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Comente, con�ra as edições anteriores e textos adicionais.blog

foi chamada pra assistir um teatro na PIC. Na fria 
PIC. Na dura Penitenciária Industrial de Cascavel. 
Revista. Portões. Guardas. Cadeiras. Homens par-
dos de azul. eles pareciam tão iguais: o mesmo 
corte de cabelo, o mesmo olhar, a mesma roupa. 
Ela viu que eles tinham como casa celas idên-
ticas,  paralelas,  úmidas.  Lá não tem dentro e 
fora,  al i  fora é  uma real idade tão inacessível 
que é quase esquecida.  Só existe o dentro,  os 
corredores,  os  galpões onde trabalham, a  es-
perança do próximo dia de visita.  Lá as  paredes 
não são abrigo,  são paredes-obstáculo,  pare-
des-clausura,  paredes-sombra.

E entre tantos iguais, Ela viu, detento 5879. Ele.

Acorda moleque cê não tem futuro
Seu time não tem nada a perder, o jogo é duro

Você não tem defesa? Então ataca!
Pra não sair de maca

Chega de bancar o babaca

As crianças viraram adultos.  Segundo as 
campanhas governamentais ,  elas  não sonha-
ram o bastante,  não lutaram o bastante.  Mas 
os dois,  infel izmente,  são reais  o bastante para 
estar  agora,  cara a  cara.

Que massa,  você está estudando,  É  t ive sor-
te,  mas que loucura,  É,  loucura,  Tá morando lá 
ainda? Tô,  Como tá a  vi la?  Tudo na mesma As 
piazada tão aí ,  tudo preso O que foi  que. . .  Ho-
micídio.  Hã. . .  Mas me arrependi  Quando que. . . 
Devo pegar regime semi-aberto no f im do ano, 
se o processo andar.  Que bom (bom?) Teu ir-
mão,  tá  trabalhando? Nada,  só na rua como 
sempre.  Não vejo a  hora de ir  pra rua,  quero 
trabalhar.  Mas tenho que ir ,  o  ônibus já  tá  sain-
do,  até logo ( logo?) .  Tchau,  até.

Naquela noite, Ela no seu quarto, Ele na sua 
cela. Se sentiram produtos de uma fábrica. Pro-
dutos que se diferenciam apenas pela relação 
com as paredes que os envolve.  

 Os trechos em destaque são trechos de músicas de Rap.
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O ano é 98, e o lar dos dois é muito 
próximo: na parte baixa do bair-
ro edi� cado num morro, ruas de 
terra circundam minúsculas casas 

cinzas, construídas pela prefeitura. Conjunto 
habitacional, denominam os moradores. Fave-
linha, tacha o restante da cidade. Em Ca$cavel 
você vale o que tem. As crianças correm no sol 
quente a tarde toda, e quando a noite cai, o pai 
que é catador de papel, operário, servente de 
obras ou bandido chama pra dentro, e formam 
uma família sob as paredes-abrigo. 

Ele e Ela, duas crianças, moram lado 
a lado, são felizes na medida do pos-

sível e inconscientemente: sem-
pre há comida na mesa e rou-

pas ganhadas, eles podem 
estudar e ainda não tra-

balham. Pra ser feliz 
há um campinho de 

terra e o rio que 
corta a cidade e 

cai no bairro. 
Eles não ga-

nham me-
sada, não 

Da janela

compram lanche na escola, nem levam Mirabel de 
casa, não têm lápis de cor de vinte e quatro cores, 
não vão à praia nas férias e não têm carona de carro 
para ir estudar. Ela acha que tudo podia ser pior. 
Ele? Talvez ache.

O ano é 2000. Ela se dá muito bem com Ele, o 
gosto por ouvir Rap os une. Pré-adolescentes, em 
tardes chuvosas se fazem companhia, ora sob as 
paredes-cúmplice dele, ora sob as paredes-refúgio 
dela, decoram músicas que lhes dizem:

Sim, ganhar dinheiro � car rico en� m.
Muitos morreram sim, sonhando alto assim,

Me digam quem é feliz,  quem não se desespera,
Vendo nascer seu � lho no berço da miséria.

Um lugar onde só tinham como atração
O bar, e o candomblé pra se tomar a benção.

F o r a  d a s  p a r e d e s ,  a l g u é m  q u e  o s  o u v i s s e 
s e  i n d i g n a r i a .  S ó  p o d i a  s e r  u m  d a q u e l e s  m e s -
m o ,  q u e  m o r a m  a í ,  p r a  g o s t a r  d u m a  c o i s a  d e s s a . 
A s  m ú s i c a s  f a l a m  d e  d e s e m p r e g o ,  p r o s t i t u i ç ã o , 
p r e c o n c e i t o ,  m o r t e ,  f a v e l a ,  c r i m e .  F a z e r  o  q u e 
s e  f a l t a m  t e m a s  d o s  c o n t o s  d e  f a d a s  n a  r e a l i d a -
d e  d e l e s ?  D e i x a - s e  c a n t a r .

O ano é 2002. Não estudam mais juntos. Ele su-
miu, a família jogou a vida numa carroça e foi-se. 
Não sei porque. Ficou a casa vazia, porque casa va-
zia é só uma casa, não é lar.

Ela continuou morando lá, fez o ensino médio, 
foi vendedora, estagiária, secretária, fez pan� eta-
gem, cobrança, foi adolescente e apaixonada, qua-
se tudo ao mesmo tempo.

E  E l e ?  O n d e  t e r á  c u r s a d o  o  e n s i n o  m é d i o ? 
Q u a l  t e r á  s i d o  s e u  p r i m e i r o  e m p r e g o ?  S e r á 

q u e  f o i  i g u a l m e n t e  e x p l o r a d o  e m  t r o c a  d e 
m e i a  p o r ç ã o  d e  d i g n i d a d e ?

Seus lares se separaram. 2003, 4, 5, 6... . 
O ano é 2007. E algo fez com que eles vol-

tassem a se encontrar. Já mulher feita, 
Ela ganhou bolsa numa faculdade e 

U ma casa só se torna um lar 
quando passamos a levá-
la conosco para onde quer 

que formos. É um espaço muito mais da 
ordem do imaginário. Um espaço criado 
com as propriedades da matéria onírica, 
e, por isso mesmo, resistente ao tempo e 
sua crueldade para com os humanos. Uma 
casa é uma memória orgânica que pode 
conter todo um mundo. Extensão tra-
duzida em intensidade. De� nitivo 
substituto fantasioso para a ple-
nitude de um útero que deixou 
de nos conter quando nasce-
mos. O sentimento de morada 
se estabelece quando a imagem 
do mundo se torna côncava para 
que voltemos a ser contidos por 
algo da ordem da plenitude. Mes-
mo que de forma precária 
– transitória. Abrigo. Não 
o que se constrói com os 
limites materiais impos-
tos pelos códigos estabe-
lecidos. Com convenções 
se produzem os poderes que 
encarceram a vida que transita. 
Uma morada jamais é estática, 
posto que é um sentimento. Nos-
sa casa: origem de todos os nossos 
movimentos. Para fora de nós mesmos 
quando das aventuras da descoberta, 
mas também o retorno para o centro e 
o equilíbrio. Morada como imanência. 
Luz própria que se encontra só quando 
se retorna da experiência de outras lu-

zes. O aprendizado 
dos detalhes que 
de tão próximos 
atingem o estatuto 
do imperceptível. Cosmos 
– a idéia do universo como morada para os 
gregos era de� nida como oposição ao caos, 
entendido como potência da ordem – ordem 
em estado latente.  Dessa forma, o sentido é 
uma forma de morada na linguagem. É quan-
do ela passa a nos acolher porque o sentido já 

recortou o caos, dimensão de onde ela 
emana. Uma casa como o quarto de 
Manuel Bandeira que, ao ser traduzi-
do em poesia � cou, por isso mesmo, 
pairando no ar. A quintessência dos 
sentimentos de pertença e harmo-
nia com o mundo. Todas as nossas 
viagens buscam esse movimento 
curvo de uma volta a um lar recon-
quistado sobre uma linha abstrata. 

Talvez um lar do qual já tenhamos 
partido e que, por isso mesmo, tenha 

se transformado numa narrativa que nos 
habita. Não somos nós que moramos, mas 
essa narrativa que se prolifera segundo após 

segundo no tempo que nos encarcera sob 
os domínios da � nitude. 

Entre e sinta-se à vontade. O Outra 
Pauta é a sua casa.

  Prof. Dr. Silvio Demétrio

EDITORIALEDITORIAL
O aprendizado 
dos detalhes

Tudo vezes 42
p. 2

FÁBRICA
 Mariana Lioto (Jornalismo - UNIVEL)



CMYKCMYK

INSTANTÂNEO E EFÊMERO

Neyfi MüllerNeyfi Müller )(Jornallismo - FAG)( ismo - FAG)rnallJorna oo - FAG)( i )( ismo - FAGllJorna oorna i - A

P arece um e um lalar e tudo 
nele age como se larl
fosse, mas não sei se 

a essência de lar tem.

Na sala de trocar aa fralda 
e dar mamadeiras o “sisttema” 
é como de um maquinário:nário:
constante e regular. Os armários são altos e as
gavetas escondem dezenas de fraldas, roupi-
nhas e calçados.

O rodízio é meio que tabelado. Cada ma-
madeira possui um adesivo nomeando o obje-
to para que este vá para as mãos certas, as do
seu respectivo dono.

Ao lado da mesa de trocar a fralda está um
“tanque” de ferro embutido, onde ali são dados
os necessários banhos improvisados (isso se
detecta no trocar a fralda).

Os quartos consistem em camas e ber-
ços, chegando a até sete berços em um deles.
As paredes são customizadas com temas in-
fantis e o mural de fotos denuncia os aniver-
sariantes do mês.

Elas estão por todos os lados. Uma mul-
tiplicidade.

A variedade é grande. 42 ao todo.

Tic-tac, Tic-tac; de dia, de noite, de manhã
e de tarde, elas estão sempre lá.

Nunca para. Quando uma chora, a ou-
tra emenda e já que puxa mais uma conta-
giando a outra.

Comer, beber, dormir, brincar, estudar,
chorar, amar. Tudo x42.

Quem ama? Alguém já amou? Mas que
amor é esse?

Denominado Lar; e é, mesmo que não eterno.

No meu brainstorm lar é família, quen-
tinho, confiança, casa, amor, meu. Aqui é
diferente, cheio de dúvidas. De onde vim
e para onde vou?

Entre uma troca e outra, com tom infantil
e cosquinhas, a tia diz: “O que eu tô fazendo
nesse mundo, né meu amor?” e a outra tia
responde: “Quando souber...coitadinho!”

Lar. Lar emprestado, incerto, temporá-
rio e ansioso.

Ali, moram receptores de um amor ins-
tantâneo, efêmero. Um amor que elas não
entendem, mas aceitam, pois outra alterna-
tiva não há. 

ebês e os be
a mesma sala um dar os remédios. Na
a falta dos lenços umedeci-chuveirinho auxilia a
r aqui.dos que são luxo por

lugar, vários quartos com intermi-No restante do 
nde há bebês com apenas sete me-náveis bercinhos, on

mbém uma pequena cozinha e umses de vida. Há tam
ém de uma sala de tv para os maisgrande refeitório, al
do da casa tem um belo parquinhograndinhos. No fund
frio dos últimos dias.que está vazio, pelo 

lar, uma sala bastante ampla e are-Aos fundos do 
ntes de brinquedos. Este é o lugarjada contém mon

as, euntários brincam com as crianças, eem que os volu
pais afastados dapaço para que os pais afastatambém o es

a de seus fi lhos, pelos mais variadosa de seus fi lhoconvivência
têm o direito de visitar uma vez pormotivos, t
as crianças, durante algumas horas.semana a

ra hora do lanche da tarde, e toda aJá er
bem vinda. Então dou conta de doisajuda é b

bebês, eles hoje estão comendo bolachasbebês, e
com leite. De repente, uma linda garotinha

de cabelos cacheados tom de raio de sol, passa de
mãos dadas com moça, e abre-me um lindo sorriso
estendendo as mãos:

-Ela é minha mãe! Diz-me satisfeita. 

Segura minha mão e faz com que a siga até a por-
ta. Dentro da sala dos brinquedos avisto uma família.
Além de mãe e fi lha, havia também o pai, e mais quatro
fi lhos. De pronto paro na porta e uma funcionária me
diz que devo fi car ali fora, afi nal é dia de visita.

Sento-me no sofá, mas a porta ainda está entre-
aberta. No meu colo um bebê de pouco mais de dois
anos, aquele que acaba de comer papinha, agora deita
nos meus ombros e agarra a manga da minha blusa,
como se o soninho que despertara nos olhinhos ver-
melhos dele, fosse ameaça para que eu o deixasse. De
repente ouço o fi lho mais velho daquela família, que
tem apenas cinco anos, gritar com a mãe:

 “-Onde você tava?” A mãe “- a sua irmãzinha
tava com sede. Fui buscar água pra ela beber”. O fi-
lho com tom irritadíssimo “-E precisa demorar tanto
pra pegar água?”. “-Desculpa”. “-Tanto faz se já nem
vem mesmo”. Ele sai da sala batendo o pé, olha pra
um voluntário que lhe pergunta o nome e ele res-
ponde com um arroto! Todos ficam mudos.

Mas alguém ao fundo diz: não se preocupe, ele
está um pouco chateado, os pais estão em período de
desintoxicação. Acaba breve o tempo da visita.

Eu agora mantinha meus braços fi rmes, segurando
o bebê que insistia em fazer o sinal de adeus a todos os
outros, e permanecia seguro em meus ombros. Aqui-
lo realmente me marcou muito. E relembrando tudo,
digo que não dá para esquecer do olhar assustado e
de quase choro de um outro garoto que passava o seu
primeiro dia no lar longe da mãe, dos sorrisos desinte-
ressados de todos, da mãozinha a segurar nosso dedo;
do afago das crianças e a busca pelo seio da mãe.

Penso comigo e breve ponho a me responder so-
bre o que faz de uma casa um lugar tão especial que
possa ser chamado lar? De pronto o modelo conven-
cional parece ser uma intensa contradição. Lar não
está somente no fato da instituição, da família. Há tudo
mais que o signifi ca, que o faz ter sentido, e pode nos
remeter amor e proteção.

UM DIA EM 
VÁRIOS TRAJETOS

 Núbia LizianeNúbia Liziane (Jornalismo - UNIVEL)(Jornalismo - UNIVEL)

M arcas, que permanecem e nem se quer 
sentimos. Nossas paradas são tantas 
que já nem sabemos qual é a real. Uma 

mescla entre o imaginário e a realidade. Ou quem 
sabe podemos chamar de virtualização, pois nesse 
mundo tão obsceno, já não podemos mais destinguir 
o que é palpável e o que não.

As palavras, os sentidos, as vontades, se perdem 
em meio à agitação constante, provoca estranheza 
quando nos pegamos sentindo alguma pulsação. 
Sim, somos de verdade, corre entre as veias o sangue 
quente, o coração bate e máquina não para nem 
mesmo quando o corpo insiste em dizer che-
ga. Nossa grande morada.

A angústia da alma, por ter me per-
dido no tempo, e já nem mesmo saber 
quem sou. Meus três eu. Qual me domi-
na, qual é o verdadeiro.

São exatamente duas da ma-
drugada, a cidade dorme o barulho 
não cessa. O silêncio é corrompido 
a cada segundo, ora por um grilo, ora 
pelas batidas de meu próprio cora-
ção. É no ápice desse momento que 
eu começo a funcionar. 

Remeto-me ao início do 
dia e o revivo em poucos mi-
nutos, o que fiz? 

O barulho dos carros, tan-
tas buzinas. Educação. Já não 
fazem pessoas como antiga-
mente. Sem querer se tornam 

escravas. Escravas da máquina. Dinheiro. Não diferem de 
mim mesma. É por isso que estou nesse trânsito. Perdi a 
atenção, olhei no topo das árvores, o céu azul, o sol cintila-
va de tanto brilho, será que alguém percebeu?

Acordo, com uma buzinada no ouvido.  – “Ta dor-
mindo menina”. Não estava, fisicamente, mas minha 
imaginação usurpou minha razão e por um momento, 
longe me reportei. Continuo meu trajeto. Quanta fuma-
ça, preta, com um cheiro forte de descaso. 

Paradigmas do cotidiano. Desejar bom dia. Mero cos-
tume. Queira eu que as pessoas não forçassem situa-
ções. Quantas vozes na minha cabeça.  – “Quem levou 
o tiro? Você vai as duas? Está funcionando? Me passe os 
dados? Espere já te passo e e-mail? Com quem posso 
falar?”. Estou completamente perdida.

Através das paredes, unifi camos o lugar, e quando se 
entra pela porta, perdemos nossa verdadeira identidade. E 

nessa morada já não sei quem sou.

Meu dia passou, mas não acabou. O 
cansaço toma con-
ta do meu corpo. 
Já não estou tão 
disposta. A água 

quente do chuveiro me leva a pensar que eu poderia dei-
tar na minha cama e simplesmente apagar. 

A noite começa a cair, apesar do vento gelado, as estre-
las mostram mais uma vez seu espetáculo. E a lua? Ela se en-
grandece conforme a escuridão chega. Que espetáculo, e o 
melhor. Não precisamos pagar por ele. Acendo um cigarro, 
em poucos tragos penso em milhões de coisas. 

Próxima etapa. Trabalhar é o que menos consigo, con-
tudo é preciso. Estou tão cansada. E o trajeto. Como me in-
comoda aquela Avenida Tito Muff ato, nem deveria estar ali, 
imagino que seria melhor se fosse estrada de chão, a terra 
batida não faria tão mal ao meu carro, coitado, acho que até 
ele já está cansado. Buracos, buracos e buracos. Crateras e 
mais crateras, me sinto na lua. Vejo uma estrela. Biiiiiii!!! Era 
o farol de um carro.  Claro outra buzinada na minha cabeça. 
Maldito. Cadê a educação do bom dia da manhã. Essa hora 
ninguém mais disfarça, as cortesias já fi caram para trás. 

              Um trajeto que poderia ser feito em pouquíssimos 
minutos, demora uma eternidade. E elas, são tantas naquele 
curto espaço, sete faixas. Hum... sete marcas, sete velas, sete 
simplesmente sete. Estão lá, basta você escolher.

Em cada degrau, vou entrando em minha segunda casa, 
deixo de ser a primeira, me torno a aprendiz. Guardo infor-
mações, que aquela citada a cima, usará no outro dia. Elas 

se intercalam mesmo que sejam, moradas diferentes 
sempre uma usa um pouco da outra.

              Já se passaram mais quatro horas. Entro 
no carro. – Lá vou eu viajar na lua outra vez. Como seu 
eu pudesse fazer outra escolha. Até poderia, quem 

sabe dar um passeio pelo desconhecido, em uma 
rua qualquer entre tantas que há por ali, em 

sobra de dúvidas, prefiro a lua, a falta de 
segurança me provoca mais pavor.

  23h00, fi nalmente chego até mim, como 
é gostoso me encontrar. Meu verdadeiro eu, 

onde posso rir alto, chorar sem esconder o ros-
to, gritar de raiva se for necessário. 

Oh não. Esqueci de comer, passam das 
02H30 e ao invés de eu ter lembrado de 
mim mesma, visitei todas as minhas 
moradas e atenção mais uma vez ficou 

retida as outras. Que pena, ela dormiu, fa-
lhei novamente com o que é mais importan-
te e mais uma noite não pude fazer meu real 

papel. O de ser mãe.  

Kethleen SimonyKethleen Simony (Jornalismo - FAG)(Jornalismo - FAG)

Q uatro dúzias de caixinhas de leite por dia, dezessete mil 
e trezentos litros ao ano. Consumo de quarenta e três 
crianças, das quais trinta ainda mamam nas mamadei-

ras, que na mesa onde fi cam dispostas fazem um volume bem gran-
de; todas com nomes e com hora certa para serem dadas.

Dentre os bebês e as crianças de até cinco anos, são seis 
pães caseiros, um quilo de feijão, e também de macarrão, e 
três frangos por dia. E depois de tanta comida não dá pra es-
quecer das noventa fraldas usadas em vinte e quatro horas 
somente. São quase três mil e trezentas em um ano. 

Pois é, quem disse que crianças remetem a cheirinho gos-
toso, ambiente angelical, e ingenuidade somente? Multiplique 
por quarenta e vai conseguir chegar bem perto de todo o ba-
rulho, cheiros, resmungos por atenção, e muita arte! Afinal são 
inocentes, lembra?!

Junte a tudo isso o pouco número de funcionários e uma 
verba ainda menor: seis mil e trezentos reais pra administrar 
uma grande casa. É mesmo uma tarefa desafiadora para dona 
Rosangela Lewandowski, que é quem faz desse lar algo pos-
sível. Mas ela não está sozinha, conta com a ajuda de outras 
funcionárias mãezonas, alguns estudantes, voluntários e os 
também muito amados pais afetivos.

E por falar em amor, lembro-me que certa vez um poeta disse 
que a solidão está em quem não ama. Eu acrescento que só não é 
capaz de amar quem nunca sentiu o abraço, o sorriso ou o olhar 
encantador de uma criança.

Na visita ao lar, confesso, imaginava algo com um ar de 
escolinha, mas foi com maravilhosa surpresa que me deparei 
com uma grande casa.

Já na chegada o que se vê é uma casa muito agradável e vis-
tosa. Com um portão que nada esconde às vistas, uma grama ain-
da por se fi rmar na terra e, na varanda, simpáticas motoquinhas. 
Sinais breves de que as crianças estão no horário de descanso.  Afi -
nal é começo da tarde e não faz muito elas almoçaram.

Desço os degraus, entro na casa, e já na primeira sala há 
uma grade baixinha para proteger, e evitar que as crianças 
saiam ou se machuquem. 

Lá dentro numa sala de estar, tem vários cercadinhos para que 
os bebês que ainda não aprenderam a andar possam começar a se 
fi rmar e brincar com mais proteção. Na sala ao lado um verdadeiro 
closet. Armários do chão ao teto, abarrotados de roupinhas, calça-
dos, fraldas, remédios, e tudo mais que é preciso. No restante da 
sala de fora a fora há dois grandes balcões acolchoados para trocar 
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 Diego KrügerDiego Krüger (Jornalismo - UNIVEL)(Jornalismo - UNIVEL)

F icou pairando no ar, como folha seca 
caindo no inverno, o silêncio de sua au-
sência. Não tem mais graça Messias, a 

vida aqui sem tuas palavras sempre sábias, sem teu 
observador argumento. Os papéis desarrumados so-
bre a tribuna, o calor gelado da Câmara não tão cla-
ra, ofuscada pela sua falta, retumba em nosso pensa-
mento, a saudade. Procurei-o pelos cantos, aonde suas 
raízes faziam fronteiras com as limitações do nosso lugar 
comum, donde vinham emergidas pela sua consciente 
cidadania, nossas vãs fi losófi cas genéricas causas.

Aqui tudo numa assombrosa paz. E, nada de tão 
novo no front. Quem ganha, ganha sempre. Quem perde 
tenta ganhar. Os laços de afi nidade parecem linear das 
loucuras gonzas de nossos respeitáveis senhores do povo.  
As vozes continuam afi nadas sobre o púlpito popular. Gente 
morreu, gente matou, e a sede de justiça ainda amarga nos-
sa garganta. Pontes sumiram e não foram achadas, praças 
viraram praças de verdade. Cada macaco no seu galho, como 
sempre. A vida continua, meu amigo.

Parece que o céu do inverno que se aproxima vem mais 
escuro desta vez. Chove, como sempre. Abafa de vez em quan-
do. Seu terno elegante passaria percebido pelos farrapos ao 
qual nos encontramos. No mais a Câmara continua nova. Algu-
mas goteiras. Mas não fi que nervoso, já estão arrumando. Faz 
falta tua maleta preta cheia de ferramentas quando não se acha 
um extrator de grampos extraviado nos meandros do poder 
daqui emanado. Faz falta também o martelo imponente ao alto 
erguido, como a espada do imperador declarando independên-

O pessoal da área oeste da 
cidade o conhece por Cardozi-
nho, Corintiano ou Fazendeiro. 
Empurrando sempre seu fiel 
carrinho, para fazer a coleta de 
papel e plástico, ele me contou 

que era feliz por trabalhar e que 
só abandonaria a rua quando não con-
seguisse mais sair da cama.

Trabalhando sete horas por dia na 
rua seria seu Manuel meu hóspede? 
Em cálculos rápidos, o sim foi a respos-
ta para a minha indagação. Afinal, se 

pegarmos o mês de maio como exemplo, são 
23 dias úteis, mais cinco sábados em que ele 

só trabalha até ao meio-dia e acreditando que não chova 
durante nenhum dia, teremos quase oito dias por mês em 
que ele fica na minha casa. Em um ano são quase três me-
ses que lhe abro as portas. Não estou reclamando, é bom 
ter visitas que são educadas. 

Enquanto conversava comigo, os conhecidos dele 
me olhavam com expressões desconfiadas, mostrando 
preocupação, entretanto, Cardozinho não me destratou 
nenhum momento. Com um tapinha nas costas se des-
pediu e seguiu seu caminho. Com essa visita, fiquei pen-
sando em quantas pessoas eu hospedo em minha casa, a 
rua. Então me lembrei de outra pessoa educada comigo, 
Denise Lima, com quem convivi um bom tempo.

Denise tem 20 anos, não trabalha, mas passa horas ca-
minhando por minha casa – a rua - para ir até a faculdade. 
Estudar a noite não é tão fácil.  Ela ‘viaja’ 12km, em duas ho-
ras, da casa dela até a instituição e vice-versa. Como se não 
bastasse os possíveis perigos de encontrar na rua, Denise 
mora a três quadras do ponto de lotação e para chegar até 
lá é preciso passar em frente de um cemitério. 

cia, quando alguém acha algo ruim em suas me-
moráveis frases. Agora sei que você só queria nos-
so bem. Na verdade, nunca entendemos isso de 
maneira correta. Quem mais pinta faixas tão bem 
como você amigo? Aliás, agora é Cetrans.

 Qual é nossa direção? O barco ficou sem timo-
neiro. O vento da esperança ainda sopra em nosso 
favor. O sol brilha hoje, na esperança de também 
vê-lo surgir ao longe, como em câmera lenta tra-
zido pela poeira seca de outono. Como um take 
de Matrix, onde você desviando falatórios, viria 
livrar-nos de todo simulacro de vozes, e tomaria 
novamente a si, as rédeas do xucro alazão que es-
perneia bravo batendo na democracia. A Câmara 
de Vereadores não é mais a mesma sem você. Volta 
para casa, Messias. Volta. 
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Denise tem 20 anos, não trabalha, mas passa horas ca-
minhando por minha casa – a rua - para ir até a faculdade. 
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“Saio de casa cedo. Passo por uma quadra escura, 
com lâmpadas queimadas. Conforme ando o meu medo 
aumenta, na quadra seguinte, há um cachorro imenso, 
sempre tenho a sensação que ele vai pular em cima de 
mim. Na última parte da minha jornada tem um cemitério, 
é assustador passar a noite por aqui”

Todo dia eu a observava, 18h15 era o horário que ela 
saia de casa. Esperava até que ela voltasse para casa às 
23h30 pra que eu realmente dormisse.

“Não gosto de passar tanto tempo na rua, preferiria 
morar mais perto da onde eu estudo, mas a distância 
tem alguns aspectos positivos. Todos os dias encontro 
com as mesmas pessoas, nunca troquei uma palavra 
com elas, mas sei quase tudo sobre a vida delas. Já ouvi 
milhares de conversas, sobre relacionamentos, carrei-
ra, filhos, família, etc.  Uma vez escutei uma história de 
amor, de como eles se conheceram e de como resolve-
ram casar. Adoro observar as pessoas”.

O último dia que vi Denise, ela tinha saído pra ir à aula, 
creio eu. Mas demorou tanto para voltar que fi quei preo-
cupado. Naquela época eu morava em uma casa, um lugar 
aquecido e aconchegante para dormir e comida nas ho-
ras que eu estivesse faminto. Como Denise não chegava, 

fi quei desesperado, pulei a grade e 
fui atrás dela. Infelizmente eu não 
a achei e ainda estou a sua procu-
ra.

“Um dia perdi o ônibus, e isso 
signifi ca 45 minutos de atraso 

no meu horário normal. 
Tive que sair do terminal 

rodoviário e ir a pé até a 
minha casa. Dá medo 

de caminhar sozinha 
à meia-noite, mas se-
gui sem passar pelo 
cemitério, o que 
chamou a atenção foi 

que o cão do vizinho 
não latiu. Na manhã se-

guinte me disseram que 
ele tinha fugido”

Ter pulado a grade, 
me tráz arrependimento, 

mas gosto de ser um cão 
de rua e aproveitar todas 
as experiências que a vida 
tem me dado. E se caso 
você queira me encontrar 
para contar alguma história 
é fácil. A minha casa não tem 
teto e não tem nada, na rua 
eu vivo, na rua te espero. 
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 Bruna HissaeBruna Hissae
      (Jornalismo - Unipar)(Jornalismo - Unipar)

J unto com os 
primeiros raios do sol a atividade começa. Carros 
buzinando, pessoas dizendo “xô” quando passam 

perto de mim nas calçadas. Só depois que comecei a morar 
nas ruas é que me dei conta de quanto tempo de nosso dia 
passamos nas ruas e que as pessoas não percebem isso que 
compreendi com o passar dos anos. Eles gastam boa parte 
do dia andando pelos corredores da minha casa, as ruas. 

São poucos os que respeitam o meu espaço, que pe-
dem licença para entrar em minha casa, como seu Manuel 
Cardoso. Ele é um catador de papel, um senhor de idade já 
avançada.  Passei alguns minutos deitado escutando causos 
da vida dele, no tempo que passei hospedado do outro lado 
da cidade, nas proximidades da casa dele.

Enquanto falava ele comia alguma coisa, se abaixou 
e me ofereceu: “Quer? Você trabalha na rua como eu? É 
divertido, eu gosto!” Disse ele olhando para frente e ajei-
tando o boné. As pessoas me tratam bem!

Acenei com a cabeça concordando. 

“Sabe, trabalhei 22 anos com a carteira assinada. De-
pois que sofri um acidente no rancho que eu trabalhava, fui 
encostado. O médico me disse que se eu fi casse parado eu 
fi caria bem pior. Mesmo com o pé e a perna ruim e com a 
coluna capenga, eu trabalho fora de casa de 
segunda a sábado para 
catar papel das 
8h às 15 horas, 
mais ou 
menos”

ERA UMA CASA 
MUITO ENGRAÇADA...

VOLTA PARA CASA,
      MESSIAS!!!

A VOZ DO POVO
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CADA HISTÓRIA NO SEU 
PONTO

Diego Krüger (Jornalismo - UNIVEL)

- Já passô a “Exo”?

- Não.

- Faz tempo que cê tá aqui esperando?

- Não!

- Cê não gosta muito de conversa, né?

- NÃO!!!.

- Logo vi. Toda pomposa aí.

- Olha meu senhor. São sete da manhã. Tá frio. Tô res-
friada. Conversa é a última coisa que preciso hoje.

- Um bom dia te ajuda? 

(Pequena pausa)

- Que horas são?

- Arrfe. (Suspira de brava)

- Mais de sete e deiz? 

- Sim. Sete e doze. 

- Êpa! Um diálogo!

(Um singelo sorriso da moça)

- Mariete.

- Não. Vou pro Oeste.

- Não. Meu nome. Mariete.

(Ela olha como se desculpando)

(Eles se olham, reparam-se e � cam sem jeito)

- É, é...desculpa tá. Tô meio...nervosa.

- A bota.

- Quê???

- Tá com o cadarço desamarrado.

- A� . 

(Ela se baixa para amarrar, nisso cai uns papéis da pasta)

(Ele agacha-se para ajudá-la a recolher os papéis)

(Eles levantam juntos com as bocas quase encostadas)

- Exo.

- Hã?

- Tá vindo...

(O ônibus pára, o motorista � ca olhan-
do para ambos enquanto estes se do para ambos enquanto estes se 

olham profundamente).

- Vão entrar ou não?

- A tá... Cê vai? 

- Não. Pego o Sul.

(Ele entra. Ela olha triste)

A porta vai fechando...

- Marcos. (Ele grita. O som sai 
abafado pelas janelas do ôni-
bus lotado)

(Ela acena). 

- É rapaz, veja só. Ronaldinho quem diria.

- E a Dilma. Tem coisa que a se sabe de longe... 

- Desde que as torres caíram, o mundo não é mais o mesmo.

- Antigamente era mais fácil. Meu pai tinha dois carros, cara!

- Vixe! Faz tempo! Perdi as contas.

- O Bin Laden tá vivo. Certeza. Criando cabra no Egito.

- E o “Curintia”, ei! Ganhou uma!

- Mas tem coisa ali, cara. Ninguém morre assim.

- Atropelado, rapaz! Tava lá o SAMU e tudo. 

- Moto nesse frio! Só com cobertor nas costas.

- Tinham que reformar. Tava na hora, lá só dava malaco. 

- He, He, He. Tem aquela do cara que achou uma lâmpada no deser-
to. Sabe essa? 

 - Ela é uma falsa. Quê? Não sabe? Deu em cima do Ricardo.

- O pior é chegar lá e ter que agüentar aquele chato.- O pior é chegar lá e ter que agüentar aquele chato.

- Nada menina! Meu mais novo tem doze anos.

- Tá vindo, olha lá.

- Vai se en� ando aí. Senão não pega lugar.

- Eita. Já vem cheio.

- Vamos?

- Vamos.

- Até amanhã.

- Até. 

Olhos atentos à penum-
bra. Pupila dilatada. Respiração forte. Pa-
recia fumar, mas era só o ar quente emanado da pulsação 
acelerada. O chiclete azedara-lhe a boca. Cuspiu-o fora. 
Abriu a pesada bolsa e tirou um Halls. Aproveitou e 
pegou o passe e a carteirinha. Meio passe. Era 
estudante, ora. 

Tinha de ir bem na prova. Não tinha 
remédio. O ônibus estava atrasado. Fe-
chou o olho e começou a tentar lembrar 
tudo o que estudaram. Puxava pela me-
mória cada parágrafo do livro. Putz, o nome do 
autor. Qual era a editora? Ele iria cobrar na prova. Professor ferrenho. 
Vigiar e Punir. Bom livro. Um pouco forte para pessoas sensíveis, prin-
cipalmente nas partes do suplício aos condenados à prisão na Idade 
Média. Foucault, Foucault, qual era o primeiro nome meu Deus? 

Nisso um gato pula do muro ao seu lado.

- Michel, cacete!!! 

Lembrou-se do nome do autor. Com o susto, mordeu a língua. 

AMOR DE   PASSAGEIRO

AS VOZES

E ra noitezinha. Ela olha para os lados para 
ver se alguém se aproxima. Rua deserta. 
Ponto de ônibus vazio dá pavor nela. 

Atrás do ponto, um grande muro branco. Piorou. Pa-
rece que logo sairia dali algum cheira-cola. Lembra 
das histórias das tias, que sempre contavam aquela 
do taradão da lotação. A noite seria a mais fria do 
ano, caso a previsão do tempo acertasse pelo me-
nos uma. O pesado casaco de lã parecia maior com 
as quatro blusas por debaixo. Sentia-se um pintai-
nho no ovo, sem a possibilidade de eclodir dali. Mas 
pelo menos estava quente. Não era a primeira vez 
que pegaria ônibus naquele ponto. Tinha avisado 
a colega da faculdade que iria embora antes que 
escurecesse. Sempre teve medo de andar sozinha 
à noite. Vacilou. Perdeu a hora entre as leituras de 
Foucault. Vigiar e Punir. Estudo de sociologia na 
casa da amiga. Precisavam de nota. Prova no outro 
dia. Professor exigente.

VIGIAR SEMPRE
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