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PROJETO LIVRO LIVRE    

 

Oh! Bendito o que semeia  
Livros... livros à mão cheia...  

E manda o povo pensar!  
O livro caindo n'alma  

É germe — que faz a palma,  
É chuva — que faz o mar. 

    

Castro AlvesCastro AlvesCastro AlvesCastro Alves 

 
O Projeto Livro Livre é uma iniciativa que propõe o 
compartilhamento, livre e gratuito, de obras literárias já em 
Domínio Público ou que tenham a sua divulgação devidamente 
autorizada, especialmente o livro em seu formato Digital. Sendo 
assim, não objetivamos fins comerciais ou promoção política. Tal 
qual o saudoso Nelson Jahr Garcia, pioneiro na divulgação do Livro 
Digital no idioma português, sempre estudei por conta do Estado, 
ou melhor, da Sociedade que paga impostos. Por isso, sinto-me 
também na obrigação de "retribuir ao menos uma gota do que ela me 

proporcionou". Daí o nosso esforço que se resume na simplicidade e 
na solidariedade.  

*** 

Segundo normas e recomendações internacionais estabelecidas pela 
maioria dos países, incluindo Brasil e Portugal, uma obra literária 
entra em Domínio Público 70 anos após a morte do seu criador 
intelectual.  

O nosso Projeto, que tem por objetivo colaborar na divulgação da 
Literatura em Língua Portuguesa, em suas variadas modalidades, 
busca assim não violar nenhum direito autoral. Todavia, caso seja 
encontrado algum livro que, por imprecisa razão, esteja ferindo os 
direitos do autor, pedimos a gentileza de nos informar no e-mail: 
iba@ibamendes.com, a fim de que seja imediatamente suprimido de 
nosso acervo.  



Esperamos um dia, quem sabe, que as leis que regem os direitos do 
autor sejam repensadas e reformuladas, tornando a proteção da 
propriedade intelectual uma ferramenta para promover o 
conhecimento, em vez de um temível inibidor ao livre acesso dos 
bens culturais. Assim esperamos! 

*** 

O Livro Digital é – certamente – uma das maiores revoluções no 
âmbito editorial em todos os tempos. Hoje qualquer pessoa pode 
editar sua própria obra e disponibilizá-la livremente na Internet, 
sem aquela imperiosa necessidade das editoras comerciais. Graças 
às novas tecnologias, o livro impresso em papel pode ser 
digitalizado e compartilhado nos mais variados formatos digitais, 
tais como: PDF, MOBI, EPUB, entre muitos outros. Contudo, trata-se 
de um processo lento e exaustivo, principalmente na esfera da 
realização pessoal, implicando ainda em falhas decorrentes da 
própria atividade de digitalização. Por exemplo, erros e distorções 
na parte ortográfica da obra, o que pode tornar ininteligíveis 
palavras e até frases inteiras. Embora todos os livros do Projeto 

Livro Livre sejam criteriosamente revisados, ainda assim é possível 
que algumas dessas falhas passem despercebidas. Desta forma, se o 
distinto leitor puder contribuir para o esclarecimento de eventuais 
incorreções, pedimos gentilmente que entre em contato conosco, a 
fim de efetuarmos as devidas correções. 

*** 

Ressaltamos, por fim, que o Projeto Livro Livre não se limita a 
simples publicação de textos já disponíveis na Internet, sem 
qualquer critério. Em vez disso, pautamos nosso trabalho no esmero 
gráfico e ortográfico, na digitalização e atualização de novas obras, 
na publicação de autores do nosso tempo, na conversão de livros em 
áudio etc. Buscamos assim popularizar o Livro Digital, tornando-o 
acessível a qualquer pessoa e sem nenhum custo.  

É isso! 

Iba Mendes 
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UM VELHO ATEU 
 

 
La vinha Edmilson se arrastando entre os outros. Estava 
visivelmente cansado, mas ninguém notava. Era uma daquelas 
pessoas sem rosto, como o trabalhador da construção de Chico 
Buarque, mas que custava caro a si mesmo. Tinha de pagar por cada 
necessidade e cada obrigação que devia cumprir. Havia a voz 
perene de políticos, sacerdotes e juízes, todos ditadores, os quais ele 
nomeara Bando de Autoridades, dizendo que ele tinha de fazer isso 
ou aquilo, ser assim ou assado para não cair nas garras da lei dos 
homens ou, pior, nas garras da lei divina. Devia ganhar sua vida 
honestamente mesmo não tendo como pagar tudo que lhe era 
exigido pelo direito de existir. Os mesmos ainda lhe diziam que esse 
direito era concedido por Deus, portanto, um direito sagrado e caro, 
o que fazia de Edmilson um eterno devedor. Isso era o Bando de 
Autoridades que dizia. As autoridades que nasceram com o direito 
de ser nobres e não escravos, como ele. Às vezes, Edmilson chegava 
a pensar que seria melhor ainda viver no tempo da escravidão, pelo 
menos poderia engrossar o caldo do feijão com os restos de porco 
rejeitados pelos senhores da casa grande e não teria de pagar pela 
moradia. E ele que hoje também trabalhava como um escravo, 
jamais poderia ter um daqueles apartamentos que ajudava a 
construir, hora em que mais se parecia com o “cidadão” de Zé 
Ramalho. Esse que tem um rosto, que já nasce com cara de fome, 
fadado a uma vida “severina”, mas que é chamado por um assobio, 
um sibilo, chamado por um nome que silva e ecoa nos subúrbios das 
capitais. Esse que, apesar de tudo, tinha direito a uma alegria fugaz 
gentilmente concedida pelo Bando de Autoridades. E tinha do que 
se orgulhar porque as autoridades reconheciam a importância dele 
para o progresso da Nação. Era com sua força de trabalho que 
ajudava a construir o futuro do país. E Edmilson deveria também 
ser grato por esse reconhecimento. Afinal, as autoridades eram 
pessoas muito importantes; pessoas de valor na sociedade, tementes 
a Deus e mereciam respeito. 
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Contudo, o elogio do Bando de Autoridades não o ajudava em nada. 
Não lhe favorecia construir um futuro melhor para seus filhos. Às 
vezes, quando Edmilson se mostrava um pouco desanimado, 
sempre aparecia alguém para dizer que apesar de tudo, ele não 
podia reclamar da vida, porque tinha gente que vivia muito pior 
que ele. Edmilson tinha saúde, graças a Deus, e isso era o que 
importava. Era, na verdade, tudo, pois certamente ele existia apenas 
para ter saúde. Para Edmilson, aquelas palavras eram tão 
importantes para seu futuro quanto os elogios do Bando de 
Autoridades. E a ouvir aquela mesmice entediante, preferia o ruído 
intermitente da máquina de concreto. Resignava-se. Devia fingir-se 
conformado com a parte que lhe cabia neste grande latifúndio que é 
o mundo; devia estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo 
tem melhorado e não pensar no aluguel que não pode atrasar. 
Refugiava-se então nas palavras do poeta cantando em pensamento 
os versos de sua canção preferida. 

Guedes, um companheiro de trabalho, interrompeu seu pensamento 
quando chegou eufórico ao trabalho e pediu a atenção de todos. 

– O que aconteceu, homem? — perguntou um dos colegas a Guedes. 

— Vocês nem imaginam! — disse Guedes cheio de orgulho. — Mas, 
ontem, finalmente, Deus veio me falar. 

O riso foi geral. 

— O que você bebeu? — perguntou outro. 

— É sério! — explicou Guedes. — Deus me deu a missão de 
transmitir uma mensagem. Mandou-me dizer que ele se arrependeu 
de ter privilegiado um povo escolhido. Disse que todos os povos são 
iguais e não há senhores nem escravos, mas todos devem ser 
solidários uns com os outros independentemente de sua 
nacionalidade ou religião. Dito isso, Deus desapareceu — conclui 
Guedes com naturalidade. 
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Logo um dos homens, franzindo o cenho, desconfiado, perguntou a 
Guedes: 

— Ei! Você acha que a gente é idiota pra acreditar nisso?  

— Haha — riu sarcasticamente outro. — Temos nosso próprio 
profeta agora!  

— Guedes, o peão, virou o Profeta Campeão! — emendou outro.  

Nelson, que a princípio não dera importância ao que disse Guedes, 
fez um comentário: 

— Essa foi a maior besteira que eu já ouvi! Deus não faz nada 
errado, então por que iria se arrepender? 

Guedes respondeu com entusiasmo: 

— Deus fez milagres durante quarenta anos apenas para conservar o 
calçado de Moisés no deserto até que ele conduzisse seu povo 
escolhido à terra prometida e não adiantou nada porque seu povo 
não chegou à terra prometida. Depois, Deus mandou seu filho a 
Terra para tentar salvar seu povo, mas ele fracassou e nunca mais 
tentou. Mais tarde, usando o pseudônimo de Alá, Deus disse a 
Maomé que os muçulmanos eram seu povo escolhido, portanto todo 
o povo de Moisés e também os idólatras do seu filho deveriam ser 
mortos. Pode dizer que Deus não errou? 

Um ajudante o interrompeu perguntando num tom mais sério do 
que os outros, mas não menos irônico: 

— Por que Deus falaria com você e não com o Papa?  

— É — insistiu Nelson. — Por quê? 

Guedes não se deixou intimidar. 

— Ora, pelo mesmo motivo que ele não escolheu o Dalai Lama.  

Com um ar pensativo, Nelson refletiu: 

— Mas as religiões são diferentes. Quem vai dizer qual está certa? 
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— O que está acontecendo aqui? — interrompeu o mestre de obras 
que acabara de chegar. 

— Deus falou com Guedes ontem — precipitou-se Nelson. 

— E daí? — questionou o mestre de obras. — Deus também falou 
comigo ontem. 

Nelson quebrou o silêncio inquisitório que se fez, perguntando: 

— Deus também apareceu para você? 

— Claro que não!  

— E como ele lhe falou? 

— A palavra de Deus está na Bíblia. É eterna e imutável — 
respondeu. — Basta ler para saber o que Deus lhe diz. 

— Então? — perguntou Nelson com curiosidade. — O que Deus lhe 
disse ontem? 

Os rostos dos homens tinham uma expressão de grande expectativa 
com a resposta do mestre de obras: 

— Ele disse que os servos devem se sujeitar a vossos senhores com 
todo o respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos 
perversos. Vocês são os servos e eu o senhor. Todos ao trabalho! 

— Viu! — exclamou Guedes. — É Deus mesmo que mandou uns 
escravizarem os outros. 

— Exatamente! — concordou o mestre de obras. — E qual o 
problema? 

— O problema é que ele me disse que está arrependido de ter dito 
isso para os escravos enquanto ensinava o povo escolhido a roubar. 

— Meu Deus, olha pra isso! — exclamou Nelson atônito. — Esse 
Guedes está maluco! Deus ensina que roubar é pecado.  

— Talvez para os escravos — redarguiu Guedes. 
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— De onde você tirou que Deus ensina a roubar? — perguntou o 
mestre de obras a Guedes. 

Guedes abriu a pequena Bíblia que sempre trazia consigo em Êxodo, 
capítulo três, versículo vinte e um, e disse: 

— Diretamente da palavra de Deus. — demonstrou. — Você não 
disse que a palavra dele é eterna e imutável. Pois bem! Ouça: “E eu 
darei graça a este povo aos olhos dos egípcios; e acontecerá que, 
quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua 
vizinha e à sua hóspede, joias de prata, e joias de ouro, e vestes, as 
quais vós poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas; e 
despojareis os egípcios”. E o que quer dizer despojar? — concluiu 
perguntando.  

— O quê? — perguntou Nelson olhando inseguro para o mestre de 
obras que se fingia indiferente aos argumentos da discussão. 

— Significa tirar de uma pessoa alguma coisa que lhe pertence por 
meios ilícitos, isto é, roubar. É o que Deus manda seu povo 
escolhido fazer. 

Enquanto todos estavam paralisados pela perplexidade com aquela 
constatação, Edmilson ficou reflexivo. Aquela questão em torno do 
que Deus disse ou não disse, fez ou não fez, era tão inútil para 
melhorar sua vida quanto as palavras dos abnegados e os elogios do 
Bando de Autoridades. Para ele, nada do que Deus tivesse dito ou 
viesse a dizer explicaria porque dava tudo a alguns e nada a outros. 
Voltou a cantarolar sua canção preferida na mente. 

— Você tirou o trecho do contexto. — explicou o mestre de obras. — 
Os hebreus estavam sendo escravizados e os egípcios precisavam de 
uma lição. Tiveram aquilo que mereciam.  

O debate havia se transformado numa disputa entre Guedes, para 
provar sua verdade, e os outros, para refutá-la, até a chegada do 
engenheiro. Surpreso com aquela discussão acalorada e inusitada 
perguntou o que acontecia por ali. 
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— O Guedes disse que Deus lhe falou em pessoa — esclareceu 
Nelson. — E Deus mandou uma mensagem para nós.  

— Que mensagem? 

— Disse que somos todos iguais. Não existem senhores nem 
escravos. 

O engenheiro deu uma risada e perguntou: 

— E então? 

— Deus se arrependeu de ter escolhido um povo para proteger — 
respondeu Guedes. — Então devemos ser solidários para vivermos 
em paz uns com os outros.  

O engenheiro ficou pensativo por um instante de depois falou: 

— Bom! Deus podia muito bem esclarecer isso para a humanidade 
em edição extraordinária em todas as rádios e televisões do mundo. 
Assim falaria a todos de uma só vez. O que vocês acham? 

Cada um deu sua opinião e eles iniciaram um novo debate acerca da 
vontade e onipotência de Deus. Em dado momento, Guedes olhou 
para Edmilson que se mantinha calado e perguntou: 

—Ei! Edmilson. Você não diz nada? 

— Parece que Deus não conseguiu fazer a coisa certa.  

Alguns murmuraram escandalizados com aquela observação 
totalmente fora do contexto. 

— Ah é! — exclamou Nelson num tom desafiador. — E, por acaso, 
você faria melhor? 

O velho ateu poeta de Eduardo Gudin lhe veio à mente lembrando-
lhe que se fosse Deus, daria aos que não tem nada. Edmilson refletiu 
sobre sua canção preferida e ousou ir além.  

— Se eu fosse Deus, daria tudo igualmente a todos.  
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A MÁQUINA DA ORDEM 

 
 

Naquela praça deserta os jardins eram perfeitos, os bancos perfeitos, 
as árvores perfeitas. Um lugar perfeito. No centro, a Máquina 
transmitia boletins informativos de utilidade pública através de uma 
de suas telas espalhadas pela cidade. Era um dos serviços sociais 
prestados pelo Estado.  

Um homem esquálido, cambaleante, sentou-se num dos bancos, 
esgotado pelo calor intenso. Tinha andado já um bocado. Precisava 
aliviar a dor dos pés inchados apertados dentro do sapato. O cheiro 
do pão quente saído da padaria em frente o torturava, mas não mais 
que a sede. Do dinheiro que ganhou com o trabalho temporário que 
arranjara naquele mês, não tinha sobrado nada.  

Ouvia distraidamente os boletins informativos da programação do 
dia quando um guarda municipal, bem uniformizado e com ar de 
autoridade, abordou-o: 

— O que faz aqui? 

― Estou só descansando um pouco ― explicou pensando em tirar o 
calçado.  

― De onde o senhor vem? 

― Lá da fábrica de papel. 

― Aonde o senhor vai? 

― Ao posto da Assistência Social. Disseram-me que fica para aquele 
lado de lá — disse apontando uma direção. 

― Então vá para aquele lado de lá. Não pode ficar aqui 
vagabundeando.  

O homem esquálido ergueu-se lentamente e atravessou a praça 
chegando a um ponto de ônibus. O banco ali era coberto e o 
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protegeria dos malditos raios de sol que pretendiam cozinhá-lo 
lentamente. Continuou ouvindo os boletins transmitidos pela tela da 
Máquina atrás dele.  

Naquele momento, uma menina chegou ao local trazida pela mão 
de uma jovem mulher. Pela rosadinha, cabelos louros, parecia um 
anjinho. Devia ter uns seis anos. A filha dele que morrera junto com 
a mãe no parto teria a idade dela. Ele nunca soube o que causou a 
morte de ambas. Nenhum médico apareceu para lhe explicar o que 
tinha acontecido. A limpeza do hospital era impecável, os 
funcionários estavam alegres, tudo estava em ordem e, apesar da 
demora, não podia negar que sua mulher fora bem atendida. 

Sua filha não se pareceria com a menina loura. Era mais provável 
que fosse pretinha, como a mãe. Ah minha pretinha... 

Divagava olhando a menininha enquanto a jovem mulher, em pé na 
beira da calçada, olhava-o com desconfiança. O guarda municipal 
que vinha da guarita da esquina se aproximou dela e trocou 
algumas palavras. Em seguida, empertigou-se, franziu o cenho e se 
voltou para o homem esquálido. 

― O senhor de novo?! Está assediando os transeuntes. Vamos! 
Circulando. 

Antes de partir, o homem esquálido acenou para a menininha que 
se agarrou à mulher e, por de trás dela, tombou a cabecinha 
espiando-o assustada.  

Caminhou por mais quarenta e cinco minutos e chegou ao posto. Na 
entrada do prédio, um recepcionista uniformizado portando uma 
arma lhe pediu identificação. Em seguida, foi informado que 
deveria pegar uma senha de atendimento antes de passar pela porta 
com um dispositivo de detecção de metais.  

— Pode me dar uma garrafinha de água daquelas? — perguntou 
apontando para a geladeira ao lado do recepcionista. 

— Tem de colocar uma moeda ali — explicou o recepcionista. 
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No salão de espera, havia poltronas estofadas, cinco pessoas atrás de 
computadores num balcão e um vigilante de pé num canto.  

Longos minutos se passaram até que o visor apitou mostrando o 
número de sua senha. No balcão, uma moça sorridente lhe fez uma 
série de perguntas para preencher uma ficha e pediu que ele 
aguardasse um pouquinho para falar com o assistente social.  

O homem esquálido voltou a se sentar e decidiu tirar os sapatos 
para aliviar a pressão insuportável que exerciam sobre os pés 
inchados.  

— O senhor não pode tirar os sapatos aqui — disse o vigilante se 
aproximando. Olhou com reprovação para o pé do homem 
esquálido do qual começou a escorrer um líquido cinzento e fétido 
pingando no chão. Então mandou que ele saísse dali imediatamente.  

— A Máquina informou que eu precisava do encaminhamento do 
assistente social para ser atendido no hospital. 

— O senhor está fazendo sujeira. Dê um jeito de calçar e sair daqui.  

Uma senhora que ouvia a conversa dos dois, tocou levemente o 
ombro do homem esquálido e disse que ele poderia passar na frente 
dela.  

A atitude da mulher encheu-lhe de gratidão e ele a agradeceu 
diversas vezes enquanto trocava o bilhete com ela. Em seguida, 
dobrou a parte de trás dos sapatos, calçou-os como se fossem 
chinelos e seguiu para a sala indicada na senha da mulher.  

— O senhor não é Jussara de Souza — disse o jovem sorridente que 
conferia os dados pelo número da senha no computador.  

— Estou com dor e uma senhora me deixou passar na frente dela. 

— Bem, mas não posso atendê-lo com o nome dela. Devo atender 
pela ordem das fichas. Saia e aguarde sua vez. — ordenou o jovem 
mantendo o sorriso. 
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— Tenho pressa, moço — arriscou dizer o óbvio, mas incerto se o 
rapaz compreenderia, explicou: — Está saindo pus do meu pé.  

O jovem fez uma expressão de nojo e perguntou: 

— O senhor não acompanha as informações da Máquina? Deveria 
saber que tudo aqui funciona perfeitamente dentro da ordem. E 
todos devem obedecer às regras. Insisto que saia e aguarde sua vez.  

O homem esquálido sentiu suas forças se agigantarem com o 
sentimento de indignação. Num impulso insólito, certamente 
movido pela dor lancinante, bateu com violência no monitor do 
computador que se espatifou no chão.  

O assistente social apertou um botão vermelho na parede ao lado 
dele. Imediatamente o vigilante apareceu e rendeu o homem 
esquálido imobilizando seus braços, algemando-os para trás. Em 
seguida, tomaram a viatura da polícia que fazia plantão no local e 
foram para a delegacia.  

Não teve de esperar muito para ser atendido. 

— O que o senhor fazia no posto? — perguntou o delegado. 

— Fui buscar um encaminhamento para receber assistência médica 
gratuita. 

— O relatório diz que o senhor infringiu regras da instituição, 
desacatou o segurança, agrediu um funcionário e depredou 
patrimônio público. Correto? 

— Eu só... — tentou dizer o homem esquálido interrompido pela 
fraqueza e a dor que o assolavam novamente. 

— O senhor não observou as orientações da Máquina. — continuou 
o delegado. —Tudo é organizado para garantir a ordem e melhor 
servir à população. Os desordeiros devem ser imediatamente 
punidos. O senhor vai ficar preso para seguir o programa de 
reeducação social da penitenciária até que prove que está apto para 
conviver novamente em sociedade.  
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— E os meus pés? 

— Isso não é comigo. É com o médico. 
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O FARFALHAR DO DIABO 
 

 
Desembarquei no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, 
Confins, em Minas Gerais e fui direto para a rodoviária. Eu devia 
tomar um ônibus para a cidade de Três Corações situada a quase 
300 quilômetros a sudoeste pela Via BR-381. Lá eu encontraria o 
senhor Inácio, o homem que devia me acompanhar até a fazenda 
pela qual meu cliente se interessara em comprar. Apesar de ter fama 
de ser mal assombrada, o preço estava muito bom. Meus planos 
eram de chegar à propriedade por volta do meio dia, fazer um tour 
de mais ou menos uma hora e procurar o hotel mais próximo para 
passar a noite. No dia seguinte fecharia o negócio e voltaria para a 
capital a fim de tomar o voo mais cedo de volta para casa.  

Na rodoviária, reconheci meu anfitrião de imediato e somente pela 
descrição que me fizeram dele por telefone. Era um homem de seus 
cinquenta anos, magro, pele tisnada pelo sol e cabelos escuros que 
se acinzentavam nas têmporas. Fomos para o estacionamento onde 
ele deixara sua velha camionete e eu suspeitei que a viagem pudesse 
durar mais tempo que o estimado. 

Rodamos por quase meia hora sem trocar palavra. O senhor Inácio 
se mostrava um tanto apreensivo. Seus gestos eram cautelosos, mas 
tinha um olhar que parecia conservar imagens inconfessáveis de 
algo terrível. Eu estava em tal estado de contemplação, com o olhar 
voltado para a paisagem, que não dei importância. Respirei fundo o 
cheiro do mato. Olhando para aquelas montanhas verdes tive 
certeza que não me enganara sobre o Brasil. Era de fato um país 
maravilhoso, riquíssimo, em todos os sentidos. Milhões de hectares 
de terras agricultáveis, água, sol e chuva à vontade e muitos, muitos 
recursos naturais. 

— Vem temporal aí — disse Inácio num tom melodioso. 

Olhei para o céu azul e não acreditei muito naquela profecia. 
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— Será? — duvidei. 

— É certo, uai! Acho melhor deixar para ir ver as terras depois da 
chuva. 

— Depois da chuva? 

— Lá pro começo da tarde.  

— Ah!  

Silenciei minha contrariedade. Voltei a olhar a paisagem pensando 
se aquele homem não era certo da cabeça. O dia estava lindo e 
teimei em ser otimista até sentir uma brisa fresca acarinhar meu 
rosto, alguns minutos mais tarde. Quando Inácio entrou por uma 
estrada de terra, nuvens escuras vindas do leste apareceram 
desfilando rapidamente no para-brisa da camionete. 

— Então é melhor que eu vá direto para um hotel — disse eu sem 
esconder meu desapontamento. 

— Aqui não tem hotel perto não. Vamos parar logo ali e falar com 
dona Dalva pra mode arranjar um quarto pro senhor, doutor. 

Logo ali era um vilarejo no fim da estrada. Havia muitas casas 
simples, construções típicas daquela região, em ruas estreitas e 
curtas. Inácio subiu uma ladeira pavimentada com pedras 
octogonais que nos levou a um largo que pretendia ser uma praça. 
Parou na frente de um enorme sobrado isolado, com quintal 
arborizado em toda sua volta e saltou do carro. Abriu o portão 
baixo, entrou na varanda e bateu na porta. Trocou algumas palavras 
com alguém que eu não vi direito e depois se voltou para mim 
acenando para que eu fosse até ele.  

A chuva arriou de repente e eu consegui experimentar alguns 
pingos no curto trajeto do veículo à varanda.  

— Pode entrar moço — disse em voz baixa a mulher que apoiava a 
mão na maçaneta da porta. Era dona Dalva. Ela tinha um leve 
sorriso nos lábios e um ar melancólico. Era alta, forte, cabelos 
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grisalhos e presos por um coque na nuca. Afastou-se para me dar 
passagem e eu entrei. 

Notei que a casa era muito grande. A sala ampla tinha dois sofás e 
várias poltronas, móveis antigos de madeira maciça, e uma mesa 
retangular no fundo, cercada por doze cadeiras.  

Uma moça de uns vinte anos, gordinha, ar sereno, estendeu uma 
toalha sobre a mesa e saiu pela porta do fundo. Sentada numa das 
poltronas, uma mulher idosa se entretinha com seu crochê. Ela 
lembrou minha avó. Achei que os velhos são como os bebês. Todos 
se assemelham. A mulher descansou os braços sobre as coxas, me 
olhou por cima dos óculos e em seguida voltou a crochetar. (1) 

Inácio se despediu recusando o convite de dona Dalva para almoçar.  

— Obrigado, dona Dalva. Fica pra outra vez. Tenho de passar em 
casa antes de voltar. 

— Como está sua filha? — perguntou dona Dalva reforçando o ar 
melancólico na expressão do rosto. 

— Na mesma. 

— Vamos orar por ela. Ela vai melhorar se Deus quiser! — disse 
dona Dalva fechando a porta depois que Inácio saiu.  

Houve um momento em que se ouviu apenas um trovão. 

— Tanto faz Deus querer ou não. Aquela menina não vai melhorar 
— resmungou a mulher idosa.  

Dona Dalva me lançou seu olhar melancólico e sorriu como se me 
pedisse para ignorar as palavras da senhora. 

— Oh! Venha, por aqui, senhor... Como se chama? 

— Luca. 

— Vamos subir. Traga sua mala. Vou mostrar-lhe o quarto em que 
vai dormir — dona Dalva continuou a falar enquanto abria uma das 
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oito portas da parte de cima da casa. — O banheiro fica no final do 
corredor. Fique à vontade. O almoço será servido daqui a meia hora.  

Aproveitei o tempo para tomar um banho antes de descer para 
almoçar. 

Quatro das cadeiras estavam ocupadas com quatro meninas. Elas se 
vestiam com vestidos de mesma estampa. Tinham cabelos e olhos 
castanhos escuros, sobrancelhas espessas e testas curtas. Eram de 
uma semelhança impressionante. Eu precisaria de um mês naquela 
casa para começar a diferenciá-las pelos nomes. A velha senhora 
estava numa das pontas da mesa e me olhava com indiferença.  

Dona Dalva servia a mesa com a ajuda da moça gordinha. 

— Sente-se aqui, senhor Luca — dona Dalva indicou a cadeira da 
ponta, de uma lateral da mesa.  

Sentei-me olhando para cada um daqueles rostinhos tentando 
encontrar um sorriso para me sentir mais à vontade. Nada. As 
meninas permaneceram cabisbaixas, taciturnas.  

Esperei dona Dalva se sentar à outra ponta da mesa e perguntei 
curioso: 

— São gêmeas? — apontei para as quatro meninas com o indicador 
em movimento. 

— Ah! Deixe-me apresentar todo mundo. Esta é minha sogra, dona 
Etelvina. Minha sobrinha Marluce — disse apontando a moça mais 
velha. — Somente Marlene e Marilena são gêmeas, as duas do meio. 
De um lado está Doralice, a mais velha, e de outro, Mara, minha 
caçula. Aqui os visitantes se servem primeiro. Sirva-se senhor Luca.  

Era tanta comida naquela mesa que eu não sabia por onde começar. 
Não tinha percebido como eu estava faminto até ver aquele 
verdadeiro banquete. Tirei um pouco de cada coisa e fiz um prato 
de marinheiro. Todas se serviram em silêncio.  
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— Parece que esse temporal não vai passar tão cedo — disse eu 
lamentando.  

— É melhor o senhor voltar para o seu lugar — replicou dona 
Etelvina numa voz lenta e me lançando então um olhar cortante 
como uma lâmina afiada. 

Depois de emitir um som de protesto com a garganta, dona Dalva 
começou a justificar o comportamento indelicado da sogra. 

— Não repare senhor Luca! Dona Etelvina não vê com bons olhos os 
forasteiros.  

— O que faz aqui? — perguntou a velha senhora. 

— Vim ver a fazenda que está à venda — expliquei certo de que não 
tinha nada a esconder daquela gente. — O que me pode dizer sobre 
essas terras, dona Etelvina? 

— Foram roubadas. 

— Roubadas? Disseram-me que a documentação da propriedade 
está em ordem.  

— Oh não! — interveio dona Dalva. — Não é nada disso. Dona 
Etelvina insiste em dizer que essas terras pertencem aos moradores 
daqui, mas na época em que a fazendo foi comprada pela primeira 
vez, tudo foi feito dentro da lei. 

— Que lei? Quem comprou de quem? — redarguiu dona Etelvina. 

— Isso foi há muito tempo, não? — disse eu já pensando em passar 
rápido pelo tradicionalismo daquela gente.  

— Depois da morte de Getúlio — respondeu dona Etelvina. 

Eu as olhei com estranheza. 

— Getúlio?  

— Getúlio Vargas — explicou dona Dalva. — Foi presidente do 
Brasil. Já faz muito tempo!  
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— O tempo não muda os fatos — prosseguiu dona Etelvina. — Eu 
nasci nesta fazenda e sei de toda história. Cresci vendo os homens 
desta vila serem assombrados pelo farfalhar do Diabo até se 
tornarem completamente impotentes. 

— Nosso visitante não quer saber disso, dona Etelvina. 

— Ele poderá ver com os próprios olhos a desgraceira que a 
ingenuidade da nossa gente trouxe às novas gerações. Mas duvido 
que ele se importe.  

O olhar supercilioso de dona Etelvina me revelou sua perspicácia. 
Ela tinha razão. Eu não dava a mínima importância ao que ela dizia, 
Mas eu não queria parecer mais desagradável do que ela então 
forcei um sorriso. Além do mais, ela estava sendo um pouco 
ingênua. Não podia querer que eu me sentisse mal por estar ali com 
toda aquela comida na minha frente! 

O almoço terminou sem muitas palavras. Dona Dalva se levantou 
anunciando que já voltava e foi para a cozinha, supus. Voltou 
trazendo uma enorme tigela cheia de bolinhas pretas brilhantes. 

— Chama-se jabuticaba — explicou dona Dalva.  

— Ah! — exclamei admirado. — A famosa excentricidade brasileira. 

— Experimente! Depois Marluce levará o senhor para ver o pé no 
quintal.  

A chuva cessou fazendo do senhor Inácio um excelente 
meteorologista.  

Havia uma área coberta depois da cozinha de onde saía três degraus 
para o quintal. Um cão de pelo negro e brilhante estava deitado ao 
lado da ombreira e levantou-se para nos acompanhar.  

— Qual o nome dele? 

— Veludo. 
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— Como vai, Veludo! — eu quis passar-lhe a mão na cabeça, mas ele 
se esquivou. 

— Ele é arrisco — disse Marluce. — Nem late. 

— Não late nunca? 

— Nunca ouvimos. Tia Dalva acha que ele é mudo.  

Aquele lugar tinha um cheiro próprio, exclusivo. Não era um cheiro 
que se pudesse encontrar no aerossol com o que eu tentava enganar 
minha quitinete mofada. Tampouco se comparava ao odor sintético 
do quintal com piscina do meu cliente. O cheiro da terra molhada 
misturado ao perfume das flores e das frutas era algo que levava a 
gente a um estado de graça indizível. Acredito que eu fazia uma 
cara de bobo deslumbrado, mas o mesmo não acontecia com 
Marluce. Então me perguntei por que ela expressava no rosto aquela 
espécie de tristeza crônica. Ninguém podia ser infeliz ali. 

— Você deve adorar este lugar — disse eu olhando para a 
jabuticabeira com olhar inebriado. — Não é verdade? 

— É — disse ela hesitante. 

— E suas primas? Elas não me pareceram muito contentes. 

Marluce baixou os olhos.  

— Ninguém pode ficar contente aqui. 

— Por quê? — perguntei deixando escapar a perplexidade que eu 
havia reprimido diante do comportamento das meninas. 

— Por causa do farfalhar do Diabo.  

— Aquilo que dona Etelvina disse deixar os homens impotentes? 

— Ela que diz. 

— Não é isso? 

— Os outros dizem outra coisa. 
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— O quê? 

— É o Diabo que vem pra esses lados chamar as almas descuidadas. 

— O Diabo? Diabo mesmo? Em pessoa? 

— Sim. Quem ouvir seu chamado, quando morrer irá para o inferno.  

— Alguém aqui já ouviu?  

— As pessoas contam muitos casos que aconteceram muito tempo 
atrás. Agora... 

— Agora tem o caso da filha do senhor Inácio. 

— Isso. 

— Sabe dizer como aconteceu? 

— Ela saiu e voltou tarde para casa. Agora está... Está... 

— Está doente, pelo que entendi sua tia dizer. 

— Está pele e osso. Não fala com ninguém. Disseram que ela não 
tampou os ouvidos na hora da vigília. 

— Que hora é essa? 

— Das seis às sete da noite. Hora em que todo mundo deve tampar 
os ouvidos e rezar.  

— Todos os dias? 

— Não podemos saber o dia em que o Diabo virá. 

— E por que esse horário? 

— Eu não sei.  

A voz de dona Dalva veio da cozinha avisando que o senhor Inácio 
já me esperava na frente da casa. Lancei um olhar demorado para 
Marluce insinuando que eu queria continuar a conversa. Tive a 
sensação de que ela tinha um leve tremor nas mãos. A moça virou-
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se bruscamente e saiu na minha frente em direção à cozinha, dando 
a entender que não queria mais falar no assunto. 

O senhor Inácio me aguardava sentado ao volante da sua camionete 
na frente da casa. Entrei e me sentei pesadamente ao lado dele com a 
sensação de ter engolido um boi com chifre e tudo. Minha vontade 
era tirar uma soneca para voltar ao normal, mas não cabia. 

— O senhor não falou que a comida aqui era tão boa! — disse eu 
achando que lhe fazia um elogio indireto.  

— Eu não disse que era nem boa nem menos boa — replicou o 
homem mansa e secamente. 

— Certo! O senhor não disse nada. Eu me referi à fartura deste 
lugar. 

— Dona Etelvina diz que enquanto não formos obrigados a ladrilhar 
os quintais, aqui ninguém passará fome. 

Percebi que dona Etelvina era meio avessa ao desenvolvimento 
urbano e influenciava o senhor Inácio, de alguma maneira. Um 
homem conservador de seus costumes e talvez muito assombrado 
pelas crendices locais. 

— Senhor Inácio, o que me pode dizer sobre o farfalhar do Diabo? 
— perguntei de súbito. 

O homem me entregou uns papéis sem me olhar. Era uma cópia do 
memorial descritivo da propriedade. Permaneceu calado o resto do 
trajeto.  

Chegamos à casa grande. Desci do carro e examinei atentamente o 
que era, sem dúvida, a maior construção da fazenda. Era uma bela 
casa cercada por um gramado descuidado. Numa das laterais, um 
balanço quebrado repousava pendurado numa árvore.  

O senhor Inácio pegou um molho de chave do bolso e fez menção de 
abrir a casa. Eu disse que não era preciso e ele reagiu com uma 
expressão alarmada. Acho que percebeu imediatamente que eu não 
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estava interessado na casa e que provavelmente ela seria demolida 
para dar lugar a um prédio moderno que abrigaria a administração 
do negócio do meu cliente.  

Fomos ver os arredores. Havia em torno de uma construção menor, 
distante uns duzentos metros, resquícios do que fora um grande 
curral e um estábulo. Na horta abandonada, a força da vida insistia 
em dar sinal lançando à luz novas verduras que brotavam ali e 
acolá, resilientes.  

Tomamos outra vez a camionete e seguimos pela estrada que tangia 
um lado da propriedade. Ao chegar a um dos limites marcados no 
memorial descritivo, tomamos um caminho à direita. Depois de 
atravessarmos uma pequena ponte, Inácio apontou uma meia-água, 
próxima a um jacarandá solitário, um pouco longe da estrada e 
disse: 

— Eu morei ali. 

— Por isso conhece tão bem a região — observei. 

— Aos seis anos eu era encarregado de buscar o leite na fazenda. 
Saía de casa ao amanhecer e ia correndo para me esquentar. Quando 
chegava lá, a mulherada já estava de pé distribuindo biscoito de 
polvilho e broa de milho pro pessoal. Eu já tinha uns doze anos 
quando vi um pote de chocolate em pó. Deram-me um copo de leite 
tirado na hora, quente, e misturaram o chocolate. Eu tive dor de 
barriga o resto do dia. Ô trem forte!  

— Por que sua família se mudou daqui para o vilarejo? 

— Porque a fazenda foi vendida e toda essa área foi incorporada à 
propriedade principal. Não tínhamos documentação. Ninguém aqui 
tinha. Então fomos obrigados a nos mudar para o outro lado que 
passou a ser uma espécie de alojamento dos trabalhadores da 
fazenda. E a vila cresceu. Durante muito tempo dona Etelvina lutou 
para legalizar os terrenos de lá. Mas, ela estava sozinha. Todo 
mundo estava aterrorizado. As pessoas mal saíam de suas casas. 
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— Por quê? 

Apontando uma casa uns cem metros á frente, o senhor Inácio disse: 

— Ali morava dona Magnólia. Um dia, eu vinha da roça mais meu 
pai por esta estrada. A gente vinha de lá — apontou para frente — 
pra cá. Eu devia ter uns treze anos de idade. Era uma tarde fria e 
nublada de julho, quase noite. Então, chegando perto daqui, 
começamos a ouvir um gemido baixo, muito alto. 

— Baixo ou alto? 

— O gemido era baixo, como um sussurro de agonia ou de gozo, 
mas a gente ouvia bem alto.  

— Entendi. Continue. 

— O gemido parecia vir do além. Era intenso, plangente. Aquilo me 
deu um calafrio de terror e eu fiquei paralisado. Meu pai ia bem a 
minha frente, parou e virou-se pra mim. Esperou que eu 
conseguisse correr até ele. Então caminhamos juntos. Notei que ele 
estava branco como uma vela, parecia assustado. Mas não parou de 
caminhar. Quanto mais a gente ia em direção a casa, mais o som 
alteava. Meu pai disse que vinha dos lados do poço atrás da casa de 
dona Magnólia. Ela era uma dessas mulheres que recebe muitos 
homens. O senhor entende o que eu quero dizer... 

— Sim. Prossiga. 

— Meu pai decidiu ir até lá pra mode ver o que era aquilo, de onde 
vinha aquele farfalhar e eu o acompanhei. Tremendo de medo, mas 
fui. Seguimos pelo caminho de mato batido que levava até o poço. 
Meu pai acendeu o lampião porque já não dava quase para enxergar 
o caminho. Mas antes de chegar, avistamos alguma coisa estranha 
em meio ao mato alto. Meu pai foi se aproximando e eu atrás dele. 
Então nós encontramos dona Magnólia caída no chão, imóvel. Meu 
pai iluminou o corpo e notou que ela estava pálida, os olhos 
arregalados, parados, sem brilho. Ele disse que ela estava morta. Um 
pouco mais à frente, estava o cachorro dela, esticado, morto. Então 
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ouvimos um barulho do movimento do mato perto do poço. Meu 
pai levantou o lampião e iluminou um vulto negro que se moveu 
rapidamente para desaparecer como fumaça na escuridão. Foi a 
única vez que os homens da polícia estiveram aqui. Levaram o 
corpo da infeliz mulher para examinar. Pra saber do que ela tinha 
morrido, não sabe? Fazer topsi...Topsia. 

— Para fazer autópsia. 

— Isso. Eles nunca descobriram do que a mulher foi morta. O corpo 
não tinha uma gota de sangue pra fora, nem osso quebrado, nem 
nada. Meu pai disse que a mulher ouviu o Diabo. O vulto que a 
gente viu lá. Era ele que gemia de gozo por ter arrancado a alma da 
mulher. Eu então tive certeza de que o farfalhar do Diabo não era só 
uma lenda.  

— Não pode ter sido simplesmente a reverberação da voz de um 
homem? Talvez o poço... 

— Não sei o que isso não senhor, mas sei que aquela voz não era 
humana.  

— Mas vocês também ouviram e não morreram. 

— Ah! Isso foi o que atormentou meu pai pelo resto da vida até 
morrer. Tornou-se calado, tristonho, como que perseguido pela 
lembrança maldita daquele farfalhar. Ele me olhava com pesar. 
Sabia que eu também tinha ouvido. Sabia que eu também ia pro 
inferno. Agora eu sei como é duro aguardar a morte quando se 
sabe... 

Inácio teve sua voz embargada pela comoção.  

— O senhor teme por sua filha.  

Ele esfregou um olho marejado de cada vez com as costas da mão e 
respirou fundo tentando restabelecer o semblante que lhe afigurava 
certa dignidade. 

— Deus é grande. Há de ter piedade da minha menina! 
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— O senhor já a levou a um médico? 

— Eu pensei nisso, mas minha mulher disse que não ia prestar, não. 
Mas eu já adivinhava que não ia adiantar nada. Não tem remédio 
para quem ouve o farfalhar do Diabo. Mesmo que possa viver 
muito, quando morrer irá para o inferno. 

— O que se passa com sua filha? 

— Ela não fala. Nada. No princípio vomitava muito. Mas depois que 
parou não quis mais comer. Está muito magra e fraca, o ventre 
inchado e uma enorme bolsa de pele em uma das axilas do tamanho 
de uma goiaba. Seus cabelos caíram muito e agora ela tem apenas 
chumaços dispersos pela cabeça. É como se tivesse virado um 
monstro — terminou de falar com muito esforço. 

Chegamos ao vilarejo por volta das cinco da tarde. Havia algumas 
pessoas na varanda da casa conversando com dona Dalva. Inácio 
saltou da camionete e correu para juntar-se a elas como se tivesse 
levado um golpe. 

Eu parei a alguns passos da entrada e fiquei observando a 
movimentação meio perdido. Todos falavam ao mesmo tempo e eu 
não conseguia entender ninguém. Não tardou para que Inácio 
retornasse até mim. Tinha tanta tristeza no olhar que nem precisaria 
ter-me dito nada. Mas ele disse: 

— Ela morreu. 

— Eu sinto muito, senhor Inácio. Estou à disposição para o que 
precisar. 

— Eu posso cuidar de tudo — disse ele se afastando. Atravessou o 
portão sendo seguido pelas pessoas que estavam na varanda.  

Eu entrei na casa e encontrei todo mundo reunido na sala. Dona 
Dalva se agitava nervosamente dando ordens para que as meninas 
se ajoelhassem voltadas para a parede da sala antes da hora 
costumeira e permanecessem ali tampando os ouvidos até que ela 
voltasse. Preparava-se para sair avisando que ia ajudar no enterro 
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da filha de Inácio. Estava ansiosa como se fosse a uma estreia no 
teatro. As meninas obedeceram. Todas pareciam ignorar a minha 
presença, exceto dona Etelvina que me olhou com uma expressão 
carrancuda e fez um gesto de repúdio, mas eu não entendi se era 
para mim ou se ela fazia alusão ao comportamento espaventado da 
nora. 

Finalmente dona Dalva me falou: 

— Oh! Que transtorno! Eu vou precisar sair, mas não me devo 
demorar. Tem café no bule. Se o senhor quiser é só dar uma 
esquentadinha. Mais tarde, Marluce arrumará o jantar.  

Eu fechei a porta assim que dona Dalva saiu. Quando me voltei, 
dona Etelvina falava às meninas: 

— Subam já meninas! Poupem-se desta humilhação na frente de um 
estranho.  

As meninas se levantaram sem tirar as mãos dos ouvidos e seguiram 
uma após outra pela escada. Dona Etelvina as acompanhava com os 
olhos. Marluce, a última da fila, parou hesitante e virou o rosto 
olhando para o lado. Lentamente foi descendo os braços ao longo do 
corpo. Sem dizer nada, voltou-se e se sentou na poltrona ao lado da 
avó.  

Eu me senti ainda mais perdido naquela situação diante da atitude 
de Marluce. 

— Com licença, eu posso pegar um café na cozinha? — perguntei 
me sentindo inconveniente. 

— Vá lá, Marluce. Esquente o café e traga aqui pro moço — ordenou 
dona Etelvina sem parar com o crochê.  

Eu resolvi me sentar em uma das poltronas e aguardar os 
acontecimentos. Não tinha tido coragem de perguntar nada ao 
senhor Inácio. Mesmo me sentindo um pouco insensato não pude 
deixar de constatar que a morte da filha do dele arruinara meus 
planos. Já não tinha certeza de que estaria a caminho de casa no dia 
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seguinte para em poucos dias receber minha comissão sobre a 
transação da propriedade. O certo é que eu estava ali, naquela casa 
estranha, feito um idiota, olhando para a cara daquela velha 
insuportável e tentando decodificar o que se passava na mente dela. 
Ah! Pouco importava. Pelo menos a presença calma de Marluce me 
servia de consolo. De repente me peguei sentindo um enorme 
carinho pela moça. Ela tinha uma aparência bastante comum, 
cabelos e olhos negros, pele clara levemente acastanhada e a boca 
até que bastante sedutora. Não era nenhuma beleza, mas seus gestos 
eram graciosos e delicados e seu olhar, uma súplica inocente.  

— Você deve estar se perguntando por que Marluce destampou os 
ouvidos — disse dona Etelvina como se falasse com seu crochê. Mas 
eu sabia que era comigo, lógico.  

— Por quê? 

— Acho que ela quer ouvir nossa conversa.  

— Que conversa? 

— Você não quer saber o que aconteceu à filha do Inácio? — 
perguntou finalmente me encarando.  

— Ele me falou que ela estava doente. Parece que não tampou os 
ouvidos na hora da vigília. 

— Suspeito que a menina não tenha tampado outra coisa, mas vou 
controlar meu impulso de dizê-lo — afirmou dona Etelvina com um 
meio sorriso repleto de ironia. — Ela ficou doente de vergonha. 

— Vergonha de quê? 

— Esperava criança. 

— Isso não deveria ser motivo de vergonha — disse eu querendo me 
mostrar o liberal. 

— Não deveria e não é, mas alguém disse à menina que era. Não 
duvido que a mãe esteja aliviada por ter-se livrado dela. Tenho 
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certeza que a puritana preferia a filha morta a ter um neto bastardo 
sadio. 

Marluce voltou da cozinha trazendo uma xícara de café e me 
entregou. Em seguida se sentou novamente ao lado da avó. 

— Está dizendo que suspeita que a mãe a matou? 

— Não me surpreenderia. 

— O que a senhora está dizendo é muito grave — falei num tom 
reprobatório depois de agradecer a Marluce pelo café, aliás, o 
melhor café que eu já havia provado. 

— Você não me parece ter medo de ouvir coisas graves — tornou 
dona Etelvina.  

— O que quer dizer? 

— Exatamente o que eu disse. Você não tem medo.  

— Ah não? 

— Não. Se tivesse não estaria aqui. 

— Está enganada, dona Etelvina. Eu tenho medo de muitas coisas. 

— Não falo aqui do medo salutar que sobrevém numa situação de 
perigo real. Falo da semente do medo passada de pai para filho e 
cultivada pela imaginação. Um terror que vai se acumulando na 
mente e provoca angústias que perturbam o raciocínio. É o medo 
nocivo que aprisiona seu refém num cativeiro impermeável à razão. 
Uma sensação das mais cruéis é o medo do misterioso, do inimigo 
invisível que se esconde covardemente atrás de uma lenda. Aquele 
que a simples menção do seu nome faz esmorecer o mais valente 
dos homens que acaba reagindo como um cão adestrado. Mas eu 
tenho certeza que você sabe disso tudo. 

Santo Deus! Quem era aquela velha caipira que falava de modo tão 
resoluto sobre o medo? Eu já estava muito irritado com aquela 
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situação e estimulado pelo efeito da cafeína, achei que era o 
momento certo para tentar constranger um pouco aquela mulher. 

— Dona Etelvina, por que a senhora não gosta de mim? 

Ela me lançou um olhar francamente repugnante. 

— Sua tentativa de me intimidar não é bonitinha. É asquerosa. Quer 
motivos para julgar a minha pessoa segundo seus conceitos de 
moralidade. Pois eu vou facilitar pra você. Eu não sou boazinha! Eu 
não sou aquela vovó singela que aceita ser feita de idiota por 
qualquer um que aparece aqui dizendo que eu sou má por não 
gostar dele. Eu não gosto de você tanto quanto não gosta de mim. 
Você não gosta de mim e nem de ninguém daqui. E já não gostava 
antes mesmo de nos conhecer.  

— Como assim! — alarmei-me olhando para Marluce como que 
buscando aprovação dela para a minha razão. — Como eu poderia 
não gostar de alguém que não conheço? 

— Agora você conhece e nem por isso vai deixar de nos tirar nossas 
terras. 

— Estou comprando a fazendo para um cliente que vai investir num 
grande negócio aqui. Um excelente negócio!  

— Excelente para quem? 

Mal ela acabou de perguntar eu já tinha todo o discurso na ponta da 
língua para defender minha posição, mesmo indignado por ter de 
dar satisfação a uma mulher que não significava nada, nem para 
mim, nem para meu cliente.  

— Dona Etelvina, a senhora sabe, o agronegócio é que garante a 
produção de alimentos em larga escala e de qualidade para o 
consumidor. Uma empresa forte aqui, com seus avanços 
tecnológicos, vai trazer benefícios, uma série de fatores positivos 
para toda a população desta região e... 

Fui interrompido com grande veemência por dona Etelvina. 
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— Não me trate como uma imbecil perdida ao sul do equador no 
seu maldito mapa-múndi. Espera que eu acredite que seu cliente vai 
investir nessas terras porque gosta da gente? Quer que eu concorde 
que pagar aluguel para seu cliente por nossas próprias terras é bom 
pra nós? 

— Não é bem assim. A empresa vai trazer oportunidade de trabalho 
para os jovens. Também pode oferecer orientação no sentido de 
melhorar a qualidade de vida da sua gente e trazer desenvolvimento 
para a região. Nem telefone tem aqui!  

— Nunca precisei telefonar para o ministro da agricultura para 
saber se podia colher minha mandioca. 

— Bom! A senhora deve convir que o mundo não pode parar no 
tempo. As coisas evoluem; se modernizam. 

— Um gato é um gato. E sempre será um gato. Esse seu progresso é 
muito bom para encher o bolso do seu cliente. Para nós, progresso é 
melhorar as condições dos nossos próprios meios de produção. Seu 
cliente só terá êxito porque nossa gente foi aterrorizada por um 
diabo qualquer e colocou seu destino nas garras de um deus 
qualquer.  

— Suas palavras são ofensivas, dona Etelvina. Deus não tem garras. 

— Não me venha descrever seu deus porque você sabe dele tanto 
quanto eu. 

Que mulher petulante!  

— Acredita nisso? 

— Que importa! Sei que não faz a menor diferença para você no que 
eu acredito ou deixo de acreditar. Mesmo assim vou dizer no que 
acredito: Nós não precisamos de agronegócios aqui. Não precisamos 
de seus agrotóxicos envenenando nossa terra. Aqui basta plantar e 
tudo nasce, floresce. Precisamos é de indústrias para não depender 
do lixo tecnológico que seu cliente quer despejar aqui.  
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— A indústria não representa mais a fonte do desenvolvimento, de 
geração de empregos e de melhor qualidade de vida para a 
população. Essa é uma visão arcaica de desenvolvimento para os 
países que tem grande potencial agrícola.  

— Não me interessa o que você pensa. 

— Mas não sou eu que digo isso. São os especialistas das nações 
desenvolvidas. Eles afirmam... 

— Um monte de mentiras para convencer nossa gente de que nosso 
país precisa deles, quando, na verdade, são eles que precisam do 
nosso país. E ainda se arrogam o direito de dizer o que é melhor 
para nós. Fechem-se todas as fronteiras e o Brasil passará muito 
bem, obrigado! O Brasil não precisa de países desenvolvidos. Os 
países desenvolvidos é que precisam do Brasil. Temos tudo aqui 
para viver bem e o que eles têm? Neve! Neve! 

Tentei uma das minhas frases prontas para ver se acalmava os 
ânimos daquela mulher já verdadeiramente indignada.  

— Tem razão! O Brasil é um país maravilhoso. O país do futebol, do 
carnaval, mas... 

— Não seja cínico comigo, menino, se não for lhe pedir muito. O 
Brasil não é feito de jogadores nem de musas carnavalescas, embora 
também sejam motivo de orgulho para nós. O Brasil é feito de um 
povo trabalhador, inteligente e criativo que foi e continua sendo 
massacrado com a ideia de que é inferior e por isso deve servir aos 
interesses dos que precisam roubá-lo para manter seus aquecedores. 

O vento lá fora voltou a encher a casa de uma incessante cantilena. 
Naquele momento, bocejei. Estava caindo de sono e foi um bom 
motivo para pedir para me retirar e escapar das palavras amargas 
de velha rancorosa.  

— Desculpe dona Etelvina. Bateu o cansaço. Vou aproveitar para 
descansar até saber o que o senhor Inácio vai decidir. 
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— Não se preocupe! Ele ficará de pé sobre o coração quebrado para 
atender aos seus interesses. E ainda vai lhe chamar de doutor. 

Dona Etelvina enfim conseguiu fazer eu me sentir mal.  

— Será que eu poderia me deitar agora? 

— Você já sabe onde fica seu quarto. 

— Sim, obrigado. Boa noite! — olhei para Marluce e me senti 
confortado pelo seu olhar inocente. — Boa noite, Marluce! 

— Boa noite! 

Subi e me joguei na cama do jeito que estava. Adormeci quase que 
de imediato.  

Devia ser umas duas horas da madrugada quando pressenti uma 
presença na escuridão daquele quarto. Abri os olhos e percebi um 
vulto de costas para mim, de frente para uma cômoda encostada à 
parede, quando uma luz fraca se acendeu por trás dele. Eu estava 
tão sonolento que demorei a refletir sobre o que eu via. Ergui o torso 
e me apoiei no braço dobrado sobre o travesseiro. O vulto se moveu 
e lentamente se aproximou da minha cama.  

— Marluce! — notei que ela ia se sentar e afastei as pernas para lhe 
dar lugar. — Marluce! O que foi? — ela não respondeu. — 
Aconteceu alguma coisa? — insisti e ela permaneceu calada. A luz 
da vela bruxuleava por trás dela e tornava sua figura um espectro 
fantasmagórico. Ao virar ligeiramente o rosto, Marluce teve seus 
olhos iluminados pela luz tênue da vela e eu pude ver o brilho de 
seu olhar suplicante. Honestamente comecei a me constranger. Eu 
não tinha ideia de como agir. Rapidamente eu fiz um pequeno 
roteiro na minha cabeça do que o puritanismo daquela gente faria 
comigo se eu desrespeitasse as regras da hospitalidade do local, que 
não deveria ser diferente de outros lugares do mundo. Eu me ergui 
mais um pouco e sentei me recostando à cabeceira da cama. Fiquei 
em silêncio durante um bom tempo e de repente notei que ela tinha 
uma xícara na mão. Era café e eu tomei aliviado por me livrar do 
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desagradável gosto de cabo de guarda-chuva na boca, ainda 
esperando que ela falasse alguma coisa, mas ela não falou. 
Continuou ali, imóvel, as mãos trêmulas juntas sobre as pernas 
enquanto eu pousava a xícara na mesinha ao lado da cama. Pensei 
numa saída honrosa e, dando um jeito de sentar, coloquei os pés no 
chão e disse que ia ao banheiro. 

Marluce segurou meu braço.  

Eu me detive e fiquei olhando seu rosto por um instante. Senti o 
calor de sua mão que se acostava à minha apoiada sobre a cama. 
Afastei uma pequena mecha de cabelo que lhe caía à testa. Então a 
beijei. Levemente, suavemente. Seus lábios eram doces, úmidos e 
macios. Uma delícia diferente de tudo que eu já havia 
experimentado. Era um beijo histórico de um momento que 
provavelmente jamais haveria de se repetir. Então a beijei de novo, 
demoradamente tocando sua língua. Os movimentos daquela boca 
tinham uma delicada agilidade e se harmonizavam com os meus 
como numa dança, uma valsa, cheia de rodopios estonteantes. 

Lamentei interromper aquele momento tão sublime, mas eu 
precisava mesmo ir ao banheiro. 

O corredor estava um breu. Eu não queria acender a luz para não 
chamar a atenção. Podia despertar alguém e não gostaria de ter de 
explicar o que Marluce fazia no meu quarto, mesmo porque eu não 
tinha certeza. Voltei-me e peguei o castiçal a fim de iluminar o 
corredor o suficiente para que eu chegasse até o banheiro. Urinei, 
lavei as mãos, depois saí observando o silêncio para me certificar de 
que todos dormiam. Então ouvi um gemido agonizante; um tipo de 
uivo lúgubre que pareceu vir de fora para reverberar por todo o 
interior da casa. Estremeci. 

Corri para o quarto preocupado com Marluce. Ela estava na mesma 
posição que eu a deixara, impassível. Entrei perguntando se ela 
tinha ouvido aquele estranho uivado. Ela não respondeu. Tornei a 
perguntar e ela permaneceu calada. Olhava-me sem alterar a 
expressão do seu rosto. 
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Uma mistura de sons de vozes e passos no corredor tumultuou 
aquele momento em que pairava uma estranha eloquência na troca 
de olhares entre mim e aquela moça tão calada. 

Marluce se levantou e saiu apressadamente. Não esperei nada para 
sair atrás dela.  

Encontramos dona Etelvina no corredor com uma das meninas, acho 
que a caçula, a encostar-se a ela, com as mãos tampando os ouvidos, 
como se quisesse penetrar o ventre da avó. A mulher lançou um 
olhar perturbador, primeiro para mim, depois para Marluce. As 
outras meninas gritavam chorando ao redor da avó e se agitavam 
sem tirar as mãos dos ouvidos como se tivessem tendo algum tipo 
de ataque. Uma histeria geral. Eu não tinha noção do que seria 
preciso fazer para acalmar aquelas crianças. Então percebi que eu 
mesmo estava em pânico. Não conseguia raciocinar normalmente. 
Marluce estava paralisada do meu lado, mas não mantivera as mãos 
nos ouvidos. Parecia estranhamente serena como se soubesse que eu 
ia tomar uma atitude acertada. Eu nunca tive um desses complexos 
de macho, de super homem, mas confesso que senti falta de um 
naquela hora. Eu me sentia caindo num abismo de vácuo, mas fui 
salvo, pasmem, por dona Etelvina.  

— Acalmem-se meninas. Temos a presença de um homem na casa. 
Ele impede que sejamos atingidas pelo farfalhar do Diabo. Vamos! 
Vamos! Vamos voltar para a cama.  

Na verdade, as palavras de dona Etelvina não fizeram o menor 
sentido para mim. Segundo o senhor Inácio, o farfalhar do Diabo 
atingia a todos, homens e mulheres indiscriminadamente. Talvez até 
animais, como o cão de dona Magnólia. Sem querer me questionei 
por que os cães seriam levados também para o inferno. Que 
pensamento inoportuno! De qualquer forma, nada daquilo fazia 
sentido. 

Eu e Marluce ainda estávamos parados no mesmo lugar, 
mergulhados num silêncio ainda mais aterrador que o som do 
gemido, quando dona Etelvina reapareceu. Ela juntou as mãos sob o 
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queixo num gesto de humildade, com uma expressão exitosa no 
rosto enrugado. Marluce pareceu entender o que sua avó queria 
demonstrar. 

— Acha que elas acreditam na senhora, vó?  

— Elas acreditam em tudo o que lhes dizem. 

— O que acha que foi aquele grunhido pavoroso? — perguntei 
suportando a humilhação de mostrar minha ignorância àquela 
senhora arrogante. 

— Quer que eu repita? Ora! Deixe o Diabo em paz — disse dando-
nos as costas e completou: — Talvez devesse voltar para sua cama, 
Marluce. 

Marluce baixou a cabeça e foi para seu quarto. Eu reentrei no meu.  

Deitei na cama e tentei relaxar. Foi difícil. Era impossível não pensar 
no susto que aquele uivado me causou. Minha mente era um 
burburinho de pensamentos confusos e minhas sensações, 
indistintas. Mas foi apenas um susto. Eu não tinha com o que me 
preocupar ali. Nada do que acontecia naquela casa era problema 
meu. Precisava pensar no que faria no dia seguinte. Adiar a ida ao 
cartório significava mais um dia naquela casa de onde eu já queria 
estar bem longe. Mas sem que eu me apercebesse, meus 
pensamentos já se dispersavam e, como que buscando uma 
compensação pelos momentos de emoções desagradáveis que eu 
acabara de experimentar, voltaram-se para Marluce. Então me 
peguei pensando no beijo e um desejo conhecido tomou conta de 
mim. Ansiei por aqueles lábios macios que haviam acariciados os 
meus com tanta excelência e... Beijo, lábios... Grande beijo... Grandes 
lábios...  

Passava das dez da manhã quando despertei com a sensação de ter 
passado numa máquina de moer carne. O silêncio era total. Tirei 
minha roupa amassada e meu otimismo fez eu me arrumar já para ir 
embora. Eu tinha que dar um jeito de desaparecer daquela casa. O 
cheiro do lugar era muito bom, boa comida e tudo, mas eu descobri 
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que amava o cheiro do monóxido de carbono dos engarrafamentos e 
os sanduíches de carne processada do centro da minha cidade, além 
de sentir muita falta de falar no meu telefone celular. 

Desci esperando ter notícias do senhor Inácio. Gostando ou não, eu 
ia ter de falar com ele para decidir quando iríamos ao cartório.  

Atravessei a sala e parei na porta da cozinha. Dona Etelvina se 
movimentava pra lá e pra cá carregando vasilhas, tirando as coisas 
do lugar, ou colocando e cuidando das panelas que borbulhavam no 
fogão à lenha.  

— O café está ai, nesta mesa — disse ela sem olhar para mim.  

Havia um caneco de leite, um pote de manteiga fresca, pão caseiro, 
bolo de fubá e algumas frutas sobre a mesa sem toalha. Mas logo 
dona Etelvina se aproximou e começou a recolher tudo, deixou 
apenas o bule dizendo que eu não deveria encher a barriga então 
que o almoço estava quase pronto.  

— Onde está todo mundo? — perguntei distraidamente.  

— Foi ao enterro. Não deve demorar.  

— Como estão as meninas? 

— Quem se importa? 

Servi-me uma xícara de café e me dirigi ao quintal. Parei no limiar 
da área antes dos degraus e olhei de um lado para o outro à procura 
do cachorro.  

— Veludo! — chamei. 

— Não vai atender — disse dona Etelvina da cozinha.  

Eu reentrei e pensando em dizer qualquer coisa para parecer 
interessado. 

— Onde ele está? 

— Quem sabe? 
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Naquele momento, ouvi rumores na porta de entrada. Eu fui ver 
quem estava chegando. Marluce foi a primeira a entrar seguida 
pelas meninas. Estava meio pálida. Pra dizer a verdade, todas 
estavam muito abatidas. Principalmente dona Dalva que, pelo jeito, 
havia passado a noite em claro.  

— O Inácio diz que vem depois do almoço — disse ela olhando para 
mim. Depois se voltou para as meninas. — Não fiquem aí paradas! 
Tem muito que fazer hoje e já estamos bastante atrasadas. Eu vou 
subir descansar um pouco.  

Marluce saiu para o quintal. Eu a segui até o fundo. Ela parou perto 
de uma árvore, imóvel, de costas para mim, parado a alguns passos 
dela. Eu me aproximei e olhei por cima do seu ombro e avistei a 
imagem de um santo dentro de um nicho de pedras. Lentamente ela 
se virou me olhando nos olhos e disse sem entonação na voz. 

— Você vai embora. 

— Espero que sim. 

— Saudade de casa? 

— Saudade! É uma palavra intraduzível. Não sei se o que sinto é 
saudade. 

— No dia em que sentir saudade, você vai saber. 

 Marluce permaneceu me olhando suplicante. Era como se ela 
esperasse uma desculpa de minha parte por ter entrado naquele 
jogo de sedução, sendo que eu sabia que não resultaria em nada. 
Hesitei um instante em dúvida se queria que ela soubesse que foi 
para mim um alento no meio dos momentos de desprazer que eu 
tive naquela casa. Mas ela poderia interpretar com romantismo 
qualquer coisa que eu dissesse nesse sentido. Era melhor não 
arriscar.  

— Mas você não vai saber — disse eu com certa frieza tolhendo 
qualquer possibilidade de ela pensar que nós nos veríamos outra 
vez.  
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Uma das meninas, uma das gêmeas, ainda não tenho certeza, 
apareceu na porta da cozinha e gritou avisando que o almoço estava 
na mesa desaparecendo em seguida.  

Entramos e fomos para a sala onde ficava a mesa maior.  

Eu tinha acabado de tomar café e achei que não estava com apetite, 
mas foi só olhar para aquela mesa que salivei. Tinha feijão, arroz, 
assado de porco, polenta e abóbora cozida. 

Todas estavam sentadas nos mesmos lugares. Apenas dona Dalva 
não estava presente, apesar disso, o clima não estava muito 
diferente, até uma das meninas se pronunciar:  

— E o Veludo? Não vamos procurá-lo?  

A outra que se sentava ao seu lado lamentou:  

— Ele não vai voltar. 

— Também acho que não vai — tornou a primeira. — Ele ouviu o 
farfalhar do Diabo. 

Uma outra interveio: 

— Todo mundo aqui ouviu.  

Outra observou: 

— Não adiantou nada todos os dias de vigília. Vamos todas para o 
inferno.  

Dona Etelvina se manifestou com inusitada suavidade na voz: 

— Não diga isso! — protestou gentilmente.  

— Mas é verdade! — tornou a menina. — Perdemos a fé. 

— Fé não serve para nada. Não enche barriga nem garante a 
propriedade de ninguém — resmungou dona Etelvina trazendo de 
volta sua habitual rabugice. — Antes de serem levadas pelo Diabo, 
trabalharão como escravas para o novo dono de suas terras. E 
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quando morrerem e forem para o inferno, vão achar que estão no 
paraíso.  

 Todo mundo se calou favorecendo um momento de reflexão, mas 
nem o tilintar dos talheres batendo na louça animou o banquete 
triste.  

O motor da camionete do senhor Inácio fez barulho lá fora. Esqueci 
o cafezinho que já estava servido e fui abrir a porta. Fiz um sinal dali 
mesmo para que ele me aguardasse um instante. Subi depressa a 
escada, entrei no quarto, fechei a mala de qualquer jeito e saí. 
Deparei com dona Dalva, ainda com cara de sono, no corredor, 
surpresa por perceber que eu já me ia. Eu quis pagar pelo quarto e a 
comida, mas ela não aceitou.  

— Obrigado por tudo dona Dalva.  

— Não tem de quê — disse ela timidamente. — Desculpe qualquer 
coisa. 

Desci apressado e acenei para todas que ainda estavam na sala. Não 
vi Marluce e saí sem olhar para trás. 

Inácio parecia dez anos mais velho. O homem estava mesmo 
arrasado, mas de maneira impressionante mantinha o mesmo ar de 
dignidade de antes. Como havia dito dona Etelvina, de pé sobre o 
coração partido. A mulher conhecia mesmo as pessoas.  

— Chegaremos ao cartório mais ou menos às duas horas, doutor.  

— O senhor trouxe todos os documentos? 

— Não. Estão todos no cartório. É de confiança. Os donos já tinham 
acertado tudo. 

— Ótimo.  

No cartório tudo correu tranquilamente e mais rápido do que eu 
esperava. Todo o resto da transação seria efetuado por correio. Eu 
não precisaria voltar mais.  
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Inácio me deixou na rodoviária. Dormi durante todo o percurso da 
viagem de ônibus. Mas no aeroporto, tive de esperar mais de uma 
hora o meu voo olhando para uma televisão que dava as últimas 
notícias locais, mas contente por estar de volta à civilização. 

Eu não tinha uma história verdadeira para contar sobre a minha 
passagem pelo Brasil. Não sabia se um dia descobriria quem foi o 
homem que desapareceu como fumaça na escuridão depois de 
assassinar dona Magnólia e por que não revelaram a causa da morte 
da mulher. Nunca teria certeza se a mulher do senhor Inácio tinha 
de fato matado a filha ou se a garota tinha morrido devido à 
complicações provocadas pela gravidez de uma doença pré-
existente. Nem poderia saber o que fizera Veludo soltar sua voz e o 
que aconteceu ao pobre cão depois de ter uivado tão profundamente 
sob a janela do meu quarto. Nem mesmo podia descobrir o que 
realmente Marluce pensara de mim e nem definir o tipo de sensação 
que ela me provocou. Mas o que importava? Eu estava satisfeito 
comigo mesmo, embora não tivesse muito mérito pelo sucesso do 
negócio. Se não fosse pelo terror que a crença supersticiosa causava 
naquela gente deixando-a abobalhada, eu teria tido de enfrentar a 
valentia de milhares de Etelvinas e provavelmente teria sido expulso 
de lá com uma mão na frente e outra atrás.  

Enfim, tudo havia dado certo graças ao farfalhar do Diabo. 

 

 

  

 

 

--------- 

(1) Crochetar: aportuguesado do francês “crocheter” que significa fazer 

crochê. 
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O OUTRO 

 
 
As ruas desertas davam passagem livre à epidemia que assolava o 
país. Folhas secas guiadas pelo vento surfavam no asfalto 
empoeirado. Era um resquício da vida outrora vivida, ora suspensa. 
A ordem era o confinamento. Um único toque de recolher que 
deveria soar indefinidamente. Não tardou a ser decretada a reclusão 
compulsória como precaução para impedir o contágio. Ainda que 
não houvesse informações sobre o agente causador da doença e não 
houvesse meios de fazer testes de comprovação, os noticiários 
divulgavam um número elevado de mortes que se alastrava pelas 
cidades mais rápido do que o vírus. Ninguém mais morria de outras 
doenças, nem de acidentes, nem de fome.  

As informações chegavam através dos veículos autorizados pelo 
Governo. Todos os dias, incansavelmente, repórteres entrevistavam 
profissionais da saúde, cientistas políticos, especialistas da medicina 
alternativa e políticos que davam seu parecer sobre os diversos 
aspectos da epidemia. Os que se intitulavam defensores dos direitos 
humanos denunciavam que as minorias eram mais atingidas pela 
epidemia, o que também não se comprovava. A única coisa que se 
podia comprovar sem precisar de nenhum dado oficial de nenhuma 
Organização Mundial, era a destruição do Estado nacional. 
Contudo, esse era o único assunto que não podia ser comentado. 

Os bares onde as pessoas um dia se haviam reunido para beber e 
celebrar a alegria de estar entre amigos fecharam suas portas e 
apagaram suas luzes deixando a cidade em completa escuridão. 
Tarde da noite nas ruas, somente os policiais circulavam vigilantes 
para encontrar a alma infeliz que ousasse sair de sua casa e 
colocasse o resto da população em risco.  

No interior de um mercadinho cujas vidraças tinham sido 
quebradas, um homem, acomodado atrás de um balcão frigorífico, 
tremia encolhido de frio e pensava em procurar talvez um pedaço 
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de presunto que tivesse sobrado depois do saque. Tinha a barba de 
muitos dias sem fazer, cabelos desalinhados. As roupas finas, 
embora bastante sujas, indicavam que era um cidadão de bem.  

O barulho de alguma coisa que caiu no chão fez sobressaltar o 
homem atrás do balcão. Alguém entrara no mercadinho. Ficou 
paralisado observando um possível sinal de luz da lanterna de um 
policial. Nada. Deu um suspiro de alívio. Não era um policial. O 
vulto na sua frente não usava uniforme. Tateava na escuridão a 
prateleira em busca de alimento ou uma de bebida qualquer. De 
repente uma luz tênue brilhou iluminando a prateleira. A silhueta 
enegrecida do homem com um isqueiro na mão se desenhou na 
penumbra. 

— Apague isso agora!— murmurou o homem atrás do balcão. — 
Quem é você?  

O outro deu um salto para trás, desequilibrou-se e caiu sobre o 
montante de produtos e utensílios espalhados pelo chão. Um caco 
de vidro fez-lhe um corte no cotovelo que começou a sangrar.  

— Chamam-me Carneiro. 

— Eu sou Ernesto — declarou o homem atrás do balcão com a 
resignação de um condenado à morte. Pensou em acrescentar mais 
alguma coisa. A memória carregada de imagens nubladas e 
disformes esforçou-se para compor uma estrutura linear do passado 
perdido no tempo. Bom tempo! Mas era melhor não dizer nada 
naquele momento. Poderia parecer arrogante aos olhos do outro.  

Carneiro se arrastou e apanhou um pano jogado entre os escombros 
e enrolou o braço fazendo o sangue parar de jorrar. Movendo-se 
cuidadosamente, acomodou-se atrás do balcão ao lado de Ernesto. 

— É uma guerra — disse tentando abrir uma garrafa de vodka, das 
poucas que restavam inteiras. Sua voz era desdenhosa com uma 
pitada de rancor, mas era um tanto calmante. 
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Ernesto deu uma risada nervosa. Aquele homem delirava. Decerto 
imaginara uma guerra para se isentar da responsabilidade pelo seu 
fracasso pessoal. Ele já tinha ouvido falar que certas pessoas criavam 
situações imaginárias para fugir de uma realidade que 
implacavelmente lhe reinterava da crueldade da vida. Sacudiu a 
cabeça.  

— Estamos no meio de uma epidemia.  

— É guerra — reafirmou o outro. — Você sabe disso. Eles acabaram 
com você, não foi? Os canalhas esfregaram na sua cara que estavam 
provocando a guerra de todos contra todos e você não acreditou, 
não é? 

Um aperto no peito levou Ernesto a dobrar o torso como se tivesse 
sido atingido por uma comoção muito intensa. Observando a 
garrafa de vodka que pegou, Ernesto pensava furtivamente no 
processo de destilação da bebida. Mas logo se concentrou no 
formato da garrafa, nos detalhes do rótulo e colocou a tampa criada 
especialmente para aquela boca com harmoniosa precisão. De 
repente se viu apreciando a coisa do ponto de vista artístico. Ali 
havia um pouco de arte, de poesia e de boa vontade do espírito, 
além da habilidade do raciocínio para construir. Abriu de novo a 
garrafa e cheirou o líquido limpo, protegido da sujeira ao redor. Não 
sentiu nenhum cheiro, assim mesmo passou a língua nos lábios. Mas 
ele não beberia. Nem um gole! Ernesto raramente bebia. Somente 
para acompanhar os amigos nos coquetéis onde as pessoas bebiam 
com classe e não faria sentido beber ali na companhia de um 
desconhecido, alguém que parecia ter perdido o respeito por si 
próprio. Na verdade, o outro parecia ter perdido as ilusões e quando 
isso acontece, a pessoa se abandona a um catastrófico amargor como 
o último sentimento que lhe resta. De repente, Ernesto interrompeu 
seu devaneio. 

— Você está vendo coisas. 

— Você viu coisas! — replicou o outro. — Você viu o juiz. E sabia 
que aquele julgamento era uma farsa, nega? Você viu a decisão do 
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juiz, não viu? Você sabia que aquilo estava fora da lei, não sabia? 
Você viu isso. Você viu pessoas serem condenadas sem provas de 
crime. Você viu o juiz, você já o conhecia. Você se lembra do 
ministro acompanhar o julgamento com um cinismo nobre de 
magistrado? Lembra, não? Tem de se lembrar. Você viu. Lembra 
aquela mulher maluca que parecia possuída pelo demônio sair 
aplaudida do tribunal? Você viu quando ela humilhou toda aquela 
gente lá. Você aplaudiu. Você não ‘tava nem aí para aquele povo! 
Você não é povo, não é isso, Ernesto? Você não faz parte da grande 
massa anônima da sociedade, não é mesmo? — ele deu uma 
gargalhada. — Olha pra você agora! Você achou que ele não ia fazer 
nada? 

— Eu sou o mesmo. 

O outro riu novamente. Agora com muito sarcasmo no olhar. 

— — Você nunca parou para pensar que na Alemanha Nazista nem 
todos eram a favor da política genocida do Estado? Apenas os ricos 
estavam de acordo. 

— Eu não tenho dinheiro — explicou Ernesto depois de vomitar na 
camisa de puro algodão.  

— Eles lhe roubaram? Roubaram! Eu sei. Você lutou por eles e agora 
é um soldado desarmado. Então agora você não pode falar. Só tem 
direito de falar quem tem dinheiro. Você sabe disso. A única coisa 
que você ainda pode falar é do povo. E só do seu povo. É tudo 
bandido, não é? Os marginais, os trombadinhas. Desses, você está 
autorizado a falar. Pode até expor a baixeza, a imoralidade, a 
estreiteza de espírito desse povo marginal, sem educação, de baixa 
cultura, como sugere Rubem Fonseca nas suas personagens. Como 
se fosse da natureza do povo ser miserável. 

 — O povo só pensa em carnaval e futebol. 

 O rosto do outro mostrou um sorriso irônico. 



44 
 

— Era o que ele tinha. E cadê o carnaval? Há muito o carnaval não 
era mais do povo. E você sabia disso. Você sabia que seus 
amiguinhos colocaram sob o domínio deles o carnaval que era do 
povo. Cadê o futebol? Ainda está sob o domínio e controle dos seus 
amiguinhos, não é? Você jogou com as paixões do povo sem nunca 
experimentá-las. Você chegou a questionar isso secretamente, não 
foi?  

— Eu era bom no que fazia — sua própria palavra pareceu tê-lo 
imobilizado. Sentiu-se preso a um passado vazio, como se nunca 
tivesse existido. 

— E a única coisa que você via no espelho era seu brilhantismo. E 
isso bastava, não é mesmo? Você foi brilhantemente medíocre 
quando a mediocridade estava na moda, não foi? 

— Eu só estava fazendo o meu trabalho — justificou Ernesto já sem 
forças para esmurrar o outro. 

— Quando o dono disse que sua empresa era uma usina de poder, 
você sabia que ele usava seus poderes para cometer crimes 
impunemente. Mas você se calou. Você se calou porque não teve 
coragem de falar. Você conhecia a verdade. Mas você se calou. De 
novo e de novo — ele continuou depois de um silêncio. — Você se 
calou porque não acreditava que eles iam fazer nada contra você. 
Você sabia que o monopólio da comunicação era um escândalo. Não 
sabia? Claro que sabia. Você sabia e fazia semblante de nada ver. Era 
normal que assim fosse.  

Ernesto acrescentou como se fosse um velho hábito esquivar-se. 

— Era normal para todo mundo. 

— E por que não seria para você? Você esqueceu rapidamente quem 
era o bandido que estava no poder quando ele falava alguma coisa 
com a qual você concordava. Você dividiu seu mundo entre pessoas 
do bem e do mal. Lembra-se quando dizia que o povo só sabia 
reclamar e falar em crise quando devia trabalhar calado, 
conformado com a insatisfação? 
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Agora o outro estava romantizando os vagabundos anarquistas 
revolucionários. Ernesto devolveu-lhe a garrafa de vodka. 

— É melhor que beba para não pensar em bobagem. 

O outro virou a garrafa e bebeu mais dois grandes goles 
preparando-se para continuar sua inquisição. 

— O que você ganhou com a privatização das empresas estatais? O 
que você ganhou com a entrega do patrimônio do povo ao 
estrangeiro? O que você ganhou com o aumento das exportações; 
com o aumento do lucro do latifundiário à custa do alto custo de 
vida? Por que você comemorou a alta na bolsa de valores? Na 
verdade você nunca se importou com essas questões, porque você 
não sentia nada entrar no seu... 

Naquele momento um ruído de passos soou na entrada e 
reverberou no fundo do prédio em ruínas. Ernesto teve novo 
sobressalto. Estava muito fraco para reagir com o vigor que a 
situação exigia. Deixou-se cair escorregando as costas que apoiava 
no balcão até deitar-se por cima do outro. Avistou um vulto na sua 
frente. Desvelou a imagem de um homem fardado. Era um policial. 
Teve certeza quando este lhe ordenou direcionado a lanterna para 
seus olhos: 

— Levante-se!  

— O outro — perguntou Ernesto com um fio de voz. — Onde está? 

— Tem mais alguém escondido aqui? — perguntou o policial se 
agachando. 

— O outro — balbuciou Ernesto quase desfalecendo. 

Um segundo policial chegou ao local e arregalou os olhos quando 
avistou Ernesto.  

— Está todo ensanguentado e fedendo. Nojento! 
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— Tem um corte profundo no braço e deve ter tomado quase meia 
garrafa dessa vodka — constatou o policial agachado. —. Está 
delirando. 

O policial de pé tirou o aparelho de identificação biométrica e focou 
a pupila do homem inerte. 

— Ernesto Carneiro. Quarenta e dois anos. Jornalista. Divorciado, 
dois filhos. Será que é aquele repórter da televisão? 

O policial parceiro se ergueu e concluiu:  

— Acho que não. Deve ser só mais um vagabundo que escapou do 
confinamento.  
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VIDENTE POR ACASO 

 
 
Era mais uma manhã de outono de 1978 em que eu tentava me 
concentrar para iniciar o trabalho de conclusão de curso da 
faculdade. A escrivaninha no meu quarto ficava num canto ao lado 
da janela o que possibilitava sentir o agradável frescor da brisa 
matinal. 

A organização não era o meu forte e a soma de livros, resumos e 
anotações diante de mim, me intimidavam. Mas minha 
desorganização parecia apenas refletir o medo de ser incapaz de 
verbalizar uma ideia e transformá-la num texto linear. Seria um 
árduo percurso do planejamento, organização do material de 
pesquisa e investigação até a produção textual.  

Mal comecei a separar os livros por assunto fazendo pequenas 
anotações e já me levantei para olhar pela janela em busca de uma 
distração que me afastasse do enorme desafio que eu enfrentava. 
Até que o dia estava bonito, mas nem assim a mulher do chalé ao 
lado do meu prédio se sentia estimulada a ser feliz.  

Da janela do meu quarto no primeiro andar eu via o quintal dos 
fundos do chalé ao lado, a área de serviço mal coberta e três degraus 
debaixo da porta da cozinha de alvenaria. Graças a um exclusivo 
padrão de diretividade, as fontes sonoras da cozinha do chalé se 
dirigiam diretamente para meu quarto incumbindo-se de me manter 
a par da conversa dos moradores. 

Ao final de uma semana de pesquisas silenciosas e infrutíferas, eu já 
conhecia a rotina da família do chalé. A mulher começava o dia 
maldizendo o marido sem tomar fôlego, furiosa. O homem 
redarguia com um grunhido rancoroso, mas enquanto ele falava a 
mulher já começava a ralhar com o filho mais velho. Depois de um 
momento de silêncio, a mulher então se queixava de dores nas 
pernas. Dizia que não aguentava mais correr pra lá e pra cá para dar 
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conta de tudo enquanto o marido não mexia uma palha para ajudá-
la. E do homem, ouvia-se apenas um murmúrio lamentoso.  

Após o tumultuado café da manhã no seio da família, a pequena 
Nicole saía para a área e sentava-se no último degrau da escada. 
Devia ter uns quatro ou cinco anos, miúda, moreninha, com os 
cabelos castanhos cacheados e brilhantes. A menina brincava com 
objetos como uma concha com o cabo quebrado, uma peneira de 
plástico furada, um bastão de pilão de alho e uma pequena boneca. 
Dava a impressão que cada um dos objetos representava uma 
personagem de alguma história que ela contava. Era um espetáculo 
reservado aos seus poucos espectadores e eu observava me sentindo 
parte do seu improvável grupo de amigos. Mas não tardava para 
que a mãe a interrompesse repreendendo-a num tom de ameaça. 
Praguejava contra a bagunça que a criança fazia e que ela 
atrapalhava a passagem, mas Nicole continuava a falar e cantar alto 
até que a mãe saísse furiosa pela porta da cozinha e a colocasse para 
dentro debaixo de tapas e ponta pés.  

Entre os temas sugeridos por minha orientadora, escolhi “Os fatores 
determinantes da qualidade da Educação no Brasil”. Pareceu-me o 
mais simples. Não seria difícil falar sobre da influência religiosa 
para a formação do indivíduo e da expansão do conhecimento com 
a fundação da universidade de Bolonha, a primeira universidade do 
mundo. Também não faltaria material de pesquisa. Meu pai tinha 
uma grande coleção de livros raros sobre a cultura de diversos 
países. Alguma coisa naqueles livros poderia acrescentar uma 
pitada de diversidade ao meu trabalho.  

Passado mais uns dias de leitura somente para selecionar o material 
de pesquisa, descobri que a voz da mulher do chalé estava me 
deixando mais constrangida do que a insegurança para desenvolver 
meu trabalho. Quanto mais eu me encantava com a vivacidade e a 
eloquência de Nicole, mais eu detestava a mãe dela.  

Naquela época, a violência doméstica ainda era um tabu. Castigar os 
filhos era sinônimo de dar boa educação, segundo a moral e os bons 
costumes. Quando alguém menos moralista protestava contra casos 
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de abusos, logo era acusado de se meter na vida dos outros. Era, de 
fato, um assunto espinhoso e falar sobre ele, quase proibido. 

Mas para efeito de estatística, as principais causas da violência eram 
atribuídas ao alcoolismo, à traição conjugal, às drogas e à baixa 
escolaridade da população da periferia das grandes cidades. E nada 
parecia evitar a crescente violência doméstica e não somente nas 
periferias. Os jornais começavam a noticiar alguns casos de agressão 
entre renomes da alta sociedade, sempre com cuidado de obscurecer 
fatos que envolviam lesões graves e até assassinatos. Também 
apresentavam o ocorrido como um caso isolado, onde o agente 
agressor era sempre uma pobre criatura rica desequilibrada. A 
violência só era uma endemia entre o povo sem educação da 
periferia. 

Mais divagações! 

Voltei a me concentrar no trabalho e continuei a ler os artigos 
tentando me aprofundar no tema. Decidi começar do começo e fui 
encontrar Sócrates na Antiguidade dizendo: “O que deve 
caracterizar a juventude é a modéstia, o pudor, o amor, a 
moderação, a dedicação, a diligência, a justiça, a educação. São estas 
as virtudes que devem formar o seu caráter”.  

Falou bonito! 

Na Idade Média a educação teve maior influência religiosa. Eram os 
religiosos que estabeleciam o que deveria ser estudado, os 
conteúdos e os objetivos da educação, cujo principal era transmitir 
técnicas, e desenvolver no aluno as habilidades da leitura e escrita 
em latim, bem como a desenvoltura no falar, debater e concluir. Mas 
também estudava-se a Gramática, a Dialética, a Retórica, a 
Geometria, a Aritmética, a Lógica além da Música e da Astronomia. 
Os estudantes vinham da nobreza, já que os camponeses sem 
recursos financeiros, não tinham acesso à educação escolar, e 
permaneciam sem saber ler e escrever por toda vida. 

 Bom! — refleti — Ainda bem que isso mudou.  
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Saltei rapidamente do meu devaneio para a realidade com os gritos 
da mãe de Nicole. A grosseria dela começava a me indignar. Falei 
com minha mãe a respeito e ela simplesmente me disse: “Ah! Não se 
importe. Essa gente é assim mesmo”, querendo dizer que a 
truculência era mesmo uma característica de... De gente como 
aquela.  

Uma nova concepção de educação surge na Modernidade com 
implantação de novos métodos de ensino. Alguns pensadores que se 
destacaram na sua época tinham uma visão de tempos modernos a 
partir das profundas mudanças nos campos da religião, da ciência e 
da forma de organização do trabalho e da sociedade em geral, em 
um processo de transformação social em que o velho e novo 
inevitavelmente se confrontam. O método de ensino é então muito 
influenciado pela secularização, o individualismo, as novas 
descobertas da ciência, as mudanças na economia de mercado 
capitalista. Havia, portanto, a necessidade de estabelecer um ensino 
laico devido às diferentes correntes de pensamento que floresciam a 
partir do movimento Iluminista. Os grandes pensadores da 
Modernidade assumiram uma atitude progressista por 
considerarem a escolástica uma praga pública. A tradição escolar 
deixa então de se desenvolver na mesma direção do passado para 
tomar um rumo inteiramente novo.  

A função da educação seria ainda a de construir no indivíduo os 
valores e a moral, mas considerando que ele já era formado por um 
sistema de ideias proveniente da sociedade da qual ele faz parte. 
Uma sociedade que seria beneficiada pelo processo educativo. E 
quanto mais eficiente for o processo, melhor será o desenvolvimento 
da comunidade em que a escola esteja inserida. 

Basta! 

Eu tinha o olhar para os ideais dos pensadores e os ouvidos para a 
realidade. A mulher do chalé não tinha a menor ideia de educação. 
Era uma pessoa ignorante, bronca, insuportável. Ela chegava não sei 
de onde já soltando os cachorros na pobre filha, como se a menina 
tivesse culpa de vida desgraçada que ela levava.  
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De nada adiantaria dizer a ela que educar não é dar pancada, mas 
que a principal função da educação é formar cidadãos capazes de 
contribuir para a harmonia social. Ela não entenderia. Também não 
ajudaria em nada dizer a ela o que Sócrates pensava sobre a 
formação do caráter dos jovens. Muito menos falar da pedagogia de 
Rabelais, que é norteada por um sentido aristocrático e com o 
propósito de fazer do indivíduo um sábio, um erudito; formar 
inteligências enciclopédicas. Ela não entenderia. 

Ela não entenderia... 

Uma grande tensão tomou conta de mim e eu não via nada que 
pudesse salvar aquela garotinha das garras da mãe monstruosa. Eu 
não sabia o que fazer.  

Comentei o caso com minha orientadora da faculdade e ela disse 
que eu podia fazer uma denúncia ao Juizado de Menores. Parecia a 
única opção. 

Durante vários dias a possibilidade de fazer uma denúncia não saía 
da minha cabeça. Sentia-me impotente. Um pouco frustrada porque 
percebia que meus estudos sobre filosofia, sociologia e letras 
estavam servindo apenas para recorrer à Lei contra uma pessoa sem 
educação. 

A questão começava a me atormentar.  

Quais seriam então as consequências de uma denúncia? O que seria 
daquela pobre criança? Seria levada para uma creche? Será que a 
indiferença sistêmica das assistentes sociais seria melhor que a 
brutalidade ocasional da mãe? 

Mas mesmo desanimada, eu tinha de prosseguir com meu trabalho.  

No Brasil da Modernidade, destaca-se a figura de Fernando 
Azevedo como desenvolvedor de vasta pesquisa sobre a situação da 
educação em São Paulo. Promulgou o Código de Educação do 
Estado em 1934 e participou da fundação da Universidade de São 
Paulo. Durante sua trajetória, porém, o intelectual foi se 
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transformando em um observador extremamente crítico quanto ao 
papel da escola e terminou por entendê-la como instrumento de 
manutenção do status quo.  

Então é isso, pensei. Sempre foi isso. A escola sempre foi um 
instrumento de manutenção da ideologia de Sócrates. E tudo 
começou na Antiguidade para se perpetuar na Idade Média e se 
arrastar até a modernidade. A escola definitivamente não era para 
os esnobes. E não pensei em esnobe como o arrogante que se sente 
superior aos outros, mas na abreviatura do termo sine nobilitate, 
SNOB, usado nas universidades inglesas como um código ao lado 
do nome do aluno indicando tratar-se de um indivíduo sem 
nobreza. 

Mas a Antiguidade não foi apenas a Grécia, nem a Idade Média foi 
apenas a Europa Ocidental. E a história da Educação deveria ter 
muito mais a contar. 

Na estante do meu pai encontrei um livro sobre a história da cultura 
árabe e qual foi minha surpresa ao descobrir que Karouine, fundada 
em 859 em Fez, no Marrocos, foi a primeira universidade do mundo, 
segundo o famoso Guinness Book of Records. Depois veio a 
Universidade de Al-Azhar, ou simplesmente Alazar, do Cairo, 
criada também pelos muçulmanos, em 988 e somente em 1088 é que 
surge a universidade de Bolonha. 

Comecei a duvidar de minhas fontes pensando em Fernando 
Azevedo. Desconfiei que alguns historiadores poderiam “fazer” a 
história para consolidar determinada ideologia que mantém o status 

quo de uma suposta nobreza verdadeiramente esnobe.  

Como saber?  

Talvez houvesse uma real evolução no campo das ideias, mas as 
práticas eram sempre doutrinárias; como receitas de encantamentos. 
“Amai-vos uns aos outros e tudo dará certo no final”. Eram como 
uma espécie de abracadabra e bastava dar uma ordem para que 
qualquer pessoa se libertasse do ódio, do rancor, da tristeza e se 
tornasse alegre, amorosa e sábia num passe de mágica.  
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Teorias... Teorias! 

Mas ninguém ensina ninguém a amar. Pelo menos não com teorias. 
É preciso levar o conhecimento às pessoas e demonstrar sua 
utilização prática. 

Bem! Inútil mesmo eram minhas digressões que não ajudavam 
naquele momento em que era preciso prosseguir com o trabalho.  

Na manhã de sábado fui à feira carregando meus pensamentos 
obsessivos pelo tema do trabalho quando, de repente, notei que a 
mãe de Nicole estava ao meu lado na barraca de legumes. Ela me 
olhou casualmente como se não me conhecesse. De fato, não me 
conhecia, afinal, ela não se ocupava de observar minha janela lá de 
baixo a fim de fazer suposições sobre o que eu fazia no interior do 
meu quarto. 

Olhei-a com raiva. Aquela mulher era desprezível até na aparência. 
Movia-se grosseiramente e a expressão do seu rosto era carrancuda. 
Não havia nela nenhum traço de meiguice ou de predisposição a se 
comover com sentimentalidades. E parecia orgulhosa disso. Era uma 
fortaleza ambulante. Ninguém notaria o pesar de sua caminhada se 
não soubesse das suas pernas doloridas e cansadas. Aliás, ninguém 
a notava. O feirante estendeu o braço com o troco para dar a ela 
olhando para outro lado.  

A mulher conferiu o troco e jogou as moedas numa bolsinha de 
zíper que segurou na axila. E depois de erguer a sacola pesada do 
chão, empertigou-se obstinadamente para caminhar de volta até sua 
casa.  

Naquele momento, meu sentimento que era um misto de desprezo e 
indignação, transformou-se em piedade.  

Eu a segui movida por uma compulsão que assustou a mim mesma. 
Precisava dizer algo àquela mulher. Qualquer coisa que a fizesse 
olhar para mim e ler no meu olhar enfurecido que eu sabia quem ela 
era. Queria que ela soubesse... Não sei onde eu estava com a cabeça. 
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Olhei para as beterrabas na sacola dela e então as palavras saíram da 
minha boca como fugitivos da cadeia: 

— Faça compressas com o suco de beterraba sobre as pernas por 
alguns minutos. Vai aliviar suas dores.  

A mulher parou e me olhou com uma expressão interrogativa e 
alarmada. 

— Como sabe que tenho dores nas pernas? 

— Sou vidente — disse eu me sentindo ridícula por mentir tão 
descaradamente. Não tanto por dizer que eu era vidente, mas por 
inventar que suco de beterraba alivia dores. 

Houve uma transformação súbita na postura da mulher. Ela arriou a 
sacola no chão e voltou a me encarar. Sua sisudez deu lugar a uma 
expressão melancólica e um tênue sorriso se desenhou no seu rosto. 
Pensou em algo para dizer e ensaiou algumas palavras que eram 
cortadas pelo constrangimento. Ela não sabia o que dizer. Não sabia 
exprimir o que sentia.  

Mantive meu silêncio olhando para aquele rosto já não muito 
carrancudo. Minha atitude pereceu tê-la encorajado e ela se pôs a 
falar sobre sua vida confusamente. Eu aguardava ansiosa que ela me 
falasse de Nicole.  

— Eu não me preocupo tanto com os meninos, mas a caçula é minha 
penitência. Ela é muito teimosa. Tenho de ser dura com ela. Não 
quero que ela se perca cedo como eu.  

Permaneci olhando nos olhos daquela mulher, ouvindo-a com 
sincera atenção, e não consegui ver rancor ou revolta nas palavras 
dela.  

Retomamos a caminhada e fiquei pensativa. Eu deveria encontrar na 
justificativa da mãe de Nicole para maltratar a filha uma das causas 
de sua violência, como o alcoolismo, a dificuldade financeira, a 
traição ou as drogas. O espaço de tempo era curto para que eu 
pudesse elaborar uma ideia do que estava por trás daquela frase, a 
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despeito do meu esforço gigantesco. Mas não consegui achar nada 
que identificasse uma das teorias dos especialistas. Tudo o que 
consegui perceber foi o medo. A mãe de Nicole tinha medo que a 
filha se perdesse cedo como ela. Qualquer que fosse a ideia de 
perdição que ela tivesse, não era coisa boa e seu medo fazia com que 
ela esperasse pelo pior.  

Era o medo que estava por trás de suas palavras. Era o medo que 
agigantava a força que ela manifestava de forma violenta no afã de 
proteger a filha.  

Quando chegamos à frente do chalé, seu olhar denunciava uma 
expectativa angustiante. Ela não entrou de imediato. Não se 
despediu. Esperava uma palavra minha, um gran finale, a coroação e 
os aplausos para encerrar o seu drama. 

Pareceu-me uma grande piada cobrar daquela mulher uma postura 
aristocrática. E totalmente inútil dizer que ela deveria amar a filha 
como a si mesma, Ou mesmo ameaçá-la com as punições da lei que 
não garantiam que a filha não se perdesse, mas que ela certamente 
perderia a filha. Também me faltou coragem para dizer que ela 
deveria falar baixo para não perturbar o silêncio dos ilustres 
pensadores que estavam decidindo como ela deveria se comportar.  

Então, como se eu tivesse encarnado uma das personagens de 
Nicole, interpretei minha vidente dizendo em tom profético: 

— Essa menina fará sua fortuna! Deixe que ela brilhe e a luz dela 
iluminará sua vida. 

Numa despedida silenciosa, apenas com ar triunfante, deixei a 
mulher entrando no meu prédio sem olhar para trás.  

Por muito e muito tempo o silêncio que se fez no chalé me 
atormentou mais do que os barulhentos escândalos.  

Nunca mais falei com a mãe de Nicole.  

E já lá vão vinte e dois anos daquele ano agitado... 
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Meu trabalho de conclusão de curso não foi aprovado. As regras 
para a conservação do status quo não podem ser mudadas. Tive de 
refazer o trabalho dessa vez atendendo às exigências da minha 
orientadora. Com uma bela introdução, dissertei sobre as baboseiras 
já escrita sobre o tema escolhido e finalizei como se as conclusões 
demonstrassem que eu me tornara uma especialista no assunto.  

 Mas a paisagem da janela do meu quarto mudou. Havia um jardim 
no quintal dos fundos do chalé. Eu o olhava agora com muito 
contentamento. Não só porque os moradores falavam mais baixo, 
mas algo de nobre permeava a brisa renovada que entrava pela 
minha janela. 

Entrevistada num programa de televisão, Nicole dedicou à sua mãe 
o prêmio de literatura que recebeu pelo seu livro “Teatro Para 
Menores”.  

E eu? 

Pensando naquela mãe e suas dores, ainda me condeno por ter 
mentido a ela sobre o suco de beterraba, mas não me arrependo de 
não tê-la denunciado às autoridades competentes.  
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O ESCRITOR 

 
 
Na fila para entrar na casa noturna mais badalada da cidade, Jardel 
fazia suas observações impertinentes. Seus amigos o toleravam ora 
com indiferença ora respondendo com ironias e sarcasmos, pois, 
embora rebelde e opiniático, o jovem era de boa família. Tinha a 
vida confortável que a alta classe média podia lhe dar.  

Jardel não poupava ninguém de suas críticas. Um de seus amigos 
usava tantos anglicismos que depois de falar tinha de traduzir o que 
dissera gabando-se de não ser compreendido por idiotas. Outro 
falava um português tão ruim que parecia falar outra língua.  

Inquieto com a espera na fila, outro colega se aproximou do 
segurança uniformizado da porta de entrada, discretamente dando 
uns trocados a fim de que seu ingresso na boate fosse facilitado. 
Desta vez, Jardel pensou no segurança. Enojava-lhe o conformismo 
que o fazia aceitar um suborno como a coisa mais normal do 
mundo.  

— O que é isso, Jardel? Por que se importar? O cara é um perdedor! 

— E você pensa que é uma personagem de um filme americano de 
quinta categoria — retrucou Jardel. 

No bufê, reparando no garçom, Jardel novamente se indignou. 
Depois de horas indo e vindo carregando bandejas, o indivíduo 
alegrava-se de levar os restos de comida para casa, como se receber 
esmola como prêmio fosse a coisa mais normal do mundo.  

— É melhor se acostumar. É assim que as coisas funcionam — 
diziam os amigos. 

Jardel refutava aqueles argumentos rasos que pretendiam justificar 
o injustificável e era ridicularizado, a começar por sua 
inconveniência, terminando por sua aparência. Jardel tinha um rosto 
comum, sem atrativos, era magro, de ombros caídos, cabelos crespos 
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batidos e usava óculos de grau. Era uma figura patética e ainda se 
achava melhor que os outros. Por isso, tudo que ele dizia os colegas 
transformavam em piada. Afinal, estavam ali para se divertirem. 

Nos constantes momentos de reflexão, Jardel fazia comparações 
entre seus amigos e as pessoas que lhes serviam e encontrava uma 
coisa em comum entre eles. Ambos viam seus comportamentos 
como legítimos e concordavam que isso era a coisa mais normal do 
mundo. Uns servem, outros são servidos. 

O grande sonho de Jardel era de ser escritor. Sua aparência 
insignificante não seria levada em conta, pois seu talento faria com 
que escrevesse textos de alto valor literário. Suas histórias 
mostrariam a natureza cruel do poder dominante e a ignorância do 
dominado e, com isso, abriria os olhos das pessoas para a verdade 
do mundo em que vivem. Seu vocabulário seria rico no que versasse 
sobre o poder do capital; indulgente ao expor os verdadeiros 
propósitos do sistema de crenças religiosas e teria um caráter 
impressivo quando falasse da imprensa manipuladora da 
informação. Seus escritos fariam inveja aos grandes pensadores da 
História e seu talento seria reconhecido pelos intelectuais que não se 
importam com as futilidades do mundo contemporâneo. 

Sua arrogância, no entanto, não atraía a boa vontade dos outros. 
Ninguém o apoiava na realização de seu sonho. Sua família queria 
que ele fosse médico e não se importava se ele não tinha vocação. 
Por mais que ele viesse a ser um médico vulgar, o título bastaria 
para colocá-lo entre os renomados cidadãos de bem da cidade. Seus 
professores falavam-lhe dos obstáculos concernentes à carreira de 
escritor, um desestímulo que podia ter levado até Shakespeare a 
desistir de escrever. Entre os colegas da faculdade, seus contos eram 
ridicularizados; alguns os achavam desinteressantes, outros, 
medíocres. A maioria nem se dava o trabalho de ler.  

Decepcionado com o descaso e a incompreensão dos outros, acabou 
aceitando a oferta de seu pai para passar algum tempo na casa do 
seu tio, na Itália, a fim de “pôr a cabeça no lugar”. 
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A casa onde se hospedou tinha ares do romantismo do século 
dezoito e convidava ao sossego. Mas, ao contrário de resignar o 
espírito de revolucionário do jovem pensador, o lugar estimulou-o a 
descrever o que via e sentia e a querer saber mais sobre o que viam e 
sentiam outros escritores. Todos os dias saía à procura de livrarias e 
bibliotecas andando pelas ruas da província. Passava as tardes entre 
clássicos da literatura e, embora seu italiano não fosse lá muito bom, 
permitia aprender sobre autores consagrados e até aqueles por ele 
desconhecidos.  

Certa vez, sentado num banco da praça, Jardel lia uma crítica sobre 
o novo livro de um autor francês numa revista que comprara na 
banca de jornal. Os pássaros faziam arruaça pulando de galho em 
galho nas árvores frondosas que o cercavam e dificultavam sua 
concentração na leitura. Para distraí-lo ainda mais, um homem se 
aproximou e parou diante dele. Vestia um terno vermelho, tinha 
cabelos grisalhos, uma cútis rosada e olhar melancólico. Esperou 
que Jardel o encarasse e indagou: 

― Você quer ser um escritor famoso, não é? 

― Como sabe?  

― Seu tio me disse que você tem talento, mas está perdido no seu 
mundo de verdades e o peso delas o está esmagando — afirmou o 
homem com uma voz segura, cheia de ternura e em bom português.  

— E o que o senhor tem com isso? — reagiu o rapaz sem disfarçar 
sua indignação com a ousadia do desconhecido.  

― Ora, eu sou aquele que vai transformá-lo no maior escritor de seu 
país. 

― Ah é? E como pensa que vai fazer isso? No meu país, as pessoas 
são semianalfabetas e só se interessam por futilidades.  

― Então é tudo o que temos para trabalhar. 

― Escrever para um público que não lê? Pura perda de tempo. 
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― Nada do que faço desperdiça meu tempo e jamais fracassei numa 
investida. E não será desta vez — tripudiou o homem quase 
severamente. 

Jardel o olhou com admiração. Havia enfim encontrado alguém 
mais arrogante que ele. Não pôde resistir ao poder imperativo 
daquelas palavras e perguntou: 

― O que devo fazer? 

― Você vai escrever para as mulheres. Especialmente para aquelas 
que não sabem o que querem e nem onde podem encontrar o que 
não sabem que querem. 

— E quem são elas? 

— A grande maioria. 

— E só isso? 

— Você também vai escrever para os homens: em geral para os que 
acreditam que existem mulheres que sabem o que querem e onde o 
podem encontrar. Você vai fazê-los se sentir especiais, únicos. Assim 
fará homens e mulheres terem fé na capacidade deles de alcançar o 
impossível mostrando-lhes um mundo cheio de magia, povoado por 
seres fantásticos, onde todo sonho pode ser realizado. Do resto, eu 
me encarrego. 

— Quer que eu escreva contos de fadas? — perguntou Jardel quase 
ofendido. 

— Os contos de fadas se eternizam no imaginário popular.  

— São histórias para crianças! 

O homem de vermelho ficou pensativo propositadamente. Depois 
afirmou: 

— Os adultos são raros.  
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— É obvio! São infantilizadas pela televisão que virou a maior 
agente de imbecilização das sociedades — concordou Jardel.  

— Sim. E é para essa gente que vai escrever. Ou quer vender meia 
dúzia de livros para os adultos? 

Jardel refletiu. 

Por que não? Era a primeira vez que alguém lhe dava um voto de 
confiança.  

Entusiasmado, Jardel começou a escrever seu primeiro livro assim 
que retornou a sua casa. A linguagem era pobre e nem precisava 
fazer pesquisa. Bastou dar asas à imaginação e o livro estava pronto 
em menos de quatro meses. Não estava satisfeito, mas confiou na 
palavra do homem de vermelho. Afinal, não tinha nada a perder. O 
trabalho não exigiu nenhum esforço e lhe serviria de trampolim 
para mergulhar no mundo copioso da literatura.  

O lançamento foi um sucesso. Repórteres, grandes colunistas, 
intelectuais de todas as áreas e até políticos compareceram ao 
evento. Jardel portava um costume francês, calçava sapatos italianos 
e até seus óculos eram importados. Todos faziam elogios adulando o 
escritor que se tornou uma celebridade da noite para o dia. Queriam 
saber sobre a vida privada do autor daquele livro de título 
interessante e capa tão bonita, mas, sobretudo, queriam saber o 
segredo do caminho que o tinha levado ao êxito. Hesitante por um 
momento, o escritor decidiu em seguida não revelar o encontro que 
tivera com o homem de vermelho. Limitou-se a incentivar os demais 
dizendo que quando a gente realmente quer uma coisa, a gente 
consegue.  

Passado alguns anos, depois do sucesso do último livro, Jardel 
voltou à Itália para encontrar-se com seu mecenas. 

A praça era a mesma que tinha as árvores repletas de pássaros 
alvoroçados. Por todo lado, pombos brancos e cinzentos andavam 
sem destino, distraídos, só parando de tempos em tempos para 
bicarem um petisco encontrado no chão.  
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Não tardou para que Jardel avistasse o homem, sempre de terno 
vermelho e com o mesmo olhar que inspirava confiança. 

— Quero lhe agradecer pelo que fez por mim. 

― A vitória é de todos nós ― disse o homem de vermelho durante o 
forte abraço que recepcionou o escritor. — Nossa editora teve um 
lucro extraordinário no ano passado. 

Seguro de si e se sentindo à vontade para usar de franqueza, Jardel 
aproveitou para falar de seu projeto para o futuro. 

― Tudo isso é muito bom, mas muito superficial — começou sem 
delongas. — A maioria das pessoas que me prestigiam sequer leu 
meus livros. E cá entre nós, sou sincero em dizer que não perdeu 
nada. Mas o caminho está aberto e agora posso escrever algo de real 
valor para a literatura e, talvez, de real valor para a humanidade.  

― De real valor? — perguntou o homem de vermelho, surpreso. 

― Exato! Algo que possa promover uma mudança significativa na 
consciência dos leitores. As pessoas não podem continuar achando 
que as diferenças sociais que elevam uns a senhores e reduzem 
outros a escravos é a coisa mais normal do mundo. E só a verdade... 

― Meu jovem sonhador — interrompeu-o gentilmente o velho. ― 
Não é para isso que criamos milhares de escritores no mundo todo. 
Não para falar de “verdade”. O mistério é sua galinha dos ovos de 
ouro. Revelar-se um anarquista é uma atitude que o levará à ruína. 

— Eu não sou um covarde que vai passar o resto da vida calado 
diante das injustiças do mundo. 

— Voltaire com seu romantismo sarcástico; Nietzsche com sua 
loucura consciente; Marx com sua lucidez utópica, todos tiveram a 
ilusão de que suas verdades mudariam o mundo. Todos sabiam de 
verdades sobre o poder dominante que mantém escrava a grande 
massa de gentes, mas não sabiam que o resultado do despertar da 
consciência da massa explorada é sempre a guerra. E jamais na 
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história da humanidade as massas ganharam a guerra contra seus 
opressores. 

— Está enganado. Veja a Revolução Francesa! 

— Não seja tolo! — exaltou-se o homem de vermelho. — Assim que 
tomaram o poder, os revolucionários se tornaram a elite dominante 
e oprimiram o povo ainda mais que os tiranos da monarquia — o 
velho pôs a mão sobre o ombro de Jardel e retomou seu tom de voz 
manso. — Você está a serviço do poder dominante. E tudo que 
precisa para manter sua posição é continuar alimentando a fé das 
pessoas num futuro melhor para que elas nunca se revoltem com 
seu presente. São crianças crescidas, lembra-se? Deve satisfazer seus 
anseios pueris. É de esperança que elas precisam e não de suas 
verdades. 

— Mas... 

Naquele momento uma revoada de pássaros chamou a atenção dos 
dois. 

— Veja que coisa linda! — exclamou o homem de vermelho. — Fale 
dessa cena mil vezes e mil vezes as pessoas irão se emocionar.  

— Minha intenção não é encher a vida das pessoas com banalidades 
do cotidiano. Disso elas estão fartas. 

― E o que quer para elas? O infortúnio de uma guerra? 

Jardel ficou pensativo. Insistia em partir do princípio de que as 
pessoas só aceitavam suas prisões porque não tinham consciência de 
que eram prisioneiras.  

— Como dizia o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Quero ter 
pessoas ao meu lado que estejam conscientes de que podem dizer 
não ao que não quiserem para si, como eu disse quando quiseram 
me impor uma profissão para a qual eu não tinha a menor vocação.  

― Seu sucesso não chegou porque você soube dizer não. Chegou 
porque eu lhe disse sim — esclareceu o homem de vermelho. 



64 
 

— O que importa é que agora posso dar aos outros uma ajuda 
verdadeira para que também consigam realizar seus sonhos.  

— Você agora é uma celebridade. Um ídolo. Um exemplo a ser 
seguido. Seu ideal deve ser inspirar as pessoas a perseguir os seus 
sonhos, não os sonhos delas. Para isso transformei você num escritor 
de sucesso.  

— Para ocultar a verdade? Não posso aceitar! Acredito que se todos 
agirem conscientemente para o bem comum, poderemos deixar um 
mundo melhor para nossos filhos.  

O homem de terno vermelho sorriu com seu nobre ar de sabedoria. 

— Ora, meu filho, nem Deus em sua onipotência conseguiu deixar o 
mundo como ele queria.  
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O TORTUOSO CAMINHO DO SILÊNCIO 

 

 
Eu a amei assim que a vi e no mesmo instante em que meu espírito 
foi tomado por uma crescente sensação de sufocamento. A força do 
destino que me conduziu à casa dela naquela manhã de outono, 
também me fez continuar a frequentá-la até muito tempo mais 
tarde.  

Nessa história, eu era um coadjuvante. Aquela personagem que não 
tem vida própria e cuja função é dar suporte para o 
desenvolvimento do drama do protagonista. Mas meu papel foi 
ganhando força à medida que fui me envolvendo como observador 
na trama oculta da narrativa.  

Eu não podia dizer — e ainda não posso — se representei bem o 
meu papel. Na vida aprendemos a representar papéis, mas nem 
sempre há um prêmio no final por uma boa atuação. Principalmente 
se nossa fala não tem tanta importância. Ou não conseguimos 
ocultar nossos anseios, desejos, raiva e outras emoções reais que não 
podem transparecer em cena. Mas posso dizer que Clara foi perfeita 
e no final pude dar a ela algo que só eu poderia lhe dar: meus 
aplausos. E já que agora posso revelar o que pensei e senti durante o 
tempo em que frequentei a casa dela, vou contar como tudo 
começou e terminou. 

Eu havia passado num concurso público e ansiava para sair da 
cidade do interior onde morava e ir para a capital assumir o cargo 
para o qual fui designado. Eu já tinha ouvido falar que o ritmo da 
vida na grande cidade era diferente. Não se tinha muito tempo para 
as prosas, os passeios a pé por um parque ou algumas horas de 
marasmo absoluto depois de uma boa refeição. Mas a falta de tudo 
isso certamente seria compensada com a diversão proporcionada 
por muitos e muitos amigos. Amigos que substituiriam meus poetas 
preferidos ao narrarem a poesia real de suas vidas agitadas.  
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Meu pai arranjou para que eu ficasse hospedado na casa da filha de 
sua prima distante, que eu nem conhecia, pelo tempo que fosse 
necessário.  

Era de fato uma bela casa e estava cheia de simpáticos convidados 
quando eu lá cheguei. Havia uma festa com muita comida, bebida e 
música.  

Clara era a dona da casa e protagonista da sua história. Não posso 
descrever meu embaraço quando fui apresentado a ela e apertei sua 
mão. Na hora eu não pude entender o que me acontecia, mas soube 
mais tarde que o motivo daquela sensação súbita de estar sendo 
arrancado de mim mesmo foi provocado pelo toque da mão de 
Clara. Sua beleza extraordinária era perturbadora e foi fácil supor 
que era motivo bastante para que o marido fosse perdidamente 
apaixonado por ela. A impressão que tive dele foi de que era um 
homem de bem com a vida. Deu-me boas vindas e me parabenizou 
pelo novo emprego. 

Logo nos primeiros dias descobri que Clara era muito mais que uma 
linda mulher. Era também, culta, habilidosa e cheia de talentos. 
Parecia que tinha sido agraciada por todos os deuses do universo 
com os mais preciosos dons. Era uma fonte inesgotável de 
amabilidade e compreensão. Ainda que tivesse uma compleição 
frágil, Clara tinha um temperamento agitado, incansável. Estava 
sempre atarefada, mas ainda arranjava tempo para atender aos 
amigos que a procuravam pedindo auxílio para realizar desde as 
mais simples tarefas até na produção de um artigo científico.  

Por isso concluí que era muito fácil amá-la. Todos a amavam e todos 
disputavam secretamente sua atenção. E mesmo que pensamentos 
fantasiosos insistissem em assediar minha mente, eu não estaria 
entre os homens que poderiam disputar o seu amor. Cheguei a 
imaginar cenas exóticas, situações em que ela me pedia algo, algo 
que só eu poderia lhe dar e é com vergonha que confesso que desejei 
que ela sofresse um leve acidente, que torcesse o pé ou coisa assim, 
para que eu pudesse tomá-la nos braços e socorrê-la. Eu queria lhe 
dar alguma coisa, qualquer coisa de mim. Mas eu não tinha 
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absolutamente nada a oferecer a ela que pudesse fazer diferença na 
sua vida. Ela tinha tudo. Não lhe faltava nada. Ela era tudo! 

Mas como me enganei! E quão miserável pode se tornar a vida de 
um homem quando depois que se descobre enganado, permanece 
silencioso no seu engano. Mas poderia ser diferente? Melhor? Pior? 
Por que amargar a culpa de não ter tomado outro caminho se não há 
possibilidade alguma de saber o que outro caminho nos reservava?  

Demorei a me dar conta de que havia algo errado com Clara. Vez ou 
outra conseguia observar seu rosto sem que ela percebesse. Eu 
acreditava que ela não percebia. Nunca saberei. Ela olhava para seu 
próprio movimento, mas seus pensamentos pareciam longe dali. 
Passei a ver certa tristeza nos seus olhos mesmo quando ela sorria. 
Havia tensão por trás dos seus movimentos delicados. E não por 
poucas vezes refleti que somente eu tinha uma fugaz percepção do 
que ia na alma daquela mulher. 

Aos poucos fui desenvolvendo um sentimento de repulsa pelo 
marido dela. Grande parte ou a totalidade da tensão de Clara era 
causada por ele. Era ele que não lhe dava descanso. Suas exigências 
eram uma ordem e sempre acompanhadas de um comentário 
pejorativo à pessoa da esposa. Um tipo de brincadeira que, embora 
de mau gosto, parecia agradar a todo mundo, à exceção de Clara e 
de mim, obviamente. E não era tudo. Seus amigos também lhe 
pediam favores com se fosse natural que Clara devesse lhes servir. 
Embora o fizessem com elogios e bajulações, que até poderiam ser 
falsas, mas que soavam como reconhecimento da parte deles pelos 
préstimos da amiga. Eu poderia apostar que saíam de lá satisfeitos 
por terem tirado alguma coisa de Clara, pois ela tinha demais. 

Clara estava emagrecendo rapidamente e suas amigas a invejavam. 
Faziam comentários elogiosos aos quais ela respondia com seu 
sorriso triste. Tornara-se calada, introvertida e o marido passou a 
criticar seu comportamento e a exigir que ela recuperasse seu estado 
de felicidade constante, afinal, ela não tinha motivo para se 
aborrecer. Não lhe faltava nada!  
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Minha angústia aumentava a cada dia que eu passava naquela casa. 
E por várias vezes admiti que era hora de me mudar. Mas uma força 
impetuosa me detinha ali. Eu me tornara meu próprio algoz. Não 
fazia nada naquele lugar a não ser me torturar com a presença 
distante de Clara. Sim! Eu experimentava apenas ecos de sua 
presença. Ela não estava ali. Estava enclausurada em algum dos 
insondáveis nichos de sua alma. 

Eu precisava dar um fim àquela história. Mas o fim chegou sem que 
eu precisasse fazer qualquer coisa. Nada! 

Naquela manhã de sábado, ao despertar, eu tinha um aperto no 
peito. Talvez provocado pela decisão de me mudar que eu tomara 
durante a madrugada e anunciaria no dia seguinte. 

Desci a escada e encontrei Clara sozinha na cozinha. Ocupava-se 
dos preparativos da festa de aniversário do marido naquela noite. 
Parei na porta e fiquei observando-a em silêncio. Sua fragilidade 
estava mais evidente nos movimentos e sua palidez esfriava a 
expressão de seu rosto. Meu sentimento era de descontentamento, 
mas assim que ela me olhou, uma onde de ternura me invadiu. Meu 
impulso foi de abraçá-la. Como eu desejava abraçá-la!  

Clara dirigiu seu olhar para a mesa que estava posta para o café. Só 
então notei que havia um livro ao lado de uma das xícaras. Na capa 
estava escrito “Contos de Álvaro de Campos” e abaixo em letras 
menores: “Heterônimo de Fernando Pessoa”. 

— Sente-se! — disse-me ela com a voz trêmula.  

Eu obedeci e Clara abriu o livro numa página com um marcador e 
começou a ler:  

“Não sou nada.” 

“Nunca serei nada.”  

“Não posso querer ser nada.” 

“À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.”... 
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Ela fechou bruscamente o livro e eu ouvi barulho de passos atrás de 
mim. Era o marido dela que acabara de se levantar e chegou 
pedindo que ela lhe servisse o café.  

Arrumamos uma espécie de bufê na mesa da sala de jantar para que 
os convidados se servissem à vontade.  

Não era ainda sete da noite eu subi para tomar um banho e quando 
desci vinte e cinco minutos depois todos os convidados já haviam 
chegado.  

Parei ao pé da escada e fiquei observando cada um dos presentes. 
Todos estavam alegres, uns falavam mais alto, outros, mais baixo; 
bebiam cerveja, vodka ou uísque e todos se divertiam. 

Avistei Clara largada desajeitadamente no canapé ao fundo da sala. 
Parecia vencida pelo cansaço, estava imóvel. Abri caminho entre 
seus amigos que conversavam animadamente para chegar até o 
canapé. Meu único pensamento era nas palavras daquele poema 
inacabado pra mim. Ela teria lido mais se não fosse interrompida 
pela presença do marido. Ela queria ler. Por força de meu desejo de 
significar algo mais que um coadjuvante naquela história, minha 
imaginação me revestiu com a roupagem clássica de um príncipe 
encantado. Respirei profundamente me preparando para salvar a 
princesa amada do seu cárcere compulsório. Eu teria então uma 
revelação surpreendente? Minha amada partilharia comigo os 
encantos ou as agruras de seus mais remotos sentimentos? Esperava 
que ela falasse. Esperava que uma palavra dela me libertasse da 
minha mudez e enfim desviasse meus passos do caminho silencioso 
que eu escolhera percorrer Aquele era um bom momento para que 
ela me explicasse o significado de seu gesto. Por que leu aquele 
poema? Por que para mim? O marido estava tão entretido com os 
amigos que não notaria que sua mulher confidenciava um segredo a 
um estranho. Mas quando parei diante do canapé, os olhos fechados 
e a palidez do rosto de Clara me transportaram abruptamente para 
um cenário lúgubre e aterrador estancando a correnteza das minhas 
sensações. Sentei-me ao lado dela pousando minha mão sobre a sua 
rígida e fria. Meu corpo foi tomado de uma estranha paralisia e 
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fiquei inerte experimentando a cruel aridez do meu espírito sem que 
ninguém percebesse. Nenhuma pessoa daquela sala olhou para mim 
ou para Clara por pelo menos vinte minutos quando enfim o marido 
chamou o nome dela aparecendo na minha frente. 

Ele olhou para a mulher e depois para mim, boquiaberto, e me 
perguntou o que estava acontecendo. 

— Ela está morta.  
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CONVERSA INFORMAL 

O GURU OU A CLAREZA 

 

 
Havia mais ou menos seis meses eu tinha me mudado para São 
Paulo, capital. Numa tarde tranquila de verão, reencontrei um 
amigo de infância, Roberto, que logo me convidou para uma bebida 
na sua casa, num bairro nobre da cidade. Era uma verdadeira 
mansão. Sentamo-nos a uma mesa de frente para a piscina e 
começamos por rememorar as aventuras da juventude que vivemos 
na cidade do interior onde crescemos juntos. Em dado momento, 
depois de um breve período de silêncio, minha natural curiosidade 
me questionou a respeito da vertiginosa subida na vida daquele 
velho amigo. E não posso descrever minha estupefação quando 
soube que ele trabalhava como guru. Eu sabia do seu interesse pelas 
artes divinatórias desde garoto, mas nunca imaginaria que ele 
pudesse levar a sério aquela coisa toda que ele chamava de ciências 
informais. Ele ia começar a me confidenciar segredos da 
adivinhação quando a campainha da porta de entrada soou. Roberto 
pediu que eu o acompanhasse.  

Ele me apresentou ao deputado Gouveia que chegou se 
desculpando pelo atraso e nos dirigimos para a sala de visitas.  

Sentamo-nos depois que Roberto serviu uma bebida e demos início 
a uma descontraída conversação. 

— O que faz você, companheiro? — perguntou-me o deputado. 

— Sou professor — respondi.  

— Uma profissão sublime — constatou Gouveia. — É uma pena que 
seja tão pouco valorizada. Mas nossa luta por melhoras na Educação 
é incansável, apesar de todos os obstáculos...  

— É uma luta sem fim — observou Roberto. 
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— Sim. — concordou Gouveia depois de bebericar seu uísque. — E 
basta um líder da oposição para pôr tudo a perder. Como dizia 
Lênin, um imbecil pode levantar dez vezes mais problemas que dez 
sábios juntos não conseguiriam resolver — acrescentou com uma 
expressão que correspondia à noção de sapiência que tinha de si 
mesmo. 

Roberto assentiu com a cabeça sem alterar a expressão do seu rosto, 
como se já esperasse por aquelas palavras. 

— É fato!  

Gouveia esfregou o queixo com ar preocupado num gesto calculado, 
depois abriu um sorriso simpático e dirigiu-se novamente a mim: 

— Ainda bem que temos nosso querido Roberto para nos orientar, 
embora às vezes seja um pouco duro nas suas avaliações, não se 
pode negar que ele acerta todas, não é mesmo? 

— Nós não nos víamos desde os tempos do colégio — interveio 
Roberto explicando: — Reencontramo-nos hoje.  

— Então vocês devem ter muito para falar — depois de dizer isso, 
Gouveia dobrou a mão apontando para o pulso como se indicasse 
um relógio e em seguida olhou para Roberto fazendo um gesto com 
a cabeça.  

Roberto então sugeriu que eu fosse para a sala de televisão onde 
havia uma ótima coleção de filmes antigos. Depois se dirigiu com o 
deputado para o gabinete onde atendia seus clientes.  

Eu via “O Pagador de Promessas”, quando a porta do gabinete se 
abriu e os dois homens saíram de lá. O deputado tinha um ar 
contrariado, apreensivo. Acenou de passagem para mim e foi 
embora. Roberto entrou na sala onde eu estava e sentou-se numa 
poltrona. Vimos em silêncio a última cena do filme. Depois desliguei 
a televisão e comentei: 

— Puxa! Que filme! 
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 — Conquistou o prêmio “Palma de Ouro” em Cannes em 1962. 
Melhor filme — acrescentou Roberto. 

Houve um momento de silêncio e eu comentei querendo especular 
sobre a conversa que meu amigo havia tido com seu cliente. 

— O deputado saiu meio acabrunhado... 

— Está preocupado com seus negócios.  

— A câmara dos deputados deixou de ser a casa do povo para se 
tornar balcão de negócios dos latifundiários, grandes empresários e 
fundamentalistas religiosos, esses quase todos analfabetos 
funcionais. Imagino que seja quase impossível mesmo aprovar 
qualquer projeto inovador.  

— Pois é. O problema é que não existe nenhum projeto inovador 
para ser aprovado. Gouveia, como a maioria dos congressistas, 
segue tranquilo cuidando de seus interesses particulares e as 
consequências disso serão desastrosas.  

— Como o quê? 

— Como a derrubada da presidente. 

Fiquei imóvel fitando o meu amigo com perplexidade. 

— Acha que ela vai ser deposta?  

— Sim. 

— Mas por quê?  

— Porque há um golpe de Estado em perspectiva. 

Soltei uma gargalhada que me constrangeu quando notei que 
Roberto falava sério. 

— Que é isso! Nossa democracia foi muito bem consolidada na 
Constituição cidadã de 1988. 
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— Por isso o Golpe de Estado que está sendo estruturado no Poder 
Judiciário.  

— Por que no Judiciário? 

— Para que o processo corra dentro de um espectro de legalidade. 
Para isso, o Judiciário está sendo colocado como um poder acima 
dos outros.  

— Mas qual a novidade? — perguntei num tom irônico. — O 
Judiciário sempre foi um poder das elites. 

— O que eu quero dizer é que o judiciário deixará de ser um poder 
das oligarquias para se tornar uma casa lotérica em que os 
advogados serão os apostadores. Ninguém mais poderá prever uma 
decisão judicial.  

— Nem você? — provoquei. 

— Quando eu disse que ninguém mais poderá prever uma decisão 
judicial, eu já fiz uma previsão. 

— Então não será um novo golpe militar.  

— Sim, mas com vestes democráticas. Tudo indica que será uma 
ditadura bipartidária aos moldes estadunidenses. 

— Os Estados Unidos são um país democrata, que eu saiba. 

— Para inglês ver. Eles deram o nome de democracia à política de 
espetáculo deles e o resto do mundo pensa que esse é o modelo 
ideal de democracia. 

— Política de espetáculo? 

— É. A política que se desenrola num cenário onde os políticos 
fazem suas performances e disputam opiniões e o eleitor é a plateia. 
E é essa política que querem trazer para cá. Para isso vêm 
preparando o terreno há anos, desinformando e infantilizando a 
população para reduzi-la a simples espectadora da atuação dos 
governantes. 
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— Eles não terão coragem de derrubar a presidente. 

— Não precisam de coragem. Têm o poder nas mãos e o cinismo na 
cara. 

— Como faz isso? 

— Não é difícil. Eu apenas aprendi a ver as coisas como são.  

— Mas entre ver as coisas como são e prever um acontecimento tem 
uma longa distância. 

— Não tanto. Todo fato histórico é uma construção da percepção 
humana. Um acontecimento não é nada mais do que consequências 
de um conjunto de acontecimentos que são interligados, de uma 
maneira ou de outra.  

— Eu não faria uma previsão dessas nem que fizesse uso da minha 
visão de Raio X. 

— Eu faço uso do paradigma indiciário. 

— Não tenho a menor ideia do que é isso.  

— É um método de investigação sistematizado pelo historiador 
Carlo Ginzburg que cunhou a expressão. É praticado em atividades 
que necessitam da análise de indícios como na criminalística, na 
autenticação de obras de arte, na psicanálise, mas é também usado 
na construção da narrativa histórica. Ginzburg fala da prática de 
rastreamento de sinais que remetem a algum evento, mas sem captá-
lo em sua integridade. Ora! Se os historiadores podem analisar um 
fato histórico ocorrido há centenas de anos apenas tangenciando-o 
por meio daquilo que restou dele, por que não podemos analisar os 
indícios deixados por um acontecimento recente e entender o que 
aconteceu com certa precisão sem que tenhamos presenciado o fato? 

— E o que você vê como indício de um golpe de Estado? 

— A lista é longa. Mas está dentro de uma conjuntura já bem 
delineada. Questões do Legislativo que estão sendo levadas à 
discussão no Judiciário; condenação de políticos sem prova de 
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crime; manifestações que começaram com um protesto contra o 
aumento das passagens do transporte público e se transformam em 
uma raivosa manifestação contra o Governo Federal, sendo então 
divulgada pela imprensa. O aparecimento de ativistas berrando nas 
redes sociais que seus animaizinhos de estimação devem ter direitos 
assegurados na lei e essas manifestações se espalharam pelo país 
cumprindo a mesma agenda de protestos em diversos outros países. 
Os símbolos são iguais, o discurso é igual, os cartazes são os 
mesmos, as postagens nas redes sociais são as mesmas, a mídia é a 
mesma. É o mesmo jogo com o mesmo objetivo das revoluções 
coloridas, que é desestabilizar países para derrubar governos. 

— Mas as mudanças na sociedade ocorrem naturalmente. E pode 
significar a evolução do pensamento.  

— Teoricamente. Vejamos a coisa como é no nosso caso. A 
imposição de uma agenda única para toda a população resulta no 
conformismo. O povo pacificado sempre foi bom muito bom para as 
oligarquias nacionais que foram construindo seus pequenos 
impérios e assim se protegiam da pesada mão invisível dos 
monopólios internacionais. Mas essas oligarquias sabiam que mais 
cedo ou mais tarde, eu diria na hora precisa, os monopólios 
internacionais jogariam aqui as sementes da discórdia criando 
grupos sociais para dividir opiniões, estimulando o ódio ao 
diferente, enfim, colocando em prática a teoria do caos.  

— Está falando de grupos identitários? 

— Eu chamo de milícias temáticas. Cada um desses grupos 
representa uma sementinha do caos. Grupos organizados por 
instituições financeiras interessadas em dividir a população e 
colocar uns contra os outros. As grandes corporações identificaram 
os pontos sensíveis da nossa sociedade e criaram grupos de pessoas 
para fomentarem o problema. Como a questão do racismo contra os 
negros, por exemplo, que eles importaram dos Estados Unidos, 
mesmo que não se encaixe na realidade brasileira. 

— Não se encaixa? O que você quer dizer? 
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— Acontece que nos Estados Unidos os negros são de fato uma 
minoria e há muito pouca miscigenação. O Estado norte-americano 
se considera uma nação anglo-saxã. O que não é o caso do Brasil.  

— Isso não quer dizer que não existe racismo no Brasil — minha 
afirmação fez erguer uma das sobrancelhas de Roberto.  

— Isso quer dizer que não podemos separar os brancos dos negros 
no Brasil. Nós somos uma nação formada de uma mistura de 
brancos, índios e negros. Essa é, portanto, nossa identidade. A nação 
brasileira é genuinamente constituída de uma mistura. Não é 
possível que exista hoje um só brasileiro que tenha o sangue puro de 
uma etnia europeia ou africana e talvez nem mesmo de indígena. E 
o que era motivo de orgulho para os brasileiros torna-se motivo de 
vergonha. E essa ideia de que existe uma raça pura que é superior a 
todas as outras é ainda acompanhada de um discurso bacharelesco 
que só serve para criar polêmicas que em nada contribuem para 
diminuir a desigualdade social efetivamente.  

— Eu entendo tudo isso, mas penso que a discriminação contra os 
negros aqui é real. 

— Mas a discriminação não é problema racial. É um problema 
econômico. 

— O quê? 

— Coloque um bom salário nas mãos dos cidadãos de pele escura e 
lhes dê condições de prover suas famílias, dar boa educação para 
seus filhos, enfim, tudo para que eles possam levar uma vida digna 
e os chame de macacos. Eles vão rir na sua cara! E aí, você é que será 
ridicularizado. Pronto! Acabou o preconceito racial. A dignidade da 
pessoa não está no nome que você dá a ela, mas no respeito que a 
sociedade lhe dá. E respeitar o cidadão não é chamá-lo de lindo, mas 
dar condições a ele de ter uma vida digna.  

Refleti com aquela visão ampla e profunda da questão que vinha 
sendo tratada tão superficialmente pela sociedade.  
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— É. Pode ser mesmo. E nesse caso pode ser mais uma questão de 
educação do que uma questão cultural. Falando em Educação, o que 
você estudou para se tornar guru? 

— Estudei História, mas dentro dela, um pouco da Filosofia, da 
Antropologia, da Sociologia e também bisbilhotei a Psicanálise. 
Adquiri uma boa visão do funcionamento das sociedades e do 
comportamento dos indivíduos e me livrei de minhas crenças 
supersticiosas. Mas foi somente depois de fazer o luto é que comecei 
a ver as coisas como são e a ter compreensão de como funciona o 
mundo em que vivemos. 

— O que significa exatamente fazer o luto?  

— Superar a perda de alguma coisa que nos é cara. Após uma 
perda, podemos experimentar sentimentos de dor, estados 
depressivos ou de ansiedade e a sensação de abstinência. O processo 
de superação começa por aceitar a perda e prosseguir tentando 
encontrar um modo de suprir a falta. 

— E que perda foi a sua? 

— Minhas crenças supersticiosas. Mas principalmente a crença 
ferrenha de que eu podia ser outra coisa que não eu mesmo.  

— Mas você é o que sempre quis ser — afirmei confuso.  

— Mas foi somente depois que admiti que não existe nenhum 
instrumento mágico que possibilita o exercício divinatório é que 
comecei a fazer previsões acertadas. 

— Mas o que você diz da Astrologia? Ainda a considera como uma 
ciência informal? 

—A Astrologia não é uma ciência. Baseado na minha longa 
experiência com ela, eu diria que é uma arte e, como toda arte, 
depende de um dom. Portanto, eu não saberia explicar porque 
posso reconhecer um jupiteriano por sua arcada dentária. 

— Nesse caso, a arcada dentária é um indício. 
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— Pode ser, mas para por aí. Ainda não posso explicar. 

— Por que não? 

— Vejamos até onde eu posso afirmar alguma coisa. Vou tomar 
como exemplo a frase de Santo Agostinho sobre o tempo: “Se 
ninguém me pergunta, eu o sei; mas se me perguntam, e quero 
explicar, já não sei”. Até aí, tudo bem. É fato que tem coisas que não 
podemos explicar. Agora vejamos o que acontece quando o religioso 
tenta explicar o que não pode. Ele diz que o Filho está sentado à 
direita do Pai porque no céu tudo é direita.  

— É difícil acreditar que o filósofo nem reparou que só haverá 
direita se houver esquerda!  

— Acha que sua questão é relevante para entender o pensamento 
complexo de Agostinho? — perguntou Roberto com um sorriso 
irônico. 

— Bom! Talvez ele só quisesse dizer que, na verdade, no céu todo 
mundo é de direita — concluí. 

— E Agostinho está entre os filósofos mais citados nas 
universidades... Os acadêmicos se esforçam para desculpá-lo pelas 
besteiras que disse justificando que Agostinho seguia a doutrina 
escolástica, pensamento que buscava associar a razão aristotélica e 
platônica com a fé cristã e na época, a Filosofia englobava todos os 
saberes.  

— Antes que o conhecimento fosse dividido em gavetas.  

— De qualquer modo, para mim, fica a lição de que é necessário 
controlar a tendência de buscar explicações além do que se vê. Deixo 
essa tarefa para a Ciência. Sem o rigor do método científico 
podemos ser tomados por uma inebriante dose de credulidade e 
paralisar nosso impulso de seguir adiante.  

— Explique isso! 
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— Quando não se faz o luto, quando não superamos uma perda, 
seja de um objeto real ou imaginário, tendemos a buscar conforto 
nas nossas antigas crenças e a praticar os mesmos rituais que não 
nos deixam avançar. 

— Que rituais? 

— Pode ser um hábito qualquer. Como o da oração, por exemplo. 
Minha mãe foi criada dentro da religião, mas já não era praticante 
dos seus rituais havia muito tempo. Há alguns anos, ela foi 
acometida de uma doença rara degenerativa e passou a andar pela 
casa rezando o terço. Inconscientemente, ela não queria avançar, 
porque tinha medo do futuro, então regressou a um lugar conhecido 
para assim recuperar a sensação de conforto dos momentos em que 
orava ao papai do céu quando era criança.  

— Acho que todo mundo faz isso.  

— Exceto o dominante que sofre da síndrome de Procusto. 
Dificilmente muda seu modo de agir.  

— Procusto era o cara lá que tinha uma cama do seu tamanho e 
convidava todos os viajantes a se deitarem nela. Se os hóspedes 
fossem demasiados altos, ele cortava um pedaço da perna para 
ajustá-los à cama, e os que tinham pequena estatura eram esticados 
para atingirem o comprimento suficiente. Acabou sendo apanhado 
por Teseu, um herói ateniense que o condenou ao mesmo terror que 
ele desferia aos seus convidados: prendeu-o à sua própria cama e 
cortou-lhe os pés e depois o esticou. Enfim cortou-lhe a cabeça. 

— Esse mesmo! — disse Roberto um tanto surpreso. — Quase 
ninguém conhece essa história.  

— Adoro mitologia e leio muito a respeito. Só não sabia que tem 
uma síndrome com o nome de Procusto.  

— Não é ainda um diagnóstico clínico da psicologia ou da 
psicanálise, no entanto, é muito estudada pelos investigadores do 
comportamento social, como eu. 
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— Mas, afinal, o que é síndrome de Procusto? 

— A síndrome de Procusto faz alusão a pessoas que menosprezam e 
desqualificam aqueles que elas julgam superiores a elas mesmas. Se 
os consideram inferiores, fará tudo para impedir que eles se elevem 
a ponto de ultrapassarem o seu tamanho. São obsessivamente 
controladoras e em tudo aumentam sua grandiosidade na tentativa 
de compensar o sentimento de pequenez. Estão sempre competindo, 
medindo forças com quem elas pretendem diminuir. É aquele 
camarada que quando perde no jogo acusa o adversário de ter 
roubado. Por medo de serem superadas por outros, não gostam de 
se expor a certas situações que possam revelar suas fraquezas ou 
inferioridades. Vivem num estado permanente de frustração e 
inveja. 

— Inveja? 

— Sim, pressupondo que a inveja seja um sentimento que nos leva a 
desejar destruir no outro aquilo que não temos.  

Refleti por momento procurando me descobrir invejoso e notei que 
Roberto me observava como se soubesse exatamente no que eu 
pensava. 

— Eu tenho inveja — admiti.  

— Nunca conheci uma pessoa que assumisse ter sentimentos de 
inveja. 

— Bom! Muito prazer! — disse eu ironicamente. — Eu tenho inveja 
dos políticos. Sempre quis destruir neles a cara de pau que eu não 
tenho. E o fato de não conseguir, me deixa frustrado. Isso não me 
coloca entre os que sofrem da síndrome de Procusto? 

— É um caso a se estudar — Roberto fez uma expressão sisuda me 
fazendo acreditar que falava sério, depois deu risada. — Os que 
sofrem da síndrome de vitima de Procusto também têm esse 
sintoma. 

— Então existe também uma síndrome de vítima de Procusto? 
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— Que fique claro aqui que essa é uma suposição minha.  

— Mesmo assim, fale sobre ela. 

— A vítima de Procusto. Não é difícil supor do que se trata. É o 
oprimido dominado que se sente merecedor da caridade do 
opressor dominante e exige ser amado incondicionalmente. Em 
geral é aquele que lamenta a maldade do outro. É fiscal da moral 
alheia e mede tudo por sua medida. São os praticantes do bom 
mocismo e consideram sua incapacidade de reagir a uma agressão 
como uma virtude. Tendem a ver o outro eternamente como Papai 
Noel e sentem-se injustiçados quando não recebem seus presentes. 
No fundo, tem uma paixão obsessiva por quem julga superior. Vive 
louvando seus ídolos e esperam deles ordens para obedecer. Assim 
se mantém nos limiares da crítica lamentosa por se sentir incapaz de 
pensar e agir por vontade própria. Por isso também vive num 
estado permanente de inveja e insatisfação.  

— E lembrando de que há versões da história que dizem que 
Procusto tinha duas camas de tamanhos diferentes e cuidava 
escolher aquela em que o viajante nunca se ajustasse. 

— Isso é muito significativo — Roberto ficou pensativo um instante. 
— Pode ser visto como uma metáfora para mostrar que o dominado 
é incapaz de fazer escolhas e de tomar decisões e, por isso, está 
sempre esperando que apareça um Teseu para eliminar o malvado 
Procusto que o oprime. 

— Bela analogia! — admiti. — E você pode afirmar que todo mundo 
sofre dessas síndromes? 

— Em alguma medida. Mas eu generalizei para facilitar nossa 
compreensão do comportamento do dominante e do dominado.  

— Bem, mas isso não quer dizer que podemos prever com exatidão 
como vão se comportar diante de determinada situação.  
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— Mas podemos nos aproximar bastante. Sabendo como pensam e 
agem, não é difícil prever as decisões que vão tomar. E nós podemos 
idenficá-los pelo discurso de seus coiteiros.  

— Coiteiros? Você sai com cada uma! O que é isso? 

— Coiteiro é o indivíduo que encobre malfeitores, mas eu roubei o 
termo para designar os que se propõem a justificar as incoerências 
do grupo ao qual se insere.  

— E como se comportam? 

— O coiteiro dominante vai defender a lei de Procusto, o malvado. 
O coiteiro dominado, a lei do bom samaritano, o bom moço. E 
ambos vão lutar para que a lei que defendem seja aplicada com 
rigor.  

— A eterna luta do bem contra o mal. 

— Quem são os bons e quem são os maus? 

— Eu não... — hesitei. — Bom! Eu acho que os bons são os que 
fazem coisas boas, e os maus, são os que fazem maldade. Senso 
comum. É óbvio, não? 

— Nem sempre.  

— Bom! Ninguém pode negar que Procusto era de fato mau. 

— Não pode? 

— Caramba! O cara matava suas vítimas barbaramente. 

— Nem todos que matam barbaramente são considerados maus. 

— Mas aí... Acho que é uma questão de... — balancei a cabeça 
hesitante. — Ninguém em sã consciência pode achar que alguém 
que comete uma atrocidade contra outro ser humano é bom. 

— No entanto, a história está cheia de exemplos. Veja você mesmo. 
Podemos ver também na mitologia, na religião, na literatura...  
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— Cite um exemplo. 

— Moisés, para não sair da mitologia. Ao contrário de Procusto, ele 
não esperava por suas vítimas nas suas terras. Ele era o invasor, o 
forasteiro que invadia terras alheias, outras culturas, e mandava seu 
exército perseguir e caçar seres humanos como animais. Moisés 
mandava dizimar os povos sem piedade para roubar suas riquezas. 
No entanto, os seguidores das religiões de origem judaica o 
consideram um herói, um benfeitor, jamais um homem mau. 
Portanto, meu amigo, você acabou por constatar que esses religiosos 
têm a mente doente.  

— Eu não disse isso! 

— Disse sim. Mas não se preocupe! Eu não vou julgá-lo por isso, 
mesmo porque não é nenhuma novidade. Freud já dizia que a 
religião é uma grande neurose universal, o que qualquer ser 
humano em sã consciência pode constatar quando vê a coisa como 
ela é. 

Eu estava perplexo e completamente perdido em minhas 
convicções. 

— Difícil é saber como ela é. 

— A natureza das coisas não muda. Pode receber um rótulo que 
modifique sua aparência, mas permanece igual ao que sempre foi na 
sua essência. 

— E agora você está querendo dizer que nada muda; que as coisas 
não evoluem. 

— As circunstâncias mudam e as esperanças de transformar as 
coisas ruins em coisas boas são renovadas. Mas ninguém gosta de 
admitir que foi enganado. Por mais que um Freud demonstre isso. 
Então arranjam logo um Jung para colocar o véu do misticismo 
sobre a realidade demonstrada. E os dominados se agarram ao novo 
guru como uma tábua de salvação para justificarem sua 
permanência no engano. Mas tudo que se consegue é um 
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embelezamento superficial para esconder uma precariedade 
estrutural da natureza das coisas. 

— Ou seja, o mesmo que usar chantili fresco para cobrir um bolo 
estragado. 

Rimos. 

— Bem ilustrado! — elogiou Roberto acendendo um cigarro. — E 
com isso, vai ficando cada vez mais difícil enxergar as coisas como 
são.  

— Isso é verdade. Ninguém sabe mais nada! As coisas mudam todo 
dia e numa velocidade assustadora. No final das contas, o cara vai 
procurar um emprego de professor e acaba como aluno.  

— É um método eficaz de transformar o dominado num eterno 
aprendiz.  

— Desse jeito, toda vez que o infeliz tiver de tomar uma decisão tem 
de fazer um curso preparatório.  

— A infantilização faz parte do processo de dominação. Ver-se 
como criança reforça a ideia de que sua realização está no futuro. E o 
sucesso profissional está associado à liberdade oferecida pela 
democracia. O dominado vê seu futuro ilustrado na propaganda de 
ambientes de trabalho luxuosos, homens e mulheres sofisticadas 
cheios de alegria de viver. Então, vem o pessoal do sindicato e 
entrega a ele um folheto sobre a luta de classes que traz uma foto em 
preto e branco das fábricas do século dezenove ou de trabalhadores 
desdentados do campo. Não tenha dúvida que ele vai associar 
imediatamente a luta de classe a uma coisa velha e ultrapassada. 
Assim a luta de classes que é associada ao socialismo vai sendo 
substituída pela luta pela democracia, associada ao capitalismo.  

— Puxa! Eu nunca tinha pensado nisso. Está explicado porque nem 
se pode falar em socialismo! — disse eu num tom exaltado. — É 
preciso começar a denunciar que o bolo da democracia está 



86 
 

estragado para que as pessoas aprendam a ver as coisas como são! É 
ou não é? 

O rosto de Roberto adquiriu um ar melancólico. 

— Não é. A retórica, tanto do dominante quanto do dominado, 
apenas nos impede de sair do lugar comum e ir em frente! — 
terminou Roberto com um brilho renovado pela leve indignação no 
olhar. 

— Bom! Não é prudente seguir em frente quando estamos na beira 
do abismo — disse eu me sentindo um papagaio dominado. 

— Mas o que nos faz permanecer estagnados na beira do abismo?  

— Medo da mudança — arrisquei um palpite. 

— Eu diria que é por medo de ver as coisas como elas são. Qualquer 
um que veja que está na beira do abismo, não vai ter medo de 
abandonar sua posição resistente para procurar outro caminho para 
seguir em frente. 

Eu me rendi. 

— Mas você deve admitir que não está fácil pra ninguém ver as 
coisas como são com toda essa informação confusionista da 
televisão. É sempre a mesma papagaiada: “estudos feitos em Nárnia 
revelam”... “especialistas do Admirável Mundo Novo dizem que”... 
“pesquisas no campo da física quântica sustentam que no mundo 
subatômico”... Cada um fala uma coisa e ninguém diz nada. Uma 
confusão desgraçada. É um doutor em palavrório, um especialista 
em cura quântica, terapeutas quânticos, pesquisadores quânticos, 
economistas quânticos, ecologistas quânticos, o Diabo quântico... Dá 
até náusea! 

— Aí eu admito que não é muito fácil ver a coisa como ela é 
realmente.  

— Por quê? 

— Porque ela parece ser o que é. 
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— Acho que eu vou sair daqui e procurar um psiquiatra. 

— Toma mais uma cerveja antes — disse Roberto com irritante 
tranquilidade. 

Enchi meu copo. 

— Até agora você falou em indivíduos. Como pode prever o futuro 
de um Governo? 

— Levemos a questão do indivíduo a um âmbito global, a 
patamares da superestrutura que compreende as esferas política, 
jurídica e religiosa.  

— Simplificando: vamos ao pessoal que está por cima da rapadura.  

— Justamente! Vamos falar das instituições responsáveis pela 
produção ideológica, ou seja, a formação das ideias e conceitos da 
sociedade e fazer um paralelo com os indivíduos. Assim poderemos 
observar as manifestações da síndrome de Procusto nas instituições 
dominantes e também da síndrome de vítima de Procusto nas 
instituições dominadas. 

— Dentro do capitalismo — completei. — Um sistema perverso de 
modo de produção que é apresentado por todas as instituições como 
uma das maiores dádivas da modernidade.  

— Exatamente como Procusto apresentava seu castelo aos viajantes. 
Um lugar que convidava ao descanso e ao conforto. As instituições 
dominantes se apresentam como proprietárias da moralidade, da 
razão e da beleza. 

— E o que fazem então as instituições dominadas?  

— Estão a serviço das instituições dominantes. Uma instituição 
educacional, por exemplo, se propõe a reproduzir a ideologia 
dominante de modo que pareça a única possível e impeça a 
sociedade dominada de se organizar num pensamento diferente. 
Criam conceitos que cegam o dominado para que ele não veja a 
coisa como ela é. Fomentam a indústria dos ídolos criados para 
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serem louvados pelos dominados. O que você aprendeu sobre John 
Locke, por exemplo? 

—John Locke é considerado o pai do liberalismo e suas ideias 
inspiraram a monarquia parlamentarista na Inglaterra e até a 
constituição dos Estados Unidos. Ele foi também defensor da 
educação para todas as crianças.  

— Bonito, não? O homem é de uma generosidade comovente. E até 
hoje suas propostas permanecem inquestionáveis. 

Assenti com a cabeça esperando que ele me falasse do que não 
aprendemos sobre Locke. 

— Mas... — adversei. 

— Mas suas propostas eram para os filhos da burguesia que tinha 
dinheiro para investir na educação dos filhos. Era mais um mercado 
que ele inaugurava. O mercado da Educação. Mas isso tinha de ser 
proposto como uma benesse para toda a sociedade e ele não podia 
deixar de fora as crianças que trabalhavam nas fábricas, por isso, 
teve de incluí-las na proposta. Elas deveriam ser aceitas nas escolas 
para aprender um ofício e os preceitos da moral cristã. 

— E isso não era uma coisa boa? 

— Talvez para as escolas tendo em vista que eram as próprias 
crianças que custeavam seus estudos. É difícil não chegar à 
conclusão de que Locke conseguiu naturalizar o direito da criança 
de pagar para ser doutrinada além de explorada. Assim, arranjou 
uma boa justificativa para a defesa do trabalho infantil. A ideia traz 
explícita tamanha perversidade que torna escandalosa a passividade 
com que ela foi acolhida pelos intelectuais.  

— É mesmo! — disse eu com pasmaceira. — A gente não fica 
sabendo dessas coisas.  

— Saberemos que nosso programa de desinformação estará completo — 
disse Roberto citando William Casey — quando tudo que o americano 
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acreditar for falso. Leia-se americano todos os habitantes das 
Américas.  

— É como se toda informação fosse uma propaganda enganosa da 
realidade. 

— Justamente! E é assim que a cultura do dominado vai sendo 
substituída pela cultura do dominante. E a matriz substituída pela 
“matrix”, porque é mais gostoso pronunciar o x saxão do que o z 
latino. E assim se cria um sistema educacional adaptado à cultura 
estrangeira e obediente ao modelo determinado por uma rede global 
de dominação cultural.  

— Isso já é teoria da conspiração, não é não? 

— Pode-se ver como teoria, mas se quiser ver a coisa como é, vai vê-
la como prática da conspiração. E seus processos ritualísticos 
chegam até nós através dos filmes e livros de grande sucesso em 
todo o mundo. Assim vem o golpe de Estado que chega para dar um 
golpe de misericórdia na nossa cultura para acabar com o que resta 
da soberania nacional. E não podemos ver isso porque o tempo todo 
estamos sendo distraídos com frases de efeito.  

— O que você chama de frase de efeito? 

Roberto hesitou um instante depois disse: 

— São formulações refinadas que sintetizam a submissão a uma 
ideia. Uma ideia que surge pronta e enseja uma verdade absoluta. 
Aquecimento global, combate ao terrorismo, defesa da democracia... 

— E o pior é que essas questões são apontadas como se devessem 
ter prioridade na vida do dono da padaria da esquina. E servem pra 
nada, na verdade. 

— Servem para manter o dominado distanciado de seus problemas 
reais e imediatos. 

— Pra quê? 
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— Para que o dominado deixe de ser egoísta e pense nos problemas 
globais que são muito maiores e mais importantes do que seus 
pequenos problemas particulares.  

— É como se um médico dissesse ao paciente que ele não precisa se 
preocupar com sua úlcera porque tem muita gente com câncer no 
estômago.  

— É uma boa maneira de banalizar seu problema, não é?  

— Ninguém mais se importa com os problemas dos outros. 

— As histórias de amores proibidos foram substituídas por relatos 
de investigação criminal permitidos. Os jovens hoje estão 
interessados em histórias fabulosas que mostram a violência 
gratuita como comportamento heroico. Já há muito tempo são 
bombardeados dia e noite com propagandas para convencê-los de 
que precisam aceitar a cultura da mediocridade como sendo o 
melhor para eles.  

— O mais impressionante é que ninguém fala nada! 

— O silêncio das pessoas tem uma explicação. Conhece o 
experimento sobre conformismo de Solomon Asch? 

— Aquele das linhas. 

— Isso mesmo. No momento em que o Gouveia ouviu o presidente 
da República falar que a privatização de uma das maiores e mais 
lucrativas empresas nacionais era bom para o país, ele sabia, sem 
dúvida, que aquele presidente era um ladrão; um criminoso mau 
caráter da pior espécie. Mas todo mundo em volta dele naquele 
momento, defendeu a privatização. Constrangido, até meio 
envergonhado por pensar que só ele era do contra, Gouveia se calou 
e até passa a apoiar os colegas. Um belo dia apareceram alguns 
colegas dele fazendo críticas à medida criminosa do presidente. Na 
hora, Gouveia repensou o assunto e logo assumiu sua antiga 
posição, porque se sentiu seguro por não ser o único com aquele 
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ponto de vista. Mas até que isso acontecesse, a empresa já tinha sido 
vendida. 

— Mas o que me deixa mais puto é que no discurso de sua próxima 
candidatura, Gouveia vai dizer que lutou contra a privatização. 

— Viu? — perguntou-me Roberto com certa satisfação. 

— O quê? 

— Você acabou de fazer uma previsão.  

Soltei uma gargalhada. 

— Muito engraçado!  

— Eu falo sério. Você pôde prever exatamente o que Gouveia vai 
fazer. 

Roberto foi buscar mais cerveja na geladeira e voltou rapidamente 
para encher novamente nossos copos.  

— Espero que não adivinhe como eu me sinto depois dessa nossa 
conversa informal. 

— Um dominado babaca. — replicou Roberto. — Sei disso porque 
também me sinto assim.  

As palavras dele me soaram um tanto descaradas.  

— Com uma grande diferença: você é um babaca rico.  

— E imagino que você queira saber como fiquei rico. 

— Não foi com o seu trabalho. 

— Não. Eu estava cansado de ver nosso povo sendo massacrado 
pela cultura do individualismo, da autoajuda, do faça você mesmo, 
do abandono à sua própria sorte e de toda essa baboseira neoliberal 
importada, enquanto a miséria crescia no país de maneira 
assustadora. Foi quando eu descobri que não podia lutar sozinho 
contra os vigaristas ladrões que administravam o crime organizado 
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no Estado, a menos que eu fizesse parte do mundo deles. Então, eu 
decidi participar de um negócio com o Gouveia. Um esquema de 
lavagem de dinheiro na tríplice fronteira. O Gouveia me avisou que 
eu nunca mais seria um homem livre e teria de me manter no 
submundo dos criminosos anônimos. Eu aceitei a condição já 
sabendo que eu teria de seguir como um dominado calado pelo 
resto da vida.  

Naquele momento eu tentei ver a coisa como ela era.  

— É logo viu que é melhor ser um dominado com dinheiro. 

— Exatamente. Vi que o discurso do Gouveia não servia 
absolutamente para nada e para fazer qualquer coisa que de fato 
levasse algum benefício para algumas pessoas dentro desse sistema 
capitalista apodrecido, era preciso dinheiro.  

— E o que fez? 

— Eu investi num projeto de educação para cidadania. Comprei 
vários terrenos, construí condomínios com prédios de apartamentos 
e dei moradia para diversas famílias.  

— Acho que não entendi. Chama viver de renda de aluguéis um 
projeto de educação? 

— Não. Nesses condomínios moram centenas de famílias sem pagar 
nada.  

— De graça! E por que não pagam aluguel?  

— Por uma razão muito simples: eles já me pagam juros. 

— Ainda não entendi. 

— Eu explico. Todo dinheiro que consegui nos negócios está em 
aplicações financeiras que rendem juros extraordinários. Esses juros 
são pagos pela população através de impostos indiretos e é 
destinado a pagar juros aos bancos através do esquema fraudulento 
da dívida pública. Dívida pública é um nome muito conveniente 
para fazer a população pensar que a dívida é dela e deve ser paga 
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como uma promessa. Meu projeto tenta ressarcir um pouco desse 
dinheiro aos contribuintes que com o suor do rosto alimentam esse 
esquema criminoso de assalto aos cofres públicos.  

— E como isso pode educar para a cidadania? 

— As pessoas dos condomínios são convidadas a frequentar as 
palestras dadas por professores em uma associação que criei para 
esse fim. Lá eles aprendem a ver as coisas como são. Sem ilusões de 
grandeza, sem enganos a respeito deles mesmos, elas descobrem 
como construir o futuro investindo no que é essencial para viverem 
melhor. Ao invés de gastarem o dinheiro economizado no aluguel 
em bugigangas inúteis, aprendem a destiná-lo para aquilo que é 
essencial para terem uma vida melhor, como sua casa própria, por 
exemplo.  

Eu fiquei meio encantado com aquele trabalho.  

— E o Gouveia também colabora com o projeto? 

— Não. Ele nem sabe. 

— Por que não?  

— Porque o Gouveia é um político dominado pelas agências de 
inteligência estrangeiras. Essas agências oferecem negócios, entre 
aspas, a políticos que têm influência no parlamento e guardam seus 
podres em dossiês que vão ser instrumentalizados para ameaçá-los 
caso eles queiram aprovar algum projeto inovador para o país. O 
Gouveia não pode fazer mais no Congresso do que reagir com 
cartazes de repúdio às barbaridades cometidas contra o povo. Se a 
bandidagem souber do meu projeto vai querer destruir. O projeto 
dos bandidos poderosos para o povo é muito diferente deste. É um 
projeto de destruição total da cidadania e da dignidade da pessoa 
humana para dominação global de um novo messias.  

— Novo messias? E você já faz uma previsão de quem será o 
próximo messias? 
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— Digamos que eu tenha feito um divertido jogo de imaginação. 
Talvez numa próxima crise do capitalismo quando eclodirá a 
décima segunda guerra mundial, surja uma nova religião que 
organizará de novo a sociedade sobre as bases da boa nova trazida 
pelo novo messias. 

— Acredita mesmo que surgirá um novo messias? 

— É possível que um novo messias seja criado. De tempo em 
tempos o dominante precisa renovar as esperanças do dominado 
num futuro melhor. Acho que o sebastianismo só não vingou em 
Portugal porque os próprios dominados não permitiram. 

— Então surgirá um novo rei dos judeus. 

— Bom! Há rumores de que os legítimos porta-vozes de Deus 
querem um messias de origem inglesa. E por nascer numa 
monarquia, ele poderá ser legitimamente chamado de rei dos reis 
com força para fazer frente ao império romano-germânico. Um 
verdadeiro rei divino que governará o mundo. Então vão ter de 
contar a lenda de suas origens.  

— Aí todo mundo saberá que é uma lenda.   

— Isso não importa. O que os porta-vozes de Deus dizem que é 
verdade, é verdade. Imagine daqui a centenas de anos Sherlock 
Holmes substituindo o velho messias. A ele será atribuída uma 
origem obscura que ponha em dúvida sua descendência cristã. 
Haverá boatos de que ele tinha raízes judaicas. Também lhe darão 
uma morte trágica, talvez por ser pego numa armadilha mortal pela 
traição de seu caro amigo Watson. Então Sherlock será proclamado 
um mestre supremo, que fez verdadeiros milagres no âmbito da 
ciência criminal. Um exemplo de conduta a ser seguido. E sua 
brilhante trajetória na criminalística será comprovada pelos escritos 
de Sir Artur Conan Doyle que revela inclusive o endereço do grande 
mestre Sherlock no 221B da Baker Street, local que poderá ser 
visitado pelos historiadores e arqueólogos do mundo inteiro.  

— Por que os dominados são sempre tão facilmente enganados? 
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— Porque não veem as coisas como elas são. 

— A menos que se tornem dominantes — refleti. 

— Jamais se tornarão.  

— Por quê? 

— Por que são tolos, mas não são maus.  
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