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UM BLOG, UM LIVRO, 
VÁRIOS ASSUNTOS

No início dos anos 2000, começou no Brasil e no 
mundo uma onda blogueira e eu fui um dos que 
surfou nela. A exemplo de muitos outros, lancei 

um blog e ele, no contexto de então, acabou se transfor-
mando em sucesso, com um bom nível de leitura e de in-
teração entre os leitores, como mostram os mais de 13 mil 
comentários.

Com fôlego no início, o que significava postagens quase 
diárias, o ritmo foi diminuindo à medida que outros afaze-
res me ocuparam. A atividade do blog, prazerosa mas que 
nada rendia, precisou abrir espaço para trabalhos remune-
rados. Mesmo assim, por um bom tempo, ele foi mantido 
ativo, com publicações em intervalos maiores.

Chegou um tempo que os novos textos tornaram-se mais 
esporádicos e, em um determinado momento, praticamen-
te deixaram de ser feitos. O blog, cujo endereço é www.li-
noresende.jor.br, ainda existe, mas sua movimentação, à 
exceção de comentários, que continuam chegando, é prati-
camente nenhuma.

Os textos deste livro provem do blog. Nos em que esteve 
ativo foram mais de mil diferentes artigos com os mais va-
riados temas, O que tem em comum é o fato de serem escri-
tos dentro de minha visão de mundo. Neles, opino, discuto, 
critico, mas também conto “causos”, estórias, mostro cenas 
do cotidiano e falo sobre outros assuntos. 

Como uma forma de deixar registrado alguns dos assun-
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tos publicados, fiz uma seleção de temas e os estou trans-
formando neste livro. Ele aborda, sobretudo, os assuntos 
destacados pelos leitores, alguns engraçados e, mais de 
tudo, relaciona os tema que mais me tocaram, tanto do lado 
de quem escreve, quanto de quem sente, envolve-se e toma 
posição.

Ao decidir por fazer a seleção de assuntos e transformá-
-los em um livro, junto veio a decisão de que fosse uma pu-
blicação digital -  e-book – com distribuição gratuita, que 
poderia ser baixado e compartilhado pelo leitor. No meu 
entender, é a melhor maneira, pois os textos já estão à dis-
posição de quem os queira ler. 

Foi assim que nasceu O RETRATO DO MEU AVÔ, 
uma coletânea de textos que, embora datados, continuam 
atuais pelos temas que abordam e pelas estórias que con-
tam.

O livro oferece um meio alternativo de leitura, agrupan-
do um punhado de textos, facilitando a vida do leitor, que 
não precisará procurá-los em um blog. Se, no final, a lei-
tura trouxer algum prazer ou encantamento, sentir-me-ei 
recompensado.

Se O RETRATO DO MEU AVÔ despertar a curiosi-
dade para outros textos, dê uma passada no blog, que está 
classificado por categorias, e vejo se há mais assuntos que 
o interessam.

Espero que aproveitem.
E desde já, obrigado pela leitura.

Lino Resende
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QUAL É SUA HISTÓRIA?

Qual é mesmo a sua história? Certamente, em al-
gum momento, você já ouviu esta pergunta e ficou 
pensando no que dizer. Curioso que a gente não 

pensa em que tudo que fazemos e que falamos são histó-
rias. Olhe o ontem, por exemplo. O que foi que aconteceu? 
Certamente você se lembrará dos detalhes. Mas será que 
foi assim mesmo? Peça a outra pessoa para contar e verá 
que muitos detalhes são diferentes, pois cada um tem uma 
visão única do que acontece, seja com ele próprio, seja com 
aqueles que estão à sua volta, em casa, no trabalho, diver-
tindo-se, enfim, em tudo.

Somos o que somos por causa de nossas histórias, pois 
mais simples que sejam. Há algum tempo havia a percepção 
de que o homem era o único animal inteligente no planeta. 
Hoje, ninguém tem dúvidas de que outros animais são tão 
inteligentes quanto nós os somos. Veja o caso dos golfinhos, 
que tem - como os humanos - uma linguagem sofisticada, 
uma comunicação que pode mapear o que estão fazendo, 
indicando caminhos e mostrando onde está a comida. Ou o 
caso dos chimpanzés, capazes de aprender e de usar novas 
técnicas para conseguir o que querem.

Sim, a inteligência não é uma exclusividade dos humanos. 
Mas o que nos diferencia, mesmo, destes animais é que te-
mos história. Um golfinho não sabe - pelo menos os cientis-
tas ainda não descobriram - o que lhe aconteceu ontem. E 
os chimpanzés, por mais perspicazes que sejam, não sabem 
contar uma boa história, fazer rir, despertar o interesse ou 
simplesmente reclamar que está cansado, que precisa tra-
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balhar menos e ganhar mais. Você já havia pensando nisso?
Há, relacionado ao fato de estarmos sempre a contar his-

tórias, uma outra implicação: estamos falando sempre do 
que já aconteceu. O agora, quando o vivemos, será passado 
dentro de muito pouco tempo. E é deste passado, do que 
aconteceu, que falamos. Na verdade, afirmam os especialis-
tas, nós construíamos o passado, vivendo o presente e so-
nhando com o futuro. Deste, almejamos que nos aconteça 
o melhor, mas nunca sabemos, de forma efetiva, o que vai 
ocorrer. É o que fizemos, como o fizemos que nos molda. 
Onde eu estudei? O que estudei? Com quem estudei? Fui 
bom aluno? Fiz bons amigos?

As perguntas, normalmente, estão sempre direcionadas 
ao passado. É verdade que também constantemente nos 
perguntamos o que faremos amanhã. Podemos programar 
tarefas, antever o que pretendemos fazer, mas não pode-
mos garantir que será feito. O futuro ainda vai acontecer 
e, dele, só temos o desejo que aconteça. Com o passado, é 
diferente. Ele já aconteceu, faz parte de nossas vidas e, por 
isso, podemos contar as histórias que o envolve. E sejam 
elas muito boas, que nos trazem ótimas lembranças, ou o 
pior mico que já pagamos. É isso - o bom e o ruim, as boas 
e más histórias - que nos define.

Há ainda outra questão a respeito de nossas histórias. 
É delas que derivam literatura, teatro, cinema e televisão. 
Todos contam histórias. E nós os chamamos de ficção por 
contarem algo que, em princípio, não aconteceu “de verda-
de”. Neles, a ficção confunde-se com o real, transformando 
fatos em histórias e histórias em fatos. Um exemplo? Os 
realities shows. O que deveria ser um show mostrando a 
realidade não passa de um grande ensaio, com diretores de-
terminando comportamentos e o que cada um fará. É uma 
encenação, uma história. Exatamente como é história o que 
nos aconteceu ontem.

Agora, pense: O que na sua vida é real? Será que a sua 
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história não tem muito de ficção? Sim, tem. Mas isso não 
importa, pois faz parte da natureza humana fantasiar, até 
como forma de amainar a realidade. Como dizia Lacan, nin-
guém é capaz de ver a realidade. O que vemos são flashes 
dela. O resto, preenchemos com histórias, as nossas histó-
rias. E são elas, como já afirmado, que nos fazem o que so-
mos. Nós, na verdade, nos construíamos. E isto é um fato.

Então, me diga qual é a sua história?
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A DIVERSIDADE 
DOS HUMANOS

Acho que já disse no blog, mas vou repetir: Gosto 
de viajar. E viagem, no mais das vezes, significa, 
na ida e na volta, espera em aeroportos. Você che-

ga mais cedo, faz o check in e espera a hora do voo. Se tem 
conexão, sai e espera de novo. Esta espera oferece uma óti-
ma oportunidade de observação do que ocorre à volta, indo 
dos pequenos gestos do cotidiano à diversidade das pessoas, 
principalmente se estamos em um aeroporto brasileiro de 
grande tráfego, como é Guarulhos, em São Paulo. Nele, ao 
lado dos brasileiros se juntam pessoas de todo o mundo.

E foi em Guarulhos, à espera de meu voo, que a diversi-
dade das pessoas que passavam próximos a mim, chama-
ram minha atenção. São homens e mulheres de todos os 
tipos, com todos os tipos de roupa, com as aparências que 
chamaríamos de “normais”, mas também muito diferentes 
do que costumamos ver. E isso sem contar a verdadeira ba-
bel de acentos linguísticos, começando com os regionalis-
mos brasileiros e chegando a idiomas que, nem de longe, 
sabemos quais são.

Despertado para estes fatos, comecei uma espécie de 
observação mais sistemática. E o que eu vi foi confirmada, 
em primeiro lugar, a diversidade dos brasileiros. Somos 
brancos, negros, mulatos, morenos, amarelos. E somos al-
tos, baixos, magros, gordos. Temos olhos azuis, castanhos, 
negros e cabelos de diferentes modos e coloração. Alguns 
usam piercing. Outros, tatuagem. Alguns estão com roupas 
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formais, outros são hippies ou religiosos, que vão de judeus 
ortodoxos a pessoas carregadas de símbolos da umbanda, 
por exemplo. Nessa diversidade, alguns usam barbas, ou-
tros bigodes. Muitos tem óculos e uma boa parte é careca, 
contrastando com os que usam cabelos longos.

Há os que falam russo e os que são do Japão, da China, 
da África ou de qualquer outra parte do mundo. Ou talvez 
todos sejam brasileiros, já que, nesta observação, não há es-
paço para ir diretamente ao observado e perguntar de onde 
ele é. Temos muçulmanas, inclusive com o xador. E temos 
os que, olhados ao passar, não demonstram religião algu-
ma. Há os que usam chapéus. E os que estão de bermuda, 
contrastando com quem, por exemplo, está de terno, impe-
cavelmente vestido e aparentando ser um executivo viajan-
do a trabalho.

Ao se aproximar o meu voo - ouvindo a chamada de em-
barque - conclui - sem nenhum valor científico - que em 
qualquer lugar público que estejamos no Brasil, vemos uma 
grande variedade de tipos e de pessoas passarem por nós. 
Em um aeroporto de grande fluxo, tudo isso é maximizado 
e temos, no final, uma boa amostra de como somos nós, os 
brasileiros. E também da diversidade do mundo. Afinal, um 
grupo de japoneses não é idêntico e o mesmo acontece com 
gente de outros países. O que me surpreende é que, apenas 
humanos e com DNA muito parecido, somos tão diferentes. 
E esta diferença, vista apenas ao olhar alguém, deveria ser 
um indicativo de que por sermos diferentes deveríamos vi-
ver em paz.

Isso ocorre em um aeroporto com Guarulhos. Crenças, 
raças (?), costumes, gostos tudo convivem de forma harmo-
niosa. As pessoas podem nos surpreender pelo modo como 
são, pelo que vestem, pelo que creem, pelo que comem. O 
fato, no final, é que todos somos humanos e por mais dife-
rentes que sejamos, somos iguais. Faça o teste. Observe as 
pessoas e, tenho certeza, chegará à mesma conclusão.



14

O RETRATO DO MEU AVÔ

ISSO É COISA DE MULHER

Existem algumas estórias que marcam e ficam como 
que meio impagáveis. Há dias, ouvi uma destas.

Uma amiga estava na farmácia e encontrou ou-
tra pessoa, sua conhecida, que também fazia compra de 
medicamentos. Como tinha algum tempo que não se en-
contravam, começaram uma conversa relembrando alguns 
episódios que envolviam os dois. As coisas fluíram, até por-
que havia uma ligação familiar, distante, é verdade, mais 
havia.

Depois de falarem sobre família, filhos, relacionamentos 
e colocarem em dia as informações referente às duas par-
tes, o assunto chegou aos medicamentos, seus preços e a 
oportunidade de comprá-los em uma farmácia de descon-
tos, que trabalha com genéricos e, por isso, oferece preços 
menores que os de medicamentos de grife, que tem marca e 
pertencem aos grandes laboratórios.

Foi, então, que as coisas começaram a ficar interessan-
tes, com o amigo da minha amiga, comentando:

-Não sei o que minha mulher tem. Só sei que toda sema-
na compro este medicamento e sempre que pergunto para 
que ele serve, ela me diz: Isso é coisa de mulher. Já desisti 
de perguntar, mas continuo comprando sem saber para que 
é usado.

Ele havia conquistado a atenção da minha amiga e, não 
tenham dúvidas, despertado a curiosidade de quem estava 
por perto. Afinal, medicamento de uso contínuo não chega 
a ser uma novidade, mas o caso de “ser coisa de mulher” 
é que acabou despertando o interesse de quem, próximo, 
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ouvia a conversa.
Como havia declinado o produto, mas não lhe tinha dado 

nome, minha amiga acabou ficando mais curiosa e pergun-
tou:

- Que medicamento é esse que sua mulher toma? Tem 
muito tempo que está tomando?

O amigo da minha amiga parou e, do meio dos medica-
mentos que estava comprando, sacou uma caixa de Dime-
ticona, mostrando-a e dizendo que era o medicamento que 
sua esposa fazia uso constante. Além disso, acrescentou:

- Acho que se somasse a quantidade deste medicamento 
que já comprei, teria dinheiro para comprar um carro novo.

Como havia chegado a vez da minha amiga no caixa, ela 
pagou os medicamentos comprados e saiu apressada, con-
tendo o riso, pois sabia, muito bem, para que é que o remé-
dio comprado por seu amigo para a esposa servia.

A história é real e me foi contada, entre gargalhadas, pela 
minha amiga. Ela não resistiu à tentação de fazer blague 
com o seu amigo, que não reconhece os medicamentos que 
compra para a esposa e, pelo jeito, não tem curiosidade de 
ler a bula e ver para que eles servem.

A razão da contenção do riso e, depois, das gargalhadas 
pode ser explicada: Dimeticona é o nome genérico de Luf-
tal, um medicamento para gases, recomendado para quem 
os tem em quantidade e não consegue expeli-los.
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Sempre que me penso com mais idade, vejo o meu 
avô. Aos 90 anos, com familiares em vários Esta-
dos, ele viajava sozinho. E foi assim, sozinho, que 

chegou até a Bolívia, de trem e de ônibus.
Esta e outras histórias me fascinavam. E eu me via via-

jando. Acho que foi ele quem me despertou o gosto por via-
jar.

Por que isso? Porquê, aos 65 anos – e com mais idade 
– gostaria de ser como ele: ativo, bem resolvido, saudável 
e com disposição para enfrentar longas viagens. Ao mes-
mo tempo, com a paciência de quem senta-se com os netos 
e conta, em detalhes, repetindo se preciso for, o que fez e 
como fez.

Como ele, não penso em parar. Meu avô trabalhou até 
quase os 80 anos. Só então é que se dispôs a viajar, conhe-
cer locais onde nunca tinha ido e reencontrar parentes.

Hoje, com filhos crescidos, estou mais próximo do meu 
avô. Quero, como ele, poder sentar com netos, contar-lhes 
o que fiz, como fiz e ver, como acontecia comigo, seus olhos 
brilharem.

Quero, como ele ter o respeito, não por ser durão, mas 
por ser bondoso, sempre disposto a uma palavra de com-
preensão, de incentivo.

O que eu preciso? Nada. Só a minha vontade. Sei que não 
sou e nunca serei ele, mas em se tratando de melhor idade 
– terceira idade – tenho um espelho, o meu avô.

Quero ser, na velhice, um pouco o que ele foi: avô e pa-
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drinho. Ouso, até, dizer que era seu neto preferido. E isso, 
ainda agora, me emociona e me deixa com os olhos mare-
jados.

Padrinho, que saudade!. Mas saiba que você sempre es-
tará presente no meu coração. E me serve agora, como me 
servirá depois, de modelo.

O que eu quero ser, quando for idoso, é tudo o que meu 
padrinho e avô foi.

Se conseguir, estarei completo.
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OUVINDO (UM 
POUCO D) O SILÊNCIO

Pare. Feche os olhos. Desligue-se. Quantos sons na-
turais você ouve? Quais os sons que você ouve? Já 
notou que vivemos em um mundo onde o silêncio 

é o que menos conta. Estamos sempre cercados por algum 
tipo de barulho. São as vozes, longe e perto, que falam. É o 
motor do automóvel, o barulho dos pneus, os mais diversos 
sons. Todos criados pelo homem, gerado por engenhocas 
que criou ao longo do tempo.

Estes sons não estão na natureza, não são naturais, mas 
são eles que nos rodeiam. Pense nisso e se pergunte: que 
sons naturais você ouve ou ouviu nos últimos tempos? Eu 
me fiz esta pergunta e descobri que, apesar de morar à bei-
ra praia, próximo a um local bem arborizado, o que ouço, 
quase sempre, são os sons artificiais.

Fechando os olhos posso ouvir os carros passando, o 
som de vozes, a música ao longo, o motor de um cargueiro 
ou de um pequeno barco, saindo ou chegando. Um pouco 
mais ao longe o ronco surdo das máquinas do porto de Tu-
barão. E um pouco mais perto, o barulho do elevador, gente 
entrando e saindo.

Chegando ao final do ano, cansado, estressado, resolvi 
que devia me abstrair dos sons não naturais e ouvir um 
pouco do silêncio que me cerca e ao local onde moro. O que 
descobri? O som dos grilos, fazendo sua sinfonia. Os sapos 
coaxando ao longo, os pássaros noturnos com o seu canto, 
o som do mar, batendo na praia, o vento, balançando as 
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árvores e abrindo o seu caminho E tudo isso estava bem 
próximo, ao meu lado.

Se antes não os ouvia era porque não prestava atenção 
a eles. Os sons não naturais os sobrepujavam e eram estes 
que eu ouvia. Sabe o que aconteceu após a experiência? O 
cansaço se foi. A tensão sumiu. Minha disposição mudou. 
Descobri que posso me abstrair do barulho provocado e ou-
vir os sons naturais, produzidos das mais diversas formas. 
E que isso, além do mais, me desestressa e me acalma.

Foi uma nova experiência – e uma experiência nova. Na 
varanda, no escuro, de olhos fechados, pude ouvir à minha 
volta. Depois, abrindo os olhos, vi a lua, as estrelas. Senti o 
vento, ouvindo o farfalhar das árvores. E no meio delas, os 
grilos, os sapos, os pássaros. Ouvi, neste pouco tempo de 
silêncio, a voz da natureza. E foi uma ótima experiência. 
Foram momentos, mas valeram a pena.

Não virei místico. Não estou abdicando de tudo e viran-
do natureba. Não tenho a pretensão de ouvir a terra. Não 
vou fugir da cidade. Vou continuar ouvindo os sons que 
nós, humanos, das mais diversas formas provocamos. Mas 
devo confessar que também vou, a partir de agora, ouvir 
um pouco do silêncio. E, nele, sentir que apesar de tudo o 
que fizemos a natureza continua presente.
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DIVERSIDADE 
E DIREITOS HUMANOS

Olhe para o lado? O que você vê? Se estiver no Bra-
sil, na certa alguém diferente de você próprio. 
A verdade é que não somos iguais. O mundo se 

constrói com diferenças, não com igualdades e é essa diver-
sidade que o torna atraente. Pessoas são diferentes. Luga-
res, também. As culturas, o modo de viver, o sentir, o com-
portar-se, a cor da pele, a religião, os gostos, tudo aponta 
para a diferença.

Se somos diferentes, temos, no entanto, algumas coisas 
em comum. A primeira delas é que estamos todos presos 
ao mesmo planeta, embora em espaços díspares. E isso nos 
leva a uma primeira reflexão: só temos um mondo. E, nele, 
uma única chance de o manter para nós mesmos e para fu-
turas gerações. Esta é a grande base comum que une toda 
a humanidade, a preservação do planeta e, nele, o habitat 
para o homem.

Temos, também, uma só vida. E isso é ainda mais verda-
deiro em relação ao homem. Cada um de nós carrega uma 
carga genética que nos aproxima, apesar das identidades 
multifacetadas, dos parâmetros culturais, dos credos, dos 
gostos, da própria vida. E esta é uma vida curta. Então, por 
que não vivê-la em harmonia. E essa harmonia se dá não 
só em relação ao planeta, que precisamos preservar, mas e 
principalmente em relação aos nossos semelhantes.

Um mundo, uma vida então não significa que todos te-
nhamos de ser iguais, ter as mesmas crenças, adotar os 
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mesmos padrões culturais. Significa, sim, respeitar a di-
versidade, saber que existem diferenças, que não temos as 
mesmas crenças, os mesmos gostos, dizer não a padroniza-
ção, respeitar o espaço do outro e reconhecer que ele tem 
tanto direito como nós de defender aquilo em que acredita.

Só apostando na diversidade, que provoca o entendi-
mento, premia a comunicação e obriga à coabitação é que 
teremos, verdadeiramente, um mundo onde os direitos 
humanos sejam para todos. Coabitar – e somos levados 
compulsoriamente a isso – significa, no final, respeitar os 
espaços, as crenças e a cultura do outro. Saber que ele é 
diferente, mas que, no fundo da diferença existe um ser hu-
mano, que é igual a todos nós.

Brancos, negros, amarelos, pardos, índios, nórdicos, 
africanos, asiáticos, brasileiros ou latino-americanos so-
mos, no final, todos homens. E temos todos a mesma carga 
de DNA. É sobre uma base comum, que alia identidade e 
diversidade, que podemos construir um mundo mais justo, 
respeitando o que o outro é, faz e pensa. E assim, coabitar 
o planeta, construindo desde já uma utopia que é a busca 
da paz, do respeito à diversidade e do reconhecimento que 
somos únicos.

Só a partir do reconhecimento da diversidade, que é ba-
seada em uma igualdade – a de sermos, antes de tudo, seres 
humanos – é que podemos construir um mundo mais justo. 
E nele, construirmos, também, uma base para os direitos 
humanos, calcado na coabitação, que respeita diferentes, 
mas ressalta identidades. Aliás, bem dentro da proposta de 
Direitos Humanos, Um mundo, Uma vida.

Com tolerância, com entendimento, com respeito vamos, 
na certa, fazer com que tenhamos um mundo, uma vida. E 
ao fazê-lo estaremos destacando o respeito aos direitos hu-
manos, que é o direito de o outro ser diferente de nós.
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NÃO, AQUI É 
SÓ PRA LANCHES

Acho que nunca disse no blog, mas tenho uma die-
ta complicada, como frugalmente e já há algum 
tempo optei pelo que as pessoas chamam de “ali-

mentação saudável”. Não que não me permita, às vezes, co-
mer diferente. Mas se faço isso de modo contínuo, pago o 
preço de problemas digestivos, que não são agradáveis.

O que quero dizer, na verdade, é que os sanduíches es-
tão meio distantes da minha dieta. Primeiro, por não gostar 
muito deles, seja do McDonalds, Bobs ou outro qualquer. 
Depois, pelo fato de se os comer, ter problemas. Então, aca-
bo fazendo uma opção diferente, comendo uma salada, uma 
carne grelhada e pouco, bem pouco, dos outros alimentos.

Mas este texto não é para contar minhas aventuras ali-
mentares, mas para falar do hábito que vemos, todos os 
dias, ao frequentar, por exemplo, a praça de alimentação de 
um shopping. O que se vê, olhando-se à esquerda, à direita, 
para frente ou para trás, são filas nas lanchonetes que ofere-
cem estes suculentos sanduíches, cheios de gordura trans, 
com carne processada, um queijo bem gorduroso e batatas 
fritas – bem fritas, por sinal – em muita gordura. E para 
completar a dieta um copo bem grande de refrigerante, na 
maioria das vezes Coca Cola. Tudo bem saudável, não?

Mas existem exceções – e não é o meu caso, não. Um dia 
desses, na hora do almoço, próximo à minha mesa sentou-
-se uma família: pai, mãe, um casal de filhos e a avó. Quan-
do os vi chegar, pensei: Mais crianças que vão comer um 
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sanduíche. E, por causa disso, fiquei observando-os. Pri-
meiro, a mãe e a avó se levantaram. Pouco depois, voltaram 
sem sanduíches. Achei estranho, mas esperei.

Um pouco depois a menina, a filha mais velha, também 
se levantou. E voltou rapidamente reclamando de uma fila 
grande e de que não tinha o que ela queria. O menino a 
acompanhou e voltou também sem nada comprar. Depois, 
foi o pai. Saiu para comprar um chope, voltou, sentou-se e 
tornou a sair para fazer um prato onde só tinha carne. Cer-
tamente o tira-gosto para acompanhar o seu chope.

Com a filha reclamando que não ia a um dos restauran-
tes por estar com vergonha, o pai acabou se levantando de 
novo e indo ver se tinha o que a filha queria. Voltou, logo 
depois, sentou-se novamente e virou para a filha, afirman-
do:

- Não, ali é só pra lanches. Eles só têm sanduíches.
Fiquei agradavelmente surpreendido, mas não sei como 

a história acabou e o que, no final, as crianças comeram. 
Parece que não foram sanduíches, a ver os primeiros mo-
vimentos que fizeram. Também do lado dos pais não hou-
ve nenhum incentivo para que fossem ao McDonalds, por 
exemplo.

No tempo que acompanhei a família, lembrei-me de mi-
nha infância, com minha mãe dizendo que tinha de almoçar 
e jantar, não comer sanduíche, pois ele não era uma refei-
ção e não a devia substituir. Bem ao contrário do que hoje 
afirma a propaganda das várias redes que investiram para 
alimentar mal a população.



24

O RETRATO DO MEU AVÔ

AS PERIPÉCIAS 
DO “MOSQUITO”

Era um domingo agradável. Na sala da casa, 15 pes-
soas reunidas e uma, a Márcia, era o centro de 
atenções. A razão para isso era simples: ela sabe 

como contar uma história e era o que estava fazendo, de-
senvolvendo-a aos poucos, chamando a atenção para os de-
talhes, indo em um crescendo e chegando ao ápice.

Quem não gosta de uma boa história? Acho que todo 
mundo gosta, principalmente se ela parece inventada, mas 
não é, e traz um ótimo humor. Explico: Ouvi a estória de 
uma das pessoas mais bem-humoradas que conheço. E ela 
garante que é verdadeira, o que acredito. Então, vou contar 
o milagre, mas manter o santo anônimo.

Vamos a ela:
- Tia Branca, a senhora se lembra da Maria, do Alagados?
A pergunta foi feita ao grupo, atento e já antecipando o 

que seria contado. A interrogação ficou um pouco no ar, e a 
tia Branca, respondeu:

- Aquela que era prima do João, que morava perto do 
rio?

- Essa mesmo. A senhora sabe que ela casou? E que teve 
um filho?

Dona Branca não sabia.
- Pois é. Ela conseguiu engravidar e teve um filho, que 

nasceu muito raquítico. De início, teve problemas, mas de-
pois se aprumou. Permaneceu pequeno, no entanto…



O RETRATO DO MEU AVÔ

25

A contadora faz uma pausa, sorriu, olhou os presentes e 
continuou…

- … como era muito pequenino acabaram apelidando-o 
de Mosquito. E o apelido pegou. Agora, ele só é chamado 
assim.

Explicou que no interior, em cidades pequenas, sobretu-
do em Minas, os apelidos são muito comuns. E em alguns 
casos, as pessoas acabam sendo conhecidas só por eles. Se 
alguém perguntar pelos seus nomes, ninguém conhece.

- O Mosquito é pequenino, mas esperto. Também, com 
os pais que tem – pequenos que são – não poderia ser mui-
to maior. Mas, tia, ele é bem, bem pequeno.

À medida que a história fluía, a curiosidade ia aumen-
tando e as pessoas se perguntavam “onde é que ela quer 
chegar?”.

- Há algum tempo, a Maria e o marido foram passear na 
fazenda do João, que é perto do Alagados. O Mosquito nun-
ca tinha ido na roça, não conhecia as coisas, nunca tinha 
visto um pé de goiaba de perto, um pé de manga. Não es-
tava acostumado com os espaços livres. Quando teve tudo 
isso, ficou excitado, começou a correr.

Todos começaram a imaginar o que teria acontecido ao 
Mosquito. Será que ele havia caído? Se machucado? O sus-
pense ia aumentando.

- Pois, tia, a senhora não sabe. Em uma dessas corridas, 
o Mosquito acabou escorregando e, pequenino como é, caiu 
dentro de uma fossa. Em pânico, começou a gritar, alar-
mando a Maria, que saiu correndo.

Surpresos, os que ouviam a história tentavam imaginar 
a cena: um garoto pequeno, de seis anos, dentro de uma 
fossa, gritando a todos os pulmões, apavorado…

- A Maria correu. O João correu. Quando chegaram ao 
local da fossa viram o Mosquito que afundava, depois apa-
recia, gritando com toda força dos pulmões, e afundava. A 



26

O RETRATO DO MEU AVÔ

fossa era velha, nunca tinha sido limpa, então a senhora 
imagina…

A cena, imaginamos, não era bonita. Uma criança afun-
dada na m… e apavorada. O que aconteceria a seguir?

- Pois a senhora sabe: Filho da gente a gente cuida. E a 
Maria, vendo o Mosquito afundar e aparecer, todo bostea-
do, enfiou a mão na massa, sujou-se toda e conseguiu tirar 
o Mosquito da fossa.

Ato consumado, todo mundo prendia o riso. Afinal, não 
tinha acontecido nenhuma tragédia. A Maria e o filho es-
tavam sujos, “bosteados”, como disse, mas isso era fácil de 
resolver, nada que um bom banho não tirasse.

- Então, tia, depois de tirar o Mosquito, a Maria o levou 
para o tanque e deu um primeiro banho. Depois, no chuvei-
ro, deu outro banho.

Dona Branca, observando e sendo simpática, comentou:
- Acho que é o que qualquer mãe faria.
- É, sim, tia. Só que, dois anos depois, o menino ainda 

tinha um pouco daquele cheiro.
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“ELES FICARAM 
NAMORANDINHO”

Em um avião, por mais que você se esforce, não con-
segue deixar de ouvir algumas conversas. Quando 
há, então, um grupo animado, nem se fala. E foi 

em uma dessas situações que ouvi o relato de uma viagem 
de navio, feita por um grupo de amigas. Animadas, elas 
contavam detalhes e se detinham, algumas vezes, nos rela-
cionamentos estabelecidos a partir do embarque.

Jovens e bonitas, as mulheres falavam com entusiasmo 
do que tinha acontecido e não deixavam, é óbvio, de rela-
cionar seus encontros, os “ficar” com alguém e, mesmo, o 
que parecia ser o início de um namoro, assim, você sabe, 
“eles ficaram namorandinho”. Acho que alguém não enten-
deu, e outra explicou: não, é que ficaram juntos quase três 
dias. O junto, aqui, é encontrando-se no navio.

A viagem, pelo relato, parece ter sido divertida. Além de 
“pegarem” uns bons partidos nos dias da viagem, “ficarem” 
com alguns deles, as meninas – sem nenhuma ironia – se 
divertiram. E contaram alguns casos. Deles, o que ouvi in-
teiro foi interessante. As amigas estavam em seu camarote 
e alguém bateu à porta.

- Pode deixar, disse uma. Vou ver o que é.
Foi, abriu a porta e deparou-se com um jovem, de paletó 

e gravata. Sem entender nada, ouviu:
- O idiota aqui está procurando a garota que marcou de 

jantar com ele.
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Como não era nenhuma delas, foi embora. Mas elas o 
encontraram, de novo, à noite, no jantar. E ele contou que 
pagou o maior mico, pois foi batendo em todos os camaro-
tes e, no final, não descobriu quem o havia convidado para 
o jantar ou pedido que a acompanhasse.

As curiosidades, na verdade, complementaram a conver-
sa. O que me chamou a atenção, mesmo, foi o linguajar das 
jovens, que ia do “ficar” a uma série de outros termos, tanto 
para se referir a elas, quanto aos homens. Aparentemente, 
elas andavam à caça e também aparentemente, tiveram su-
cesso.

Por que isso tudo? Descobri que, em termos de vocabu-
lário dos mais jovens preciso aprender bastante. Descobri, 
de repente, que estou envelhecendo e vendo o comporta-
mento e o linguajar dos jovens como curiosidades.
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DE PARAPENTES E URUBUS

Voar é para os pássaros! Pode ser que há muitos 
anos a afirmação tenha sido verdade. Hoje, não. 
Mesmo antes da invenção do avião os homens 

sempre sonharam em voar. E fizeram isso, por exemplo, 
usando balões, incluindo-se dentre eles os do tipo zepelim. 
Sem asas, ele conquistou os céus, tal qual os pássaros.

Além de voar os homens aprenderam com os próprios 
pássaros. Dizem que Santos Dumont pensou no seu primei-
ro avião ao observar os voos dos gansos. Eles são desajei-
tados, mas voam por longas distâncias. A partir do primei-
ro voo, o avião foi sendo aperfeiçoado, até se transformar, 
como é hoje, em um dos principais e mais seguros meios de 
transporte de todo o mundo, levando, a cada dia, milhões 
de pessoas de um para outro ponto.

O sonho de Pégaso assim, tornou-se realidade. Não com 
asas que, no final, derreteram. Os homens, finalmente, 
voam. E quase como os pássaros. E é isso que, às vezes, ob-
servo da varanda de minha casa. Próximo do prédio onde 
moro tem um morro, o Morro do Moreno, que é um dos 
pontos usados para o voo livre no Espírito Santo.

Curiosamente, o morro é, também, um dos favoritos dos 
urubus. Você já observou como eles voam? Usam as térmi-
cas, elevam-se no ar com toda facilidade, aumentam a velo-
cidade, dão voltas, brincam, descem e tornam subir. E tudo 
isso com o menor esforço, sem bater asas, aproveitando-se 
apenas do ar quente.

É o que fazem, também, quem voa de parapente. Após 
a decolagem, aproveitam-se das térmicas, sobem, planam, 
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dão voltas levados pelo vento até decidirem que é hora de 
voltar. E o curioso é que, às vezes, urubus e humanos voam 
praticamente juntos, com os pássaros em concentração 
bem maior que os humanos.

Se aos poucos os homens realizaram o seu desejo de 
voar, ganhando – mesmo que de forma mais limitada – a 
liberdade dos pássaros, por mais que façam, não se igualam 
às aves que, usando o mesmo princípio, planam. É o caso 
dos urubus. O voo deles me fascina, principalmente pela 
facilidade com que voam, o que faz parecer que é uma coisa 
muito simples.

Não é, tenho certeza. Mas o que sei é que, tal como eles, 
os homens voam. Inclusive em asas artificiais, como são os 
parapentes. Vê-los, assim como o voo dos pássaros, é fasci-
nante. E deve ser uma bela experiência, que ainda não tive. 
E você, voaria de parapente? Eu confesso que, em princí-
pio, diria que não.
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IGUAIS, ATÉ PROVA 
EM CONTRÁRIO

Brancas, negras, morenas, mulatas, louras, índias, 
inteligentes ou não, trabalhadoras ou não, estuda-
das ou não, empregadas ou não, mães, solteiras, 

casadas, jovens, adultas, bonitas ou feias as mulheres são, 
segundo os geneticistas, exatamente iguais aos homens. 
Temos os mesmos genes e a variação deles, de uma para 
outra pessoa, é mínima.

A única diferenciação aparente entre homens e mulheres 
é o sexo. Elas são – e acho que os homens irão concordar – 
bem mais bonitas que nós, marmanjos. O problema é que, 
exatamente devido ao sexo, elas são diferenciadas. E trata-
das, na maior parte do mundo, como cidadãs de segunda 
linha.

Se geneticamente somos iguais, nós homens – e aqui falo 
pelo geral – sempre arranjamos um jeito de diferenciar a 
mulher. E de colocá-la em segundo plano. Hoje, no Ociden-
te a situação é um pouco melhor, com a mulher trabalhan-
do e conquistando seu espaço. Mas trata-se apenas de uma 
parcela delas. Se olharmos ao nosso lado veremos que mui-
tas mulheres são “do lar”.

E “do lar” significa, na maioria das vezes, não que quei-
ra ser assim, mas que esta situação lhe foi imposta. E isso 
na “civilização”, que é como nos vemos, no Ocidente. E nos 
outros lugares? A situação é bem pior. Na Ásia, no Oriente 
Médio e na África a opressão é sistêmica e constante. As 
mulheres só têm um direito: de servir ao homem. E de fica-
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rem quietas, passivas, conformadas com seus lugares.
Olhando a questão pelo lado brasileiro, podemos dizer 

que vivemos duas realidades. Em uma, as mulheres têm di-
reito, liberdade, trabalham, estudam. Em outra, enfrentam 
a mesma situação medieval de várias outras culturas, são 
deixadas em casa, transformam-se em objetos reproduto-
res e “servem” – no sentido de servidão, mesmo – a seus 
maridos.

Como mudar? O caminho é a educação. Universalizada, 
ela vai permitir à mulher sair da submissão, enfrentar o 
mundo masculino e abrir seu caminho, aliás como milhões 
já fizeram. E é a educação, também, que vai mostrar ao ho-
mem que mulher não é um objeto, que pode ser usado e 
colocado de lado. Ou que ela só existe para lhe satisfazer.

Com educação, homens e mulheres entenderão que são, 
sim, iguais e os genes provam isso. A diferenciação é cultu-
ral e cultura, como todos sabemos, pode mudar. E é para 
que ela mude que é a promoção da blogagem – no meu 
caso, antecipada em um dia, por não postar nos finais de 
semana -, que pretende defender a mulher, abrindo-lhe os 
caminhos da igualdade que, genética, não é obtida no meio 
cultural.
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O QUE É CERTO, 
É CERTO. O ERRADO...

Todos nós definimos, a partir da educação formal 
e do aprendizado em família e em grupo, o que é 
certo e o que é errado. Assim, chegamos a alguns 

conceitos básicos. Por exemplo: roubar é errado. E isso é 
tanto aplicável às pequenas quanto às grandes coisas. Por 
isso, criticamos os políticos que se aproveitam da função 
para usar o dinheiro público em seu proveito.

Mas e no dia a dia, como agimos? Não estranhe a per-
gunta. Ela parte do que constatei, durante a semana, mais 
de uma vez na hora do almoço. Às vezes, vejo coisas que 
considero positivas. Às vezes, não. E foi isso o que aconte-
ceu. Vou contar: Eu estava em uma fila para pagar a refei-
ção que tinha servido. A fila não era pequena, o que deixava 
algumas pessoas impacientes.

Enquanto a maioria – mesmo impacientes – esperava, 
chegaram duas pessoas bem vestidas, aparentemente edu-
cadas e de bom nível social, que foram pegar a sobremesa. 
Feito isso, dirigiram-se ao caixa e quiseram evitar a fila. Foi 
preciso que alguém lhes chamasse a atenção, dizendo que 
a fila era única. Voltaram a ela, mas começaram a comer a 
sobremesa antes de pesá-la e pagá-la. Agiam como se isso 
fosse a coisa mais normal do mundo. Como ambos estavam 
próximos a mim, pude ouvir parte da conversa e a justifica-
tiva era de que não dava para resistir à sobremesa, então, a 
comeram.

Não sei o que fizeram na hora de pagar, pois paguei mi-
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nha refeição e fui procurar um lugar onde pudesse comê-la 
em paz. A situação me incomodou, no entanto. Tenho visto, 
com muita frequência, pessoas defendendo posições para 
os outros, mas agindo da forma que condenam.

Aprendi que as coisas erradas, são erradas. Não importa 
se pequenas ou grandes. Por exemplo, comer algo no super-
mercado e não pagar é roubo. Assim, comer a sobremesa 
antes de pagá-la também é roubo. Pode ser uma coisa de 
pequena monta. Mas não é o tamanho que determina se 
estamos agindo certo ou errado.

Se há uma ética que preside nosso comportamento – e 
acho que há – o que é certo, é certo. E o que é errado, errado 
é. Não importa se somos educados, analfabetos, classe A ou 
classe E. Não creio – e não aceito – que haja uma ética que 
presida as ações alheias e as torne condenáveis, mas não 
sancionem estas mesmas ações quando as fazemos.

Estes pequenos gestos, de pessoas que são bem-educa-
das, bem de vida e que têm bons empregos, me irritam pro-
fundamente O gesto, simbólico que seja, representa uma 
quebra da ética. E no caso aqui relatado, por mais que se 
justifiquem estamos, sim, diante de uma ação de roubo. O 
restaurante foi roubado. E as pessoas foram os autores do 
roubo.

Sou radical? Talvez sim. Mas, como disse, se temos uma 
ética, o que é certo o é para todas as ações e, do mesmo jei-
to, é o errado.

Roubar, no meu conceito, é errado. Não importa se uma 
bala ou milhões.
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A ROUPA DO DEFUNTO

Existem estórias que parecem inventadas, feitas 
para nos divertir. Elas ficam mais interessantes 
quando descobrimos que não foram criadas, mas 

que aconteceram, relatadas por quem as presenciou ou vi-
venciou. Aqui, existem algumas destas estórias, como “Isso 
é coisa de mulher”, envolvendo uma amiga bem próximo e 
que, quando contada, nos fez - a todos que a ouviram - dar 
boas risadas. Ela não é a única, pois existem outras. Se es-
tiver interessado, dê uma procurada que irá encontrá-las.

Mas vamos voltar à questão: Desde o ano passado estou 
envolvido na produção de um livro de um amigo jornalis-
ta. Ele é um dos pioneiros do radiojornalismo no Espí rito 
Santo, um profissional respeitado do rádio que, hoje, não 
é assim tão conhecido. Na época do regime militar, ele foi 
um bravo defensor da liberdade de expressão, noticiando 
coisas que o regime não queria e buscando fazer um jor-
nalismo sério. O livro não envolve a história do autor, mas 
traz uma biografia dele. Ela, no entanto, se revela quem é, 
não é importante para este texto.

A ideia do livro é publicar uma série de textos que o autor 
escreveu ao longo dos anos e que não publicou. São artigos 
que falam das mais diversas coisas, indo do pessoal à polí-
tica e, desta, para o comportamento. E é exatamente neste 
último que fica a estória que conta e que, em determinado 
momento, propus que fosse o tí tulo do livro. Conservador, 
meu amigo não aceitou. Mas seria um ótimo tí tulo, ainda 
acho, e é por isso que de forma resumida a vou contar. A 
estória é real.
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Para situar a questão melhor é bom dizer que o meu ami-
go, profundamente religioso, costuma falar em alguns ve-
lórios e enterros, só o fazendo quando solicitado. E foi isso 
o que aconteceu. Na hora do enterro, o caixão foi movido 
para o local apropriado e, ainda descoberto, ficou sendo ob-
servado pelo coveiro. O morto estava bem vestido, de terno, 
e era mais ou menos do mesmo tamanho do profissional 
encarregado de enterrá-lo. O meu amigo falou e o enterro 
foi feito.

À medida que todos iam se afastando, meu amigo foi 
abordado pelo coveiro. Meio constrangido, falou-lhe sobre 
a roupa do defunto e perguntou se não a podia tomar em-
prestado. Surpreso, meu amigo quis saber os detalhes. O 
coveiro, pobre, não tinha recursos para comprar um terno 
e no final de semana, teria o casamento de um familiar. O 
que queria era tirar o terno do defunto, limpá-lo, se esti-
vesse sujo, usá-lo e depois devolvê-lo ao legí timo dono. O 
morto nada sofreria e receberia o terno de volta, com todo 
o cuidado.

Não sendo o “dono” do defunto, mesmo surpreso, meu 
amigo foi conversar com quem tinha acabado de perder 
um ente querido, disposto a defender o pleito do coveiro. 
De iní cio, encontrou relutância, mas acabou conseguindo o 
empréstimo do terno. O coveiro fez exatamente o que pro-
pusera. Retirou o terno do corpo, preparou-o e o usou no 
casamento. Depois, voltou e o devolveu ao morto.

A propósito da estória e do livro, o tí tulo que queria lhe 
dar era “O terno do defunto”. Ele sem dúvida chamaria a 
atenção e daria ao livro um tom de dubiedade, gerando 
curiosidade e levando à sua leitura. Meu amigo não aceitou 
e, no final, o livro chamar-se-á “O Palácio e o Gato”, que 
também é interessante, mas a história da roupa do defunto 
continua nele e, na minha opinião, é um dos artigos mais 
interessantes que escreveu.
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CUIDANDO DA 
LATARIA E DO MOTOR

Muitas vezes uma boa analogia explica tudo. O 
corpo humano, como sabemos, funciona como 
uma máquina. Para que tudo ande certo é pre-

ciso que todas as partes funcionem bem e em sintonia. Com 
isso, sentimo-nos saudáveis e a vida fica mais fácil. E tal 
como uma máquina, o corpo humano também sofre des-
gastes, precisa de manutenção, de cuidados que o levem a 
funcionar sempre bem, levando-nos de um para outro lado 
e permitindo que façamos o que devemos fazer. Podemos 
dizer que, analogicamente com o carro, nossa pele é a lata-
ria e o interior do corpo, o motor que impulsiona tudo.

É claro que um carro, aliás como o próprio corpo huma-
no, é muito mais que lataria e motor. Em um e no outro 
existem centenas de peças diferentes, de grandes aos pe-
quenos componentes que, juntos, fazem com que os dois 
organismos (?) funcionem. Se no carro um relê falha, ele 
pode parar. O mesmo acontece com o corpo humano, onde 
uma pequena falha pode provocar problemas grandes. Por 
isso é preciso sempre cuidado, olhando o funcionamento e 
vendo o que é preciso ser reparado ou substituído, no caso 
do carro, ou cuidado, no caso do corpo humano. Para efeito 
de comparação, a analogia está construída e, tal como faze-
mos com o carro, é preciso, no caso de nosso corpo, cuidar 
da lataria e do motor.

Mas qual o sentido de tudo isso? O fato é que, nos últi-
mos tempos, tenho recorrido com mais frequência aos mé-
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dicos, o mesmo ocorrendo com minha mulher. À medida 
que a idade avança, vamos descobrindo problemas para os 
quais nunca tínhamos atentado, o que nos leva a novos exa-
mes, novos olhares médicos e, como consequência, novos 
comportamentos, incluindo, quando é o caso, trabalho fí-
sico, tanto de fisioterapia, quando de outra movimentação, 
como na academia ou em caminhadas. Não estamos doen-
tes, nenhum de nós, mas, ao contrário de antes, precisa-
mos tomar mais cuidados com o corpo, com o que fazemos, 
como fazemos, com o que comemos, etc.. É normal.

Pois foi a partir desse novo comportamento, de maior 
preocupação com o físico, que demanda, às vezes, cuida-
dos especializados que, um dia desses, conversando com 
minha mulher, ela surgiu com a história da lataria e do mo-
tor. Muito bem-humorada - como sempre - ela construiu 
a analogia, lembrando que, no nosso caso, estávamos che-
gando a uma fase que é preciso ter cuidado tanto com a la-
taria quando com o motor. E é isso que vimos fazendo, não 
de agora, mas de há algum tempo, preocupando-nos com 
a boa alimentação, vida saudável, exercícios, etc. O que é 
feito tem o objetivo da prevenção, aliás e de novo, como a 
manutenção preventiva que fazemos nos nossos veículos.

Acho que a analogia serve perfeitamente para a situação. 
Os cuidados com a prevenção devem ser uma preocupação 
de todos e quanto mais cedo começarem, melhores serão 
as condições de vida das pessoas. Viver saudavelmente é 
sempre uma ótima opção.
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O MEDO NA HORA 
DO ALMOÇO

O título talvez não seja o mais apropriado, mas é 
o sentimento que me fica quase todos os dias na 
hora do almoço. Explico: Há anos fizemos a opção 

de não almoçar em casa. Inicialmente, devido aos compro-
missos profissionais, vida corrida, etc. Depois, por comodi-
dade mesmo, retirando da casa tarefas que milha mulher, 
cansada do trabalho, teria de assumir. Foi um arranjo que, 
no final, acabou se mostrando benéfica para os dois e que 
nos permitiu dedicar mais tempo a outras coisas, inclusive 
ficar juntos, conversar, fazer outras atividades que seriam 
tomadas pelo trabalho doméstico.

Feita a explicação, o fato: Com a opção de comer fora, 
a escolha feita, como a de milhões de pessoas em todo o 
Brasil, é por um self-service, o que significa comida rápida, 
com você chegando, se servindo, sentando-se, almoçando 
e saindo. O que ocorre, no entanto, na hora do almoço é 
muito mais do que chegar, servir, sentar, comer, sair. Há 
todo um envolvimento humano, com pessoas de todas as 
idades, casais, grupos de pessoas, conversas, interações e, é 
evidente, o ato de se instalar para fazer a sua refeição com 
calma, para alguns, com toda pressa para outros.

O que tenho observado é que, muitas vezes, chego ao res-
taurante e encontro pessoas à espera de lugares. Normal-
mente, sou avisado logo na entrada que há espera pergun-
tando se vou ou não esperar. Quase sempre, espero, mas 
também dou uma olhada no salão do restaurante para ver 
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se há algum lugar vazio. O corriqueiro é encontrar mesas 
de dois lugares com um só ocupante ou mesa com quatro 
lugares com um ou dois ocupantes. Os outros lugares ficam 
vazios durante todo o tempo. Neste caso, entro, sirvo-me 
e dirijo-me a uma das mesas com lugares desocupados e 
pergunto se posso sentar-me. Até agora, nunca recebi uma 
recusa.

O comportamento que adoto parece ser diferente do que a 
maioria faz. Casais, grupos, amigos, colegas aparentemente 
preferem que uma mesa fique vaga para ocupá-la. Com ra-
ríssimas exceções não vejo ninguém aproximar-se de uma 
mesa parcialmente ocupada e pedir licença para sentar-se e 
quando isso ocorre as pessoas são de mais idades, não os jo-
vens, que são maioria neste tipo de restaurante. Outra coisa 
a se observar é que, quando se trata de estranhos na mesma 
mesa, o que prevalece é o silêncio. Eles estão próximos, mas 
não se comunicam. É como se cada um ocupasse um espaço 
único, separado do resto do mundo.

Por que acontece isso? Não sei. Mas aparentemente, as 
pessoas parecem evitar o contato com quem não conhecem, 
demonstrando um determinado medo de aproximação. Ou 
será que é o receio de, ao perguntarem se podem sentar-se, 
receberem um não? Não sou analista do comportamento 
humano, portanto, não tenho explicação. O que vejo é a re-
alização desse distanciamento, deste “medo” quase todos 
os dias. Na hora do almoço, não somos, assim, os animais 
sociais que, dizem os especialista, os humanos são.
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DANDO ASAS 
À MINHA IMAGINAÇÃO

Sempre que me penso com mais idade, vejo meu avô. 
Este foi o primeiro parágrafo de um texto que es-
crevi em 2006 e que foi publicado no blog. Parte de 

uma blogagem coletiva*, o objetivo era que falássemos de 
nós mesmos. Ao fazê-lo, optei por lembrar-se do meu avô, 
que também era meu padrinho de batismo. 

Sua história é um exemplo. Agricultor, ele criou, primei-
ro, uma família de 10 filhos, encaminhando-os e depois as-
sumiu a responsabilidade de ajudar a criar a família de um 
tio, também bastante numerosa. Ao término desta tarefa 
que se impôs, começou a fazer o que gostava e que, nas suas 
idas e vindas e nas histórias que contava, deu asas à minha 
imaginação.

Padrinho, como eu o chamava, tinha familiares em várias 
cidades de vários Estados brasileiros, fruto da família gran-
de e de outras ligações familiares, com sobrinhos, primos, 
etc. Por isso, podia se movimentar de um para outro lado, 
sempre tendo um lugar onde era bem recebido. A constante 
é que, onde chegava, era disputado, pois todos o queriam 
por perto. Como criança, tive o privilégio de tê-lo em nossa 
casa por bons pedaços de tempo e era nestas paradas que 
ele se sentava comigo ao seu lado e contava as histórias de 
sua viagem, o que tinha feito, o que tinha visto, o que havia 
descoberto e, no final, o que pretendia fazer a seguir.

Cada história, cada fato, cada coisa nova me deixava 
pensando. Queria ver como era de perto, queria ter a mes-
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ma experiência e fazer como o meu avô. O desconhecido, 
no caso dele, nunca foi uma ameaça, mas a promessa de 
encontrar coisas novas, de viver nova experiência, de co-
nhecer outras pessoas, fazer amizades, estabelecer conta-
tos, aproveitando a vida de um modo muito simples. Ainda 
hoje tenho guardada sua imagem chegando à nossa casa: 
vestido de forma modesta, com um chapéu de feltro e com 
uma pequena mala, onde carregava suas coisas. Formal e 
reservado, não era dado a abraços, mas tinha sempre um 
sorriso nos lábios, trazendo a promessa de novas histórias, 
do que, para mim, eram novas aventuras.

Hoje, olhando em perspectiva, vejo que foi ele quem des-
pertou o meu interesse pela leitura, que não se restringiu 
aos livros, mas expandiu-se para revistas, jornais e folhe-
tos. Dei um passo adiante e comecei a acumular informa-
ções sobre outros lugares, escrevendo para Embaixadas e 
Consulados. Nos folhetos de divulgação que recebia, me 
imaginava um dia na bela paisagem das fotos. Queria ter a 
mesma experiência de padrinho, de ver o desconhecido, de 
conhecer o que poucos tinham visto, de viajar, de conhecer 
lugares, admirar-me deles e de ampliar, como ele fez, a mi-
nha visão de mundo.

Ao reviver este pedaço do passado, reconheço que as his-
tórias do meu padrinho e avô deram asas à minha imagi-
nação. Mas não me transformei no que ele foi. Sim, viajei, 
conheci novos lugares, encontrei novas pessoas, cruzei os 
oceanos, estive em culturas diferentes e perfiz um pouco do 
sonho que ele me fez sonhar. Descobri, neste percurso, que 
não existem pessoas iguais e constatei que nunca poderia 
ser igual ao meu avô. Sou eu mesmo, mas no que sou tem 
uma boa parcela do que ele construiu, ajudando a expandir 
a imaginação de um garoto do interior que, depois, ganhou 
a cidade e acabou conhecendo um pedaço do mundo.

*Blogagem coletiva era uma reunião de blogueiros que, em um dia 
específico, falavam de um mesmo assunto
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AS IDÉIAS QUE 
MUDARAM O MUNDO

Éramos jovens, cabeludos, usávamos roupas colori-
das e tínhamos a esperança de, com novas ideias, 
pregando a paz e o amor, mudar o mundo. Este 

é, de forma bem rápida, o perfil da minha geração, jovens 
que viram o ajuntamento de Woodstock para celebrar mui-
to mais do que a nova música que já havia tomado conta do 
mundo, o rock. 

Queríamos a liberdade que nossos pais não tiveram. 
Queríamos ser ouvidos, fazer com que as coisas fossem 
diferentes. E queríamos, também, liberdades pessoais, de 
poder contestar os mais velhos, colocando de lado o casa-
mento e defendendo o amor livre, a liberdade sexual e até o 
direito de tomar a sua droga em paz.

Anos loucos, dirão alguns. Outros, os relembrarão com 
saudade. O fato é que a partir das ideias surgidas na década 
o mundo mudou. A paz e o amor pregados podem não ter 
prosperado do jeito que se pretendia, mas na certa hoje o 
mundo é outro, muito mais diverso, muito mais tolerante. 
E isso, não resta dúvida, advém da pregação de uma ge-
ração que queria mais liberdade, que desejava pensar por 
ela própria e adotar caminhos diferentes dos feios por seus 
pais. 

Woodstock, neste contexto, foi um símbolo, algo que ex-
ternou o que toda uma geração - ou a maioria dela - sentia, 
pensava e queria. O rock, a festa, acabaram sendo pretextos 
para mostrar uma posição política, claramente a favor de 
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um novo meio de vida, de uma nova postura e de um novo 
meio de encarar a vida e as coisas a ela relacionadas.

Sexo, drogas e rock and roll, o epíteto mais comum para 
classificar Woodstock, é verdadeiro. Houve sexo, havia dro-
gas, sim, e muito rock. Se olharmos bem veremos que os 
três componentes do festival - além da própria liberdade de 
quem dele participou - não é estranha aos humanos, já que 
os dois primeiros e mais a música nos acompanha desde há 
muito. 

Juntá-los não chegou a ser uma grande novidade. O que 
era novo foi a maneira como foi feito, que fugia de todos os 
padres de espetáculos até então realizados e baseava-se na 
filosofia do “paz e amor”, cunhada pela geração dos anos 
60. Ela queria amor, pregava a paz, o entendimento, mas 
queria, acima de tudo, liberdade, respeito aos outros, a con-
vivência pacífica entre as pessoas.

Mas isto foi conseguido? Ainda temos guerra, vemos a 
intolerância em várias partes do mundo, o desrespeito à 
pessoa humana e o ódio sendo a marca de regiões, de etnias 
que se matam apenas pelo fato de serem diferentes. Olhan-
do assim, parece que nada mudou. 

Mas não é verdade. Houve mudança e ela foi muito gran-
de, como o avanço dos direitos humanos, o respeito pelos 
direitos pessoais, liberdade de crença, convivência mais pa-
cífica entre as pessoas, enfim, mudamos de verdade, pelo 
menos em comparação com a sociedade que tínhamos an-
tes. E essa mudança decorreu em grande parte do que uma 
geração pregou e praticou, influenciando pessoas, criando 
uma nova consciência.

Hoje, vivemos novamente uma encruzilhada. Temos 
a oportunidade de influenciar o futuro, fazê-lo diferente, 
caminhando no sentido de um maior entendimento entre 
as pessoas, de conseguirmos a paz. E as condições que se 
nos apresentam são muito melhores do que as havidas em 
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Woodstock e nos anos 60, a começar por um planeta real-
mente interligado, vivendo o mundo da informação. Se a 
crença de Woodstock, dos hippies e dos anos 60 não mais 
persiste inteiramente, o que lá foi pregado acabou sobre-
vivendo na forma de um novo comportamento. Cinquenta 
anos depois do festival que se transformou em símbolo é 
hora de, novamente, pensarmos: o que queremos mudar?

Na certa, como os jovens que se reuniram em Woods-
tock, queremos um mundo melhor, com mais liberdade, 
com entendimento, com paz. Queremos construir o futuro. 
Como? Tomando, como eles, atitudes, mostrando que que-
remos mudança, indo contra o conformismo quase geral 
que nos assola. 

Rebeldia, o símbolo de uma geração, precisa ganhar um 
novo significado. E todos nós, rebeldes antigos ou novos, 
podemos dar nossa contribuição para a mudança. Fazen-
do-o, talvez daqui a 50 anos, quando se olhar a história, 
poder-se-á dizer que os anos iniciais do século XXI foram 
marcos de mudança e graças a isso nossos filhos e netos 
viverão em um mundo melhor.
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SOMOS O QUE PENSAMOS

Há alguns anos o economista Edmar Bacha cunhou 
uma expressão para demonstrar a desigualdade 
no Brasil. Criou, então, a Belíndia - metade Bél-

gica, metade Índia. No primeiro caso, um país de primeiro 
mundo. No segundo, com áreas de pobreza comparadas - 
ou pior - que as da Índia. Depois, já disseram que a metade 
Bélgica continua, mas que tínhamos - e temos - áreas piores 
que as piores da África. 

Desde o surgimento da expressão, as condições do Bra-
sil mudaram, houve avanços. Mas ainda vivemos em dois 
mundos. Em um deles, somos democratas, a favor do con-
trole do Estado, contra a censura, a favor das liberdades 
sociais e da igualdade de oportunidades para todos. Este, 
na verdade, não é o país de todos os brasileiros, mas da mi-
noria deles, dos que são bem-educados, fizeram cursos uni-
versitários, têm bons empregos, bons rendimentos, leem, 
vão ao cinema e têm influência.

De outro lado, o Brasil maior, que engloba a maioria dos 
brasileiros, é corporativo, defende a intervenção do Estado 
em todos os setores, apoia - ainda que em minoria - a cen-
sura, acha normal a Polícia torturar e matar, põe todas suas 
esperanças nas mãos do Governo, olha para cima - para 
quem está mais acima na pirâmide social - com respeito, 
tanto que o chama de “senhor” ou “doutor”, é pobre, não es-
tudou ou estudou pouco, é preconceituoso, extremamente 
conservador e religioso.

O Brasil que nós vivemos, não é o verdadeiro. O país li-
beral, com costume liberais, que não se importa com o ho-
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mossexualismo, que se envergonha do preconceito contra 
negros, pardos, nordestinos e pobres, que vê a saída na de-
mocracia, é uma fantasia nossa. Ele só existe para um pe-
queno número. E neste país não se admite a corrupção, o 
emprego de parentes por políticos só pelo parentesco e não 
se perdoa o desperdício do dinheiro público.

No Brasil de verdade, da maioria, estes comportamentos 
são tolerados. E o político é visto como a salvação de todos, 
desde como forma de conseguir um emprego, como dar um 
jeitinho, fazer andar um processo, evitar um problema. E 
é este país que explica a nossa política, os nossos políticos. 
Eles, na verdade, representam o Brasil real, não a pequena 
parte que nós constituímos.

No nosso país, achamos que somos responsáveis pela 
construção de um país melhor. No outro Brasil, que não é 
nosso, a tônica é de cada um por si, e o público que se lixe, 
já que o Governo não faz nada. O patrimônio público não é 
visto como de todos, mas somente do Governo e é ele quem 
tem de tomar conta. Se não o faz, por que o cidadão vai se 
preocupar?

E para completar: O Brasil que não é o nosso é o dos 
que acreditam que têm um destino traçado e não o podem 
mudar, que só confiam na família, desconfiam dos amigos e 
mais ainda dos estranhos, que diz não ser preconceituoso, 
mas olha de lado os negros, os pardos e, se não for nordes-
tino, os que vêm do Nordeste. E este Brasil está no Sul, no 
Sudeste, no Centro Oeste, no Nordeste e no Norte.

Os números que revelam este novo (velho) Brasil - e que 
o separa do país em que vivemos e que pretendemos que 
mude - é o livro A Cabeça do Brasileiro, escrito, a partir 
de uma ampla pesquisa, pelo cientista social Alberto Carlos 
Almeida. Os números, no final, explicam o país em que di-
vidimos com a maioria e mostra que, antes de tudo, somos 
o que pensamos.
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Se você, como eu, tem a pretensão de entender o Brasil, 
esta é uma leitura que recomendo. E digo mais: é funda-
mental.
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O QUE OCUPAVA 
MINHA IMAGINAÇÃO

Quando criança e até adolescentes os personagens 
que ocupavam a minha imaginação eram bem 
outros, diferentes dos que ocupam as mentes dos 

jovens de hoje. Pra começar, minha mãe sempre destacava, 
quando se falava em mitos, assombrações, saci-pererê ou 
curupira que tudo era invenção, que não precisaria me pre-
ocupar, pois tais coisas não existiam.

Sim, é verdade, não existiam. Como não existem hoje. 
Mas nem por isso deixava de imaginar como seria, de ver-
dade, um saci andando em uma perna só. Ou um curupira, 
com os pés virado ao contrário e indicando que, para onde 
parecia que estava andando era, na verdade, de onde vinha. 
Ao lado deles ficava, ainda, imaginando como seria uma as-
sombração e se, em noite escura, ela viria nos assustar.

O que sabíamos, e víamos reproduzido nas folias de reis, 
era uma permanente luta do bem contra o mal, o que era re-
forçado pelos sermões do Monsenhor Pavezi, o pároco local, 
ou seu substituto, Monsenhor Belloti, austeros sacerdotes 
que sempre usavam batina preta e, de forma explícita, nos 
dizia que se não fôssemos obedientes e seguidores dos ensi-
namentos da Igreja Católica o que nos estaria reservado era 
o inferno. E nele, pelo que pintavam, tinha coisa muito pior 
do que o saci e o curupira.

Havia, ainda, outras manifestações, mas elas ficaram 
distantes, cada vez frequentadas por menos pessoas. No fi-
nal, todos nós nos deixamos levar por uma nova cultura, 
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a de massas, que através da televisão nos mostrou novos 
mundos, nos trouxe novos costumes e nos criou novos de-
mônios, transformando o medo que era local em algo glo-
balizado. E na esteira dessa mudança, as brincadeiras do 
saci e as peças pregadas pelo curupira foram substituídos 
pela horrível cara do halloween.

Aos poucos, este produto tipicamente importado, foi ga-
nhando espaço entre os jovens, mais ligados na televisão. 
E os mitos nacionais, também aos poucos, foram sendo es-
quecidos. O saci saiu do Sítio do Pica-pau Amarelo e não 
voltou. Como o curupira não tinha um Monteiro Lobato 
para imortalizá-lo, acabou nem aparecendo e foi, também, 
suplantado pelo que importamos, adotando uma cultu-
ra que, não era nossa. Meus filhos já viveram o tempo do 
halloween, promovido na escola em que estudavam.

Há um outro lado a considerar, que é a promoção feita 
pelos meios de massa daquilo que vende, que pode gerar 
lucro e que pode ser produzido em série. A globalização 
permite a estandardização, com um único produto sendo 
feito para todo o mundo. E não dá para fazer isso com a 
cultura local, que varia de localidade para localidade. Veja o 
caso da folia de reis, uma bela representação da eterna luta 
entre o bem e o mal, que é diferente em cada lugar em que 
é encenada.

Com a mudança, as nossas manifestações - o saci, o 
curupira e tantas outras - acabaram se transformando 
no pitoresco, o que chama a atenção por um minuto mas 
logo depois é esquecido. Não há como internacionalizá-
-los, criando padrões. Então, é preciso adotar os padrões 
já existentes, disseminados, com ritos estabelecidos, como 
é o caso do halloween que, até no nome, é estrangeiro. Não 
temos uma tradição de bruxas, como na Europa e Estados 
Unidos. E isso transforma esta manifestação em absoluta-
mente artificial.

Neste caso, como em vários outros, fomos internaciona-
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lizados. E é por isso que vemos a comemoração do hallowe-
en, mas nada que fale das nossas velhas tradições. E não 
se afirme que é saudosismo, pois não é. Mas o fato é que, 
adotando um “novo folclore” - que não é nosso - estamos 
colocando de lado os ritos, mitos e fatos culturais que, ape-
sar da globalização, ainda persistem no país.

Talvez, aproveitando-se da blogagem coletiva destinada 
a falar sobre a importação do folclore, fosse hora de falar-
mos das velhas tradições, retomar os velhos mitos e fazer 
com que, tal como na minha infância, o saci, o curupira e 
outros personagens da nossa cultura popular preencham a 
imaginação de nossos jovens e crianças.
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O MUNDO MUITO 
ALÉM DA FAZENDA

Qual é o tamanho do seu mundo? Esta é, certamen-
te, uma pergunta retórica, já que não se pode me-
dir mundos individuais, limitados por quem so-

mos, o que fizemos e o caminho que percorremos. Também 
não dá para fazer comparações, determinando se um está 
certo e o outro, errado.

O nosso mundo é gerado a partir de escolhas, sonhos e o 
percurso de um longo caminho, mas sempre começa em al-
gum ponto, um que lhe dê o foco e o leve a decidir se quer ir 
adiante, alargar o seu horizonte, ou vai deixá-lo onde está, 
limitando o seu mundo ao local onde nasceu, cresceu e vive.

Por que tudo isso? Há algum tempo decidi falar de ex-
periências pessoais. Algumas, são fruto da reflexão de um 
novo tempo, quando a vida fica mais calma e  nos oferece a 
oportunidade de refletir sobre o caminho que percorremos, 
o que fizemos e onde chegamos. E foi nesta condição que 
comecei a pensar sobre o mundo em que me criei e como 
o alarguei. Filho de pequenos agricultores, cuja família ti-
nha, há muito tempo, este mesmo tipo de atividade, acabei 
sonhando um pouco mais longe e adotei um caminho dife-
rente. O que me despertou? Acho que o principal foi a ima-
ginação. Primeiro, estimulada pelas estórias do meu avô, de 
suas viagens, das coisas que viu.

Ao ouvi-las, ficava imaginando como era o mundo além 
da fazenda e o que poderia ver dele se dela saísse. Depois, a 
leitura e um dos fatores foi o Almanaque do Tico Tico, 
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publicação destinada ao público juvenil, que falava, dentre 
outros assuntos, sobre ciência. 

Lembro-me claramente do espanto de descobrir que 
após as nuvens, havia sol. Que havia aviões cortando os céus 
e grandes navios no mar, cuja água era salgada. Juntos, a 
informação e as estórias, incendiaram minha imaginação e 
quis experimentá-las eu próprio. 

Descobri que o único caminho que poderia me levar a 
isso seria os estudos e comecei a perseguir um intento de ir 
muito além do que meus pais conseguiram e de que muitos 
da minha família - ampliada - sequer imaginavam.

Estimulado, quis estudar e me esforcei ao máximo para 
ser um bom aluno. Nem sempre o consegui, mas ganhei o 
apoio de meus pais. A preparação poderia me levar a um 
concurso público, um cargo estável, uma boa carreira e, se 
a conseguisse, estaria encaminhado. 

Para que frequentasse a escola, meus pais fizeram sacri-
fícios, mudaram-se para a cidade e cheguei a um patamar 
onde meus amigos e meus primos não tinham chegado, a 
conclusão do era então chamado de ginasial. Mas não parei. 
Surpreendi meus pais dizendo que queria continuar a estu-
dar e que, para fazê-lo, queria me mudar para a capital do 
Estado, onde também começaria a trabalhar. E o fiz.

A cada passo, as cercas da fazenda iam se ampliando e, 
com elas, o meu mundo se alargava. Estudos e trabalho, 
durante um tempo foram o meu foco. Passei pelo que se 
chamava de segundo grau, entrei na Universidade, fiz um 
primeiro e um segundo curso, entrei para a redação de um 
jornal, galguei postos, me casei, tive filhos e os vi crescer, 
ganhar rumo e se estabelecerem profissionalmente e che-
guei ao atual momento, que me permite refletir sobre o que 
fiz e ver como o meu mundo se alargou, indo muito além do 
muro da fazenda. 

O trajeto que fiz foi pessoal, mas não sou o único a fazê-



54

O RETRATO DO MEU AVÔ

-lo. A cada dia milhares de jovens sonham em ir muito além 
de seu próprio mundo. Alguns conseguem. Outros, não. 

Por que? 
Não sei dizer.
O que sei, pela experiência vivida, é que cheguei muito, 

mas muito mais longe do que imaginei que chegaria. Se me 
esforcei para conseguir, fui também muito ajudado ao lon-
go do caminho. E esta ajuda veio da família, de amigos, de 
nova família formada, de colegas. O que descobri é que você 
pode, sim, ampliar o seu mundo, mas nunca o fará sozinho.



O RETRATO DO MEU AVÔ

55

EU QUERO COMER 
SEM BICHO

Não sou frequentador de feiras livres - na verdade, 
fui a elas poucas vezes - e durante muitos anos 
compramos verduras e legumes para a família em 

um mercado, onde tínhamos fornecedor constante, que co-
nhecíamos e que sempre procurava nos oferecer o melhor. 
Há alguns anos, no entanto, os mercados ficaram démodés, 
perdendo espaço e no final desaparecendo graças à adoção 
pelos supermercados da venda deste tipo de produto. 

Comprando em maior quantidade, o supermercado pode 
oferecer legumes e verduras por preços mais competitivos, 
o que torna difícil a vida de quem se dedica só a este tipo 
de atividade e é um pequeno lojista. O que sobrou, no final, 
foram as feiras livres onde produtores expõem e vendem o 
que produzem ou que adquirem de terceiros, não estando 
sujeitos ao custo de um lojista.

Há algum tempo, para acompanhar a mãe, que sempre 
fez feira, minha mulher começou a frequentar uma delas, 
que ocorre na Praia de Itapoã, em Vila Velha. E a cada fi-
nal de semana, quando volta, ela tem sempre uma “estó-
ria” nova para contar. São causos relacionados aos próprios 
produtores e o que eles fazem, tanto quanto a forma que 
falam e a concordância ou palavras que não expressam no 
melhor do idioma. 

Normalmente, rimos deste tipo de coisa, mas compreen-
demos que muitos dos feirantes não tiveram outras oportu-
nidades e, ambos, louvamos o esforço que fazem, que não é 
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pequeno, sobretudo aqueles que produzem o que oferecem 
aos clientes - e devido ao tempo que os frequenta, tem um 
carinho especial com a minha sogra.

Nesta mesma feira existem vários agricultores e produ-
tores que adotam o estilo orgânico, fazendo com que ver-
duras, legumes e frutas cresçam sem o uso de agrotóxico. E 
é neles, preferencialmente, que minha mulher se abastece 
e à casa, sempre à procura do que é mais saudável e que, 
infelizmente, não é acessível a todos, já que tem um preço 
maior do que o que é cultivado com o uso de agrotóxico. 

E foi em uma barraca destas, que fornece uma alface 
ótima, que ela ouviu um dos clientes, primeiro, mostrando 
que havia, em um dos pés de alface que havia pegado, “bi-
chos”. Se você não sabe, lagartas são normais em verduras 
que não são tratadas com veneno e o fato de aparecerem 
indica que ela é boa, saudável.

O que fez a freguesa? Perguntou se não havia alface sem 
“bichos” e quando o feirante - que também é produtor - ex-
plicou que adotava a agricultura orgânica e que, nela, há 
sempre a possibilidade de aparecer uma ou mais lagartas 
nos produtos, a senhora virou para ele e afirmou: 

“Eu, hein!. Eu quero é comer sem bicho”. 
A tal possível freguesa não ouviu, mas após isso o produ-

tor comentou: 
“Se ela quer morrer envenenada, o problema é dela”. 
O episódio reflete o que a grande maioria das pessoas 

adota na hora da alimentação. Elas estão sempre à procura 
do que é mais bonito, tem melhor aspecto, é maior ou mais 
doce, sem se preocuparem com a forma como o que com-
pram e comem é cultivado.

E isso não se aplica somente às verduras, legumes e 
frutas, mas também às carnes e o que uma família usa no 
seu dia a dia, o que pode ser constatado em uma visita a 
qualquer supermercado e à observação do que as pessoas 
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põem no seu carrinho. É impressionante a quantidade de 
produtos enlatados e pré-preparados. Eles podem ser até 
gostosos, mas saudáveis é que não são, pois normalmente 
são carregados de açúcar, sal e outros “ingredientes” que 
nada tem com alimentos. Eu até compreendo esse compor-
tamento, mas é uma pena.

Viver de forma mais saudável, no meu entender, é essen-
cial. Hoje, mais do que nunca.
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A ENCOMENDA E 
O PRESENTE QUE NÃO FOI

Estamos todos envolvidos por estórias engraçadas, 
aconteçam elas conosco ou com amigos, parentes 
ou alguém que conhecemos. De quanto em vez al-

guém chega e nos conta casos e causos que nos fazem rir 
e que, ao mesmo tempo, parecem fantasia, invenção, mas 
que são reais, aconteceram. Envolvido em uma família que, 
junta, tem dezenas de pessoas, frequentemente ouço algu-
mas dessas estórias e a última parece até um desses contos 
de non sense, onde as coisas não fazem muito sentido. Mas 
achei que era interessante e a estou trazendo aqui.

No grupo reunido, um deles perguntou:
- Vocês já sabem a estória da encomenda e do presente 

que não foi?
Ninguém sabia, mas todos ficaram curiosos e as pergun-

tas começaram. O autor da pergunta, com toda calma - uma 
de suas principais características - sorriu, olhou em volta, 
vendo se tinha captado a atenção dos participantes, pigar-
reou e começou:

- Nesta semana, no final do dia, tocou o interfone lá em 
casa. Atendi. Era da portaria do prédio e o porteiro avisou 
que havia chegado uma encomenda para a empregada que 
trabalha conosco há longos anos e se eu queria que ele a 
colocasse no elevador, onde eu o pegaria.

- Não, não é preciso fazer isso. Deixe aí, quando ela che-
gar amanhã, pela manhã, você entrega diretamente a ela, 
respondi para o porteiro e voltei para o que estava fazendo.
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Concluída a primeira parte ele parou, tomou um pouco 
de água, olhou novamente em volta e vendo que as atenções 
continuam voltadas para a estória, continuou.

- No dia seguinte, pela manhã, sai para minha atividade 
física habitual e quando retornei a empregada já havia che-
gado. Não me lembrei da encomenda e tanto foi assim que 
tomei banho com toda calma, após o que sentei-me para ler 
os jornais do dia.

Quando estava lendo o primeiro dos jornais, repleto de 
fatos e ocorrências policiais que refletem uma parte do nos-
so cotidiano, lembrou-se da encomenda, exatamente na 
hora em que a empregada estava por perto.

- Maria, você pegou uma encomenda para você na por-
taria?

Ela afirmou que sim, mas que era meio estranho, já que 
não tinha nome de quem a tinha remetido e, também, que 
não haviam usado o seu nome completo, Marialva - que de-
testava - mas apenas Maria, como era conhecida pela famí-
lia e pelos amigos.

- Brinquei com ela, dizendo que tinha arranjado um ad-
mirador secreto que a quis presentear.

O mais estranho, ela esclareceu, é que na encomenda 
estava um amassador de batatas, do tipo manual. E Maria 
simplesmente não conseguia entender como alguém havia 
lhe enviado a peça. Achava que só podia ser engano, mas 
ela a única Maria no prédio e o endereço estava correto. 
Curiosa, abriu o pacote e descobriu o objeto, matando a 
curiosidade.

- Vou pegar para o senhor ver!
Ela entregou o embrulho ao patrão e este conferiu os da-

dos. Lá estava, mesmo, o nome da Maria, o endereço cor-
reto, nenhuma identificação do envio e um amassador de 
batatas novinho em folha. Quando ia devolver o objeto à 
empregada, sua mulher chegou, viu o objeto e ouvir uma 
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rápida explicação sobre sua chegada.
- Maria, na verdade, este não é um presente para você. 

Eu o encomendei no Mercado Livre e como o vendedor pe-
dia um nome para a entrega, coloquei o seu, sabendo que 
estaria em casa e o receberia. Estou procurando este tipo 
de amassador há tempos e não conseguia encontrá-lo. Não 
sabia quando iria chegar e me esqueci de avisar a você.

A encomenda, então, ficou sendo o presente que não foi. 
A estória estava esclarecida. A Maria ficou sem o presente 
surpresa e a casa ganhou um novo amassador de batatas. 
Para a Maria sobrou o fato de ser ela quem, na maioria das 
vezes, irá usar a nova ferramenta, o que, de certa forma, 
confirma que o “presente que não foi”, acabará sendo, indi-
retamente, para ela.
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VIVENDO TÃO PERTO 
E MORANDO TÃO LONGE

Há alguns dias saindo do elevador do prédio onde 
moro e chegando à garagem encontrei-me com 
uma vizinha com quem convivemos desde que 

nos mudamos para nossa casa atual, o que faz bastante 
tempo. Ao me ver, comentou que havia muito tempo que 
não nos ví amos, não nos encontrávamos. E era verdade. 
Paramos por um momento, trocamos algumas palavras e 
seguimos adiante, cada um preocupado com o que tinha de 
fazer, com horários, compromissos, etc.

Depois que cumpri compromisso previamente agenda-
do, fiquei pensando no que aconteceu e me veio à memória 
uma frase que disse a essa nossa amiga e que me levou a 
uma maior reflexão sobre o momento em que vivemos. A 
frase é a do tí tulo: Morando tão perto e vivendo tão longe. 
Foi a forma que encontrei para justificar que, morando no 
mesmo edifí cio, nos encontremos tão pouco. É que a vida 
nos faz ter horários e atividades diferentes, nos deixando 
distantes uns dos outros.

Morando em prédios, muitas vezes com dezenas de 
apartamentos, temos dezenas de vizinhos, mas pouco nos 
encontramos com eles. Às vezes no elevador, subimos com 
alguém, mas é o tempo para um cumprimento, perguntar 
se tudo está bem. É o mesmo que encontrar um conheci-
do na rua, a caminho de um compromisso. Na verdade, a 
proximidade da moradora não nos aproxima como pessoas 
e não sei se ocorre com você, mas fico sem ver alguns vizi-
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nhos durante meses. Nossas chegadas e saí das nunca com-
binam e, por isso, só os vejo de forma esporádica.

A vida moderna nos impõe um ritmo que nos faz sentir 
como se o tempo estivesse sendo comprimido, dando-nos a 
impressão de que passa de forma muito mais rápida do que 
há algum tempo. As horas continuam tendo 60 minutos, 
mas voam. Os meses ainda tem 30 dias, mas passam mui-
to mais rápido e bem o ano não começou, já estamos em 
março. Vivemos em um ritmo muito mais rápido, frenético 
às vezes, e uma das consequências é que não mais temos 
tempo para cultivar as pessoas.

A correria, a pressa, o cansaço, o estresse e a série de 
atividades que se sucedem fazem com que, ao chegarmos 
em casa, queiramos tranquilidade, descanso e, com isso, 
acabamos nos encastelando, deixando de lado as relações 
pessoais. Por isso estamos vendo menos as pessoas, sobre-
tudo as mais amigas, que também tem ritmo semelhante ao 
nosso e acaba nos levando à constatação de que morando 
tão perto - muitas vezes uma ao lado da outra - acabamos 
vivendo tão longe.

Ao que parece, o mundo pós-moderno está nos transfor-
mando, mais e mais, em ilhas. Será que estou certo?
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O NASCIMENTO DE 
UM EUFEMISMO

Acho que não é só no português que ocorre. Mas 
aqui os eufemismos são muito utilizados. E eles 
são usados para encobrir algumas ações e pa-

lavras que julgamos muito fortes. É também a adoção do 
politicamente correto. Um exemplo: garotas de programa. 
Todo mundo sabe o que é e o que fazem, mas ninguém diz 
o nome da mais antiga profissão do mundo. Não é politica-
mente correto, não é verdade?

Pois hoje vi o nascimento de um novo eufemismo. Expli-
co e conto a história. Um amigo, em conversa, chegou e me 
perguntou:

- Você se lembra da Maria, que trabalhava no Alfarrábio?
- Não é aquela baixinha e bonitinha?
Meu amigo confirmou que sim. E me explicou que havia 

se encontrado com ela, sabendo que estava desempregada. 
Segundo ela própria lhe contou, havia sido despedida do 
emprego.

- E o que ela está fazendo agora?, perguntei.
- Ela é namoradeira, disse-me ele.
- Namoradeira? Não entendi.
- Pois é, foi o que me disse. E como eu não entendi, 

emendou:
- Sou namoradeira, mas cobro.
E não é que ela acabou por arranjar um novo eufemis-

mo para garota de programas, que já é um eufemismo. Na 



64

O RETRATO DO MEU AVÔ

verdade, dizendo de outra forma, a Maria informou ao meu 
amigo que adotou a mais antiga profissão do mundo.
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O ESPELHO IRRESISTÍVEL

Os elevadores modernos, seguindo técnicas psico-
lógicas, são construídos para dar a quem o usa 
a sensação de mais espaço e um dos seus com-

ponentes é o espelho, que lhe dá impressão de mais pro-
fundidade. Os espelhos estão presentes nos elevadores dos 
prédios residenciais e, também, nos comerciais. E nestes é 
que acabam, pelo menos aparentemente, se tornando irre-
sistíveis.

Ah! Não sabe do que estou falando? Explico: Em um ele-
vador lotado, vários homens e mulheres, de todos os tipos 
e idades, ficam muitas vezes silentes, talvez por não se co-
nhecerem e, por respeito, evitarem o início de uma conver-
sação. O silêncio pode existir, mas se o elevador tiver espe-
lho, o impulso de se ver nele parece irresistível.

Já falei das conversas no elevador e até fui criticado por 
contar uma história que não tinha fim. Pois bem, com espe-
lho as coisas ficam muito interessantes. Sejam homens ou 
mulheres, a atração é fatal. De um lado, a mulher confere se 
está tudo bem, ajeita o cabelo, olha a roupa e, discretamen-
te, dá uma olhada na silhueta, conferindo a indumentária. 
Algumas dão até uma conferida no bumbum, vendo se está 
no lugar, chamando ou não a atenção.

Nestas horas, as caras e bocas ficam engraçadas. E quem 
as faz parece estar sozinho no mundo, diante de um espelho 
que é todo seu. Então, é hora de retocar o batom, acertar o 
cabelo, e reparar nos outros, com olhadas rápidas. No caso 
dos homens, não é muito diferente. Se não retocam o ba-
tom, ajeitam o cabelo, acertam o nó da gravata, conferem 
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o paletó ou, simplesmente, aproveitam os espelho para dar 
uma olhada disfarçada nas mulheres que estão no elevador.

O curioso é que neste espaço comprimido não se vê olha-
res de reprovação, sejam eles femininos ou masculinos. 
Aparentemente, todos acham que é normal aproveitar o es-
pelho do elevador e se conferirem. Por morar e trabalhar 
em prédios, vejo isso todos os dias e fico me lembrando de 
quando os elevadores não tinham espelhos. Neles, o com-
portamento era bem diferente e quase sempre eram marca-
dos pelo silêncio.

Hoje, os elevadores viraram vitrines e, parece, todos 
aproveitam para se mostrarem um pouco. Quem não o faz 
- como eu? - aproveita para observar o comportamento dos 
outros. E acabar se divertindo vendo as reações das pessoas 
que, esquecidas do mundo, se rendem ao charme irresistí-
vel do espelho.
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O CAMPEÃO 
MUNDIAL DE SEXO

Não sei como é com as mulheres, mas os homens 
gostam de se gabarem quando se trata de sexo, 
talvez pelo exacerbado machismo latino-ame-

ricano. Neste departamento, eles não só são ótimos, mas 
também campeões e gostam de espalhar essa “verdade” por 
onde andam. Então, sexo torna-se uma conversa comum, 
com cada participante falando dos seus feitos, contando 
vantagem e, no final, mentindo mesmo.

Esse exibicionismo, que transforma a virilidade em mo-
eda de troca nas conversas, acaba levando os homens a po-
sições insustentáveis. E, depois de passar por elas, não há 
como não ficar com cara de idiota. Por que tudo isso? Para 
contar uma conversa que ouvi na hora do almoço.

Quebrando um pouco a rotina, fui almoçar em um sho-
pping próximo do meu escritório. Passei no restaurante, 
me servi e procurei um lugar na praça de alimentação, lo-
tada. Achando-o, sentei-me e me dispus a ter um almoço 
tranquilo. Não pude, contudo, deixar de ouvir alguém mui-
to próximo se gabando.

- Sabe - disse ele - que passei uns tempos no Rio e quan-
do voltei a Vitória estava desesperado. É que lá, eu não con-
segui nenhuma mulher.

- ?
- Mas depois que voltei, tirei a barriga da miséria. Du-

rante uma semana, eu fiz sexo pela manhã e à tarde, sempre 
com mulheres diferentes. Foram quatro por dia.
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- Mas você pagou a alguma delas?, perguntou um colega.
- Não, pagando não conta. Tem de ser na conquista, no 

amor. Eu não tenho a menor dificuldade em conseguir mu-
lher, falou elevando ainda mais o tom de voz.

Já terminando o almoço, virei para um amigo, que me 
acompanhava, e falei:

- Você tem aí o campeão mundial do sexo.
E ele, emendou: Me engana, que eu gosto.
Ora, convenhamos que os homens mentem sobre o sexo. 

Mas a cena foi demais. Alguém que ficou fora não sei quan-
to tempo e que não conseguiu ficar com ninguém, de repen-
te volta à sua cidade e todas as mulheres se atiram a ele? 
Será que ele pensa que alguém acredita nisso?

Quando íamos saindo do shopping meu amigo, com um 
sorriso, comentou: “Acho que ele é motorista de táxi, e du-
rante uma semana só transportou mulheres. Só assim é que 
ele pode ter pego duas de manhã e duas à tarde”. E deu uma 
sonora gargalhada.

O que me pergunto é se todos nós, homens, somos assim 
idiotas ou se nos portamos como idiotas quando se trata 
de falar de sexo. Tenho a impressão de não ser assim. Mas 
preciso perguntar a mais gente.
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DO OUTRO LADO DA NOITE

Nem sempre morei à beira mar. Houve um tempo 
em que a praia ficava longe, bem longe. E só era 
visitada, quando era, uma vez por ano. Menino 

do interior, o sonho de ouvir a onda quebrar era isso mes-
mo, um sonho. Depois, muito mais tarde, ele se realizou. 
Mas, agora, o que importa é o mar e o que ele nos oferece. E 
uma das coisas são belas histórias, quase sempre contadas 
por quem não estava próximo dele.

É este o caso de alguém que, depois, se tornou muito pró-
xima. Um dia, passando à beira praia no início do anoitecer 
e olhando mais ao longo, via-se os navios que aguardavam 
vez no porto, que começavam a acender suas luzes. Vendo a 
cena, que se repete diariamente, não é fácil imaginar o que 
alguém de fora da praia poderia pensar, principalmente se 
chegasse à noite e, do outro lado, visse a iluminação.

- Criança, que vinha à praia uma vez ao ano, ficava intri-
gada com as luzes que só via à noite. E ficava pensando o 
que poderia ser. Na minha imaginação, eram cidades. Mas 
muito estranho porque, de dia, elas sumiam. E à noite, vol-
tavam, estavam lá, iluminadas, como as pequenas cidades 
do interior.

- Mas você não via os navios durante o dia? Não imagina-
va que eram eles que estavam iluminados à noite?

- Não. Nunca pensei isso. Para mim - e para os meus ir-
mãos - o que víamos eram cidades, que ficavam distantes, 
do outro lado da noite. E que só víamos por estarem ilu-
minadas. Quando o dia chegava, as luzes se apagavam e as 
cidades sumiam.
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Na imaginação, a cidade estava lá e só se relevava à noi-
te. Mais tarde, já entendendo o que ocorria, a mística da 
cidade do outro lado da noite foi embora. Mas ficou a ima-
gem, guardada por uma criança que não estava habituada 
ao mar. O mesmo tipo de criança que molha a mão e depois 
a coloca na boca para ver se a água é realmente salgada.

Quem já nasceu à beira mar, não sabe o encantamento 
que a praia exerce sobre adultos e crianças. E tenho certeza 
que cada um de nós, que viemos de locais distantes do mar, 
temos histórias para contar, sobretudo com o nosso primei-
ro contato com este mundão de água.

A história da cidade do outro lado da noite é apenas uma 
delas. E você, tem alguma história com o mar e com a praia? 
Como foi sua primeira experiência na água salgada?
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VIAGENS, 
ACAMPAMENTOS 
E MICOS

Eu já acampei. E gostava de fazer isso. Sempre que 
havia um feriado mais prolongado, junto com al-
guns amigos, viajava e, juntos, acampávamos. Não 

íamos para campings organizados, que na época eram pou-
cos. Escolhíamos um local próximo de algumas facilidades 
e montávamos nossa barraca. Era um amontoado só, mas 
todos se divertiam.

Estou lembrando disso graças a uma pergunta do Ami-
go Oculto, de que participei pelo segundo ano consecutivo. 
Uma das partes das brincadeiras feitas era uma entrevista 
que aborda vários aspectos, pessoais alguns, outros nem 
tanto.

A segunda pergunta é sobre o maior mico que já paga-
mos. Foi, então, que lembrei de uma viagem feita. Estáva-
mos em várias pessoas e, em uma das paradas, acampamos 
próximo da praia. Cansados, todos quase que desmaiaram. 
No meio da noite alguém acordou com um barulho, ficou 
assustado e acabou chamando os outros.

Em uma noite escura como breu, não dava para ver nada 
do lado de fora da barraca. E não é que o barulho era de 
passos, com pessoas indo e vindo, andando ao lado e, às ve-
zes, em volta da nossa barraca. Sozinhos, o medo bateu. E 
a reação foi gritar. Assim, pensávamos, se fosse um ladrão, 
ele seria espantado deixando-nos em paz.
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Imagina então seis pessoas em uma barraca, todas as 
berros, incentivando - para ser gentil - o “ladrão” a se man-
dar. Diante do escândalo, o barulho cessou e, pensamos, o 
ladrão tinha desistido, ido embora e nos deixado em paz. 
Voltamos a dormir, já bem mais tranquilos.

Pela manhã, à medida que fomos acordando lembramos 
do que aconteceu à noite e, abrindo a barraca, nos depa-
ramos com outra, colocada praticamente ao lado da nos-
sa. Fechada, parecia que quem nela estava ainda dormia. 
Olhamos uns para os outros e pensamos: foram eles que 
estavam andando, montando a barraca.

E era verdade. Depois, quando os ocupantes acordaram 
acabamos nos falando e, assim como quem não quer nada, 
acabamos por comentar o que havia ocorrido. Sim. Eles ti-
nham ouvido. E, sim, acharam estranho, até porque não ti-
nha ladrão nenhum. Pensaram até em ir para outro lugar, 
mas achavam que ali era a melhor posição para acampar, 
montaram a barraca e dormiram.

Sim, pagamos um belo mico. Mas acabamos fazendo 
amizade e o incidente, mais tarde, virou motivo de risos 
dos dois lados. A experiência nunca mais se repetiu, até por 
termos escolhidos, nas outras vezes, lugares mais próximo 
de casas. Ladrão no acampamento, nunca mais. O mico, no 
entanto, ficou.

E você, qual foi o maior mico que pagou? Eu e os leitores 
gostaríamos de saber.
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O ANIMAL MAIS 
ESTRANHO DA TERRA

Você já parou para pensar qual é o animal mais es-
tranho da Terra? Pare! Agora imagine! De todos 
os seres existentes sobre o nosso planeta, qual é o 

mais esquisito, diferente, estranho, imprevisível e que apa-
rece em formas, tamanhos, jeitos e cores diferentes?

Imaginou? Provavelmente, ao deixar sua imaginação 
solta, não pensou em um ser humano, homem ou mulher. 
Não é verdade? Mas pense bem. Existe alguém mais dife-
rente do que um humano, que podem ser brancos, mulatos, 
pretos ou amarelos. E isso com variações para mais ou me-
nos das cores.

Depois, podem ser altos ou baixos, gordos ou magros, 
com cabelos escuros ou claros, olhos diferentes, barbas de 
todos os jeitos, vestidos das mais estranhas formas, sejam 
homens ou mulheres. Quem pode concorrer com eles? Al-
guém na natureza? Duvido. Os humanos são, mesmo, di-
ferentes, muito diferentes, e sem dúvida, também muito 
estranhos.

Que outro animal ou criatura é capaz de mentir? De 
trair? De amar e depois odiar? De beijar, de fazer amor? E 
de todas as coisas estranhas que faz para conseguir uma de-
las? Olhe para um humano. Existe algo mais estranho dos 
que as unhas, sejam elas tratadas ou não?

A estranheza não para por ai. Nós humanos temos al-
guns péssimos hábitos: arrotamos, soltamos gases, nos co-
çamos - em lugares, locais e horários impróprios - suamos 
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e cheiramos mal, lutamos para conseguir um par, dizendo 
que vai durar para toda vida e não dura nada.

Não. Não é só isso, não. Olhe os rostos. Alguns tem sar-
das. Homens e mulheres podem ter marcas de nascença. 
Alguns, usam brincos ou outros artefatos, indo dos índios 
aos que amam os piercings. E isso sem falar nas tatuagens, 
que são as mais estranhas possíveis.

Está convencido? Seja sim ou não a resposta, ainda exis-
te mais: nós, humanos, bocejamos, dormimos, sonhamos, 
roncamos, rimos, procrastinamos, fumamos, jogamos, fica-
mos velhos, carecas, gordos, sentimos dor por nós e pelos 
outros. Amamos. Odiamos.

Agora, confesse, que outro ser - animal, vegetal ou de 
que categoria for - é tão estranho? Na certa e como já disse 
alguém, de perto ninguém é normal. Mas em se tratando de 
nós, humanos, poderíamos dizer que somos uma estranhe-
za ambulante.

Alguma dúvida? Pense de novo. E você pode alinhar, às 
muitas razões que dei, outra centenas delas. E todas irão 
confirmar que somos, sem sombra de nenhuma dúvida, 
muito estranhos. Mas somos, também, adoráveis, não?
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“QUE CHELO! 
PALECE BURGER”

Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, em 
um final de tarde, caminhar pelo calçadão de 
uma praia qualquer. Quem mora à beira de uma, 

com certeza já fez isso e sabe que neste espaço é possível 
encontrar todo tipo de pessoa e, em alguns casos, quase que 
um mercado persa.

No calçadão da Praia da Costa, onde caminho, não é di-
ferente. Logo que desço, andando um pouco, dou de cara 
com um quiosque cuja especialidade é peixe frito. Ando um 
pouco mais e me deparo com o churrasquinho da Penha 
que serve advinha o que?

Mais à frente tem o Tia Ana, que oferece um cuscuz muito 
elogiado, inclusive com uma receita light. Um pouco mais 
e fica o Coco do Jura onde, quase todos os dias, tomo um 
copo de água de coco ao voltar da caminhada. Enfim, são 
barracas e mais barracas com comida, roupas, bijuterias, 
artesanato, bugigangas as mais variadas.

Nelas, muita gente faz ponto. Alguns, tomam uma cerve-
ja, mas a maioria vai mesmo em busca de comida. E nesta 
hora não há concorrente para os sanduíches, desde a car-
rocinha com cachorro quente aos mais sofisticados, que 
oferecem variedade. E isso sem contar com o yakisoba e os 
salgados. Se diariamente o movimento já é grande, no final 
de semana, então, nem se fala.

E foi no final de semana que surgiu o meu personagem. 
Em sentido contrário ao que eu ia vinha um pai e, ao lado 
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dele, um garotinho que julgo ter três anos. Segurando a 
protetora mão paterna, ele vinha observando as coisas e 
conversando, portando-se como se fosse quase um adulto, 
que fala de igual para igual com o amigo.

Aos poucos, fomos nos aproximando da carrocinha que 
vende churrasquinhos, de onde saia o cheiro da carne sen-
do assada. Ao seu aproximar, o garoto apurou o nariz, pa-
rou um pouco e emendou:

- Que chelo! Palece burger!
O pai, sorriu. E eu também, pelo inusitado da cena. E 

fiquei imaginando o poder da propaganda sobre nós, co-
meçando quando somos crianças, capaz de transformar 
um sanduíche em objeto de desejo de um pequeno garoto. 
Aliás, ele acabou ganhando o seu e o “chelo” acabou sendo 
verdadeiro.

Neste caso, a propaganda pode vender os sanduíches das 
grandes redes, mas acaba ajudando o ambulante que, com 
ele, ganha sua vida. E no calçadão da Praia da Costa muito 
deles dependem do que vendem - indo do coco ao artesana-
to - para viver.
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CALÇA BAIXA, B.. DE FORA

A dominância da moda é um fato. Basta que olhe-
mos ao andar nas ruas para constatar isso. São 
homens e mulheres que tentam seguir o que a 

moda dita. Se a dita moda lhes cai bem, é outra coisa. Na 
verdade, vejo que muitas vezes as pessoas perdem um pou-
co o temor do ridículo e usam coisas que, em circunstâncias 
normais, não usariam. Prevalece, neste caso, a moda.

Vamos a um exemplo prático e que via todos os dias, que 
são as calças de cós baixos, usadas tanto por homens, quan-
to por mulheres. Elas estão há algum tempo no mercado 
e, no caso das mulheres, sobretudo as mais jovens, o mais 
comum era vê-las com este tipo de calça. Muito baixa, ela 
expõe a bunda ou parte dela dependendo do movimento 
que se faça.

É o caso, por exemplo, de sentar-se. Sempre que alguém 
usando este tipo de roupa senta, parte do traseiro fica de 
fora. E fica por ser a calça destinada a isso, que é exata-
mente mostrar a “poupança” de alguém. O que ocorre, no 
entanto, é que as mulheres tentam, de todo jeito, evitar que 
isso ocorra. E o fazem, às vezes, não sentando, mas quase 
que deitando na cadeira.

Existem aquelas que colocam bolsas atrás, as que puxam 
a blusa e as que procuram um lugar mais discreto para sen-
tarem-se. Quando a calça é mesmo baixa, até no andar ela 
pode mostrar o “forever” e, com isso, o que vemos são mu-
lheres parando, pegando a calças pelo cós, balançando-se e 
tentando levantar algo que foi feito para ficar baixo.

Ao lado de serem baixas, este tipo de calça quase sempre 
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é também bem justa. Então, temos um outro lado: quem 
não tem um belo corpo fica toda mal ajambrada nelas. E 
isso, para os dois sexos. Então, vemos gente com as banhas 
de fora e fazendo um tremendo esforço para parecerem na-
tural.

Incrível o que fazemos para estar na moda. E isso ocor-
re, inclusive, em áreas mais conservadoras, como no meio 
evangélico. Em menor grau, é verdade, mas ainda vemos 
pessoas que a ela se curvam. Acho isso muito interessante 
pois, de há muito, não uso nada que me deixe incomodado. 
E não sou, no todo, anti-fashion, não. Mas procuro usar o 
clássico, pelo menos no que se refere às roupas masculinas.

Com o padrão de beleza magro e longilíneo, fica difícil 
para todos nós nos esquadramos nele. Mas não precisamos 
- homens e mulheres - vestir algo que nos incomoda ou nos 
faz, às vezes, parecer ridículos. Vejo, todos os dias, pessoas 
elegantes, na moda, mas que não usam calças de cós baixo 
ou outro tipo de roupa que não lhes deixe a vontade.

Seguem, neste caso, a moda. Mas fazem - como eu - uma 
opção pelo conforto.
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UMA CONVERSA 
DE TRÊS DIAS

Gaiato talvez seja o termo certo para classificar um 
dos nossos amigos. Ele sempre encontra motivo 
para fazer uma graça, mesmo que seja às custas 

dele próprio. É, como diria outro amigo, capaz de perder 
uma amizade, mas não a piada. Estar ao lado dele é sempre 
muito divertido, com momentos cobertos de risos e de boas 
histórias.

Nesta semana, dei boas risadas como uma de suas estó-
rias. Tudo começou por ter um outro amigo comprado, em 
uma viagem ao interior do Espírito Santo, alguns quilos de 
linguiça - aliás, de um tipo muito apreciado pelos que gos-
tam deste  produto. Com linguiça a mais, ele acabou ofere-
cendo parte ao nosso amigo. A reação dele:

- Você está maluco. Quer acabar com o meu casamento? 
Se chegar em casa com linguiça, vou ser expulso. É divórcio 
na certa.

- Mas o que houve de tão grave para que você esteja re-
agindo desse jeito?, perguntou, espantado, o nosso amigo 
comum.

E ele explicou. Há algum tempo saiu com a família pelo 
interior e em uma cidade próxima parou e comeu linguiça, 
das mais elogiadas por todos os apreciadores. E a comida 
acabou lhe causando uma reação de gases, que foram pos-
tos para fora dos jeitos que vocês podem imaginar.

No carro da família, a mulher reclamou: “Não compra-
mos linguiça, compramos? Estou sentindo um cheiro dana-
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do”. E ele ficou quieto. Mas à medida que a viagem progre-
dia, a mulher continuava a reclamar do cheiro forte dentro 
do carro e sempre questionava se haviam ou não comprado 
o produto.

- Meu bem, devem ser os pães que compramos. Vai ver 
que são recheados com linguiça. E por isso esse cheiro, co-
mentou, disfarçando. E a esposa se acalmou, mas conti-
nuou observando o forte cheiro.

Quando chegaram em casa e as coisas foram retiradas do 
carro, ela fez questão de abrir todos os pacotes para ver de 
onde vinha o cheiro. Como, no final, não encontrou nada, 
o meu amigo acabou em uma saia justa e teve de explicar o 
que tinha acontecido, deixando a mulher muito brava.

O que ele não esperava é que a reação à comida duras-
se mais. No final, segundo suas próprias palavras, “foi uma 
conversa de três dias, com a linguiça e eu conversando, de 
dia e de noite”. E o pior é que a esposa, indiretamente e 
compulsoriamente, acabou participando da “conversa”. 
Vocês podem imaginar?

À medida que ia contando a história, ele próprio ria. E 
acabou perguntando ao amigo: Você acha que eu posso 
chegar com linguiça em casa? Depois disso tudo?. Eu que 
ouvia a história fiquei imaginando a cena, com o meu amigo 
na cama “conversando” com a linguiça e a esposa, de lado, 
participando da “conversa”. E acabei por dar razão a ela de 
não querer ver mais o produto.

Ah, e se vocês pensam que é invenção, garanto que não 
é. Ocorreu, de fato. Sei por confirmar a história com outros 
participantes. Não tive coragem de perguntar à esposa do 
meu amigo, mas outros confirmaram, inclusive um casal de 
amigos que estava no carro, na fatídica viagem, e que pre-
senciou a degustação da iguaria que geraria, depois, a tal 
“conversa”.
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PARECE HISTÓRIA, 
MAS É REAL

Sabe aquelas coisas que acontecem e quando alguém 
conta todos pensam que é uma estória? Normal-
mente são coisas engraçadas envolvendo conheci-

dos ou mesmo amigos. As situações falam por elas e devi-
do ao ridículo de umas ou ao inusitado de outras e acabam 
entrando para o anedotário de quem as conhece. E não há 
como, ao recontá-la, acrescentar um ou outro detalhe, de 
modo que, no final, ela acaba mesmos sendo uma estória, 
embora baseada no real, tendo acontecido, se não igual pelo 
menos parecido.

O que vou contar é um desses casos. E ele começou com 
um encontro aleatório com o filho de um amigo que fale-
ceu há cerca de um ano. Não fui eu, na verdade, que o en-
contrei, mas um amigo que, logo em seguida, encontrou-se 
comigo e me contou a estória, ainda fresca. Para preservar 
nomes e lugares, vamos chamar este amigo de João e o filho 
do nosso amigo de Pedro. Tão logo Pedro encontrou João, 
emendou:

- Você sabia que a mamãe arranjou um namorado?
João não sabia. E Pedro deu os detalhes:
- Ele é um líder comunitário, bem mais novo que ela, que 

diz que vai arranjar um emprego na Prefeitura.
Como João continuou ouvindo, Pedro continuou com a 

explicação:
- Já falei para ela - e os meus irmãos também - que isso 



82

O RETRATO DO MEU AVÔ

é um absurdo, que ela está desrespeitando a memória do 
papai, mas ela não se importa. E diz que o namorado está 
apaixonado por ela e que é isso o que importa.

Meio exaltado, João confessou que outro irmão, mais 
exaltado que ele até ameaçou o namorado, se se aproximas-
se do local ondem moram. E um terceiro irmão - é uma fa-
mília grande - prometeu que pode dar uma surra em quem 
ousou namorar sua mãe, fazendo com que o seu pai ficasse 
esquecido. E João emendou, dizendo ter comentado com a 
mãe:

- Mãe, você está um bofe. Como é que você pode tirar a 
roupa perto de alguém, muito menos para um namorado 
que é bem mais novo que você? O que está fazendo é um 
absurdo.

E a mãe, apaixonada que está pelo líder comunitário, 
candidamente confessou:

- Não se preocupe. Ele me disse que gosta de mulheres 
mais velhas, como eu. E gordas, também como eu. Então, 
estamos nos dando muito bem.

Meu amigo, ao contar a história, ria abertamente, o que, 
confessou, não fez ao ouvi-la. Mas a descrição não ficou só 
nisso, não. O Pedro lhe disse, também, que tinha sabido por 
algumas amigas da mãe, que trabalham junto com ela, que 
estava comprando lingerie sensual, calcinhas de oncinhas e 
outros tipos de indumentárias. Tudo para agradar ao líder 
comunitário.

E para piorar as coisas, na opinião do filho e, neste caso, 
também do meu amigo, ela tinha feito amizade com uma 
“missionária” - segundo o filho uma aproveitadora - e es-
tava dando a ela o dízimo, tirando uma parte do já parco 
salário, que é usado para a manutenção da família. Pedro 
confessou que ele e os irmãos não sabiam mais o que fazer, 
com a sensação de que a mãe estava sendo enganada duas 
vezes.
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Meu amigo, o Pedro, ao contar a história floreou-a e, 
com isso, fez com que déssemos algumas gargalhadas. De-
pois, pensando, me perguntei se esta postura estava corre-
ta. Não sei. Acho que as pessoas, sejam de que idade forem, 
tem direito a um envolvimento amoroso, se ele for sincero. 
Não aprovo os aproveitadores, sejam de que ramos forem. 
Mas no caso dessa nossa amiga, não tenho elementos para 
julgar o seu relacionamento apenas pelo relato apaixonado 
do filho.

Pensando sobre o assunto lembrei-me de um ditado que 
meu pai gostava de usar: “Não falta um chinelo velho para 
um pé cansado”. Tomara que no caso da nossa amiga o na-
moro - ou o amor - seja mesmo verdadeiro e que ela reto-
me um relacionamento, já que perdeu o marido. Quando 
à missionária, se aproveitadora, não existe nenhum ditado 
que a contemple. Exploração, em todos os sentidos, é con-
denável.

E você, tem alguma história engraçada sobre os seus 
amigos? Conte-as aqui. Afinal, nada melhor do que come-
çar a semana com alguns sorrisos.
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PRESENTE PARA 
QUEM TEM TUDO

O que se pode dar de presente de aniversário a al-
guém que já tem tudo? A pergunta é apenas re-
tórica, como se poderia imaginar, já que, na ver-

dade, ninguém tem tudo. Mesmo assim, foi a questão que 
uma amiga me apresentou, em um encontro casual na hora 
do almoço, e a relacionou com a escolha de um presente de 
aniversário para uma amiga sua, muito chegada, mas que 
ela considerava difícil de presentear, pelo menos com os 
presentes mais comuns - roupa, perfume, etc. O que fazer 
ou como fazer neste caso? Pessoalmente, sou péssimo para 
escolher coisas para terceiros, principalmente presentes 
de aniversários e, quando tenho de o fazer, sempre busco 
ajuda.

No caso, aqui, não se trata de uma escolha minha, mas 
da experiência desta minha amiga. Ela me contava, então, 
que diante do dilema de escolher um presente, adotou, pri-
meiro, a postura de perguntar a outros amigos da pessoa 
a ser presenteada o que poderia dar a ela. As abordagens 
a nada levaram, pois também elas ficaram em dúvida, não 
ajudando a resolver a questão. Aliás, segundo o relato, aca-
baram mesmo por complicá-la ainda um pouco mais. O que 
fazer, então? perguntou. E eu, apenas fiquei ouvindo, sem 
responder.

A segunda abordagem foi mais direta e esta minha ami-
ga, vamos chamá-la aqui de Maria, mantendo a privacidade, 
acabou ligando para a residência de quem queria presente-
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ar. Não, não falou com a futura aniversariante, perguntan-
do-a o que gostaria de ganhar. Fez uma abordagem mais 
discreta e conversou com a empregada da casa, que está há 
anos com a família, conhecendo bem seus hábitos e, prin-
cipalmente, os da aniversariantes. Não vou reproduzir os 
diálogos, mas eles foram bem interessantes, o quer minha 
amiga contou rindo muito. Um deles, foi para o lado de o 
presente ser uma roupa e a empregada emendou:

- Roupa, não, pois a dona Alice tem roupas que dão para 
encher duas lojas!

É, refletiu minha amiga. Era verdade. Então, descartou 
a roupa. Perfume? Também não, disse a empregada. Calça-
do? Desaconselhável, disse ela. O que fazer, então?

- A dona Alice, como você sabe, gosta muito de flores, 
tem a casa sempre enfeitada com vasos e com flores, escla-
receu a empregada.

E minha amiga, que se considera bem próxima de quem 
iria presentear, disse ter pensado e concluído que sim, essa 
era uma boa abordagem para o presente, já que teria um 
significado de lembrança, sem ser dispendioso e na certa 
iria agradar a presenteada. E foi, no final segundo seu pró-
prio relato, o que fez: Foi à floricultura mais próxima do seu 
trabalho, escolheu um belo arranjo, pediu para que fosse 
colocado em um bonito vaso e combinou de ser entregue à 
aniversariante.

- E ela gostou? Perguntei curioso. Minha amiga ainda 
não tinha, depois do aniversário, se encontrado com ela. 
Mas, disse-me, baseando-se no que a empregada lhe havia 
dito e no seu próprio conhecimento e proximidade com a 
aniversariante, que tinha certeza que sim, ela tinha gosta-
do. Completada a história, ainda rindo muito, minha amiga 
seguiu para o trabalho e eu voltei ao que ia fazer, que era al-
moçar. Depois, fiquei pensando sobre a questão e de como 
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as pequenas coisas do cotidiano acabam por influenciar as 
nossas vidas.

Lembrei-me, então, de um livro lido há algum tempo, A 
invenção do cotidiano, de Michel de Certeau, em que 
mostra como os pequenos gestos, pequenas ações, são de-
terminantes para a formação de nossas vidas. Relacionei 
o aniversário à leitura e fiquei refletindo o quanto isso é 
verdade e que nossas vidas, de uma forma geral, não são 
marcadas pelos grandes, mas por pequenos gestos, como a 
escolha de um presente para um amigo. Ele é simbólico do 
que fazemos, embutindo muito mais o valor sentimental do 
que monetário. E geralmente é ao símbolo que nos apega-
mos, não à matéria.

A junção ou soma dos vários pequenos gestos, que vão 
de uma gentileza de um “bom dia” pela manhã à reafirmar 
a amizade com um presente simbólico, como mandar flo-
res, é que forma e dão sentido ao que somos e que fazemos. 
Nada de grandes gestos. Apenas pequenas coisas que vão 
se somando e formando o todo de nossa existência, preen-
chendo-a e dando-lhe o sentido que nos leva a novos pas-
sos, a abertura de novos caminhos e acaba, como no caso 
do presente, mostrando que o pequeno gesto é muito sig-
nificativo.

Esta não é a minha história, mas apenas mais uma das 
milhares, milhões mesmo, que ocorrem todos os dias e que, 
se quisermos, podemos observar. E a sua, qual é? O que 
você observou ou vivenciou como pequeno gesto do coti-
diano? 
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