gente ficar assim meio fajuto, 
que a gente coloca uma música do Roberto Carlos e tudo melhora.”. 
 “Almoçar em casa a gente não almoça, que ela não gosta de 
cozinhar. Nossa vida é assim, a gente tá aqui, de repente vai para 
Caldas Novas, pega o carro vai viajar para outro lugar, vamos para 
o mato e é isso” conta Seu Sebastião, logo depois de relembrarem 
das dificuldades do casamento, de criar uma família, do trabalho, do 
primeiro barracão que ergueram e de tantas outras histórias.
“Agora, nossa vida é um para outro. Tá precisando? Vamos ajudar, 
tanto daqui pra lá quanto de lá para cá” declara Valdecy, que deixa 
como lição de vida o amor, ao outro e a si mesmo. Quando per-
guntada sobre a importância do marido em sua vida, Valdecy fala 
“é preciso viver o momento, porque a gente nunca sabe se vai estar 
aqui amanhã (...) e eu sempre vivi minha vida assim com amor”.
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 Em pé, apoiada na mesa da sala de um apartamento minúsculo, 
ela deu a notícia.

 “Mirela, a vovó sofreu um acidente.”

 “A vovó morreu?” A reação exagerada da irmã mais nova se 
justificava. Da última vez que um acidente tinha acontecido, a cachor-
rinha da família morrera. O pai precisou tomar calmantes e a mãe ficou 
inconsolável por dias seguidos. Porém desta vez, pelo menos por en-
quanto, era só um acidente.
 “Não, Mirela! Ela só bateu a cabeça, só.” A mais velha tentava 
abrandar a situação, mas sabia bem que se tem uma coisa que velho não 
deve fazer é cair no chão. A avó havia batido a cabeça, o que piorava a 
coisa toda. E era tudo o que sabiam até o momento. No dia seguinte, 
mais informações chegariam – vovó Angelina conversava ao telefone 
quando aconteceu. Se sentiu tonta e desmaiou. Bateu a cabeça numa 
jarra de barro, que acabou amortecendo a queda. Do outro lado da 
linha, o vovô achou que a ligação tinha caído e não percebeu nada de 
anormal naquela hora. Depois de anos morando na fazenda, eles final-
mente resolveram instalar um telefone. O sinal era péssimo e caía com 
frequência. Quando o aparelho era novidade, tentaram manter o hábito 
de ligar para a família todos os dias, mas logo desistiram.
 Duas semanas depois, Angelina recebia a neta mais velha no 
apartamento da capital. Subi os quatro lances de escada estreita, pen-
sando em como é que meu avô conseguia fazer aquele caminho. 
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 Quando a vó me abriu a porta, o susto. Pele e olhos ama-
relos, estava evidente que o fígado não funcionava bem. Me sorriu, 
convidou para entrar e começou a conversar imediatamente. Mas o 
incômodo era grande demais, nunca tinha visto minha vó daquele 
jeito. A velha parecia não se importar. Sentada numa bicama verde 
que fazia as vezes de sofá, contava notícias da família, sorridente e 
pouco se importando com a gravidade do sintoma. Não fiquei muito 
tempo ali, estava profundamente incomodada. A imagem dela na-
quele estado não era boa e eu não conseguia olhar em seus olhos.
 Eu havia me acostumado com a imagem de uma mulher for-
te, que fazia de tudo. Quando pequena, cuidava dos irmãos mais no-
vos. Depois passou a cuidar do marido e dos filhos. Não se limitava 
a ser dona de casa – também fazia jardinagem com uma habilidade 
espantosa. Cuidava de todo e qualquer bicho que aparecesse na fa-
zenda. Criava e alimentava todos eles – cachorros, pássaros, vacas, 
bezerros. E também era a única que sabia quantos e quais gatos mo-
ravam ali. Eram muitos, e todos tinham nomes.
 No mês seguinte, duas irmãs se identificam na recepção do 
hospital. “Quarto 13, Angelina. Somos netas dela.” A recepcionista 
entrega as etiquetas e as meninas seguem ao primeiro andar. Um 
corredor de paredes baixas, quartos enumerados e uma aura de hos-
pital antigo e encardido. As paredes e portas variam em tons de 
verde, mas tudo parece ser meio amarelado, cheirando a um misto 
de desinfetantes com remédios.
 A porta do quarto treze se abre, e encontramos ali dentro 
o vovô, uma tia e a vovó, deitada na cama. Nos distribuímos nos 
poucos assentos do cômodo pequeno, comentamos sobre os prédios 
arredores, sobre as notícias recentes, sobre os estudos e faculdade. 
Disso que estou aprendendo a fazer bordado, e dona Angelina narra 
mais uma das infinitas histórias de criança. “Sua bisavó, quando a 
gente era umas pirralhas fazia cada coisa mais bonita do mundo. 
Umas toalhas, uns panos de prato. Outro dia eu tava mexendo num 
armário lá da fazenda e achei um paninho azul, com os bordados 
dela. É coisa de guardar, né? É lembrança.”
 O amarelo da pele rugosa da velhinha estava atenuado, mas 
não o suficiente para evitar que o médico a apelidasse de canarinho. 
O diagnóstico, até o momento, dava conta de um problema na bile. 
Parecia haver um bloqueio na glândula e uma punção provavelmen-
te seria necessária dali a alguns dias. Nada que impedisse o bom 
humor da velha, que recebia visitas a torto e direito, durante todo o 
dia. E meu avô ali, do lado dela, o tempo todo. Não arredava o pé.

 Angelina era a primeira de dez irmãos. Filha de Antônio 
e Rosena Batista. Depois dela vieram Edite, Isa, Ledonias, Suse, 
Manoel Adão, Reni, Valma, Josélia e Neusa. Cuidou de todos eles, 
desde sempre, mas nunca deixou de ser moleca junto dos mais no-
vos. As histórias de infância geralmente envolviam pés de manga 
gigantescos ou então estripulias com galinhas e gatos do quintal da 
fazenda. A Taboca. Foi ali que Antônio Batista, inconformado com 
a dificuldade de dar estudo para os filhos, construiu uma escolinha 
e contratou uma professora para ensinar a penca de crianças que se 
misturava com a penca de gatos, galinhas, vacas e cavalos.
 Foi ali, também, que meu bisavô executou um sem-número 
de gatos. Incapaz de controlar a quantidade de felinos que se espa-
lhavam pelo quintal, o velho os colocava em sacos grandes e batia os 
sacos contra a calçada que rodeava a casa. Minha avó não herdara 
essa capacidade. Me ensinou a cuidar de animais. Se íamos montar 
cavalos, antes eu tinha que dar uma espiga para o bicho. Se íamos 
ordenhar uma vaca, fazíamos cafuné em sua cabeça para que acal-
masse e ficasse confortável. E quando eu não tinha tamanho sequer 
para subir as escadas da casa, eu me sentava no degrau e debulhava 
milho para as galinhas.
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 A punção foi feita. Mudaram-na de hospital, foi para uma 
clínica cara, afastada da cidade. O lugar parecia uma fazenda. Ela 
gostou de ouvir passarinhos cantando na janela pela manhã. Os mé-
dicos diziam que uma vez que a bile voltasse a correr normalmente 
pelo corpo, tudo voltaria ao normal. Não voltou.
 Ela saiu do hospital e voltou para casa. Não para a fazenda, 
mas para o apartamento da irmã. Tia Neusa agora cuidava dela dia e 
noite, tendo que lidar com a falta de apetite e a resistência à comida. 
Foram alguns dias bons, carregando sempre o dreno, enfiado no 
meio de suas costelas.
 Minha avó havia emagrecido. Já era minúscula e magrinha, 
como se não houvesse espaço para gordura nenhuma ali deixar de 
existir. A falta de apetite era mais um sintoma. Ela nos recebia, rece-
bia as visitas, contava que o neto da sobrinha tinha nascido, comen-
tava os desajustes do governo federal, dava risadas e subitamente 
mudava de assunto quando lhe diziam que tinha de comer direito. 
Ou então se calava. Várias foram as vezes em que conversávamos 
todos, e ela quieta, com o olhar fixo, sem dizer uma única palavra.
 “Parece que o câncer da sua avó voltou.” Minha mãe me di-
zia, sentada à mesa da cozinha de meu apartamento minúsculo. Nes-
se primeiro momento, fiquei tranquila. Minha vó já tinha passado 
por câncer antes. Tinha passado por cima do câncer, na verdade. 
Pisou no tumor, humilhou a doença. Durante todo o tratamento 
contra o câncer de mama, ela tomava gororobas de cor duvidosa e se 
alimentava rigorosamente. Não deixava espaço para recaídas na saú-
de. Misture laranja e brócolis. Misture couve, rúcula e mais alguma 
fruta suspeita do cerrado. Evite açúcar. A comida era como remédio 
para ela. Coma salada, evite carne vermelha, faça caminhadas.
 Ficou careca, usou gorros, emagreceu e se recuperou. De-
pois disso, continuou voltando ao médico regularmente, fez ami-
zade com o doutor. E nunca deixou de cuidar do quintal. Aquele 
quintal era a vida dela. A fazenda Bonito. 
Ficava a pouquíssimos quilômetros de 
distância d’A Taboca. E sempre que eu 
ia para a Bonito, eu e ela fazíamos um 
tour pelo quintal. Me mostrava os aba-
caxis, as jabuticabas, as flores de laranja. 
O pé de manga rosa gigantesco, a horta. 
Me ensinou como se deve cortar um fruto 
de uma árvore, e também a ficar esperta 
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quando estiver caminhando no mato. “Você tem sempre que olhar o 
pé da árvore, cobra adora ficar escondida ali para dar o bote”, dizia, 
enquanto colhíamos limões. Para colher quiabos, o certo era cor-
tá-los com um alicate pequeno, ao invés de simplesmente puxá-los. 
“Você não estraga o quiabo e ainda deixa um restinho de caule que 
a planta vai aproveitar depois.” Me mostrava as galinhas, contava as 
estranhezas de cada uma delas enquanto colhíamos ovos. E junto a 
cada pé de fruta, a cada árvore e flor diferente, vinha uma história. 
Se eram os cipós da mata, contava sobre os primos que faziam cor-
das e nós com aqueles fios secos. Se eram os pés de ipê coloridos 
recém-plantados, dizia que estavam plantados em fila e que deixava 
aqueles para as netas aproveitarem.
 O quintal era o orgulho dela. Era mais apegada ao quintal 
que ao marido. Meu avô, inclusive, sempre ficou de lado, meio es-
canteado. Não deixou que ele se aproximasse dos filhos, manteve 
distância e nunca deu muitas intimidades, só imposições. Regula-
va os remédios, a comida e a bebida do velho. E não se importa-
va de ficar longe dele.
 Eram quase seis da tarde, e estávamos eu e minha irmã 
sentadas à mesa da cozinha, assistindo a ela tentar nos passar a 
perna e escapar do lanche. Se sentou com uma dificuldade dis-
farçada. Era óbvio que o dreno incomodava. Colocou um copo 
de água e começou a despejar gotas exageradas do remédio 
para o intestino. Enganou o estômago com meio copo de leite 
e duas mordidas numa rosquinha. Foi nesse dia que eu desabei. 
Ela disse que sabia, desde o início, que não ia mais voltar para 
a fazenda. Minha vó estava me dizendo que sabia que ia morrer, 
desde o momento em que ela começou a ficar amarela. Eu e minha 
irmã ralhamos com ela, tentando escapar da vontade de chorar. Não 
conseguimos. E ela completou: “Eu fui a avó mais feliz do mundo”.
 Foi a primeira filha, foi a primeira a ter filhos e netos. Eu fui 
a primeira neta e bisneta, meu pai foi o primeiro neto e o primeiro 
a ter filhos. Dois filhos, duas netas. Como se não bastassem os her-
deiros, acolheu muitos outros em sua casa. Na fazenda, qualquer 
um que se sentasse à mesa da merenda virava filho. Oferecia bolo, 
pão de queijo, café, leite, doce, refrigerante, fruta. Oferecia ajuda e 
dinheiro, se fosse preciso. Oferecia a casa dela na cidade se alguém 
precisasse. Oferecia galinhas para quem não tivesse, ovos, folhas de 
couve, mamão, limão e quiabo frescos.

 Era relutante em deixar que alguém fizesse alguma coisa no 
fogão. Aquela cozinha e o armário gigante embutido eram reinos dela. 
E reclamava sempre que alguém pegava as vasilhas sujas para lavar. 
Minha mãe sempre insistia em ajudá-la. E se a alma boa e caridosa de 
Angelina dispensava cuidados e carinhos a todos, foi diferente com 
sua nora. Quando meus pais ainda namoravam, ela estava plenamen-
te convencida de que minha mãe estava interessada no dinheiro da 
família. Deixou isso claro várias vezes, sempre que as duas ficavam 
sozinhas. Com o passar dos anos, isso mudou. Minha mãe conseguiu 
conquistar a sogra, e com o nascimento das netas, ela se derreteu.
 “Angelina, quarto 21.” Estávamos de volta ao hospital. Du-
rante todo o tratamento, sei que minha avó mudou de quarto três 
vezes, mas perdi a conta de quantas vezes estacionei o carro na fren-
te do hospital. Entrei no cômodo, silencioso. Ela estava de olhos 
fechados, o corpo inchado. O amarelo já havia sumido, mas as dores 

do câncer a abatiam. Os médicos contaram seis tumores no fíga-
do, em estágio avançado. Quando perguntada sobre a dor, dizia 
que estava tudo bem. “É só uma dorzinha, um leve incômodo, 
sabe?”. Era um leve incômodo que precisava de anestésicos. 
Passou a vida inteira sendo forte e inabalável. Agora não po-
deria ser diferente, ainda que fosse mentira. A fisioterapeuta 
passou a fazer sessões diárias, e os médicos cada vez mais 
deixavam a família confusa.
  Um dia, meus pais e tia Neusa colocaram o médico 

contra a parede e o fizeram falar. E ouviram tudo. Que a si-
tuação era muito difícil de se reverter, que ela não aguentaria a 

quimioterapia, que se fosse a mãe dele, não deixaria que ela pas-
sasse pelo processo, que seria sofrimento em vão. O que dificultava 
tudo era a falta de apetite, que a deixava fraca. A alimentação estava 
sendo feita por sonda. Eu entrava no quarto do hospital e via minha 
avó cheia de fios, tomando soro e remédios o tempo todo.
 Se eu tive dificuldades de olhar pra ela toda amarelada, ver 
minha avó daquele jeito não era fácil. Doía. Mas de alguma maneira, 
eu conseguia, eu precisava. E ela também. Cheguei no quarto, cum-
primentei avô, pai, mãe e tia. Fui ao encontro dela e senti as mãos 
quentes de febre. Estava quieta, calada. As últimas semanas tinham 
sido assim. Falava pouco, nunca reclamava, continuava atenta a to-
das as conversas, mas se reservava a si mesma. Pegou minha mão e 
apertou. E não soltou. No quarto pequeno, com agulhas nos braços, 
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ela abria e fechava os olhos aos poucos. Eu também não conversei 
muito. Me limitei a perguntar sobre os remédios e a fisioterapia, e 
outros ficaram ao redor, conversando baixo.
 Agora as conversas eram permeadas por críticas aos médi-
cos, enfermeiras a se contratar, pijamas e roupas a serem levados ao 
hospital. Um travesseiro que talvez melhorasse a dor, um chá que 
talvez ela pudesse gostar, a vitamina que deveria ser tomada por 
uma hora seguida, eu fiquei em pé ao lado dela, segurando sua mão. 
O calor da febre fez minha palma suar. Trocamos duas, três palavras. 
Não foi necessário mais do que isso.
 Ela estava aguentando o máximo possível. Estava suportan-
do a dor e mentindo para os médicos que nada ali doía realmente. 
A quimioterapia seria feita. A primeira sessão durou 24 horas segui-
das. Vinte e quatro horas em que meu pai não deixou o hospital por 
um segundo sequer. A primeira sessão passou, e ela não ficou muito 
abalada. Dali a uma semana, outra sessão de 24 horas.
 E a segunda semana veio. Mais quimioterapia e as esperan-
ças aumentaram. Dona Angelina reagiu muito bem aos remédios, 
ficou mais disposta e fez crescer em todo mundo um balãozinho de                
esperança de que tudo desse certo. Uma das enfermeiras, comentan-
do com minha mãe, dizia ter medo de melhoras repentinas como 
aquela. Os anos de profissão a haviam ensinado que esse tipo de 
melhora é geralmente seguido de problemas sérios. As esperanças 
duraram três dias. Dona Angelina saiu do quarto para entrar na 
UTI. As dores eram tão fortes que o anestésico agora era xilocaína, 
o mesmo que é usado em cirurgias.
 Eu acabara de chegar da faculdade. Me deitava na cama pra 
descansar, antes de seguir para o trabalho, quando meus pais che-
garam em casa. Fomos almoçar juntos. Era uma segunda-feira. O 
restaurante ficava a duas quadras do apartamento. Eu estava sem pa-
ciência, cansada, não havia dormido direito, não conversava. Meus 
pais estavam apreensivos, como que esperando uma ligação ruim a 
qualquer momento.
 Chegamos no restaurante e eu, apressada, na frente dos dois, 
já ia para a fila. Ouço minha mãe me chamar. Me viro e vejo meu 
pai atendendo o celular. Contra o sol, depois de cinco segundos de 
conversa, eu vejo sua silhueta desabar. Meu pai murchou por com-
pleto, perdeu a pressão e as forças. Minha mãe e eu juntamos forças 
pra levá-lo de volta para casa. Dois quarteirões nunca foram tão 

grandes. A família inteira desabou junto. Primos, sobrinhos, irmãos, 
afilhados, cunhados, amigos, conhecidos.
 A questão é que ela aguentava bem se estivesse acompanhada. 
Durante a vida inteira se cercou de pessoas, fez amigos, tomou filhos 
para si, cuidou de muitos. Era forte demais para desistir enquanto 
houvesse alguém junto dela, mas no minuto em que ficou sozinha, 
depois de 63 anos de vida, não aguentou sequer um único dia.
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 Dona Aparecida aprendeu com o pai a sair pelo mato e pegar 
raiz, mas ser parteira como a mãe quis passar longe. Saudades mesmo 
tem lá do rio Uru, onde cresceu mais os 13 irmãos. Nas suas andanças 
conheceu Adão e juntos tiveram Lucélia. Os três moram numa parcela 
de um amigo no assentamento Dom Fernando à espera da terra da 
reforma agrária, e enquanto a terra não vem, Dona Aparecida conta 
histórias para quem chega. Volta lá no seu tempo de menina, leva a 
gente pra caminhar pelo seu quintal de plantas medicinais. Com 57 
anos e um jeito tranquilo de falar, nesta conversa ela conta das plantas 
do cerrado e outras coisas da vida.

Os Remédios do Mato

 Cabo verde, já ouviu falar? É uma raiz tipo mandioquinha, 
sabe? Ela é pra dor de barriga. Cê rapa ela, bota num copo, deixa 
de molho e toma. É bom também. Tem a batata milona, conhece? 
Aqui nessas terras tem é muito, essa já é pra estômago, você pega 
e rapa, põe num copo com água, deixa de molho, mas não 
pode pôr muito não, ela é muito forte... Quem come? Não 
dá conta não. Acho que eu tenho um pedacinho dela aí. Tem 
que rapar pouco, rapar fininha, ela fica amarelinha na água. 
Quando às vezes se for um problema de estômago que tá muito 
ruim cê faz cocô ou vomita.
 O velame branco, esse você conhece. Cê pega a raiz dele, 
lava bem limpinha, corta ou rapa do jeito que quiser, aí pega aque-
le vinho mascatel branco, conhece? Ele é até gostosinho, aí bota lá 
dentro e deixa ficar de molho sete dias, depois passa a tomar meia 
xicrinha todo dia de manhã, não tem um reumatismo que não sai, 
minha filha. Papai fazia...
 O cravinho também. Pode pôr no vinho branco. Ele é tipo 
uma cebolinha assim ó, a mesma coisa de cebolinha roxa. É o 

mesmo jeito do outro: toma de manhã cedo meia xicrinha. Tem a 
butiquiteira, essa já é diferente, dá tipo pé de café, já viu pé de café? 
A flor é igualzinha, dá cada coisa desse tamanho! Essa é pra pereba. 
Às vezes tá com aquela perebeira né, aí ranca ela, bate, põe na lata, 
ferve e banha. É ótimo. Tem gente que faz a gemada, eu não gosto. 
Rapa e põe num prato, faz aquela espumona com a sopa e come. Eu 
não gosto nem do cheiro!
 Canela de perdiz. Conhece perdiz, aquele passarinho do 
mato? Então, a raiz dela é a mesma coisa que a canelinha do passa-
rinho, é fininha, é vermelhinha, aí chama canela de perdiz. Onde eu 
morava lá tem demais. Esse já é pra infecção, e pra nós que somos 
mulher é o melhor remédio que tem pra problema de útero. Cê pode 
até fazer o chá, rapar, pôr de molho e beber, nossa! É um ótimo re-
médio pra curar essas infecção que a gente tem.
 Carapiá. Carapiá também é muito bom.  Esse você torra e faz 
o chá. Ele dá aqui no chão, é uma batatinha, cheira que você precisa 
de vê o tanto! Losmo, você conhece né? É aquele galhão lá, ó. Cura 
25 incômodos, qualquer tipo de ferida brava. Você cozinha e banha.  

Ela é boa pra dor de cabeça, estômago ruim, tudo ela é boa. Ela 
é cheirosa, pega lá pra você vê, mas amarga que Deus me per-

doe. Põe na água fica verdinha.
 O boldo, você conhece? Aqui em casa tem, ele tam-
bém é pra estômago. Eu não gosto não, muito bravo! Tem 
aquela pra infecção é a... Tem aqui, o pezinho dela tá de lá. 
Como chama, Lucélia? Aquela que a gente faz quando tá 
com doiarada? Ah é, terremicina em folha! Você já viu? O 

chá dela fica vermelhinho, pode tomar pra qualquer tipo de 
infecção. É uma beleza.

 Aquele Anilim. Eu vi aqui, só não sei onde. Ele é pra quando 
você machuca assim de destroncar um dedo, um pé. Eu destronquei 
esse dedo aqui óh, que ele ficou dessa grossura! Ficou roxinho por 
baixo. Eu tava cantando feijão pra vender, mamãe tinha morrido...  
Aí chegou um homem lá e falou pra mim “óh, se faz isso aqui e põe”. 
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Fui lá no mato, catei ele, eu amassei com sal né, e amarrei com pano. 
Eu não tava andando, quando foi no outro dia, ah! O remédio aju-
dou a puxar. Foi uma benção!
 Manacá. Ele também é bom pra ferida, dor de estômago, 
machucado por dentro... O Adão mesmo, ó! Uma vez ele machucou, 
foi uma chave de motor que bateu nele aqui assim, ó. Foi o Manacá 
que curou. Ele bebia o chá todo dia. Nunca mais!
 Tem uma árvore do mato, ela chama goiabeira branca, essa 
também é boa, brava! Pode tá com o cortado mais grande do mun-
do. Eu fiz pra um rapaz que morava na casa da tia dele, ele cortou 
o dedo com facão, e eu falei “Guilherme vou fazer um remédio pro 
cê, amanhã cê já tá é bom”, “O que mãe?”, ele chama eu de mãe. Fui 
lá no mato, ranquei a casca e deixei ferver. “Agora você passa, vai 
lavando o dedo com esse trem, amarra um pano”, aí ele fez, no outro 
dia já amanheceu tudo colado, ê mais achou bom demais, nossa! 
 O pequi. Tem muita gente que fala que pequi não serve pra 
nada, mas o pequi serve! A folha dele é remédio, é pra mulher quan-
do vai ter neném. Eu fazia pras minhas irmãs quando elas iam criar. 
Na hora que for ganhar neném, cozinha ele, faz aquele chá, e banha 
com sabão preto, sabão cozido no fogo, conhece né? Logo nasce. O 
amendoim preto também é pra isso, pega três, amassa e dá de beber.
 O sabão faz com dicuada, de cinza do fogão lá, óh. Você 
tira as cinzas, bota numa lata, põe água, aperta ela até mesmo, e vai 
soltando tipo da cor de café. Só que é a mesma coisa que soda, fica 
forte! Serve pra tudo, pra lavar roupa, lavar vasilha... Minha vó fazia 
pra lavar cabeça...
 A bananeira. Se o cabelo tá caindo, pega aquela água que 
tá no caule dela, passa na cabeça e deixa um pouco. Aquela folha 
dela também. Deu um corte grande na mão, no dedo, você corre 
lá, pega a folha, pinga o caldo dela em cima do lugar e no outro dia 
já amanhece colado. Engraçado não é? O povo falava isso e eu não 
acreditava, um dia eu cortei o dedo e fiz pra ver se era bom mesmo, 
e não é que o trem era bom!
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Deixa eu Falar uma Coisa pro Cê...
 
 Tem hora que remédio do mato é melhor que remédio de 
farmácia. É muito difícil vê eu tomar um remédio de farmácia. Já 
tem mais de dois anos, graças a Deus, que médico não põe a mão em 
mim, não vou em hospital por causa de nada não, quando eu vejo 
que não tá nada certo eu mesma faço meus chás. O Adão faz muito 
também, e eu bebo mais ele, pronto. 
 Eu tive uma queda de pressão, não sei se há dois ou três 
anos. Fiquei como morta. Me carregaram na rua que nem porco. Aí 
trocaram o soro, aquelas injeção brava, essa coiserera toda. Passaram 
receita pra eu pegar remédio lá naquele postinho, e era pra medir a 
pressão todo dia, e eu falei “como é que eu mido essa pressão aqui 
na roça todo dia?”, eu peguei essa receita e disse “eu vou é embora!”. 
Cheguei em casa fui fazer meus chás. Nunca mais tive esse problema 
de novo. Às vezes eu passo lá, os agentes de saúde medem a minha 
pressão e ela sempre tá boa.
 Igual quando eu fui ganhar a Lucélia, todo dia tinha que 
medir... Ganhei a Lucélia no hospital, não podia ser normal né, por 
causa que eu tinha problema, perdi uma filha com três meses por 
conta disso. Mas, Deus não quis né, Deus me deu outra... tá bom. Aí 
eu fiz cesariana. 
 O problema é que a gente tinha vontade de ganhar com a 
parteira, mas hoje não existe isso mais não, na época que ela nas-
ceu já não tinha mais, vai acabando tudo, negócio de médico, esses 
trem... Hoje também tem muita mulher que não confia bem mais 
em parteira não, tudo hoje é médico mesmo, não tem jeito. Queren-
do ou não tem que ser médico.
 Primeiro confiava. Confiava mais nelas do que neles... A mi-
nha mãe era parteira. Ela saía muito ali pra pegar menino, às vezes 
a gente ia mais ela... Mas isso aí eu acho que não tenho coragem 
não. A minha irmã quando foi criar o meu sobrinho do meio... aí o 
marido dela foi buscar a parteira, ela morava ali na entrada, naquela 
venda, sabe?  Enquanto ele foi buscar, eu fui fazendo os remédios, os 
chás, banhando ela pra adiantar pra véia. A parteira era veinha. 

 Aí o menino começou a nascer, eu passei apuro demais da 
conta. Mas aí a véia chegou, graças a Deus! Ela chegou e eu falei “tá 
entregue pra senhora”, e eu vazei do parto! Disso aí eu não dô conta 
não. Meu sobrinho casou tem pouco tempo. Quantos anos o Márcio 
tem, Lucélia? É, 38. Ele trabalha lá no hospital, faz ficha lá na regional.
 Mas, se não fosse os médicos, como é que faz? A minha mãe 
quando... Era uma muiezica, ela foi criar e o menino deu problema 
e não nascia, tava sentado, não sei como que é lá. Aí, o quê que a 
minha mãe fez: “não, desse aqui eu não dô conta”, mandou ela pra 
Goiás e o médico fez cesariana nela pra tirar o menino. Por esses ca-
sos assim eles são importantes.
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 Cê vê minha filha, papai era benzedor de cobra. Cobra que 
ofendia as pessoas. Ele curava só com reza e um remédio que ele 
fazia na sexta-feira da paixão antes do sol cair. Ele colocava nove 
raizinhas de guiné na pinga, eu não sei se nove dente de alho, e re-
zava lá com uma vela benta, e punha três pingo dessa vela dentro do 
remédio. Fazia um litro, é só uma colherzinha que toma.  Nossa, mas 
é ruim de beber, menino! Passa e bebi. Meu pai era bom pra benzer, 
não era bem? Cê lembra, né?
 Deixa eu falar um coisa pro cê... Tem uma mulher cunhada 
da minha sobrinha, mora ali ó, perto do asfalto. Ela tinha um negó-
cio no joelho e não andava não, e já tinha andado pro médico e não 
sei mais pra onde. Aí comentaram que era pra levar ela lá em casa 
pro papai benzer né. Puseram ela num cavalo lá, ela morava longe!
 Ela chama até Chica, é Francisca, mas chamava de Chica. Papai 
benzeu, fez remédio com essas raiz que eu te falei. Falou pra ela deixar 
sete dias curtida, mas como ela tava ruim né, no outro dia já podia come-
çar a dá. Cê acredita que a mulher tá boa até hoje? Ela criou dois filhos 
gêmeos, dois homens.
 Tem uma coisa que eu conto e tô até arrepiando já. Foi comi-
go mesma, e eu não sei o quê que foi. Nóis foi tomar banho quatro 
horas da manhã na sexta-feira da paixão pra benzer corpo né, tirar 
coisa ruim, e os que não levantava meu pai descia o porrete. Tomava 
banho lá no córgo, água corrente, igual ali na represa, sabe? Ou os 
homens iam primeiro ou as mulheres, era assim.
 Eu cheguei lá e falei “eu não vou tomar banho nada não”, 
tava fazendo frio, uai. E fiquei na beira do córgo, e sinceramente, 
como essa luz aqui, parece que veio um trem, menino, e me pegou e 
me tacou dentro da água duma vez. Não tinha ninguém, ninguém. 
As meninas tavam dentro do córgo, só eu que não. Eu caí assim ó, 
de corpo largado mesmo. Toda vez eu lembro disso.
 As minhas sobrinhas que moram em Itaberaí tudo benze. 
Quem que aprendeu esse negócio de engarrafar foi só meu irmão, esse 
que mora no Uru. Eu não aprendi não. Eu acho que já tem aquele dom 
né, ou também é inteligência. Mas, eu quase não vivia dentro de casa, 
vivia era pra Goiânia afora, ou quando não tava trabalhando em Goi-
ânia, tava trabalhando em Goiás.
 Sabe de uma coisa? A gente fala e tem gente que acha que nóis 
somos bobos. Igual cê vê, uma vez a Lucélia passou mal, ela deu con-
vulsão, eu levei ela num pediatra lá em Goiás. O doutor falou “o que 
você deu pra ela?”, “eu dei chá”, o homem começou a danar, quase a 
bater, eu tive que brigar com ele lá na sala, pergunta o Adão. Ele danou 
porque chá não é remédio, uai, eu falei, “e os remédios da farmácia faz 
de quê? Não é das plantas?”. 
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Tocayo
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 Atenção ao que vê pela frente. Seja à luz do dia ou à escuri-
dão da noite. O sol pode estar rachando no céu ou mesmo entre as 
nuvens. Com a manhã limpa, chuvosa, cinzenta... Ele deve dar conta 
de tudo.
 O trabalho de Victor Martinez é dirigir para as pessoas. Em 
estradas bem pavimentadas ou nas esburacadas. Duplicadas e de 
mão única. Levar mexicanos, turistas, jornalistas. É um leva-e-traz 
de gente em sua van que lhe dá prazer. E não importa a distância. O 
trajeto pode ser feito dentro de uma única cidade, bem como entre 
estados e até mesmo países. Afinal já cruzara a fronteira entre Méxi-
co e Estados Unidos dirigindo por 12 dias.
 Victor é motorista há 22 anos. Começou cedo ao volante, 
com apenas 12. Natural de Guadalajara, já enfrentou motores de 
caminhão, carretas e agora segue em carros de passeio.
 —Não consigo parar!
 —Por que as estradas te atraem tanto? Não é cansativo?
 —Cansativo é trabalhar sempre em um mesmo lugar.

 Ele para pouco em casa. Sua mulher, Rosa, com quem é ca-
sado há 15 anos, diz que se acostumou com a ausência, embora 
ligue a todo momento atrás do marido. O questionei se não sentiria 
saudade. Não me expressei bem, pois ele não entendeu o sentido da 
palavra e não consegui traduzi-la. Tive que improvisar.
 —E sua mulher? – pergunto eu.
 —É o que me faz querer continuar. Sustento minha casa e sei 
que a amo de verdade. Se não sentisse isso, poderia larga-la.
 Victor é rápido nas respostas. Parece tê—las respondido vá-
rias vezes e está acostumado com tantas perguntas. Sempre que está 
trabalhando, procura deixar seus clientes à vontade.
 Foi assim comigo. A viagem de Guadalajara a 
Acapulco duraria mais de 12 horas. No início, esta-
va preocupado. Quem era ele? O que podia fazer 
com a gente em terras desconhecidas? Estava dis-
posto a descobrir e perguntar.
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 Por mais de seis horas consecutivas, viajei ao lado de Victor, 
no banco de carona. Com as mãos firmes no volante, ele se mostrou 
bem seguro no que fazia. Atento ao trânsito da rodovia mexicana, 
ultrapassava carros e caminhões a todo momento. Seguia em alta 
velocidade sem ser imprudente. Virava levemente a cabeça para res-
ponder uma ou outra pergunta, mas sua atenção era em frente.
 Seu celular não parava de apitar. Mensagens chegavam a 
todo segundo e, no intervalo de 15 minutos, recebera três ligações. 
Além de motorista, Victor é proprietário de uma loja de autopeças 
em Guadalajara. Na madrugada, o estabelecimento havia sido assal-
tado. Cerca de 80 mil pesos foram roubados.
 Seus parentes cuidavam da ocorrência. Ele tinha que traba-
lhar. O serviço do dia era levar nove jovens brasileiros à Acapulco. 
O destino era longe. Mais de 800 quilômetros. No trajeto uma 
amizade foi construída.
 Pai de três filhos, casado e católico. Tinha em seu celular 
músicas cristãs. Seguiu a religião dos pais. Quando pequeno, fre-
quentava o coral da igreja em que seus parentes também participa-
vam. Nossa Senhora de Guadalupe é sua companheira de estradas. 
Antes de iniciar a viagem, pede uma benção. Todos os domingos, 
procura ir à missa. Em Acapulco, levou-nos para acompanhar a ce-
lebração na Catedral Metropolitana.
 Sua van, da marca Chevrolet, estava bem conservada. Ape-
nas um cinto na primeira fileira estava com a presilha estragada. 
Em todas as paradas, checava os pneus e as marcas do óleo e 
do motor. Victor dizia que era seu quarto filho. O carro fora 
adquirido dois anos antes e compunha sua frota. Apenas ele 
o dirigia. Era o maior da empresa de transportes. Branco, 
sem nenhum adesivo. Insulfilm escuro em todos os vidros, 
o carro tinha um motor suficiente para aguentar as subidas 
e descidas do trajeto.
 Victor, se for preciso, busca seus clientes no 
aeroporto, leva ao hotel ou cruza estados. Traçando o 
roteiro, ele cumpre. É preciso ter alguns cuidados. O 
motorista aconselha:
 —Deixe o interior do carro limpo e não coloque os 
pés sobre os bancos.
 O motorista procura preservar um dos seus mais va-
liosos patrimônios. São regras que não mudam o seu humor. 
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 Ele é atencioso com os passageiros que transporta. Um de seus três 
celulares guarda fotos de pessoas que contrataram seus serviços. A 
maioria é de mexicanos que vão a Guadalajara a passeio.
 Não fomos os primeiros clientes internacionais dele. Por 
duas vezes já levou um grupo de turistas estadunidenses aos arre-
dores de Guadalajara. Há também empresários americanos que vão 
para o México a negócios. E lá está Victor, levando-os para reuniões 
e almoços executivos.
 Além da van branca da Chevrolet para 11 pessoas, Victor 
tem mais três automóveis e quatro funcionários. Quando julga ne-
cessário, sai da administração e pega a estrada. Assim aconteceu 
conosco. Alegando resolver problemas em Acapulco, deixou Guada-
lajara e nos levou ao nosso destino.
 Dirigiu a primeira vez com 13 anos. Aprendeu com o pai, 
que tinha uma loja de mecânica. Tomou gosto pela coisa e, aos 19, 
comprou seu primeiro carro, uma Chevrolet D10. Para ganhar di-
nheiro, fazia o serviço de transporte de pessoas em Guadalajara, 
meio que um taxista clandestino. Aos 20 anos, pegou uma estrada 
interestadual pela primeira vez. Levou um grupo de trabalhadores 

à Cidade do México. Foram mais de 500 quilômetros de rodovia. À 
época, não tinha muita fiscalização, relata.
 Victor, com muita satisfação, contava sua história. Eu anota-
va tudo com rapidez e hora ou outra dava uma olhadinha na estra-
da. Em meio a montanhas, o verde das árvores dava uma sensação 
de calmaria. Poucos veículos transitavam ali naquele momento. A 
rodovia era duplicada e, vez ou outra, erámos ultrapassados por um 
carro. Mais a frente, raios de sol entravam no carro. Minutos depois, 
o céu se fechara normalmente sob as nuvens. Em um intervalo de 40 
minutos, parávamos em uma estação de pedágio.
 A todo instante, nosso condutor nos questionava:
 —Todo bien por aí?
 Olhava rapidamente no retrovisor do meio e voltava os olhos 
para a estrada. A lua subia devagar pelo lado direito da rodovia. 
Estávamos há mais de oito horas viajando sem esticar as pernas. Vic-
tor parou para almoçar logo no início da jornada, com apenas 200 
quilômetros de estrada. Sem demonstrar nenhum cansaço aparente, 
perguntei de onde vinha tanta força.
 —É o tempo!
 Victor não precisava nem de uma toalhinha para esfregar a 
cara de vez em quando. Bebia apenas água e comia bolachas sabor 
chocolate. Antes de pegar uma do pacote, oferecia a todos do carro.
 Os longos anos de motorista o deixaram preparado. Mais do que 
trabalhar, aquilo era um prazer para ele. Em 2007, arrumou as malas e 
foi com a família para os Estados Unidos de carro. Percorreu mais de 12 
mil quilômetros dirigindo. E está programando outra para 2015.
 Quando menino, gostava de brincar de caminhões de ma-
deira, feitos pelo avô, de Tamaulipas. Sempre sonhara em transfor-
mar aquele material em aço de verdade. Apreciador de futebol, não 
jogador. Torcedor do Chivas Guadalajara e amante de tortilhas com 
carne moída e chile.
 Sob um esquema de vigilância nas estradas, ele se sente des-
protegido. Não tem medo de ser assaltado, mas teme pela segurança 
de sua família. Seu negócio fora vítima de assalto na madrugada. Foi 
a primeira vez que isso aconteceu e deixou o nosso motorista um 
tanto preocupado.
 Não se importava com ele, e sim com o patrimônio que ele 
planejava deixar para os filhos. Em tantos anos de estrada, não fora 
vítima de bandidos – neste momento, levanta as mãos para cima 
como forma de agradecimento —, e não espera ser.
 — Não posso pensar no pior.
 — Você tem alguma forma de se proteger?



 — Durmo em lugares que já sei e evito paradas longas.
 — O que acha da polícia?
 — Não sei, não confio.
 — Por quê?
 — Vejo na televisão que muitos policiais são mortos e alguns 
presos por ajudar os narcotraficantes.
 — Você acredita nisso?
 — Sim. É um problema grave.
 — E o que acha do jornalismo feito no México?
 — Eu gosto. Assisto pouco. Os jornalistas são pessoas im-
portantes. Denunciam o que está acontecendo.
 Victor tem um jeito simples. Longas horas de viagem o revela-
ram um homem esforçado e interessado no que faz. Os planos eram de 
passar apenas 12 horas com os mochileiros, tempo estimado da viagem.
 Ele passou a ser nosso motorista em Acapulco. Dessa vez, 
sem nos cobrar. Em uma noite de pizzas, matou a saudade da família 
mostrando fotos dos filhos e da Rosa. As crianças estavam passando 
férias com os sogros, em Puerto Vallarta, estado de Jalisco. Só iria 
encontrá-los em duas semanas.

 Em mais um momento de conversa particular, ele me rela-
tou o sentimento que tem pela família. Filho caçula de uma turma 
de cinco irmãos, o motorista guarda um grande carinho pelos seus 
pais. Fotos no celular revelam momentos descontraídos em família. 
São duas mulheres e três homens Martines. Quando não está viajan-
do, ele e seus parentes se reúnem para almoçar.
 — Gosto de todos juntos.
 Para retribuir a ajuda do nosso novo amigo, presenteamos 
Victor com uma bandeira do Brasil, assinada pelos noves mochilei-
ros. Ele me chamou de tocayo, algo como xará em português, por 
causa nome que compartilhávamos.
 Seu desejo agora é conhecer o Brasil.
 — Riio.
 — Sáu Paulo.
 — Guiânia. (Com uma certa dificuldade para pronunciar)
 Será, então, a minha vez de pegar o volante e encarar as 
estradas brasileiras do interior ao litoral? Acho que não tenho tan-
ta habilidade. Não importa. Estarei com um verdadeiro mestre dos 
volantes ao meu lado.



 Começo este texto com o final, relatando nosso último en-
contro, em uma casa escondida em meio às árvores, na parte mais 
bucólica de uma das principais ruas de Anápolis, em Goiás. Paulo 
Nunes Batista, com seus quase 90 anos, que se completam em 2014, 
já na saída me convida para novas rodadas de conversas e, talvez, 
sucos de graviola, mas já me avisa:
 — Eu já sinto que minha vida está chegando ao fim, compre-
endeu? A parte que eu tinha que fazer, o que eu tinha que fazer, eu 
já fiz.
 Apesar de um certo choque, já havia lido, há poucos ins-
tantes, alguns escritos daquele senhor que tão bondosamente me 
recebera, com suco de graviola, resultado do plantio de sua falecida 
esposa Eulina Silva Batista:

“Devo partir! Mas, sempre, a despedida
é provisória... o tempo não se acaba.”
“Um candidato aos céus, entro na fila,
alimentando uma esperança imensa.”

 Paraibano, nascido em João Pessoa, em 2 de agosto de 1924, 
poeta, cordelista e funcionário aposentado do Fisco.
 — Eu não tinha tendência para multar ninguém. Minha na-
tureza não dava. Então eu exerci aquela função forçado porque... 
não que eu tivesse vontade.
 Mesmo ante à melancolia da vida, Paulo Nunes Batista, de 
estatura baixa, andar arrastado já pela idade, sotaque carregado, 
olhos claros e brilhantes, consegue evocar uma esperança, infinita, 
em uma mesma página, da vida, de sua história e de sua poesia.

A realização é
 um processo

De um poeta dividido entre o orgulho, o desgosto e o ostracismo,
resultados de uma vida de lutas e poesia

TEXTO Filipe Andrade | ILUSTRAÇÃO André Almeida | DIAGRAMAÇÃO Jéssica Adriani
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 28 livros publicados, grande parte já doados ao Instituto 
Histórico e Geográfico de Goiás, 139 folhetos de cordel, 58 folhas 
volantes — “são as que têm duas páginas”, diz — e reconhecimento 
público de outros grandes nomes da literatura nacional. “Você ca-
prichou no exagero e na bondade. E prova mais uma vez que no seu 
caso, não há incompatibilidade entre poesia popular e poesia culta. 
Aliás, os rótulos são quase sempre infiéis. E poesia é ‘uma coisa só’, 
que existe ou não existe entre preceitos e impulsos profundos. Seus 
‘abecês’ merecem a reunião em livro, de cujo projeto você me fala. 
Obrigado, e um abraço cordial de seu Carlos Drummond de 
Andrade”, registra uma carta.
 — Nenhum escritor que eu conheço até hoje 
meteu o pau em mim ou no que eu escrevi. – Entre 
os conhecidos pessoalmente, estão Orígenes Lessa 
e Manuel Bandeira.
 Desde a primeira vez que 
estive naquela casa, muita coisa 
mudara, claro. Estava mais vazia, 
a sala de escrita, com tantos li-
vros, dava lugar a mesas, cadeiras e 
lembranças, com recortes amarelados 
de jornais esperando para serem plastifica-
dos. O som era, agora, apenas o do meu interlocutor 
e das ruas, com seus carros e caminhões... nada mais 
daquele barulho emitido pelos enfeites no teto, ao vento, 
naquelas manhãs nubladas. A vontade de escrever também se 
esvaíra, o desejo de uma vida se fora.
 — Eu queria ser jornalista, eu queria ser escritor, eu que-
ria escrever, eu queria publicar — comenta, ao contar parte de sua 
juventude, ainda na década de 1940, enquanto estudava no Colégio 
Mauá, no Rio de Janeiro. Mas a instituição não agradou nosso velho 
amigo. Quiseram fazer do poeta um pintor e, assim...
 — Morei em mais de 30 cidades — fala Paulo Nunes, sem 
ao menos me deixar saber para onde fora ao sair do colégio. Já era 
jornalista, escritor, queria mudar a vida das pessoas. 
 — Livro bom é aquele que muda a vida das pessoas.
 Membro do Partido Comunista Brasileiro, o poeta era obri-
gado a se mudar frequentemente para não ser 
preso. E emenda com a história que, entre tan-
tas, é a mais marcante de sua vida:
 — Em 1952 nós fomos presos, era um 
grupo de seis jornalistas e três artistas gráficos. 

“Como a fênix lendária, ressusci to,
A abro as asas de luz para o Infini to

que mora no meu própri o coração!”

Nós fomos presos no Carandiru, em São Paulo. Ficamos lá uns 44, 
47 dias presos. Depois fizemos até greve de fome, na época, porque 
o motivo da nossa prisão, o principal motivo da nossa prisão é que o 
país, o Brasil estava em guerra com a Coréia, Guerra da Coréia. Não 
era Vietnã, era Coréia — jornalista veio aqui e escreveu errado que 
era Vietnã, não era — era Coréia, Guerra da Coréia. E o jornal vivia 
publicando um diário vibrante. (E foi um erro do partido — entre 
vários erros do partido — permitir, deixar um jornal como aquele 

ser fechado. Foi empastelado o jornal, foi fechado.) O jornal 
vivia publicando que o exército estava preparando tropas 

para mandar para a Guerra da Coréia, porque os Estados 
Unidos exigiam isso do Brasil. E aí eles respondiam, os 
jornais que eram da reação, os jornais que eram contra 
o partido comunista, “isso é invenção do partido comu-

nista”... Mas um belo dia alguém do alto comando 
das tropas, que tinha acesso aos documentos se-

cretos, que era uma circular secreta (circular 
não pode ser secreta, mas era uma circular 

secreta, só do conhecimento do alto co-
mando das tropas, do alto comando do 
exército). Alguém infiltrado, que era 
comunista, alguém infiltrado que eu 

não sei quem, infiltrado, viu esse docu-
mento, tirou uma fotocópia e levou para o 

jornal. Aí foi uma bomba, porque a prova estava lá. Naquele fac 
símile estava a prova de que o governo estava preparando tropas. 
E aí foi uma bomba. Um belo dia, quando menos esperávamos, 

eu... (A minha família estava em Santos e eu ficava em São Paulo. 
Eu trabalhava no jornal Hoje, em São Paulo, que era um jornal vi-
brante, um jornal importante do partido.) Eles invadiram o jornal, 
comandados por um coronel, coronel De Deus, e este coronel já en-
trou gritando: “Ninguém se levanta. Fica todo mundo no seu lugar 
aí, porque se reagir, nós atiramos”. E eles armados de metralhadora, 
porque a notícia que eles tinham era a que nós estávamos armados, 
fortemente armados e íamos reagir. Mentira!  Ninguém reagiu nada. 
Prenderam todo mundo. E eu fui entre os seis jornalistas, porque 
o motivo da minha prisão é que o jornalista principal, que dirigia 

o jornal, chamava-se Joaquim Câmara Fer-
reira, era conhecido como ‘O Velho’... e ele 
já tinha tantos processos em cima dele, que 
ele não comparecia para responder, ele não ia 
mais ao jornal. Quem fazia o jornal éramos 
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nós, jornalistas. Cada semana um grupo de jornalistas fazia o jornal. 
E ele já tinha escalado meu nome para fazer o jornal da semana que 
entrava. Era sexta-feira, botaram meu nome lá. Aí já pegaram aquilo 
ali e já me lavaram. O motivo da minha prisão foi este. E depois de 
vários interrogatórios, os dois principais interrogatórios que eu res-
pondi lá na justiça militar, não sei o nome..., eu fui absolvido. Não 
tinha crime nenhum — afirma ao olhar, pela primeira vez, nos meus 
olhos, como que dizendo ‘acredite em mim, eu era inocente’. 
 — Então me prenderam e eu não pude mais ter contato com 
minha família. Fiquei quarenta e tantos dias preso lá no Carandiru 
e é toda uma longa história, porque quando me soltaram eu fui a 
Santos para ver a família. Quando eu cheguei a Santos, minha mãe, 
tinha uma filha minha, de 5 anos, 3 anos, não sei, não me lembro, 
não, já morreu. Aí tinha essa filha, tinha uma sobrinha, tinha minha 
irmã e minha mãe, que estava com setenta e tantos anos. O meu 
irmão mais velho, chamado Francisco, o mesmo nome do meu pai, 
esse irmão, quando soube da minha prisão, que eu estava preso e 
tal, em um comunicado, porque os comunistas não recebiam visitas. 
Nós fizemos greve por causa disso, greve de fome. Ficamos de greve 
durante, parece que... uma semana, 10 dias, mais ou menos. Essa 
greve repercutiu cá fora. “Os comunistas, os jornalistas do partido 
estão passando fome porque fizeram greve.” Nós éramos proibidos... 
quase não tomávamos banho de sol, éramos proibidos de receber 
visitas, não podíamos ler jornal, várias coisas. Aí vamos protestar. 
Fizemos a greve. Ganhamos! Fomos vitoriosos!
 A filiação no partido foi em 1946 e a experiência em jornais 
começou no início da década de 1950, já em Goiás, antes de seu re-
torno a São Paulo, onde foi preso. Em 1947 “Paulo se muda para Aná-
polis, indo morar em casa de Basileu Pires Leal, comunista, seu ami-
go. Reencontra seu colega de cordel Francisco Guerra Vazcurado, que 
havia conhecido em Ceres (aliás, na Barranca) e convida Guerra para 
vir morar em Anápolis, como, de fato, vem, e onde ambos iniciam o 
comércio de folhetos de cordel nos moldes do Nordeste. Sobre isso, 
leia-se o artigo de Paulo – Poesia Popular em Goiás – publicado pri-
meiro em ‘O Popular’, de Goiânia e, depois, na antologia de artigos 
‘Aspectos da Cultura Goiana’, organizada por Ático Vilas Boas da Mota 
e Modesto Gomes, com vários erros de impressão.”
 A literatura, bem antes, começou sob influência do pai, tam-
bém cordelista, Francisco Chagas Baptista.
 — Desde 1938, quando eu fui da Paraíba para o Rio de Janei-
ro, fui estudar na Escola Mauá. Em 1940 eu saí da escola. Na escola 
eu comecei a escrever. [...] Comecei escrever em revistas no Rio 
de Janeiro. [...] E aí comecei escrever, mais poesia, que é o que 

eu mais escrevi até hoje foi poesia. E depois vieram então outros 
gêneros, contos, ensaios, e outras coisas mais que estão todas aí.
 O primeiro folheto, no entanto, foi publicado em Goiás, em 
1936. Paulo Nunes diz que negócio de literatura é mania, uma ma-
nia que ele faz questão de mostrar. O poeta não se contenta em ficar 
sentado no seu pequeno e único sofá na sala, apoiado por uma al-
mofada em suas costas, com sua blusa de lã, suas meias e sua boina. 
Ele se levanta, me convida a acompanhá-lo e olhar uma vez mais 
suas obras, seus poemas, os depoimentos de outros a seu respeito.
 — Conheci pessoalmente alguns escritores. Conheci no Rio 
de Janeiro Manuel Bandeira...
 E, mais uma vez, somos interrompidos, desta vez, com a che-
gada de um dos filhos do poeta que, atendendo a seu pedido, me en-
trega um CD com sua autobiografia, uma obra que não será publicada.
 — Eu descrevo toda minha vida. As peripécias que eu fui. As 
minhas prisões, as mulheres que eu tive, os filhos que eu tive – 11, 
no total, 3 já falecidos – os livros que eu publiquei... Está tudo lá. [...] 
Aí está toda história. Desde que eu nasci na Paraíba, os estados onde 
eu morei. Eu morei em São Paulo, morei no Rio de Janeiro, morei 
em Belo Horizonte, Minas Gerais, duas vezes, morei na Paraíba, mo-
rei em Maceió, Alagoas, morei em Recife, Pernambuco. Morei em 
vários estados do Brasil. Mas só vim desenvolver essa tendência pra 
escrever aqui em Goiás. Foi aqui que eu me realizei. Realizei é uma 
maneira de dizer, eu não me sinto realizado. [...] A realização é um 
processo, você não termina nunca, você não termina esse processo 
ainda. Você vive, você faz isso, faz aquilo, mas fica faltando sempre 
alguma coisa que você não fez.
 Em todas as vezes que nos encontramos, a pergunta sobre 
a literatura em Goiás, na cidade, no Brasil, o reconhecimento a um 
escritor estava presente, uma das duas indagações que tiraram do 
poeta um sorriso sarcástico, com olhar cabisbaixo.
 — É uma pergunta difícil.
 Paulo Nunes sempre questiona a questão do escritor, da li-
teratura, do fazer literatura, por assim dizer. E são essas declarações 
que mais exaltam os ânimos, até então tão serenos, do escritor.
 — O povo de Anápolis lê muito pouco. Você fica procurando 
aqui onde estão as livrarias da cidade, você não acha. Encontra um sebo 

aqui, outro sebo ali, mas livraria mesmo, que preste, não tem uma 
que preste, entendeu!? Por quê? Porque o povo gosta mais de 
futebol, de rock, de carnaval, de não sei o quê mais. Literatura, 
nada. Então, como os meus livros são mais de literatura...
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“Que silêncio é este
que grita danadamente

em mim?
Seria o monstro ancestral

uivando e silvando
sinuosamente

dentro das formas que aparento ter?
Pesado de sombras

me arrasto no pântano.
E não dizem que alma tem asas?

Aquele amor platônico que dispensava beijos e
outras carícias

por que ainda sonha
com himeneus celestes

e bodas de almas gêmeas?
Nada há além disto:
Um homem escreve

na página morta da tarde.
E espera a noite

como bicho acicatado pela fome.”

 — Escrever para mim é uma maneira de viver. Aí você me per-
gunta: ‘Literatura lhe deu algum resultado?’. Muito pouco. Primeiro 
porque o povo de Anápolis gosta muito pouco de ler. Então, faz-se um 
lançamento de livro aqui, comparece meia dúzia de pessoas. A realidade 
é essa. [...] Eu não vivo disso, eu vivo da minha aposentadoria. [...] E a 
literatura, principalmente a poesia... você, veja bem, no meu nome está 
escrito, se você contar, a partir do primeiro, do ‘P’, contar de 5 em 5, você 
vai encontrar a palavra ‘poeta’. Meu pai e minha mãe, quando me regis-
traram, nem sabiam disso, que eu ia ser poeta. Uma coisa que eu ainda 
sou. Estou com 89 anos de idade, falta 1 ano para fazer 90, tenho um 
caderno aí cheio de poesias. De vez em quando, escrevo. Escrevo porque 
é uma compulsão, vem de dentro de mim para fora. Eu tenho que jogar 
fora aquilo que... é isso aí.
 Com frases interrompidas, olhar ao chão, o poeta Paulo Nunes 
Batista ou, sob pseudônimo, Pena Brandão, reafirma mais uma vez, seu 
compromisso com a literatura – poesia — e, após uma pergunta retórica, 
afirma que este estilo não trouxe retorno esperado. Foi, no entanto, no 
cordel, vendido nas festas de Trindade (GO), que o escritor recebeu me-
lhor recompensa.
 — Um ou outro livro deu algum resultado. Também não me pre-
ocupo com isso. Não deu, não deu. Eu sou mais conhecido fora de Aná-
polis, de Goiás, do que em Goiás, embora tenha publicado 28 livros.

 Em mais uma descrição dos melhores momentos e reconhe-
cimentos, das correspondências de leitores que veem em suas poe-
sias um sinal de esperança, o poeta diz, em uma voz comprimida en-
tre uma mistura de orgulho pelo reconhecimento já quase esquecido 
e o ostracismo literário:
 — Eu me desencantei da profissão de escritor. [...] Aqui, por 
exemplo, anuncia um grupo de rock, enche a casa. Para um escritor 
não vai ninguém [...] Falta de amor à Anápolis, falta de amor ao 
Brasil. A influência do anticultura norte-americana no Brasil é tão 
grande que as nossas tradições, o que há de melhor, a dança, o canto, 
as tradições estão desaparecendo, porque o rock entrou no meio e 
acabou com tudo. [...] O que é cultura brasileira foi embora. Agora, 
onde está o sentimento dos escritores, dos intelectuais brasileiros, 
diante de uma coisa dessas? Onde está? [...] Desisti de escrever. Não 
sinto vontade de escrever mais.
 No entanto, em raros momentos, as mãos ainda firmes to-
cam uma caneta e, com uma letra trêmula, quase ilegível, o poeta 
ainda arrisca e risca alguns versos, ditados posteriormente ao filho. 
E, em mais um rompante, o último da visita, o escritor me leva 
novamente à mesa no centro da sala, de onde eu pude observar, na 
cabeceira da cama do meu anfitrião, uma estrela de Davi e, no chão, 
um par de sapatos alinhado perfeitamente de acordo com os ângulos 
da cama e da parede branca. A luz do banheiro, observo pela janela, 
continua acesa desde o momento em que eu entrei na casa naquele 
dia. Volto a atenção ao poeta, enquanto o assunto se volta a uma 
obra religiosa que ele me apresenta ao contar sua experiência com o 
espiritismo, após se desconverter do ateísmo materialista. 
 E, em um vai-e-vem de ideias e afirmações, Paulo Nunes Ba-
tista, enquanto me despeço, comenta, mais uma vez, sobre os admi-
radores famosos, desgosto com a poesia, o ostracismo e o orgulho, 
ao me mostrar mais alguns trabalhos arquivados, grande parte já 
amarelados pelo tempo.

“A vida é esse vestir e desvestir-se,
esse comer, que logo se descome,
a Ânsia de saciar a eterna Fome

de ser, de ter, de compreender-se, de ir-se...
A vida é esse fechar-se e, logo, abrir-se,
esse mistério que não há quem dome,

o desafio que nos manda: —Tome!
para, depois, de tudo desistir-se.”

— Eu escrevia muito, hoje não escrevo mais nada. 



O mala

 O som do portão batendo. O interfone tocan-
do. Em um pequeno corredor as pessoas passando o 
tempo todo, e por trás de um vidro escuro, fumê, ele 
acompanha e observa tudo.
 Antônio Vieira Correia Filho trabalha como 
porteiro. A rotina se divide entre permitir ou não com 
que as pessoas entrem, anunciar aquelas que chegam, 
receber encomendas que são esperadas não por ele, 
mas pelos moradores, e vigiar o que acontece na en-
trada. Uma grande responsabilidade posta em sua 
mão, mas que ele “chama para si”.
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 Há 39 anos Antônio é porteiro. Desde os 17 guar-
da as portarias de vários prédios. Completou o antigo se-
gundo grau, mas nunca pensou em ter outra profissão.

 — Comecei a trabalhar de porteiro porque gos-
tava da função.
 — E nunca trabalhou com outra coisa?
 — Nunca quis procurar outra profissão.

 O início do seu caminho até aqui foi feito pe-
los pais, que deixaram a cidade de Araguari em Minas 
Gerais e vieram para Goiânia, trazendo Antônio com 
menos de oitos anos de idade junto com os outros nove 
irmãos. Aqui na capital goiana começou a moldar o que 
é a sua vida hoje.
 Ele começa a trabalhar quando o dia está escuro 
e só termina quando o sol já apareceu. Quando as pes-
soas chegam do trabalho é que ele começa, e quando 

elas saem para ter mais um dia de serviço é aí que 
ele vai dormir. Troca o dia pela noite. É das sete da 
manhã às sete da noite o seu horário de trabalho. E 
é durante a manhã que tem seu momento de descan-
so. 
 Em casa fica a esposa esperando pelo marido. 
Mas quando perguntei se ele era casado obtive outra 
resposta. Talvez Antônio seja daqueles de tradições 
antigas, ou bem romântico, que consideram realmen-
te válido o primeiro casamento.

 — Você é casado?
 — Casado? Não menina, não sou casado. Sou 
viúvo.
 — E o que aconteceu com sua esposa?

 — O coração dela parou. Mas, eu casei 
pela segunda vez, hoje sou casado.

 O coração da primeira esposa parou, mas 
três pedaços dele ficaram. São os três filhos 
de Antônio, duas mulheres e um homem, 
todos casados. E agora um neto está por vir, 
o que enche o porteiro de alegria.

 — Tenho três filhos e já vou ser avô!

 No início da conversa o vidro nos separava, apenas uma bre-
cha na parte de baixo permitia com que eu visse uma parte do seu 
corpo. O porteiro é um homem sempre muito alegre, mas estava se 
controlando para responder as perguntas, parecia não querer falar 
tudo que poderia. Uma pergunta tinha que ser desdobrada em vá-
rias para que eu conseguisse extrair o máximo dele sobre o assunto 
da hora. O nosso contato deixou de ser apenas pela brecha do vidro 
da cabine e agora estávamos um de frente pro outro.
 Interfone tocando, pessoas querendo entrar e sair do prédio 
e alguns moradores pedindo favores. Apesar das interrupções que 
fazem parte das responsabilidades de Antônio, a conversa prosse-
guiu muito bem. Era noite e a madrugada logo viria. Ele diz que lida 
bem com o fato de estar trabalhando quando todos estão dormindo.

 — E você dorme durante a madrugada?
 — O interfone é o que mais incomoda. Não deixa a gente 
dormir. Cochilo e acordo. Sou igual passarinho. 
 — Mas e se acontecer algo enquanto você está dormindo?
 — Eu posso cochilar, mas nada passa despercebido. 

 Mas foi a luz do dia que ele viveu o que considera o pior 
momento nesses anos que trabalha como porteiro. Desde o começo 
da sua carreira trabalhou em vários prédios em Goiânia, inclusive 
no da Caixa Econômica do Estado de Goiás (Caixego). Antigo ban-
co da capital goianiense. Rendido pelos ladrões, sofreu agressões 
físicas. Apesar do abalo psicológico, não estremeceu a relação de 
Antônio com a profissão. 

 — Os ladrões já chegaram me batendo. Fiquei sem um dente.
 — E depois disso? Não ficou com medo de seguir na profissão?
 — Não. Só na primeira semana fiquei abalado, depois já es-
tava lá de novo.

 Enquanto continuamos a conversa sobre os perigos da pro-
fissão, o vigia do prédio se aproxima e começa a escutar o assunto. 
Aparentemente inquieto não consegue se conter e acaba interrom-
pendo e falando um pouco do que pensa, como se estivesse tendo 
pela primeira vez a oportunidade de falar para alguém aquilo que 
passa durante as noites que guarda as áreas externas do prédio.
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 — Você não sabe o que passamos aqui. Muitas vezes ten-
tamos  impedir ladrão de roubar algum carro que está na rua e ele 
aponta a arma para a nossa cara.
 Antônio logo concorda com o amigo, e com a certeza de que eu 
realmente não conheço os perigos que a noite oferece complementa o 
desabafo do guarda.

 — A gente vê os ladrões, mas não podemos fazer nada. Fico 
quieto aqui dentro e chamo a polícia. Vou fazer o que?

 Apesar de ter se identificado com a conversa que estava ten-
do com Antônio, o vigia logo se afastou e saiu caminhando pelo 
prédio. Foi quando o porteiro quis relatar que os problemas que ele 
tem não são apenas com os que tentam roubar carros na madrugada 
e arruaceiros. Muitas vezes os próprios moradores têm algum tipo 
de conflito com o funcionário

 — Tem gente que quer que eu leve mala na casa deles. Eu 
não sou maleiro, eu sou porteiro.
 — E eles discutem com você?
 — Já me xingaram muito. Xingar é normal. 

 Mas a relação não é só conflitante. Muitas vezes a cabine se trans-
forma mais em um consultório. Muitos encontram no funcionário, que 
está sempre lá, em horários marcados, uma figura para desabafar.

 — Muitos desabafam comigo. Isso é normal.
 — Te pedem conselhos?
 — Sim. Nós porteiros somos psicólogos. Mas eu não vou te 
contar o que as pessoas já desabafaram comigo.

 Apesar de todo o tempo manter o seu jeito brincalhão, não 
conseguia disfarçar o seu pé atrás por estar me contando tudo aqui-
lo. Uma pequena desconfiança vinha no seu olhar se eu não ia usar 
essas informações para outros fins.
 Mesmo que as pessoas procurem Antônio para falarem um 
pouco mais das suas vidas, ele já conhece todas elas. Elas apenas 
apresentam mais detalhes.

 — Eu conheço todo mundo aqui. Conheço até os cachorros. Sei 
até de quem são os passos na madrugada. Inclusive sei os seus passos.
 — E é preciso ter memória boa para isso?
 — Sim, é preciso ter memória muito boa para conhecer todo 
mundo. Mas depois de alguns anos isso fica mais fácil.
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 Fomos interrompidos mais uma vez por uma moradora pe-
dindo para que ele usasse o interfone para ligar em um apartamento e 
desse algum recado. Após fazer aquilo que é da sua responsabilidade, 
saiu mais uma vez da cabine e voltou para fora, continuando a conversa.
 Sempre vestido com a camisa de cor laranja e calça so-
cial, “Seu Antônio” distribui sorrisos aos que passam por ele en-
quanto está na portaria. Por achar que o meu rosto é de alguém 
bem arteira, sempre que passo pela portaria ele me chama de 
“mala”. Fazendo referência a uma pessoa que está sempre fa-
zendo malandragens. E assim eu também retribuo. Nos esque-
cemos até dos nomes um do outro. O mala sempre aparece.
 Usando desse apelido ele brinca e transparece mais uma vez 
sua insegurança.

 — Você é mala, vai fazer o que com isso que está gravando?
 — Já te falei, mala! Faço jornalismo, preciso para fazer um 
trabalho
 — Sei, vai que você leva para a polícia. (Começa a garga-
lhar alto)

 Há 36 anos ele vê por trás de um vidro escuro cada pessoa pas-
sar. Cada um carrega uma história. Ele conhece todo mundo. Sabe das 
histórias de todos. Muitas vezes por ouvir comentários. Outras pelos 
próprios moradores que o procuram para conversar. Ser a porta de 
entrada de um condomínio que guarda mais que moradores, mas sim 
famílias e histórias, é participar da vida das pessoas indiretamente.

 Mesmo sendo psicólogo e conhecendo cada passo, a brecha 
se faz realmente tão pequena quanto é, e impede que conheçam a 
vida de Antônio.

 — Como é para você ver tanta gente passando por aqui 
todos os dias, saber da vida de todo mundo e ninguém conhecer a 
sua vida?
 — Uai, mas o que você quer saber da minha vida?
 — Só quero saber o que você sente em relação a isso.
 — Eu te vejo de lá, mas você não me vê. Você me vê? Não 
como deveria,”mala”.



 Marcamos a entrevista para as 16 horas sem um local exato 
de encontro. Pelo facebook ele disse:
          —Vou me apresentar no sinaleiro em frente aquele telão, 
perto do Flamboyant, ou no cruzamento da 136 com a marginal.
          Eu já conhecia o Damião há umas duas semanas antes de 
marcar uma entrevista formal. Para cumprir pautas da matéria “Fo-
tografia para o Jornal Samambaia” (jornal  experimental feito pelos 
alunos de Jornalismo da UFG), comecei a pensar em algum tema 
que pudesse render boas fotos, além de ser um bom assunto.
          Foi na volta do trabalho para casa, já por volta das 19:30 da 
noite, que vi Damião se apresentando no sinaleiro da Avenida Uni-
versitária, o que fica em frente ao Posto Terra. Eu nunca tinha visto 
um malabarista tão bom! A habilidade dele é surpreendente. Com 
fogo na ponta das três claves, ele girava, jogava por trás da cabeça, 
rebatia com o pé, e várias outras façanhas. 
         Naquele mesmo instante estacionei o carro no posto e fui 
falar com ele. Ao me aproximar, ele me olhava com um certo ar de 
desconfiança, mesmo assim aguardou até que eu me apresentasse. 
Logo expliquei sobre o interesse de fazer algumas fotos das apresen-
tações dele, e ele concordou.
          —Pode vir sim, à vontade, vou estar neste ponto a semana 
inteira. Mais ou menos neste mesmo horário.
          Assim, me despedi e voltei no outro dia, no mesmo ponto, 
mais ou menos no mesmo horário. Damião tinha acabado de chegar. 
Enquanto eu me aproximava, ele amarrava sua mochila no poste com 
um cadarço. Segundo ele, era uma forma de segurança contra certos 
espertinhos que por ventura tentassem sair correndo com a mochila. 
 Nos primeiros instantes da conversa percebi que voz dele 
apresentava um sotaque que não era de Goiânia. Algo meio nor-
destino e que eu não tinha percebido no dia anterior. Ele esclareceu 
dizendo que era de Pernambuco, da cidade de Surubim, e que veio à 
capital para estudar circo na Escola de Artes Veiga Valle.
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 Depois disso mal conversamos. Iniciei com as fotos e 
não parei de clicar até encher o cartão de memória. Foram 
mais de 500 arquivos. Eu o acompanhei até o fim da apresen-
tação, por volta das 22 horas, e antes de me despedir, pedi para 
que ele me passasse os contatos de telefone e facebook, a fim 
de marcarmos uma entrevista. Ele me passou os dois e assim 
segui caminho.
          Marcamos a entrevista pelo facebook cerca de duas 
semanas depois das fotos. E lá estava eu, rodando de carro, 
para saber em qual dos dois pontos informados ele realmente 
estaria. A entrevista que estava marcada para as 16 horas só 
começou duas horas depois. Resolvi ficar parada somente em 
um, o que ficava em frente ao telão, pois eu já tinha rodado 
por cerca de uma hora entre eles e não o havia visto. 
         As 18:10 horas, aproximadamente, vi Damião descen-
do próximo de onde eu estava estacionada. Ele estava na ga-
rupa de uma moto e quem conduzia era uma mulher, que eu 
não conhecia. Ela se despediu, pegou o capacete que ele usava 
e foi embora. Depois disso, Damião se ajeitou em um canto da 
calçada, ao lado do sinaleiro, para se arrumar.
          Ele estava vestindo uma camisa amarela cavada, uma 
bermuda escura e um coturno preto, que estava com os canos 
dobrados. A mochila que trazia nas costas, ele deixou de lado 
para poder também arrumar o cabelo. Na vez em que o vi, 
para tirar fotos, Damião usava os dreads amarrados como se 
fosse um rolo. Desta vez o cabelo estava solto e quase alcança-
va a cintura.
          Enquanto ele estava nos preparativos, desci do carro 
para ir pra perto dele. De longe ele me viu e já abriu um sor-
riso amigo. Damião tem um sorriso bem aberto, daqueles que 
mostram muitos dentes. Além disso, uma expressão forte e 
bonita. Usa barba por fazer e os olhos são da cor castanho-cla-
ro. Para acompanhar, as sobrancelhas eram grossas, mas bem 
delineadas. Ele disse ainda um pouco de longe:
 —Demorei né?
 —Que nada, só um pouco. – Respondi.
 —É que o sol estava muito quente antes. – Justificou.
 Na verdade, eu não havia me atentado para esta ques-
tão. A intensidade do sol é fator importante para malabaristas 
que se apresentam em sinaleiros. Eles executam movimentos 
rápidos e repetitivos por horas debaixo do tempo. Precisam de 
um horário mais fresco. Sem falar que Damião se apresentava 
com fogo, que tem maior destaque no escuro.

 Quando terminei de atravessar a rua e 
pude cumprimentá-lo, Damião falou que teríamos 
que mudar de ponto, já que, para o horário, o cruzamento 
da Marginal daria maior movimento. Desta forma fomos 
caminhando até o local escolhido que ficava a uns três quar-
teirões abaixo.

            No início da caminhada, perguntei a Damião 
se podíamos começar com a entrevista, já que ele 
não teria tempo para fazê-la durante o abre e 
fecha do sinaleiro. Ele concordou, inclusive 
com o fato de usar o gravador. Então assim 

começamos.
          Primeiro ele repetiu o nome, só que desta 

vez completo – Damião Marcelo Ribeiro. Depois falou 
a idade – 32 anos. Eu não imaginava que Damião já tivesse 
passado dos trinta. Acredito que pela prática do malabares, 
o corpo dele criou uma forma mais definida. Além disso, 
todo o restante contribuía para uma idade mais jovial, como 
o cabelo, as roupas, os gestos.
          Continuei a entrevista perguntando sobre como ele 
havia se interessado pelo malabares e como decidiu fazer 
daquilo uma forma de ganha-pão. Neste momento Damião 
fez uma volta ao passado, aos seus 21 anos, para dizer que 

teve o primeiro contato com mala-
bares através de uma companhia de 
teatro de sua cidade, onde ele atuava 
como dançarinos em pernas de pau.
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          Na época namorava com uma atriz de companhia, que o 
incentivou a aprender atividades de malabarismo. Ele iniciou com 
pequenas bolinhas mas sem muito aprofundamento. Em conjunto 
à companhia do circo, Damião também trabalhava nos negócios da 
família, uma eletrônica.
          Só começou a se interessar efetivamente pelo malabares, 
quando dois turistas argentinos passaram pela cidade de Caruaru 
(cerca de 80 km de Surubim) se apresentando em sinaleiros. Um 
amigo dele que morava na região, abrigou estes argentinos e a partir 
dele, Damião pode ter mais contato com os viajantes. 
         —Através desse meu amigo que os abrigou, eu pude intera-
gir mais e aprender a fazer clave artesanais de garrafa. Daí comecei 
a praticar como hobby. 
         No momento em que falava desta fase, lembrou também o 
quanto, naquele período, queria se desvencilhar dos negócios da fa-
mília. Segundo ele, a loja de eletrônica foi fundada pelo pai, que 
queria que todos os filhos trabalhassem nela.
 —Meu pai queria que eu fosse o robô dele. Mas meu cami-
nho era seguir na arte. 
         Neste mesmo período em que ainda estava se descobrindo, 
Damião também passou a tocar em uma banda de pífano. Para par-
ticipar da banda, ele teve que parar com as atividades de pernas de 
pau. Porém continuou como malabares nos tempos livres.
          Junto com a banda, viajou por vários lugares do Brasil. Lem-
bra-se disto com extrema alegria, deixando aparecer na voz a felici-
dade daqueles tempos.
          —A banda é uma família, e quando um cara tem problema 
em casa leva pra banda. Isso fez com que a gente enfraquecesse, 
até que começamos a ficar muito tempo parados, sem ensaios e 
apresentações.
          Com este vai e vem da banda, enquanto o grupo estava pa-
rado, Damião decidiu passar um tempo na casa de um amigo, em 
Campina Grande, Paraíba. Lá ele começou a se apresentar nas ruas 
como malabarista, e fez do hobby o seu talento.
          Além de Campina Grande, Damião se apresentava por vá-
rias outras cidades por onde passava com a banda, que estava cada 
vez mais fraca. Além de tocar e fazer malabares, ele também utiliza-
va do seu conhecimento em eletrotécnica para fazer alguns freelan-
ces por onde passava.
          Com o fim da banda, Damião pode se dedicar exclusivamen-
te ao malabares. Viajou pelo país se apresentando e recentemente se 
estabilizou em Goiânia onde vai estudar por um ano. 
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         Quando perguntado se considerava o malabarismo uma for-
ma de trabalho, Damião disse que sim. Inclusive fez isso fazendo 
uma relação com sociedades antigas, quando existia o papel do bobo 
da corte, ou dos palhaços.
           Apesar de considerar como trabalho, ele sabe que a maioria 
da população não reconhece aquilo como sendo uma forma de vida 
profissional.
          —Já vi muita gente comentando sobre mim, coisas do tipo 
“é melhor ta fazendo isso do que ta roubando”. Isso me dá raiva, 
porque mostra o quanto o povo não tem acesso à arte e cultura para 
poder considerar isto como uma profissão. 
          Nesta hora, fomos interrompidos por um adolescente que 
atravessava a rua meio desnorteado. Com as roupas sujas e rasgadas, 
o garoto estava bem magro. Damião já o conhecia. Segundo ele, o 
adolescente era usuário de crack.
          Damião diz que se tivesse uma condição melhor acolheria 
esses adolescentes que caíram no vício da droga, para tirá-los do 
sinal e das ruas.
          Ele também se mostra revoltado com as pessoas que pos-
suem capital e não dão a mínima para esses jovens. 
         —Não é possível que esse povo que tem dinheiro vê esses 
adolescentes e não fazem nada. Só pensam neles mesmos.
          No mesmo gancho deste assunto, Damião aproveitou para 
falar do seu lado espiritual, que considera forte. Diz que reza sempre 
para que as injustiças sejam acabadas.
         Com a cota de assuntos acabadas, Damião finalizou dizendo 
que o malabarismo “é o que é”. Que sempre terão pessoas que não 
reconhecem, mas também terão as que admiram e contribuem com 
a “bilheteria”.
          No fim, desligo o gravador, agradeço a atenção dele, e vou 
embora com a ideia que o simples Damião, é um grande artista, que 
escolheu para a vida dele fazer arte e levá-la a quem pode ver.
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A fácil 
jornada de um 
jornalista

Magro, estatura mediana, cabelo partido ao meio e camisa social. Olhar tí-
mido, ao início, que se contrapõe com a vaidade e auto confiança desvelados 
após certo diálogo. Logo no início da conversa, podemos notar as múltiplas ati-
vidades do jovem jornalista que, aos 32 anos, já trabalha na profissão há quase 
10: Fernando Oliveira.

Encontrar com Fernando parece meio esquisito a princípio. Caso ainda não 
sejam amigos, ele age como uma pessoa de poucas palavras. Poucas não, pou-

quíssimas, apenas as necessárias. É preciso paciência, calma e muito 
tempo para arrancar dali uma frase ou uma risada. Passada a fase 

inicial de tensão, o riso sai solto, e a conversa flui até demais e os acon-
tecimentos vão sendo contados com muita naturalidade.

 Um garoto com o lado profissional de várias facetas. De ma-
nhã um, à tarde outro, à noite outro ainda. Isso sem con-
tar quando não está assumindo o papel de jornalista, e 
sim sendo o Fernando filho, amigo, irmão. Ficar ausen-

t e é praticamente impossível, já que o celular ligações a 
todo momento, assim como recebe mensagens, e-mail 
e tudo mais que puder facilitar a comunicação.

O fato de ter muitos empregos não é, necessaria-
mente, uma vontade. O piso de jornalista não é lá gran-
des coisas, fato que ele não cansa de ressaltar. Em Goiás, 
um profissional de Jornalismo recebe por mês cerca de 
R$ 1.800, isso quando a empresa se compromete a pagar 

o salário exigido. Por isso, para manter o 
padrão de vida e conseguir arcar com as 
despesas que assumiu, precisa se dedicar a 
mais de uma ocupação. 

Fernando Oliveira nasceu na cidade de 
Santa Helena de Goiás, município situado 
na região sul do Estado. Ainda durante a 
adolescência, se mudou para a cidade vi-
zinha de Rio Verde, onde estudou durante 
o ensino médio. Mais tarde, partiu rumo 
a Natal, no Rio Grande do Norte, onde 
morou por cerca de um ano. Não resistiu à 
saudade e voltou para o lugar onde nasceu.

Na hora de cursar uma faculdade, es-
colheu fazer Rádio e TV. Prestou o vestibu-
lar na Universidade Federal de Goiás, pas-
sou e se mudou para Goiânia. Deixou para 
trás os pais e o irmão mais novo e veio para 
a capital, onde se juntou com alguns ami-
gos com os quais dividia o apartamento.

   Toda essa movimentação ligada ao Jornalismo começou ainda na faculda-
de. Cursando Rádio e TV, Fernando se viu diante de uma situação inesperada: o 
curso seria extinto e a faculdade passaria a oferecer habilitação em Jornalismo. 
Adiou a formatura por um ano e se formou jornalista em 2004.

   Durante o curso, conseguiu um estágio que não tinha muito a ver com o 
curso. Trabalhou na assessoria de comunicação da universidade, na qual fazia 
as vezes de um profissional de relações públicas: “Fui até cerimonial, acredita?”. 
Hoje acha graça, mas, na época, não entendia direito como tudo funcionava.

O dia começa. Ainda são 6 da manhã, mas já é hora de se levantar. Comer, 
lavar, vestir, arrumar, sair. Às 7 horas precisa estar a postos na redação do jornal 
diário em que trabalha. Enfrenta todo o trânsito, cada vez mais caótico, de sua 
casa até o trabalho. Não é tão longe, mas a grande quantidade de carros aumenta 
o tempo do trajeto.

Cumprimenta a recepcionista, os chefes, os colegas e senta-se à mesa. 
Liga, conversa, escreve, marca entrevistas, desmarca. Como repórter de jor-
nal, escreve sobre campo e agronegócios e também para um suplemente 
infantil. No final de semana, todo o material deve estar pronto para sair no 
domingo e na segunda-feira.

Meio dia no relógio, hora de ir embora. Não para casa, e sim para o restau-
rante mais próximo. Logo mais, às 13 horas , precisa estar no segundo emprego: 
uma agência de comunicação. No local, escreve para um jornal especializado em 
bioenergia e faz assessoria de imprensa para os clientes da empresa.

TEXTO Ana Flávia Marinho | ILUSTRAÇÃO Cainã Marques | DIAGRAMAÇÃO Laura Carvalho
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Ao mesmo tempo em que pensa em ações, liga para os clientes, faz comu-
nicação interna de empresas e analisa crises. Também marca entrevistas com 
especialistas do agronegócio, redige sobre etanol e açúcar e procura fotos para 
ilustrar a matéria.

“Fernando, e a newsletter?”, surge a pergunta de repente. “Estou produzindo, 
ainda não consegui entrar em contato com o diretor. Ele vai me ligar assim que 
possível”, responde calmamente. “Mas o prazo é até o final dessa semana.”. “Ok, 
vou tentar novamente”.

Liga, mas sem sucesso. O diretor, que contratou um serviço de assessoria 
não pode atender. Ele precisa do material em 2 dias, mas não poderá ajudar por 
enquanto. O assessor, nesse caso, que dê um jeito. “Está sendo pago para isso, 
não é?” É o que Fernando acredita que passa pelas cabeças deles.

Essa situação é uma das poucas que irrita Fernando. A revolta também surge 
quando, após dias de trabalho, sugere uma pauta à imprensa, que a aceita. Ao 
contatar o cliente que seria entrevistado e se fala que não tem disponibilidade. 
“Se não pode atender, que não contrate uma assessoria. Não posso fazer mila-
gres”, justifica.

No momento da conversa, faltavam poucos dias para que saísse de férias 
da agência. Na semana seguinte viajaria rumo ao Rio de Janeiro, para descansar 
um pouco. Viajar, inclusive, é uma prioridade na vida desse entrevistado. Não se 
cansa de organizar roteiros, pesquisar preços, comprar passagens, agendar ho-
téis. Não importa, também, a distância ou a quantidade de dias. Vai para outro 
país ou para a cidade do lado. Um final de semana ou um mês. O importante é 
estar na estrada.

Permanece na agência até a noite. Só às 19 horas, finalmente, pode ir para 
casa. A hora do descanso ,entretanto, ainda não chegou. A noite é uma criança, já 
que o jovem jornalista é freelancer e atende a outros quatros clientes por conta 
própria. Essa atividade,  para ele,  é mais prazerosa e também mais vantajosa.

A essa altura do campeonato, já sabe muito bem as suas funções, o 
que deve e o que não deve fazer. Tem autonomia para sugerir soluções e 
propor mudanças. Antes de fechar qualquer contrato, explica com todas 
as letras algo que deveria ser óbvio: “não faço serviço de RP”. Curto e 

definitivo, o que não impede pedidos indiscretos de clientes que estão sempre 
prontos a solicitar um favorzinho a mais do assessor.

A rotina de empregos é aliada ao curso de pós-graduação e à vida social de 
Fernando. Apesar de tantas atividades, consegue se organizar e fazer da própria 
vida o que quer. Aceita todos os clientes interessados sem reclamar de nenhum 
deles. Teria milhares, se pudesse.

“Uma vida baseada em cadastro de reserva”, resume, entre risadas. Tão jo-
vem e tão cheio de nãos. Em todos os 4 concursos e processos seletivos que ten-
tou foi crucificado mas não foi chamado. Até mesmo quando ficou em terceiro 
lugar, o primeiro e o segundo colocados foram chamadas, enquanto Fernando 
continuou na lista de espera.

O fato de, mesmo querendo, não ter conseguido esses empregos, não foi 
um problema que colocasse em cheque o sucesso profissional de Fernando. 
Hoje, se sente realizado em relação à profissão, o que não o faz acomodar. Pelo 
segundo ano, conquista vários dos prêmios para jornalistas que se inscreveu. 
Só neste ano, já três prêmios em Goiás. Já se acostumando e começa a fazer 
planos com o dinheiro que ainda vai receber desses reconhecimentos.

Planos para o futuro? Claro! Divide alguns clientes com os outros dois 
amigos. O processo de criação de uma agência própria está em andamento. 
Logo, logo, será seu próprio chefe, fazendo o que mais gosta, no ambiente e 
com os amigos que escolher.

Às vezes, um amigo ou outro dá um conselho que lhe faz achar graça: 
“você precisa se cuidar enquanto é tempo”. Talvez eles não saibam que o garoto 
não está com problemas, vive a vida como quer, trabalha como gosta. A corre-
ria é apenas um detalhe nessa história toda

Alguns chegaram a dizer: ser jornalista é fácil, é só escrever bem, não tem 
segredo. Fernando é a prova de que essa profissão não se resume a um amon-
toado de palavras.



PROSAS



 Professor aposentado da Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo. Co-fundador e professor da Academia 
Brasileira de Jornalismo Literário em São Paulo. Criador do método 
Escrita Total. Diretor do curso pioneiro de pós-graduação em Jornalis-
mo Literário no país. Autor com vários livros, entre teóricos e narrati-
vos, já publicados. E tudo isso é apenas parte de seu extenso currículo.
 Um dos precursores do Jornalismo Literário, Edvaldo Pereira 
Lima, conversou com a Becos Comunicantes e tratou dos desafios que 
quem decide trabalhar com esse outro modo de se fazer jornalismo 
enfrenta. Além de discutir o cenário do Jornalismo Literário no país e 
dar sugestões de autores e obras para quem se interessa pelo assunto.

TEXTO Amanda Damasceno e Elisama Ximenes | ILUSTRAÇÃO e DIAGRAMAÇÃO Vinicius Pontes
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Becos Comunicantes — Qual é o cenário atual do Jornalismo Lite-
rário no país? E o JL dentro do Brasil tem características próprias 
que o diferenciam do de outros países?
Edvaldo Pereira Lima — Como sempre no Brasil, salvo a exceção 
do período de ouro do Jornal da Tarde (de São Paulo) e da revista 
Realidade nas décadas de 1960 e 1970, o jornalismo literário por 
aqui é mais fruto de ações individuais de autores e editores do que 
resultado de projeto editorial consistente e regular por parte dos 
veículos. Assim, você encontra matérias em estilo de jornalismo li-
terário na produção isolada de profissionais, aqui e ali. Nos meios 
impressos, você encontra bons exemplos, de vez em quando, na re-
vista piauí, na revista Brasileiros, em jornais do porte de O Estado 
de S. Paulo e Correio Braziliense, por exemplo.  
 Fora dos grandes centros e da grande mídia de alcance na-
cional, de vez em quando você encontra ótimas iniciativas, como 
por exemplo o período, algum tempo atrás, em que o jornal Gazeta 
do Povo, de Curitiba, publicou uma série de perfis de pessoas anô-
nimas ou quase anônimas. Também o jornal Cruzeiro do Sul, de 
Sorocaba (SP), publicou há um tempo a ótima série de Leila Gapy 
sobre uma sobrevivente da bomba atômica lançada sobre Nagasaki 
ao final da II Guerra Mundial que viveu no Brasil. E há muitos bons 
exemplos em formato de livro-reportagem, sejam os publicados co-
mercialmente ou produzidos em TCC de graduação em jornalismo.  
 Tenho o prazer de verificar que muitos desses casos, espe-
cialmente em livros, têm autoria de profissionais que fizeram o cur-
so de pós-graduação em jornalismo literário que tenho a honra de 
dirigir, o único do país, já em seu décimo ano de realização.  São os 
casos recentes, por exemplo, de Ruth Rendeiro, e seu livro “Até Que 
o Câncer nos Separe”, Abner Laurindo e “Meu Tio Levou um Tiro”, 
Daine Andrade (em coautoria com Jessé Henrique) e “A Trajetória 
dos Condenados”. Também está presente na matéria vencedora Ar-
celina Helena e “Memória e Libertação”. Os meus próprios livros 
narrativos são produzidos em estilo de jornalismo literário, como é 
o caso recente de “Maestro de Voo – Pedro Janot e Azul – Uma Vida 
em Desafios”.  Além disso, está presente em eventos importantes, 
como o Prêmio Clóvis Barbosa de Jornalismo Literário da cidade 
de Manaus, conquistado recentemente pela pós-graduada em jor-
nalismo literário Andréa Ascenção, com sua matéria “O Homem da 
Segunda Chance”. 
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 Por sinal, outra pós-graduada, Samantha Silva, conquistou um 
prêmio nacional de jornalismo, concedido pelo Sebrae, com sua matéria 
“Lingerie tira mulheres do campo e faz polo virar realidade em Juruaia”, 
publicada no jornal digital “G1 Sul de Minas”. Assim, o jornalismo lite-
rário continua pulsante à margem do modelo jornalístico predominante, 
às vezes nos surpreendendo com matérias de boa qualidade fora do eixo 
Rio-São Paulo. 
 O jornalismo literário no Brasil apresenta algumas características 
que levemente o diferenciam do que se pratica comumente nos Estados 
Unidos, por exemplo.  Mas isso se deve mais ao estilo próprio do autor 
do que propriamente ao modelo empregado no Brasil. Se você lê uma 
boa narrativa de não ficção de Eliane Brum, pode encontrar um olhar 
poético peculiar. E se lê Christian Carvalho da Cruz, pode encontrar 
um bom humor que talvez não seja muito comum em autores norte-a-
mericanos.  Ao lado de tudo isso, o jornalismo literário está presente 
em iniciativas empreendedoras. Em Goiânia, por exemplo, as jornalistas 
Raquel Pinho, Amanda Costa e Carla Lacerda do Nascimento partici-
pam de distintos projetos de empresas de comunicação que empregam o 
jornalismo literário quando possível.
  
 B.C. — Quais os maiores desafios que alguém que escolhe seguir com 
o JL enfrenta nos veículos de comunicação tradicionais?

E.P.L. — Creio que há dois problemas centrais. O primeiro é o desconhe-
cimento que muitos editores têm do jornalismo literário. Se fala muito 
do JL, mas se conhece muito pouco, na verdade. Esse desconhecimento 
impede que o editor vislumbre as possibilidades que o JL oferece para 
que os veículos conquistem e mantenham leitores. Por exemplo, a diver-

sidade de formatos narrativos. Pensa-se, quem não o conhece bem, que 
o JL só pode ser praticado em matérias longas e que demandam muito 
tempo de apuração. Mas também existe no jornalismo literário o forma-
to curto e para cobertura diária. É uma questão de se dominar a arte e 
os amplos recursos narrativos da modalidade, para se tirar bom proveito. 
 A essência do jornalismo literário é contar histórias reais com 
sabor e estilo, centrada em figuras humanas.  Por isso o leitor adora ler, 
na maioria dos casos, quando o veículo oferece esse estilo. Assim, o autor 
que queira praticar o jornalismo literário nas redações precisa batalhar 
com segurança e determinação para conquistar espaço, aproveitando to-
das as oportunidades. Precisa ter espírito empreendedor e ser criativo, 
gerando iniciativas que mobilizem o apoio dos veículos ou partindo para 
criar projetos culturais diferenciados e independentes, se necessário. O 
segundo problema é a mentalidade reinante nas redações que desfavore-
ce a prática do bom texto e da reportagem de profundidade, em favor do 
texto informativo raso.
 O paradoxal é que os veículos lutam para conquistar e não 
perder público. Um dos fatores dessa perda é a chatice da maioria 
dos textos jornalísticos, a mesmice da cobertura e a visão rasa dos 
acontecimentos. Para mim, soa como quase inacreditável que os donos 
do poder, nos veículos jornalísticos, não percebam que o leitor quer 
não textos burocráticos e vazios, mas, sim, matérias produzidas como 
boas histórias. Tanto as pessoas querem boas histórias da vida real, 
contadas com qualidade, que procuram – e encontram – narrativas as-
sim nos ótimos documentários cinematográficos do Brasil atual, assim 
como encontram em bons livros-reportagem, na sólida produção de 
biografias que temos hoje no país. 
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 O desafio de tudo isso, para quem deseja encontrar seu lugar 
ao sol no território do jornalismo literário, é se informar, se quali-
ficar e apreender bem o rico arsenal de recursos dessa modalidade 
jornalística, conseguindo, então, utilizar a herança cultural de tantos 
mestres de uma maneira nova e criativa, autoral.   
 
B.C. — Como o senhor enxerga o ensino do JL nos cursos de Jor-
nalismo? 
E.P.L. — Houve progresso visível desde a década de 1990, quando o 
jornalismo literário começou a chegar aos cursos de graduação de 
maneira um pouco mais consistente.  No final dessa década houve o 
notável caso da Universidade de Uberaba, que reestruturou  todo o 
seu programa de  ensino jornalístico em torno do jornalismo literá-
rio.  Mas ainda há muito o que fazer, claro.

B.C. — O Curso de Pós-Graduação em JL, lançado inicialmente 
pela extinta Academia Brasileira de Jornalismo Literário, surgiu 
de que maneira? Qual a necessidade da criação desse curso? 
E.P.L. — Nasceu como vontade de um grupo de jornalistas e pro-
fessores em levar o conhecimento do jornalismo literário para áreas 
mais amplas da sociedade e para o mercado. Até então, o conheci-
mento sobre a modalidade estava centrado em poucas universidades, 
particularmente no trabalho que eu desenvolvia na Universidade de 
São Paulo e que Celso Falaschi conduzia na PUC de Campinas, tam-
bém em São Paulo. Entendíamos que já tínhamos um ótimo acervo 
de conhecimento teórico e prático do jornalismo literário. No meu 
trabalho da USP não ficávamos limitados a registrar e a mapear a 
área, mas também contribuímos para o avanço e a renovação do 
jornalismo literário, com a introdução, por exemplo, de conteúdos 
procedentes da psicologia humanista e de outros campos. Quería-
mos compartilhar tudo isso para além dos muros das universidades.  
 Sabíamos que muitos profissionais não queriam exatamen-
te entrar na USP para fazer Mestrado ou Doutorado centrados em 
jornalismo literário, mas que preferiam cursos de caráter mais pro-
fissional do que acadêmico.  Daí a iniciativa da pós que continua, 
sob minha direção, após o encerramento das atividades da ABJL em 
2013.  A criação da pós foi um passo a mais na nossa estratégia de 
divulgação do jornalismo literário.  Nossa primeira medida foi criar 
o primeiro site do país especializado no assunto, o TextoVivo, que 
também existiu até o ano passado, tendo se tornado, no seu final, 
uma revista eletrônica e o maior acervo brasileiro de matérias pro-
duzidas em estilo de jornalismo literário.
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B.C. — Como o senhor desenvolveu e chegou à criação do método 
Escrita Total?
E.P.L. — Para atender a uma necessidade dos meus alunos de pós-
graduação da Universidade de São Paulo. Quase todos eram jornalis-
tas e adoravam o jornalismo literário. Mas quase todos, profissionais 
das redações, estavam algo limitados, na produção de textos, aos 
padrões convencionais do jornalismo informativo, à questão do líde 
e da pirâmide invertida, por exemplo. Quando precisavam produzir 
textos mais alentos, esteticamente melhor desenvolvidos, enfrenta-
vam problemas. Vi que precisava  ajudá-los a vencer bloqueios e a 
liberar o texto, como algo fundamental para se praticar o jornalismo 
literário.  Através de pesquisas internacionais, estudos, experimentos 
e ideias próprias, fui formatando e ampliando o método, até chegar 
à maturidade que conquistou em 2009, quando então publiquei o 
livro do mesmo nome, configurando todo o método ali.

B.C. — Para o senhor, como é o processo de escrever?
E.P.L. — Um processo de entrega quase total, quando estou produ-
zindo textos longos. Dificilmente, nessas fases de mergulho intenso, 
consigo manter os horários do mundo cotidiano. Esqueço da hora 
de comer, durmo pouco, varo noites. Uma imersão total.

B.C. — Dos seus trabalhos no Jornalismo Literário, para qual o 
senhor daria destaque? Por quê?
E.P.L. — Das obras teóricas, certamente “Páginas Ampliadas: O Li-
vro—Reportagem Como Extensão do Jornalismo e da Literatura”, já 
em quarta edição, pela Editora Manole, por ser de fato o trabalho 
mais completo, extenso e panorâmico sobre o jornalismo literário, 
em português.  Das obras narrativas, “Maestro de Voo – Pedro Janot 
e Azul – Uma Vida em Desafios”, por ser um trabalho que une as 
características do perfil e da biografia, contando uma extraordinária 
história de três faces: a história informal da Azul Linhas Aéreas, 
um caso espetacular de sucesso empresarial no Brasil, uma história 

humana de como nasce um executivo inovador, e a história fascinante 
de Pedro Janot, o garoto carioca que enfrenta os desafios de sua vida 
pessoal, o drama de um acidente trágico no auge da carreira, para se 
tornar personagem chave em capítulos relevantes da história empresa-
rial brasileira contemporânea. Para quem está começando a conhecer 
a área, recomendo também “Jornalismo Literário Para Iniciantes”, que 
lancei pela Edusp, a Editora da USP, este ano.

B.C. — E quais são os escritores que trabalham com JL que o senhor 
acredita que devem ser conhecidos?
E.P.L. — Dos grandes mestres norte-americanos, a Susan Orleans e 
o John McPhee merecem ser conhecidos no Brasil. Dos brasileiros, 
Christian Carvalho Cruz, Cristiano Castilho, Rodrigo Lopes e toda 
uma geração de novos autores  promissores que tenho tido o privilé-
gio de conhecer no curso de pós-graduação e que ainda poderão con-
quistar espaço merecido. Entre eles, Andrea Ascenção, Daiane Andrade, 
Juliana Diógenes, Pedro Dias, Beatriz Jucá, Lelia Romero, Saulo Marenda, 
Criselli Montipó, Karen Ferreira, Flávia Schiochet e Sarita Gianesin.

 

Pós-graduadas em Jornalismo Literário ganham prêmios
 O texto vencedor do prêmio Clóvis Barbosa de Jornalismo Literá-
rio, do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Manaus (AM) deste 
ano foi o perfil “O Homem da Segunda Chance”, sobre Ronaldo Honorato, 
o cirurgião cardiovascular que realiza a captação de corações e transplan-
tes no Incor (Instituto do Coração), em São Paulo. O perfil foi escrito pela 
jornalista e pós-graduada em Jornalismo Literário Andréa Ascenção, e tem uma 
narrativa carregada de técnicas literárias, explorando o homem por trás dos fatos.
 Outra pós-graduada do curso que foi premiada por alguma obra 
é Samantha Silva. A reportagem “Lingerie tira mulheres do campo e faz 
polo virar realidade em Juruaia” mostrou como as mulheres comandaram 
o crescimento econômico da cidade de Juruaia, que tem 9,2 mil habitantes 
e já lidera a renda per capita do Sul de Minas. Para a construção do texto, 
Samantha utilizou técnicas do Jornalismo Literário e a reportagem final aca-
bou sendo a ganhadora da 6ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, na 
categoria Webjornalismo.



c o m u n i c a n t e s


