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T udo começou numa segunda-feira na o� cina de 
jornalismo literário.

  - Não tenho pauta, disse torcendo para 
que os meus problemas em relação à matéria 

só começassem na semana seguinte.
 -Perfeito! Exclamou o professor. 

Faça uma matéria sobre como es-
crever sem ter pauta.

 No meu universo estudantil, 
confesso que eu fiquei feliz com 
o tema.  A primeira vista parecia 
sossegado escrever sobre qualquer 
assunto. Acomodada como de costume 
esperei até terça para ter uma idéia extra-
ordinária para direcionar a minha matéria.

 Não é fácil achar o caminho sem o mapa, mas 
no dia seguinte ao encontro comecei a escrever. Contei 
com detalhes tudo o que aconteceu na segunda. Até men-
cionei que a bateria do meu carro havia acabado. Falei sobre 
o medo de participar dessa o� cina e de como � co descon-
fortável quando o professor cita uns 15 autores diferentes e 
eu não conheço nenhum.  Fui descrevendo cena por cena. 
Todos os detalhes e as sensações que senti, eu coloquei tudo 
naquela matéria. Na quarta com um modelo pronto, repassei 
para uma amiga, para que ela me desse uns conselhos. 

-Gostei, mas precisamos conversar um pouquinho 
sobre o final!

 O final não tinha agradado. Eu sabia disso, mas não 
fazia idéia de como mudar. Resolvi então ir dormir, e só me 
preocupar com isso na manhã seguinte.

 A quinta-feira foi agitada. Durante a manhã fui a uma 
praça e depois voltei para casa, pois sabia que precisava 
aprimorar o desfecho da matéria. Quebrei a cabeça. Inven-
tei umas três versões possíveis, quando vi que precisava sair 
para ir trabalhar deixei o último que eu havia escrito. À tarde 
as coisas também não foram fáceis, nem tive tempo de mos-
trar a minha matéria para um colega de trabalho.  Do mesmo 
modo me sentia orgulhosa por ter terminado. Estava feliz e 
despreocupada.

são que diz que o jornalista não pode ser � lho da pauta, mas 
como todo órfão, desejei do fundo do coração ter uma mãe. 
Nessa hora eu adormeci.

E assim, cheia de angústias começou 
a minha sexta-feira. 

Acabei perden-
do a hora e 

acordei tarde de 
mais para conseguir desenvol-

ver algo que eu julgue um nível 
médio. Ainda desesperada com 
o tempo curto pra terminar a mi-
nha matéria, comecei a escrever 
sobre esse problema de não ter 
sobre o que escrever.  

 Não sei se isso tudo o que es-
crevi se enquadra dentro dos padrões 
do jornalismo literário. Também não 
se ele � cou próximo do nível dos outros 
participantes da o� cina, mas o que interes-
sa é que o meu tempo para entregar já passou, 
estou ‘atrasadíssima’! Mas eis que me dou conta 
de que assim já tenho uma narrativa construída. 
Acho que o Paulo Leminski está certo. “Distraídos 
venceremos”!  

Agradecemos, antes de tudo, a todos os que mani-
festaram apoio durante a semana a esta experiência de 
jornalismo narrativo que é o “Outra Pauta”. A recompen-

sa pelos esforços de toda a equipe vem principalmente 
dessa fonte imprescindível para qualquer projeto edi-
torial: um jornal só se sustenta por meio dos vínculos 
que consegue estabelecer com seus leitores. Nesse 
sentido, o “Outra Pauta” obteve uma resposta ime-
diata do público cascavelense. 

Nossos leitores entenderam que todas as se-
gundas-feiras agora começam com um olhar dife-
renciado da Gazeta do Paraná sobre a dimensão 
da vida em Cascavel. Para este segundo número 
de nosso caderno desenvolvemos como tema a 
vida de personagens que se cruzam no espaço 
que demarca o ponto inicial a partir do qual 
a cidade proliferou: as primeiras quadras da 
Avenida Carlos Gomes, o chamado “centro 
velho” da cidade, que começa no “Dedão” da 
esquina com a Avenida Brasil e se estende 
ao longo de três quadras. Ali na região ain-
da se encontra o prédio da antiga rodoviá-
ria de Cascavel.

A 
área compreen-

de uma diversidade e 
riqueza de experiências muito 

grande e complexa. Desde a vida noturna e 
clandestina da prostituição e dos drogados que 

por ali circulam até seu re� exo invertido durante a luz 
do dia, a qual revela a permanência dos signi� cados 
da história da cidade ainda vivos na memória de seus 
moradores mais antigos. Bares, lanchonetes, hotéis, 
postos de gasolina, bancas de jornal, lojas de móveis, 
roupas, instrumentos musicais, pet shops, livrarias 
evangélicas, sapatarias, brechós, en� m, todo um uni-
verso contido em poucas quadras de uma região que 
contém o sentido maior de toda a cidade. 

No entanto, apesar de sua forte identidade com a 
história de Cascavel, a área está um tanto esquecida. 
Certa melancolia que se acumula na fuligem expos-
ta nas marquises dos prédios mais antigos contrasta 
com o brilho do céu que se incendeia de sol nos � nais 
de tarde. Foi olhando assim, para o alto e para o cora-
ção da cidade, que nossos novos repórteres buscaram 
e encontraram algo da vida que acontece sob esse 
céu implacável. A rua como experiência e seus perso-
nagens como vozes que se desdobram de um tempo 
sempre inacabado. Um tempo da vida de todos os 
dias. De ontem. De hoje. De agora. Leituras de um de-
vir pronunciado pelo imperceptível em meio à pressa 
do cotidiano de uma cidade.

  Prof. Dr. Silvio Demétrio

Sob o céu de Casc
ave
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EDITORIAL  

Bruna Hissae
Jornalismo 

 Unipar

À noite em uma mesa de bar,  entre uma cervejinha e 
outra o texto entrou na nossa conversa.

 -Terminou? Deixe-me ver! Uma caneta. Posso sugerir al-
gumas mudanças?

Em poucos minutos a minha folha ficou da cor azul 
‘bic’. Cheio de sugestões e correções de pontuação. Ter-
minado ele disse:

 -Acho que esse começo está muito “meu 
querido diário”. Acho que você devia 
abandonar esse texto e começar 
outro. 

Idéias 
novas, você vai 

ver que consegue es-
crever algo bem melhor.

 -Impossível, é para amanhã até o meio-
dia! Não vou ter outra idéia em tão curto espaço de tempo!

 - Claro que vai, com a pressão do tempo você vai ver 
como as coisas vão fluir.

Atordoada e sem mais nenhuma unha para contar a his-
tória, fui para casa chocada. Tinha perdido tanto tempo e me 
dedicado tanto a aquele texto que pensei em desistir!

Sentada na frente do computador, não sabia mais o que 
escrever! As minhas palavras já tinham acabado. Comecei en-
tão um ritual torturante, levantava da cadeira seguia até cair 
na cama e pensava no que escrever, voltava ao computador e 
não escrevia nada. Eu lembro bem, há quatro anos eu tive um 
professor que dizia que mesmo tendo um monte de coisas 
para fazer, ele nunca se desesperava, largava tudo e ia dormir. 
Foi o que eu � z. Fui para cama tentar dormir, mas só comecei 
a sentir sono depois que eu já tinha formulado um e-mail pe-
dindo desculpas ao professor que orienta a o� cina por não 
ter escrito nada de bom. Entre uma lágrima e outra, me dei 
conta que eu já tinha a minha idéia para a matéria

 Porque não contar sobre como enlouquecer um es-
tudante de jornalismo? Que de tão acostumado 
a seguir ‘modelinhos’ 
não aprendeu a ter 
outra visão dos 
fatos? Existe 
uma expres-
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PELOS OLHOS DE QUEM NÃO É VISTO

CHÃO, CÉU E 
CACHIMBO

Diego Krüger
JORNALISMO – UNIVEL

H á uma velha senhora 
fazendo uma esca-
daria para o céu. Ou 

o céu se abriu sob nossos pés? 
Só mais um hoje, para que o frio 
não me pegue desprevenido. Só 
mais um hoje. E outro depois, 
para passar a fome dessa misé-
ria toda vomitada em cima de 
mim. Gnomos verdes ou ama-
relos? Ou seria a bandeira do 
meu país, que sangra sobre 
nós a dor de uma nação sem 
prumo? Eu sou o futuro dis-
so tudo. Eu sou o futuro? E 
você faz o quê, além de ter 

uma explicação sobre tudo... 
sobre o que é o amor, sobre 

que eu... sei quem sou. Eu sei 
quem sou, além de não precisar saber mais nada. Se é de 
dia ou de madrugada.

Vai Raul, hoje não quero conversa. Hoje quero meu canto 
nas marquises, enquanto não chove. Enquanto não me ateiam 
fogo. Enquanto eu durmo sobre meu céu de estrelas cadentes. 
Eu fecho os olhos e vejo a tarde calma. Eu ouço o som do mar 
que eu nunca vi. Sinto o sabor do beijo que nunca foi possível. 
Ouço o barulho da rodoviária velha, do oceano de gente pas-
sando apressado, feito de imagens em preto e branco em mi-
nha mente, quando havia o que comer e minha infância não 
ía além de um penar permanente. O frio da minha garganta 
morre no ácido do meu estômago. Você já rezou hoje para pe-
dir perdão de ter atravessado a rua quando me viu? Amai-vos 
uns aos outros, como o amor que eu nunca tive. 

Quem passa do outro lado apressada, de cabeça 
baixa e passos apertados? Será que ela comeu seu pão-
de-queijo? Será que aceitou o café pequeno que a velha 
senhora ofereceu? Será que ela falou com a velha senho-
ra sobre os degraus dessa escadaria chamada vida? Será 
que ela sabe o que é passar fome? Esse cheiro de café me 
mata. Faz vontade da vontade de sentir um sabor qual-
quer. Pra matar a larica. Para tirar a zica, de ter nascido 
preto e pobre. De ter nascido. De ter sede. De ter sede 
duma fonte que secou há um longo, longo tempo.

Bronze refletido nos pára-brisas dos sinais. Ouro é o 
dente de leão que mordeu minha perna. Não mãe, não me 
bata. Eu vou melhorar. Vou estudar. Não corte minhas bolas. 
Sai rato, sai da toca. Sai e enfrenta a vida como ela é. Está na 
hora de ver o mundo aqui fora. Só mais um. Pra pedir ou-
tro depois. Guitarras flamejantes. Bandeiras que sumiram. 
Quem se importa tanto com bandeiras enquanto existem 
bíblias a serem entregues. Quem se importa com o que 
acontece além zona de conforto.

Vou virar e dormir. Porque amanhã tem mais um dia pela 
frente. Mais um dia. Menos um dia. Para que atravessem a rua 
ao me ver. E eu poça acender mais um bem prensado. Para 
esquecer que fui esquecido.  

Eu tenho medo do medo de ter medo. O resto? Eu enfrento.   

CENTRO VELHO - AVENIDA CARLOS GOMES

INDIFERENÇA AO OLHAR     
Núbia Lisiane da Costa

Jornalismo - UNIVEL

N ada demonstrava que o dia seria diferente. Era apenas mais uma 

tarde como outra qualquer. Mas conforme adentrava aquele am-

biente, percebi que se tratava sim de uma nova experiência, A 

cada passo, eu ficava mais distante da minha realidade. Eram perceptíveis os olha-

res. Dentro de poucos segundos, me transportei para um outro mundo o qual, não 

parecia fazer parte do que existia à minha volta. 

Observei cada detalhe e senti como se houvesse voltado no tempo, mas não em um 

tempo que eu conheci, mas um tempo diferente, do qual eu nunca fi z parte. Os olhares eram 

curiosos e através deles percebi que aqueles poucos quarteirões possuem histórias que não 

se perderam. Ali se encontra o início de uma sociedade que, hoje, nem se quer se dá conta 

de que este lugar é real, tangível e está logo ali, ao alcance de qualquer um num ritmo con-

tinuado, levando a mesma vida que se preserva idêntica há mais de quatro décadas.

Parei em frente um hotel. Era como se uma força me chamasse para dentro, pois eu já 

havia passado na frente de vários estabelecimentos, só que ainda não tinha sentido a sensa-

ção que este lugar me provocou. As paredes eram azuis em tons claros, a imensa vontade de 

apresentar um lugar moderno não muda sua real identidade, um lugar antigo, velho, o sofá, 

a arquitetura em si, tudo demonstrava o seu passado. Suas paredes, mesmo que recobertas 

com  tinta fresca insistem em contar suas histórias. 

- Boa-tarde. O que deseja.  Apressou-se um simpático senhor, proprietário desse 

hotel há mais de 15 anos.

- Olá. Respondi ao cumprimento. 

Nunca imaginei que esta simples troca de palavras pudesse me proporcionar uma des-

coberta: a perceptível indiferença das pessoas pela Avenida Carlos Gomes. A partir desse 

momento pude ter o prazer de conhecer um lado esquecido. Um outro lado da cidade que 

é subterrâneo à desatenção do dia a dia em sua superfi cialidade. Senti um cheiro forte de 

café, e com o olhar fi xo em lugar algum coloquei-me a imaginar este mesmo lugar em mea-

dos de 1974. A Rodoviária de Cascavel se localizava logo ali na Rua Rio Grande do Sul - por 

alguns momentos era como se estas pessoas tivessem chegado de outros lugares e esti-

vessem à procura de um quarto para descansar. Preto e branco. Uma 

película de um fi lme antigo, em câmera lenta, cortadas, revividas em 

fl ashs.

O que vi, pode ter sido fruto da minha própria imaginação? 

Não, isso houve, de certa forma, pode não ter sido como descrevo, 

não estive lá, simplesmente o senti através do lugar, que me trans-

portou para tão longe que não pude reagir.

- Aceita um café. Ofereceu a senhora pequena e quieta, que o tempo 

todo esteve ali. Ela prendeu minha atenção.

Do cheiro forte do café me lembrei de onde eu estava. Era o mes-

mo lugar. Sorri espontaneamente por descobrir o quão longe pude ir 

apenas com as sensações do lugar. Segui em frente na minha cami-

nhada e durante o percurso não pude deixar de reparar que estava 

sendo observada tanto quanto eu os observava.

O barulho não se difere de outro lugar qualquer, os carros 

são os mesmo, mas por mais que se tente 

é impossível não se sentir em ou-

tro lugar. Todos aque-

les telhados, janelas, 

portas. A cada 

a t i t u d e 

eu ficava mais longe do meu mundo e mais próximo do deles. 

Abordei um senhor com o qual tive uma breve conversa, a qual foi 

interrompida por uma terceira pessoa. Não tive a possibilidade de ver de 

onde surgiu, mas lembro-me da fala.:

- Estão interessados em nossas condições apenas por se tratar de ano 

eleitoral. Em seguida entrou em um edifício e sumiu escadas acima. Aque-

le edifício parece ter sido tirado de um retrato antigo. Não condiz com o 

resto da cidade.

Segui em frente e me surpreendi com um senhor em torno dos 68 

anos, não foi ele quem me chamou a atenção, mas os óculos. 

Só posso estar em outro lugar, ou será ele. Os óculos, sim eles, 

a aparência era de alguém que saíra a pouco do festival de 

Wood Stock, evento que ocorreu em 69, regado a muito rock e 

blues. Atencioso este senhor, conversamos um pouco: eram os 

seus óculos que falavam comigo, eles me contavam uma vida 

inteira. A chegada na cidade na década de 70, os viajantes que 

em uma parada rápida se hospedavam para aparar a barba, os 

cabelos e suas costeletas. Aquele rosto, aqueles óculos com-

punham um jogo intrigante, e, para descobri-lo, seria necessá-

rio longas conversas. 

- Poderíamos ter mais atenção, mas somos indiferentes. 

Citou no fi m da nossa conversa. 

- Quem sabe a construção de um Mercado Municipal, 

ajudaria a expandir a nossa região. Esse lugar tem duas vidas, 

uma durante o dia e outra durante a noite.

Olhei no relógio a tarde chegava ao fi m. Fui embora, mas 

confesso que não entendi, por isso busquei o porquê de suas 

palavras no fi m da nossa conversa.

Já passava das dez da noite e o lugar parecia estar morto. 

Apenas alguns carros passam por ali. As ruas são tomadas pelo 

vazio e poucas pessoas circulam. É como se o medo rondasse 

por ali. Não! Ele ronda sim! Existem crianças que se amontoam 

nas calçadas para dormir. Retomo meus pensamentos. Já foi 

tão movimentado aquele lugar durante a noite e hoje é ape-

nas mais um ponto de encontro para drogas e sexo.

Mesmo com tamanha discrição elas também freqüentam 

o lugar, todas as luzes se apagam, já não há nem um estabe-

lecimento aberto, a única claridade naquela hora era a dos 

semáforos e dos quartos dos hotéis. Existem mais ou menos 

nove hotéis em torno da antiga rodoviária, eles trabalham 

vinte quatro horas, pois ali se mantém um grande número de 

mulheres e travestis que se prostituem.

Ela percebeu que eu a acompanhava com o olhar. Não me 

deu chance de chegar perto, nem uma palavra. Manteve um 

orgulho no olhar, não por maldade, simplesmente por precau-

ção, como se fosse proibida de manter contato com quem não 

se mostrasse interessado em seus serviços. Tentou mostrar 

uma postura diferente, era bem vestida ao contrário da maio-

ria, olhou a sua volta e as paredes azuis a fi sgaram para dentro, 

sua postura mostra que se defi nia como uma cortesã. Sonhos. 

O lugar velho e antigo passa essa sensação, mas ela nada mais 

é do que uma mulher entre tantas, que necessita fazer dessa 

vida um teatro para não sentir a indiferença de muitos. Mes-

mo assim ela se sente uma grande cortesã e sorri para seus 

clientes, como a mais bela das mulheres.

Tudo se completava na dimensão subterrânea que serve 

de base para toda aquela vida subterrânea. Tudo debaixo da 

aparência morna de apenas mais um dia normal.  
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“Logo na sala de en-
trada se reconhece frag-
mentos típicos de uma 
casa de vó; os sofás de 
couro são alaranjados, 
os cômodos são todos se-
parados por uma cortina 
branca e há uma foto do 
Papa na parede. 

PERFIL

MEMÓRIAS DE 
DONA ELDA 
Neify Müller
Jornalismo - FAG

- Onde é o trabalho, fi lha?

- Lá perto da rodoviária velha, mãe.

- Cuidado hein!- lá é perigoso.

Há 48 anos atrás, chegava em Cascavel 
Dona Elda Dalfovo.

Irmã de 16 crianças, ficou órfã 
de mãe com 11 anos, no parto do 
17º filho. Teve que cuidar de 6 ir-
mãos menores, dos quais maioria 
já faleceu, restam apenas cinco 
que estão espalhados pelo Brasil 
em três estados diferentes.

- Minha mãe era um pedaço de 
pão doce, e meu pai um coração de 
um paizinho. Depois da morte da 
mãe, quando um fi lho fi cava doente 
ele fi cava desesperada e tinha que re-
solver a situação.

Nascida em Garibaldi – RS, foi 
para Santa Catarina na cidade de Pi-
ratuba. Lá conheceu o Uruguaio Luiz 
Dalfovo e casou.

Veio para Laranjeiras do Sul, onde fi -
cou um ano e logo se mudou para Cascavel.

Na Rua Rio Grande do Sul, ao lado duma livraria 
evangélica e de uma loja de roupas usadas, está uma 
portinha branca com toldo cinza; ali mora Dona Elda, 
que viu a cidade nascer. 

Logo na sala de entrada se reconhece fragmentos típi-
cos de uma casa de vó; os sofás de couro são alaranjados, os 
cômodos são todos separados por uma cortina branca e há 
uma foto do Papa na parede. Após aguardar alguns minutos 
chega dona Elda com seus 84 anos e vestindo uma cal-

ça de moletom azul e uma blusa de lã verde. Numa das mãos, 
um pacote de pão de queijo. 

A cadelinha Priscila, que já está há 6 anos com Dona 
Elda, vem recepcionar.

A casa que parece escondida se perde para dentro da 
quadra. No terreno existem duas casas. A da frente é de Dona 
Elda e a de trás é de seu fi lho, o caçula de dona Elda. Além do 
fi lho mais novo, Dona Elda teve outras duas fi lhas.

A conversa se faz na cozinha, que tem o fogão con-
vencional e o fogão a lenha. Flores artificiais, filtro de água 
com capa de crochê, quadrinhos de ponto cruz e um altar 
improvisado com aproximadamente 7 imagens da Virgem 
Maria e muitas de Jesus também. 

Quando chegou em Cascavel não havia luz, asfalto, pré-
dios e nem casas de material de construção. A falta de luz era 
prevenida com a querosene, mas das 20h às 22h havia um 
motor que gerava luz para boa parte dos cascavelenses.

A família sobrevivia da rodo-
viária (hoje conhecida como: 

Rodoviária Velha), onde as 
fi lhas vendiam passagem 
e Dona Elda administrava 
um restaurante do lado da 
rodoviária, onde hoje é a 
loja de roupas usadas.

O marido, sempre do-
ente, sofria com problemas 
de estomago e vísceras. 
Mais tarde, com 62 anos fa-

leceu de câncer nos nervos, 
o pior deles. Dona Elda relem-
bra com saudades os 54 anos 
de casada. Nunca brigavam e 
ele sempre foi muito querido.

Os últimos 14 meses da vida 
de seu Luiz foram os mais sofri-
dos. As dores eram fre-
qüentes, e a do-
ença já havia 
se alastrado 

com rapidez. Nos momentos de dor, ele “oferecia a dor”.
Como assim?-Bem, havia padres que ele gostava mui-
to na paróquia e esses padres haviam brigado, então 
quando a dor vinha, ele oferecia – como sacrifício – 
para os padres se acertarem. E assim seu Luiz ia ofere-
cendo suas dores a casais que estavam se separando, 
pessoas queridas que estavam em conflito e problemas 
que ficava sabendo. Todo sofrimento era válido se os 
problemas alheios fossem solucionados.

- Amorzinho, eu queria tanto um leite com uma 
rosquinha, mas está muito frio e eu estou com dó de 
fazer você se levantar. 

Assim eram os pedidos encarecidos e cheios de in-
tenções para com Dona Elda, que não resistia e corria pre-
parar o pedido de seu Luiz.

Quintas-feiras e Domingos são dias de missa na 
Catedral. Não se pode encontrar Dona Elda em casa 
nesses horários. Todas as noites ela vai até a ro-
doviária nova onde sua filha tem loja e fica lá 
fazendo companhia a ela.

Nesses 48 anos a amizade com os vizi-
nhos foi crescendo, e hoje ela conhece to-
dos da redondeza.

-Aqui o problema é a droga, mas 
os drogados a gente conhece de lon-
ge. É violento de noite, porque fica 
um monte de gente no posto fazendo 
bagunça. A policia passa ali, mas vai 
fazer o que? Se matar, ainda tem que 
enterrar. Risos.

Dona Elda sente falta de um merca-
do na rua. As compras são feitas na pani-

ficadora, que quebra um galho.

- Hoje eu ando por Cascavel e pa-
rece até mentira. Os prédios são altos e 
as casas são de material. 

- Só com fé em Deus mesmo. Está 
tudo sempre igual, mas sempre com 

Deus junto.

Despeço-me e volto pra casa a pé. Dona Elda 
fi ca como a imagem de um tempo quase impercep-
tível. Um que é reconhecido nos objetos e detalhes 

de sua casa, de sua fala, de seus gestos, 
e que incorporam toda uma história 

contada através do silêncio.   

BOLA, BORBOLETA E BICICLETA

COM OLHOS DE 
CRIANÇA 

Amábyle Sandri
JORNALISMO - FAG

A bsorve isso que faz tudo colorido. A alma, a ri-
sada, o ‘descompromisso’. O mundo é bonito e 
há beleza na rua esquecida. A infância, há mui-

to deixada de lado, foi encontrada. Ali, naquele bar numa 
rua super movimentada da cidade, a pureza e sinceridade: a 
leveza da criança.

Não escreve sobre elas. Escreve para elas, com elas, que 
inspiram, aspiram, expiram e espirram também. Para elas 
que vivem, não temem. Elas que brincam, brigam, fazem 
as pazes, resolvem entre elas. E elas se resolvem. Elas que 
correm livremente onde nem todas as almas são tão livres 
assim. 

Ali vivem três irmãos, entre outros irmãos da casa ao 
lado, do hotel ao lado, da rua ao lado. O mundo está ao lado, 
na frente, em cima – nos prédios, apartamentos, cafofos, ter-
renos baldios, estacionamentos.  

Está tudo ali. Eles conhecem tudo e todos, e são conhe-
cidos também. São os fi lhos do dono do lugar ali perto. Per-
to do centro, da Carlos Gomes, da Brasil, ali – pertinho do 
colégio que tanto gostam. São os meninos que andam de 
bicicleta, mas só quando o destino é próximo. Aqueles que 
jogam bola no Ciro Nardi, brincam no parquinho, que não 
vêem problema na rua onde moram. 

Mas nem por isso são desatentos. Se o estacionamento 
salvou o trecho da rua, o posto abandonado serviu como 
nova morada para aqueles que fumam droga, dizem. É, eles 
se preocupam às vezes. Sabem das coisas. Fruto, talvez, do 
convívio com tantos adultos que por ali passam. Cuidam para 
ninguém os pegar na rua e cuidam agora dos comentários 
que fazem. Afi nal, o homem da bicicleta “feia” podia não estar 

de brincadeira. Sentimental ele. O menino 
m a i s 

velho e o amigo ainda não entenderam o porque de tanta 
fúria por causa de um comentário sobre a ‘magrela’ do se-
nhor. 

Os carros, muitos carros, motos, bicicletas, ônibus não 
os incomodam. Já incomodaram uma vez, quando o peque-
no – que começou engatinhar com seis meses, quase virou 
pintura de um deles. Sorte que a mãe salvou, lembra com 
feição de alivio o mais velho. 

O difícil é parar as crianças que correm, correm, correm. 
O pequeno não sabe o que é andar. Esse, desde que nasceu 
não caminha, corre. É o que diz a mãe, o irmão, o outro ir-
mão, os amigos. Mas não é só ele que o faz. O mais velho, 
com onze anos, se viu obrigado a confessar: quando não 
tem ninguém por perto ele e o pai brincam. Do que? Pega-
pega, é claro. E nessa, a onda de correr pegou! 

O do meio bobeou e dançou, ou melhor, caiu mesmo. 
No queixo a marca da “bicicleta muito doida”, como 
defi niu. Se correr a pé já é difícil, de bicicleta então... 
Mas para ele não tem problema, diz que só mor-
re com bala perdida – mas isso não tem ali. Sim, 
nem bala perdida nem a mulher do táxi. É o que 
espera ele pelo menos, já que as únicas coisas 
que o assustam são as lendas urbanas. 

Uma praça é único desejo que ainda teriam 
– caso fosse possível concretizar. Afi nal, o campo de fu-
tebol mais próximo fi ca a cinco quadras. Não que eles se 
importem, já que no percurso é que acontecem as histó-
rias mais legais. Exceto pela vez em que um cliente bebeu 
tanto, mas tanto, que caiu no chão com banco e tudo. Ah, 
memória engraçada, lembrada entre gargalhadas.

A compra do computador, com o intuito de mantê-los 
por perto, não foi muito bem sucedida. O aparelho, cinza e 
estático, continua no mesmo local, na mesma posição, com 
a mesma capa para não pegar poeira. Legal mesmo é fi car 
na rua, onde segundo o ‘do meio’ é mais fácil de fazer ami-
gos. 

Ali, na rua, no bar, 
no hotel dos amigui-
nhos, em casa (que 

fi ca na mesma quadra), nas ruas vizinhas, laterais, trans-
versais, horizontais tudo é alegria para os pequenos de 
idade, mas grandes na vida. E aqui encerra o texto tor-
to, sem aspas formais, parágrafos, notas de rodapé 
ou excesso de preocupação. Agora, fi ca a tarefa de 
imaginar o complemento das histórias e continuar 
colorindo o que, de fato, está além de uma aqua-
rela de cores.   
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DA VIDA:

O FIM ESTÁ NO 
PRINCÍPIO
Amábyle Sandry
Jornalismo - FAG

A entrada, pelos fundos, teve ar de intimida-
de – como aquela visita que ‘já é de casa’, que 
dispensa formalidades. Nos primeiros passos, a 

sensação de estranhamento, digna de quem passou algum 
tempo distante. Porém, esta logo se dissipa, assim como os 
pré-conceitos da recente visitante.  

Ali, sentada num murinho, sente a brisa leve, o sol quente 
e, de longe, ouve uma coruja. De repente surge um homem com 
olhar de sofrimento, mas não do tipo habitual, nele se manifesta 
algo de dor, saudade. Ele pega o carrinho de mão, vai até o final da 
rua principal do cemitério e volta, numa série interminável, num ritual. 
No túmulo em que ele trabalha, o cimento fresco reaviva a morte e traz 
à tona sua imprevisibilidade.

As formigas, moradoras do local, passam por cima dos pés dos visitan-
tes como quem clama por atenção. “Ei, há vida aqui”, parecem dizer. Na ár-
vore, cuja sombra acomoda, um casal de pombos garante que a revoada 
continue. O namoro, barulhento, rompe o silêncio no lugar.

Pouco se ouve. Cantos de pássaros, sujeira sendo varrida do chão. Ao 
caminhar entre os túmulos, a sensação de solidão vivenciada com o baru-
lho das pedrinhas quando o calçado pisa sobre elas. No passeio, apenas um 
momento lhe causa angústia, vontade de chorar. Ao se deparar com uma 
linda estátua que retrata a perda, o inconformismo do pai que esculpe a 
imagem da própria � lha, na inversão de temporalidade. Em outro túmulo 
desenhos do � lho para o pai. “Sou muito feliz”, escreveu o menino no início 
de uma carta emocionada. 

As � ores de plástico, que “não morrem” – segundo a música, espalhadas 
pelo chão. O vento carrega, o tempo castiga, mas elas continuam ali até que 
alguém as recolha. Já as � ores naturais, assim como as velas, relembram o 
ciclo da vida que todos conhecem, mas nem todos aceitam. Nascer, crescer 
e morrer. O processo soa injusto perante tantas manifestações de saudade. 

No centro do cemitério, os funcionários conversam. Há vida no lugar. 
Há vida ao redor, nas ruas que dão acesso ao local. Há vida na borboleta 
amarela que tranqüila sobrevoa os túmulos; nas formigas que constroem 
suas moradias; nas pombas que namoram e criam seus � lhotes ali; nas 
crianças que passam de bicicleta felizes e ani- madas. Há vida no 
cemitério e ela se sobrepõe a tudo, contras- ta com sua intenção, 
com suas lástimas. Porque a morte é estática e a vida está em tudo, 
em constante mutação.  

D A MORTE:

O PRINCÍPIO 
ESTÁ NO FIM
Diego Krüger
Jornalismo - UNIVEL

    

A sombra do arvoredo repousa sobre as 
lápides geladas que o sol não esquenta, 
enquanto um quero-quero limpa as pe-

nas com seu bico largo, pousado sobre um túmulo 
branco, e a pena que sinto, vai � cando pelo cami-

nho folheado pela saudade. O que existe por 
detrás do véu misterioso de um jazigo, prote-

gido por Gabriel, seu � el guardião? O quan-
to a morte precisa ser vigiada, para os que 

estão vivos tardem a encontrá-la? Seria 
pois, amedrontador a calma laxante 

que todo cemitério possui? Ou medo 
é apenas aquilo que não acalma?

Do outro lado do muro a vida 
corre em seu ritmo acelerado. Des-
venturas de um mundo em rotação 
incontrolável. Do lado de cá, soli-
dão. Muito menos pela perda, ou da 
busca pelo outro. Muito mais pelo 
vazio de nós mesmos. Das coisas 
que deixamos para depois. Da cer-
teza que tudo passa. Do “eu te amo” 
que ficou subentendido nas frases 
reprimidas. Da nossa própria exis-
tência, por vezes, razão máxima dos 
rancores escondidos.

No meio da cidade, o lugar pa-
rece ter brotado de uma erupção 
lavada pela melancolia. A rua da 
frente leva o nome do maestro Car-
los Gomes, que em suas melodias 
não ressoou fúnebres marchas. Ale-
xandre de Gusmão, seu companhei-
ro paralelo, agora imortalizado em 
placas indicativas no caminho que, 
agarrado à Rua do Rosário, observa 
tão desatento quanto os transeun-
tes apressados, o silêncio detrás da-
quelas altivas paredes brancas. 

O descanso dos justos. Para tan-
tos a própria injustiça divina de levar 
seu ente querido. “En� m descansou” 

logo diz alguém no meio da multidão, 
enquanto outros acham que, no � nal, 

“tudo vira bosta”, como diria Rita Lee. 

MOTO TÁXI: DIVÃ HETERODOXO

FREUD, LACAN E 
JUNG ROGAI POR 
NÓS
Mariana Lioto
JORNALISMO - UNIVEL

M eio deitado no sofá velho, o homem de colete, 
aparentando uns trinta anos, começou:

- Desculpa ter feito você vir aqui, é que eu 
acho ruim de ir até seu consultório, tenho que � car aqui caso 
alguém ligue...

A roupa branca da psicóloga contrastava com o am-
biente, sentada na pontinha de cadeira antiga ela tentava 
entender a situação: um moto-taxista fizera questão de 
marcar a consulta num dos pontos de moto-táxi, que fica 
próximo à antiga rodoviária.

- Tudo bem, fale um pouco mais sobre a sua pro� ssão.

- Pro� ssão não 
dona, se chama pro� s-
são alguma coisa que 
você escolhe fazer, 
nesse caso aqui eu 
fui escolhido, não 
tive opção. Acabei 

nessa encrenca porque os serviços normais rendem menos, 
aqui tem como ganhar um pouquinho melhor, é que eu te-
nho mulher e uma pequena. O que me tira do sério é esse 
povo que eu tenho de carregar, chamei você para isso: a 
senhora que entende tanto de gente podia me ajudar a re-
conhecer os clientes que são um problema, para que eu 
possa dispensar eles a tempo.

- Hã? O senhor poderia explicar melhor isso aí.

- Por exemplo, tem os golpistas que ligam e não têm 
dinheiro pra pagar a corrida. Às vezes vou até outra cida-
de com o sujeito e chegando lá ele pede fiado, daí posso 
esquecer da grana, nunca mais. Outro esquema é os que 
usam nós para buscar ou levar droga, normalmente mulhe-
res, chegam com uma conversinha, “vou na casa da minha 
mãe, da minha tia”, chega na metade do caminho pedem 
pra parar em lugares estranhos, às vezes não conseguimos 
perceber, se os “home” pega, estamos ferrados sem nem 
saber quem que está na garupa... Então, tem como perce-
ber quando é treta pelo jeito ou pela voz?

- Difícil... Psicologia não faz milagre. Se não era só ana-
lisar o que falam os poderosos do país, detectar as mentiras 
e resolveríamos vários problemas. Mas não tem nenhum 
tipo de cliente que te agrade?

- Ah, sempre tem. Com o tempo fiz clientes fixos, que 
já dá pra confiar daí, todo mundo acaba precisando de nós 
um dia. Também gosto de carregar mulheres da noite, por-
que com elas é certo: ida e volta, e não choram pra pagar, 
acho que entendem a sacanagem que é pedir descon-

to pra quem sobrevive do trabalho 
informal.

- Então além dos que 
não pagam há os que 
pedem desconto?

- Sim, acham 
que o único gasto 

é a gasolina. Esque-
cem o valor da moto, 

o perigo da violência e 

tal. Até roubaram a moto de mais um, de um ponto aqui per-
to, na semana passada, cada vez que o telefone toca é uma 
incerteza. Pensa, se o busão é dois pila e você demora um 
tempão pra chegar, não tem como cobrar menos de quatro. 
O povo sempre tem pressa, pra gente é assim: mandou ace-
lerar, atravessar a cidade em cinco minutos, cobramos mais 
caro pelo risco que corremos.

- Bom, – ela reparou nas fundas olheiras dele e detectou 
cansaço – quantas horas por dia você trabalha?

- A� ! Não sei, no mínimo 12, 15. Dá pra dar um cochilo 
por aqui entre uma corrida e outra, às vezes viro a noite e 
trabalho o dia todo, descansando só aos pouquinhos. Se es-
tou em casa � co pensando nas corridas que perco.

- Nessa primeira conversa – começa a concluir a psicólo-
ga – pude perceber um nível de stress muito grande, o que 
eu te recomendaria é levar uma rotina menos acelerada e... 
– toca o telefone.

O paciente salta do sofá-divã e atende no ato:

- Posso... Beco das Lamúrias? Sei onde é... Sete pila... 
Chego em dez minutos. Ô doutora, continuamos na próxi-
ma semana então, tenho que vazar. Valeu ein.

Dá a partida na moto e sai acelerando, vendo as prédios 
antigos da rua, pelo retrovisor.  

 

OUTRAS FLORES
Borboleta de asas abertas. Flores murcha-

das pelo acúmulo de água. Dengue, tem? Talvez. 
Tem formigas. E como tem. Tem o cheiro do sol no 
bronze, o cheiro das velas apagadas pelo vento, 
a dor causada nos olhos pelo dia que teima em 
passar vagaro...sa...men...te. 

Tantos rostos, tantos nomes. Dias e anos. Tantos 
olhares. Cada olhar com sua história, sua existência. 
Cada existência interrompida à sua maneira, de for-
ma trágica ou natural. Pessoas queridas, odiadas, 
sofridas, mal-faladas. Agora todas iguais, desfrutam 
do descanso que até eu sinto aqui sentado num ve-
lho banco descolorado pelo tempo, enquanto ob-
servo uma criança correndo por entre os túmulos. 
A meninice despreocupada de uma criança parece 
desaforo frente à labuta respeitosa do coveiro a 
ajuntar coroas de � ores esquecidas. 

Outras flores são trazidas. Fica o silêncio e 
o olhar da bondosa senhora de vestidos bati-
dos. Fica mais uma vela por cima daquelas que 
choraram no castiçal. Fica, sobretudo, o silêncio 
ecoando pelas vielas. 

MUROS, GRADES E DÚVIDAS
Por que o lugar tem muros e grades nos mauso-

léus mais altos? Por que só os mausoléus mais altos 
têm grades? Seria a individualidade transpassando 
a existência, mesmo que agora o medo � ca do lado 
de fora dos caixões? Quem confere a porta tranca-
da, a ventana da janela, as luzes acessas, nessa úl-
tima morada? Existe � nanciamento para a “última” 
casa própria? Dizem que tem jeito para tudo...

O PORTAL
Existem dois momentos distintos ao entrar num 

cemitério. O momento em que você vê o portão de 
entrada e o momento que todo barulho vai confun-
dindo-se com pensamentos entorpecidos pela an-
gústia quando você adentra o cemitério. Parece tão 
tênue a transição entre esses dois momentos que 
nossa percepção afoga-se ao inesperado. 

Outra dimensão. Não gigantesca como pen-
samos ser outra dimensão. Mas tão pequena, tão 
entrevada em nossos sonhos, que de olhos aber-
tos submergimos às profundezas do nosso “sobre-
consciente”, ou aquilo que sabemos inevitavelmen-
te que � ndará nossa vida, mas fazemos de tudo para 
deixar para depois. O � nal? Apenas o começo para 
aquele que � ca, meu bom amigo.  

suas moradias; nas pombas que namoram e criam seus � lhotes ali; nas 
crianças que passam de bicicleta felizes e ani- madas. Há vida no 
cemitério e ela se sobrepõe a tudo, contras- ta com sua intenção, 
com suas lástimas. Porque a morte é estática e a vida está em tudo, 
em constante mutação.

agarrado à Rua do Rosário, observa 
tão desatento quanto os transeun-
tes apressados, o silêncio detrás da-
quelas altivas paredes brancas. 

O descanso dos justos. Para tan-
tos a própria injustiça divina de levar 
seu ente querido. “En� m descansou” 

logo diz alguém no meio da multidão, 
enquanto outros acham que, no � nal, 

“tudo vira bosta”, como diria Rita Lee. 
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