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OLHAR PARA O DESCONHECIDO

UM DIA DO 
OBSERVADOR, 
OUTRO DO 
OBSERVADO

 Mirielly Ferraça (Jornalismo - UNIPAR)

PERFIL DO OBSERVADOR

Nome: Desconhecido
Idade: Mais de três décadas. Não muito mais 

que isso, e certamente não menos.
Pro� ssão: Observador.
Material de trabalho: Olhos (como o instrumento de traba-

lho está gasto, Desconhecido usa os óculos como ganha pão, a� -
nal quem não tem cão caça com óculos).

Estado civil: O fato de que ele usa uma aliança dourada no 
quarto dedo da mão esquerda, não signi� ca necessariamente 
que está casado. Algumas pessoas acreditam que ao fazer uso 
de tal convenção cria-se uma imagem de respeito. Outras crêem, 
com veemência, que o uso da redondinha pode atrair mulheres 
sem vergonha (de ser feliz). 

Filhos: Não se sabe (talvez nem mesmo ele saiba, ou ain-
da, ele pensa 
que sabe).

Bebida predileta: Café, ou qualquer coisa que possa mantê-
lo de olhos bem abertos.

Cor predileta: Como um exímio observador, aprendeu, ao 
longo da pro� ssão, que não se pode ter preferência. Aprecia, 
olha, observa a todas.

Gosto musical: Troca qualquer tipo de som pelo silêncio.
Sonho: Alcançar o posto de observador-mor da entrada 

principal.
Uma palavra: VIGIAR.

RELATO DA CONTEMPL-AÇÃO

Terno e calça preta. Gravata vermelha. Mãos para trás, 
sinal de respeito. Barba feita, responsabilidade. Parado ele 
observa qualquer movimento. Olha, parecendo não olhar, 
os rostos de quem entra e também de quem sai. Será que 
busca um suspeito em meio a tantos rostos, caras e bo-
cas? Talvez ele tenha o dom de ler índoles por meio das 
expressões fornecidas pela face.

Os olhos que outrora via como os de uma águia, hoje 
necessita de ajuda: Os óculos deixam o olhar mais apura-
do, exigência imprescindível para a sua pro� ssão.

São 7:00 horas, o movimento aumenta. Alguns 
passam e nem se quer notam a presença do observa-
dor atento, e a minha, tampouco. Essa é, para muitos, 
a chamada pro� ssão invisível. Mas há outros que ar-
riscam cumprimentar levemente com a cabeça, bo-
cejando, quase que imperceptivelmente, uma boa 
noite. Há também aqueles mais desinibidos, que 
possuem um certo grau de intimidade com o Des-
conhecido:

- Minha amiga já chegou seu X?

- Não a vi hoje não!
- Beleza! Se ela 

passar por aqui, fala 
que eu estou no labo-
ratório 5.

Ele balança a cabeça a� rmativamente.
Sua pro� ssão também é confundida:

- Oi moço, você sabe onde � ca a rua Baunilha?
- Me desculpe, mas não moro por aqui. Não sei não!
Parece estar um pouco angustiado, olha o relógio e estala 

os dedos. Deve ser a hora do cafezinho. Todo observador que 
se preze é simplesmente viciado pelo pretinho. É ele o seu 
companheiro. É o amigão que o deixa acordado e atento.

Esse nosso observador é tão observador, tão curioso, 
que acaba participando voluntariamente das conversas 
alheias. Presta atenção nas risadas, cochichos, rodinhas de 
conversas, tudo. Olhando de longe, ele parece um intruso, 
vigiando as conversas alheias.

O movimento cessa paulatinamente. São 7:30. Avisto 
apenas os retardatários, chegando com passos apressados. 
Esses nem sequer olham o nosso amigo, pensam apenas no 
horário da chamada. O Desconhecido continua sua missão, 
olha atentamente quem entra e os poucos que saem.

Minha presença é notada, com certeza. Nada pas-
saria despercebido diante de tão apurados olhos. O que 
nem imagina, é que estou observando-o. Que ironia, o 
Observador sendo observado. Decido seguir meu cami-
nho: subir para minha sala porque a aula já começou há 

um bom tempo. Saio ainda olhando para o 
Desconhecido. Ele, quase imóvel, continua a 
observar, apenas e unicamente observa...  

EDITORIAL

EM BUSCA
DE FOCO

“É possível ensinar alguém a es-
crever?” Sob esse título o escritor 
americano William Burroughs de-

senvolveu um ensaio sobre os métodos que 
empregava para construir os personagens e 
a trama das narrativas. Entre outras coisas 
Burroughs fala sobre a instransponível bar-
reira que impede qualquer um de “ensinar” o 
trato com as palavras. O argumento recorre à 
experiência. No limite, toda boa prosa traz em 
si alguma dinâmica a partir do crivo dos sentidos 
de quem a desenvolve. Mesmo assim Burroughs dá 
algumas indicações de como desenvolver um senso 
narrativo e habilidade para construção de persona-
gens. Tudo é claro sem deixar de ser � el à própria ex-
periência de um “desregramento total dos sentidos”, 

como na fórmula enunciada por Rimbaud, o pai 
de todos os gênios excessivos da literatura.

Dos submundos boêmios da Geração 
Beat o autor de “O Almoço Nu” e “Junkie” re-

comendava a todos aspirantes a devotos 
da palavra o desenvolvimento de uma 

técnica aprendida com punguistas e 
marginais de toda espécie: é ne-

cessário observar. Não de for-
ma improvisada e inocen-

te. É necessário que o 
escritor observe a 

vida como 

se ela fosse a próxima vítima. Construir um mapa de tudo que 
possa ser entendido como signo. Observar sem ser visto. A trans-
gressão secreta de todos os voyeurs. 

Foi exatamente essa o ponto de partida de todas as pau-
tas dessa edição. Cada um de nossos novos repórteres escolheu 
uma “vítima” preferencialmente anônima para fazer o exercício 
proposto por Burroughs. A construção de uma consistência sim-
bólica necessária para qualquer sentido literário é uma dimensão 
na qual se deve perceber algum ponto de tangência com algum 
elemento concreto. Dessa maneira então construímos uma série 
de per� s associados a situações singulares. Desde a observação 
feita no contexto mais imediato da rotina de cada participante 
até um percurso diário de interação com o anonimato das ruas 
no qual se deveriam avaliar as possíveis reações ao randômico 
“bom-dia” desejado a todo aquele com quem se cruzasse pelo 
caminho. 

O objetivo maior aqui foi o de aguçar a atenção e a 
capacidade de observação dos participantes da oficina. No 

intento de encaminhar as ferramentas do jorna-
lismo para outras possíveis paisagens, impõe-
se também a necessidade de perceber para 
além das palavras. Todas as linguagens que 
se dizem no silêncio dos gestos, dos ritmos 
e da geometria fractal disso que se cha-
ma cotidiano. O mais próximo possível 
e, por isso mesmo, o mais distante do 
foco de nossa atenção. A vida por de-
baixo de uma lupa: a escrita como 
prótese da própria realidade. 
Instrumento que nos permite 
chegar aonde não poderí-
amos senão mediante 
o artifício. 
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UUUU m homem baixo, de porte físico não muito delga-h b i do m ih e b t fí i ã it d lo i eã mrt
do, aliás, nem um pouco delgado. Cabelos crespos l ns m a o eC e co 
e negros, aparentando ter uns 50 anos de idade. A g re os p o e dd de

fi sionomia é de uma pessoa cansada, silenciosa, e ao seu redorpm e ap om  s ro u
paira um certo mistério.és om

Suas roupas misturam os estilos de pessoa séria com o de m r ot mu é ca md
pessoa pronta para qualquer situação. Usa calça social, com umal rr u u c cs l mU
camiseta, um casaco esporte, e sapatos confortáveis, já marcadosp pcamiseta um casaco esporte e sapo p ea s rtt p jpatos confortáveis já marcadoss m ce á as 
por muito tempo de uso. É uma mescla de um estilo de social comp p e o. md s ui o  l e id
um esporte, talvez um esporte fi no. Mas são roupas simples e mo-um esporte talvez um esporte finou s tz oo o Mas são roupas simples e mo-s p ea m ss
destas, como ele aparenta ser.destas como ele aparenta sera t ea e sc

Sempre no mesmo horário, às 23 horas, ele está lá, no pon-e o ám m oe s áe o
to de ônibus a espera do veículo que chega para apanhá-lo.p vs ra oô r p hp nu
Sozinho, sempre sozinho. o hs no

Quando o ônibus pára, ele embarca com uma expressão muito sé-Q d ô ib á l bu r eb p eu ã i ée o tp ã uo
ria, olha para todos que estão na parte da frente do ônibus ea o qo n o br ôna

com a voz baixa diz boa-noite. Observa os passageiros,z xm v a o a gv p ao
neste horário o ônibus está meio vazio, com umasn e ást o ,a c uv o ms

sete pessoas apenas. O homem encosta-sesete pessoase es s apenas O homem encosta-see n stm on
em um ferro para se apoiar, e com a mãoem um fe m erro para se apoiar e com a mãor o  i m p

no bolso da calça retira o passe, ou o n ç pa ap ea
dinheiro em moedas, que entrega dinnheiro em moedas que entregas e td q eo

para o cobrador, ao passar pelaa a r r p a
roleta devagar.al al

Leandro C. Navarro  (Jornalismo - UNIVEL)

PELA JANELA-TELA

SEM LENÇO, SEM 
DOCUMENTO

 Ana Paula DetschAna Paula Detsch  (Jornalismo -FAG) (Jornalismo -FAG)

E stava sentada na sala azul de poltrona 
amarela. A luz que refl etia na face dela 
parecia mudar de cor. Verde, azul, verde, 

branca, azul. Era hora da novela. Com cuidado e sem 
desviar os olhos da televisão ela pega a xícara, e toma 

um gole. Recoloca na mesinha. O ambiente é escuro e um 
pouco sombrio. A única luz provém da televisão ligada. Ela 
se levanta. É hora de passear com o cachorro. No quintal do 
prédio os dois passam por mim.

- Buenas tardes!
- Boa tarde!
Ela com a sua calça de lã verde e o moletom xadrez. O 

cachorro, um poodle cinza, com um casaquinho. Está frio. E 
os dois saem pelo portão em direção ao fi m da rua. Não os 
vejo mais. Permaneço ali sozinha por mais alguns minutos. 
Olho para a janela, vários adesivos. No meio de números de 
candidatos está o Che, na sua famosa pose. Os dois voltam. 
Entram pelo mesmo portão por onde saíram. O cachorro 
corre na minha direção. Me cheira. Ela chama. Eu sorrio. E o 
cachorro volta para a dona. Os dois entram, e voltam para a 
mesma sala do apartamento do primeiro andar. Abandono a 
observação e entro, o frio está me deixando mal.

Continuo olhando para o apartamento do primeiro andar 
pela janela. Mas não enxergo nada além de uma cortina fechada, 
fl ores bem cuidadas e mais um adesivo com o rosto do Guevara.

Alguém chega até o portão. Toca o interfone, mas ele está 
estragado. Então a pessoa começa a chamar. Não consigo enten-

der o que ela diz. E eis que a tal vizinha aparece e abre o portão. 
Penso que é uma amiga dela. Não! A visitante agradece e se encami-

nha para o bloco ao lado. Elas nem se conheciam.
E a tal vizinha sem nome e sem nacionalidade volta para a sua 

casa com um sorriso de quem fez a sua parte.  

HIPOÍCONE

NA MIRA DOS 
MEUS OLHOS

“Em sua maioria, os jornalistas são incansáveis 
voyeurs que vêem os defeitos do mundo, 
as imperfeições das pessoas e dos lugares”.
Gay Talese

 Juliana Tokarski Juliana Tokarski (Jornalismo - UNIPAR)(Jornalismo - UNIPAR)

Legal! Localizar uma pessoa que você não conheça. Observá-la. 
É nesse aspecto que o mais efi ciente dos sentidos se torna im-
prescindível: a visão. Com a ajuda desse binóculo improvisado, 

descrever a pessoa observada em forma de texto. É quase como transfor-
mar a pessoa analisada em letras, palavras e tudo isso formar uma repor-
tagem. 

Estava me sentindo como o inspetor bugiganga, nessa ocasião, eu – Ins-
petora bugiganga -, mas não com milhões de apetrechos, apenas com meus 
olhos e ouvidos atentos, caneta e papel na mão. É tudo o que uma futura jor-
nalista deve ter para descrever algo interessante e importante, pelo menos em 
jornal impresso é.

A escolha da pessoa foi mais fácil. Sempre temos nossos deslizes e 
falta de atenção, não?! Pelo menos eu tive. Pois bem, certo dia indo estu-
dar percebo uma moça de longos cabelos louros, pensei que se tratava de 
uma amiga minha. Quando cheguei para conversar - é nessa hora que meu 
rosto mudou de uma cor natural para um vermelho vivo -, não era minha 
amiga, apenas uma pessoa muito semelhante a ela. Que vergonha! 

Foi assim que decidi descrever essa pessoa. Como diz o ditado: 
“Quando você conhece você reconhece”. Reconheço-a na faculdade, toda 
vez que a vejo lembro do caso que ocorreu, mas não sei quem é ela. Só sei 
que ela faz um curso que envolve  tecnologia. 

No aspecto semiótico tornei a pessoa observada em um hipoí-
cone. Traduzindo: Hipoícone é algo que os outros vêem na gente, en-

Segue para o meiou a og p
do veículo e se sentasu e e
em um banco solitá-b o on s
rio, permanece caladoa e am e a
durante os minutoso m u n
que leva a viagem,que leva a viagemv ev g
até seu destino.é de od i

Todos os dias,Todos os diaso o dd
sempre no mesmopsempre no mesmoso 
ponto de ônibus, no e n sd ô u
mesmo horário, aque-h r o
le homem. Sempre com om e re m
mesmo estilo de roupa, o mes-mesmo estilo de roupas re , o mesm
mo penteado de cabelo, com a mes-a d at o e m
ma expressão na face. Não sei de ondes  fr ã a es
veio e para onde está indo. Nos encontros r n ep o e rnN
eu o vejo, mas não nos falamos, faz parte da j ,j ã, s oj m ã , pf l f t dt aa dm
minha rotina acadêmica.t ao a a

Um dia por curiosidade perguntei ao cobra-U di i idd p um d d i bo bc a
dor se ele conhecia aquele senhor, e ele me disse, dor se ele conhecia aque ae o c uele senhor, e ele me disse,m d e,e e se
não demonstrando muita certeza, que ele vai tra-o ra om s d e a ae te
balhar naquele horário. O cobrador não sabia quase q e rn e h s  ao b ub
nada dele, só que é uma pessoa quieta, que não fala, q él ó e q n fa e os
muito e não gosta de falar de si.muito e não gosta de faã a  t alar de sie

Com isso observei como é a vida das pessoas:o sm s b d p oa s sm
fazemos, de alguma forma, parte de muitas rotinas.d a ms  u u  m a op
Porém, na maioria das vezes, não nos conhecemos,Porém, na maioria das a a an m r vezes, não nos conhecemos,o e mes
não sabemos nada sobre os rostos que vemos todosnão sabemos nada sobrm n ae o d re os rostos que vemos todosve o de m or
os dias. No entanto quando os sujeitos sem-nome qos dias No entanto quaN n te n jando os sujeitos sem nomem mo m o 
não aparecem no mesmo local, no mesmo horá-p e ma e n , s áe o oo
rio, onde estamos acostumados  ao silenciosorio onde estamos acosa sd s o stumados ao silenciosol is n oa
encontro, todos os dias, algo muda... e sua d oo o  e u. sg a
presença faz falta.f fa  a z af f

tão hipoícone é o que vejo nessa moça. Não 
a conheço, nem o nome sei. A via quase todos 
os dias na universidade, mas  quando necessito 
observá-la não a encontrava, é sempre assim. 

Porém, depois de quase dois dias de busca, 
encontrei-a sentada em uma cadeira no hall de 
entrada. Algo me chama a atenção, uma 
bolsa – nada discreta – vermelha, 
que até combina com sua rou-
pa, mas um vermelho bem 
“cheguei”. Por aí já se per-
cebe que é uma pessoa 
que gosta de cores fortes, 
e também gosta de andar 
na moda. Aparenta ser uma 
estudante dedicada. Mais um 
tempo analisando-a, percebo 
que ela gosta de estar rodeada de 
pessoas, pois tem muitas amigas... ou 
será apenas minha imaginação? Bom, 
essa é minha impressão.

Muitos dizem que é possível saber 
muita coisa de uma pessoa só observando-a, 
será? Acho que não. Nós acreditamos no que 
vemos, mas às vezes os olhos nos enganam. O 
que vemos é a verdade? Podemos acreditar? 
Seria interessante conversar com ela. Mas isso 
é assunto para outra hora, outra edição quem 
sabe. 

Senti-me como uma detetive corajosa. 
Com um grande paletó preto de couro, es-
condida em algum lugar, atrás de um jornal 
e óculos escuros, como nos fi lmes. Mas 
uma detetive fracassada, com o ego meio 
abalado, pois não descobri muita coisa. 
É apenas uma moça de cabelos lon-
gos e loiros, estudante... na mira 
dos meus olhos.  

ESPELHO X REAL 

DA DIFERENÇA
ENTRE OLHAR
E VER

 Evandro PauloEvandro Paulo  (Jornalismo - UNIVEL) (Jornalismo - UNIVEL)

N a correria do dia-a-dia, são poucas as pessoas 
que me impressionam. Mas há pouco, uma con-
seguiu essa façanha. 

Todos os dias, quando saio para o trabalho pela manhã, 
caminho aproximadamente 500 metros até a parada do ônibus. 
Não havia nada de mais nesse trajeto e já há algum tempo ele 
se tornara entediante. Até que um dia, depois de cumprimentar 
algumas pessoas durante a caminhada de meio quilômetro, um 
senhor repentinamente me chamou a atenção. Ele estava senta-
do em um murinho de uma pequena casa de alvenaria próximo 
ao ponto de ônibus. De fato parecia uma imagem comum, mas 
logo perceberia que não era. Esse senhor devia ter no mínimo 
uns dois metros de altura e estava amparado por uma muleta. 
Sentado na varanda de sua pequena casa, ele tomava chimarrão, 
um hábito comum entre o pessoal de cidades do interior. O que 
atraiu a minha atenção é que percebi que ele fazia isso todos os 
dias, rigorosamente no mesmo horário. 

A princípio pensei que pudesse ser uma pessoa com algum 
problema de saúde passageiro, ou algo do gênero. Achei um exage-
ro se isolar dessa maneira apenas por um problema de locomoção. 
Mas aí a vida me ensinou a não pré-julgar as pessoas. Quando, num 
belo dia, passei na frente da casa do homem, reparei que ele não es-
tava lá como de costume, a degustar o habitual chimarrão. Achei 
estranho, mas quando cheguei ao ponto de ônibus, fi quei para-
lisado: o homem estava sentado no pequeno assento do ponto, 
era muito alto mesmo, a muleta estava ao seu lado. Num dos pés 
um chinelo e no outro, a minha ignorância manifestada em uma 
anomalia, seu pé era grande, devia calçar o número 45 e era com-
pletamente torto, devido a algum tipo de defi ciência. Isso sem 
dúvida não se tratava de um problema de saúde passageiro.

Não tive coragem de falar com o homem, mas fi quei pensan-
do em como seria difícil para alguém se locomover por aí com todo 
aquele peso. Sem dúvida seria tão impressionante quanto a altura, e 
ele usava apenas muletas de madeira. A partir daí fi quei imaginando 
o que ele devia fazer realmente todos os dias, no mesmo horário, 
na varanda de casa. Conclui que o que o levava para lá sempre no 
mesmo horário não devia ser o chimarrão, mas sim a solidão. Aquele 
era o horário em que as crianças iam para o colégio que fi cava próxi-
mo da casa desse homem, por esse motivo elas passavam todos os 
dias em frente de sua casa com a mesma algazarra, e ele estava lá 
como espectador. Talvez fosse a forma que ele havia encontrado 
para quebrar sua rotina difícil e se sentir menos solitário.

Centenas de pessoas se encontram todos os dias. Observam-
se, conversam, discutem, amam, beijam, perdoam, comparam-se 
e julgam-se. Talvez o maior defeito que a maioria de nós traz seja 
o hábito de nos compararmos às outras pessoas. Não seria mui-
to mais proveitoso olharmos para nós mesmos? Somente assim 
seria possível perceber nossas características positivas e pensar o 
que ainda precisamos evoluir a partir do que somos hoje. Quanto 
ao homem, ele continua lá todos os dias, fi el ao espetáculo da 
vida. Vida que lhe privou algumas liberdades, mas, que em troca 
lhe deu a hombridade para poder ensinar a muitos, incluindo jo-
vens “jornalistas” que andam por aí, a olhar, sem ver. 

Você não é só o que o espelho te mostra.  

P.P.
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Turma 2

“NENHUMA PÁTRIA 
ME PARIU!”

CONHAQUE
E FRALDAS

 Roberson LimaRoberson Lima  (Jornalismo - UNIVEL) (Jornalismo - UNIVEL)
 

Q uando recebemos a missão da semana 

achei que fi nalmente colocaria meus 

dotes de espionagem em prática. Além 

das técnicas do Bond, eu também tinha um pouco dos 

ensinamentos do velho Holmes na bagagem. Isso 

porque dessa vez a missão era secreta: consistia em 

observar uma pessoa que não conhecemos.

A operação “Zóio Grande” teve início 

na quinta-feira, no centro da cidade, na 

região da antiga rodoviária. Mais pre-

cisamente ali pelas bandas da Rio 

Grande do Sul, ali fi ca minha casa. A 

pessoa que eu não conheço traba-

lha logo em frente. 

De estatura mediana, cerca 

de 1,65m, morena, na casa dos 

30 anos. Devido aos corri-

queiros desjejuns regados 

unicamente a conhaque 

barato em copos plás-

ticos (de fácil trans-

porte), adquiriu 

uma forma deca-

dente. Triste e de-

cadente. Idêntica 

ao sistema.

Decadência 

Literal, do físico, 

do homem, do 

conceito. Deca-

dência que nós 

vizinhos fazemos 

questão de não 

enxergar. Inclua-

me na lista de ne-

gligentes: é mais 

cômodo ligar o car-

ro, levantar o vidro e 

ir embora.

A barriga gestante 

exposta, mesmo num cli-

ma frio, é o que mais marca 

a observação. Está grávida pela 

quarta vez, segundo os que a conhe-

cem. O primeiro trago, ainda dentro 

do bar, é uma cena chocante: são oito 

horas da manhã.

Realmente, Bond e Holmes me 

seriam inúteis. Confesso, que depois 

de alguns dias de observação, percebi 

que a única referência cinematográfi ca 

ou literária que poderia usar no tema, 

era  aquela que já fora o foco principal 

do último texto. “A Dou-

trina Coringueana”.

RELATÓRIO PATOLÓGICO

VANDERCLEISSON 
NO DIVÃ

 Leandro C. NavarroLeandro C. Navarro  (Jornalismo - UNIVEL) (Jornalismo - UNIVEL)

O caso que trago agora até vocês é o mais instigante 
de todos. É a história de um sujeito muito, muito pe-
culiar, que foi analisado cuidadosamente. Acreditem 

vocês, os atos cometidos por ele são, de longe, os mais insanos. 
Nossa profunda investigação foi pautada em fatos comprovados 
cientifi camente pelo pai da psicanálise. E mostraram os resultados 
das ações maldosas sofridas por um jovem desde sua infância até 
o período da adolescência.

Por questões de segurança preservaremos os nomes dos en-
volvidos no caso, o chamaremos de Vandercleisson. O que posso 

Com minha observação, concluí que realmente a 

política do “trágico e cômico” disseminada pelo Coringa 

não abastece somente as políticas públicas, mas também 

a mente das pessoas, sejam elas as vítimas ou não, sejam 

elas os espectadores ou não.

O “voyeurismo técnico” realmente não é minha 

praia. Estou muito mais pra narrador de histórias da “Cruz 

Vermelha” do que um espião discípulo de Bourne.

E, para finalizar, é claro, devemos tentar achar um culpado:

As ações Sociais? Realmente, falta preparo, qualida-

de, logística, enfi m, é um dos culpados.

Eu?! Não devo nada. Nem aqui estava no dia.

A mãe? Talvez. Deve-se lembrar que existem muitos 

programas de saúde e apoio gratuitos que não são utili-

zados pela população. Talvez seja o seu caso. Talvez... tal-

vez... (é, duas vezes mesmo, pra reforçar a dúvida).

O povo? Bom, esse leva a culpa faz tempo.

Uma coisa é certa. O único que se safa disso tudo é o 

pobre coitado que está por vir. Esse sim, realmente entrou 

de gaiato no navio, como já dizia a música do Paralamas.

Fica então o desejo de sorte para o pequeno. Se passar 

pelo primeiro obstáculo de nascer, tomara que os ventos o 

empurrem pra longe dali, afi nal, não sobrará muito amor 

materno para lhe servir de base e acalanto. Um futuro fi lho 

do caos? Todos somos fi lhos 

do caos. O porém, 

é que alguns nas-

cem do lado de fora 

do prédio. E lá fora, 

onde falta nana-ne-

nê, a vida é ainda mais 

complicada.  

EXPLICO: 

Ao ver no noticiário que a justiça determinou o retorno dos dois 

irmãos ao “lar”. Isso mesmo depois de fugas, várias denúncias e bole-

tins de ocorrência registrados por maus tratos e espancamentos. Eles 

foram assassinados, queimados e esquartejados pelos pais nesse mes-

mo “lar” que se julgou apropriado. Ariel Castro, presidente do Conselho 

Nacional da Criança e do Adolescente falou em defesa da conselheira 

tutelar do município de Ribeirão Pires – SP. Alega que o caso dos meni-

nos não era de relevância criminal, que “Não se pode colocar crianças 

no abrigo toda vez que saírem de casa”.

Relevância criminal? Será que espancamentos freqüentes se 

enquadra na galeria de “carinhos paternais” pra esse cidadão?!

Detalhe - o último pedido de socorro protocolado for-

malmente pelas crianças foi feito dois dias antes de serem 

brutalmente assassinadas.

Tudo isso é natural, afi rmam as autoridades. Então percebi 

que o fato da minha personagem se prostituir em pleno ápice de 

gestação, ser viciada em drogas e álcool, não produziria nenhum 

impacto. Afi nal, a situação, diriam, não é tão grave assim.

Lembro-me do que seria o ideal para o momento “mãe” 

que está passando. A gestação dita hábitos e exige uma die-

ta especial, com proteínas, vegetais, derivados de leite, entre 

outros. Esse é um conjunto essencial não só para o bebê, mas 

também para a própria gestante.

Talvez a bebida espante o frio, encoraje a batalha diária, dis-

farce a fome. Enfi m, são tantos os motivos “plausíveis” para sua 

atitude, que não vem ao caso começar uma ladainha baseada na 

revolta social. Fica complicado tentar achar uma justifi cativa para o 

constante entorpecimento da pobre diaba.

Deu pena do organismo do futuro mancebo. 

Há quase três décadas João Paulo II entoava suaves palavras 

dizendo que desde a concepção o homem já é amado por Deus. 

Já a atual crítica relaciona métodos contraceptivos a pecados mor-

tais... Enfi m, deixando o combate entre o sagrado e o profano de 

lado, daremos seqüência ao caso exemplar da “amazona” da sel-

va de pedra cascavelense. O dia que observo não se diferenciaria 

dos que passaram nem dos que viriam a seguir. Só muda o clima: 

sol ou chuva, quente ou frio, fresco ou abafado, fora isso, os dias 

são iguais. Subidas e descidas a pé, quadra abaixo, quadra acima, 

“negócios rápidos”. A embriaguês sempre presente. Os obstetras e 

pediatras receitam repouso e tranqüilidade para as suas pacientes.

Paciência. Em meio às luzes tremulantes do girofl ex do carro 

da polícia, em meio à abordagens, brigas e agressões, ela vai so-

brevivendo, acumulando energias nos momentos em que perde 

todos os sentidos, numa espécie de coma e gastando as migalhas 

de energia na própria respiração. 

O bebê?

Esse é amado por Deus desde a sua geração. O resto é por sua conta.

No último dia de “observação” lá pelas 16 horas, a imagem depri-

mente se acentua. Ela está sentada no meio fi o, num semicoma alcoóli-

co. A avantajada barriga é comprimida contra o concreto. Perambulam 

vendedores, passam alunos com mochilas. Gente para todo  lado. To-

dos hipnotizados, programados para não ver tal declínio. Juntamente 

comigo, que provavelmente em dias anteriores passaria ao seu lado 

desviando o olhar ou falando ao telefone.

Vergonha. Tentei amenizar a minha culpa. 

Pedi ao dono do bar que ligasse para o socorro. 

De repente uma dose de glicose ajustasse suas 

juntas e ossos.

Mas nada de glicose, fi quei sabendo que 

era de praxe a cena. Ela sempre caía, 

desmaiava, às vezes levantava logo, 

às vezes não. Mas o certo é que 

sempre voltava. 

lhes dizer é que se trata 
de um funcionário do 
Estado. Mas esse não é 

um funcionário fantasma. Ele 
vai para sua labuta religiosamen-

te todos os dias. Exemplar raríssimo 
de funcionário público, ele consegue ser 

mais preciso que um relógio ponto. É um sujeito risonho, que con-
versa com todos. “Ele nunca se mostra preocupado” afi rma quem 
convive com ele todos os dias. Sua função é guardar, catalogar, lo-
calizar e distribuir os mais de 80 carros dispostos no estacionamen-
to do órgão Estatal onde trabalha.

A testemunha chave do caso é Adão (nome também fi ctício). 
Adão convive diariamente com nosso personagem e o acusa de faltar 
com suas responsabilidades e de usar o crachá de funcionário para exi-
bicionismo e proveito próprio. “Ele quer se aparecer, ontem mesmo ele 
pegou um desses carros aí, ó (apontando para os carros) e saiu cantan-
do pneu aqui na rua. Se ele trabalha pro Estado, nós pagamos o salário 
dele, ele não pode querer ser melhor que nós todos”.

Fomos a fundo em nossas investigações. E na busca por mais 
pistas do passado negro de Vandercleisson, encontramos sua irmã, 
Tina. Ela nos contou que Vander sempre foi um sujeito fora dos 
padrões. Na escola, por exemplo, mais precisamente na 4ª série, 
comprou uma mochila com formato de all star cano longo para 
carregar seus materiais. Os garotos maiores, quando viram, foram 
correndo atormentá-lo. Empurravam-no e lhe puxavam a mochila 
gritando em coro: “Maria sapatão, sapatão, sapatão, de dia é Maria 
e de noite é João”. Isso fez com que ele fi casse traumatizado. Ele ju-
rou que nunca mais usaria a mochila, nem queria voltar à escola. As 
professoras foram até sua casa e conseguiram lhe convencer. “Ele 

realmente era sem sorte. Uma vez uma menina deu tchau em 
sua direção, ele fi cou todo envergonhado, mas acenou para ela 
também. Sem que imaginasse, um cara que estava atrás dele 
lhe deu um soco na orelha e disse: pare de mexer com a minha 
namorada”, relata Tina.

Já vi casos semelhantes antes, outros pacientes que sofreram 
traumas na infância se rebelaram contra o sistema e abandonaram 
o convívio coletivo. Solitariamente embarcam em seus universos 
pessoais, repletos de aventuras como se fosse um vídeo-game.

Seu Adão está magoado por ver Vandercleisson agredir os 
vizinhos da rua, quer ajudá-lo. Comprou um livro de auto-ajuda 
e tentou entregá-lo a Vandercleisson, foi em vão, “Ele pegou o li-
vro, olhou em meus olhos e agradeceu, pensei que tinha conse-
guido me aproximar. Mas quando eu ia saindo ele jogou o livro 
nas minhas costas e disse que quem precisava de ajuda era eu”.

Conseguimos chegar no exato momento em que Vander-
cleisson saía com um dos carros cantando pneu. Impressionante 
foi a forma como ele, agilmente, deu um cavalo-de-pau e estacio-
nou o veículo entre dois carros que estavam parados no meio-fi o.

No entanto, às vezes o destino caminha por estradas sinuo-
sas. Vandercleisson foi demitido de seu emprego. Mas se você acha 
que ele fi cou triste está enganado. A sorte bateu em sua porta. As 
manobras de Vandercleisson foram tão comentadas na cidade, 
que um diretor de cinema, de passagem na cidade, o contratou 
para ser dublê em um fi lme. 

Assim, fi nalizaram-se nossas investigações sobre este sujeito.
Próximo da fi la, por favor, pode entrar.  
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Oplano era simples: ir até o centro da cidade plano era simples: ir até o centro da cidade plano era simples: ir até o centro da cidade 
para comprar um presente para ela. Há tanto para comprar um presente para ela. Há tanto para comprar um presente para ela. Há tanto 
tempo esperando para adquirir uma geladei-tempo esperando para adquirir uma geladei-tempo esperando para adquirir uma geladei-

ra, a ocasião não poderia ser mais favorável. Estávamos na ra, a ocasião não poderia ser mais favorável. Estávamos na ra, a ocasião não poderia ser mais favorável. Estávamos na 
semana que antecedia o dia dos Pais, período no qual tudo, semana que antecedia o dia dos Pais, período no qual tudo, semana que antecedia o dia dos Pais, período no qual tudo, 
tudo mesmo, entra em promoção. tudo mesmo, entra em promoção. tudo mesmo, entra em promoção. 

Vera Heck é uma dona de casa ocupada. Cuida de dois Vera Heck é uma dona de casa ocupada. Cuida de dois Vera Heck é uma dona de casa ocupada. Cuida de dois 
� lhos, um marido, um genro e uma vizinha. Sem contar das � lhos, um marido, um genro e uma vizinha. Sem contar das � lhos, um marido, um genro e uma vizinha. Sem contar das � lhos, um marido, um genro e uma vizinha. Sem contar das 
contas, das compras do mercado, dos cachorros, dos papa-contas, das compras do mercado, dos cachorros, dos papa-contas, das compras do mercado, dos cachorros, dos papa-contas, das compras do mercado, dos cachorros, dos papa-
gaios e tudo mais.gaios e tudo mais.

Eu sou aquela presença de um azul pálido no cotidiano Eu sou aquela presença de um azul pálido no cotidiano Eu sou aquela presença de um azul pálido no cotidiano Eu sou aquela presença de um azul pálido no cotidiano 
da família Heck. Desde o mês de maio esperando para com-da família Heck. Desde o mês de maio esperando para com-da família Heck. Desde o mês de maio esperando para com-da família Heck. Desde o mês de maio esperando para com-
prar o novo eletrodoméstico, não esqueço da expressão de prar o novo eletrodoméstico, não esqueço da expressão de prar o novo eletrodoméstico, não esqueço da expressão de 
felicidade no rosto daquela que até então me prestigiava felicidade no rosto daquela que até então me prestigiava felicidade no rosto daquela que até então me prestigiava 
com seus cuidados, e que não disfarçou o contentamento com seus cuidados, e que não disfarçou o contentamento com seus cuidados, e que não disfarçou o contentamento 
quando o novo utensílio, de branco arrogante, chegou para quando o novo utensílio, de branco arrogante, chegou para quando o novo utensílio, de branco arrogante, chegou para 
tomar um espaço que era meu. Eu sempre � quei no mesmo tomar um espaço que era meu. Eu sempre � quei no mesmo tomar um espaço que era meu. Eu sempre � quei no mesmo 
lugar, ao lado do freezer em frente ao armário. Pode ser que lugar, ao lado do freezer em frente ao armário. Pode ser que lugar, ao lado do freezer em frente ao armário. Pode ser que 
eu não combinasse com a cor dos novos móveis, nada justi-eu não combinasse com a cor dos novos móveis, nada justi-eu não combinasse com a cor dos novos móveis, nada justi-
� ca o fato de ser largada como as plantas como fui. Re� etin-� ca o fato de ser largada como as plantas como fui. Re� etin-� ca o fato de ser largada como as plantas como fui. Re� etin-
do em baixo da samambaia em que me largaram, cheguei a do em baixo da samambaia em que me largaram, cheguei a do em baixo da samambaia em que me largaram, cheguei a 
conclusão de que algo muito forte pode ter in� uenciado na conclusão de que algo muito forte pode ter in� uenciado na conclusão de que algo muito forte pode ter in� uenciado na 
compra, e eu sei o que é.compra, e eu sei o que é.

Fui atrás de uma explicação e li que existe um psi-Fui atrás de uma explicação e li que existe um psi-Fui atrás de uma explicação e li que existe um psi-
cólogo chamado Jerome Bruner que fez uma pesquisa cólogo chamado Jerome Bruner que fez uma pesquisa cólogo chamado Jerome Bruner que fez uma pesquisa cólogo chamado Jerome Bruner que fez uma pesquisa 
sobre a influência da música no comportamento do con-sobre a influência da música no comportamento do con-sobre a influência da música no comportamento do con-sobre a influência da música no comportamento do con-
sumidor.  De acordo com as experiências deste pesqui-sumidor.  De acordo com as experiências deste pesqui-sumidor.  De acordo com as experiências deste pesqui-sumidor.  De acordo com as experiências deste pesqui-
sador, a música pode sim interferir no comportamento sador, a música pode sim interferir no comportamento sador, a música pode sim interferir no comportamento sador, a música pode sim interferir no comportamento sador, a música pode sim interferir no comportamento 
das pessoas, a partir das pessoas, a partir 
da manipulação do da manipulação do da manipulação do 
ritmo, tom, andamen-ritmo, tom, andamen-
to, altura e volume. A to, altura e volume. A 
alteração desses ele-alteração desses ele-
mentos próprios da mentos próprios da 
música tem um po-música tem um po-
der muito grande de der muito grande de 
provocar alterações provocar alterações 
na disposição e no na disposição e no 
comportamento do comportamento do 
ouvinte. Ou seja, se o ouvinte. Ou seja, se o 
ritmo bater fundo no ritmo bater fundo no 
coração, ou se a músi-coração, ou se a músi-
ca que começa tocar ca que começa tocar 
em um determinado em um determinado 
ambiente for a prefe-ambiente for a prefe-ambiente for a prefe-
rida do consumidor, rida do consumidor, rida do consumidor, 
com certeza o produ-
to será vendido. Já em 
um outro estudo rea-um outro estudo rea-
lizado por Holbrook & lizado por Holbrook & 
Schindler provou que Schindler provou que 
a preferência musi-a preferência musi-
cal dos consumidores cal dos consumidores cal dos consumidores 
americanos é baseada no que eles costumavam a ouvir americanos é baseada no que eles costumavam a ouvir americanos é baseada no que eles costumavam a ouvir americanos é baseada no que eles costumavam a ouvir americanos é baseada no que eles costumavam a ouvir americanos é baseada no que eles costumavam a ouvir 
quando tinham entre 16 e 21 anos.quando tinham entre 16 e 21 anos.quando tinham entre 16 e 21 anos.

Eu sabia que tinha algo por trás dessa compra. A música Eu sabia que tinha algo por trás dessa compra. A música Eu sabia que tinha algo por trás dessa compra. A música Eu sabia que tinha algo por trás dessa compra. A música 
ambiente da loja devia ser a que ela gosta, um fandango ou uma ambiente da loja devia ser a que ela gosta, um fandango ou uma ambiente da loja devia ser a que ela gosta, um fandango ou uma ambiente da loja devia ser a que ela gosta, um fandango ou uma ambiente da loja devia ser a que ela gosta, um fandango ou uma ambiente da loja devia ser a que ela gosta, um fandango ou uma 
sertaneja. Só pode ser! Com a música fazendo-a lembrar de mo-sertaneja. Só pode ser! Com a música fazendo-a lembrar de mo-sertaneja. Só pode ser! Com a música fazendo-a lembrar de mo-sertaneja. Só pode ser! Com a música fazendo-a lembrar de mo-sertaneja. Só pode ser! Com a música fazendo-a lembrar de mo-sertaneja. Só pode ser! Com a música fazendo-a lembrar de mo-
mentos felizes, mesmo que indiretamente, e ela olhando para mentos felizes, mesmo que indiretamente, e ela olhando para mentos felizes, mesmo que indiretamente, e ela olhando para mentos felizes, mesmo que indiretamente, e ela olhando para mentos felizes, mesmo que indiretamente, e ela olhando para 
aquela geladeira usurpadora de meu espaço nesta casa, a felicida-aquela geladeira usurpadora de meu espaço nesta casa, a felicida-aquela geladeira usurpadora de meu espaço nesta casa, a felicida-aquela geladeira usurpadora de meu espaço nesta casa, a felicida-
de bateu no coração e ela � cou emocionada e fez a compra. de bateu no coração e ela � cou emocionada e fez a compra. de bateu no coração e ela � cou emocionada e fez a compra. de bateu no coração e ela � cou emocionada e fez a compra. 

 Como para tudo nessa vida existe uma trilha musical, de- Como para tudo nessa vida existe uma trilha musical, de- Como para tudo nessa vida existe uma trilha musical, de-
pois de ser trocada comecei a pensar em dicas de som ambiente pois de ser trocada comecei a pensar em dicas de som ambiente pois de ser trocada comecei a pensar em dicas de som ambiente pois de ser trocada comecei a pensar em dicas de som ambiente pois de ser trocada comecei a pensar em dicas de som ambiente pois de ser trocada comecei a pensar em dicas de som ambiente 
para todas as situações. Estou pensando em escrever um livro. Já para todas as situações. Estou pensando em escrever um livro. Já para todas as situações. Estou pensando em escrever um livro. Já para todas as situações. Estou pensando em escrever um livro. Já para todas as situações. Estou pensando em escrever um livro. Já para todas as situações. Estou pensando em escrever um livro. Já 
que não sirvo como geladeira, quem sabe para estante eles ainda que não sirvo como geladeira, quem sabe para estante eles ainda 
me queiram. Nesse momento sou tomada por um insight: meu me queiram. Nesse momento sou tomada por um insight: meu me queiram. Nesse momento sou tomada por um insight: meu me queiram. Nesse momento sou tomada por um insight: meu me queiram. Nesse momento sou tomada por um insight: meu me queiram. Nesse momento sou tomada por um insight: meu 
livro poderia ser o desenvolvimento de uma série de possibilida-livro poderia ser o desenvolvimento de uma série de possibilida-livro poderia ser o desenvolvimento de uma série de possibilida-
des práticas mesmo em se lançar mão da música como recurso des práticas mesmo em se lançar mão da música como recurso des práticas mesmo em se lançar mão da música como recurso des práticas mesmo em se lançar mão da música como recurso 
persuasivo no cotidiano do mundo das vendas.persuasivo no cotidiano do mundo das vendas.

Se você quer atrair consumidores? Na loja de móveis Se você quer atrair consumidores? Na loja de móveis Se você quer atrair consumidores? Na loja de móveis Se você quer atrair consumidores? Na loja de móveis Se você quer atrair consumidores? Na loja de móveis Se você quer atrair consumidores? Na loja de móveis 
e eletrodomésticos deixe tocando aquele sertanejo básico e eletrodomésticos deixe tocando aquele sertanejo básico e eletrodomésticos deixe tocando aquele sertanejo básico e eletrodomésticos deixe tocando aquele sertanejo básico e eletrodomésticos deixe tocando aquele sertanejo básico 
que invadiu a cidade. Se não for possível, ligue todas as TVs que invadiu a cidade. Se não for possível, ligue todas as TVs que invadiu a cidade. Se não for possível, ligue todas as TVs que invadiu a cidade. Se não for possível, ligue todas as TVs que invadiu a cidade. Se não for possível, ligue todas as TVs que invadiu a cidade. Se não for possível, ligue todas as TVs 
da loja no mesmo canal e deixe-a como som ambiente.da loja no mesmo canal e deixe-a como som ambiente.da loja no mesmo canal e deixe-a como som ambiente.da loja no mesmo canal e deixe-a como som ambiente.da loja no mesmo canal e deixe-a como som ambiente.da loja no mesmo canal e deixe-a como som ambiente.da loja no mesmo canal e deixe-a como som ambiente.

Na loja de roupas nunca deixe caixas de som na en-Na loja de roupas nunca deixe caixas de som na en-Na loja de roupas nunca deixe caixas de som na en-Na loja de roupas nunca deixe caixas de som na en-
trada tocando a vinheta das rádios locais. Faça um sistema trada tocando a vinheta das rádios locais. Faça um sistema trada tocando a vinheta das rádios locais. Faça um sistema 
de som interno e compre alguns CDs, é mais garantido. Na de som interno e compre alguns CDs, é mais garantido. Na de som interno e compre alguns CDs, é mais garantido. Na de som interno e compre alguns CDs, é mais garantido. Na de som interno e compre alguns CDs, é mais garantido. Na de som interno e compre alguns CDs, é mais garantido. Na 
� oricultura coloque um som de passarinhos cantando com � oricultura coloque um som de passarinhos cantando com � oricultura coloque um som de passarinhos cantando com � oricultura coloque um som de passarinhos cantando com � oricultura coloque um som de passarinhos cantando com � oricultura coloque um som de passarinhos cantando com � oricultura coloque um som de passarinhos cantando com 
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Quer acabar com a festa? Se a intenção é mandar todos os convidados embora, toque New York New York do Frank Sinatra, é a som Quer acabar com a festa? Se a intenção é mandar todos os convidados embora, toque New York New York do Frank Sinatra, é a som Quer acabar com a festa? Se a intenção é mandar todos os convidados embora, toque New York New York do Frank Sinatra, é a som Quer acabar com a festa? Se a intenção é mandar todos os convidados embora, toque New York New York do Frank Sinatra, é a som Quer acabar com a festa? Se a intenção é mandar todos os convidados embora, toque New York New York do Frank Sinatra, é a som Quer acabar com a festa? Se a intenção é mandar todos os convidados embora, toque New York New York do Frank Sinatra, é a som Quer acabar com a festa? Se a intenção é mandar todos os convidados embora, toque New York New York do Frank Sinatra, é a som Quer acabar com a festa? Se a intenção é mandar todos os convidados embora, toque New York New York do Frank Sinatra, é a som Quer acabar com a festa? Se a intenção é mandar todos os convidados embora, toque New York New York do Frank Sinatra, é a som Quer acabar com a festa? Se a intenção é mandar todos os convidados embora, toque New York New York do Frank Sinatra, é a som Quer acabar com a festa? Se a intenção é mandar todos os convidados embora, toque New York New York do Frank Sinatra, é a som Quer acabar com a festa? Se a intenção é mandar todos os convidados embora, toque New York New York do Frank Sinatra, é a som Quer acabar com a festa? Se a intenção é mandar todos os convidados embora, toque New York New York do Frank Sinatra, é a som Quer acabar com a festa? Se a intenção é mandar todos os convidados embora, toque New York New York do Frank Sinatra, é a som 
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de de ser o banquinho da bicicleta, nem que a chame de tchutchuca. Em de de ser o banquinho da bicicleta, nem que a chame de tchutchuca. Em de de ser o banquinho da bicicleta, nem que a chame de tchutchuca. Em de de ser o banquinho da bicicleta, nem que a chame de tchutchuca. Em de de ser o banquinho da bicicleta, nem que a chame de tchutchuca. Em de de ser o banquinho da bicicleta, nem que a chame de tchutchuca. Em 
momentos como esse uma pop nacional quebra o galho.momentos como esse uma pop nacional quebra o galho.momentos como esse uma pop nacional quebra o galho.momentos como esse uma pop nacional quebra o galho.

O importante é “quebrar o gelo” com o consumidor. O importante é “quebrar o gelo” com o consumidor. O importante é “quebrar o gelo” com o consumidor. O importante é “quebrar o gelo” com o consumidor. O importante é “quebrar o gelo” com o consumidor. 

ALÔ CRIANÇADA! O BOZO CHEGOU! ALÔ CRIANÇADA! O BOZO CHEGOU! ALÔ CRIANÇADA! O BOZO CHEGOU! ALÔ CRIANÇADA! O BOZO CHEGOU! 
TRAZENDO ALEGRIA! TRAZENDO AMORTRAZENDO ALEGRIA! TRAZENDO AMORTRAZENDO ALEGRIA! TRAZENDO AMORTRAZENDO ALEGRIA! TRAZENDO AMORTRAZENDO ALEGRIA! TRAZENDO AMOR

OS BENEFÍCIOSOS BENEFÍCIOSOS BENEFÍCIOSOS BENEFÍCIOSOS BENEFÍCIOS
DE UM OLÁDE UM OLÁDE UM OLÁDE UM OLÁDE UM OLÁ
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“Eu tava triste, Tristinho“Eu tava triste, Tristinho“Eu tava triste, Tristinho
Mais sem graça que a top model magrela na passarelaMais sem graça que a top model magrela na passarelaMais sem graça que a top model magrela na passarelaMais sem graça que a top model magrela na passarelaMais sem graça que a top model magrela na passarelaMais sem graça que a top model magrela na passarela

Eu tava só, SozinhoEu tava só, SozinhoEu tava só, Sozinho
Mais solitário que um paulistanoMais solitário que um paulistanoMais solitário que um paulistanoMais solitário que um paulistanoMais solitário que um paulistano
 Que canastrão na hora que cai o pano...” Que canastrão na hora que cai o pano...” Que canastrão na hora que cai o pano...” Que canastrão na hora que cai o pano...” Que canastrão na hora que cai o pano...” Que canastrão na hora que cai o pano...” Que canastrão na hora que cai o pano...”
Trechos da música Telegrama de Zeca BaleiroTrechos da música Telegrama de Zeca BaleiroTrechos da música Telegrama de Zeca BaleiroTrechos da música Telegrama de Zeca BaleiroTrechos da música Telegrama de Zeca BaleiroTrechos da música Telegrama de Zeca BaleiroTrechos da música Telegrama de Zeca Baleiro

OOOespírito entristecido, o olhar baixo, a serie-espírito entristecido, o olhar baixo, a serie-espírito entristecido, o olhar baixo, a serie-espírito entristecido, o olhar baixo, a serie-espírito entristecido, o olhar baixo, a serie-espírito entristecido, o olhar baixo, a serie-espírito entristecido, o olhar baixo, a serie-
dade estampada no rosto, a pressa... Globa-dade estampada no rosto, a pressa... Globa-dade estampada no rosto, a pressa... Globa-dade estampada no rosto, a pressa... Globa-dade estampada no rosto, a pressa... Globa-dade estampada no rosto, a pressa... Globa-dade estampada no rosto, a pressa... Globa-dade estampada no rosto, a pressa... Globa-
lização? Acho que não!lização? Acho que não!lização? Acho que não!lização? Acho que não!lização? Acho que não!
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de um sorriso? Essa selva de pedras, que chamamos cida-de um sorriso? Essa selva de pedras, que chamamos cida-de um sorriso? Essa selva de pedras, que chamamos cida-de um sorriso? Essa selva de pedras, que chamamos cida-de um sorriso? Essa selva de pedras, que chamamos cida-de um sorriso? Essa selva de pedras, que chamamos cida-de um sorriso? Essa selva de pedras, que chamamos cida-de um sorriso? Essa selva de pedras, que chamamos cida-de um sorriso? Essa selva de pedras, que chamamos cida-
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tenção das pessoas pelas ruas.tenção das pessoas pelas ruas.tenção das pessoas pelas ruas.tenção das pessoas pelas ruas.tenção das pessoas pelas ruas.tenção das pessoas pelas ruas.

Passos pela cidade. Calçada molhada pelo tempo Passos pela cidade. Calçada molhada pelo tempo Passos pela cidade. Calçada molhada pelo tempo Passos pela cidade. Calçada molhada pelo tempo Passos pela cidade. Calçada molhada pelo tempo Passos pela cidade. Calçada molhada pelo tempo Passos pela cidade. Calçada molhada pelo tempo Passos pela cidade. Calçada molhada pelo tempo Passos pela cidade. Calçada molhada pelo tempo Passos pela cidade. Calçada molhada pelo tempo Passos pela cidade. Calçada molhada pelo tempo Passos pela cidade. Calçada molhada pelo tempo 
úmido. Vento castigante nas árvores que derramam suas úmido. Vento castigante nas árvores que derramam suas úmido. Vento castigante nas árvores que derramam suas úmido. Vento castigante nas árvores que derramam suas úmido. Vento castigante nas árvores que derramam suas úmido. Vento castigante nas árvores que derramam suas úmido. Vento castigante nas árvores que derramam suas úmido. Vento castigante nas árvores que derramam suas úmido. Vento castigante nas árvores que derramam suas úmido. Vento castigante nas árvores que derramam suas 
folhas nos rostos não familiares de transeuntes que cami-folhas nos rostos não familiares de transeuntes que cami-folhas nos rostos não familiares de transeuntes que cami-folhas nos rostos não familiares de transeuntes que cami-folhas nos rostos não familiares de transeuntes que cami-folhas nos rostos não familiares de transeuntes que cami-folhas nos rostos não familiares de transeuntes que cami-folhas nos rostos não familiares de transeuntes que cami-folhas nos rostos não familiares de transeuntes que cami-folhas nos rostos não familiares de transeuntes que cami-folhas nos rostos não familiares de transeuntes que cami-folhas nos rostos não familiares de transeuntes que cami-folhas nos rostos não familiares de transeuntes que cami-folhas nos rostos não familiares de transeuntes que cami-
nham nas ruas.nham nas ruas.nham nas ruas.nham nas ruas.nham nas ruas.

- Bom-dia!- Bom-dia!- Bom-dia!
Olhos que estavam baixos levantam-se por segundos Olhos que estavam baixos levantam-se por segundos Olhos que estavam baixos levantam-se por segundos Olhos que estavam baixos levantam-se por segundos Olhos que estavam baixos levantam-se por segundos Olhos que estavam baixos levantam-se por segundos Olhos que estavam baixos levantam-se por segundos Olhos que estavam baixos levantam-se por segundos Olhos que estavam baixos levantam-se por segundos Olhos que estavam baixos levantam-se por segundos Olhos que estavam baixos levantam-se por segundos Olhos que estavam baixos levantam-se por segundos Olhos que estavam baixos levantam-se por segundos Olhos que estavam baixos levantam-se por segundos Olhos que estavam baixos levantam-se por segundos Olhos que estavam baixos levantam-se por segundos Olhos que estavam baixos levantam-se por segundos 

e se vê um sorriso amarelo.e se vê um sorriso amarelo.e se vê um sorriso amarelo.e se vê um sorriso amarelo.e se vê um sorriso amarelo.
- Bom-dia!- Bom-dia!- Bom-dia!- Bom-dia!
Com a cara carrancuda, o sujeito mais ve-Com a cara carrancuda, o sujeito mais ve-Com a cara carrancuda, o sujeito mais ve-Com a cara carrancuda, o sujeito mais ve-Com a cara carrancuda, o sujeito mais ve-Com a cara carrancuda, o sujeito mais ve-Com a cara carrancuda, o sujeito mais ve-Com a cara carrancuda, o sujeito mais ve-

lho com o cachimbo na portaria do prédio nem lho com o cachimbo na portaria do prédio nem lho com o cachimbo na portaria do prédio nem lho com o cachimbo na portaria do prédio nem lho com o cachimbo na portaria do prédio nem lho com o cachimbo na portaria do prédio nem lho com o cachimbo na portaria do prédio nem lho com o cachimbo na portaria do prédio nem lho com o cachimbo na portaria do prédio nem lho com o cachimbo na portaria do prédio nem lho com o cachimbo na portaria do prédio nem 
olha para a pessoa a cumprimentá-lo.olha para a pessoa a cumprimentá-lo.olha para a pessoa a cumprimentá-lo.olha para a pessoa a cumprimentá-lo.olha para a pessoa a cumprimentá-lo.olha para a pessoa a cumprimentá-lo.

- Boa-tarde!- Boa-tarde!- Boa-tarde!
- Boa-tarde meu jovem! - Boa-tarde meu jovem! - Boa-tarde meu jovem! - Boa-tarde meu jovem! - Boa-tarde meu jovem! 
Essa frase/resposta é ouvida seguida de um Essa frase/resposta é ouvida seguida de um Essa frase/resposta é ouvida seguida de um Essa frase/resposta é ouvida seguida de um Essa frase/resposta é ouvida seguida de um Essa frase/resposta é ouvida seguida de um Essa frase/resposta é ouvida seguida de um Essa frase/resposta é ouvida seguida de um 

largo sorriso de um rosto que o tempo tratou de largo sorriso de um rosto que o tempo tratou de largo sorriso de um rosto que o tempo tratou de largo sorriso de um rosto que o tempo tratou de largo sorriso de um rosto que o tempo tratou de largo sorriso de um rosto que o tempo tratou de 
esculpir algumas marcas durante a vida.esculpir algumas marcas durante a vida.esculpir algumas marcas durante a vida.esculpir algumas marcas durante a vida.esculpir algumas marcas durante a vida.esculpir algumas marcas durante a vida.esculpir algumas marcas durante a vida.

- Você já experimentou sair cumprimen-- Você já experimentou sair cumprimen-- Você já experimentou sair cumprimen-- Você já experimentou sair cumprimen-- Você já experimentou sair cumprimen-
tando a todos para ver o que acontece? tando a todos para ver o que acontece? tando a todos para ver o que acontece? tando a todos para ver o que acontece? tando a todos para ver o que acontece? tando a todos para ver o que acontece? 

- Já. É muito hilário.
- Pois é. Algumas pessoas têm medo, outras - Pois é. Algumas pessoas têm medo, outras - Pois é. Algumas pessoas têm medo, outras - Pois é. Algumas pessoas têm medo, outras - Pois é. Algumas pessoas têm medo, outras - Pois é. Algumas pessoas têm medo, outras - Pois é. Algumas pessoas têm medo, outras - Pois é. Algumas pessoas têm medo, outras - Pois é. Algumas pessoas têm medo, outras 

não sabem se respondem ou continuam andando.não sabem se respondem ou continuam andando.não sabem se respondem ou continuam andando.não sabem se respondem ou continuam andando.não sabem se respondem ou continuam andando.não sabem se respondem ou continuam andando.não sabem se respondem ou continuam andando.não sabem se respondem ou continuam andando.não sabem se respondem ou continuam andando.não sabem se respondem ou continuam andando.
- Eu já � z isso em Curitiba, só de sacanagem! Você vê - Eu já � z isso em Curitiba, só de sacanagem! Você vê - Eu já � z isso em Curitiba, só de sacanagem! Você vê - Eu já � z isso em Curitiba, só de sacanagem! Você vê - Eu já � z isso em Curitiba, só de sacanagem! Você vê - Eu já � z isso em Curitiba, só de sacanagem! Você vê - Eu já � z isso em Curitiba, só de sacanagem! Você vê - Eu já � z isso em Curitiba, só de sacanagem! Você vê - Eu já � z isso em Curitiba, só de sacanagem! Você vê - Eu já � z isso em Curitiba, só de sacanagem! Você vê - Eu já � z isso em Curitiba, só de sacanagem! Você vê - Eu já � z isso em Curitiba, só de sacanagem! Você vê - Eu já � z isso em Curitiba, só de sacanagem! Você vê - Eu já � z isso em Curitiba, só de sacanagem! Você vê - Eu já � z isso em Curitiba, só de sacanagem! Você vê - Eu já � z isso em Curitiba, só de sacanagem! Você vê - Eu já � z isso em Curitiba, só de sacanagem! Você vê 
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“As três características da literatura menor são de 
desterritorialização da língua, a rami� cação do individual 
no imediato-político, o agenciamento coletivo de enun-
ciação. Vale dizer que ‘menor’ não quali� ca mais certas 
literaturas, mas as condições revolucionárias de toda li-
teratura no seio daquela que chamamos de grande (ou 
estabelecida).” 

(GILLES DELEUZE E FÉLIX GUATTARI EM “KAFKA: POR 
UMA LITERATURA MENOR”, P.28)

“Verdade alguma merece que alguém se ajoelhe perante ela. 
Todo ser humano tem o direito de criticar e de contradizer o que 
parece mais certo ou seja transmitido como uma evidência cienti-
� camente estabelecida. As mais loucas especulações, as asserções 
mais delirantes semeiam, a sua maneira, o campo de verdades 
futuras e impedem que as verdades de uma época sejam erigidas 
em autoridade absoluta.

Há na � cção mais desenfreada, na mentira mais espantosa 
uma fagulha de vida capaz de reanimar todos os fogos do possível. A 
� orescência de excentricidades lembra que o centro da vida está em 
toda parte e se abre sobre uma in� nita diversidade de escolhas”. 

(RAOUL VANEIGEN EM “NADA É SAGRADO – TUDO PODE SER 
DITO”, P.38)

“É preciso livrar-se do mau gosto de querer estar de acordo com muitos. 
‘Bem’ não é mais bem, quando aparece na boca do vizinho. E como poderia 
haver um ‘bem comum’? O termo se contradiz: o que pode ser comum sempre 
terá pouco valor. Em última instância, será como é e sempre foi: as grandes 
coisas � cam para os grandes, os abismos para os profundos, as branduras e os 
tremores para os sutis e, em resumo, as coisas raras para os raros.”

(NIETZSCHE EM “ALÉM DO BEM E DO MAL”, P. 47)
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