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  Conseguir fazer um romance é, no fundo, aceitar mentir, 

conseguir mentir (mentir pode ser muito difícil) – mentir com aquela mentira segunda e 

perversa que consiste em misturar o verdadeiro e o falso. 

       Roland Barthes 

A vida é a farsa que todos têm de representar. 

Arthur Rimbaud 

   A verdade é que no bucho de toda mentira, verdade tem. 

                      Chico Buarque/Edu Lobo 



RESUMO 

 

Os narradores como construtores de personagens de si e seus desempenhos narrativos 

em busca de afetar o outro: investigar sobre eles (e, portanto, sobre nós mesmos) 

constitui a motivação central deste trabalho, que se desdobra em duas vertentes, uma de 

caráter ensaístico, outra de natureza ficcional. A primeira parte aborda o trajeto de 

pesquisa empreendido, percorrendo inquietações pessoais do autor enquanto escritor e 

professor, a discussão sobre a possibilidade de escrita de um romance como tese de 

doutoramento e as investigações e descobertas críticas realizadas durante o doutorado. 

O ensaio examina os trânsitos das narrativas entre o real e a ficção, entre a verdade e a 

mentira, incluindo comentários sobre a autoficção. Propõe a ideia de uma “linha da 

ficcionalidade”, como campo para examinar as narrativas, conforme as linguagens e 

referências que utilizam, situando-as entre a realidade e a imaginação. Discute o 

narrador como um ser de linguagem e aspectos da ficcionalização cotidiana dos sujeitos. 

Investiga os narradores como criadores de atmosferas para afetar o outro, para enredar 

os alvos de suas narrativas. A parte ensaística conclui-se com a apresentação de projeto 

e roteiro de um romance. A segunda parte é o romance, texto de ficção com sete 

capítulos, desenvolvendo as histórias e os desafios existenciais e narrativos de sete 

personagens: um crente, uma jornalista, uma ghost-writer, um apaixonado, um 

professor, um compositor popular e uma escritora. As histórias e narrativas dos 

personagens de “Sete mentiras e uma verdade” (título do romance) se entrecruzam, 

convergem para enredos comuns a todos eles e têm como pano de fundo os temas 

discutidos no ensaio.  

Palavras-chave: Narrativa. Autoficcionalização. Linha da ficcionalidade. Tese-

romance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The narrators as builders of self-characters and their narrative performances in search of 

affecting the other: investigating about them (and therefore about ourselves) is the 

central motivation of this work, that unfolds in two strands, one of essayistic feature, 

another one of fictional nature. The first part discusses the course of research 

undertaken, covering personal concerns of the author as a writer and teacher, the 

discussion about the possibility of writing a novel as a doctoral thesis and the 

investigations and discoveries about the theory made during the doctorate. The essay 

examines the transition of narratives between reality and fiction, between truth and lies, 

including comments about self-fiction. It proposes the idea of a "line of fictionality" as a 

field for examining narratives, according to the languages and references they use, 

situating them between reality and imagination. It discusses the narrator as a being of 

language and aspects of the subjects' everyday fictionalization. It investigates the 

narrators as creators of atmospheres to affect the other, to entangle the targets of their 

narratives. The essay part concludes with a project presentation and a script of a novel. 

The second part is the novel, fiction text with seven chapters, developing the stories and 

the existential and narrative challenges of seven characters: a believer, a journalist, a 

ghostwriter, a person in love, a teacher, a popular composer and a writer. The stories 

and narratives of the characters of "Seven lies and a truth" (novel title) intersect, 

converge to plots common to all of them and have as background the themes discussed 

in the essay. 

Keywords: Narrative. Self-ficcionalization. Line of fictionality. Thesis-novel. 
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PARTE 1 – PERCURSOS PARA UM ROMANCE  

 

1 UM EMAIL. MARCO ZERO. 

 Um romance. Um romance-tese. Ou uma tese-romance. Esta foi a primeira de 

três ideias que mandei, em junho de 2015, num extenso email, a minha orientadora 

pretendida do Curso de Doutorado para o qual queria me candidatar (APÊNDICE). As 

outras duas relacionavam-se a um estudo da crônica como guardiã da memória e a uma 

pesquisa sobre biografias e o trabalho do biógrafo. Classifiquei aquela primeira como 

“talvez a mais maluca” e expliquei meu projeto de um novo romance associado a uma 

investigação sobre “temas que ele suscita”. Caprichei na mensagem: sua missão maior 

era seduzir a professora Eurídice Figueiredo. Enviei tarde da noite. Abri a resposta, que 

chegou já na manhã seguinte, com ansiedade e nervosismo.  

Ela me incentivava a abraçar a ideia maluca. 

 O edital pedia um “anteprojeto de tese”, a ser entregue em duas semanas. Havia 

a ideia do romance. Que naquele instante – percebo agora como este é um dado 

relevante – era bem mais um produto de inquietações de meus percursos recentes com a 

escrita ficcional e com a pesquisa acadêmica do que uma história, um plot. Tateei o 

ambiente na formulação daquele anteprojeto, propondo, através da escrita ficcional, 

tratar do papel (dos papéis) do narrador (dos narradores), de sua “inautenticidade 

implícita”, de suas tentativas de imprimir, no gesto de narrar, marcas que o auxiliem no 

cumprimento da função de afetar o outro.  

 Era o ponto-de-partida. Marco zero. O romance já tinha um título provisório 

(Sete mentiras e uma verdade), referência aos sete personagens que enfrentariam as 

armadilhas das suas narrativas. E eu imaginava alguns trilhos de investigação teórica 

que poderiam ser percorridos para dialogar com a experiência ficcional em seu 

contexto. Foi assim que a aventura começou. Impulsionada por um desejo, por algumas 

ideias e suspeitas, por perguntas a responder. Estimulada pelo respaldo e pelo impulso 

da orientadora. E carregada de dúvidas, de receios, de medos.  

O caminhar foi fazendo o caminho. Este relato, pouco mais de três anos depois 

daquele email, busca dar conta de onde foi parar a ideia maluca, depois traduzida na 

carta de intenções do anteprojeto de tese.  
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2 TESE-ROMANCE? (RESPOSTAS A CHIARA) 

 

Inicia-se o Doutorado, mas as dúvidas sobre a adequação acadêmica de 

apresentar um romance como tese não se dissipam. Não era um caminho inédito e a 

orientadora me apresentou vários exemplos de experiências deste tipo, desde o pioneiro 

(e naquele momento isolado) caso do escritor Esdras do Nascimento, que defendeu na 

UFRJ, em 1977, orientado pelo professor Afrânio dos Santos Coutinho, o que seria o 

primeiro romance-tese brasileiro: Variante Gotemburgo (PIMENTEL, 2012)
1
. Ainda 

assim, eu constatava que, com trinta anos de docência no ensino superior público, mais 

de uma centena de bancas, havia desenvolvido uma espécie de roteiro para orientar e 

avaliar trabalhos acadêmicos: subverter este roteiro era (é) fonte de insegurança, de 

desconforto. Mais ainda porque seria eu o pesquisador/autor a ser julgado. Ecoava 

(ecoa) a pergunta de Tatiana Salem LEVY (2007, p. 91) no “Pós-escrito” apresentado 

junto a seu romance-tese A chave de casa, defendido na PUC-RJ em 2007: “afinal, um 

romance vale como tese?”. 

Um email da professora Ana Chiara à orientadora de Tatiana, professora Marília 

Rothler Cardoso, revelado neste “Pós-Escrito”, aumenta a angústia (dela e minha): 

A crítica de um romance num ritual de defesa de tese expõe não o 

investimento intelectual da pessoa, mas “a pessoa implicada da cabeça 

aos pés”, como disse a Tatiana. Por outro lado, a banca deverá 

desinvestir um arsenal teórico já conhecido para transformar em 

críticos de literatura. Serão capazes? O que a banca cobraria da 

Tatiana? (LEVY, 2007, p. 177) 

 Tatiana fala de “coragem” para fazer a escolha de entregar o romance no lugar 

da tese. Eu olho para ela (que teve coragem) e para as questões levantadas por Ana 

Chiara. E tento buscar argumentos para me encorajar: há como separar o “investimento 

intelectual da pessoa” da “pessoa implicada da cabeça aos pés”, mesmo numa tese 

acadêmica “tradicional”? No texto crítico, estariam anuladas a pessoa e suas 

experiências de vida, sensoriais, éticas, estéticas? Por outro lado, no texto ficcional, não 

                                                             
1 Texto que consta na orelha da primeira edição de Variante Gotemburgo: “Com este romance, acrescido 

de uma nota teórica para os interessados em aprofundar seus estudos literários, o escritor Esdras do 

Nascimento obteve o título de Doutor em Letras, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É a 

primeira vez no Brasil, e talvez no mundo, que isso ocorre, pois em geral as teses visando ao 

doutoramento se limitam ao campo teórico, tangenciando, quando muito, a área da criação. Graças à 

largueza de visão da banca examinadora, formada pelos professores Afrânio Coutinho, Eduardo Portella, 

Emmanuel Carneiro Leão, Bela Josef e Mário Camarinha da Silva, o romance-tese foi aprovado, dadas as 

suas implicações teóricas explícitas, abrindo novas perspectivas aos trabalhos literários que se vierem a 

fazer, ao nível de pós-graduação, no país” (NASCIMENTO, 1977, primeira orelha). 



10 
 

há sempre um movimento a revelar o “investimento intelectual” do autor no seu 

projeto? Precisaria mesmo a banca “desinvestir um arsenal teórico”? Ou seria possível 

que ela cobrasse, através da leitura do romance, o resultado da pesquisa e do mergulho 

no mundo das ideias que faz todo autor quando cria? 

Convivo com estas indagações (as de Chiara e as minhas) enquanto assisto a 

aulas e faço leituras que contribuem para trazer mais estímulos e pistas para o romance 

e seus temas. No meio da pesquisa, encontro Roland Barthes, como vai acontecer 

muitas e muitas vezes (neste relato e no romance). Ele espeta o professor engessado em 

seus roteiros pedagógicos e funcionais. Ele fala de desejo: 

O trabalho (de investigação) deve ser colhido no desejo. Se esse 

desenvolvimento se não realiza, o trabalho é moroso, funcional, 

alienado, movido unicamente pela necessidade de passar um exame, 

de obter um diploma, de assegurar uma promoção de carreira. Para 

que o desejo se insinue no meu trabalho, é preciso que esse trabalho 

me seja pedido, não por uma colectividade que entende certificar-se 

do meu labor (da minha pena) e contabilizar a rentabilidade das 

prestações que me consente, mas por uma assembléia viva de leitores 

na qual se faz ouvir o desejo do Outro (e não o controlo da Lei). Ora 

na nossa sociedade, nas nossas instituições, o que se pede ao 

estudante, ao jovem investigador, ao trabalhador intelectual, não é 

nunca o seu desejo: não lhe é pedido que escreva, é-lhe pedido, ou que 

fale (ao longo de inúmeras exposições), ou que “relate”. (em vista de 

controlos regulares). (BARTHES, 1984, p. 79-80. Grifo meu) 

 Aprender a sentir. O meu desejo, o desejo do Outro. Foram eles que 

impulsionaram meus dedos a digitar aquele email a uma crítica e pesquisadora de 

destaque no panorama da literatura brasileira e a colocar a proposta do romance-tese no 

topo do pedido de orientação (ainda que cheio dos receios e cuidados ditados pelo 

ambiente científico). É necessário ser claro e honesto: esta empreitada é sim movida 

pela necessidade de passar por um exame, obter um diploma e uma promoção de 

carreira. Mas ela fará muito mais sentido (para mim e para o contexto acadêmico e 

literário em que se insere) se romper a dicotomia: misturar o investimento intelectual do 

pesquisador com o desejo da pessoa, implicada da cabeça aos pés, de alma e corpo, 

numa experiência criativa. Quero escrever. 

 Este “eu-lírico-acadêmico”, na interessante definição de Antonio Marcos 

Gonçalves PIMENTEL (2012, p. 328)
2
, cada vez mais vai acreditar que a opção por 

                                                             
2 No artigo Tese-ficção: por que não fazê-la?, Antonio Marcos Pimentel discute essa questão a partir de 

sua experiência pessoal. Ele foi aprovado no Doutorado do Instituto de Letras da Universidade Federal 

Fluminense, em 2013, com a tese-ficção O Romance do Horto, orientada pelo professor Sílvio Renato 
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combinar a reflexão teórica e a escrita criativa pode alargar as fronteiras de tratamento 

dos temas escolhidos (ou que me escolheram) e fazer brotar interpretações diversas e 

inesperadas nas duas direções: no caminho crítico e na trilha ficcional. Adorno me 

ajuda: “como seria possível, afinal, falar do estético de modo não-estético, e não 

sucumbir à vulgaridade intelectual nem desviar do próprio assunto?” (ADORNO, 2003, 

p. 18). 

 Lá vou eu tentar tratar do estético de modo estético, das motivações e limites do 

criador de modo criativo, do fazer literário de forma literária. Mas há dois tópicos ainda 

a considerar:  

1. O eu-acadêmico é docente de uma instituição federal de ensino superior, está 

afastado de suas atividades para cursar o Doutorado e reflete sobre este 

investimento público em sua trajetória: em que medida a experiência da 

criação artística pode oferecer contribuição social efetiva? 

Conversas com colegas e o artigo de Antonio Pimentel me auxiliam a ensaiar 

algumas respostas: na medida em que retornarei à docência com um elemento na minha 

formação de professor universitário (a combinação de pesquisa teórica e exercício 

literário) que pode enriquecer as reflexões e práticas com os alunos de jornalismo e de 

outras graduações e pós-graduações; na medida em que iniciativas de escrita criativa 

com os discentes podem enriquecer a sua formação de produtores de narrativas e abrir a 

eles novos horizontes e perspectivas; na medida em que, testando as saídas de meus 

personagens de ficção diante de seus impasses narrativos, estarei experimentando 

possibilidades que talvez não se revelassem pelos protocolos e paradigmas puramente 

teóricos. 

Olhando para o outro lado daquilo que pretendo seja a mesma moeda, vejo uma 

nova conquista possível. Algo que, na busca do prazer da escrita, tangenciei quando 

produzia o texto de minha dissertação de mestrado: incorporar ao texto acadêmico o 

cuidado estético. O exercício de linguagem da ficção – e suas ofertas rítmicas, 

prosódicas, vocabulares, estruturais – enriquecendo a linguagem narrativa da crítica. 

Mais sabor ao saber. Durante meu tempo de curso, busquei trazer esse diálogo para cada 

                                                                                                                                                                                   
Jorge. No mesmo ano, com o pseudônimo Antonio Corvo, o autor publicou O Romance do Horto 

(CORVO, 2013) pela editora Annablume. 
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artigo e trabalho que escrevi. Sei que obtive mais ou menos êxito em tal ou qual 

empreendimento, mas não tenho dúvida de que o eu-lírico muito mais ajuda do que 

atrapalha o eu-acadêmico. 

2. E o protocolo de julgamento? O que os avaliadores vão cobrar de um 

romance-tese? Que resposta o professor, aquele que segue o seu roteiro de 

bancas há trinta anos, pode ter para a pergunta de Ana Chiara à orientadora 

de Tatiana Salem Levy? 

Há que se revelar, de algum modo, o trajeto de pesquisa realizado. A bagagem 

teórica que envolve o projeto deve ser identificável. Para ser questionada, debatida, 

corrigida, enfim. À medida que vou caminhando, naturalmente procuro conhecer outros 

“companheiros de batalha” como A Chave da Casa, Variante Gotemburgo, O Romance 

do Horto, já citados, Rakushisha, de Adriana Lisboa, A Cabeça do Santo, de Socorro 

Acioli, Banalogias, de Francisco Bosco, todos exercícios de ficção em teses de 

Doutoramento. Constato que, na maioria dos casos, eles foram acompanhados de um 

texto complementar, que discute o arsenal teórico reunido pelo autor para a batalha do 

(e com o) texto de ficção. Tatiana Salem Levy, por exemplo, optou por apresentar um 

pós-escrito, espécie de diário, em que descreve sua pesquisa e as referências que foi 

recolhendo no caminho para escrever o romance. Um “relato de viagem autobiográfico” 

de seus quatro anos de doutorado. Ela conta que este formato lhe foi sugerido em um 

encontro com o professor, crítico e escritor Silviano Santiago: “pensar o fazer literário 

também é fazer teoria”, disse-lhe o professor (LEVY, 2007, p. 174) e um “diário de 

escrita” de um romance seria uma forma de trazer essa contribuição. 

Eurídice me sugere que examine a possibilidade de inserir o pano de fundo 

teórico “dentro” do próprio romance. Adriana Lisboa fez assim, tanto no seu Mestrado 

como no Doutorado, ambos na UERJ: o diálogo intertextual inserido no romance, 

primeiro com Manuel Bandeira, em Um beijo da colombina (LISBOA, 2001), depois 

com Bashô, em Rakushisha (LISBOA, 2007). Era uma ideia ainda mais ousada. Só a 

escrita do romance poderia responder se seria uma alternativa viável, mas eu temia que 

este recurso pudesse contaminar o texto ficcional com a casmurrice dos textos 

acadêmicos e, de alguma forma, também frear o fluxo criativo. O desenrolar da pesquisa 

fez nascer um caderno voltado exclusivamente para as frases, referências, observações, 

colhidas nos livros e textos críticos que, de alguma forma, poderiam “entrar” nas 
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narrativas dos personagens. No momento em que o romance será escrito é que vou saber 

se elas saltaram do caderno para a ficção. 

E então elas saltam. Quando as primeiras linhas de Sete mentiras e uma verdade 

começam a aparecer, as palavras dos outros, registradas no caderno, saem de lá para 

apoiar, de forma literal ou escondidas por trás de outras, as narrativas dos personagens. 

As conexões vão sendo feitas de forma natural. Mas a presença do caderno das 

referências no romance vai se dando de forma discreta, suave. Como não poderia deixar 

de ser, as vozes dos personagens gritam mais alto. E então eu escolho escrever este 

ensaio, misto de carta de navegação e relato de bordo, para que fiquem mais visíveis as 

picadas, trilhas e florestas por onde andei me enfiando.  

E para que a banca tenha como avaliar por onde andou (antes de conhecer onde 

foi parar) aquela ideia maluca. 

 

3 VIVÊNCIAS NA PONTA DO FIO (DO NOVELO) 

 

O narrador como personagem de si em sua busca de afetar o outro. Com 

diferentes nuances, é esta a questão que ocupa o lugar central do romance, é o seu leit-

motiv. E é ela que vai puxar os ambientes teóricos a percorrer. Reexaminando a origem 

do problema, retornando ao marco zero, encontro algumas pistas que me auxiliam a 

entender porque razão esta questão me motivou e me motiva. Voltar àquele ponto inicial 

é como puxar o fio do novelo e da novela, na tentativa de tornar a sua emaranhada 

tessitura mais clara, mais compreensível - para mim e creio que também para quem me 

acompanhará no tear. Desta forma, peço compreensão para a necessária referência a 

episódios pessoais. 

A primeira delas liga-se a minha experiência romanesca, anterior e inaugural. 

Escrevi, entre 2005 e 2007, o romance O homem que não sabia contar histórias 

(BARBOSA, 2012), publicado pela editora Record em 2012. Minhas peripécias de 

autor estreante, como não poderia deixar de ser, proporcionaram uma série de vivências 

relacionadas ao processo da escrita (na escolha temática, na estruturação da história, na 

definição dos formatos narrativos, nas surpresas do gesto da escrita em si) e à sua 

recepção. Essas experiências, muito mais que apontar respostas, apresentaram 
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indagações. De alguma forma, estou tratando delas ao imaginar um novo romance e ao 

buscar referências críticas sobre os temas que me inquietam. 

 Por onde passam estas indagações? Onde habitam as inquietações? De uma 

forma mais ampla, é possível dizer que elas se relacionam às narrativas de si, às 

flutuações do narrado entre o real e a ficção, aos mistérios que se escondem (e se 

revelam) por detrás de palavras como verdade e mentira, à performance dos narradores 

para o cumprimento de seus objetivos. No meu romance de estreia, o protagonista (José 

Brás) trazia distanciamentos e aproximações em relação ao autor real. Ele é um 

metereologista, homem das ciências matemáticas e da natureza, mas seu trabalho se 

desenvolve em uma universidade, como o meu, que sou das ciências humanas e sociais. 

Ele estava do outro lado do campus, mas dentro da academia. No desenvolvimento de 

suas aventuras ao desenrolar do enredo, referências imaginadas e referências de minha 

realidade misturaram-se, às vezes de forma surpreendente para mim: ou porque a 

presença de uma história ou de um ambiente reais se impunha inesperadamente, num 

momento, ou por não esperar uma invenção que surgia, em outro. 

No exercício da escrita do romance também fui surpreendido por instantes em 

que, durante o processo criativo, no momento mesmo em que ele acontecia, aparecia-me 

a figura do leitor. Não um provável leitor genérico ou abstrato, mas um de carne-e-osso, 

uma pessoa específica, de quem me lembrava e que me levava a cogitar: o que ela 

pensaria desta passagem da história? Como ela reagiria a este trecho? O que ela pensaria 

desta decisão do personagem? De alguma maneira, percebi que estava desenvolvendo o 

enredo, criando ambiências, escolhendo palavras, definindo um ritmo, uma prosódia... 

para ela, para esta pessoa que surgia ao meu lado. Alguém a ser tocado por minha 

narrativa. 

Biblioteca São Paulo, novembro de 2013. O homem que não sabia contar 

histórias havia sido indicado como finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e os 

autores participavam de debates em espaços públicos paulistas. Uma mesma leitora me 

faz duas perguntas sobre o livro: o quanto de mim havia em José Brás e de que forma o 

público influenciara na escrita do romance? Na mosca. Suas curiosidades voaram ao 

encontro dos meus espantos, que eu havia mais sentido que elaborado até então. Ela me 

forçou a rascunhar respostas e eu tentei ser o mais honesto possível. Eu estava lá no 

texto, sim, muitas vezes de forma não planejada, mas estava. E o leitor também.  
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Em seguida, para a minha dissertação de Mestrado, entre 2013 e 2014, 

investiguei algumas características do processo criativo dos cronistas e sua influência 

nas escolhas narrativas feitas por eles (BARBOSA, 2015). Chamou minha atenção a 

presença significativa da figura do leitor e a relação muito peculiar que o cronista 

estabelece com ele. Vi o autor brasileiro de crônicas, desde Machado de Assis e José de 

Alencar, celebrando o surgimento do jornal e enxergando o espaço ofertado por este 

meio como uma bela oportunidade para conquistar uma audiência que seria bem mais 

difícil de atingir através do livro. Do outro lado, identifiquei, junto a esta audiência, um 

leitor ativo, que tem o poder de dizer ao cronista e a seu editor se está gostando ou não 

de suas crônicas e que também pode exercer a oportunidade de fazer comentários 

específicos, de contar suas histórias, de mandar sugestões de temas. Uma relação 

intensa, que faz do escritor de crônica um narrador em busca de encantar o leitor, de 

falar diretamente a ele. Fala, Rubem Braga: 

Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça 

que está doente naquela casa cinzenta quando lesse minha história no 

jornal risse, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse -- "ai meu 

Deus, que história mais engraçada!". E então a contasse para a 

cozinheira e telefonasse para duas ou três amigas para contar a 

história; e todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem 

alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história 

fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em 

sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse 

admirada ouvindo o próprio riso, e depois repetisse para si própria - 

"mas essa história é mesmo muito engraçada”. (BRAGA, 2007, p. 95) 

Rubem Braga coloca claramente sua intenção de escrever para afetar aquela que 

vai encontrar a sua crônica em meio à balbúrdia de textos e signos da página impressa 

do jornal. Esse desafio orienta as suas escolhas narrativas. O cronista vai desenvolver 

estratégias e recursos retóricos para cumprir seu “ideal” de aquecer, “como um raio de 

sol, irresistivelmente louro, quente, vivo”, o coração daquela “moça reclusa, enlutada, 

doente”. O texto como a tocar o corpo do Outro, a quem ele se destina. 

Para cumprir esse objetivo, os cronistas - assim como eu-romancista -, em nossa 

performance narrativa, frequentemente falamos de nós. De forma explícita ou velada, 

com ou sem o nome próprio, oferecendo referências concretas e identificáveis ou 

semeando pistas falsas, os narradores estamos a nos transformar em personagens de nós 

mesmos em nossas narrativas. A primeira pessoa do singular é “o personagem único da 

crônica”, como estabeleceu Carlos Heitor Cony (SANTOS, 2007, p. 22); é o sujeito-

mor dos textos de Rubem Braga  – e, de maneira geral, de todos os cronistas. E essa é 
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uma estratégia, uma artimanha do enunciador, em seu ato de linguagem, para enredar, 

afetar alguém (que, inclusive, pode ser ele mesmo). Falar de si, ainda que por meio de 

mentiras, de fantasias, é um caminho para abrir a atenção sensível e curiosa de quem 

ouve o narrador. Para chegar perto do alvo. 

Como se joga este jogo? Que recursos narrativos estão a apoiar ou a restringir os 

narradores nessa tarefa? Quais os efeitos – para o narrador, para o destinatário da 

narrativa, para o interior da narrativa – desse processo? Essas inquietações, 

impulsionadas pelos desafios de escritor e de pesquisador, desenharam o primeiro 

esboço do romance Sete mentiras e uma verdade, apresentado no email a Eurídice e no 

anteprojeto de tese. Um texto ficcional que contasse a história de sete diferentes 

narradores (ou narradoras) enfrentando as armadilhas das palavras e das narrativas, 

vivenciando as circunstâncias e os efeitos das relações entre autor/narrador e sua 

persona/personagem ao narrar, desenvolvendo suas estratégias na busca de envolver e 

afetar alguém e encarando as consequências, para si e para o Outro. 

Faço o rascunho do perfil dos meus sete personagens, escolhidos por sua função 

no jogo social, pelos papéis a representar e pelos alvos de suas atividades narrativas
3
. 

1. O PROFESSOR, que cria, no seu público, expectativas que ultrapassam o seu 

domínio - e fica refém de suas “ofertas narrativas” e da expectativa de seus 

alunos e orientandos;  

2. O APAIXONADO, que despeja palavras amorosas em busca de uma conquista e 

apresenta-se à amada como imagina que ela gostaria de vê-lo – e, ainda assim 

(ou talvez por isso mesmo) pode não conseguir êxito;  

3. O GHOST WRITER, que vende palavras e discursos - e experimenta o 

anonimato, enquanto seu cliente cobra e exige cada vez mais;  

4. O CRENTE, que, em sua conversa íntima com Deus, tenta narrar a si mesmo e a 

seus dramas - e não consegue dominar e organizar o seu fluxo de consciência;  

5. O JORNALISTA, que sabe não ser capaz de cumprir sua tarefa de traduzir a 

realidade em palavras - e sobrevive construindo uma narrativa imprecisa e 

fragmentada;  

                                                             
3 Na primeira ideia, enviada no email a Eurídice, não havia as figuras do CRENTE e do COMPOSITOR 

POPULAR. Em seus lugares, eu propunha um “PUBLICITÁRIO” e um “ACADÊMICO”, que foram 

trocados por aproximarem-se muito dos universos do GHOST-WRITER e do PROFESSOR. 
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6. O COMPOSITOR POPULAR, que escreve suas canções mirando num “gosto” 

do público que emerge a partir de construções sempre modificáveis da indústria 

cultural; 

7. O ESCRITOR, que vive as experiências de ser o que não é através das palavras 

que escreve e está revelando todas as (im)possibilidades desses outros 

narradores - assim como a sua, ao final. 

Faço algumas anotações sobre o projeto de desenvolvimento do romance: as sete 

histórias terão elementos que as interligam e mistérios que as envolvem; o sexo dos(as) 

narradores(as) ainda não está definido; os “alvos” dos narradores(as), sejam individuais, 

como no caso do APAIXONADO e do CRENTE, sejam coletivos como os do 

COMPOSITOR e do JORNALISTA, estarão também no centro das tramas que serão 

desenvolvidas. E, como em todo processo de escrita criativa, outras histórias e 

personagens podem se constituir ao longo da produção e dos desdobramentos do 

enredo. 

Quando apresentei o anteprojeto, já havia esses rascunhos, essas anotações e 

uma primeira ideia do elo que ligaria os sete personagens, tecendo a trama. Mas havia 

também um curso de Doutorado em início, uma oferta de disciplinas cuja temática 

poderia dialogar com os temas do romance, um vasto cardápio de leituras à disposição. 

Assim, ficou em suspensão a tessitura do romance, o seu roteiro aguardando as novas 

descobertas que viriam, os seus personagens adormecidos. Um ano e meio seriam 

dedicados à pesquisa e à reflexão antes de reencontrá-los. No caminho amalgamado de 

teoria e arte, uma primeira caminhada sobre os solos da crítica, da reflexão sobre 

literatura, estética, política e outras ciências. Para só depois começar o voo da criação, 

do inesperado.  

Estes solos envolvem muitas possibilidades de pesquisa, não apenas no campo 

da crítica literária. Mas, as leituras e descobertas me convidam e me aconselham a 

adotar este ambiente como a base da minha investigação. Muitas notas vão entrar, pois 

somente o campo da reflexão sobre a literatura oferece uma diversidade quase infinita 

de desdobramentos, de trilhas a desbravar. Muitas notas vão entrar, mas a base é uma 

só, ensinam Tom Jobim e Newton Mendonça. E, neste caso, a base, o solo escolhido, é 

a que me oferece a área de Letras. Nela, começo a caminhar sobre um roteiro de 

reflexões acerca das escritas de si, sugerido pela orientadora. 
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4 ESCRITAS (FICCIONAIS) DE SI 

 

Em suas estratégias para afetar seus “públicos”, os produtores de narrativas 

escolhem “mentiras”, fingem ser o que não são, transformam-se em personagens de si 

mesmos, vivem acidentes de enunciação, que dão às suas narrativas formas e conteúdos 

imprevistos. Meus primeiros passos orientam-se na direção desses narradores, de suas 

escolhas e de seus acidentes. De entender seus trajetos pelos campos da linguagem e das 

referências, seus avanços e seus tropeços entre a realidade e a invenção. Começo na 

Grécia, como não poderia deixar de ser. 

Encontro Aristóteles, separando os narradores, distinguindo os textos ficcionais 

e os referenciais. O lugar dos poetas; o lugar dos cronistas:  

De tudo o que dissemos, resulta claramente que o papel do poeta é 

dizer não o que aconteceu realmente, mas o que poderia ter acontecido 

na ordem do verossímil ou do necessário. Pois a diferença entre o 

cronista e o poeta (...) é que um diz o que aconteceu, o outro o que 

poderia ter acontecido (...). (ARISTÓTELES, apud Gasparini, 2014, 

p. 218)
4
 

Muito mais à frente, vejo Roland Barthes debruçar-se sobre as transformações 

sociais, políticas, econômicas, técnicas e tecnológicas, éticas e estéticas que, desde a 

Revolução Francesa, vão ressignificar a função (ou atividade) dos produtores de textos e 

seus espaços, individual e social. Os escritores têm, a partir desse momento da história, 

sua “língua” apropriada por um novo grupo que se torna “detentor da linguagem 

pública” e a utiliza “com fins políticos”: os “escreventes”. A questão colocada por 

Barthes é: há como o escritor sobreviver em um mundo onde o exercício da palavra 

como “função” e não como “atividade” o condena a uma “decepção infinita”, pois “ele 

concebe a literatura como um fim e sofre, pois o mundo devolve-a como „meio‟” 

                                                             
4
 No original em francês do artigo de Gasparini, “De quoi l‟autofiction est-elle le nom?”, disponível no 

site Aufiction.org: http://www.autofiction.org/index.php?post/2010/01/02/De-quoi-l-autofiction-est-elle-

le-nom-Par-Philippe-Gasparini , em nota citando Aristóteles, é utilizada a palavra “chroniqueur”  (e não 

“historien”) para traduzir “historikos”. Esta é também a escolha de outros tradutores franceses do filósofo 

grego, como Roselyne Dupont-Roc e Jean Lallot. A tradução do artigo de Gasparini para o português, 

assinada por Jovita Maria Gerheim Noronha e Maria Inês Coimbra Guedes, utiliza a palavra “cronista”. 

Outras traduções da Poética de Aristóteles para o português escolhem a palavra “historiador”. Optamos 

por seguir a trilha “chroniqueur”/“cronista”, por nos parecer mais adequada ao momento (335/322 a. C.) 

da escrita aristotélica original, quando a história, como ciência, e a atividade do historiador ainda não 

haviam sido sistematizadas. 

 

http://www.autofiction.org/index.php?post/2010/01/02/De-quoi-l-autofiction-est-elle-le-nom-Par-Philippe-Gasparini
http://www.autofiction.org/index.php?post/2010/01/02/De-quoi-l-autofiction-est-elle-le-nom-Par-Philippe-Gasparini


19 
 

(BARTHES, 2007, p. 33. Grifo do autor)? A narrativa como “função”. Escreventes 

versus escritores. O cronista engolindo o poeta? 

Outra metáfora aparece para fazer a distinção: aquela de Rildo Cosson, 

apartando o discurso jornalístico (outro tipo de narrativa calcada no referencial, como a 

dos cronistas, e a cumprir uma “função”, como a dos escreventes) e o discurso literário. 

Lugares distintos: o primeiro no “império dos fatos” e o segundo no “jardim da 

imaginação”. “Na metáfora do império estão contidas as ideias de força, domínio e 

amplidão de territórios que contrastam com a fragilidade e a sacralidade da arte de 

cultivar as flores da linguagem no jardim da imaginação” (COSSON, 2002, p. 58). 

As divisões de Aristóteles, de Barthes, de Cosson parecem nítidas: de um lado, a 

função (ou funções) do real; do outro, a atividade (ou atividades) da invenção. Será 

mesmo? Mas e quando encontramos atributos poéticos, literários, estéticos, em um texto 

jornalístico, em um texto de história, em uma crônica, em um ensaio? Philippe 

Gasparini lembra que Gérard Genette admite uma “literariedade condicional” de certos 

textos referenciais, condição esta dada pelo receptor, pelo público, pela avaliação 

subjetiva e afetiva que o leitor estabelece com o texto. Assim, ele mudaria de lado? Para 

Genette parece que não, pois, a essa literariedade condicional da narrativa referencial, se 

contraporia uma “literariedade constitutiva” da narrativa ficcional. A oposição 

aristotélica permanece para Genette: o texto ficcional é literário em sua constituição, 

enquanto o texto referencial pode adquirir status literário sob determinada condição ou 

situação. 

É no lugar ocupado pelos “cronistas” de Aristóteles, pelos escreventes de 

Barthes, nos territórios do “império dos fatos” que Gasparini vai buscar exemplos para 

embaralhar o jogo: “Ora, há mais de 20 anos, existem escritores, e não dos menores, 

para contestar esta clivagem e reivindicar que seus textos autobiográficos beneficiem-se 

de uma recepção literária incondicional” (GASPARINI, 2014, p. 182). Ele refere-se às 

escritas de si de autores como Rousseau, Goethe, Chateaubriand e Sartre, por exemplo, 

mas também a todos os que utilizam recursos romanescos para tratar de referências do 

real. 

No mesmo ensaio em que identifica o surgimento dos escreventes apropriando-

se da língua dos escritores (“écrivant” e “écrivain”, respectivamente), Barthes percebe 

uma aproximação entre os dois papéis: “encaixando-se mais ou menos bem num ou 
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noutro: os escritores têm bruscamente comportamentos, impaciências de escreventes; os 

escreventes se alçam por vezes até o teatro da linguagem”. Essa aproximação faria 

nascer, segundo o autor, “um tipo bastardo”: o “escritor-escrevente” (BARTHES, 2007, 

p. 38). Escritores impacientes; escreventes teatrais. A narrativa escrita como atividade e 

como função. 

O romance moderno, com sua voracidade antropofágica e parodista dos outros 

gêneros, com seu caráter múltiplo (como destacou BAKHTIN, 2010), certamente 

contribuiu muito para misturar poetas e cronistas, para dar espaço e conforto aos 

escritores-escreventes. Neste percurso, observo pelo outro lado e vejo o quanto se pode 

encontrar de literário (e ficcional) em narrativas supostamente referenciais, como são os 

casos das autobiografias citadas por Gasparini, das biografias, das memórias, dos 

diários, mas também de textos científicos, jornalísticos e de outras naturezas, 

aparentemente bem mais próximas dos impérios do real do que dos jardins da invenção. 

O que nos interessa é tentar entender como e porque as fronteiras foram sendo 

derrubadas - e o que emerge neste espaço. 

Novos e múltiplos caminhos se abrem. Pelas razões que apresentei no início, o 

percurso me conduz em direção das narrativas de si. E, passeando por lá, ao debate 

sobre a “autoficção”. Enveredei-me por esta trilha, por perceber que a emergência de 

referências minhas no universo do protagonista de O homem que não sabia contar 

histórias havia sido uma espécie de exercício não planejado de utilização de elementos 

narrativos autoficcionais. E por constatar o quanto os perfis prévios dos sete 

personagens do futuro romance estão próximos de mim, de minhas experiências de 

vida. 

A provocação de Serge Doubrovski
5
, embaralhando as casas do “pacto 

autobiográfico” de Philippe Lejeune, reforça o que já havia surgido nos primeiros 

passos desta investigação: que não é possível estabelecer fronteiras nítidas entre os 

campos do real e da invenção; que não é possível construir um discurso narrativo que 

                                                             
5 O termo “autoficção” foi lançado por Doubrovski (1997, p. 10) em seu romance Fils, no texto da quarta 

capa - espaço do livro em que o autor apresenta (e também divulga e promove) seu romance - sem um 

constructo que a definisse, além de algumas frases soltas: “Autobiografia? Não, esse é um privilégio 

reservado aos importantes desse mundo, no crepúsculo de suas vidas e num belo estilo. Ficção, de 

acontecimentos e fatos estritamente reais; se preferirmos, autoficção, por ter confiado a linguagem de 

uma aventura à aventura da linguagem” (DOUBROVSKI, 1977, p. 10. Grifo do autor). 

 



21 
 

seja integral e autenticamente verdadeiro ou falso (como vou tentar discutir melhor mais 

à frente). Que se pode fazer “uma ficção, de acontecimentos e fatos estritamente reais” 

(DOUBROVSKI, 1997, p. 10). Que mesmo a narrativa mais pretensamente objetiva 

(como a jornalística ou a jurídica, por exemplo) recorre à imaginação do narrador e que 

mesmo a mais voltada à invenção, de alguma forma, envolve a experiência do narrador 

com o mundo (real). 

Desde aquela 4ª capa de Fils, em 1977, o termo “autoficção” provoca 

inquietação, para usar uma qualificação mais branda, e é debatido nas mais variadas 

instâncias acadêmicas e literárias. Uma “casa cega” de seu pacto, como o próprio 

Lejeune a definiu, abriu-se para um romance em que o nome do autor e o nome do 

personagem são os mesmos. Ele, que não havia enxergado espaço onde coubesse esta 

situação, reconheceu: “Cego estava eu” (...) recusei a ambiguidade...” (LEJEUNE, 

2008, p. 58). Autor e personagem confundem-se e também confundem, provocam, o 

leitor. Será mesmo um romance, uma ficção de “acontecimentos e fatos estritamente 

reais”? Onde está a verdade? Onde está a mentira? O espaço aberto por Doubrovski 

mistura o império dos fatos e o jardim da imaginação, promove uma reunião animada 

entre poetas e cronistas, entre escritores e escreventes. 

Antes de prosseguir, registro outro aspecto da intromissão do termo 

doubrovskiano nos conceitos de Lejeune. A estrutura proposta por ele em O pacto 

autbiográfico é erguida sobre a ideia de um “pacto” entre autor e leitor. Um contrato 

onde se informa de forma clara para o receptor se o que ele está a ler é um romance ou é 

uma autobiografia; se é uma narrativa inventada ou uma referencial. O estabelecimento 

de um pacto romanesco ou de um pacto autobiográfico antecedem e conduzem a leitura. 

Ou seja, a discussão, proposta neste campo, só faz sentido com a presença do leitor, do 

alvo da narrativa, e a partir de uma relação que o narrador e o narrado vão estabelecer 

com ele. O leitor e a nossa relação: mistérios a se investigar mais à frente... 

Nesse ponto do percurso, percebo que a questão da autoficção vai muito além do 

reconhecimento e da discussão sobre romances (portanto, de narrativas que ostentam a 

“literariedade constitutiva dos textos de ficção”) em que o verdadeiro nome do autor é 

idêntico ao do personagem. Ela abraça as tantas variantes de uma recorrente experiência 

romanesca contemporânea, na qual, junto a uma crescente escolha de escrever sobre si, 

os escritores o fazem utilizando-se das mais variadas estratégias de 
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desnudamento/ocultamento, de mistura de elementos referenciais e ficcionais, de 

transitar sem pudor entre a mentira e a verdade, de reconhecer, enfim, seja no texto mais 

próximo dos fatos seja no mais próximo da imaginação, que sempre há verdade na 

mentira e sempre haverá mentira na verdade. E de reforçar este jogo. 

Os debates sobre a autoficção acentuam o sentimento de que não há um discurso 

narrativo integral e autenticamente verdadeiro ou falso, de que todos estão (e sempre 

estiveram) transitando entre as emergências dos fatos da vida e as necessidades 

(imposições) da invenção. Mas, para minhas curiosidades e inquietações, o que fortalece 

o interesse sobre o neologismo de Doubrosvski não é apenas sua inserção neste 

identificável “movimento” de escritas de si nos diferentes espaços romanescos e em 

países diferentes, inclusive na literatura brasileira contemporânea: é principalmente a 

provocação à consideração de que estivemos sempre, em maior ou menor escala, nos 

“autoficcionando”.  

Gasparini pergunta se a palavra autoficção “corresponde a uma categoria que já 

existia e só estava esperando ser identificada ou designa um meio de expressão 

totalmente novo, próprio a nossa época”. Enfim, trata-se do “nome atual de um gênero 

ou o nome de um gênero atual” (GASPARINI, 2014, p. 183/184)? Ao final do artigo em 

que levanta esta indagação (também contida no próprio título do artigo: Autoficção é o 

nome de quê?), o autor escapa de uma resposta direta e “classifica” o termo como uma 

“palavra-teste, palavra-espelho, que nos devolve as definições que lhe atribuímos”. Para 

ele, “a sedução do termo se deve à sua ambiguidade, a seu mistério. Todos podem se 

apropriar dele ou rejeitá-lo em função de sua própria identidade narrativa e de sua 

própria mitologia estética” (GASPARINI, 2014, p. 218).  

Vou até Evando Nascimento, que recusa a tentativa de converter autoficção em 

um novo gênero, “reduzindo-se a clichês e ideias fixas”. Ele lembra que “a graça e o 

frescor da invenção doubrovskiana é ter sido uma provocação literária ao papa do 

sacrossanto gênero da autobiografia, Lejeune”. Estou junto com ele quando afirma: 

“Converter autoficção num gênero com características definidas e repetidas à saciedade, 

parece-me uma traição ao impulso inventivo original” (NASCIMENTO, 2010, p. 

194/195). 

Ambiguidade. Esta é talvez a marca mais instigante dessa possibilidade de fazer 

ficção de acontecimentos e fatos estritamente reais, como bem destacou Gasparini, e 
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aprofundaram Manuel ALBERCA (2007) e Anna FRIEDRICH (2015). Há uma 

evidente dose de ironia na frase-definição original de Doubrovski e ela ressalta 

justamente a indecidibilidade do termo: se é uma ficção, como os fatos poderiam ser 

estritamente reais? Um “autoficcionista”, assumido ou não (com ou sem pactos), ao 

“abolir os limites entre o real e a ficção”, está querendo “confundir o leitor e provocar 

uma recepção contraditória da obra” (FRIEDRICH, 2015, p. 57). Por isto, escolho o 

caminho sugerido por minha orientadora. Eurídice reconhece a força das discussões 

sobre o termo por ampliar horizontes de percepção sobre novas narrativas 

contemporâneas, mas prefere olhar “exercícios de autoficção” como mais uma das 

possibilidades de “o mais maleável dos gêneros” (BAKHTIN, 2010, p. 403), o romance: 

“considero que a autoficção deve ser pensada como um elemento que faz parte do 

processo de transformação do romance no último quarto do século XX e que se 

fortalece no novo século” (FIGUEIREDO, 2013, p. 66). 

 

5 NA CORDA BAMBA 

 

 Mistura, ambiguidade, mistério. Rebeldes, as narrativas não se deixam enjaular 

em rótulos. Não aceitam camisas-de-força. Recusam dicotomias. Mas, não é simples 

pensar nelas fora de suas caixas sagradas. É sempre mais confortável enclausurar, 

dividir, carimbar. Curso uma disciplina da minha orientadora. “Escritas de si” é o tema 

proposto pela professora Eurídice Figueiredo e, com ela, olhamos, ainda mais por 

dentro, o universo dos autores que refletem sobre (e que praticam) as narrativas da 

primeira pessoa. Uma parte da turma está referenciada na seção anterior. Outras ideias e 

novas descobertas ainda virão compor este relato.  

 Além dos textos críticos, discutimos nessa disciplina três romances 

contemporâneos lançados no Brasil entre 2015 e 2016: Tentativas de capturar o ar, do 

brasileiro Flávio Izhaki, Baseado em fatos reais, da francesa Delphine de Vigan e A 

resistência, do brasileiro, filho de argentinos, Julián Fuks - cada um com seus percursos 

instigantes entre o real e o ficcional, entre a verdade e a mentira, entre o “eu” e o 

“outro”, os “outros”. Izhaki nos visita no curso e eu faço a mesma pergunta que recebi 

da leitora, no debate da Biblioteca São Paulo: o quanto há dele, Flávio, no romance e 
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como o leitor “participa” da sua escrita. Ele se esquiva, despista. Mistura, ambiguidade, 

mistério... 

 O trabalho de conclusão da disciplina me desafia a imaginar um jeito novo de 

olhar para as narrativas (e não somente as escritas, como será debatido um pouquinho 

mais à frente) quanto à sua “autenticidade” ou à sua “inventividade”. Imaginar além das 

caixas. Inventar um espaço onde elas convivam. Vejo uma espécie de linha, onde numa 

ponta estaria o real, o verdadeiro, o autêntico e, na outra, a ficção, a mentira, a invenção. 

As narrativas flutuam sobre a linha. Elas dançam sobre ela. Ora aproximam-se de um 

lado, ora de outro. Encontram-se, flertam, misturam-se, apartam-se
6
.  

 A linha se estende e se distende para além do que conseguimos enxergar, ou 

seja, não somos capazes de ver as suas duas pontas. Mas há o percurso entre elas. 

Vamos chamar as duas pontas de “ponta 0” e “ponta 100”. Entre elas, movimentam-se 

as narrativas. Mais próximas da “ponta 0”, estão aquelas dos cronistas de Aristóteles, 

dos escreventes de Barthes, do império dos fatos. Pendendo para a “ponta 100”, as 

narrativas dos poetas, dos escritores, os jardins da imaginação. Mas, não há narrativa 

totalmente numa ponta ou na outra. Nem ao menos vemos as duas pontas, aliás. O que 

puxa a narrativa para mais perto ou mais longe de cada uma das pontas é a intensidade 

com que a linguagem (ou as linguagens) que escolhem e as referências que usam as 

identificam com linguagens e referências “reconhecidas” como mais próximas do real  

ou da invenção; da mentira ou da verdade.  Linguagem e referência, portanto, definem o 

“lugar” do texto na “linha da ficcionalidade”.  

 É possível mapear características presentes no interior dos textos que os 

aproximem e os distanciem das pontas da linha. Essas marcas são convocadas de acordo 

com as intenções de quem fala ou escreve e, portanto, acabam por fazer o duplo papel 

de função/atividade que Barthes percebe nos atos de narrar dos escritores-escreventes. 

Em relação à linguagem, a estrutura frasal, a organização das unidades do discurso, os 

tempos verbais, as escolhas vocabulares, o uso de figuras de retórica e de semântica, o 

                                                             
6
 Esta ideia, apresentada no trabalho de conclusão da disciplina “Escritas de si”, ministrada pela 

Professora Eurídice Figueiredo, no Programa de Pós Graduação em Estudos de Literatura do Instituto de 

Letras da Universidade Federal Fluminense, foi posteriormente desenvolvida no artigo “Alguns Rodrigos: 

relatos de viagem sobre a ficcionalização do sujeito”, publicado na edição 42, de dezembro de 2017, da 

revista Matraga, do Programa de Pós Graduação em Letras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(BARBOSA, 2017b). 
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foco narrativo, o ritmo, a prosódia, entre outras, são algumas das características que 

podem ajudar a revelar o lugar que a narrativa pretende ocupar na linha. O mesmo 

exercício pode ser feito em relação às referências. Indicações temporais, indicações de 

localização, relatos de sensações e impressões, a descrição dos personagens, referências 

documentais, testemunhos, fiadores, pormenores, a complexidade da história 

(“contradições e confusão”) em oposição à linearidade (“excessivamente lisa”, 

ordenando o assunto “de modo unívoco e decidido”) da lenda, conforme observa Erich 

Auerbach em “A cicatriz de Ulissses” (AUERBACH, 1971, p. 16), o fantástico, o 

mágico: todos, possíveis elementos a conduzir o texto, em sua relação com o receptor, a 

ficar perto ou longe do real ou da invenção.   

 É preciso reconhecer, no entanto, que as características que podem apontar a 

intensidade de linguagem e de referências, levando as narrativas de um ponto a outro da 

linha, se alteram, por vezes se integram, com frequência se confundem. Penso, mirando 

a linguagem, num velho conhecido meu: o texto jornalístico. Discurso referencial, 

basicamente, não é mesmo? Portanto, pendente ao campo da “ponta 0”, no uso da 

linguagem preconizada pelos “manuais de redação”: ordem direta, pretérito perfeito, 

terceira pessoa, ausência de adjetivação, vocabulário simples. Mas eis que o redator 

precisa chamar recursos textuais e palavras que o ajudem a fazer com que a imaginação 

do leitor seja capaz de “ver” um cenário cuja descrição é fundamental para a narrativa. 

Ou um personagem da reportagem tem que ser apresentado em suas características 

físicas e psíquicas de forma a ajudar no entendimento das motivações de seus atos. Lá 

vai o jornalista atrás de saídas de narração que aprendeu com os textos da ficção – e 

assim vai também seu texto distanciando-se do “0”. Ou, do outro lado, olhando para a 

“ponta 100” da linha, encontro um texto de poesia, que experimenta construções de 

frases não usuais e brinca com sentidos de palavras, subvertendo-os. O efeito que o 

poeta pretende obter só vai acontecer porque ele vai surpreender um leitor acostumado 

com as frases repetidas pelo “senso comum” e com o sentido “reconhecível” daquelas 

palavras.  

Não será assim também com as referências? Quanto mais comprováveis, 

atestáveis, mais puxam o texto em direção ao ponto 0. Mas o que é documentado e 

comprovado hoje o será amanhã? Penso na ciência, na história, nas certezas abaladas, 

nas descobertas. O que aquele papel me diz sobre o passado da minha família é capaz de 

traduzir a minha história com ela? Ou tenho que completar o papel com minha memória 



26 
 

e a minha imaginação? Por sua vez, quanto mais inventadas, criadas por um autor que 

nunca as viu ou vivenciou, mais as referências colocam o texto no rumo da “ponta 100”. 

Mas é possível inventar, criar, um fato, um acontecimento, que não envolva alguma 

experiência de seu autor com o mundo, externo ou interno? A ficção do romance 

policial é farta em trazer referências do real, do identificável pelo leitor, para atraí-lo a 

acompanhar (e “sentir”) o desenrolar do mistério a ser decifrado pela racionalidade de 

um investigador – lembro-me do Espinosa de Luiz Alfredo Garcia-Roza e sua 12ª DP 

em Copacabana, as ruas, galerias, bares, restaurantes, praças do centro e da zona sul do 

Rio de Janeiro (GARCIA-ROZA, 1996). Por outro lado, ouço, leio e vejo o discurso 

político contemporâneo, reforçado pelas estratégias de marketing, recheado de citações 

poéticas, de apelos à emoção, de ilusões para convencer e cativar o (e)leitor. 

  O lugar das narrativas na linha da ficcionalidade jamais será fixo. E quanto mais 

nós penetramos nas escolhas de linguagem e de referencial que faz cada produtor de 

narrativas, compreendemos que elas não estão quietas, plantadas sobre um ponto da 

linha. À medida que somos afetados por elas, em nosso posto de alvo dos tiros dos 

narradores, as vemos (e sentimos) balançar nos dois sentidos do percurso. E isto ocorre 

porque ora a “linguagem da aventura” cede espaço à “aventura da linguagem” ora 

acontece o movimento inverso. As narrativas balançam entre os dois polos da linha 

porque, em um momento, as referências que nos são oferecidas favorecem nossa 

disposição em acreditar nelas – e, em outro instante, a desconfiar delas. Os textos vão e 

vêm no seu passear porque também viveremos com eles as nossas experiências 

particulares de reconhecimento/estranhamento das linguagens. 

 Se assim sempre foi, talvez seja possível arriscar a afirmação de que, desde os 

escritores-escreventes, amplia-se gradativamente a pluralidade de movimentos tanto dos 

discursos ficcionais quanto dos discursos do campo que chamarei aqui de não-ficção, 

uns em direção aos outros. E, com isso, o centro da linha anda cada vez mais habitado. 

Ao longo do caminho, fui recolhendo comentários sobre o fictício “como uma 

específica forma de passagem, que se move entre o real e o imaginário, com a finalidade 

de provocar sua mútua complementariedade”, conforme as observações de Wolfgang 

Iser sobre os “atos de fingir” (ISER, 2002b, p. 983). 

 São muitos os que discutem essa passagem de um lado a outro, especialmente os 

próprios ficcionistas. Escolho dois exemplos: o escritor argentino Ricardo Piglia, 
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reforçando artigo do jornalista José Castello, a dizer que “o escritor se tornou um sujeito 

que vacila todo o tempo entre a realidade e a fantasia, sem jamais se decidir por um dos 

dois” (CASTELLO, 2007, p. 96). Especialmente após o modernismo, segundo o 

articulista, “essa indecisão se tornou um fundamento de todo projeto literário” e, com as 

fronteiras rachadas, o caminho não seria mais o de tentar fechar as fissuras, mas sim “o 

do contágio, o da contaminação” (CASTELLO, 2007, p. 96).  

 O século XX “demoliu a certeza do real”, avalia a romancista (e jornalista) 

espanhola Rosa Montero, “cientistas e filósofos, de Freud a Einstein, de Heisenberg a 

Husserl, explicaram que não podemos confiar no que vemos ou sentimos, e que nem 

sequer são seguros os pilares elementares da nossa percepção, como o tempo, o espaço 

ou o próprio eu” (MONTERO, 2016, p. 139). Diante disto, para que o romance, o 

discurso ficcional, “funcione”, nos dias de hoje, “ele precisa refletir essa incerteza e essa 

descontinuidade” (MONTERO, 2016, P. 139).  

 O discurso ficcional só é capaz de realizar esse trânsito porque é um produto do 

eu. Pela ficção, o eu-narrador “se inventa possibilidades, sabendo-se não confundido 

com nenhuma delas; possibilidades contudo que não se inventariam sem uma motivação 

biográfica” (LIMA, 1986, p. 238/239).  Só há o discurso porque há o sujeito. Só há 

invenção por haver um eu a promovê-la. E este eu está posto-no-mundo. Ele não é 

aquilo que inventa, mas só inventa porque é. Luiz Costa Lima mira essa condição. Não 

é possível que o “discurso ficcional esteja enclausurado em si mesmo, que seja estranho 

ao mundo de que se teria alheado”. Assim como esse discurso “não tematiza uma cena 

única, a que simplística e dogmaticamente chamamos de „realidade‟” (LIMA, 1986, p. 

239).   

 Aberta ao contágio e à contaminação, efeito do imaginário de um sujeito 

habitante da incerteza e da descontinuidade, a narrativa de ficção vai atrás do real para 

“funcionar”. E isso significa falar ao outro, ser ouvida. Por razões várias, que vou 

procurar mais à frente neste meu caminho, há um público ávido por discursos 

referenciais. Um público que busca, nas prateleiras físicas e virtuais, narrativas escritas 

e audiovisuais que tragam o rótulo: “baseado em fatos reais”. Os romances, filmes, 

séries de TV de conteúdo biográfico, autobiográfico, documental, autoficcional são 

campeões de audiência, líderes de mercado. Atrás desse público, dessa audiência, desse 

mercado, os produtores de discurso ficcional oferecem “verdades”. 
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 Por outro lado, o discurso referencial é cada vez mais impregnado de fantasia. 

No ciberespaço, todos nos tornamos produtores e difusores de narrativas, temos amplo 

acesso e domínio de recursos tecnológicos e técnicos capazes de fazer atraente e 

sedutora a nossa mensagem e com perspectiva de alcance praticamente ilimitada. 

Antigos protagonismos são abalados. Os detentores da hegemonia dos discursos 

político, jornalístico, acadêmico, jurídico perdem relevância e buscam caminhos 

alternativos para continuar afetando seus públicos. Para se fazer ouvir (e ver) nessa 

algaravia de vozes e imagens, todos recorrem, com maior ou menor grau de 

honestidade, pudor e competência, à invenção de um novo real (à “mentira”) tanto no 

nível da linguagem como no das referências. 

 Guardo estas reflexões num canto do diário de bordo, para retomar quando 

estiver pensando mais diretamente nos personagens que os narradores constroem para si 

mesmos - e nas suas estratégias para atingir seus públicos. No momento, olho para a 

linha da ficcionalidade e vejo um denso nevoeiro em movimento pendular pelo centro 

do percurso entre a “ponta 0” e a “ponta 100”. Narradores outrora ficcionais e 

narradores tradicionalmente referenciais embolando as pontas, criando um novelo de 

forma a montar, intencionalmente, um jogo de aparências entre verdade e mentira. 

Como fez Doubrovski. 

 Tentar ocupar um espaço nesta linha significa estar disposto a penetrar no 

nevoeiro. E a andar na corda bamba.  

    

6 NARRADOR, UM SER DE LINGUAGEM 

 

  A decisão de entrar no nevoeiro e o gesto de andar sobre a corda bamba são 

pessoais e intransferíveis. Quem vai estar lá é o narrador. Serei eu na escrita do novo 

romance. Serei eu a flutuar sobre a linha. O percurso até aqui me oferece a liberdade de 

me apropriar, com cuidado, é claro, mas sem pudores, de recursos de linguagem que 

estejam disponíveis em qualquer ponto da linha. Apresenta-me a possibilidade de lançar 

mão de referências comprováveis e inventadas. De não recear embaralhar verdade e 

mentira e até de fazer dessa mistura uma estratégia narrativa. É hora, então, de olhar 

para o que o narrador faz (e para o que ele quer fazer) dessa liberdade, dessas 
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possibilidades. Olhar para o que ele pode fazer (e vai fazer) de si mesmo. Abrem-se 

outras trilhas a percorrer, página nova da carta de navegação. 

Antes de chegar a ela, no ajuste da bússola, é necessário estabelecer um rumo 

importante (ou reforçar um norte que já se adivinha no passeio sobre a linha da 

ficcionalidade): esta investigação sobre as narrativas e os narradores não quer estar 

restrita às narrativas literárias – e nem mesmo apenas às narrativas escritas. Pretende 

mirar os atos de narrar em todas as suas possibilidades, como a oral, a visual, a gestual. 

Conforme bem observou Luiz Costa Lima, “A ficção (...) não é uma especificidade da 

linguagem (verbal ou não-verbal), confiada à literatura e às artes. Há uma ficção 

cotidiana, como há uma ficção literária” (LIMA, 1984, p. 8). Creio que será cada vez 

mais necessário (e instigante) estender a visão para os atos de narrar em suas diferentes 

experiências e possibilidades. 

A abrangência da escolha tem uma motivação simples: o romance a ser escrito 

tematiza o desempenho dos narradores na busca do cumprimento de seus objetivos de 

afetar o outro. E esse desempenho, em seus gestos narrativos, se dará também através de 

textos escritos, mas não apenas por meio deles. O personagem a dialogar com Deus em 

sua prece o fará por meio de uma narrativa interior, silenciosa. Jornalista e ghost-writer 

vivem da palavra escrita, mas terão que se empenhar na expressão vocal, oral, para 

cumprir suas tarefas com êxito. O apaixonado vai enfrentar justamente o drama da 

distância entre os textos escritos à amada e as falas e gestos da relação que vivenciam. 

O compositor labora através da palavra cantada. O professor, do texto que se converte 

em oralidade. As narrativas do escritor no papel são impactadas pelas que recebe fora 

dele. Enfim, para entendê-los melhor, preciso ir além do processo de enunciação 

organizado na escrita. 

Sei que esta escolha vai trazer mais turbulência à viagem, possivelmente tornar 

mais complexa a pesquisa. As perspectivas de visadas críticas ampliam-se de forma 

elástica. Sociologia, antropologia, psicanálise, teorias da comunicação e outras ciências 

pedem para entrar na rota. Posso até beliscar uma ou outra competência, aqui ou ali, 

mas, para não perder o norte, mantenho-me nos sentidos apontados pela crítica de 

literatura e de arte.  

Mapa esboçado, vamos a eles, os narradores. 
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Esses sujeitos, não importa em que ponto da linha situem-se, estão a fazer de 

seus textos
7
 ficções de si. Mas não o fazem porque, como já dito, podem praticar 

intencionalmente a ambiguidade, explorar a ausência de limites entre realidade e 

invenção, entre o sujeito que narra e o sujeito narrado. A ficção se estabelece ainda que 

não houvesse o objetivo, o projeto, de aproveitar suas ofertas. O narrador torna-se 

fictício a partir do instante em que tece sua narrativa. Uma vida colocada em texto 

(escrito, falado, encenado) será sempre uma outra vida. Aquele que está na narrativa 

nunca é quem narra. “O sujeito narrado é um sujeito fictício justamente porque é 

narrado, é um ser de linguagem”, destaca Eurídice FIGUEIREDO (2013, p. 67).  

Essa consideração é, por óbvio, mais nítida quando interpretamos os chamados 

textos autoficcionais. Régine Robin, ao investigar a autoficção como um relato que 

alguém resolve fazer de si mesmo com total consciência de seu caráter ficcional, 

percebe a busca do autor pela invenção de um “lugar de sujeito” (sem preocupar-se em 

ocupar o “lugar do sujeito”), constituindo “na escrita” um “efeito-sujeito” (ROBIN, 

apud ARFUCH, 2010, p. 128 e p. 137. Grifos meus). É ele, o efeito-sujeito, que se 

oferece ao leitor da autoficção, na rica expressão criada pela crítica, romancista e 

historiadora francesa. Não seria também ele a quem vamos encontrar em toda e 

qualquer experiência que vivenciamos com alguém que narra a si mesmo, ainda que não 

exista a intencionalidade de ficcionalizar, a busca pela invenção? Não estaremos sempre 

lendo, ouvindo, vendo, não o sujeito, mas o efeito-sujeito? 

Hora de chamar Roland Barthes novamente.  Após constatar (em Sade, Fourier, 

Loyola) que “o sujeito é disperso, um pouco como as cinzas que se atiram ao vento após 

a morte”, ele escreve que gostaria que a sua vida, ao ser contada, “se reduzisse (...) a 

alguns pormenores, a alguns gostos, a algumas inflexões, digamos: „biografemas‟” 

(BARTHES, 2005b, p. xvii). E é o que ele efetivamente pratica, ao publicar Roland 

Barthes por Roland Barthes, quatro anos depois, um livro de fragmentos que é aberto 

com a seguinte advertência, no verso da capa da edição francesa: “tudo isso deve ser 

considerado como dito por uma personagem de romance” (BARTHES, 2003a). A 

dispersão do sujeito é um dos fatores que torna impraticável uma narração real de si 

mesmo. E Barthes apresenta seu efeito-sujeito de forma fragmentária (dispersa), 

subvertendo os elementos referenciais (cronologia, imagens de fotografias da infância e 

                                                             
7 No sentido mais “largo”, a partir da origem etimológica: do latim texere ou tecer, tramar, entrelaçar, 

chegando a arranjo, composição, tessitura que organiza o ato de linguagem. 
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juventude, diálogo com outros livros) e de linguagem (diferentes vozes narrativas, uso 

da terceira pessoa para dizer de si, mistura de teoria e relato).  

Montando o seu quebra-cabeça autobiográfico/autoficcional, Barthes radicaliza 

o que já havia identificado mesmo nas autobiografias tradicionais: a impossibilidade de 

coincidirem o sujeito que narra e o sujeito narrado. “O eu que escreve o texto nunca é 

mais, também ele, do que um eu de papel”. Assim, “a palavra „bio-grafia‟ retoma um 

sentido forte etimológico”. Vida-escrita e não vida-vida. A partir dessa constatação, 

observa ele, “a sinceridade do enunciado, verdadeira „cruz‟ da moral literária, torna-se 

um falso problema” (BARTHES, 1984, p. 59).  

O produtor da narrativa pode rechear seu texto de índices de realidade, pode 

escolher a linguagem mais “crua”, pode gritar a plenos pulmões: “este aqui sou eu!” 

Não será. Será sempre o seu efeito narrativo, o seu eu de papel (ou de voz ou de gesto), 

um ser de linguagem. Sujeito fictício. Não há identidade possível (no sentido de 

mesmidade que Paul Ricouer explora em O si-mesmo como outro) entre o sujeito e o 

sujeito posto em narrativa (RICOEUR, 1994). O discurso narrativo, por si, torna o 

narrador em outro. E ele terá que conviver com as riquezas e os desafios por trás de sua 

(nova) condição. Experimentar a delícia e a dor, o horizonte e o limite, os mistérios e os 

sustos – de ser este outro. 

Mas o narrador torna-se personagem, ficção de si, não apenas porque não há 

coincidência possível entre os dois. A alteridade se manifesta no acontecimento de 

narrar, na impossibilidade de absoluto controle sobre o processo de colocar-se em 

narrativa. Um narrador tem o seu domínio de linguagem, o seu universo vocabular, a 

sua forma de expressão, as intenções que lhe movem em direção à composição de seu 

discurso narrativo. Mas, antes de narrar, será incapaz de prever, com certeza, que 

palavras vai usar, em que sequência, com que ritmo. Suas emoções, seus impulsos, suas 

reações, sua memória escondida vão lhe conduzir a rotas insuspeitadas. “Como a 

psicanálise demonstrou, pode-se ter a intenção de dizer uma coisa e acabar dizendo 

outra, porque o homem não controla o seu inconsciente” (FIGUEIREDO, 2015, p. 40).  

As surpresas do inconsciente impedem o narrador de ter o controle absoluto de 

sua fala. Ao colocarmo-nos em narrativa, nossas reações, nossas emoções, nossos 

impulsos percorrem zonas do corpo que a medicina e a psicanálise (e hoje a engenharia 

genética, a neuropsicologia) tentam mapear, decifrar e domar, mas, ainda que avancem 
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no diagnóstico e desenvolvam técnicas e tecnologias (químicas, físicas, terapêuticas), 

estão longe de nos colocar como sujeitos de si, donos absolutos de nós mesmos. 

Conexões cerebrais, sinapses inesperadas, trazem palavras, frases, situações; redefinem 

o encadeamento do enredo; subvertem sequências planejadas. Emoções, sensações 

físicas, as reações (verbais, corporais) do destinatário da narrativa (quando ela se dá 

oralmente e “em presença”), interferências do ambiente: tudo conspira para 

redimensionar a narrativa no momento em que é produzida. Foi o que atestei na escrita 

do primeiro romance e é também o que percebo agora, enquanto construo este texto 

supostamente não-ficcional. As palavras a me surpreender. 

Aqui reencontro a minha orientadora, convocando “Barthes e outros pensadores 

como Derrida” para fazer a crítica à crença de Jean Paul Sartre de que “o escritor 

conhece as palavras antes de escrevê-las”: 

Barthes (e outros pensadores como Derrida) diria que as palavras 

surgem no momento mesmo da composição, ou seja, o autor não sabe 

o que vai escrever enquanto não escreve efetivamente. O autor 

conhece as palavras, é claro, mas não sabe que palavras vai empregar, 

não tem um controle absoluto sobre o processo. O autor projeta e 

controla, sem dúvida, mas muita coisa lhe escapa, foge a sua intenção. 

(FIGUEIREDO, 2015, p. 49/50) 

 Dito de forma mais radical ou visceral, para Clarice Lispector não se trata de 

controlar ou não o processo, de conhecer ou não conhecer as palavras: “É curiosa a 

sensação de escrever. Ao escrever não penso no leitor nem em mim: nessa hora sou – 

mas só de mim – sou as palavras propriamente ditas” (LISPECTOR, 1978, p. 78). Ela 

não domina nem é dominada pelas palavras. Ela é o texto. Ou, conforme Barthes, “um 

carrossel de linguagens” a sustenta, perdida “no duplo desconhecimento do seu 

inconsciente e da sua ideologia” (BARTHES, 1984, p. 37). 

Aquele que narra, esse que se tornou outro pelo simples ato de narrar, é traído 

por uma reunião de vozes múltiplas a tomar de assalto o seu discurso. Zanzando no 

labirinto, ele dará vez às suas “máscaras”: 

O que vemos do indivíduo é a persona. Somos todos como conchas 

aqui, apenas superfícies, e temos ideias muito fracas do que temos do 

lado de dentro. (...) É extremamente difícil aceitar que temos um lado 

escuro. Claro, isso é apenas uma representação, tudo isso é metafórico 

e figurativo; é para expressar o fato de que quando você se volta para 

o mundo consciente com o propósito de executar qualquer tipo de 

atividade, você o faz por meio da máscara ou persona, por meio deste 

sistema de adaptação que você construiu com tanto sacrifício ao 

longo de toda uma vida. (JUNG, 2014, p. 90. Grifos meus) 
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 O lado escuro, onde habitam as personas dos narradores, emergirá. As 

artimanhas e peripécias do inconsciente, inevitavelmente, vão ocupar espaço na 

produção dos atos de narrar. No entanto, vale observar que eles se desenvolverão como 

mais um “tipo de atividade” voltada para o “mundo consciente”, ainda que exercida por 

“meio da máscara” (ou das máscaras). A(s) persona(s) são e não são o sujeito. São 

compostas por ele em seu “sistema de adaptação” à vida, mas frequentam o seu lado de 

dentro, o lado escuro. Elas falarão dele e por ele. 

Falarão dele, pois, ainda que traiçoeiras, as vozes das suas personas têm seu 

registro na sua história pessoal. A memória, por exemplo, é matéria-prima de sua 

constituição. O conjunto de fatos e ocorrências que nos acontecem ao longo de toda 

uma vida, as emoções que nos invadiram pelas mais variadas razões (paixões, 

sofrimentos, conquistas, derrotas e todos os impactos da gangorra da existência), 

sensações corporais guardadas pelas experiências dos sentidos (olfato, tato, paladar, 

visão, audição), aquilo que guardamos na consciência e o que recalcamos: viver é 

armazenar todos estes índices da existência, dos dois lados da concha. Formar o acervo 

de que nos disporemos para compor as nossas personas. 

Sobre ele – e isso me interessa registrar para o projeto do romance -, observo 

que não estará disponível em escaninhos ou arquivos, acessíveis quando quisermos e no 

formato que desejarmos. Os registros do nosso acervo vão aparecer quando não os 

solicitamos, vão se esconder quando deles precisamos. E jamais serão idênticos à sua 

forma original. Quando visitamos o acervo, estamos sempre a criar. “De todo modo, 

reinventamos nossa vida quando a rememoramos”, assinala DOUBROSVSKI (2014, p. 

123/124). A invenção da memória se dá pela inviabilidade de re-viver o vivido: o 

sujeito, que aqui está, não é o que estava lá. O caminho que percorreu o transformou e, 

ao acessar o registro, ele já estará re-constituído por tudo aquilo que acumulou no 

trajeto. “A recuperação do tempo perdido (...) é sempre um simulacro, uma ficção em 

que o recordado se dissolve no sonhado, e vice-versa”, constata Mário Vargas Llosa em 

A verdade das mentiras (VARGAS LLOSA, 2004, p. 20).  

Mas a invenção da memória não se dá somente pelo que “já-não-somos”. Ela 

também ocorre por nossa necessidade e vontade de re-significar a experiência. Por tudo 

aquilo que ela nos interessa hoje e que nos motiva a fazer a busca do registro. No 

romance A resistência, Julián Fuks retrata a história de um jantar fracassado na casa dos 
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pais do narrador, uma noite cujo relato visual (“meus pais prostrados diante da mesa, 

seus ombros curvados, a comida fumegante ainda intocada”) é feito a partir de um único 

registro: a sua lembrança de menino. Ao descrever a cena (e rever os pais com a 

memória), ele reconhece que a recria: “Sei que dramatizo quando assim os vejo, sei que 

dou ao caso um peso exagerado, um peso que os relatos deles jamais comportaram. Mas 

acho que dramatizo este peso porque posso senti-lo, porque de alguma maneira o 

entendo, ou creio entendê-lo” (FUKS, 2015, p. 51/52).  

 

Antes de questionar as condições em que se dá a dramatização da memória pelo 

escritor (o que acontecerá logo em seguida), faço uma pausa ligeira na viagem para 

organizar o diário de bordo. Depois de me embrenhar em outros territórios do narrador, 

volto à margem da estrada e anoto o que encontrei, até aqui: 

1. o produtor de narrativas converte-se em outro pelo simples ato de narrar, de 

colocar-se em discurso: ser de linguagem, ser de papel, efeito-sujeito; 

2. as artimanhas incontroladas do inconsciente colocam palavras “em sua 

boca”, põem em cena o seu lado de dentro, as vozes múltiplas de suas 

máscaras; 

3. a sua história, sua vida-vivida, molda as suas máscaras, porém ele está 

interdito de reencontrá-la, de revivê-la, a não ser recriando-se a si mesmo.  

Estes registros da expedição empreendida através das florestas e clareiras da 

crítica fortalecem o projeto da escrita de um romance, cujo mote de partida são as 

figuras dos narradores como personagens de si. As provocações de todos os 

companheiros ilustres que encontrei pelo caminho instigam, assustam, divertem, 

confundem, iluminam. E convidam a novos rumos.  
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7 NÓS, SERES DE FICÇÃO 

 

Retomando, como prometido, o jantar dos pais de Julián Fuks. Ele fotografou 

um fragmento da história de vida do protagonista
8
 do seu romance (este seu 

“biografema”), aplicando à narrativa a dramaticidade, o “peso”, que escolheu dar hoje 

para contar a trajetória pregressa sua e a de seus pais. Um peso que ele julga sentir 

(agora) porque acredita entender (hoje) o significado daquele acontecimento para o 

casal e sua família. Ao revisitar esse registro de seu acervo, ele recolhe o fragmento e dá 

a ele o sentido que quer, adequado à sua atual percepção de si e a seu propósito 

narrativo de momento. Então, ele re-inventa, ficcionalizando deliberadamente,  o 

menino que foi. 

Há uma confessa “intenção ficcional” nesse encontro com a memória porque ela 

se presta a uma “função”: agora que, à distância no tempo, imagina poder “sentir” o 

peso daquele jantar, ele o recria para ajudar a compor um “sentido” para a história de 

vida do protagonista (sua) e de seus pais, organizada em uma narrativa romanesca a ser 

apresentada ao público. Dar novo significado àquele episódio é parte de uma “estratégia 

narrativa” que Julián Fuks desenvolve, em sua escrita autoficcional, para apresentar-se a 

seu leitor. A invenção da memória faz nascer um novo ser (ou seres, pois lá estão seu 

pai, sua mãe, seu irmão adotado). Um novo ser propositalmente construído.  

Como apontou a etapa anterior desse percurso de investigação, ainda que sem a 

decisão consciente de se ficcionalizar, os narradores o fazem por ser da natureza do ato 

de narrar. Mas a ficcionalidade também se manifesta porque precisamos dela. 

Dependemos dela. Vivemos com ela. E intencionalmente, vamos buscá-la. Leio e 

assisto em vídeo uma entrevista de Julián Fuks sobre o livro, que recebeu os prêmios 

Jabuti e Oceanos de melhor romance de 2016, e me pergunto: quem é este que fala do 

escritor, do narrador-protagonista do romance, do menino no jantar dos pais? Seria ele 

outro Julián Fuks? 

                                                             
8
 E da história de vida do autor, pois, embora o nome do protagonista (Sebastián, apresentado uma única 

vez, ao final do romance) seja diferente do seu (Julián), qualquer pesquisa ligeira sobre a biografia do 

escritor revela as “coincidências” com o perfil do personagem narrador de “A resistência” (a origem 

argentina, a família exilada, a profissão dos pais, o irmão adotado). 



36 
 

Encontro uma frase do crítico e escritor Evando Nascimento que me encoraja e 

me estimula a mexer no mapa de navegação e a encarar novas rotas na busca de 

respostas: “O mais perturbador não é ver a vida convertida em romance, poesia, drama 

ou ensaio (isto a literatura sempre fez, com os mais diversos recursos), mas perceber 

que o próprio tecido vital está infestado de ficcionalidade” (NASCIMENTO, 2010, p. 

200. Grifo meu). Ou, dito de outra forma: mais do que atestar o quanto as narrativas são 

impregnadas de ficção, o que me assombra é a própria vida como ficção. Os seres de 

ficção que somos. Todos nós. 

A performance narrativa de Julián Fuks no livro que escreveu é uma; no vídeo 

que vejo é outra; na entrevista que leio, outra mais. Elas estão a serviço da criação de 

papéis, representados nos palcos das relações sociais. Não é apenas na linguagem 

inscrita em papel que não se pode encontrar um Julián Fuks autêntico. Não é somente 

por causa daquela inescapável alteridade que toda narrativa impõe, já discutida nesse 

relato. Os narradores interpretamos personagens de nós mesmos em todos os atos de 

comunicação que encenamos.  

Não há dúvida de que esta condição pode ser investigada por diferentes 

caminhos, como os que apontam, por exemplo, a psicanálise. Já conversamos há pouco 

com Jung e ele nos falava das máscaras que afeiçoamos, em nosso sacrificado “sistema 

de adaptação” ao mundo. Para não fugir por demais da rota de navegação escolhida, 

sigo no mundo dos escritores. 

No texto-palestra Meditação sobre o ofício de criar, o crítico e professor 

Silviano Santiago aborda sua própria trajetória de autoficcionista, tratando daquelas que 

define como as “quatro questões constitutivas” de sua “literatura do eu – as questões da 

experiência, da memória, da sinceridade e da verdade poética” (SANTIAGO, 2008, p. 

173).  Ele fala de sua “preferência pelos dados autobiográficos e a contaminação do 

discurso autobiográfico pelo ficcional” (SANTIAGO, 2008, p. 176) e conta como, 

desde menino, marcado pela morte prematura da mãe, fabulava fatos de sua vida e 

criava suas “falas ficcionais” (SANTIAGO, 2008, p. 176. Grifo meu). Conta Silviano 

sobre suas idas obrigatórias ao confessionário, diante do padre: “Mentia. Ficcionalizava 

o sujeito – a mim mesmo – ao narrar os pecados constantes da lista” (SANTIAGO, 

2008, p. 177). A narrativa inventada pelo menino “assumia uma fala híbrida – 

autobiográfica e ficcional – verossímil” (SANTIAGO, 2008, p. 177). Ele representava 
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seu papel, tornava-se personagem de si mesmo, para cumprir sua obrigação religiosa, 

sua missão social – e convencer o “padre-confessor de sotaque germânico” 

(SANTIAGO, 2008, p. 176). 

O poeta Fernando Pessoa, em carta a seu amigo Adolfo Casais Monteiro, crítico 

e poeta português, arrisca-se a explicar a origem dos seres de ficção que criou para 

assinar seus poemas: os seus heterônimos. Começa pelo que define como “a parte 

psiquiátrica”, atribuindo a gênese de seus outros eus poéticos a “um fundo traço de 

histeria”: “a origem mental dos meus heterônimos está na minha tendência orgânica e 

constante para a despersonalização e para a simulação” (PESSOA, 1986a, p. 199). Na 

sequência, como Silviano Santiago, ele reencontra-se com o menino que foi: 

Desde criança tive a tendência para criar em meu torno um mundo 

fictício, de me cercar de amigos e conhecidos que nunca existiram. 

(Não sei, bem entendido, se realmente não existiram, ou se sou eu que 

não existo. Nestas coisas, como em todas, não devemos ser 

dogmáticos). Desde que me conheço como sendo aquilo a que chamo 

eu, me lembro de precisar mentalmente, em figura, movimentos, 

carácter e história, várias figuras irreais que eram para mim tão 

visíveis e minhas como as coisas daquilo a que chamamos, porventura 

abusivamente, a vida real. Esta tendência, que me vem desde que me 

lembro de ser um eu, tem-me acompanhado sempre, mudando um 

pouco o tipo de música com que me encanta, mas não alterando nunca 

a sua maneira de encantar. (...) Esta tendência para criar em torno de 

mim um outro mundo, igual a este mas com outra gente, nunca me 

saiu da imaginação. (PESSOA, 1986a, p. 199) 

 O menino Silviano, “falso mentiroso”
9
, criava suas falas ficcionais para o padre 

(e para si) e seu pequeno ser de ficção adaptava-se às exigências do mundo. Este seu 

exercício o preparou para as futuras práticas textuais de “aliar a fala de sua experiência 

de vida à invenção ficcional” (SANTIAGO, 2008, p. 175/176). O menino Fernando 

criava para si um mundo fictício e nele vivia. Não o compartilhava com o mundo 

externo. Mas foi nele que encontrou seus personagens de si-mesmo. E depois os tornou 

públicos, comunicáveis, cada um com sua fala: Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro 

de Campos expressam diferentes intenções, alcançam diferentes plateias. 

Como Santiago e Pessoa, em todas as idades, compomos nossos personagens em 

teatros de um eu que se ficcionaliza, que se traveste em outros. Que se autoficcionaliza. 

Autoficção que, no texto do papel ou nas mais diferentes performances narrativas 

sociais, “nos libera a reinventar a mediocridade de nossas vidas, segundo a modulação 

                                                             
9 Falso mentiroso é título de romance de ficção de Silviano Santiago, lançado com o epíteto “Memórias”, 

em 2004 (SANTIAGO, 2004). 
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que eventual e momentaneamente interessa”, avalia Evando NASCIMENTO (2010, p. 

201). O “fenômeno da hibridização do real”, marca do nosso tempo, “faz com que 

sejamos sempre mais de um, mesmo ou sobretudo quando ostentamos um mesmo rosto, 

aparentemente uma única feição” (NASCIMENTO, 2010, p. 201). 

 Na base etimológica da palavra “ficção”, no latim, está o verbo “fingere”, em 

seus significados de afeiçoar, modelar, plasmar, fabricar. Quando inventamos nossos 

“seres de ficção” (e o fazemos todo o tempo) estamos, feito um escultor, a modelar, a 

dar feição a outros de nós. Fabricamos nossos personagens autoficionais, vestindo os 

seus figurinos, criando suas falas híbridas, no texto e na vida, de acordo com um roteiro 

pessoal, escolhido ou frequentemente imposto, de forma a produzir as narrativas que 

nos pareçam mais eficazes ao teatro social, que nos auxiliem a sobreviver e a buscar 

algum tipo de felicidade, alguma resposta a um desejo.  Somos sempre mais de um, 

ainda que ostentemos um mesmo rosto.  

Este doutorando que está a refletir sobre estas questões e a imaginar um 

romance, é professor, já foi autor de livro, já foi jornalista, já atuou como ghost writer e 

assessor de comunicação, vez em quando está a escrever canções... Enfim, viveu e vive 

personagens diversos em suas cotidianas ficções de si. Ainda que tenhamos o mesmo 

número de RG e a mesma feição, somos sempre vários. A heteronímia pessoana 

radicalizou a experiência da vida como ficção. Não seria uma boa artimanha trocarmos 

de nome a cada vez que damos fala a um outro de nós? Olhando por outro ângulo: não 

seriam os personagens de um romance formas heterônimas de seu autor? E cada um 

deles, “dentro” do enredo, multifacetando-se em suas personas, consciente e 

inconscientemente? Quase uma multidão.  

Estão aí boas pistas para o novo romance.  

 

8 A DANÇA COM O OUTRO 

 

Mas antes há ainda outro aspecto, que está na minha carta de navegação desde o 

início da viagem e é central nas considerações sobre a composição desses personagens 

de si-mesmo pelos narradores: os seus “objetivos”. Os “escreventes” de Barthes já 

motivavam esse debate, ao se apropriarem da língua dos escritores para cumprir uma 

“função” no espaço público. A palavra dos escreventes “suporta um fazer, ela não o 
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constitui” (BARTHES, 2007, p. 35). Um fazer para o outro, aquele que escuta, aquele 

que lê. O que leva à consideração de Davi Arrigucci Jr. sobre o fato de que todas as 

narrativas seriam sempre “uma narrativa para”; de que não há “narrativa no vácuo”; de 

que ela (a narrativa) “tem sempre um endereço” (ARRIGUCI, 1998, p. 36. Grifo do 

autor).  

Reencontro o Rodrigo, escritor-escrevente de O homem que não sabia contar 

histórias, mirando em potenciais leitores conhecidos enquanto digita/dispara palavras. 

A existência do alvo, do “endereço”, reveste a narrativa de sentido. Jean Paul Sartre me 

ajuda
10

: 

a operação de escrever implica a de ler como seu correlato dialético e 

esses dois atos conexos necessitam de dois agentes distintos. É o 

esforço conjugado do autor e do leitor que fará surgir esse objeto 

concreto e imaginário que é a obra do espírito. Só existe arte para e 

por outro. (SARTRE, 1948, p. 55. Grifo meu) 

Só há narrativa para e por outro. O movimento que legitima a dança do discurso 

é um pas-de-deux. O passo do narrador conduz o passo do receptor que puxa o gesto 

seguinte do narrador que movimenta o receptor que... A recepção da narrativa está 

presente na construção do discurso: do jeito mais óbvio, quando narrador e receptor 

dançam de forma presencial, mas também quando um escritor solitário coloca suas 

palavras no papel sabendo que elas serão lidas por alguém (nem que seja por ele 

mesmo, um seu leitor no depois). A busca dos recursos narrativos mais adequados e das 

referências mais provocantes é mobilizada pela presença do leitor (neste exato instante, 

por exemplo, a presença da orientadora e de cada membro da banca que vai analisar este 

relato). Você, o outro a quem se destina o narrado, vai interferir na construção do 

discurso e vai transformar o narrador. 

 O que narra constrói papéis para si na teatralidade da relação. Seus personagens 

nascem para obter sucesso na tarefa de afetar o outro. O menino Silviano para enfrentar 

o padre. As pessoas do poeta Pessoa para tornar seus diferentes (e até contraditórios) 

recados mais “sinceros” à percepção do leitor. Os seres de ficção que inventamos 

intencionalmente servem a uma estratégia comunicativa. Todo produtor de narrativas é 

um sedutor (ou pretende ser). Seu discurso é tecido para enredar alguém (que pode, 

inclusive, ser ele próprio, em tarefas de autoconvencimento, por exemplo).  

                                                             
10 Tradução de Eurídice Figueiredo, publicada no ensaio “Em torno de Roland Barthes: da “morte do 

autor” ao nascimento do leitor e à volta do autor” (FIGUEIREDO, 2015, p. 50). 
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Nessa tessitura, os personagens são compostos pelos narradores com a roupagem 

que lhes pareça adequada ao êxito de sua missão sedutora. Já sabemos que ele não será 

capaz de ter total controle sobre o processo, que o inconsciente dará formas imprevistas 

à sua narrativa. Ele vai seguir em frente, mesmo assim, caminhando entre estratégias 

autoficcionais, tentando organizar sua narrativa entre verdade e mentira na flutuação da 

linha da ficcionalidade e experimentando acidentes de enunciação. Mas sempre 

querendo que o resultado desse esforço de narrar seja vitorioso, no sentido de tocar 

alguém. 

No decorrer da empreitada, vou recolhendo ao meu embornal histórias de 

escritores que reforçam o balé.  

O argentino Adolfo Bioy Casares, sem saúde para longos romances, dedicou-se 

ao conto. Mas precisava certificar-se da potência de seu texto. Telefonava para alguém 

(especialmente amigas, pois julgava as mulheres melhores leitoras) e marcava um 

almoço. Na hora da sobremesa, abria seu caderno e lia em voz alta o último conto. “Lia 

atentamente, fazendo muitas pausas para observar o semblante, a atenção, as reações 

faciais, os rumores da amiga” (CASTELLO, 2007, p. 29). Mais do que o comentário ao 

final da leitura, o que lhe instigava era ver como seu texto afetava a companheira de 

almoço. Era o que definia se o conto ficaria vivo ou seria arrancado do caderno e jogado 

no lixo. “O impacto, sua presença ou ausência: era tudo o que interessava a Bioy 

Casares” (CASTELLO, 2007, p. 30).  

A poeta norte-americana Emily Dickinson enviava cartas à sua vizinha, a 

colegas de escola, familiares e alguns intelectuais. Refletia sobre a vida e anexava 

poemas. Seus textos tinham endereço, literalmente. Raríssimos foram publicados antes 

de sua morte, aos 36 anos. Ela escrevia para seus correspondentes – e para si. E eles 

para ela, certamente influenciando seus próximos versos. Dickinson não presenciou 

seus livros editados, o entusiasmo da reação crítica a sua poesia, não se encontrou com 

nenhum público que não fossem as pessoas de carne-e-osso a quem encaminhou seus 

versos, em envelopes fechados. 

O romancista brasileiro Cristovão Tezza, ao relatar suas primeiras experiências 

de escrita, recorda-se de uma “novelinha”, que escrevia em tiragem caseira para amigos 

e que fazia sucesso entre eles: “eu era movido por um desejo mais ou menos 

adolescente de agradar” (TEZZA, 2012, p. 129). Mais à frente, refletindo sobre a sua 



41 
 

atividade, após vários livros publicados, ele reconhece que “a realização literária parece 

sempre alargar a perspectiva solitária do indivíduo. (...) É inescapável: escrevemos 

porque queremos chegar aos outros” (TEZZA, 2012, p. 129). Depois, ele torna-se 

cronista de um jornal de Curitiba, sua cidade, e reencontra um leitor mais próximo, 

palpável como os amigos da antiga “novelinha”. Esta descoberta muda o enfoque do seu 

trabalho: 

A primeira diferença que senti entre escrever livros e escrever 

crônicas – trabalho novo para mim – foi a onipresença do leitor. (...) 

os jornais são folhas escancaradas ao mundo, que gritam para ser lidas 

desde a primeira página. A mão do texto puxa o leitor pelo colarinho 

em cada linha, porque tudo é feito diretamente para ele. O jornal do 

dia sabe que tem vida curta e ofegante e depende desse ser arisco, 

indócil (...) o cronista vive numa agitada reunião social entre textos – 

todos falam em voz alta ao mesmo tempo, disputam ávidos o olhar do 

leitor que logo vira a página, e silenciamos no papel. (TEZZA, 2013, 

p. 27/28) 

 

 Por reconhecer a onipresença de um leitor concreto (a ser disputado com outros 

textos) e por estar atrás de sua atenção num espaço social diferente (o do jornal), Tezza 

veste a sua máscara de cronista e compõe um outro personagem de si, que vai utilizar 

novas artimanhas narrativas para ser bem sucedido na conquista de seu alvo (até que ele 

vire a página e, com este gesto, encerre a dança e aniquile o narrador). 

A maior ou menor distância entre narrador e receptor altera a coreografia. É o 

que observa Mikhail Bakhtin, ao tratar do impacto dessa relação sobre a expressão 

narrativa, quando há a identificação do leitor por parte de quem escreve. Observa ele, 

referindo-se a “alguns tipos de diálogo cotidiano, cartas, gêneros autobiográficos e 

confessionais”: “O fato de prefigurar o destinatário e sua reação de resposta 

frequentemente apresenta muitas facetas que aportam um dramatismo interno muito 

especial ao enunciado” (BAKHTIN, apud ARFUCH, 2010, p. 68). Quanto mais 

conhecido o receptor, mais abertura para que o drama participe do desenrolar da 

narrativa. A “presença” do leitor alterando o texto. 

 Nos meus caminhos pelos estudos de literatura, encontrei a questão do público, 

como alvo da narrativa, examinada por analistas, como os da chamada “crítica 

sociológica”: 

Se a obra é mediadora entre o autor e o público, este é mediador entre 

o autor e a obra, na medida em que o autor só adquire plena 

consciência da obra quando ela lhe é mostrada através da reação de 

terceiros. Isto quer dizer que o público é condição para o autor 
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conhecer a si próprio, pois esta revelação da obra é a sua revelação. 

Sem o público, não haveria ponto de referência para o autor, cujo 

esforço se perderia caso não lhe correspondesse uma resposta, que é 

definição dele próprio. (CANDIDO, 2006, p. 78. Grifo meu) 

        Ou os da “estética da recepção”: 

a qualidade e a categoria de uma obra literária não resultam nem das 

condições históricas ou biográficas de seu nascimento, nem tão-

somente de seu posicionamento no contexto sucessório no 

desenvolvimento de um gênero, mas sim dos critérios da recepção, do 

efeito produzido pela obra e de sua fama junto à posteridade. (JAUSS, 

1994, p.8. Grifo meu) 

A “reação de terceiros” e o “efeito produzido” são condições que reforçam a 

reflexão sobre a “narrativa para”; sobre a narrativa como “função”. O público “como 

ponto de referência para o autor”, conforme destaca Candido, insere o narrador no 

contexto (social, cultural, econômico, político) em que é gerada (e que faz gerar) a sua 

narrativa. Os critérios de recepção como definidores da “qualidade e categoria de uma 

obra”, conforme Jauss, abrem espaço para que se examine o quanto a reação do público 

atualiza a narrativa literária: um mesmo texto será lido de forma diferente (e assim 

ressignificado), por cada diferente grupo de leitores, em cada sociedade, em cada 

momento da história.  

Estas duas correntes da teoria literária colocam em questão um leitor “abstrato”, 

parte de um “público” a ser afetado pela narrativa a partir do contexto em que ele está 

inserido. O texto literário é visto tanto pelo ponto-de-vista de sua função social (na 

“crítica sociológica”) quanto o de um “horizonte de expectativas” do leitor, que vai 

fazer gerar o seu “efeito” (na “estética da recepção”). Mas, a experiência do contato 

com a narrativa a um leitor individual e sensível, as suas reações que se dão na relação, 

componente de toda subjetividade humana, ainda não são tocadas por essas linhas 

críticas. Elas têm o mérito de trazer o leitor para uma conversa antes centrada no autor 

ou na obra. Mas é ainda um leitor como “entidade coletiva”. Um leitor 

despersonalizado.  

Essa observação conversa com um incômodo que foi crescendo enquanto eu 

caminhava pelas reflexões dos estudos literários, desde o mestrado: a pouca atenção à 

emoção que envolve a criação e a fruição de uma obra. Sobre a narrativa e seus efeitos, 

como experiência física, materializada, individualizada. Estabelecida na relação entre 

dois sujeitos.  Concretizada no instante em que um corpo recebe o impacto do texto (e 

da voz, dos sons, da imagem etc). Não é uma abordagem simples, pelo tanto de 
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multiplicidade e de subjetividade que envolve, sem dúvida. De fato, seria possível olhar 

para além dos aspectos estruturais e funcionais do texto? 

Wolfgang Iser faz uma pergunta nesta linha: “pode-se manter como hipótese 

inquestionável a dimensão semântica como horizonte final do texto?” (ISER, 2002a, p. 

928).  E então eu me deparo, quase acidentalmente, com a proposta de uma disciplina
11

, 

que tem como ponto-de-partida exatamente esta provocação. Alex Martoni provoca a 

turma a olhar sobre as “atmosferas” e “ambientes” que envolvem uma obra de arte 

quando de sua recepção, propondo tentar uma leitura que permita incorporar a dimensão 

sensível do texto ao processo de análise de uma obra. Para além do semântico. 

Referenciado especialmente por Hans Ulrich Gumbrecht, ele sugere leituras 

criticas “com a atenção voltada ao Stimmung
12

”, que, em síntese, busquem desvelar um 

“potencial oculto da literatura” (GUMBRECHT, 2014, p. 14), observando o impacto 

das dimensões materiais de uma obra (ritmo, prosódia, uso das palavras, e mesmo 

tipologia, textura do papel, formato do suporte ao texto, entre outras, no caso das 

narrativas escritas) sobre a percepção sensível de quem a recebe. Examinar o efeito 

sensorial da narrativa. E (quem sabe?) a partir daí construir uma nova categoria estética, 

que desloque o foco do autor, do texto e do público enquanto grupo social para a 

presença da narrativa nos sentidos de quem entra em contato com ela.  

Esse exercício poderia nos conduzir “a um lugar diferente daquele próprio às 

questões de „interpretação‟ – isto é, o da tarefa inglória de desnudar a „verdade‟” 

(GUMBRECHT, 2014, p. 29). E nos abriria uma trilha nova: “um ensaio que se 

concentre nas atmosferas e ambientes (...) abarcará a obra como parte da vida no 

presente” (GUMBRECHT, 2014, p. 29. Grifo meu). É no presente – no seu presente – 

que o leitor encontra-se com o texto; é quando se efetiva o relacionamento entre o 

narrador e este sujeito de corpo e alma a quem se dirige a narrativa.  

                                                             
11 Refiro-me à disciplina “Literatura e atmosferas: em torno de uma nova categoria estética”, ministrada 

pelos professores Adalberto Muller e Alex Martoni no curso de pós graduação do Instituto de Letras da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), no primeiro semestre de 2016. 
12 Sobre o termo, “muito difícil de traduzir”, conforme o próprio Gumbrecht, o autor recorre a suas 

traduções para a língua inglesa: “Em inglês existem mood e climate. Mood refere-se a uma sensação 

interior, um estado de espírito tão privado que não pode sequer ser circunscrito com grande precisão. 

Climate diz respeito a alguma coisa objetiva que está em volta das pessoas e sobre elas exerce uma 

influência física. Só em alemão a palavra se reúne, a Stimme e a Stimmen” (GUMBRECHT, 2014, p. 

11/12). E é a esta “atmosfera” (interna e externa ao indivíduo na recepção da obra de arte) que ele dirige 

sua reflexão. 
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Esse encontro mobiliza um “conjunto de disposições fisiológicas, psíquicas e 

exigências do ambiente (como uma boa cadeira, o silêncio...) ligadas de maneira 

original para cada um dentre nós, não a um “ler” geral e abstrato, mas à leitura do 

jornal, de um romance ou de um poema” (ZUMTHOR, 2007, p. 32). O que nos diz Paul 

Zumthor é que a performance da leitura (de toda recepção, acrescento) “modifica o 

conhecimento”. Ela interfere diretamente na dimensão sensível da recepção. As 

condições que o leitor (e, por extensão, o receptor de qualquer formato narrativo) 

vivencia no instante de sua relação com o narrado são essenciais ao efeito obtido pelo 

gesto narrativo. Assim, narradores escolhem estratégias que, de alguma forma, buscam 

“permitir ao cliente preparar-se para o modo particular de leitura que ele [o texto] 

requer” (ZUMTHOR, 2007, p. 33. Grifo meu). Isto explicaria, por exemplo, a iniciativa 

de editores literários de colocar na capa dos livros a informação sobre o gênero a que 

pertencem. Ou o convite para um café naquele ambiente ou para um jantar naquele 

outro, quando se busca fechar um negócio ou conquistar um amor.  

Martoni, na clareira aberta por Gumbrecht, sugere que a descoberta das 

atmosferas se dê pela análise da materialidade da narrativa, como já foi dito acima. 

Encontrar no texto (ou na tela ou no filme ou na canção ou...) os índices sensíveis que 

apontem para o Stimmung. Investigar, por exemplo, de que modo a organização 

sintático-semântico da narrativa e suas implicações no desdobrar da prosódia podem 

influir sobre as modulações afetivas do receptor, ao correr do ato receptivo (na sua 

performance de recepção), e assim construir as atmosferas
13

.  

A proposta me desperta (com o novo romance em pauta) um outro possível 

olhar: se a recepção individual da obra produz uma atmosfera a impactar o receptor, 

porque não tentar investigar o autor como um deliberado “construtor de atmosferas”? 

Além de experimentar leituras críticas voltadas ao Stimmung, porque não buscar 

desvelar as estratégias utilizadas pelos narradores, em seus processos de criação de 

narrativas, para tentar compor as atmosferas que vão trazer o outro para sua teia? 

Em sua tarefa de sedução, todo narrador vai atrás das chaves narrativas que lhe 

abram as portas sensíveis daquele a quem ele quer afetar. Essas chaves serão mais ou 

                                                             
13 Os exercícios de leitura com este foco, realizados por Gumbrecht no livro Atmosfera, ambiência, 

Stimmung (GUMBRECHT, 2014), em doze ensaios sobre obras ou movimentos estéticos e/ou críticos, 

apontam um interessante potencial de descobertas sobre seu conteúdo, mas limitam-se a seu possível 

impacto sensorial. O receptor “de carne-e-osso” ainda não aparece, evidentemente, o que talvez só posso 

efetivamente ocorrer por meio de uma investigação que atue diretamente no momento da recepção. 
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menos eficazes conforme ele as encontre efetivamente, de acordo com sua habilidade 

em manuseá-las (e, para isto, conhecer o outro, o seu “alvo” pode ser muito importante, 

mas isto é tema para outra conversa que não está cabendo aqui neste ponto da 

caminhada) e conforme as circunstâncias em que elas atuam. E elas, as chaves 

narrativas, estão no campo da linguagem e das referências. Dessa forma, retorno à nossa 

“linha da ficcionalidade”. 

Abrem-se muitas trilhas e atalhos em cada um destes dois territórios. De olho no 

romance que virá, separo atributos da linguagem como construtora de atmosferas: ritmo, 

movimento, tom, escolha das palavras, das construções frasais, da estrutura narrativa; 

dosagem de apelos à reflexão (termos e frases de informação e argumentação, por 

exemplo) versus convites aos sentidos (visuais, sonoros, táteis, gustativos, olfativos, no 

uso das expressões, nas descrições, nas palavras); organização e distribuição dos temas. 

Também anoto os elementos referenciais que podem participar do jogo de envolvimento 

do alvo da narrativa: a aproximação ou distanciamento do universo referencial do 

receptor; o cenário, o ambiente, o contexto; a atestação e o testemunho; a aparência de 

autenticidade; os fiadores e sua “credibilidade”. 

Na encenação da narrativa - “toda “literatura” não é fundamentalmente teatro?”, 

provoca ZUMTHOR (2007, p. 18) -, esses elementos textuais e referenciais fazem jogo 

duplo. Não oferecem, ao receptor, verdades ou mentiras, mas efeitos de realidade e 

efeitos de ficção. O narrador encenador tem seus objetivos e, com eles, constrói seu 

espetáculo. Não é o que nos conta Edgar Allan Poe no famoso texto em que “explica” a 

composição do poema “O Corvo”? Em “A filosofia da composição”, ele relata, sobre 

seu caminho narrativo ao escrever: “Eu prefiro começar com a consideração de um 

efeito”. “O coração, a inteligência ou, mais geralmente, a alma” do leitor estão, percebe 

ele, suscetíveis a “inúmeros efeitos, ou impressões” (POE, 1965, p. 911. Grifo do 

autor).  

O poeta escolhe o assunto (os “incidentes”) e “o tom” para, em seguida, decidir 

como harmonizá-los no sentido de criar as atmosferas que envolverão o coração, a 

inteligência e a alma do receptor na sua performance de leitura do poema: “considero se 

seria melhor trabalhar com os incidentes ou com o tom (...) depois de procurar em torno 

de mim (ou melhor, dentro) aquelas combinações de tom e acontecimento que melhor 

me auxiliem na construção do efeito” (POE, 1965, p. 911). 
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Compositor de atmosferas na combinação de tom e acontecimento (de 

linguagem e referências), o poeta frequenta o campo das narrativas de ficção, da 

imaginação. Mas, creio que é possível pensar ser também essa a nossa tarefa no campo 

das narrativas do cotidiano. E, nessa vereda, reencontro o debate sobre a falsa 

“oposição” entre realidade e ficção, entre verdade e mentira, incorporando outras 

visadas que parecem interessantes à tarefa de composição do romance, que vou 

empreender. 

 

9 MENTIRAS DAS VERDADES. VERDADES DAS MENTIRAS. 

 

Verdades são ilusões. Quem nos avisa é Nietzsche. Elas vivem no universo da 

palavra, “são convenções da linguagem”. Não há coincidência entre as coisas e suas 

designações. A verdade é o produto de “um exército móvel de metáforas, metonímias, 

antropomorfismos, numa palavra, uma soma de relações humanas, que foram realçadas 

poética e retoricamente, transpostas e adornadas, e que, após uma longa utilização, 

parecem a um povo sólidas, canônicas, e obrigatórias” (NIETZSCHE, 2007, P. 36/37). 

Um exército de metáforas: quando uma excitação nervosa é transposta numa imagem, 

temos a primeira metáfora; quando a imagem é transformada em som, temos a segunda. 

Este som, palavra que se inscreve no universo da linguagem, torna-se um “conceito”. E 

não é capaz de expressar, traduzir “a vivência primordial completamente singular e 

individualizada à qual deve o seu surgimento”, pois presta-se a nomear “inumeráveis 

casos mais ou menos semelhantes”, mas “nunca iguais quando tomados à risca, a casos 

nitidamente desiguais, portanto” (NIETZSCHE, 2007, p. 35). 

O conceito iguala o que não é igual. Uma folha nunca é idêntica à outra e a 

palavra-conceito “folha” apaga as diferenças individuais existentes entre as folhas. 

Incorporamos a palavra folha ao nosso “saber tácito”
14

 e repetimos “isto é uma folha” 

com a alta convicção de que estamos proferindo uma verdade. O vento carrega a folha e 

ela persiste como linguagem, não mais a folha única que voou, mas a folha-conceito, 

ilusão de um real individual e efetivo que se perdeu no ar. Habituamo-nos às metáforas 

                                                             
14

 Conforme Iser, “a oposição entre realidade e ficção faz parte do repertório elementar de nosso “saber 

tácito””. No entanto, é “conveniente renunciar a este tipo de relação opositiva”, quando se verifica a 

mistura do real com o fictício nos textos ficcionais. (ISER, 2002b, p. 957). E do fictício com o real na 

narrativa do cotidiano, acrescento. 
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e, com elas, realizamos todas as experiências de narrativa do cotidiano. 

Ficcionalizamos, portanto. 

A nossa experiência com a verdade é a do inalcançável. Caminhamos sobre 

pilares erguidos artificialmente. Tomamos as coisas por suas designações não pelo que 

são. Nossa narrativa jamais será autêntica, mas o discurso que apresentamos a vende 

como tal. Reproduzimos uma construção de mundo e do homem-no-mundo assentada 

em fundamentos arbitrários. Não percebemos (ou fingimos não perceber) as ilusões, as 

mentiras das verdades e, com elas, construímos nossa linguagem e colecionamos nossas 

referências. E as oferecemos ao outro a quem nos dirigimos, num gesto político 

conservador (porque foge do risco), alienante (porque se afasta do singular), opressivo 

(porque sufoca a invenção). 

Por onde seguir, então? Quem sabe, pelo outro lado: pelas verdades das 

mentiras? Reencontrar os seres de ficção que somos ao narrar, admitir a verdade como 

uma ilusão e mergulhar nas artimanhas das narrativas ficcionais para, com elas, 

tecermos as atmosferas que vão enredar o outro. Para fazer da mentira, da ficção, da 

invenção, do risco, o espaço possível de narrar uma verdade. Não a verdade mentirosa 

da narrativa do cotidiano, mas a mentira verdadeira da imaginação. 

O mundo da experiência cotidiana, os efeitos de realidade, as palavras-conceito 

que definem as coisas, elementos da “província do cotidiano pragmático”, também 

residem na “província da ficção”, da imaginação, observa Luiz Costa Lima. Em diálogo 

com Wolfgang Iser, o autor avalia em que contexto esses elementos participam da 

ficção: “ela [a narrativa ficcional] não visa uma atuação direta sobre o mundo, nele 

interferir e manipulá-lo. Ela sim visa provocar no leitor a dupla sensação de 

familiaridade e estranhamento” (LIMA, 1984, p. 197. Grifos meus). Vêm da província 

do cotidiano pragmático os temas e enunciados que promoverão a presença do familiar.   

A narrativa ficcional apresenta condições bem próximas do “reconhecível” pelo 

leitor, mas, ao mesmo tempo, organiza-se selecionando contextos e campos de 

referência próprios, combinando e relacionando elementos textuais, desnudando a sua 

ficcionalidade (há um contrato com o leitor que diz que o discurso não é o mundo; ele 

encena o mundo), enfim, produzindo “atos de fingir” que colocam o imaginário a 

transgredir o real (ISER, 2002b, p. 955-987). E, assim, provocar o estranhamento.  
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A produção dos atos de fingir joga o jogo do familiar e do estranho. Puxa o 

leitor, afasta o leitor. Simplifica sua leitura, depois complica. Esse é o mundo, esse não 

é o mundo, esse é como se fosse o mundo. Sou fácil, sou difícil. Sou seu, não sou mais. 

Estou aqui, não estou. Um jogo de sedução “a suscitar reações afetivas nos receptores 

dos textos ficcionais” (ISER, 2002b, p. 977) para engendrar o Stimmung; para compor o 

efeito de que falava Poe. A oferecer à sua degustação um cardápio bem mais instigante, 

misterioso e saboroso do que oferecem as verdades ilusórias de Nietzsche. A ofertar 

mentiras. 

O receptor frequenta a província da ficção com o paladar aguçado pelos lances 

do jogo do fingimento. Mas sua performance de recepção dependerá do talento 

narrativo do cozinheiro, de suas habilidades em temperar os tons e os acontecimentos 

que estarão presentes no preparo dos pratos. A capacidade de manipulação dos 

ingredientes narrativos (associada a outros fatores como a disposição do público e as 

circunstâncias em que se dá o encontro) vai determinar a forma como o ato de narrar vai 

tocar o corpo sensível (o coração, a inteligência e a “alma”). Vargas Llosa: 

acomodamos nosso ânimo para assistir a uma representação na qual, 

sabemos muito bem, nossas lágrimas ou nossos bocejos dependerão 

exclusivamente da boa ou má feitiçaria do narrador, para nos fazer 

viver, como verdades, suas mentiras, e não da sua capacidade para 

reproduzir fidedignamente o vivido. (LLOSA, 2004, p. 21) 

 As mentiras do feiticeiro, ser de imaginação, dizem uma verdade. A verdade 

bruta. A verdade poética. No último estágio desta etapa da jornada, encontro Silviano 

Santiago novamente, recordando aquelas suas narrativas de confessionário e 

encontrando Jean Cocteau. O grande e múltiplo artista francês desenhou um perfil do 

rosto do poeta e músico Orfeu e, ao lado, feito um balão de cartoon, a frase, como se 

estivesse sendo dita pelo mito grego: “sou uma mentira que diz sempre a verdade”. Ao 

impacto do desenho e da frase, Santiago traz Clarice Lispector para dialogar com ele: 

- Clarice, na crônica chamada “Sem aviso”: “Comecei a mentir por precaução, e 

ninguém me avisou do perigo de ser precavida, e depois nunca mais a mentira descolou 

de mim. E tanto menti que comecei a mentir até a minha própria mentira. E isso – já 

atordoada eu sentia – era dizer a verdade. Até que decaí tanto que a mentira eu a dizia 

crua, simples, curta: eu dizia a verdade bruta” (LISPECTOR, 2010, p. 67/68). 
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- Santiago, aquele que se autoficcionalizava diante do padre confessor: “O 

sujeito em primeira pessoa começou a mentir por prudência e cautela e, como a 

realidade ambiente o incitava a ser prudente e cauteloso, começou a mentir 

descaradamente. E tanto mentia, que já mentia sobre as mentiras que tinha inventado. E 

a tal ponto mente, que a mentira se torna o meu modo mais radical de ser escritor, de 

dizer a verdade que lhe é própria, de dizer a verdade poética” (SANTIAGO, 2008, p. 

178/179). 

A verdade bruta das mentiras: a verdade poética. A verdade dos que dizem “o 

que poderia ter acontecido”. Que venham os poetas para embalar a dança do feiticeiro 

com o Outro: 

“A vida é a farsa que todos têm de representar”, entoa Rimbaud, contemporâneo 

de Nietzsche (RIMBAUD, 2010, p. 22). 

“A verdade é que no bucho de toda mentira, verdade tem”, cantam Chico 

Buarque e Edu Lobo, contemporâneos de Clarice e Silviano (BUARQUE, 1985). 

 

10 DESMORONAMENTOS 

 

A verdade (as verdades) que estão escondidas no bucho das mentiras que eu e 

meus personagens vamos contar em nossas narrativas não é pré-estabelecida. Ela brota 

em seu estado bruto (obrigado, Clarice), no interior do ato de narrar (de fingir, de 

mentir). É resultado do esforço da representação de uma farsa por um ser de ficção. 

Uma encenação em direção ao Outro. Ela nasce em meio a acidentes e surpresas de 

enunciação, pois não temos pleno controle sobre o gesto no instante mesmo em que 

acontece. O que será feito dela?  

Depois de ano e meio de viagem, o embornal está cheio e a carta de navegação 

aponta o sentido do porto. O diário de bordo traz mais perguntas do que tinha quando a 

jornada começou. É com elas que devo reencontrar o marco zero e reabrir o caderno de 

anotações, onde está um rascunho de projeto de romance. Olho desconfiado para ele. 

Pois há o presente, que está me rondando. E o presente pesa.  
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Ele cada vez mais vai se impondo no processo que envolve a preparação do 

romance. “O tempo presente, os homens presentes, a vida presente”. Em O espírito da 

prosa, Cristovão Tezza, me alerta: “Literaturas inteiras, grandes e boas, se fizeram 

assim, nefelibatas, mas nenhuma delas parece ter nascido de lugar nenhum ou de 

segunda mão; todas emergem de um quadro mental enraizado numa cultura presente, no 

ar que se respira” (TEZZA, 2012, p. 158). E meu ar estava quase irrespirável. Uma 

grande crise (ou um conjunto de crises) me conduzia a uma quase paralisia, um 

desânimo, uma ausência de forças a impulsionar o projeto do romance. 

A essas crises, chamei de meus “desmoronamentos”. Fatores vários que não 

cabe aqui analisar (e que já frequentaram, de formas oblíquas, os divãs que habitei na 

busca de alguma compreensão sobre mim) ergueram alguns pilares sobre os quais 

assentei minha vida. Desde menino, dei de acreditar em sonhos de melhorar o mundo e 

eles passavam pela defesa da liberdade e da igualdade, pelo movimento no sentido de 

ajudar as pessoas, pela esperança de conseguir encontrar caminhos para transformar a 

história do meu tempo. Encantamentos de menino, descobertas de jovem, pequenas 

satisfações em micro episódios da vida me ajudaram a acreditar na Política, no 

Jornalismo e na Arte como campos onde poderia exercitar meus sonhos, minhas lutas, 

meus movimentos de vida, minhas esperanças. Arrisquei-me a enveredar por estes 

campos. 

Fui um menino de teatro, de fazer do palco minha pequena trincheira, de falar a 

plateias feito um missionário, braços, mãos e mentes dados com meus companheiros de 

coxia e ribalta. Fui arrebatado pela canção popular (tão fácil de ser, nos anos 60 e 70!), 

coração aos pulos ao comprar um novo LP, lágrimas renovadas a cada repetição daquela 

mesma faixa brilhante, letras rascunhadas em cadernos de escola, querendo ser Chico 

Buarque. Aprendi a ler pelas páginas do JB, que chegava fresquinho todas as manhãs, 

me abria as portas do mundo e me fazia amigo de Drummond, Clarice, Saldanha, 

Armando Nogueira, Carlinhos Oliveira, Castelinho. Corria literalmente nas ruas atrás de 

bancas de jornal que ainda tinham exemplares do Pasquim censurado e sendo recolhido 

pelo arbítrio e pela censura. Fui assistir a Todos os homens do presidente no Cine 

Palace de Juiz de Fora e, na saída, um arrepio envolveu meu corpo e o sol da tarde no 

Calçadão abria meus olhos, como a me dizer: “é isto que você vai ser, jornalista como 

estes dois caras que derrubaram o presidente dos Estados Unidos”. Fiz passeatas pela 

anistia, pelas diretas, panfletei dizendo “vote contra o governo” e defendendo os 
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candidatos do MDB em confronto com os da Arena, fundei e presidi diretório estudantil 

secundarista quando eles eram proibidos. Entrei para a universidade para fazer 

Jornalismo, Política e Arte. E fiz. Sobre aqueles pilares ergui minha história. Neles e 

com eles eu me habitei. Todas as mulheres que amei se ligavam a um (ou uns) destes 

campos.  

E fiz. Fiz Jornalismo: na minha aldeia, ouvindo e escrevendo sobre personagens 

da sua história, desvelando temas encobertos (que me levaram a uma inquirição no QG 

do Exército local), falando de música; depois na cidade grande, acompanhando durante 

toda uma madrugada o velório do ditador, entrando em palácios e me misturando ao 

povo nas ruas, apurando e escrevendo sobre a derrota das diretas, a morte do presidente 

civil, a construção da nova Constituição, a investigação que deu no impeachment do 

presidente arrivista. E vivendo a rica experiência de diálogo e descoberta proporcionada 

pelas entrevistas – e, com elas, duas longas e intensas conversas com dois faróis de 

meus pilares: Drummond e Tom Jobim. Fiz e aprendi. Até achei que era capaz de 

ensinar e me tornei professor de jornalismo, muito mais interessado em transmitir 

paixão do que técnicas a jovens que sonhavam como eu sonhei. 

E fiz. Fiz Política. Arregacei as mangas e ajudei a eleger prefeitos e vereadores 

em que acreditei. Fui diretor de cultura do DCE. Defendi que era possível mudar o 

mundo a partir da minha Juiz de Fora. Assumi a missão de dirigir a Fundação Cultural 

da cidade e fui feliz ao poder contribuir para muita coisa bonita, como a conquista e o 

resgate do Cine Theatro Central, patrimônio nacional, e a criação de uma pioneira lei de 

incentivo à cultura que fez nascer tanto disco, tanto livro, tanto filme, tanto show, tanta 

arte. Apostei na ideia da democracia e de mudar o país através dela e participei da 

fundação de um partido político junto com gente em quem confiava, companheiros de 

militância estudantil e comunitária. Criei e dirigi a secretaria de comunicação do 

município e estive sempre do lado da liberdade de expressão, da transparência, da 

prestação de informações ao cidadão. 

E fiz. Fiz Arte. Minha crença e minha paixão foram mais fortes que a timidez (e 

a falta de talento) e coloquei corpo e alma nos palcos, apresentando Camus, Gregório de 

Matos, Maquiavel, Maria Clara Machado, Raul Bopp, o Brasil, o homem, o drama e a 

comédia, a públicos variados. Escrevi. E me senti mais à vontade com as palavras. Fiz 

canções com parceiros queridos. Gravamos discos, fizemos shows, recebemos grandes 
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artistas para cantar nossas canções, como Milton Nascimento, Zé Renato, Lúdica 

Música. Escrevi contos e crônicas. Até me aventurar no romance, aquele que já 

apresentei. Reaproximei-me do menino e dos seus sonhos quando escrevi O homem que 

não sabia contar histórias. E recebi generosos e inteligentes leitores. 

Tudo isto aconteceu. Assim: verbo no tempo passado.  

Vejo o tempo presente na boca da noite do meu quintal e busco os meus pilares. 

A Arte, o Jornalismo, a Política... Onde estão? Por que não consigo enxergá-los? 

Desmoronaram diante de mim e não sobrou nada? Nem uma centelha que seja capaz de 

acender o pavio que leva ao incêndio da paixão de melhorar o mundo? Existe alguma 

pista capaz de me revelar possibilidade de crença em caminhos que derrubem a 

desigualdade e promovam a liberdade? Por que só vejo menos tolerância, menos 

respeito e menos justiça entre nós? 

Que “jornalismo” é esse em que a ignorância é aplaudida, os meios de difusão de 

informação(?) estão falidos enquanto projeto democrático, os “fatos alternativos” 

impõem-se à apuração dos fatos, a profissão de jornalista é aviltada? Que “jornalismo” é 

esse que humilha, persegue, massacra pessoas? O que as pessoas estão lendo, 

publicando, compartilhando, “curtindo”, no território das redes sociais, este parque de 

diversões de egos, violências, embustes? O que dizer a meus alunos que vão se formar 

para ser engolidos pela “ditadura dos cliques”? 

Que “política” é essa em que os meios são os fins em si mesmos, em que a 

promoção do bem comum está abandonada, em que um grande “mecanismo” envolve e 

corrompe a todos (eleitos e eleitores)? Que “política” é essa em que aqueles em que 

acreditei se deixaram tomar por suas personas hipócritas, covardes, narcisistas... ou 

jogaram a toalha? Que “política” é essa em que o partido que ajudei a fundar com olhos 

postos no futuro tornou-se expressão do atraso e em que o ideário da ética e do interesse 

público foi pisoteado por supostos líderes, fabricantes de ilusão? Que “política” é essa 

que só provoca desencanto ou ódio nas pessoas (e que só as interessa como 

oportunidade de obter vantagens pessoais)? Que “política” é essa que em que a disputa e 

o rancor criam divisões intransponíveis e rótulos para as pessoas (e me faz perceber que 

serei visto através destes rótulos, inclusive por amigos próximos e familiares, pelo resto 

da vida)? Que “política” é essa, da qual não podemos fugir e que não nos oferece saída, 

um mínimo alento, uma fresta de luz? Que “política” é essa que, às vésperas da 
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conclusão deste trabalho, elegeu o capitão defensor do arbítrio e simpatizante da 

violência de Estado presidente do Brasil? 

Que “arte” é essa, dominada pela ditadura do entretenimento vazio, pela 

espetacularização da mediocridade, pelo elogio da cópia, pela aversão à invenção? Que 

“arte” é essa, “dirigida” pelas intolerâncias e pelos preconceitos, seja na mídia, seja na 

academia, seja entre os “criadores”, seja nas instâncias públicas, seja no olhar do 

público? Que “arte” é essa que não me emociona, não me mobiliza (ou seria esse um 

problema meu, que perdi, não sei em qual esquina, minha disponibilidade emocional, 

minha disposição ao movimento)? 

 

Tenho 56 anos. O que fazer diante destes desmoronamentos? Acreditar em quê? 

Defender o quê? Escrever o quê? Para quê? Para quem?  

A primeira reação a estas perguntas foi a de não encontrar respostas para elas, o 

que me conduziu à paralisia. Pode cantar o cantor, sim, sempre é possível; ele tem a 

voz. Mas será medíocre o cantor que canta apenas para cumprir uma tarefa, que canta 

sem saber para que cantar. Ele tem a técnica, não vai desafinar, mas será um canto 

mecânico, um canto sem alma, sem “o grão da voz” de que falou Roland Barthes 

(BARTHES, 1995). Tenho o “projeto” do romance. Tateei um solo teórico em que ele 

pode se movimentar (e cumprir as exigências acadêmicas, creio). Mas como (e o que) 

escrever diante das ruínas dos meus pilares desmoronados? Serei o poeta de um mundo 

caduco? 

É claro que percebo que há um tanto de caricatura nesse olhar distópico. Ainda é 

possível achar tijolos intactos entre os escombros: uma boa reportagem aqui, um livro 

que me emociona e instiga acolá, uma iniciativa pública relevante em algum canto. Mas 

são insuficientes para me mover no sentido de reconstruções. Meus filhos e meus netos 

estão a inventar suas vidas. Mas não estarei sendo honesto se disser que acredito que 

eles serão os re-construtores (ou arquitetos de novos pilares). Não estarei sendo sincero. 

Estarei falando somente porque tenho o dever, a obrigação, de desejar mais felicidade – 

e menos insucesso – a eles. 

O que fazer então? Realizar a tarefa feito o cantor sem alma? Cumpro 

obrigações acadêmicas. Folheio livros da minha estante e as anotações dos meus 
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cadernos. Está lá a minha “coleção de referências”, reunindo as reflexões que mais se 

destacaram aos meus olhos na pesquisa que faço. Está lá o “projeto do romance”, 

apontamentos sobre a possível trama, sobre o perfil dos personagens. Não parecem fazer 

muito sentido, soterrados pela desesperança, pelo descrédito. 

O que fazer então? Converso com amigos - e com as estrelas na noite do meu 

quintal. Eles e elas me dizem algumas coisas. Que, por trás do menino que sonhava e 

que ergueu seus pilares, existia um amor pela vida, que se traduziu em otimismo - e este 

em ação. E que, tatuados nele, este amor e este otimismo não podem ser apagados. Que 

estes desmoronamentos não são só meus, que estou “preso à vida” e que devo olhar os 

meus companheiros: “estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças” (será?). Que 

Drummond publicou “Mãos dadas” em 1940, sob os escombros das grandes guerras. 

Que devo ouvir o poeta dizendo: “o tempo é minha matéria, o tempo presente, os 

homens presentes, a vida presente” (ANDRADE, 2012). 

Abro os olhos e percebo como está claro que o tempo presente, que os fatos 

deste final de década de 10 do século XXI estão trazendo, a cada dia, novas 

possibilidades de leitura e novas perplexidades diante dos temas que ando pesquisando 

nos campos críticos que frequentei: narrativas de si, fronteiras (ou não-fronteiras) entre 

realidade e ficção, estratégias narrativas para seduzir. Afinal, há um terreno mais rico 

para estender e embaralhar a “linha da ficcionalidade” (aquela que esbocei no trabalho 

para a matéria da Eurídice e depois nesse relato) do que as redes sociais? Já houve um 

momento da história em que as narrativas de si assumiram tal impacto, tal 

protagonismo, tal explosão? O que estamos todos a fazer senão criar e publicar (postar, 

na linguagem da internet) os seres de ficção que inventamos? O que somos senão 

consumidores (e produtores e difusores, ainda que não percebamos) dos tais “fatos 

alternativos”, eufemismo para rotular informações não verdadeiras? É o tempo da pós 

verdade? Seriam as “fake news” a tradução contemporânea e viral da farsa de Rimbaud? 

Desconfio que não será possível escrever este romance sem se considerar o impacto 

desta nova e estranha sociedade narrativa. E que, portanto, talvez deva escrever também 

sobre ela. Escrever sobre os desmoronamentos. 

Escrever sobre eles, sobre a vida presente que me assombra e desencanta. 

Escrever. Para mim mesmo e, quem sabe?, para desmoronados feito eu. Escrever para 

talvez tatear respostas sobre o que foi feito da Arte, da Política, do Jornalismo. O que 
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foi feito da vida, o que foi feito dos homens. O que foi feito do nosso tempo. O que foi 

feito de nós. As sete mentiras que surgiram lá atrás, na ideia original do romance, 

seriam as que construíram pilares que se dissolvem? Frágeis, feito as minhas ilusões de 

menino? Os sete mentirosos, personagens de mim que se convertem em personagens de 

si, serão arquitetos de papel crepom, em suas arrogâncias, em suas ineficiências? Em 

suas mentiras? Ao desnudá-los estarei desnudando a mim (e a meus companheiros de 

geração)? 

É um caminho pretensioso? Ou é o único possível? 

 

11 PLANO DE VOO 

 

Escrevi este texto-desabafo, os meus pequenos/grandes desmoronamentos, em 

setembro de 2017. As disciplinas obrigatórias estavam cursadas, o mapa teórico creio 

que razoavelmente preenchido (com todas as suas lacunas que nunca vão ser 

costuradas), mas os impactos das narrativas do real (da província do cotidiano 

pragmático), que me invadiam diariamente, colocavam um grande freio para o início da 

aventura do romance. “Poesia numa hora dessas?”, era a pergunta-bordão de Luiz 

Fernando VERÍSSIMO (2010) que me desafiava. Despejar no papel os meus 

desencantos e compartilhar com pessoas próximas me ajudaram a esboçar algum tipo de 

resposta aos porquês e para quês da realização do novo empreendimento. As ideias de 

verdade-como-ilusão e da ficção-como-saída me ajudaram a romper a inércia. Talvez eu 

tenha identificado outro(s) a quem tentar afetar nesse novo esforço narrativo. E algumas 

boas mentiras para contar. 

Recupero as anotações iniciais. A ideia é a de escrever utilizando diferentes 

vozes narrativas, com perfis que se aproximam de minha(s) história(s) de vida: sete 

narradores construindo seus personagens de si para afetar o outro. Sete narradores 

elaborando seus papéis no teatro social, narrando suas “mentiras” e “verdades”, 

buscando recursos retóricos e estilísticos que os auxiliem a compor as necessárias 

atmosferas à sedução (de uma pessoa, de uma plateia, de um público, de si mesmo, de 

Deus). Sete, porque relaciono sete personas que orbitam minha trajetória pessoal e 

profissional. Sete, porque, diz o ditado, “sete é conta de mentiroso”. O novo projeto tem 

uma direção inicial, mas ela é quase tão-somente uma provocação. Era preciso organizar 
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essa turma: encontrar (ou não) elos entre eles, talvez um pano de fundo a suportar as 

peripécias de todos.  

No artigo “O último eu”, Serge Doubrovski recorre à crítica genética para definir 

que “há dois tipos de escritores: os escritores programáticos, com programação 

roteirizada, e os escritores com estruturação redacional” (DOUBROVSKI, 2014, p. 118-

119). O primeiro grupo seria aquele dos escritores que organizam em detalhes todo o 

roteiro antes de começar a escrever; o segundo, o dos que escolhem uma escrita 

“automática”, em que “as palavras com as quais a narrativa é escrita surgem por si 

mesmas” (DOUBROVSKI, 2014, p. 119). O criador do termo “autoficção” identifica 

seu processo criativo com o segundo grupo. E, para ilustrar a outra turma, recorre a uma 

historinha interessante: 

O primeiro tipo é perfeitamente representado numa famosa anedota 

das Boleana, coletânea de anedotas sobre Boileau
15

. Um dia, parece 

que tendo encontrado Racine
16

, que não via há muito tempo, Boileau 

teria perguntado: “Então, Sr. de Racine, a quantas anda Fedra?” E 

Racine teria respondido: “Está acabada, agora basta escrevê-la”. Se 

non é vero... (DOUBROVSKI, 2014, p. 119. Grifo do autor) 

 Na escrita de O homem que não sabia contar histórias, o autor não se viu 

inteiramente em nenhum dos dois grupos. O escritor automático começou a história, 

mas a trama e as formas narrativas que brotaram no percurso chamaram o escritor 

programático. Era preciso organizar bagunça. Agora, aluno de doutorado e vinculado a 

compromissos acadêmicos (e diante daquele avantajado número de narradores, 

personagens, personas...), sinto mais forte a necessidade de colocar o roteiro em detalhe 

à frente do gesto da escrita. Mapear os caminhos antes de (re)começar a caminhada. 

Ainda que, depois de iniciada, ela abra outras picadas impossíveis de ser antevistas 

aqui, nesse ponto-de-partida. 

 O “programa” do novo romance começou com a definição “guarda-chuva” do 

seu tema: o narrador como personagem de si em sua busca de afetar o outro. Serão esses 

os sete narradores e os “alvos” de suas narrativas: um professor e seus alunos; um 

apaixonado e sua amada; um compositor popular e seus ouvintes; um crente e seu 

Deus; um ghost writer e o público de seu cliente; um jornalista e seu público; um 

escritor e seus leitores. Todos trabalhando na elaboração de seu discurso narrativo em 

                                                             
15

 Nicolas Boileau-Desprèaux (1636-1711), crítico e poeta francês. 
16 Jean Baptiste Racine (1639-1699), poeta, dramaturgo e historiador francês. Sua peça teatral Fedra foi 

lançada em 1677. 
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busca de um “efeito”. E sendo mais ou menos bem sucedidos, à medida de suas 

habilidades, de suas escolhas, de seus acidentes de enunciação, da disposição reativa 

dos receptores... e das circunstâncias. 

 Não há como negar a heteronímia que está na gênese da história. Serão sete 

nomes diferentes para funções que o autor exerceu ou exerce. Sou/já fui todos os sete 

“mentirosos” que pretendo transformar em personagens. Sou/já fui professor, 

apaixonado, compositor, crente, ghost writer, jornalista, escritor. Já me apropriei de 

suas falas para cumprir papéis sociais. Portanto, sei que sempre haverá uma “memória 

narrativa” (de fatos e invenções) nas escolhas de linguagem e referências que vou fazer 

para – e com - cada um dos personagens narradores. É importante reconhecer, mas 

perigoso superestimar esta aparente heteronímia. Afinal, são duas camadas que se 

sobrepõem: o autor se autoficciona ao criar estes heterônimos, mas cada um ganha sua 

própria vida narrativa e, nessa “vida”, constrói o(s) seu(s) personagem(ns) de si (os 

personagens do personagem) para atingir os seus fins. 

 O solo das reflexões teóricas me apresenta a oportunidade de ser livre para 

flutuar sobre a linha da ficcionalidade, percorrê-la entre as pontas do real e da invenção, 

e inscrever as narrativas dos personagens em seus espaços próprios, mais próximos da 

verdade ou da mentira, de acordo com a natureza e os objetivos de cada um. Todos terão 

suas próprias e distintas aventuras de linguagem. Buscarão suas próprias e distintas 

referências. E, com elas, construirão suas narrativas. 

 Como já foi dito, sempre haverá um Outro (individual ou coletivo) a quem as 

narrativas se destinam, com quem eles vão dançar. Para tocar esse outro, as narrativas 

precisam ser “eficazes”. Portanto, as escolhas que farão os narradores podem trafegar 

entre realidade e imaginação, mas devem parecer verossímeis, fiáveis. E devem fazer as 

escolhas de linguagem e referências capazes de compor as atmosferas que tentarão 

envolver o parceiro da dança, sendo bem sucedidos ou não. Ao mesmo tempo, os 

narradores enfrentarão as armadilhas e surpresas aprontadas pelo inconsciente, as falas 

inesperadas de seu “lado escuro”.  

Os sete narradores não produzirão discursos isolados. As suas vozes múltiplas 

vão interagir, se comunicar. Haverá uma trama (tramas?) que as envolva e que instale 

diálogos entre elas. Mais uma exigência para o escritor programático. É preciso estar 

atento aos pontos de aproximação e distanciamento em relação ao enredo comum que 
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lhes toca. Ficar de olho no escritor automático, de forma que este enredo não seja 

“escondido” pelas palavras que “surgem por si mesmas”. Por outro lado, cuidar para 

que ele, o enredo, não se imponha de tal forma que afaste o romance de seu motivo 

inicial: o olhar para o narrador tornado personagem para afetar o outro. 

Nesse ponto, algumas decisões iniciais são tomadas e merecem ser comentadas. 

A história vai se desenrolar no tempo presente. O acontecimento deflagrador da trama 

se dá no dia 17 de outubro de 2017, data em que efetivamente inicio a escrita do 

romance. Assim, as aventuras narrativas dos personagens vão conviver com toda a 

arquitetura contemporânea de produção e difusão de discursos. O impacto das novas 

“ecologias comunicativas”
17

 sobre a vida dos narradores precisa ser considerado, tanto 

sob o ponto-de-vista dos suportes que estão à sua disposição para narrar quanto do 

efeito que, sobre eles e suas atividades pessoais e profissionais, esses ambientes 

provocam.  

O tal “acontecimento deflagrador” vai também cumprir o papel de “integrar” os 

personagens. Aqui, creio que valha a pena contar a forma indireta, lateral, como ele me 

apareceu, para depois tomar o centro do enredo. Desde as primeiras anotações, como já 

relatei, fui provocado pela ideia de que uma das narrativas seria a de um personagem em 

conversa íntima com Deus. As questões eram: mesmo no silencioso diálogo da oração, a 

existência de uma tentativa de sedução, de convencimento em função de um 

determinado objetivo - e os tropeços, as idas e vindas, os obstáculos intransponíveis nas 

tentativas de dominar e organizar o fluxo narrativo do pensamento nesses instantes. 

Sendo este um momento grave, essas situações se tornariam ainda mais evidentes e 

relevantes. 

Foi então que caiu o avião. Imaginei um homem diante do risco de uma iminente 

queda de uma pequena aeronave onde ele viaja como passageiro. Um homem, entre o 

pavor do encontro com a morte e a tentativa de negociar com Deus uma salvação. 

Somente depois, é que cresceu e consolidou-se a possibilidade de ser essa a cena de 

abertura da história e a peça do quebra-cabeça que seria capaz de unir os sete 

personagens. Com isso, o “crente” das minhas anotações primeiras recebeu sua 

identidade, bem como nasceu a sua companheira de viagem, que também viria a fazer 
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 Para usar o termo de Massimo di Felice em referência às novas formas comunicativas que se estruturam 

a partir das redes digitais e suas complexidades sistêmica, interativa e conectiva. (FELICE, 2017) 
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pontes entre os sete narradores, ganhando corpo e presença em toda a história, ainda que 

não venha a ser, ela, um dos narradores. 

A primeira tarefa, antes do primeiro ato, era “compor” o acidente. Recolher os 

elementos de realidade suficientes para alimentar a ficção e obter o efeito de real capaz 

de envolver o leitor e o narrador da cena de abertura. A escolha da aeronave, de seu 

trajeto de voo, das condições em que se dará o acidente, das possíveis causas, do 

ambiente no interior da cabine: as referências precisavam estar muito bem definidas 

antes de “entrar” na cabeça do empresário quase-vítima. Uma série de encontros com 

um especialista
18

, pesquisas e visitas ao aeroporto e ao “local do acidente”, num 

encontro do repórter com o ficcionista, montaram o quadro. 

Com ele, o escritor programático está pronto para estruturar o roteiro geral do 

romance. Sete capítulos. Para os sete personagens, que ganham nome, sobrenome, 

endereço, idade, profissão, orientação sexual, família, relacionamentos... suas 

“identidades”, a se desdobrarem nos personagens de si que eles vão encenar. Antenor 

Furquim, o empresário que reza, Jaiane Rosa, a jornalista que apura (e que vai conduzir 

o romance), Olívia Amaral, a que escreve para os outros, Fred, o que ama, Pessoa, o que 

dá aulas e encena, Djalma Monteiro, o que canta, e aquele (aquela) que está narrando a 

história de todos eles.  

As histórias que eles vão viver acontecem na minha aldeia. De novo a província 

da ficção se apoiando na província do cotidiano pragmático. É numa pedra do 

condomínio Vale da Serra, próximo ao aeroporto da Serrinha, em Juiz de Fora, Minas 

Gerais, Brasil, que o Cirrus SR 22 de Antenor Furquim vai se esborrachar. De variadas 

formas, a cidade em que nasci (e onde vivo e trabalho hoje) acolhe e expulsa, ampara e 

rejeita, habita enfim cada personagem - e é habitada por eles. Como faz comigo. Como 

faz com todos os seus habitantes. Como faz com Sofia Pontes, com o senador Bráulio 

Mendonça, com Marlene Rosa, com Zé Carioca, com Roberta Porto, com Sérgio Onça, 

com Aristeu Gomes, com Esther Zanata, com Carlinhos Amaral e dona Maria Laura, 

com Nélson Bernardino, com Samantha, com dona Detinha, com Delfino, que entram 

no roteiro para me ajudar a contar as histórias daqueles sete narradores (outros e outras, 
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 Registro o envolvimento e a colaboração com ideias para o evento (e para o romance) do comandante 

Carlos Augusto Bandeira, ex-piloto da Varig, velho amigo a quem reencontrei para inventar o acidente. 



60 
 

que não estão no roteiro, vão aparecer depois, nas surpresas que o escritor automático 

virá me fazer). 

Depois que o avião puxou o fio da meada, experimento organizar a sequência da 

trama (e da aparição dos sete mentirosos) e tento definir os focos narrativos. O roteiro 

vai se estruturando. Como já foi dito, Antenor (o empresário e sua conversa aflita com 

Deus) abre o desfile, em primeira pessoa, no formato do fluxo de consciência. Jaiane 

Rosa, a jornalista, entra em seguida para tratar da queda do avião e suas aventuras são 

contadas em terceira pessoa, por um narrador onisciente. Em sua tarefa, Jaiane vai 

encontrar-se com Olívia Amaral, assessora e ghost-writer de um senador. Esse encontro 

é apresentado no terceiro capítulo pela própria Olívia, escrevendo em primeira pessoa 

no seu diário pessoal. As investigações da repórter vão levar a um homem apaixonado, 

que organizou um dossiê de sua história de amor mal sucedida. Acompanhamos essa 

história no quarto ato, lendo a troca de mensagens entre ele e sua amada. O cortejo 

evolui para o encontro de Jaiane com um seu ex-professor, no capitulo número cinco, e 

ele é narrado ora na perspectiva dela ora na dele em terceira pessoa. A sexta etapa traz à 

cena o compositor popular e a sétima, o escritor. Somente quando me aproximo desses 

dois últimos capítulos é que surgem as decisões sobre seus formatos, seus focos 

narrativos e encaminha-se o desfecho da história. 

O roteiro me encoraja a decolar. Tenho ao lado desse teclado de computador 

uma história em esquema, personagens esboçados e um caderno de anotações de 

referências (teóricas e poéticas) que fui recolhendo na pesquisa. Nesse caderno, além de 

tudo o que reuni no diário de bordo já apresentado nas páginas desse relato, incluo 

outras imagens, outras frases, outras discussões, outros campos que se aproximam do 

perfil e das atividades narrativas de cada personagem. Esses novos registros podem me 

auxiliar no entendimento do universo dos sete narradores, embora outros certamente vão 

surgir nas surpresas da escrita. 

Os dribles do inconsciente, a emergência incontrolada do lado escuro, o jorro 

das palavras rebeldes, as sinapses insuspeitadas, temas já visitados na minha viagem, 

têm presença forte no universo de Antenor, o primeiro mentiroso, e de seu embate 

consigo mesmo e com Deus. Octavio Paz entra no escaninho do futuro personagem: 

A linguagem, como o universo, é um mundo de chamadas e respostas; 

fluxo e refluxo, união e separação, inspiração e expiração. Algumas 

palavras se atraem, outras se repelem, e todas se correspondem. A fala 
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é um conjunto de seres vivos, movidos por ritmos semelhantes aos que 

regem os astros e as plantas. (...) O sonho, o delírio, a hipnose e outros 

estados de relaxamento da consciência favorecem o jorro das frases. A 

corrente parece não ter fim: uma frase nos leva a outra. (PAZ, 1982, p. 

62) 

 A narrativa de Antenor será arrastada pelo rio, por “estranhas e deslumbrantes 

associações da linguagem entregue à sua própria espontaneidade” (PAZ, 1982, p. 62). 

Ele vai tentar “opor diques à maré”, mas será impossível. Antenor travará sua luta para 

conduzir organizadamente os apelos a Deus e brigará com seus pensamentos, à maneira 

da indagação de Roland Barthes em Fragmentos de um discurso amoroso: “Por que não 

sabemos engessar as cabeças como engessamos as pernas?” (BARTHES, 2003b, p. 

242). Mas a corrente só cessará, e aí definitivamente, quando o avião espatifar-se na 

pedra. “E de repente tudo desemboca numa imagem final. Um muro nos barra o passo – 

voltamos ao silêncio” (PAZ, 1982, p. 62). 

 A menina Jaiane, intrépida repórter que se encantou na adolescência com As 

aventuras de Tintim (HERGÉ, 2011), vai vivenciar, talvez mais do que todos os 

personagens, o dilema dos limites e embates entre verdade e mentira, entre real e ficção, 

que movimentou o meu caminho. Inscrita no “império dos fatos”, ela vai enfrentar a 

concorrência (e a sedução) dos “jardins da imaginação”. O trançar da “verdade 

jornalística” com a “verdade romanesca” será marca do percurso de Jaiane, que vai 

cruzar todo o romance. A jornalista também terá encontros com as “ficções de si” ao 

desenvolver a tarefa de traçar o perfil dos personagens de suas reportagens. Em 

convívio com as lembranças de sua mãe, ex-empregada doméstica, Jaiane vive o debate 

entre história e memória para, a partir dos relatos de dona Marlene, conduzir sua 

investigação e suas narrativas. A memória coletiva, de Maurice HALBWACHS (1990) 

me ajuda (e a ela) a contar esse pedaço da história.  

Em seu embate com a jornalista, Olívia, a ghost-writer, mergulha nas ilusões das 

verdades e na impotência de uma narradora de “fatos” que só é capaz de oferecer 

“interpretações”. A narrativa de Olívia se dá sob a forma de um diário. Reflexões de 

Leonor Arfuch, em “A vida como narração”, capítulo de O espaço biográfico, na seção 

sobre diários íntimos e correspondências, dialogam com a iniciativa da ghost-writer, 

que pretende que seu diário um dia seja publicado, e, assim, “tornar público o íntimo, 

encenar o espetáculo da interioridade” (ARFUCH, 2010, p. 143). Ela escreve à mão – e 
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eu trabalho o capítulo dessa forma. Friedrich KITTLER (1999)
19

 – “a datilografia 

implica a dessexualização da escrita” – e Martin Heidegger (apud KITTLER, 1999) – 

“na escrita à máquina todos os humanos parecem iguais” – incentivam a escolha de 

Olívia. 

Fragmentos de um discurso amoroso é o livro de cabeceira de Fred, o 

apaixonado. Nas tentativas inúteis de fisgar sua amada com palavras, no discurso 

fragmentado de suas idas e vindas amorosas reunidos em seu “dossiê” (“o amante fala 

por pacotes de frases”, BARTHES, 2003b,p. XXII), nas narrativas de perda: 

O ser amado ressoava como um estrondo, ei-lo repentinamente surdo 

(o outro nunca desaparece quando e como esperamos). Esse fenômeno 

resulta de um imperativo do discurso amoroso: não posso eu mesmo 

(sujeito enamorado) construir até o fim minha história de amor: sou 

seu poeta (o recitante) apenas quanto ao começo; o fim dessa história, 

assim como minha própria morte, pertence aos outros; a eles cabe 

escrever esse romance, narrativa exterior, mítica. (BARTHES, 2003b, 

p. 143/144. Grifo do autor) 

 A poesia é aliada do apaixonado. Versos de Chico Buarque serão roubados e 

usados nas suas cartas e mensagens como se dele fossem; outros poetas lhe socorrerão; 

ele arriscará seus próprios versos. “O amante é uma criança de pau duro” (BARTHES, 

2003b, p. 8) e ele seguirá, potente e recitante, até o murcho fim que não cabe a ele 

narrar. 

 Quem vai escrever esse fim é o professor Pessoa, o Outro de Fred: a questão da 

heteronímia vai marcar a sua história e a sua narrativa.  Pessoa dá aulas de teatro na 

universidade. Já foi ator e diretor. Nelson Rodrigues foi seu tema de tese.  O beijo no 

asfalto vai aparecer em sua conversa com Jaiane, em performance de Amado Ribeiro 

(RODRIGUES, 2004). Shakespeare (ele foi Iago em uma montagem de Otelo) e 

Sofócles (dirigiu Antígona) estão no seu repertório – de teatro e de vida.  

 Meu interesse pela canção popular brasileira já me levou a experiências de 

criação, de pesquisa, e de crítica nesse campo. Djalma Monteiro, o compositor popular, 

entrou na lista dos sete narradores por conta das minhas aventuras musicais. E elas 

foram luxuosamente reforçadas com a oportunidade de cursar, entre as disciplinas do 

Doutorado, “Canção popular na área de Letras: interações disciplinares, crítica e criação 

cancional”, ministrada em 2017 pela professora Cláudia Neiva de Matos, pesquisadora 

                                                             
19 Os trechos citados são do livro Gramophone, film, typewriter, de Friedrich KITLER (1999), traduzidos 

por Guilherme Gontijo Flores e Daniel Martineschen para edição brasileira, ainda não lançada. 
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pioneira desses temas. Suas aulas, os diálogos com os textos dela própria, de Luiz Tatit, 

de José Miguel Wisnik, de Francisco Bosco e outros, além do passeio pelo universo 

cancional brasileiro, foram preciosas contribuições à invenção do personagem do 

compositor (e à organização das “play lists” de Jaiane, de Olívia, de Fred). 

 E o escritor, o sétimo mentiroso?: você pode perguntar, se estiver fazendo as 

contas. Talvez esteja em todos esses cenários, talvez em nenhum. Talvez apareça por 

detrás de toda a história, dependendo do rumo da prosa. Talvez seja ele (ou ela?), a 

embaralhar verdade e mentira, quem cuidará de fazer com que o desfecho da trama se 

encontre com seu início – e com o título do romance.  

Agora, este escritor programático, encerra seu relato por aqui. Já tem seu roteiro, 

com personagens, trama, referências de situação e de linguagem. Será que pode dizer, 

como Racine: “Pronto. Sete mentiras e uma verdade está acabado. Agora basta escrevê-

lo”? Não. Bem sei que o poeta e dramaturgo francês faz uma blague, uma provocação a 

seu interlocutor. Há um romance a ser escrito. Por mim e através de mim. O gesto de 

escrita a se iniciar certamente vai subverter o roteiro. Sete mentiras e uma verdade não 

estará acabado quando eu digitar o ponto final do capítulo sete. Nem mesmo quando um 

possível leitor concluir a última frase, em sua performance de leitura. O mais provável é 

que não esteja acabado nunca.  

De qualquer forma, é preciso começar. Reabro o diário de bordo, examino o 

plano do voo, reúno os escombros dos meus desmoronamentos. Olho para a tela em 

branco e rascunho as primeiras palavras: 

“Não pode ser verdade. Não. Verdade? Não. Deve ser imaginação.” 
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PARTE 2 – O romance 

 

SETE MENTIRAS E UMA VERDADE 

   

1 A PRECE DO ANTENOR 

 

“Não pode ser verdade. Não. Verdade? Não. Deve ser imaginação. Um cheiro. 

Fumaça? Sempre fui bom de olfato. Fumaça. Não é outro. Cheiro de fumaça. Vem de 

onde? Tá muito escuro. Acho que vou falar com o Lima. Pode ser imaginação. Ando 

muito sugestionado esses dias. Difícil dominar pensamentos. Especialmente maus 

pensamentos. Aquela dor abdominal de hoje de manhã, aquela velha dor. Voltou. E eu 

estou o dia inteiro pensando em tumor. Amanhã mesmo vou procurar o Maurinho para 

ele pedir uma colonoscopia. Tem mais de três anos, a última. Olha só: dói. Este uísque 

ajuda a esquecer mas pode ajudar a piorar. Foda-se. Mais um gole. 

Fumaça. Tenho certeza. Deve ser uma bobagem, uma coisinha que deu um curto. 

Não é comigo, podia ser o celular, mas está desligado. Celular dá cheiro de fumaça? 

Capaz. Não dizem que até explode em posto de gasolina? Dizem. Nunca soube de um. 

Sofia dorme. O dela deve estar desligado também, desligou sim, o Lima pediu. Melhor 

que ela esteja dormindo, prefiro que não perceba que estou meio nervoso. Não gosto 

que ninguém perceba quando estou meio nervoso. Ainda mais Sofia. É um tanto 

ridículo e eu não sei o que dizer. Que tenho uma dor no abdômen que não passa? Que 

tenho medo de morrer por causa desta dor? E de que adianta dizer isto agora e para ela? 

Se estivesse acordada, poderia perguntar a ela sobre a fumaça. Se ela está sentindo. Um 

cheiro. Cheiro de fumaça. Mas ela dorme. Foda-se. Mais um gole. 

O Lima parece calmo. Está balançando um pouco. Tem chuva. Não dá para ver 

porra nenhuma desta janela. Dez para nove. Deve estar perto. Já tem quase uma hora e 

meia que Vitória fechou e o Lima decidiu voltar para Juiz de Fora. Merda de tempo. 

Aeroporto de merda. A esta hora, eu já estaria saindo pra jantar com a Sofia. Pisando no 

chão firme. Rodando no uber. Sem sacudir deste jeito. Vendo a cidade, as pessoas, a 

rua, os postes, os prédios. Por que é que eu não estou lá? Devia ter saído mais cedo, 

largado aquele escritório, não precisava de mim naquela reunião, o Nélson podia 

conversar com o Secretário. O tempo estava bom de tarde. Depois fechou tudo, Vitória 
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fechou e aqui parece bem ruim. Mas o Lima tá calmo. Calmo. Só que... e o cheiro, será 

que ele não está sentindo? Vou perguntar. Depois deste gole.  

Calma, calma Antenor. Daqui a pouco, eu estou em casa. Vou chegar e a Renata já 

deve estar dormindo, as meninas não. Todas achando que estou em Vitória. Podia ter 

ficado, dormido em casa e marcado o voo para amanhã cedinho. O encontro é às nove, 

daria tempo. Por que inventei que era melhor ir hoje? Só pra passar uma noite lá, só pra 

tentar alguma coisa com Sofia. Ridículo. Esses anos todos e ela nunca abriu a guarda. 

Mas quem sabe lá? Jatinho, bistrô descolado, hotel cinco estrelas. Gratidão. Estou 

fazendo a viagem pra ela. Ela decidiu esse encontro. Ela sempre decide. O idiota 

achando que podia comer a Sofia, talvez uns beijos, um início. Vitória em Vitória. Não 

dá nem pra rir de um trocadilho tão infame. Agora este sufoco. Noite perdida. Ela 

dorme. Não divide este uísque comigo. Não sente o cheiro. Gole. 

O Lima ali, tranquilo. Se ele está tranquilo, devo ficar também. Já enfrentei climas 

piores. O Cirrus é o mais seguro: pesquisei muito antes de comprar este bicho, consultei 

amigos pilotos. Daqui a pouco vamos fazer a aproximação e pousar. O Lima é foda. 

Bom pra caralho. 22 anos de Varig, Tam. Serrinha é uma merda de aeroporto, eu sei. E 

se estiver fechado também? O Lima dá um jeito e pousa. Tem que dar, sempre dá. Eu 

não deixei ele abastecer quando chegou de BH, já era mais de cinco horas, tinha minha 

noite com Sofia em Vitória e a gasolina dava pra ir e voltar. O Lima é obediente mas 

não é doido. Dói a barriga, eu não esqueço dela. Vou pegar o copo com cuidado, me 

abaixar, aproximar a boca da borda pra não entornar. Acho que é uma curva suave pra 

direita. Merda. Sacoleja. Gole. Porra: entornou um pouquinho no queixo. Ainda bem 

que a Sofia dorme. 

E se eu fechar os olhos? Não dá pra ver nada mesmo, só os painéis do Lima, mas eu 

não entendo nada. E se eu fechar? Pior. De olho fechado, eu penso bobagem. De olho 

fechado, eu tenho medo. Tinha medo do quarto escuro, da casa toda escura, dos 

barulhos da rua, do ladrão que pode pular o muro. Sempre tive medo de escuro. Até 

hoje, pra dormir preciso de um pouco de luz, uma frestinha que seja de luz. Fechar os 

olhos é pior: a dor na barriga parece que cresce, tem alguma coisa dentro de mim, 

preciso ver isto amanhã cedo. Mas e Vitória? Mando a Sofia com o Lima e não vou 

mais, pronto. Ela já vai ao encontro sozinha, mesmo. Vou no Maurinho e ele pede uns 
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exames. Ultrassom? De novo? Tomografia? De olho fechado não está bom. E está 

cheirando, tenho certeza, está cheirando. 

Esquece, Antenor, esquece. O Lima está no controle. Domina este pensamento. 

Pensa coisa boa, pensa: vai fazer uma surpresa pras meninas quando chegar, quem sabe 

pedir uma pizza, aquela ótima do italiano novo... A dor no abdômen. Segura. Coisa boa: 

depois de amanhã é sábado, vamos pra fazenda, chama a Sofia e o Djalma, leva as 

meninas, a Lurdes faz uma feijoada... O cheiro da fumaça. Esquece, desvia. Olhos 

fechados, bons pensamentos, tenta, porra!: a grana daquele contrato vai sair finalmente, 

o secretário garantiu, os filhos da puta da RFB vão morrer de inveja... A gasolina: será 

que vai ter problema? Merda! Cabeça ruim. Por que eu quero pensar uma coisa e acabo 

pensando outra? Por que é que a gente não consegue engessar o pensamento, igual 

engessa o braço? O sujeito não controla seu inconsciente, não controla sua fala, li isto 

em algum lugar. Por que esta lembrança agora? Melhor abrir os olhos e encarar a 

realidade deste voo. Foda-se. Mais um gole. 

Encarar esta realidade estúpida. Sacudindo dentro deste pedaço de lata que me 

custou quase dois milhões. Sem poder fazer nada além de engolir este uísque aguado e 

brigar com a própria mente. Mirando a nuca branca e cheia de caroços vermelhos do 

Lima. E esse seu boné de ex-comandante. Ouvindo Sofia ressonar na poltrona do lado, 

cabeça virada para a outra janela, cabelos dourados sobre o ombro. Colando o nariz no 

vidro da minha janela para ver se enxergo alguma coisa. Nada. Só escuridão lá fora e 

gotas de chuva escorrendo sobre o vidro. E sentindo. Sentindo no corpo. O cheiro de 

queimado. A dor no lado esquerdo do abdômen. Encarar a realidade. A luz interna é 

suficiente para que eu enxergue Lima, Sofia e meu copo de uísque. Este é o tamanho da 

minha realidade, a isto se resume a minha verdade. Além, só lembranças e pensamentos 

que nem mesmo consigo ordenar.  

Por que não pergunto pro Lima se ele sente este cheiro? Porque sou paranóico e ele 

sabe o que faz. Porque sou doente e ele é são. Porque sou idiota e ele é um profissional. 

Vou tentar olhar o painel de controle. Avançar a cabeça por detrás do ombro do Lima. 

Dois visores retangulares, um ao lado do outro, como se fossem duas telas pequenas de 

TV. Cada um deles, cheio de imagens, gráficos, números. Será que dá pra entender 

alguma informação? Nada. Nenhuma. Por que nunca tive a curiosidade e a iniciativa de 

aprender um pouco? Só porque eu pago. O avião é meu, o painel é meu, o piloto é meu: 
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não preciso saber, só pagar. Mais um gole. O que houve no painel? A intensidade da luz 

diminuiu? O que mudou no visor da direita? 

Tem que ser mentira, ilusão minha. Tem uma fumaça no ar, além do cheiro. Ou 

estou com a vista embaçada? Será a porra do uísque? Estúpido: tinha o cheiro, agora 

tem cheiro e fumaça. Tem merda acontecendo aqui. Calma, Antenor. O Lima não dá 

nenhum sinal, não se agita, nem uma gota de suor na nuca branca e vermelha, o filho da 

puta. Será que o pouso ainda demora? E o combustível? Por que ele ainda não entrou 

em contato com o aeroporto? Estou na mão dele. Como é que a gente pode ser tão 

impotente assim? Ou será que estou ficando assustado à toa? Não. Tem fumaça sim. 

Vou perguntar. Um gole.” 

- Está acontecendo alguma coisa, Lima? Não tem um cheiro de fumaça? 

- Estou checando, doutor. Alguma coisa elétrica, talvez um fusível. Não se 

preocupe, doutor. 

“Um fusível. Agora um fusível vai ameaçar a minha vida? Check in. É o que está 

aparecendo no visor. Ele deve fazer os procedimentos para conferir as coisas elétricas. 

Estou checando, doutor. Não se preocupe, doutor. Como é que eu não vou me preocupar 

se estou dentro desta bostinha de lata, com fumaça, problema elétrico, um tempo ruim 

pra caralho? E Sofia dorme. Que inveja. Ou não. Quem sabe não está tendo pesadelos? 

Quem sabe a cabeça dela a faz sofrer tanto quanto a minha, chacoalhando por dentro 

deste jeito? O copo está quase vazio. Acho que vou servir mais um pouco. A barriga 

dói. Será que é a bebida? Amanhã. Maurinho. Ultrassom já fiz. Colonoscopia? Vitória 

nada! Mais um gole. Mais uma dose. 

Lima, você não está preocupado? Mesmo? Este check in vai apontar a causa da 

fumaça? Vai achar o fusível? Trabalha, Lima, meu Liminha, meu comandante. Tá 

escuro lá fora. Preciso respirar melhor. Ritmo: puxa... solta... puxa... solta... Cheiro, 

fumaça. Tem fumaça sim, parece que sai debaixo do painel. Aperta os botões certos, 

Lima. E vamos pousar logo, pelo amor de Deus. Fusível. Sou engenheiro mas não 

entendo nada de eletricidade. Pra que serve mesmo? Pra segurar a corrente quando ela 

sobe, coisa assim. Pra não dar curto-circuito. Curto-circuito. Incêndio. Será que pode 

pegar fogo? Explodir? Antenor explode no ar. Vai sem gelo mesmo. 
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Morte. Vou morrer? Sacanagem. Tanta coisa pra fazer. Afasta esta ideia de morrer. 

Anda. Pensa na vida, na vida boa. Uma puta festa de quinze anos pra Alice, março do 

ano que vem. Lara vai entrar na Faculdade. Não vou ver? Afasta este pensamento. 

Preparar a transição na empresa. Trabalhar menos até aposentar. Mais cinco anos, no 

máximo. Cinco. Morrer agora, não. Preciso de tempo. Tem a Rússia no ano que vem. 

Sozinho. Futebol e putaria. Vai ser igual no Japão. Caneco e gueixas. Caneco e 

russinhas lindas. Neymar é craque. Cracaço. Tá sacudindo muito. Tem a ver com o 

fusível? O Lima parece agitado. E não fala com a torre. Cinco pras nove. Não era hora 

de ver a pista da Serrinha? Pelo menos alguma luz lá embaixo? E a gasolina? Por que é 

que eu não deixei o Lima abastecer? Por que é que eu não saí depois do almoço e deixei 

o secretário com o Nélson? Por que é que eu não marquei pra amanhã? Pra passar uma 

noite com a Sofia em Vitória? Boa noite, Antenor. Dois beijinhos. Que babaca.  

Não. Isto não pode estar acontecendo. Eu não mereço, meu Deus. Deus. Vou rezar, 

falar com ele, pedir socorro. Puta que o pariu. Como é? Pai nosso que estás no céu, 

santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O 

pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai a quem... como é mesmo? Começar de 

novo, no embalo vai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja 

feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. 

Perdoai... as nossas ofensas. Ufa! Assim como nós perdoamos a quem nos tem 

ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ninguém viu 

o sinal da cruz, Sofia dorme, Lima aperta os botões. O Pai Nosso e o sinal da cruz 

funcionam. Como sintonizadores para abrir o canal com Deus. Me ouve, compadre. 

Será que se eu tratar assim, com intimidade, melhora e traduz a verdade da minha 

relação com ele? 

Eu acredito, sempre acreditei, meu Deus. Quer dizer... dizia que era ateu no início da 

juventude... Porra, Antenor, assim ele não vai te ouvir. Mas não adianta fingir, ele sabe 

tudo. Ele sabe quem eu sou. Vamos lá, intimidade: Deuzinho, meu compadre, você sabe 

que eu andei descrendo, sabe que sou relapso nos nossos contatos. Que eu só peço 

socorro quando passo aperto, como naquele dia, esperando o resultado do ultrassom. A 

barriga tá doendo. Peraí! Concentra na conversa, Antenor. Pois estou fazendo contato, 

meu Deus, meu compadre, pra te pedir. Uma coisinha só: coloca este Cirrus no chão. 

Por favor. Eu quero chegar lá embaixo, eu quero chegar em casa, comer pizza com a 
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Lara e a Alice. Um gole. Este uísque seco tá travando na garganta. Tem gelo aqui 

debaixo do banco. Só três pedrinhas. 

Pai nosso que estais no céu. Eu preciso que você me ponha no chão, meu Deus. Eu 

não posso morrer hoje. O que eu faço? Você sempre foi legal comigo. Eu é que sempre 

fui um sacana com você. Só rezo pra pedir ajuda. Mal agradecido, eu sei. Mas vou 

agradecer agora, olha só... ele precisa acreditar em mim... Obrigado, de verdade, por 

tudo o que eu já conquistei. Uma vida boa, uma mulher que me ama (e que eu sacaneei 

tanto, desculpa), as meninas, lindas, inteligentes, boas aventuras, sucesso. Sucesso, meu 

Deus, sou um cara de sucesso e graças a você. Obrigado. Valeu. Acredite. Por que é que 

tá balançando tanto? É o tempo horrível desta merda de cidade. E se o aeroporto 

também estiver fechado? Por isto o Lima ainda não fez contato? 

Desculpa meu Deus, eu agradeci. Agradeci e agradeço. Este que agradece nesta 

prece... rima boa pro Djalma, mas acho que já é batida... este que agradece, meu Deus, 

meu compadre, este sou eu, o Antenor de verdade! Tenho milhões de agradecimentos: a 

empresa, a minha casa, as viagens, este avião... milhões... Faço uma lista completa 

depois. Milhões de agradecimentos e um pedido só, um só: que não aconteça nada com 

este Cirrus, nada neste voo, que daqui a meia hora eu já esteja chegando em casa. Só 

isto. Nenhuma luz lá fora. O Lima parece mais tenso segurando este manche com a 

esquerda e esta alavanca com a direita. Não aperta mais botões. E a fumaça continua. 

Como é que a Sofia não acorda? Ou ela está fingindo que está dormindo e reza que nem 

eu? 

Rezo? Rezo. Desculpa, meu compadre, meu Deus. Desviei. A merda da mente. Uma 

Ave Maria ajuda? Eu sei, olha só: ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. 

Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, 

pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. “E”. Tem o “e”. Agora “e” na hora 

de nossa morte. Não é “agora, na hora de nossa morte”. Ou é? Agora é a hora de nossa 

morte? Não, meu Deus, quebra este galho. Pega nas mãos do Lima, sai destas nuvens e 

desce logo. Esquece esse cheiro, essa fumaça, este maldito fusível. Desculpa, “maldito” 

não pode, né meu Deus? Beber pode? Enquanto reza? O gelo já derreteu um pouco. Vai 

descer melhor. Por que é que o Lima não fala nada? Nove horas. Estamos voando desde 

vinte pras seis, que eu vi no celular. Três horas e vinte. Quando eu comprei o Cirrus, a 

informação é que ele tinha autonomia pra até mil e trezentos quilômetros. Juiz de Fora a 



70 
 

Vitória uns trezentos, ida e volta, seiscentos. Mas ele já veio de BH e eu não deixei 

abastecer. E tá rodando, rodando. Rodou no céu do Espírito Santos. Amém. Tá rodando 

aqui. Quanto tempo? Puta que o pariu: ou ele explode ou fica sem combustível! 

Não, meu Deus, nada disto. Você está aqui com a gente. Não vou te chamar de 

senhor. Você sabe que seria falsidade da minha parte. Eu sou autêntico. Não vamos 

explodir, não vamos cair. Uma curva para a esquerda, olha só. Daqui a pouquinho 

aparece a cabeceira da pista iluminada. Vamos continuar a prece, você me ouve, tenho 

certeza. O que eu preciso fazer? Vamos negociar. Promessas: é isto! Você coloca a 

gente no chão hoje (e nas próximas também)... não, Antenor, um pedido de cada vez... 

Você coloca a gente no chão e eu prometo, prometo mudar, fazer o que eu sei - e que 

você sabe - que eu devia e o que eu não devia fazer. Um Antenor diferente. A partir de 

amanhã cedo. Não, de hoje, da hora em que o Cirrus tocar no solo. Mais um gole, mas 

isto tá acabando. Vou parar, diminuir muito a bebida, só cervejinha de leve. Promessa 

um.  

Se eu escapar desta, vou cuidar mais das pessoas que estão em volta de mim. Da 

Renata. Respeitar. Não mentir mais pra ela. Não estou sendo punido por isto, pelas 

traições, não é, meu Deus? Pelas Olívias da vida? Eu vivia... vivo. Isto, o amor, o sexo, 

não é de Deus? Ok, eu jurei na igreja, mas era só um rito, não uma conversa direta como 

esta. Vou mudar, prometo. Dar atenção às meninas. A dor abdominal. Cuidar dela 

amanhã e você me ajuda também. Não. Uma coisa de cada vez. Ajuda a pousar, meu 

compadre. Só. Só isto. Eu sou um ridículo ser humano? Com estas promessas, com esta 

barganha? Devo ser. Mas o que eu posso fazer? Se ele ouve o que eu penso, não dá, não 

consigo controlar. Não quero que seja falso, não quero que pareça falso, não sou falso. 

Não é mentira, meu Deus. Eu acredito. Estou apavorado, é fato. Mas estou sendo 

sincero aqui, oferecendo o que posso pra você me ajudar. Vou fechar os olhos, não 

entendo mesmo o que o Lima está fazendo. Vou fechar e quem sabe me concentro mais 

nesta prece. Só um gole antes. 

Pronto. Pai nosso que estais no céu. Em nome do pai, do filho e do espírito santo. 

Espírito Santo, Vitória, era pra estar lá agora, num jantar caprichado com a Sofia. Estou 

aqui, desesperado. A conversa. Promessa. Vamos seguir. Prometo, meu Deus, não 

permitir mais nenhuma jogada na empresa, não vamos comprar mais ninguém. Vai 

atrapalhar um pouco o negócio, mas é preciso, não é? Vou contratar um plano de saúde 
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mais decente pra peãozada. Cortar o contrato com o Tarcísio que me deu a lancha e 

fazer uma escolha boa, boa pros empregados. É impressão, ou estamos descendo um 

pouco? De olhos fechados a gente sente melhor. O cheiro de fumaça continua. Que 

mais? Você me dá só um pouso. E eu recontrato aquele crioulo, aquele do sindicato e do 

movimento negro. E, se der, ainda peço desculpa. Tá balançando mais. Quando vai 

pousar é assim. Obrigado meu Deus. Vou abrir os olhos pra ver se já tem luzes. 

Caralho. Tudo escuro e a janela molhada. Mais um golinho. 

A filha da puta da Sofia só vai acordar na hora do tranco do pouso. Deve ter tomado 

um remedinho quando decidimos retornar e eu nem notei. Não vai ver nada, nem 

fumaça, nem Lima, nem escuridão. Nada. Ou será que ela está rezando também? Vou 

falar baixinho: Sofia... Não vou. Se ela responde tenho que largar a minha prece. Meu 

Deus, me ajuda. Me dê a chance de continuar a vida. Tenho coisas importantes pra 

fazer. Você sabe. A delação. Prometo, meu Deus, que vou ser sincero e justo. Vou 

contar todas as histórias. Até o que não for perguntado. Vai dar trabalho, vai ter um 

bando de jornalista enchendo o saco, mas vou falar. E provar. Tenho as provas, você 

sabe, você vê tudo. Eu vou entregar o Mendonça, porque é preciso fazer justiça, sei que 

é isto que você espera. Pode acreditar. O senador é gente boa, gosto dele. Mas fez merda 

e eu vou mostrar. É só chegar lá embaixo direitinho que amanhã mesmo eu marco o 

depoimento. Eu juro. Vai sacanear a Sofia e o Djalma, mas azar. É risco do jogo. E vai 

sobrar pra mim, mas aí você me ajuda de novo. Você, os advogados, a justiça. Pode 

confiar, meu Deus. Vamos descer e a vida vai ser outra, um novo Antenor, o Antenor de 

verdade vai sair deste avião. Parece que descemos mais um pouco.  

Empresário confirma propina para o senador Mendonça. Vai ser esta a manchete. 

Todos os sites, Tv, jornal. Foda-se. Se eu estiver na manchete é porque estou vivo. É 

porque Deus me ajudou. É impressão minha ou as luzes do painel estão mais fracas, tem 

um canto apagado? Deve ser assim mesmo. O Lima sabe. Desligou alguma coisa por 

causa da porra do fusível. Ele fez aquele check list. O Lima é foda. O Lima. Tá comigo 

há cinco anos e nunca pisou na bola. Vai ganhar uma recompensa amanhã. Ouviu, meu 

compadre? Tô prometendo gratificar o Lima. Mais esta. Olha só o lote: diminuir a 

birita, cuidar da Renata, das meninas e desta dor desgraçada, plano de saúde novo na 

empresa, recontratar o crioulo, entregar o Mendonça, dar uma grana pro Lima. Coisa 

pra caralho. E você só precisa colocar este aviãozinho no chão. Bom negócio, não é?  
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Eu quero viver, meu Deus. Errei, fiz muita merda, mas não sou um filho da puta. O 

Antenor é só um sujeito como os outros. O ser humano é assim. E não foi você quem 

inventou o ser humano? Isto é hora de cobrar, de confrontar Deus, Antenor? Estamos 

baixando, mas tá balançando mais que o normal. Desculpa, meu Deus. Obrigado, meu 

Deus. Me ajuda, meu Deus. Me salva, meu Deus. 

O que o Lima está fazendo, batendo naquele manche, agarrando a alavanca? Parece 

que ele está falando alguma coisa, falando baixinho. Tá sim. Parece que ele tá rezando. 

O Lima. Fudeu. Rezando de verdade.” 

- Lima? 

- Misericórdia, meu Senhor! 
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2 AS LINHAS DA JAIANE 

 

Aquela quinta-feira não havia começado bem para Jaiane. Acordou cedo com uma 

mensagem da dona Marlene. Era um pouco mais de seis horas quando o celular apitou: 

“To tonta dor na nuca vo no postinho”. Sua mãe sempre foi assim, de poucas palavras, 

uma mulher de silêncios. Neste contato matinal, os silêncios diziam: “quero que você 

saia desta cama e vá comigo”. Jaiane tinha deitado quase às duas, não esperava levantar 

tão cedo. Tinha saído da redação depois de meia-noite porque estava no plantão do site 

e tinha que publicar o resultado da rodada de quarta. Passou na esquina para comer um 

podrão e encontrou companheiros resistentes. Resistiu com eles e com mais umas 

cervejas antes de ir pra casa. O zap da dona Marlene foi a primeira notícia do dia. Jaiane 

resmungou um pouco e levantou sem adivinhar que, horas depois, uma outra notícia, a 

do acidente, iria transformar não só o dia mas sua vida de jornalista. 

Jaiane vestiu calça, blusa, agasalho e sandália, jogou água no rosto, pegou uma 

maçã e abriu a porta de seu apartamento ainda mastigando. A mãe só tinha a ela para 

ajudar. Era apenas pressão alta, mais uma vez: vai entrar numa fila no posto de saúde, 

tomar o remedinho, receber as orientações de sempre e voltar pra casa. A mãe sempre 

volta pra casa, pensou ela, ainda no elevador, comendo a maçã e lembrando da menina 

sozinha esperando dona Marlene voltar “da patroa”. Trinta e cinco anos trabalhando na 

mesma casa, como ela aguentou? A mesma rotina que Jaiane acompanhou vez ou outra 

quando menina: colocar o uniforme de doméstica, lavar a louça suja da noite anterior, 

lavar a roupa suja da família, passar a roupa limpa da família, preparar o almoço, servir 

o almoço, lavar a louça suja do almoço, varrer a casa, limpar os móveis, lavar os 

banheiros, comprar o lanche na padaria, fazer café, receber a menina danada de volta da 

escola, dar café, pão e fruta pra ela, lavar a louça suja do lanche, esperar o irmão da 

menina chegar, tirar o uniforme. E voltar pra casa, porque dona Marlene sempre 

voltava. 

Quando o elevador chegou ao térreo, a maçã já havia acabado e a lista de tarefas de 

dona Marlene ainda não. Jaiane jogou o caroço na lixeira do pequeno hall, apertou o 

botão que abre a porta de ferro descascado e saiu. Era bem cedo ainda e o vento que 

atravessava a rua justificava o agasalho. De sua casa ao posto de saúde era uma 

caminhada boa, mas dava pra ir a pé. Quando saiu de casa, logo depois de formada, 
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Jaiane escolheu não ficar muito longe da mãe. Queria um apartamento, pequeno, só seu 

e num lugar melhor que o bairro da vida inteira. Uma oportunidade e a geografia da 

cidade favoreceram. De seu prédio, na rua Benedito Pinto, ali perto da Padre Café, até a 

casinha, no início do morro do Dom Bosco, não dava mais do que vinte minutos. Da 

classe média baixa à periferia em 1930 passos, contou Jaiane uma vez, pensando numa 

pauta sobre as misturas (e as fronteiras) da cidade. 

Os passos da descida na pirâmide social correspondiam a uma boa subida, e isto 

também pode fazer parte da matéria: a escala vertical da pobreza ladeira acima, pensou 

a jornalista enquanto se esforçava pela Olegário Maciel. Se pudesse narrar a si mesma 

seria a personagem ideal da reportagem, mas as regras ensinam que jornalistas só 

escrevem sobre os outros, na terceira pessoa. Vou encontrar uma fonte que nem eu, 

respirou fundo Jaiane, resfolegando na parte alta da Monsenhor Gustavo Freire, em seu 

caminhar arrastado pela noite mal dormida (ou pelas cervejas ainda ativas no seu 

organismo? ou pela dureza das transições na escada da sociedade?). No caminho, a 

transformação do cenário abria os olhos da repórter e incrementava a pauta. À medida 

que subia o morro e descia a pirâmide, as casas e comércio descascavam, desbotavam 

em suas fachadas, suas portas e janelas; as roupas das pessoas eram trocadas, tênis por 

chinelos, blusas e camisas por camisetas velhas de propaganda, calças legging coloridas 

de ginástica por shorts sem cor. E as pessoas? As pessoas... escureciam. Jaiane olhou 

seu braço negro e sorriu com uma ideia que daria um bom conto de literatura fantástica: 

saio de casa branca e no caminho fico morena, depois mulata. Chego crioula no Dom 

Bosco. 

Bobagem, esquece esse conto, guarda essa pauta, muda esse assunto. Ninguém vai 

dar atenção. Se a ideia viesse da Esther Zanata, aí sim, era outra história. Era a grande, a 

incrível história. A queridinha da redação convenceria todo mundo, aliás, nem 

precisava: ganharia aplausos do Aristeu, que é quem decide. E faria mais uma capa, 

com a foto de um personagem bem melhor que o meu, bem melhor que eu. Talvez 

inventada ou exagerada (“redimensionada”, diria ela), mas não importa. O que importa 

é o texto, a narrativa, querida. Esther chamava todo mundo de querida. 

Jaiane agitou a mão direita diante de seu rosto como quem espanta um mosquito. 

Um gesto para afastar o pensamento em Esther, que ainda por cima está de férias. A 

unidade de saúde está logo ali, no começo da Vicente Beghelli. Dona Marlene Rosa já 
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fez a ficha e está sentada na fila. A vizinha de cadeira está tentando puxar papo. Sempre 

tem uma companheira de fila que gosta de contar histórias. Dona Marlene vai ouvir, 

balançando a cabeça. Dona Marlene é uma mulher de poucas, pouquíssimas, palavras. 

Mas sempre gostou de ouvir histórias. 

 

A mãe de Jaiane voltava do trabalho em silêncio. Oi filha, tudo bem?, era seu maior 

esforço verbal, quando pegava a menina na casa da vizinha, onde passava o dia. 

Guardava com ela as conversas que escutou na casa da patroa, as histórias que ouviu no 

ônibus e na subida do morro. Arquivava as coisas que falavam com ela e sobre ela – e 

que ela não respondeu. Uma vez, ainda bem pequena, devia ter uns três anos, Jaiane 

notou que dona Marlene, assim que fechou a porta de casa, foi para um canto da cozinha 

chorar (em silêncio). A menina sentiu uma dor fina na barriga e deitou-se na sua cama. 

Estava triste, deve ter chorado um pouquinho também. Ficou ali, quieta. Não perguntou 

nada, nem quando a mãe, olhos vermelhos, entrou no quarto que era das duas e colocou 

a bolsa sobre sua cama. Só falou com Marlene quando ela repetiu: oi filha, tudo bem? 

Tudo. 

Foi depois deste dia que Jaiane desandou a falar. Era a mãe chegar da patroa no 

início da noite e a menina disparava a contar o seu dia, a descrever o que tinha feito, o 

que tinha visto, o que tinha pensado, o que tinha imaginado. O que tinha imaginado. 

Jaiane precisava encantar dona Marlene com suas histórias. A mãe não iria mais chorar 

calada no canto da cozinha. A mãe iria prestar atenção na fala de Jaiane e rir, se 

emocionar. Ela tinha que caprichar, então. E inventava.  

Inventava que viu um cachorro cotó ganhar na corrida do cachorro de raça daquele 

menino que sempre subia o morro com seu carrão e que o cotó chegou primeiro no saco 

de pelanca que o seu Horácio jogou na calçada. E Marlene ria. Inventava que a 

professora cheirosa deixou escapar um pum que perfumou a sala toda. E Marlene ria. 

Inventava que a pipa do Zé João subiu tanto, mas tanto, que se enganchou na asa de um 

teco-teco que estava sobrevoando o morro. E Marlene ria. Inventava que era a campeã 

de queimada na rua e que deu uma bolada tão forte nas costas da Kelly da dona Ondina 

que a magrela caiu em cima do formigueiro. E Marlene ria.  
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Marlene ria e Jaiane cada vez mais se encantava com seus dotes de fabuladora. As 

mentiras preenchem as insuficiências da vida. Muito mais tarde, na faculdade, quando o 

professor apresentou um texto sobre o ofício de criar, ela se reconheceu nas 

inconfidências do escritor que, quando menino, obrigado pelo pai católico a confessar-

se diante do padre de sotaque germânico, inventava sua lista de pecados. Ele mentia 

uma infância mais ajuizada e menos pecaminosa para se livrar da tarefa (e das 

penitências); ela inventava uma infância mais divertida e surpreendente para encantar a 

mãe (e não deixá-la chorar). 

Naquela tarde em que dona Marlene chegou em casa trazendo uma sacola diferente, 

Jaiane estava com 12 anos. Antes que a menina se dedicasse à narrativa do dia, a mãe 

lhe disse que a patroa resolveu fazer uma limpeza no velho quarto de brinquedos dos 

filhos e perguntou se ela não queria levar aqueles livros do Bernardo. Marlene trouxe. 

Quem sabe a filha vai gostar? É livro de menino, mas ela gosta tanto de história. Jaiane 

abriu a sacola com a coleção completa das “Aventuras de Tintim”. Os livros estavam 

em ótimo estado, capa dura, cheiro de guardado por fora, cheiro de novo por dentro, 

sentiu a menina, ao folhear. Bernardo deve ter tido outros interesses. 

Jaiane passou a noite na sala para que a luz acesa não incomodasse a mãe. Passou a 

noite com os porres do capitão Hadock, as distrações do professor Girassol, a estupidez 

de Dupont e Dupond, a fidelidade de Milu. Passou a noite dando a volta ao mundo, 

visitando países fabulosos, conhecendo pessoas muito diferentes. Dormiu na sala 

mesmo, quando estava no Tibete. Sonhou que era namorada de Tintim e que estava com 

ele numa reportagem, que virou uma aventura policial, ali mesmo, no Dom Bosco. À 

tarde, a polícia subira o morro até o chapadão atrás do pessoal do movimento, como 

acontecia com frequência, e ela ouvira os tiros. Agora, estava no centro da ação. Mas 

Tintim estava com ela. 

Jaiane, a inventora de histórias, tinha a sua vida, sua vida única de menina do morro, 

mas tinha os apetites e as fantasias de desejar outras mil vidas. Suas invenções diárias 

para a mãe eram suas rebeliões. Um dia, ela entenderia isto, lendo Vargas Llosa. 

Naquela noite, esta inquietude foi instigada pelas aventuras das descobertas 

apresentadas (e vividas, por que não?) pelo herói dos quadrinhos. Fogo no paiol. No dia 

seguinte, ela trazia outra história para contar e encantar a mãe e para incendiar outros 

sonhos.  
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Quando dona Marlene chegou da patroa, Jaiane inventou que seria jornalista como 

Tintim. Marlene riu. 

 

A jornalista desligou o computador e começou a arrumar a bolsa para ir embora. 

Passava de nove e meia. Ela queria ir direto para casa, esquentar uma pizza e dormir 

logo. O dia começou muito cedo com o whatsapp da mãe chamando para o posto de 

saúde. Agora, uma segunda mensagem daquele balão verdinho com o desenho um 

telefone no meio vai, mais uma vez, intervir no descanso de Jaiane. Desta vez, quem 

recebeu foi o celular do Aristeu, o seu chefe. “Avião caiu no condomínio Vale da Serra, 

perto da BR”. 

Já era quase fim de expediente na redação. Todo mundo preparando a retirada, 

menos o Renato que era o responsável pelo plantão do site nesta quinta-feira. A revista 

Leitura havia construído uma tradição de reputação na cidade. Circulava aos domingos 

há 32 anos. Boas reportagens, artigos de especialistas (entre eles, alguns professores da 

Universidade), resumo da semana bem editado, um projeto gráfico ajeitado e até uma 

seção (duas páginas) de literatura, mantida a duras penas pelo dono, escritor frustrado. 

Eudes Carneiro sempre rejeitou as orientações dos consultores contratados para 

“redimensionar o negócio” e contrariava as pesquisas que mostravam que o público 

pouco lia os contos, poemas e crônicas do espaço literário: “a revista é minha, eu faço o 

que eu quiser. E, se não sair aqui, onde estes escritores vão publicar?” 

No facebook ou num blog responderiam os jovens repórteres se tivessem 

oportunidade de encontrar o patrão e coragem para contraditar. Melhor ficar quieto e 

caprichar na edição. Graças a eles, os jovens repórteres, e aos consultores (e não ao 

Aristeu, que custou a aceitar), a Leitura estava na internet há sete anos. As hard news 

vão para o site Leitura mais enquanto as grandes reportagens eram preparadas para a 

velha edição impressa. Fast food de segunda a sábado; à la carte no domingo; 

hambúrguer com coca-cola no pique do dia-a-dia, receita do chef harmonizada com 

vinho no dia do descanso. Argumentos deste tipo dobraram o veterano editor e o 

proprietário poeta. Houve alguma resistência na velha guarda da redação, mas logo todo 

mundo se enquadrou. A grana dos anúncios no site era a forma de enfrentar a grande 

crise da imprensa e garantir a carteira assinada e o dinheiro no fim do mês. Papais e 

mamães, vovôs e vovós com mais de duas décadas de casa, estavam vendo como seus 
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filhos e netos consumiam informação. E não era lendo a Leitura (ou qualquer outra 

revista ou jornal impressos). Fazer o quê? Tratar de aprender o que é um hipertexto, 

exercitar interatividades. E até aprender a fazer e postar vídeos junto (ou no lugar) de 

seus textos. Que tempos!, pensava (mas não falava) o Aristeu. 

Quando Jaiane foi contratada pela Leitura, o “Projeto Nuvem” já estava tentando 

voar há dois anos. O nome foi invenção de um consultor paulista, quando a ideia de ir 

para a internet ainda estava sendo secretamente avaliada. Consultores adoram segredos 

corporativos e nomes criativos, dizia Carneiro ao Aristeu, quero ver se esta porra vai 

funcionar. A porra da nuvem ainda não havia pingado muitas gotas no caixa do 

mamífero ruminante bovídeo naquele dia em que a menina começou a trabalhar na 

redação da rua Osvaldo Cruz. E o empresário parnasiano tinha muito medo de sair 

tosquiado da aventura nublada. Um ano de formada, ótima recomendação da professora 

Marilza (colaboradora da revista em artigos sobre memória), excelente performance no 

processo de seleção, Jaiane é desta geração que entende de nuvens. E ainda posso falar 

que sou racialmente correto, mugiu o dono quando assinou a carteira da neguinha. 

Espero que ela faça chover. 

Chovia muito naquela noite de quinta (aliás, um mau tempo dos diabos desde umas 

sete e meia, que esta informação pode ser importante no prosseguir da história). Aristeu 

não ficou nada feliz com a mensagem que piscou no seu celular. Já era um jornalista 

cansado e, àquela altura (do campeonato, da rodada e da partida), seus impulsos neurais 

estavam muito mais a fim de conduzi-lo ao sofá de casa para ver o resto da novela do 

que ao início de uma nova e trabalhosa apuração. “Que merda”, falou baixinho e se 

alguém ouviu pensou que ele aplicava o comentário à infelicidade de quem poderia 

estar naquele voo. Que nada: a merda era ter que ir atrás desta notícia para narrá-la ao 

respeitável público do site Leitura mais. Ainda hoje. 

“Ih! Parece que caiu um avião”, foi o que disse, agora em voz alta, na sequência do 

palavrão-desabafo. Jaiane suspendeu a arrumação da bolsa. Suspendeu a necessidade de 

descanso. Como assim? Cair um avião não é exatamente um fato corriqueiro. Ainda 

mais em Juiz de Fora. Um fato inusitado e impactante na sua aldeia, perto do seu leitor: 

fosse o jornalista um caçador estes seriam os atributos da presa mais nobre, mais 

valiosa. Jaiane, que ainda não tinha os neurônios vestindo pijama e chinelos feito os de 

Aristeu, arregalou os olhos e suspendeu as narinas feito uma pantera. Era a hora dela. 
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Cinco anos cercando galinhas para depois tentar colocar algum molho na canja e agora 

um javali para abater e assar com temperos especiais. Vá lá, uma capivara, afinal 

estamos em Minas. Mas depois de cinco anos de matérias curtas para o site e uma ou 

outra rara reportagem assinada na revista, quem sabe não estava na hora de derramar 

todo o seu talento de narradora? Aquele, burilado com dona Marlene, atiçado por Hergé 

e depois sofisticado pelas leituras na (e apesar da) faculdade. Este avião caiu para ela. E 

ainda por cima a Esther Zanata, a predadora-mor, estava de férias. Jaiane deu o bote. 

 

Jaiane, Roberta e Zé Carioca chegam ao Vale da Serra e a cena está montada. 

Oferecida ao olhar da repórter. Pronta para ser narrada. Bem que ela gostaria de montar 

o cavalete, desembrulhar seus pincéis e pintar o quadro em seus mínimos detalhes. 

Escolha precisa de tintas e tons para traduzir a atmosfera em que acabara de mergulhar. 

Ou melhor: abrir o notebook, convocar o word e descrever em minúcias as imagens que 

desfilavam diante dela. Pescaria exata de palavras, frases, parágrafos, pontos e vírgulas, 

que dessem conta de fazer um leitor respirar a cena. Atingir a performance narrativa 

capaz de colocar você ao lado dela, em seu garimpo noturno naquele condomínio rural, 

pertinho da grande rodovia. Mas, para isto, Jaiane precisava de espaço. De uma tela 

enorme feito aquela do Tiradentes esquartejado, Pedro Américo assustando a menina na 

excursão do colégio ao Museu Mariano Procópio. Precisava de páginas e páginas da 

Leitura, aquelas que eram ocupadas por Esther Zanata, a espaçosa.  

Mas não. Ela tinha no máximo 15 linhas, míseros 1200 caracteres (com espaço) para 

transmitir seu recado. Um azulejo, dos pequenos, 15 por 15. Era a regra estabelecida 

para as matérias que iam para o site. Quando chegaram aos destroços, Jaiane pensou que 

na foto da Roberta deve caber mais informação do que no seu texto. Que ela sim, vai 

subjugar a audiência, vai explodir nas avaliações de impacto do facebook, vai frequentar 

todos os grupos de whatsapp. A foto, não as suas palavras. Mas a jornalista não 

arrefeceu. Olhou tudo, inspecionou tudo, perguntou muito, procurou pessoas, anotou 

detalhes. Hoje as quinze linhas, amanhã (quem sabe?) oito páginas. Hoje azulejo, 

amanhã Pedro Américo.  

O que viu e ouviu Jaiane no Vale da Serra? Vamos lá, descrever, escrever. Nem 

quinze linhas nem romancista russo, prometo.  
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A rodovia BR 040 foi construída pelos militares nos anos 1970 para substituir a 

antiga estrada União e Indústria, que fazia a ligação entre Juiz de Fora e Petrópolis (e, 

de lá, ao Rio) desde o século XIX. Quando Dom Pedro II pessoalmente inaugurou a via, 

em 1861, ela serpenteava serra afora e mergulhava dentro do município mineiro. 

Misturava-se à cidade. O tempo passou e ela ficou apertada no país dos automóveis e 

caminhões. A estrada dos milicos, estreada pelo presidente Figueiredo em 1980, é larga 

e bem menos sinuosa. E não se mistura: ela olha Juiz de Fora do alto, quase de soslaio, 

ao contornar o município. Quase toda cidade está a leste da 040. O pouquinho que ficou 

a oeste, um ou outro pequeno povoado ou distrito, um ou outro condomínio mais 

recente, é situado, na linguagem do povo, “do outro lado da BR”. 

Do outro lado da BR fica o condomínio Vale da Serra. Zé Carioca, o motorista da 

revista, teve que jogar no waze para achar. Ele estava mais excitado que a repórter 

Jaiane Rosa e a repórter fotográfica Roberta Porto (e bem mais que o chefe Aristeu) 

com a aventura. Cruzou a 040 por um pequeno túnel sob a rodovia, depois de passar o 

aeroporto, e não teve dificuldade de achar a estradinha, mais de terra que de pedra, que 

desce o morro e leva à guarita de entrada do condomínio. Suas passageiras, a neguinha e 

a lourinha, faziam parte do time das gostosas da redação e Zé Carioca, um dos autores 

da escalação do plantel, bem que fantasiou algo ainda mais incrível para contar no 

botequim do que a fantástica história de um avião esborrachado. Na falta óbvia, 

contentou-se em vê-las molhadas. 

Porque chovia. Chovia e a observação meteorológica não aparece aqui apenas para 

compor o quadro. Riscos de tinta branca sobre o fundo negro. Quando Zé Carioca e suas 

meninas chegaram à entrada do condomínio, chovia uma chuva bem fina, gotas 

salpicadas no vidro dianteiro acionando o limpador de pára-brisa no modo mais lento. 

Chuva que parecia um pouquinho mais forte se olhada em contraste com o farol do 

carro e depois com as luminárias das pequenas vias do Vale da Serra. Chuva, no 

entanto, que não estava brincando há algumas horas atrás, como dava para ver pelos 

tamanhos das poças d‟água. Mais acostumada a este tipo de aventura, Roberta, a da 

foto, providenciou botas de borracha e capas de chuva para a equipe, antes da partida da 

missão. 

As botas amarelas agora pisavam chão de lama e pedregulho em direção aos dois 

policiais militares que mandaram os três saírem do carro para se identificar na guarita. 
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Ninguém podia entrar, só moradores. E a imprensa, até certo ponto. A presença dos 

PMs foi a imagem que confirmou o acontecimento. Antes de deixar a redação e, depois, 

no caminho, Jaiane trocou mensagens com uma ex-colega de faculdade que trabalha na 

produção da TV Globo local. Ela confirmou que também tinham recebido a informação 

de uma queda de avião e uma equipe havia se deslocado para o Vale da Serra. Mas, até 

chegar àquela guarita, até ser recebida pelos policiais, Jaiane ainda tinha dúvida se não 

estava indo atrás de um boato. Boatos andam muito mais velozes que informações nas 

pistas de corrida das redes sociais. Senna x Barrichelo. Jaiane temia dar de cara com o 

muro da curva Tamburello ao chegar no Vale da Serra. Mas não. Desta vez não era 

boato. 

Os meganhas barrando a entrada também eram como mestres de cerimônia do 

espetáculo. Com vocês, sua excelência, o fato! As credenciais da revista Leitura 

funcionariam como ingressos para o show, mas Jaiane, Roberta e Zé Carioca teriam 

lugar marcado no fundo da galeria. Um tanto longe do palco. O vigilante foi o 

lanterninha. Orientou o motorista a seguir a rua principal, sempre à direita. Não fosse 

esta uma descrição, estaríamos falando das palpitações do coração de Jaiane, das mãos 

suadas de Roberta já com a máquina fotográfica no colo, do frio na barriga de Zé 

Carioca. Zoom out e a cena mostra o Gol adesivado com a logo do grupo Leitura 

subindo com cautela uma via estreita até encontrar uma barreira de cones já perto do 

final da rua Campos do Vale, próximo à granja 11B. Teriam que se contentar em assistir 

daquele ponto do teatro a movimentação dos atores. Com algum esforço, visualizar o 

cenário e identificar elementos de cena. 

Desceram do carro. Jaiane olhou para o alto, olhos comprimidos, úmidos de chuva. 

Uma grande pedra negra se erguia ao fundo das granjas. Lá em cima, depois da pedra, 

estava a BR. E depois da 040, um pouco abaixo, o aeroporto da Serrinha. A pedra era 

como um ciclorama escuro por detrás dos personagens. A parede que cercava o vale e 

definia seu limite. O muro que o comandante Lima e seu Cirrus SR 22 encontraram 

depois de fazer, mais uma vez, a curva de aproximação da pista de pouso, debaixo de 

um grande temporal (e vivendo uma pane elétrica, mas isto só eu, você, o piloto e seu 

patrão Antenor sabemos, por enquanto). Jaiane viu a pedra, o ciclorama, a parede, o 

muro negro. Tinha desenvolvido esta técnica de observação nas ruas do Dom Bosco: 

primeiro, um olhar panorâmico para o cenário; só depois, a atenção nas pessoas, nos 
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detalhes. No morro, dependendo do dia, especialmente aqueles em que a polícia subia, 

era uma questão de sobrevivência. Depois, virou estratégia de apuração. 

Abaixo da pedra, a granja 11C era apenas um terreno cercado, cheio de mato. O seu 

proprietário ainda não tinha construído sua casa, sua piscina, sua churrasqueira, como o 

dono da 11B. De seu lugar na plateia, ao lado de alguns moradores curiosos e da equipe 

da TV, as meninas do Zé Carioca não distinguiam com nitidez todos os elementos 

cênicos nem os detalhes da movimentação dos atores. Feito um spot, dois canhões de 

luz iluminavam o terreno e ajudavam o trabalho dos bombeiros. Dava para ver pedaços 

brancos de fuselagem, de tamanhos diversos, sobre os pequenos arbustos. Estacionada à 

frente da granja, uma ambulância, portas traseiras abertas. Macas no chão esperando 

vítimas. E uma dúzia de homens de uniformes de resgate, vasculhando o lugar. Eram 

estas, no momento, as materialidades que sua excelência, o fato, oferecia ao alcance da 

jornalista. 

À Jaiane, caberia a tarefa de acabar com o fato. Sim, pois, travestido de notícia, o 

fato morre, torna-se outra coisa. A cena narrada não será a cena, mas a narração da cena. 

Entre o que acontece no terreno da granja 11C nesta noite chuvosa de quinta-feira, 

debaixo da grande pedra negra, e o que vai chegar ao sujeito que vai visitar o site 

Leitura Mais, um batalhão de metáforas vai se instalar. O estímulo nervoso que 

transforma em imagem o que os olhos de Jaiane miram: primeira metáfora. A imagem 

remodelada em som para ser descrita: segunda metáfora. O som organizado em palavras 

e estas ordenadas em texto: terceira metáfora. O texto editado, colocado na tela do site, 

acompanhado da foto da Roberta... quarta, quinta, sexta metáforas... E, finalmente, o 

texto reescrito pela experiência e pela performance daquele sujeito acessante, o leitor: 

mais metáforas. Jaiane discutiu as verdades e mentiras de Nietzsche com o professor de 

filosofia, mas não se lembrava disto agora. Ela precisava saber mais do que se 

apresentava a seus olhos de espectadora. Precisava apurar. Para matar de vez sua 

excelência, o fato.  

Maria de Lurdes Silveira, 64, dona de casa e moradora do Vale da Serra estava 

vendo televisão quando ouviu um estrondo. Difícil descrever o som. Difícil descrever 

um som. Haja metáforas. Foi como uma batida de carro, primeiro. Panelas caindo no 

chão de cimento, depois. Algo assim. Correu à janela a tempo de ver uma placa branca 

escorrendo sobre uma árvore. Foi isto. Igor Vianna, 26, e Clarisse Diniz, 25, estudantes, 
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estavam na varanda da granja dos pais dela, vendo a chuva e ouviram um ronco de 

avião durante uns cinco minutos antes do barulho da pancada. A frente da casa fica de 

costas para a pedra. Deram a volta correndo, mas não deu para ver nada. Pediram para 

não ser identificados na reportagem. Poucas histórias, poucas fontes. Menos Sérgio 

Onça. 

Sérgio Onça, 60, é caseiro do seu Mariano e da dona Célia. Mora na propriedade 

que fica na mesma rua Campos do Vale, vizinha da 11C. Cuida dos cachorros e das 

galinhas, toma conta da horta, põe água e comida para os passarinhos, limpa a casa, 

trabalho que é mais pesado depois do fim de semana. E ainda assa o churrasco para o 

chefe e a patroa quando levam os meninos e os amigos. De noite, ouve rádio até às 

nove, desliga e vai dormir. É quando acaba o programa esportivo. Naquela quinta, o 

programa estava quase terminando e aí a pedra começou a desmoronar. Foi o que Sérgio 

Onça pensou na hora do estrondo e antes de sair em disparada, rampa da entrada dos 

carros abaixo, até pular o portão e cair na rua. Nem teve tempo de pegar a chave, o 

portão já estava trancado. Levantou-se e já reiniciava a corrida quando percebeu que o 

barulho diminuíra, estava diferente. Virou-se a tempo de ver boa parte da cabine do 

Cirrus rolando morro abaixo. E rezou um pai-nosso. 

Bem, isto foi o que sucedeu a Sérgio Onça. O que ele contou na entrevista para a 

televisão foi um tanto mais caprichado: olhou para o céu e viu surgir no meio da nuvem 

e da chuva, num ponto que deveria ser mais ou menos ali sobre o açude, aquele bicho 

voador. Parecia uma assombração. Estava plainando, cada vez mais baixinho, 

aproximando-se da granja. Não vai passar, tem a pedra, foi o que pensou Sérgio Onça 

que só teve tempo de abaixar a cabeça e proteger com os braços. Passou raspando e 

espatifou no paredão. Ele levantou o rosto para ver o corpo do bicho destruído, 

despencando pirambeira abaixo. E rezou uma ave-maria. 

Não importa qual foi o Sérgio Onça, o do pai-nosso ou do da ave-maria, aquele que 

pegou o celular da granja, ligou para a portaria e depois para o seu Mariano. O fato, este 

que pode ser visto e medido, é que, vinte minutos depois, polícia e bombeiros chegavam 

no Vale da Serra. O cadeado da porteira do terreno 11C já tinha sido quebrado pelos 

Onças, primeiros a guiar a turma do resgate morro acima, até próximo dos restos. 

Restos de fuselagem, de asa, de poltronas, de motor, de vidro, de plástico. Restos de 

Sofia, de Antenor, do comandante Lima. 
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Calma. Não precipitemos a narrativa. Jaiane ainda não sabe destes restos. Ela já 

ouviu a história de Sérgio Onça (a segunda versão, a da ave-maria, a mais 

cinematográfica, mais adequada a ele como personagem e a ela como narradora). Já 

recolheu os relatos de Maria de Lurdes e do casal de namorados. Já conversou com o 

major bombeiro que comanda as operações de resgate. Já convenceu a ele de que pelo 

menos Roberta e o cinegrafista da TV poderiam ultrapassar aquele limite e chegar um 

pouquinho mais perto para as imagens. Mais nada sabe além da constatação, comum a 

todos os que ali estavam, de que um avião enfiou a fuça por volta das nove da noite 

chuvosa de quinta-feira, no condomínio rural Vale da Serra, do outro lado da BR 040. 

Ainda não dá nem 1200 caracteres na cartilha de Aristeu. A não ser que ela use a 

imaginação. 

Não, Jaiane, você não pode passear pelos jardins da imaginação. Você é escrava do 

império dos fatos. Sua tarefa não é mais a de inventar histórias para conter o pranto e 

abrir o sorriso da dona Marlene. Trate de apurar, Jaiane. O velho Aristóteles já lhe 

ensinou, logo no primeiro período da faculdade, que há uma diferença entre o cronista e 

o poeta: o primeiro diz o que aconteceu, o outro o que poderia ter acontecido. Você não 

é mais poeta, Jaiane. Dona Marlene vai ter que ouvir a verdade. E não o que poderia (ou 

deveria) ter ocorrido. 

Jaiane é paciente, debaixo da chuva fina e diante do ciclorama de pedra negra. E, 

aos poucos, a cena vai se apresentando à plateia. Ainda na madrugada, ela vai ter as 

quinze linhas. E (quem sabe?) muitas outras para a edição impressa de domingo, antes 

que Esther Zanata, a multilinhas, a pluricaracteres, volte das férias. Bombeiros vão e 

vem. O que restou do Cirrus está mais para o final do terreno, na pequena mata grudada 

ao sopé do morro de pedra. Roberta e o cinegrafista conseguiram chegar mais perto e 

suas câmeras captaram pedaços da fuselagem. Já estão dando um jeito de exportar as 

imagens para as mídias a que servem. 

A repórter da TV vai embora – o resto apura-se da redação. Jaiane resiste com sua 

capa de chuva, suas botas amarelas de borracha, seu celular que pode funcionar como 

gravador, bloco de anotações, câmera de foto e vídeo, despachador de reportagem. 

Fosse nos tempos de Aristeu, seria preciso uma mochila para carregar todos estes 

instrumentos de trabalho. Jaiane resiste até o primeiro corpo ser encontrado, parece ser 

de uma mulher, mas está muito mutilado, mal dá para ver o rosto. Ainda vai demorar 
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um pouco para saber que é um rosto que ela conhece bem. Minutos depois, outros dois 

ex-viventes, dois homens. Ainda mais arrebentados do que a mulher. 

Jaiane resiste e seu corpo nem dá sinais das horas de sono que estão na coluna dos 

débitos da vida. É bem capaz de que eles nunca sejam pagos. Jaiane é paciente e está lá 

na hora em que os bombeiros localizam o destroço que, para compor as quinze linhas, é 

o achado mais importante da madrugada, mais até do que os cadáveres: o pedaço de 

fuselagem onde está inscrito o prefixo, PT, e a matrícula, AFQ, daquele Cirrus 

despedaçado. PT-AFQ, a certidão de nascimento e a carteira de identidade do bicho 

voador que Sérgio Onça viu-não-viu. 

Jaiane ainda tem bateria (no iphone e nos neurônios) para mandar estas sete 

letrinhas para a redação. PT-AFQ. Renato e Aristeu de mau humor ainda estão lá, 

esperando notícias do front e tentando outros caminhos de capturar informações. 

Roberta já mandou umas fotos e eles publicaram, sublinhando que as buscas 

continuavam e ainda não se tinha informações sobre a aeronave e possíveis vítimas. 

Jaiane ainda não enviou nenhuma linha. Aqueles caracteres, ptafq, não formavam 

palavra, eram ilegíveis, impronunciáveis. Mas, naquele instante, valeram muito mais do 

que os 1200 que a repórter ainda estava devendo. 

PT-AFQ foi a senha para deixar o teatro, encerrar aquele ato. PT-AFQ foi o código 

para a retirada da força tarefa Leitura das operações no Vale da Serra. Toque de 

recolher para o cavalete e os pinceis. Os corpos seriam levados ao IML. Jaiane anotou o 

número do celular do bombeiro porta-voz para o caso de outras descobertas palpitantes. 

Não aconteceriam. Naquela madrugada. Zé Carioca e Sérgio Onça se despediram como 

velhos amigos, combinando uma cerveja para o sábado. A neguinha e a lourinha, bem 

molhadas, entraram no Gol e descalçaram as botas amarelas. A pedra negra, machucada 

pelo Cirrus, ficou para trás. 

 

Antenor de Almeida Furquim é o outro nome de PT-AFQ. Jaiane e Roberta 

chegaram à redação por volta das duas da madrugada. Aristeu e Renato já tinham 

decifrado as sete letrinhas. Não foi difícil. No site da ANAC, o Registro Aeronáutico 

Brasileiro está disponível para consulta. Foi só digitar o prefixo e a matrícula para 

aparecer o nome do (ex)dono do Cirrus destroçado. Pela primeira vez, em muitos anos, 
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Aristeu ficou arrepiado com a descoberta de uma informação, o velho lobo da imprensa 

com os pelos eriçados. Toda a cidade conhece Antenor de Almeida Furquim, um 

autêntico nome-notícia, na tradicional definição de um colunista social para os 

frequentadores de sua coluna. Ultimamente, até o país estava conhecendo Antenor de 

Almeida Furquim, especialmente quem lê ou assiste o noticiário político-policial. 

Aristeu já tinha estado pessoalmente várias vezes com Antenor de Almeida Furquim, 

inclusive fez com ele uma entrevista, cinco anos atrás. Muita gente graúda, como o 

editor gostava de dizer, repetindo um clichê, já tinha voado no avião ora espatifado. E se 

Antenor de Almeida Furquim estivesse lá dentro, o valor-notícia daquele fato subiria 

muitos graus na escala Wolf. 

Jaiane tinha três tarefas, aliás, quatro, decidiu Aristeu. Escrever imediatamente as 

primeiras quinze linhas sobre o acidente. Editar e postar o vídeo que fez com o celular, 

entrevistando o porta-voz do resgate. Ir para casa, descansar um pouquinho e voltar para 

o Vale da Serra de manhã porque o pessoal da Aeronáutica vai chegar para iniciar as 

investigações sobre as causas. Ah! E já ir preparando um perfil de Antenor de Almeida 

Furquim. Jaiane cumpriu as ordens.  

16 linhas, 1270 caracteres: 

“Queda de avião mata três pessoas em condomínio próximo ao Aeroporto 

      Jaiane Rosa 

      Um avião modelo Cirrus SR 22 chocou-se contra um morro no condomínio Vale da 

Serra na noite desta quinta-feira (19), causando a morte de três pessoas: dois homens e 

uma mulher. A aeronave prefixo PT-AFQ era de propriedade do empresário juizforano 

Antenor Furquim, dono da Salvaterra Engenharia, um das maiores empresas de 

construção pesada do país. O resgate dos corpos ocorreu no final da noite e início da 

madrugada. As vítimas ainda não haviam sido identificadas até as 3h desta sexta. 

      Moradores do local relataram que o avião parecia perder altitude até colidir 

frontalmente com o maciço de pedra do condomínio, próximo ao Aeroporto da 

Serrinha. Segundo Sérgio Nunes da Silva, 60, caseiro de uma granja no local, chovia e 

ventava muito no momento do acidente, que ocorreu por volta das 21 horas. Conforme 

as testemunhas, não houve explosão no momento do choque. Destroços da aeronave 

espalharam-se pelo terreno de uma granja, localizado ao pé do morro. 
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      Segundo o coordenador da operação de resgate, major do Corpo de Bombeiros 

Hygor Paulino, os corpos das vítimas seriam encaminhados ao IML e uma equipe do 

Cenipa (Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) deve 

iniciar na manhã desta sexta as investigações sobre as causas do acidente.” 

      Pronto. Está morto e enterrado o fato, aquele que recepcionou Jaiane horas antes. 

Ficou lá longe, debaixo da chuva fina e da noite escura, iluminado por canhões de luz 

dos bombeiros. No meio daquele mato, sob os olhares curiosos de Maria de Lurdes, Igor 

e Clarisse. Bem do lado da granja do seu Mariano e do radinho do Sérgio Onça. 

Debaixo do paredão negro que barrou o bicho voador. Ficou lá, morto e enterrado, sua 

Excelência, o Fato. A realidade, agora, são as dezesseis linhas de Jaiane. 

 

Antenor de Almeida Furquim. Aquele nome ficou rondando a cabeça de Jaiane 

enquanto comia o pedaço de pizza fria que estava na geladeira, enquanto tomava uma 

chuveirada rápida, enquanto dormia. Antenor de Almeida Furquim. Zumbia feito um 

pernilongo. Dormiu com ele. Acordou às sete e meia e foi direto para o computador: 

uma primeira pesquisa, ligeira, antes de trocar de roupa e sair comendo a maçã, que o 

Zé Carioca vai passar às oito. Digitou: Antenor de Almeida Furquim. Apareceram 

vários. 

Jaiane poderia escolher qual Antenor apresentar a seus leitores. Por exemplo, aquele 

que encabeça a seção “Nosso Time” no portal da Salvaterra Engenharia. Que posou para 

a foto de braços cruzados, camisa social azul clara e blazer azul escuro, cabelos 

grisalhos cuidadosamente penteados, pele queimada de sol, meio sorriso nos lábios. Que 

é apresentado como “CEO” da empresa, formado em Engenharia Civil na Universidade 

Federal de Juiz de Fora, pós graduação em Illinois. Filho de José Furquim, fundador da 

Salvaterra Engenharia, em Juiz de Fora, no ano de 1951. 

Jaiane poderia avaliar qual Antenor seria mais próximo de seus leitores. Por 

exemplo, aquele que ocupa duas páginas da revista Leitura, entrevistado por Aristeu 

Gomes, em 2015, para falar da possibilidade de ser candidato a prefeito de Juiz de Fora. 

Empresário bem sucedido, nome de fora da política, sondado por alguns partidos por 

preencher um perfil que poderia seduzir o eleitor e para ocupar um vácuo de lideranças 

políticas na cidade. Que responde ao jornalista sentir-se honrado com os convites, mas 
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que seus negócios precisam de sua presença dia e noite (“o olho do dono é que engorda 

o boi”) e que vai continuar ajudando sua terra querida como sempre fez, através dos 

apoios e patrocínios da Salvaterra Engenharia a equipes esportivas, artistas e atividades 

sociais. 

Jaiane poderia escolher qual Antenor seria mais excitante a seus leitores. Por 

exemplo, aquele homem de cabeça abaixada, na porta de seu escritório em São Paulo, 

ladeado por dois agentes da Polícia Federal, sendo conduzido para depor, na “Operação 

Pão-de-Queijo”. Que não dá nenhuma declaração sobre a denúncia de pagamento de 

propina ao senador mineiro Bráulio Mendonça. Que afirma, através de nota distribuída 

por seus advogados, que “a Salvaterra Engenharia sempre procedeu dentro do absoluto 

respeito às leis”. 

Jaiane poderia escolher qual Antenor expor a seus leitores. Por exemplo, aquele que 

já se escancara em sua linha do tempo no Facebook, fazendo uma declaração de amor à 

mulher da sua vida, junto a uma imagem antiga de seu casamento com Renata; aquele 

que publica no Instagram foto ao lado do compositor Djalma Monteiro e sua esposa 

Sofia, no camarim do Cultural Bar, depois do show “Quase amor”, patrocinado pela 

“Salvaterra Engenharia”; aquele que posta vídeo no Youtube com Lara, Alice e o 

Mickey, numa viagem a Orlando. 

Vários Antenores à disposição de Jaiane, ao alcance de uns cliques no mouse. 

Mesmo rosto (com algumas variações ditadas pelo tempo e pelas circunstâncias), 

mesmo RG. Somos sempre mais de um, mesmo quando ostentamos aparentemente um 

mesmo rosto, mesmo sob o mesmo número com que o estado e a Lei nos identificam. 

Ficções de nós mesmos. Ficção vem de “fingere”: afeiçoar, modelar, plasmar, fabricar. 

Feito um escultor, Antenor está diante de Jaiane (e de quem mais clicar) a modelar, a 

dar feição a seus diversos Antenores. Cada um deles com o figurino que lhe parece mais 

adequado ao teatro social. “A vida é uma farsa que todos têm de representar” foi a frase 

de Rimbaud que Jaiane recordou enquanto conhecia cada Antenor. 

Tinha ela a tarefa de escrever “o” perfil de Antenor de Almeida Furquim para saciar 

a curiosidade de seu público. Tarefa impossível. Criaria ela mais um ser de ficção, o seu 

Antenor de palavras, de papel e de tela. Bem sabia ela que, se a linha do tempo destes 

Antenores e seu RG tivesse sido interrompida por aquela pedra negra do Vale da Serra, 

seus leitores ficariam muito mais curiosos, e a sua ficção de Antenor seria campeã de 
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audiência. Ela estava torcendo por isto no caminho de volta ao condomínio na manhã de 

sexta-feira? Estas coisas não se confessam. Mas se fosse de Antenor de Almeida 

Furquim uma daquelas duas faces masculinas desafeiçoadas na tábua fria do IML, o 

Antenor de Jaiane, aquele do site hoje e da revista no domingo, estava destinado a ser o 

mais curtido e compartilhado de todos os Antenores. De férias, Esther Zanata, a curtida 

e compartilhada da redação, não poderia fazer nada.  

Bem, você sabe que algumas linhas do tempo se romperam por volta das nove da 

noite de quinta, em cima da cabeça do Sérgio Onça, atrapalhando o programa esportivo. 

Não foi só a de Antenor de Almeida Furquim. O corpo dele foi identificado, assim 

como os de Fernando Grunewald Lima, piloto do Cirrus SR 22, PT-AFQ, e Sofia 

Kelmer de Oliveira Pontes, passageira.  

Como assim? Sofia Pontes? A “peste” da Dona Marlene? A filha da patroa? A 

médica-que-deixou-o-marido-e-virou-mulher-do-Djalma-Monteiro-compositor? Sim. 

Ela mesma. Jaiane teria um outro ser para ficcionalizar, um outro perfil para escrever. E 

este ela conhecia muito além dos cliques no Google e no Facebook. 

 

A comida da dona Marlene é imbatível. Não porque é comida de mãe. Claro que por 

isto também, mas a danada aperfeiçoou-se em temperos e manhas, em combinações de 

sabores e ritmos de preparo, em produtos distintos e gestos precisos, nos seus trinta e 

cinco anos no forno e fogão da patroa. E desenvolveu um carinho especial por aquele 

instante de preparo das refeições da família Pontes. Era o seu momento, em que ela 

controlava o tempo, em que detinha o poder transformador, em que era quase patroa de 

si. E que lhe proporcionava algum reconhecimento: “o suflê tava uma delícia, Marlene”; 

“hoje o Gílson não parava de comer o fígado acebolado”; “desse jeito que você fez o 

chuchu, até as crianças gostaram”.  

Jaiane chegou de surpresa para o almoço de sexta. O cheiro de frango ensopado 

chegou a ela antes de abrir a porta. A mãe cozinhava para si, só para si. Estava 

aposentada há pouco mais de um ano, não tinha mais que alimentar a patroa, o seu 

Gílson, o Bernardo e a Sofia. Aliás, naquele momento, ninguém mais precisava 

alimentar a Sofia. Mas isto Marlene ainda não sabia quando descongelou o peito de 

frango, cortou as batatas, começou a cozinhar o arroz e tirou da geladeira o feijão de 
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ontem. Jaiane trouxe a surpresa da visita e da notícia (Marlene não gostava muito de 

surpresas): 

- Mãe! A senhora viu a notícia do avião que caiu? (Marlene ficou sabendo logo 

cedo, na porta da farmácia) Sabe quem tava dentro dele? Quem morreu? (Marlene não 

sabia e nem precisou perguntar) A Sofia, mãe! A pestinha! (Marlene sentiu o cheiro que 

saía da panela, junto com a fumaça, de um outro jeito) 

Sofia, a filha da patroa e do seu Gílson. Sofia, a irmã mais nova do Bernardo. Sofia, 

que tinha cinco anos quando Marlene assumiu o controle do fogão da família Pontes. 

Sofia, que trocava de babá quase todo ano. Sofia, do quarto desarrumado e da luta para 

tomar banho. Sofia, a que chorava sem lágrimas. Sofia, que deu umas Barbies usadas 

quando Jaiane nasceu. Sofia, que começou a trazer as amigas para o lanche da tarde. 

Sofia, da primeira calcinha manchada de sangue. Sofia, pedindo mais pipoca na sessão 

da tarde. Sofia, a que fazia gato-e-sapato do irmão e dos pais. Sofia, que trouxe o 

primeiro namorado e não apresentou a dona Marlene. Sofia, que gostava de frango 

ensopado com batata, mas nunca elogiou. 

Sofia, a que fez dona Marlene chorar quando Jaiane tinha três anos. 

Marlene não gostava muito de surpresas e era mulher de silêncios. Respirou fundo e 

continuou manipulando colheres e facas depois daquela edição do plantão 

extraordinário da jornalista Jaiane. A mãe suspendeu o tempo, que ficou boiando no ar 

da tarde do morro do Dom Bosco, e a filha boiou com ele, interrompendo o noticiário. 

Ambos, o tempo e a jornalista, à espera de um sinal da cozinheira. A fumaça também 

dançava em suspensão, com seu cheiro de frango ensopado. De muitos frangos 

ensopados. Marlene pegou um pouco do molho com a colher de pau, despejou na palma 

da mão, provou. Limpou na barra da camiseta de malha da corrida patrocinada pela 

firma do seu Gílson há cinco anos. Só então virou-se para Jaiane. 

- Não sabia que você vinha. Vou fazer aquele creme de espinafre que você gosta. 

Sofia provou o creme de espinafre da dona Marlene bem antes de Jaiane. A filha da 

patroa tinha nove anos quando a filha da empregada nasceu. Agora, a neguinha da 

Marlene vai escrever o obituário da patroinha e publicar na revista de maior prestígio e 

no site de maior audiência da cidade. Pelo menos uma das duas (ou as duas) deve estar 

pensando nestes emaranhados da vida enquanto picam o espinafre e preparam o suco de 
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laranja. A vida e a morte de Sofia serão o que delas Jaiane escolher narrar. Na bancada 

da cozinha, a hortaliça e a fruta, manipuladas pelas mãos hábeis de Marlene e nem tanto 

de Jaiane, vão perdendo sua identidade original e transformando-se em creme e em 

suco. Assim, serão saboreadas. 

Para compor um registro necrológico competente e atraente à degustação de seu 

público, a jornalista aproveita o almoço com a fonte para apurar. Na verdade, neste 

caso, a entrevistada só fez confirmar os dados apresentados pela entrevistadora: 

Sofia Kelmer de Oliveira Pontes, 42, era a filha caçula do doutor Gílson Pontes, 

renomado médico anestesista de Juiz de Fora. Formou-se em Medicina pela 

Universidade Federal e seguiu a especialidade do pai. Casou-se aos 25 anos com o 

doutor Raul Paiva, ortopedista, em evento que mobilizou o circuito social da cidade. 

Fez residência médica no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e pós-graduação nos 

EUA. Após oito anos de casamento, Sofia e Raul separaram-se, em evento que 

mobilizou o circuito social da cidade. E que se tornou ainda mais atraente ao circuito 

porque, naquele mesmo ano, a jovem doutora recém-separada uniu-se ao conhecido 

compositor popular Djalma Monteiro, 26 anos mais velho. Sofia deixou a medicina para 

dedicar-se integralmente à carreira de Djalma e passou a ser apontada como a grande 

responsável por sua redescoberta pela mídia, após quase três décadas de ostracismo. 

Ponto. Eis a Sofia. Estas onze linhas terminaram antes do frango ensopado com 

batatas e creme de espinafre. Um gole no suco e Jaiane percebeu que a mãe estava triste. 

A menina que ela ajudou a criar. A morte violenta. A menina e a morte. Dona Marlene 

perguntou se a filha viu o corpo. Muito de longe, coberto por um pano. E dona Marlene 

contou uma história ainda antes da sobremesa. Contou que um dia, bêbado, 

comemorando o sucesso de Sofia no vestibular de medicina, o patrão brindou ao seu 

poder de suspender a vida de uma pessoa. A dosagem certa na veia e a perda total das 

sensações e da consciência. O controle absoluto sobre a vida. E a morte. Anestesistas e 

Deus.  

- Doutor Gílson deve ter ficado chateado quando a Sofia desistiu de ser anestesista. 

E foi cuidar do sambista. 

A vida da filha estava definitivamente suspensa e o doutor Gílson não podia fazer 

nada. A mãe recolheu a louça e Jaiane foi para o quarto. Aquele almoço, a cabeça e o 
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corpo cansados das noites de pouco sono e das jornadas no Vale da Serra ameaçavam 

anestesiar a jornalista. Deitou-se na sua antiga cama, olhou por um momento para o 

mesmo teto descascado e a mesma luminária padrão, suja de insetos. O sabor do creme 

de espinafre ainda na língua. Convites para visitar o passado. Para reinventar a vida 

através de fragmentos. A imagem difusa da mãe sentada no canto da cozinha, engolindo 

soluços. Os olhos vermelhos de dona Marlene. Oi, filha, tudo bem? Quinze anos depois, 

dona Marlene bebendo cerveja com ela no dia em que saiu o resultado do seu processo 

seletivo para o curso de jornalismo. Naquela mesa da sala. Ela tomando coragem para 

perguntar a mãe sobre aquela tarde triste. Marlene tomando coragem para quebrar o 

silêncio. E contar. 

De olhos fechados, Jaiane revê a cena. Revê a cena que não viu. Ou melhor, revê a 

cena que viu pela narração da mãe. E dá a ela, à cena, a cor e o peso que sentiu e que 

volta a sentir agora. O passado é uma criação do presente. As imagens que Jaiane vê, 

deitada na sua velha cama, correspondem e não correspondem à narrativa da mãe. Dona 

Marlene abriu a cerveja para comemorar a conquista da filha, que furou a barreira e 

entrou pra Faculdade, e abriu o bico para contar uma história. E, imediatamente, a dona 

da história passou a ser Jaiane, ouvinte entre brahmas e a euforia de passar para a 

universidade federal. A história do dia em que dona Marlene chorou tem esta cor e este 

peso porque Jaiane escolheu. Não porque foi assim. Mas porque precisa ser assim. 

 

O pote de cerâmica era redondo e bojudo, com uma tampa em formato de vela. 

Ficava no armário embutido embaixo da escada, atrás da porta de madeira em treliça. 

Guardava o dinheiro de emergência da patroa. “Marlene, pega dois mil cruzados no pote 

para dar pro jardineiro”. Sempre tinha dinheiro no pote, abastecido diariamente de notas 

e moedas pela dona da casa. Era inevitável: Marlene, sempre que levada a recorrer ao 

pote, conferia o volume da reserva da patroa e calculava quase um salário inteiro seu. 

Mentiria se dissesse que nunca ficou tentada a sacar um naco do cofrinho da madame. 

Era bem capaz dela nem notar. Mas Marlene frequentava a igreja e tinha medo de pecar. 

Não furtarás. 

No meio da tarde, Marlene subiu ao segundo andar para guardar a roupa, lavada e 

passada, nos quartos de Sofia e Bernardo. A filha da patroa ficou lá embaixo, vendo TV 

na sala. Quando descia a escada, a mãe da pequena Jaiane ouviu a porta do armário 
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embutido sendo fechada. Terá visto Sofia fechar a porta e correr de volta para a sessão 

da tarde? Estavam somente as duas em casa. A empregada e a filha da dona do pote. 

Marlene seguiu para a cozinha. Era a hora de preparar o lanche da menina: misto quente 

e ovomaltine. Sofia, mais uma vez, não iria aceitar que o lanche fosse servido na sala de 

refeições e Marlene levaria para a sala de TV.  

A empregada estava colocando o lanche quando a patroa chegou correndo. 

“Marlene, corre, tira mil cruzados no pote e paga o táxi pra mim.” Jaiane lembra-se da 

mãe dando um gole na cerveja e descrevendo a cara assustada de Sofia. Ou será que 

inventou mais este fragmento de memória? Segue a cena. As ordens começaram a ser 

cumpridas: Marlene deixou o sanduíche na frente da menina, foi ao armário embutido, 

abriu a porta de madeira em treliça, retirou a tampa em formato de vela, abrindo o pote. 

Que estava vazio.  

(Imagine olhar para um acontecimento como quem olha para um tecido de algodão e 

vê o que ele lhe apresenta à visão imediata. Considere um relato do acontecimento 

como a descrição do tecido, da sua imagem geral. Agora pense que este tecido é 

resultado de uma trama de pequenos fios que se entrelaçam. Haverá um outro 

acontecimento a descobrir e a relatar se penetramos no interior da malha.) 

No caso do pote vazio da patroa, a narrativa do tecido, o relato do todo, seria este: a 

dona do pote ficou muito irritada porque, quando saiu de casa após o almoço, mais de 

dez mil cruzados estavam ali, guardados para suas emergências; as duas únicas 

suspeitas do furto foram interrogadas e negaram o crime; a patroa mandou, Marlene 

abriu sua bolsa para revista e nada foi encontrado; a patroa avisou que conversaria com 

o marido à noite para saber que providência tomar. E dispensou a empregada doméstica 

naquela tarde. 

Esgarçando o tecido e puxando os fios, vamos enxergar o olhar de espanto da 

Marlene ao destampar o pote vazio. A menina aumentando o volume da TV. A patroa 

subindo as escadas bufando para buscar um talão de cheque e pagar o táxi. O pote vazio 

em cima da mesa da sala de refeições e o interrogatório das duas. O rosto vermelho e o 

choro seco de Sofia: “mãe, você acha que eu sou uma ladra?” A cabeça baixa e as mãos 

trêmulas de Marlene: “eu não, senhora, eu estou aqui há mais de oito anos, nunca sumiu 

nada.” A mãe de Jaiane (três anos!) no caminho do quarto de empregada para buscar a 

bolsa, carregando seu pânico de perder o emprego, o marido que sumiu, o som do 
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barulho da porta do armário se fechando, a imagem da menina correndo para frente da 

TV. Depois, a bolsa aberta sobre a mesa, diante das duas: menos de quatrocentos 

cruzados, para a passagem e o leite. Marlene de volta ao quarto nos fundos da casa para 

tirar o uniforme, vestir-se e voltar para casa. Marlene ouvindo Sofia, adolescente 

histérica a gritar na cozinha: 

- Mãe! Só pode ser ela. Ela é preta e pobre! 

No dia seguinte, antes de colocar o uniforme, a empregada seria chamada pela 

patroa na sala de refeições da família, ao final do café da manhã, para ouvir a sentença 

proferida pelo doutor Gílson: ela receberia um voto de confiança pelos bons serviços 

prestados, mas teria dez mil cruzados descontados no fim do mês. Era quase metade do 

seu salário, mas Marlene agradeceu e foi vestir o uniforme, que tinha muita roupa para 

lavar e um emprego a preservar.  

Na hora do almoço, Sofia voltou da escola com um walkman novinho em folha. Foi 

presente da Marina, explicou à mãe. 

No fim do dia, Marlene tirou o uniforme, voltou para casa e encostou-se num canto 

da cozinha. Marlene era preta e pobre e tentou chorar escondida de sua filhinha, 

pretinha, pobrinha.  

 

Jaiane levantou-se da cama, sacudiu as imagens do passado, foi ao banheiro, lavou o 

rosto, deu um beijo e um abraço na mãe e saiu. Na porta de casa, tirou o celular da 

bolsa, selecionou a playlist “MPB clássicos”, conectou os fones de ouvido e desceu o 

morro. Tinha muitas linhas a escrever. Começava a pensar nelas, enquanto Chico 

Buarque soprava o samba de Luís Reis e Haroldo Barbosa: a dor da gente não sai no 

jornal. 

Jaiane, a walkwoman, tem que chegar logo à redação para publicar a dor dos outros. 

A dor do seu Gílson, da patroa e do Bernardo. A dor de Renata Furquim e suas filhas 

Alice e Lara. A dor da família e dos amigos do comandante Lima. Dores expostas ao 

apetite público. “Empresário juizforano e mulher de compositor morrem em acidente 

aéreo”. É a nova manchete do site. O piloto ficou para o subtítulo. Entre a casa da mãe e 

a sede da revista, a jornalista foi aquilatando a joia que caíra da pedra do Vale da Serra 
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direto para suas mãos. O empresário e o sambista (através de Sofia), juntos na mesma 

chamada, eram a garantia de explosão de visualizações e interações. A senha para uma 

tiragem especial da edição de domingo. O passaporte para o sucesso de Jaiane. Eu sou 

neguinha?: Caetano foi escalado na playlist um pouco antes dela chegar na rua Oswaldo 

Cruz e ela até ensaiou um requebro em plena Tiradentes. 

Depois da nova reportagem para o site, dobrando o número de caracteres, era a hora 

de negociar a revista com Aristeu. Ganhou capa e quatro páginas internas. Chupa, 

Esther Zanata!, pensou a enviada especial ao condomínio Vale da Serra ao sentar diante 

do teclado para caprichar no texto dominical. Hora de despejar seu talento, chance como 

esta custaria a aparecer de novo. E Jaiane pode pintar sua tela grande: descreveu o 

ambiente da tragédia, o trabalho do resgate, a reação das poucas testemunhas. 

Apresentou as vítimas. A história de sucesso de Antenor, as conquistas da Salvaterra 

Engenharia, sua participação na vida social e política da cidade, o envolvimento nas 

denúncias contra o senador Bráulio Mendonça. A trajetória inusual de Sofia, com ênfase 

na relação com Djalma Monteiro e no sucesso do compositor. Tentou entrevistá-lo, mas 

ele ainda não estava disposto a falar com a imprensa. Dedicou três linhas ao 

comandante, ex-piloto da Varig e da Tam, que deixa viúva e três filhos. Falou sobre o 

início das investigações, em busca da causa da tragédia. Contou que o voo decolou no 

fim da tarde para Vitória, mas retornou porque o aeroporto de lá estava fechado. Tentou, 

sem sucesso, descobrir com a empresa e com a família o que eles fariam na capital do 

Espírito Santo. Informou que as testemunhas não viram nem ouviram explosão na 

batida com o morro. Ouviu um especialista que falou de mau tempo e também de uma 

possível pane por falta de combustível.  

Não mencionou o pote de dinheiro que virou walkman.  

Colocou ponto final e enviou o arquivo para editoração por volta das nove da noite. 

Aristeu elogiou. 

Naquela madrugada, enquanto as rotativas davam à narrativa de Jaiane sua 

materialidade definitiva, a nova estrela da revista Leitura brilhava na noite de pagode do 

bar da Fábrica. Tin-tim! Brindava com Roberta e Renato, entre um passo e outro de 

samba no pé. 
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Não durou muito o carnaval da passista. Quarta-feira sempre desce o pano. Neste 

caso, foi no sábado mesmo. A revista estava impressa, sendo embalada e preparada para 

a distribuição que começaria no final do dia e iria até a manhã de domingo. Jaiane foi 

acordada a uma da tarde por toques insistentes de celular. Era Roberta, sua parceira, e 

depois Aristeu. Uma mesma pergunta: “viu as redes sociais?”. Não. Não vi. Estava 

sonhando com a pedra negra do Vale da Serra e Sofia correndo atrás da minha mãe. 

Outros toques. Um mesmo link no whatsapp. Para um blog e uma página de facebook 

chamados “Verdade dos Fatos”. “Quem derrubou o avião do empresário Antenor 

Furquim?”, era o título do texto. Antes de abrir e ler, ela verificou: publicado há uma 

hora, 17 mil visualizações, 2,3 mil reações, 311 comentários, 912 compartilhamentos. 

Não era possível que estava sendo furada (e com muito estrondo) antes mesmo da 

Leitura chegar às bancas e aos assinantes. 

Era. Ou melhor, alguém escreveu e postou uma história muito mais pobre e mal 

narrada que a dela. Mas muito mais atraente aos seres digitais, ávidos por linchamentos. 

Jaiane sentou-se para ler, sabendo que não ia gostar. Resumindo, para não chatear a 

jornalista (e o leitor ainda mais), o tal texto não assinado relata que uma testemunha não 

identificada tinha visto muita fumaça saindo do avião de Antenor que logo depois se 

chocaria com o morro. Que havia grande movimentação no hangar do aeroporto da 

Serrinha antes do empresário chegar para o seu último voo. Que o comandante Lima era 

muito experiente e não cometeria as falhas de deixar o Cirrus sem combustível ou de 

errar a aproximação da pista da Serrinha por causa de mau tempo. Concluia: “há fortes 

indícios de sabotagem na queda do avião PT-AFQ. A quem pode interessar a morte (e o 

silêncio) de Antenor Furquim, às vésperas de uma bombástica delação premiada? O que 

o empresário estaria preparando para contar ao Ministério Público? O senador Bráulio 

Mendonça vai ser investigado? Ou o poder e a mídia hegemônica vão se manter unidos 

para acobertar mais um assassinato político?” 

Jaiane respirou fundo. De que adianta caprichar tanto na sua tela se um borrão 

vermelho e negro explode diante dos olhos do leitor? Qual narrativa vai prevalecer: a 

que aponta de supetão uma vítima e um grande culpado ou a que, pé ante pé, percorre os 

labirintos do ex-fato? De que adianta convidar ao mergulho um público raso? O que 

faria Esther Zanata? Sob o nome “Verdade dos Fatos”, a página do facebook apresenta 

o slogan: “O real que se esconde por detrás das notícias”. Um comentário ao texto sobre 

a queda do avião chama a atenção da jornalista: “Isto sim é informação. Isto é coragem. 
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Quero ver se a revista Leitura vai escrever assim ou se o rabo preso com o senador vai 

falar mais alto!”, escreveu o dono do perfil “Indignado do Brasil”.  

Jaiane soltou-se da cama, foi ao banheiro, jogou água no rosto para lavar os 

pensamentos, voltou ao quarto e pegou o aparelho. Tinha que ligar pro Aristeu. Sabia 

que sua história, o seu acontecimento ofertado a leitores impressos e digitais, não dava 

conta de responder duas grandes perguntas: por que o Cirrus enterrou o seu bico naquele 

morro? por que Antenor e Sofia estavam juntos naquela jornada inconclusa e o que 

fariam em Vitória? Ela sabia - e seu veterano chefe também - que teria que ralar muito 

para acabar com estes pontos de interrogação. Em sua primeira construção da história, 

Jaiane dedicava algumas linhas, no perfil de Antenor, à “Operação Pão-de-Queijo”, à 

investigação sobre o senador Bráulio Mendonça, à recente condução coercitiva do 

recém-falecido em São Paulo, à sua negociação sobre uma delação premiada. Mas a 

plateia quer mais, quer muito mais, quer culpados, quer vilões. E, para chegar lá, a 

plateia não se preocupa muito com verdades ou mentiras, com fatos ou versões. Jaiane 

que se vire. Ou vai tomar uma surra das redes sociais.  

Antes de digitar o nome do velho homem de imprensa, ela teve duas idéias. 

Envolviam um botequim e um cemitério, nesta ordem. Ligou para Aristeu e do outro 

lado da conversa estava um jornalista das antigas, resignado com a nova fauna dos 

habitats cibernéticos. Um cansado boxeur, de olho roxo de tanto apanhar da pós-

verdade. Fake jabs, fake cruzados, fake ganchos, fake diretos. Cara amassada, Aristeu 

só não jogara a tolha porque ganhava bem para se manter no ringue. Assim, o chefe não 

ralhou com a jovem pupila. E estimulou que ela fosse atrás de novos golpes naquela 

tarde de sábado. Ainda que estivesse desconfiado de que ela iria bater em sacos de areia. 

 

Bar do Abílio, centro da cidade, duas da tarde. O tradicional botequim estava lotado. 

Na verdade, não só o botequim. Lotar a casa do pequeno Abílio era mais fácil que 

encher o quarto-e-sala de Jaiane. Um apertado corredor: de um lado o balcão, do outro 

sete mesinhas de dois lugares cada. Lotadas estavam também as calçadas, na frente do 

botequim e até do outro lado da rua. Zé Carioca e Sérgio Onça, de pé, bebiam cervejas e 

beliscavam um fígado com jiló que até já ganhou prêmio gastronômico. Ansiosos pela 

chegada da repórter, que havia enviado um zap para o motorista e checado que ele 

estava com o caseiro-testemunha, conforme tratado e jurado no rescaldo do resgate, na 
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madrugada de sexta. “Vou até aí”. Os dois esvaziavam brahmas desde as onze, quando 

Jaiane chegou, alvoroçando o sábado dos dois (e de mais uma dezena de barrigudos 

frequentadores da birosca e apreciadores da paisagem). 

Dois beijinhos no Zé, um aperto de mão no seu Onça. Estava feita a conexão. “Um 

copinho?”, propõe o piloto da frota Leitura. Ela topa. Fisga um jiló pra forrar. Não 

poderia ficar por muito tempo. Tinha um velório na agenda. Entre a notícia da 

surpreendente visita ao Abílio e a sua chegada triunfal, houve tempo suficiente para que 

os dois novos-velhos amigos debatessem (e apostassem) o que Jaiane procurava no 

famoso bar da rua Fonseca Hermes. Não era cerveja, nem fígado com jiló. Era assunto 

bem indigesto. Tinha fumaça no meio, mas bem diferente daquela que saía do fogão do 

seu Abílio, junto ao balcão. 

O que a jornalista queria saber do seu Sérgio Onça (e ela foi bem rapidamente ao 

ponto) era se ele tinha visto fumaça saindo do avião antes de se arrebentar acima da sua 

cabeça. “Não falei? Pode pagar a cachaça”. Aposta ganha, Zé Carioca pediu uma dose 

caprichada da Boazinha, copo PTB, na conta do companheiro. O caseiro do seu Mariano 

olhou para a menina de um jeito maroto. Pensando depois naquela expressão, Jaiane 

lembrou-se de um menino lá do morro, olhando para sua mãe depois de ter feito uma 

arte. Não sei se foram as cervejas acumuladas, o olhar aflito e pedinte da jornalista ou 

alguma culpa rondando a alma do Onça. Por alguma destas ou por todas as razões, ele 

coçou a cabeça e confessou sua arte. 

- Não vi o avião. 

Ele estava ouvindo seu programa esportivo na rádio do Rio de Janeiro e tomando 

um café na sala da casa quando ouviu o barulhão. Achou que a pedra estava desabando 

em cima dele. Correu que nem um maluco. Pulou o portão. Só quando chegou à rua é 

que teve coragem de olhar para trás. Os pedaços do trem voador já estavam 

despencando morro abaixo. Não. Não teve explosão nem fogo. Mas ele não viu o avião, 

por isto não sabe dizer se tinha fumaça. Quando a reportagem da TV chegou, resolveu 

falar que viu o bichão descendo até se arrebentar no paredão. Fica mais bacana do que 

contar que correu que nem um cagão ladeira abaixo, né? E vai aparecer no jornal. 

Zé Carioca riu. Tinha visto as postagens do facebook. Sua mulher lhe mandou. 

Sabia que ninguém havia contado sobre fumaça para Jaiane em sua apuração. Era certo 
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que ela precisava checar a mentira verdadeira. Nunca foi tão fácil ganhar uma dose da 

malvada. A repórter insistiu um pouquinho, só para não restar dúvida e porque era sua 

tarefa. Poderia existir outra pessoa que tenha visto a fumaça? Zé e Onça, a esta altura 

especialistas em acidentes aeronáuticos, garantiam que não. Chovia muito, as nuvens 

estavam baixas. Ninguém teria visto o Cirrus antes do choque. “Duvido que esta 

testemunha apareça”, desafiou o motorista. “Só se for alguém querendo aparecer”, 

analisou o caseiro – e Jaiane não soube avaliar se fora um comentário ingênuo ou 

irônico. 

Os três falavam baixo para preservar o Onça e ela percebeu que o acidente parecia 

assunto do bar todo. “É claro que foi o senador”. “O homem ia entregar ele”. 

“Sabotagem: é fácil derrubar um aviãozinho destes”. “Aposto que eram amantes”. 

“Quem?”. “O empresário e a mulher do sambista”. “Coitado”. “De quem?”. “Do 

sambista”. “Que nada, ele taí, vivinho da silva. Coitada dela que se esborrachou”. “Vão 

ficar investigando e nunca vai aparecer a causa”. “É sempre assim”. “Tão falando que 

explodiu no ar”. “Aquele avião custa mais de 20 milhões. De dólares”. “O homem era 

milionário”. “Bancou a campanha do senador. Só caixa dois”. “Fiquei sabendo que ela 

era médica”. “Largou o marido pra viver com o amante”. “Aquele samba, como é 

mesmo?, aquele... “A gente se vira...”, ele fez pra ela”.  

E assim seguiria a tarde no bar do Abílio. Cada um, cada uma, com o seu Antenor e 

com a sua Sofia. Cada freguês, cada freguesa, com sua história, com a sua verdade. 

Jaiane até sorriu quando pensou que a dela já estava escrita, mas só seria lida amanhã. 

Deixou o dinheiro para pagar uma cerveja e se despediu da dupla. Já estava na esquina 

quando viu que alguém tinha identificado Sérgio Onça do noticiário da televisão e agora 

todos cercavam o homem que viu o acidente. Centro das atenções do botequim, logo 

logo ele vai estar narrando a fumaçada que saía do avião: “parecia aqueles da 

esquadrilha!”. 

 

O cemitério conseguia estar ainda mais lotado que o bar do Abílio. Os corpos de 

Antenor e Sofia habitavam duas das cinco capelas que formam um círculo no Parque da 

Saudade. Foi feito um acordo que envolveu as famílias e a direção do estabelecimento 

funéreo com a imprensa: jornalistas não entrariam e a turma das imagens teria acesso 

por quinze minutos para fotos e filmagens, discretas e à distância. Medida praticamente 
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inócua dada a quantidade de smartphones e iphones que passeava pelo campo das 

cruzes. Os rituais eram distintos em cada uma das duas pequenas casas mortuárias, de 

acordo com nível de engajamento religioso de cada família, mas havia um traço comum: 

os dois caixões lacrados escondiam os corpos desfigurados. 

Dentro do uber que buscou Jaiane no centro da cidade e depois recolheu sua mãe no 

Dom Bosco, a jornalista chupava uma bala de menta para disfarçar o hálito de brahma. 

A Leitura pagou a corrida. Dona Marlene era o salvo conduto da moça para ultrapassar 

a barreira à imprensa e circular livremente entre parentes, amigos e curiosos que 

povoavam o parque dos mortos. Ela não tinha a mórbida intenção de narrar velórios e 

enterros a seu público-leitor, embora soubesse que ele bem que se deliciaria com uma 

descrição pormenorizada. Sua missão ali era recolher pistas sobre a relação entre os dois 

defuntos e sobre o motivo daquela viagem que não deu muito certo. 

Antes da inesperada abordagem que lhe aconteceria, Jaiane fez algumas anotações 

mentais. De um lado, o de Sofia, seu Gílson era o mais desconsolado entre todos, 

sentado à beira da urna e chorando a cada voto de pêsames recebido (em alguns casos, 

chorando de soluçar, como quando foi a vez de dona Marlene). Bernardo morava na 

Europa e mandou uma imensa coroa de flores (“Saudades, Bê e família”). Djalma 

Monteiro, o cancionista popular, não estava presente. O professor Pessoa, das suas aulas 

de teatro, estava assinando o livro de presenças. Um estranho homem de longa barba 

grisalha e camisa aberta no peito, sentado à porta da capela, não parou de acompanhar 

os passos da jornalista e da mãe. Ele ainda será apresentado, a ela e a você, mas não 

chegou a hora. 

Do outro lado, o de Antenor, que elas viram mais de longe, uma bela viúva e duas 

jovens ainda mais bonitas do que a mãe, todas de negro, perfiladas junto ao caixão e 

atendendo pacientemente à interminável série de cumprimentos pesarosos. Uma mulher 

com jeito de relações públicas, coordenando o evento, organizando a fila, recebendo as 

flores, levando água para Renata, Lara e Alice, acertando detalhes com os 

representantes do cemitério. Uma coroa de flores do grupo Leitura. E um grande arranjo 

de lírios e bocas-de-leão sobre uma folhagem verde, enviado pelo senador Bráulio 

Mendonça e família. 

E a patroa, quero dizer, a ex-patroa? Não estava na capela quando dona Marlene foi 

abraçar seu Gílson. A mãe de Jaiane, embaraçada e diante de um ex-patrão em 
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desespero, não perguntou por sua esposa. Instantes depois, estavam à porta da capela de 

Sofia, avaliando se ficariam ou não até a hora do sepultamento, quando ela surgiu não 

se sabe de onde e foi em direção às duas. Pareceu à Marlene bem mais velha do que 

quando ela deixou o emprego, há pouco mais de um ano. Dirigiu-se a Jaiane antes 

mesmo de receber condolências.   

- Vi no site que você está escrevendo sobre esta tragédia. Gostaria de pedir para 

respeitar a memória da minha filha. Em nome do nosso carinho com sua mãe. O que 

você vai publicar sobre Sofia é o que vai ficar para a história. Tenha cuidado com 

detalhes, com informações desnecessárias. 

A jornalista era suficientemente esperta para não perguntar a que detalhes e 

informações a ex-patroa da mãe se referia. Não poderia correr o risco de receber um 

índex de temas proibidos. Ainda que estivesse curiosa. Ainda que o pedido viesse de 

uma mãe que perdera a filha de forma tão trágica. Esperou Marlene cumprimentar a 

mulher e balbuciar “meus sentimentos”. E respondeu perguntando. Ossos do oficio: 

- Não se preocupe. Eu sempre tenho cuidado. A senhora pode me dizer porque Sofia 

estava viajando para Vitória? 

Marlene fez um gesto de censura àquela tentativa de entrevista. Ameaçou pedir 

desculpas. A mãe de Sofia cortou: 

- Deixa a menina, Marlene. Acho que todo mundo está perguntando isto, não é? 

Pode escrever que ela foi tratar de um assunto de família. Isto. Um assunto de família. E 

você quer perguntar também, como todos aliás, porque ela foi com o Antenor Furquim, 

não é mesmo? Diga que ele tem negócios lá. É... era... um amigo dela e de Djalma. 

Ofereceu carona. Uma carona terrível. 

Antes que Jaiane perguntasse onde estava o compositor, a patroa dispensou a 

empregada e a filha: 

- Obrigado por terem vindo. Mas eu acho que é melhor irem embora. Não estamos 

permitindo a entrada de jornalistas. 

Deu as costas às duas e seguiu para o pequeno largo, no centro do círculo formado 

pelas cinco capelas. Ali, encontrou-se com a mulher que parecia ser a chefe do 
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cerimonial das exéquias de Antenor Furquim. Antes que apontassem para ela, a repórter 

pegou a mãe pelo braço e caminhou em direção à saída do cemitério. 

 

E agora? Como enfrentar as info-narrativas histéricas sem perder a sensatez? Jaiane 

voltou do tour boteco-cemitério com as mãos praticamente vazias. Murros em ponta de 

faca. Uma fake testemunha embriagada pela repentina notoriedade. Uma mãe anti-

informação e ainda com mãos de tesoura. “Assunto de família”!? Trinta e cinco anos 

servindo a família Pontes e dona Marlene nunca ouviu falar de parente ou qualquer 

outra ligação com a capital do Espírito Santo. Ah! Como a contadora de histórias do 

Dom Bosco queria laçar uma pista que a levasse a puxar o novelo!... Descobrir uma 

testemunha real; achar uma prova verificável. E narrar para o mundo todo a história 

verdadeira daquele voo desastrado. O motivo da viagem, a causa do acidente: o grande 

furo internacional da namorada de Tintim, repercutindo de Sidney ao Tibete! 

Nada nas mãos. Poucas apostas a fazer. Claro que iria colar nos investigadores da 

Aeronática e até tentar um escambo: oferecer seu charme, receber uma exclusiva. Mas 

esses caras não abrem a guarda e demoram séculos até apresentar alguma conclusão. Se 

chegarem a alguma. Sim, checar a história da tal movimentação no hangar antes da 

chegada de Antenor, mas já adivinhando que esta narrativa tem muito mais cara de 

mentirosa que de verdadeira.  

Daqui a pouco a revista estará circulando e as linhas de Jaiane já tem cheiro de 

mofo, sua grande tela com bolor. E ainda vão dizer que ela tem o rabo preso. Não, esta 

aventura não pode parar aqui, com esta capa e estas quatro páginas guardadas no 

arquivo histórico municipal. Jaiane vai rebolar e levantar a poeira. 

O que faria Esther Zanata, a dançarina das fontes luminosas? Daria um jeito de 

puxar o senador para uma umbigada. Senador Bráulio Mendonça, o miolo quente da 

Operação Pão-de-Queijo, o dono da coroa de flores gigante. É ele a fonte para a qual 

apontam todos os holofotes. O vilão a ser esculpido em pixels e espalhado em todas as 

redes. O vilão viral. É isto, Jaiane! Use a sua ginga, dê um drible nos zagueiros sem 

jogo de cintura do velho jornalismo e põe o Bráulio pra fora, coloca ele na roda, chama 

pra dançar.  
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Como? Usando a arma do adversário ou, neste caso, usando o próprio adversário. 

Uma reportagem sobre as mentiras verdadeiras que varrem o ciberespaço e as mesas do 

bar do Abílio. Uma entrevista com o senador para responder... as redes sociais. A nova 

narrativa pautando a velha. Para o “Indignado do Brasil” do facebook, a mídia 

hegemônica engolindo e vomitando a mídia independente.  

Tudo bem, o Aristeu vai dizer que esta pauta “força a barra”, que a ética jornalística 

não recomenda... patati-patatá... Mas o que fazer com os cliques, as curtidas, os 

compartilhamentos, as vendas, os anúncios? Vamos “redimensionar” a extensão da 

barra e os limites da ética, senhor editor! Não é assim que Esther argumentaria? O 

mundo não é mais o mesmo, os velhos conceitos estão todos em crise.  

É esta a pauta, caro Aristeu. Levanta a bunda desta cadeira e mostra que a Leitura 

não tem o rabo preso. Deixa a neguinha predadora caçar o senador. A audiência 

agradece e o Carneiro vai aplaudir. 
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3 O DIÁRIO DA OLÍVIA 

UM DESABAFO NECESSÁRIO 

Nas últimas horas, estou sendo vítima de um ataque cruel e impiedoso, realizado 

através das chamadas redes sociais. Pessoas inescrupulosas e mal intencionadas, 

escondidas atrás de nomes falsos ou de pseudônimos, publicam linhas recheadas de 

informações mentirosas e especulações criminosas, buscando relacionar meu nome com 

o terrível acidente de avião ocorrido na noite de quinta-feira na cidade de Juiz de Fora, 

Minas Gerais. Estou sendo cruelmente caluniado, difamado e injuriado. Estão sendo 

desrespeitadas as memórias das vítimas: o piloto Fernando Lima, a doutora Sofia Pontes 

e o empresário Antenor Furquim. 

Perdi um amigo. Um homem de bem. Um empreendedor. Junto com ele, duas vidas 

se foram, de forma estúpida. Não consigo conter minha indignação e minha revolta 

quando vejo os abutres da internet, de forma irresponsável e abjeta, banqueteando-se 

com a difusão de mentiras sobre mim e o trágico acidente que levou a vida destas 

pessoas. Assustam-me aqueles que reproduzem e compartilham estes conteúdos falsos, 

sem o mínimo cuidado e respeito em relação à verdade dos fatos e à honra das pessoas 

envolvidas. Que tempos são esses em que somos todos vítimas potenciais de criminosos 

digitais? Em que estamos expostos a um massacre público a qualquer momento? Em 

que nos escapam os mais elementares direitos de defesa? 

Relutei antes de escrever e divulgar esta nota. Mas estou convencido de que me 

calar diante da violência e da estupidez só serve ao sucesso dos violentos e estúpidos. 

Peço aos homens e mulheres de bem que me auxiliem na tarefa árdua e quase patética 

de combater esta rede de intrigas, justo neste momento que deveria ser dedicado ao 

pranto e às orações pelas vítimas deste acidente. Informo que serão tomadas, de forma 

implacável, todas as medidas jurídicas que estiverem a meu alcance para identificar e 

punir rigorosamente estes linchadores do século XXI. E conclamo todas e todos a uma 

reflexão sobre como a nossa sociedade está conduzindo a convivência entre as pessoas 

nos novos ambientes proporcionados pelo avanço da tecnologia. 

 Em 22 de outubro de 2017,       

 BRÁULIO MENDONÇA 

     SENADOR DA REPÚBLICA 
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Juiz de Fora, 22 de outubro de 2017. Domingo, sete da noite. 

É preciso escrever em primeira pessoa. A minha. Neste momento, centenas, talvez 

milhares, de pessoas estão lendo ou tomando conhecimento de um texto do senador 

Bráulio Mendonça sobre o acidente aéreo que matou aquele homem que poderia ser o 

seu delator. Um texto escrito na primeira pessoa. Do senador. Um texto escrito por 

mim, que sou paga para isso. Acho que ficou bem eficaz o texto do senador. Ele gostou. 

Coloquei palavras fortes, dramatizei. E aí, ele sente-se forte e dramático como bem sei 

que ele não é. Ele veste as palavras que eu escolho e torna-se outro. Sou quem dou 

poder à primeira pessoa do senador Bráulio. 

A ideia deste diário apareceu no início da tarde de hoje, quando vi no canal de 

notícias o locutor lendo as palavras que organizei para o senador: “Perdi um amigo. Um 

homem de bem. Junto com ele, duas vidas se foram, de forma estúpida. Não consigo 

conter minha indignação e minha revolta quando vejo os abutres da internet, de forma 

irresponsável e abjeta, banqueteando-se com a difusão de mentiras sobre mim e o 

terrível acidente que levou a vida de três pessoas”... A história desse nosso tempo será 

contada, entre tantas outras, por palavras como estas. Seja qual for o seu destino, o 

senador será lembrado por textos assim, como também os de seus discursos e artigos. A 

comovente e corajosa trajetória de vida de seu pai, o governador Mendonça, revelada 

por sua autobiografia, grande sucesso de vendas, já está na memória da política 

brasileira.  

Todos – autobiografia, discursos, artigos, e também notas oficiais, mensagens de 

Natal e Ano Novo, cartões de aniversário, falas na TV e no rádio – escritos na primeira 

pessoa. Todos escritos por mim, da primeira à última frase. 

Este então será o diário desta minha aventura. Ou o diário da aventura de escrever 

pelo outro. Só que aqui, Olívia falando de si e por si. Uma experiência necessária. Não 

quero me esconder por detrás das palavras, como costumam fazer os homens para e por 

quem escrevo. Nestas páginas, as palavras serão usadas para me revelar. Olho no 

espelho de corpo inteiro deste quarto de hotel e me vejo. Me vejo nua. Quero ser capaz 

de narrar a mim tal como me revela este espelho. De fazer brotar as expressões mais 

sinceramente adequadas às minhas formas, à minha pele, aos meus pelos, às minhas 

dobras. Ser eu. Ainda que no papel. Mas ser Olívia Ramalho Amaral. 
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Intimidade. Liberdade. Posteridade. Acho que são estas as três palavras que 

impulsionam a escrita que começa hoje neste caderno. Encontrar-me comigo é a 

primeira meta. Já fiz análise. Foram duas tentativas. A primeira desastrosa, pela 

ausência de uma voz que não fosse a minha. Falava para as paredes, ou melhor para o 

teto, deitada naquele divã clássico. Na segunda, fluiu melhor e algumas descobertas 

foram feitas. Mas talvez esperasse, ilusoriamente, um efeito transformador que não 

aconteceu. Parei. Podemos voltar a este tema depois. Escrevi “podemos”! Meu Deus! É 

o MEU diário. POSSO voltar a este tema depois. Comento aqui a análise para destacar 

uma descoberta que fiz nestas duas tentativas: quando a gente se dispõe a organizar em 

narrativa as nossas questões, aparecem surpresas. Pequenas (e grandes) chaves e 

lembranças que estavam guardadas à espera de ser chamadas. Como se, ao ordenar a 

fala, ela puxasse um fio que se lança a um território inexplorado e pesca outras falas, 

inesperadas. É o que espero que aconteça aqui. 

Intimidade. Tenho que achar um jeito de reunir-me com Olívia de forma íntima. 

Suspeito que escrever sobre ela neste caderno vai me ajudar a chegar sem pudor a esta 

que vive se esquivando, vai me dar coragem para não esconder minhas derrotas. O 

exercício cotidiano vai me dizer se conseguirei. Para ajudar, pego a caneta bic e escrevo 

à mão. É o método que vai me deixar mais perto da fala, creio. A palavra, da mão para o 

papel, sem a intermediação da máquina. Alguém escreveu, acho que foi Kittler (depois 

vejo no google), que a datilografia, a digitação, implica a dessexualização da escrita. 

Preciso narrar com o corpo nesta minha experiência. Dedos percorrendo a folha de 

caderno, tateando o percurso do texto sobre as linhas. Dedos sujos da tinta que vou 

despejando (sou canhota). Foi Heidegger quem escreveu que a escrita à máquina 

esconde a caligrafia e, com isso, o caráter. “Na escrita à máquina, todos os seres 

humanos parecem iguais”. Olívia pode ser Bráulio na escrita à máquina e nunca na 

escrita à mão. Para encostar no íntimo, o texto tem que ser “fatto a mano”. Escritor-

artesão. (E com uma vantagem adicional: posso tirar o caderno da bolsa na hora e no 

lugar que quiser) 

Liberdade. Aqui vou colocar o que (e como) quiser. Não há regra, não há 

encomenda, não há pauta. Ou melhor, existe a minha regra de ser absolutamente fiel ao 

que me der vontade de falar. Existe a encomenda do que minha cabeça e meu corpo 

pedirem, cada um do seu jeito e como quiserem. Existe a minha pauta, cada dia com 

seus temas. Não há e não haverá amarras ao meu gesto de escrita: posso contar história, 
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chorar, filosofar, xingar, improvisar, inventar, confundir. Ir e voltar, em ziguezague. 

Mergulhar num abismo sem chão. Voar. Criar Palavras. Enfim, oliviar à vontade. À 

minha livre vontade. 

Oliviar. A história de Olívia. A minha história. Pode parecer meio contraditório em 

relação aos dois princípios anteriores (a intimidade e a liberdade), mas este diário tem 

também um compromisso com a posteridade. Vou morrer e ele fica. Fica para contar 

quem foi esta mulher. Contar, do jeito que ela quer que seja contado, é claro. Escrevo a 

história (verdadeira ou mentirosa) dos outros. Por que não escrever a minha? Ou as 

minhas? Faço aqui, portanto, assumidamente, o que uma vez li num texto crítico sobre 

diários: tornar público o íntimo, encenar o espetáculo da interioridade. Convocar a 

turma e me jogar pelada no meio da festa. 

Sim, espero que a aventura funcione e que este diário seja publicado um dia. O 

privado tornado público. Quando sua vida não está escrita, você não existe. 

 

Juiz de Fora, 22 de outubro de 2017. Domingo, onze da noite. 

De volta ao diário. É o primeiro dia. Fiz minha carta de princípios, mas há muito o 

que escrever ainda neste começo. Uma jornalista da revista Leitura ligou. A que fez a 

reportagem do acidente. Li hoje cedo. Boa matéria, bom texto. Mas o nome dela é 

Jaiane. Tadinha. Onde uma mãe ou um pai arrumam um nome deste? A Jaiane(!) quer 

uma entrevista com o senador. Quer ir além da nota que ele (eu) divulgou. Quer ir além 

do meu texto. Quer palavras autênticas dele, a jornalista... Tadinha. Ele não vai falar. Já 

fez muito em aceitar a ideia da nota. 

Querido diário... Não era assim que as mocinhas de antigamente faziam? Na falta de 

homem, conversavam com o caderno. Pois eu, na falta de homem nesta noite de hotel 

em Juiz de Fora, aproveitei que a conversa com o diário foi interrompida por Jaiane(!) 

para tomar um banho e me masturbar. Gosto de sexo. Aliás, gosto muito de sexo. 

Preciso gozar. E sou boa nisto. Em Brasília, não falta homem disposto a me ajudar neste 

serviço. Hoje, me virei sozinha. Não é a mesma coisa, mas funciona. As mocinhas de 

antigamente tinham cadeados para trancar seus queridos diários. Gozavam em silêncio. 

Até alguém descobrir a chave ou arrombar o cadeado. No meu caso, o querido diário já 
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sabe que vai ficar escancarado. Livro aberto na mesa da sala. Extimidade: não é essa a 

nova palavra da moda? 

Fim de semana foi pesado. Aquele avião caiu na minha cabeça. Tive que bancar a 

mestre de cerimônias no velório do Antenor. O senador me pediu para ajudar a família, 

que eu conheço muito bem. Até demais. O recém falecido frequentou bastante o 

endereço da assessora parlamentar Olívia Amaral, na Asa Norte, em Brasília. Bom de 

serviço o Antenor.* 

(*: depois vou avaliar se mantenho ou apago esta informação e este comentário. Sou 

amiga da Renata e das meninas. Extimidade, pero no mucho?) 

Trabalheira danada naquele velório. Afastar a imprensa, receber as coroas de flores, 

proteger a viúva e as filhas, providenciar água, café e biscoitos, negociar com o 

cemitério, espantar os curiosos com elegância. E enfrentar a concorrência com o velório 

daquela mulher (registro: Sofia foi uma concorrente terrível, e vitoriosa, no tempo em 

que eu ainda tinha sonhos e paixões. Reencontro ela agora, vinte anos depois, fechada 

naquele caixão. Foi tarde demais). E ainda tive que aturar a mãe dela...  

No meio da roda-viva, whatsapp frenético, senador apoplético. A porrada das redes 

sociais. Uma noite discutindo se deveria ou não responder. Defendi que sim, propus 

uma nota dura e emocionada. Convenci. Madrugada adentro escrevendo a nota. Três 

horas de sono. Ele aprovou às oito. Publicar, enviar, compartilhar. E ainda atender 

Jaiane(!). 

Missões cumpridas, banho tomado, tesão aplacado, convido meu estimado diário 

para o misto quente com coca cola que o serviço de quarto acabou de trazer. E para 

seguir comigo, pois acho que já está passando da hora de me apresentar. 

Muito prazer, Olívia. Jornalista, assessora, ghost writer. Mais ou menos nesta 

ordem. Me formei em jornalismo, fiz pós em propaganda e marketing, comecei a vida 

profissional em assessoria de comunicação de político, hoje praticamente vivo de 

escrever para e pelos outros. Uma redatora fantasma. Oculta. Uma vendedora de 

narrativas. Mas vamos aos poucos, Olívia.  

Começando de novo... 
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Muito prazer, prezado diário. Sou a Olívia lá de Rio Branco. A filha do Carlinhos 

Amaral. Rio Branco é como chamamos a pequena Visconde do Rio Branco, na zona da 

mata de Minas. Carlinhos Amaral é fazendeiro, dono das Fazendas Reunidas Santa 

Lúcia, aquele que foi prefeito três vezes. Cresci entre a roça e as salas e salões da 

política. Entre curral e comício. Cheiro de bosta ou de pólvora queimada nos fogos de 

artifício. Acho que tomei mais gosto pelo segundo. Sou a filha mais velha. Minha mãe, 

Maria Laura, era dona de casa. Dona de casas. O casarão da fazenda, a casa da cidade, a 

sede da Prefeitura. Mandava e desmandava em todas elas. E em seus habitantes. As 

empregadas, os funcionários, os servidores públicos, os secretários, as visitas, os 

correligionários, os cidadãos rio-branquenses. Mandava e desmandava. Em mim e no 

meu irmão Otávio. E no papai. 

Cair nas graças de dona Maria Laura era o mais eficiente passaporte para um 

emprego público, uma ajuda do trator da Prefeitura para fazer uma terraplanagem no 

sítio, uma bolsa para o filho estudar em Ubá ou em Juiz de Fora, um dinheiro para a 

campanha de vereador. Por outro lado, se dona Maria Laura implicava, o sujeito ou a 

sujeita passava aperto. Perdia o emprego, o trator, a bolsa, a eleição. Se fosse um 

comerciante, pode apostar que logo logo a loja ia ficar às moscas. Se fosse produtor 

rural, a fiscalização não ia sair do seu pé. Se fosse pai ou mãe de alguém da minha 

turma ou da do Otávio, a criança ia passar longe das festas ou das tardes na piscina da 

fazenda. E se precisasse de favor do prefeito... só se Carlinhos Amaral atendesse 

escondido da mulher. Mas, se ela descobrisse, coitado dele! 

Pelo menos um sábado por mês, Carlinhos Amaral levava dona Maria Laura para as 

compras em Juiz de Fora. Pouco mais de duas horas de viagem. Às vezes sozinhos, os 

dois, às vezes levando a gente, eu, o Tavinho e, com sorte, alguma (ou algum) 

coleguinha. Saíamos cedo, a tempo de rodar bastante as galerias do centro da cidade 

antes do almoço. Papai esperava ansiosamente por este momento. Ele gostava do 

restaurante Faisão Dourado. Era amigo dos garçons. Se este diário já tivesse sido 

inventado há trinta anos atrás, uma menina de treze anos escreveria sobre as toalhas 

branquinhas; sobre o sabor da pele crocante da leitoa assada; sobre o arroz a dodó; sobre 

o primeiro gole amargo da cerveja que seu pai atravessou escondido da mãe; sobre o 

sorvete napolitano da sobremesa. Sobre o prefeito de Rio Branco pontificando na sua 

mesa de sempre e descrevendo à família e a quem mais chegasse sua visita ao 
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governador Mendonça, em Belo Horizonte, sua incursão aos luxos do Palácio da 

Liberdade.  

Se este diário já tivesse sido inventado há trinta anos atrás, a menina escreveria 

sobre uma epifania após o almoço, sobre aquele bando de meninos e meninas, belos e 

livres, que cantavam e dançavam na festa da antiga fábrica de tecidos, então reaberta 

para operar como um imenso centro de cultura. 

Pois é, caríssimo diário que ainda não existia no dia 31 de maio de 1987, se há um 

instante que faz um clarão na história da gente e nos transforma para sempre, este foi o 

que explodiu naquela tarde, depois da leitoa, da cerveja bandida, do sorvete tradicional e 

dos relatos da corte. Eu tinha treze anos, os meninos e meninas deveriam ter uns 

dezoito, dezenove. Rostos pintados, roupas teatrais de operário, cantavam “Três apitos”, 

fazendo a ponte entre os teares da velha fábrica e os novos espaços: salas de exposição, 

palcos, cinema, oficinas de música, teatro e dança. “Quando o apito da fábrica de 

tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você”. Meus ouvidos, meus olhos, 

minha pele foram feridos para sempre naquela fábrica, naquela tarde. E eu me lembro 

de você, menina Olívia, e seu alumbramento. Queria ser como eles. Queria ser eles. 

Cantar e dançar feito aquelas pessoas ainda tão jovens e que pareciam tão felizes e tão 

senhoras de si. Meu pai estava vindo do encontro com o governador. Minha mãe, cheia 

das sacolas de compras, era a dona de Rio Branco. Mas os poderosos eram eles, 

meninos e meninas cantando e saudando o velho novo prédio pronto a tecer artes. 

Por que me detive neste instante fugaz a esta altura do relato que começo aqui, nesta 

noite de domingo? Talvez porque estou buscando entender o que me levou a ser esta 

que agora se apresenta. Talvez porque a fábrica que virou centro cultural esteja bem 

diante da janela deste hotel da cidade que habitei e deixei para trás. Talvez porque, 

como li um pouco antes de me decidir por esta narrativa, o diário se aproxime de um 

álbum de fotografias. Flash! E está ali, congelada para sempre, a imagem da menina de 

treze anos, diante dos jovens cantores de Noel. Um fragmento de mim. Um biografema, 

não é Barthes, meu querido? Que é instante. E que sai do instante para o restante de 

mim. Daquela que entrou no carro do pai para voltar a sua cidadezinha, a sua fazenda, 

com a barriga revolta, um arrepio abdominal difícil de descrever e definir, mas que 

estava dizendo (hoje eu sei): “É a vida, Olívia! Vai e vive!”. 
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Mais de meia-noite. Por que esta lágrima? Chega de oliviar. Durma bem, diário 

paparazzo. Amanhã, faremos novos cliques. 

 

Juiz de Fora, 23 de outubro de 2017. Cinco da madrugada de segunda. 

Um sonho. 

Chegamos ao aeroporto da Serrinha atrasados para o check in, Antenor e eu. 

Entregamos nossos passaportes. Recebemos as passagens. Corremos para a pista e o 

Boeing gigante já estava taxiando. Parou para nós. Uma escada magirus desceu até a 

pista e subimos feito pedreiros ou pintores de parede. Avião lotado. Dona Maria Laura, 

na primeira fila, me lança um olhar de ódio. Logo atrás, o senador faz beiço de 

reprovação. Achamos nossos lugares, minha poltrona encostada à janela, do lado 

direito. 

O jato decolou. Mas, ao invés de subir, começou a descer. Passou em frente ao 

Morro do Cristo. Vi da janela o campo de futebol da Academia de Comércio e a rua 

Halfeld enfiando-se ladeira abaixo até chegar ao rio Paraibuna. O avião segue em frente, 

sempre perdendo altura. Uma curva à direita e agora voávamos sobre a arquibancada do 

Sport. A nave entrou na avenida Rio Branco na direção Bom Pastor, sempre descendo. 

Posicionou-se sobre o corredor-canal formado pela principal via urbana de Juiz de Fora 

e foi em frente. Vi o telhado do Palácio da Saúde a poucos metros. Nas janelas do Ritz 

Hotel, olhos arregalados dos hóspedes que corriam às janelas dos quartos, quase 

tocando a asa do Boeing. Vejo duas meninas brincando de boneca no chão da sala de 

um apartamento do Edifício Primus. Uma se parece tanto comigo! A copa das árvores 

do Parque Halfeld. 

Tiro o caderno de dentro da bolsa. Abro a pequena mesinha das refeições de bordo à 

minha frente. Pego a caneta com a mão esquerda. É minha tarefa descrever este anti-

voo. Alguém tem que escrever esta história de um avião que decolou e desceu. Alguém 

tem que escrever. Quem tem que escrever é a Olívia, a que escreve. A caneta começa a 

desenhar as letras sobre o papel. Não as reconheço. Os traços que desenho não 

correspondem a um alfabeto conhecido. As letras vão se juntando como se formassem 

palavras que não consigo reconhecer. Continuo escrevendo. Já há uma folha cheia. Olho 

para ela. Um hieróglifo. Arranco a página do caderno, dobro cuidadosamente, guardo na 
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bolsa. Viro o rosto para a fileira de trás. Sofia está beijando meu professor de teatro. 

Volto à janelinha. Estamos roçando os jardins da Catedral Metropolitana, cada vez mais 

próximos dos automóveis, das pessoas. Do chão. Fecho os olhos. 

Abro os olhos, coração acelerado na penumbra do quarto de hotel. Levanto. Vou à 

janela. Vejo a fábrica iluminada, a praça vazia. Não há aeronaves no céu laranja do dia 

que teima em nascer. 

Vou tentar dormir mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. 

 

Juiz de Fora, 23 de outubro de 2017. Segunda-feira, nove da manhã. 

Começa a segunda, começa a semana. Bom dia, diário danado. Não consegui dormir 

direito depois daquele pesadelo e acho que devo desculpas por tanta agitação na 

madrugada. Já desci, tomei café, conferi sites de notícias e redes sociais. O texto-

desabafo do senador fez sucesso. As porradas do facebook continuam, claro. Mas já há 

até quem publique solidariedades. “Homem corajoso”. “Forte reação”. “Um 

linchamento sem provas”. Demonstrarei a ele, depois, com números, planilhas e 

gráficos, que foi bem sucedida a estratégia de combater atacando. Por ora, contento-me 

com a notícia de que ele vem de Belo Horizonte e vai pousar em Juiz de Fora para me 

pegar, rumo a Brasília. Forte indicador de aprovação no IBM (Índice Bráulio 

Mendonça). Viva Olívia! Oliviva! 

Vou receber a jornalista com nome de pobre às onze, aqui no lobby do hotel. Para 

dizer a ela: não. O senador já falou (com muita propriedade, aliás) através da nota. 

Desista da entrevista, menina. Mas vou encontrar a Jaiane(!), ouvir seu pedido, seus 

argumentos, com atenção e respeito. Prestigiar a moça, porque a gente tem que tratar 

bem a imprensa. E, na maioria das vezes, basta um pouquinho de carinho para eles se 

sentirem valorizados, coitados, tão dura é a vida de jornalista. 

Uma descida ao centro cultural e umas compras de linguiça e queijo depois seriam 

ótima opção para esta manhã. Mas você me provoca, curioso diário, a seguir aquele 

arremedo de biografia interrompida pelo alumbramento dos treze anos diante do apito 

da fábrica de tecidos. Ok. Vamos em frente, até que chegue a repórter atrás de seus 

apitos. Temos duas horas. 
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Nos tempos de menina, nas aulas de natação, eu adorava quando a instrutora 

mandava usar pés-de-pato. Uma sensação incrível. De uma borda da piscina a outra na 

metade do tempo. Uma experiência de superpoder. Olhando de hoje, a impressão que 

tenho é a de que atravessei a vida, dos treze aos dezessete anos, com pés-de-pato me 

impulsionando. Super-Olívia, a que voltou encantada de Juiz de Fora, no início daquela 

noite de maio de 1987, e que cruzou feito um raio as águas da adolescência rio-

branquense até voltar à cidade da fábrica de sonhos para fazer cursinho.  

Neste tiro de quatro anos, milhões de acontecimentos em alguns segundos: os 

operários cantores me apresentaram Noel, que me levou a Chico, que me trouxe 

Caetano, que me ligou a Cazuza. Saudações a quem tem coragem. Coragem de cantar e 

beijar na boca pela primeira vez na praça das Mercês. De dar uma banana para o Brasil 

do bigode de Sarney. De chorar abraçada a Mazé e a Ju, as amigas de desejos e sonhos, 

porque os meninos zombaram dos meus peitos grandes. De sentir a sensação quente, 

pegajosa, e confirmar o sangue na calcinha. De ver e ler sobre muito sangue no Iraque. 

De assistir no Jornal Nacional os alemães fazendo festa para derrubar o muro e de achar 

lindo, mesmo sem entender muito bem o porquê. Os pés-de-pato me conduziam veloz, 

sem descanso, por vezes num mergulho no fundo d‟água por outras quase flutuando 

sobre a lâmina, mas sempre em frente. Sempre em frente, acelerada e gulosa, à outra 

borda. De onde sairei da piscina num pulo para viver longe dos pais e da pequena Rio 

Branco, para experimentar a cidade dos cantores-dançarinos, para desbravar os prazeres 

e mistérios do mundo.  

Desconfio que voltarei outros dias a este caderno para colher e contar pérolas desta 

viagem alucinante com pés-de-pato. Agora vamos em frente, a outras alucinações, 

insaciável diário. Olívia Amaral, filha do prefeito Carlinhos Amaral e da primeira-dama 

Maria Laura Amaral, chega a Juiz de Fora no mês de seu aniversário de dezessete anos 

para estudar para o vestibular de Direito da Universidade Federal. Seu pai fazendeiro 

vendeu uns bois e comprou um apartamento de dois quartos na rua Santa Rita, bem no 

centro da cidade. Nele, a vestibulanda vai morar com sua amiga e conterrânea Maria 

José Abranches, filha do seu Mané da Farmácia, compadre do prefeito. A Mazé do 

Mané vai tentar Medicina. As duas vão dividir um dos quartos, pois o outro ficará 

reservado para as visitas dos pais, nos finais de semana. Uma mesada razoável vai 

garantir o cumprimento das despesas necessárias, do apartamento e do dia-a-dia na nova 

cidade. O dinheiro da amiga será um pouco menos razoável, porém suficiente se usado 
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com cálculo e parcimônia. O cursinho pré-vestibular fica a dois quarteirões do apê. As 

aulas de inglês também. Tudo nos conformes, diria Carlinhos Amaral. 

O que Carlinhos Amaral não precisa saber é que muitas aulas da tarde seriam 

trocadas por sessões no cine Excelsior ou no cine Festival. Que as moradoras da rua 

Santa Rita andariam juntando suas mesadas e colocando um novo tipo de planejamento 

financeiro em prática: miojo baratinho no almoço de forma a sobrar para cervejas, vinho 

de garrafão e maconha. O que Carlinhos Amaral não precisa saber (e que dona Maria 

Laura só vai ficar sabendo porque era preciso de algum tipo de apoio feminino mais 

experiente) é que as camas do quarto das meninas abrigariam suas inaugurações 

sexuais, depois de uma aposta entre elas sobre quem iria dar primeiro. Olívia ganhou e 

depois eu conto esta história. O que Carlinhos Amaral e dona Maria Laura não sabem 

ainda, mas logo terão que saber, é que, seduzida pelas aulas do professor de história, 

empolgada pelas investigações dos repórteres sobre os escândalos do governo Collor e 

desconcertada com o filme que conta as aventuras dos jornalistas que levaram o 

presidente Nixon à renúncia nos Estados Unidos (e também apaixonada por Robert 

Redford ou Bob Woodward ou dos dois), Olívia já tinha decidido que não faria Direito. 

Faria errado, pois só o erro, a insubmissão, o desafio mudam o mundo. E Olívia iria 

mudar o mundo. Olívia seria jornalista.  

Santa ingenuidade! Mas esta era eu, incrédulo diário. Onde foi que eu me perdi? Em 

que trecho da estrada de ferro meu trem descarrilou? Em que estação ficou para trás esta 

Olívia? Talvez eu descubra um dia, talvez as linhas deste caderno me ajudem a procurar 

aquela Olívia. Quem sabe não foi já nos anos de faculdade que meus sonhos começaram 

a envelhecer? Neste percurso, descalcei os pés-de-pato e boiei, deixando as águas me 

levarem, ao sabor das correntezas. Mas existiam tormentas nesta navegação. Eram 

tantos os caminhos das águas! As águas de McLuhan e Umberto Eco nas aulas de teoria 

da comunicação. As águas das ruas, Olívia-Cara-Pintada gritando pelo impeachment da 

república das Alagoas. As águas dos criadores, vinis e CDs rodando na minha 

imaginação, cineclubes, o grupo de teatro: Olívia perto dos meninos da fábrica de 

tecidos. 

E as águas das paixões, especialmente aquela, arrebatadora e destruída, pelo 

professor de teatro 27 anos mais velho. Garotos perdem tempo pensando em brinquedos 
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e proteção, desejo sem paixão. E eu não queria saber de garotos, nem de truques contra 

a emoção. Quem diria... Hoje, vivo de truques contra a emoção. 

Talvez, revendo agora, os sonhos descarrilados, os truques do coração de pedra 

tenham mesmo começado ali, naquelas que foram as primeiras grandes porradas. Numa 

noite de Sangue de Boi e marijuana, escrevi minha declaração de amor. Todas as 

palavras apaixonadas que faziam parte de meu repertório. Caprichei. Reli na manhã 

seguinte, coração aos solavancos, coloquei num envelope bonitinho e dei um jeito de 

deixar no escaninho do professor Pessoa. Foram dois dias até sua próxima aula. “Olívia 

Amaral”, recitou ele na chamada, no mesmo tom empostado de sempre. Não olhou para 

mim, ansiosa, a responder “presente”. Não olhou para mim durante a aula. Saiu 

apressado ao final. Sem olhar para mim. Uma semana depois, empurrada por uma súbita 

coragem, fui atrás dele no estacionamento. “Você viu minha carta?” “Desculpe Olívia, é 

impossível, eu podia ser seu pai” E apresentou outras palavras em tom suave, mas que 

queimavam feito o ferro de marcar o gado do meu pai. Palavras, mesmo suaves, podem 

queimar.  

Mas este encontro no estacionamento foi só a primeira porrada, talvez a mais 

branda. Se palavras podem queimar, imagens incendeiam. E aquela que vi nos jardins 

da igreja de São Sebastião volta e meia reaparece teimosa, queimando, ardendo meu 

sono. Foi no fim do desfile da Feliz Lembrança, no carnaval de 94, três meses depois do 

nocaute do estacionamento. Estávamos todas na ala do teatro. Ele também, é claro. Na 

volta para o parque Halfeld pela rua Santo Antônio, vi os dois bem ali, no gramado da 

igreja de São Sebastião, num beijo de happy end de filme americano dos anos 50. 

Professor Pessoa, de Deus Baco; Sofia, minha companheira de ala, de Ariadne. Ela, 

estudante de Medicina, um ano e oito meses mais nova do que eu, conforme apurei 

ainda naquela madrugada com a turma do teatro. Ele podia ser pai dela. Já era quarta-

feira. De cinzas. A segunda porrada não teve palavras.  

Se bem me lembro, foi justamente nelas que me refugiei depois do incêndio. Nas 

palavras que me ofereciam seu poder de aturdir, de envolver, de espantar, de convencer. 

Nas palavras que me encantavam por sua graça ou por seu som ou por seu poder de  

surpreender ou de iludir. E de consolar. E de protestar contra a vida, contra o mundo, 

contra Deus. Palavras de Drummond, de Garcia Lorca, de García Márquez, de Proust, 

de Borges, de João Cabral, de Dylan, de Brant, de Cacaso, de Barthes, de Octavio Paz. 
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Palavras escondidas e reveladas nas pilhas de livros e discos que envolviam minha 

cama. Depois daquele carnaval, o melhor lugar do mundo era ali, refugiada, mergulhada 

no meu pequeno imenso mar de palavras. 

Quando vi, estava brincando com elas, provando, testando, soprando, gritando, 

errando, acertando, morrendo e matando com elas. Não serei modesta, exigente diário. 

Acho que elas também gostaram de mim. Palavras de Olívia tirando dez nas provas e 

reportagens do curso. Palavras de Olívia nos livretos de poesia estudantil. Palavras de 

Olívia nos manifestos dos Diretórios Acadêmicos. Palavras de Olívia na boca do orador 

da turma de formandos em Jornalismo, no dia 17 de dezembro de 1995. Palavras de 

Olívia preenchendo cartas das amigas para os namorados, os ex-namorados, os quem-

sabe-futuros-namorados. Só não mais palavras de Olívia para pessoas que ela desejasse 

de verdade. 

Tocou o telefone do quarto. É da portaria do hotel. Fica aí me esperando, meu 

diário, meu novo companheiro de palavras. Vou até lá embaixo, encontrar a jornalista. 

Troco umas palavras com ela, negocio umas outras e já volto. 

 

Céu do Brasil, 23 de outubro de 2017. Segunda-feira, cinco da tarde. 

O senador Bráulio Mendonça dorme na poltrona à minha frente. Ronca. Vamos em 

céu azul de brigadeiro rumo à capital do país. Ele recebeu congratulações de deputados, 

de colegas do senado, do presidente do partido e até de ministros, pela nota de combate 

ao “linchamento digital”. Bebeu meia garafa de vinho e almoçou. Está satisfeito. Chego 

a pensar que está orgulhoso das palavras que assinou e espalhou. Ele me agradece e me 

elogia. Mas sinto que está agradecendo e elogiando a si mesmo (e a seu pai) pelo talento 

de identificar e de comprar o meu trabalho. Sim, o senador dorme orgulhoso. Eu bebi 

com ele a outra metade da garrafa e brindei: “É preciso ter coragem de lutar pela 

verdade, senador!”. Tim-tim. 

O jatinho da família Mendonça é da mesma marca do que arrebentou com Antenor e 

Sofia (ela mesma, a Ariadne, a componente da minha ala, a do beijo na boca no 

gramado da igreja, a do meu incêndio). Cirrus é o nome dele. Nunca prestei muita 

atenção neste detalhe, mas aprendi com a reportagem da Jaiane. Jaiane... O vinho, a 

altitude, o balanço do avião, as noites mal dormidas em Juiz de Fora, as conversas com 
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o senador-patrão, a mulher que roubou meu sonho de juventude encaixotada naquele 

cemitério: esta mistura zonza minha cabeça (e eu odeio perder o controle). Mas o que 

acontece comigo agora - este estranhamento, este desconforto - começou antes. 

Começou durante e logo após o encontro com a neguinha da revista Leitura. Ela me 

deixou ali, naquele hall de hotel, e foi lá que eu comecei a perder o controle. Preciso 

retornar e pensar mais sobre esta conversa. Organizar e registrar o diálogo. Mas, agora, 

os pensamentos chegam e fogem. Balançam como o Cirrus, solto no espaço. Pedaço de 

lata boiando no ar. 

O Cirrus do Antenor e de Sofia virou lata esmagada. Com eles dentro. Mais 

esmagados ainda. Homem cheiroso, o Antenor. E rico, muito rico. Agora não tem 

cheiro nem fortuna. Mulher danada, a Sofia. E bonita, muito bonita. Agora não tem 

mais beleza, nem professor de teatro, nem compositor popular. O senador dorme e 

ronca. Está orgulhoso e satisfeito com sua resposta. O avião balança mais um 

pouquinho. Estou com Bráulio Mendonça há 15 anos, desde que ele era deputado 

estadual. Meu pai era cabo eleitoral do pai dele em Rio Branco e pediu. Fui. Para o 

gabinete do filho do governador, promessa da política mineira. A faculdade tinha ficado 

para trás, o jornalismo com ela. A pós em marketing e publicidade no Rio também. 

Estava desempregada e fui. Sempre gostei de política, pensei. Cheguei trazendo 

palavras, era o que eu tinha para oferecer. Aos poucos, comecei a ganhar a confiança do 

deputado, até me tornar a sua voz.  

15 anos. Ele ronca na minha frente e já nem sei mais se o conheço. Já nem sei se o 

conheci. No começo (eu ainda não tinha trinta anos, ele não tinha quarenta), acreditava 

que era capaz de perceber suas intenções, ler seus pensamentos. E traduzir através dos 

textos que ele me encomendava. Hoje, já não sou capaz de distinguir o que ele pensa do 

que eu penso. Ou do que eu penso que ele pensa. O Cirrus balança. De leve. O vinho na 

minha cabeça também. 

Seríamos capazes de pensar em jogar o Cirrus do Antenor e daquela mulherzinha 

contra aquele morro? E agir para isto? 

 

Brasília, 23 de outubro de 2017. Segunda-feira, dez da noite. 
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Estamos em casa, diário meu. Já teve cochilo na poltrona, banho, pão integral com 

ricota e chá (segunda = dieta). Não tem mais balanço de avião ou de vinho. Terra firme, 

pé no chão. Reli o que escrevi no voo cambaleante. Linhas tortas tateando respostas 

retas. Respostas como as que tentei lançar a Jaiane. Ah, Olívia! Você sabe quantas 

perguntas e dúvidas estão por trás daquelas respostas. Resposas afirmativas, objetivas: 

não é assim que querem os jornalistas? Respostas de fachada. 

Objetivamente, olhe ao redor, inquilino diário. Esta é a sala da minha casa. Da nossa 

casa. Moro sozinha e estou no meu canto favorito do sofá. São dez anos de Brasília, 

desde que o Bráulio elegeu-se deputado federal. Gosto daqui. Gosto do silêncio que 

cerca este apartamento na Asa Norte. Gosto de saber que estou há dez minutos de carro 

da sala onde trabalho, no Senado. Gosto de falar que gosto de Brasília porque me agrada 

dizer a mim mesma: Olívia, você está bem. Olívia, você vive bem. Olívia, você é uma 

profissional de sucesso na capital do país. Olívia, você ganha muito bem para os 

padrões de um jornalista. 

(e quando algo diferente acontece comigo, quando o silêncio que me envolve se 

agiganta e me oprime, quando não soam bem aquelas frases de auto-afirmação que 

preciso dizer para Olívia: então tem uma caixinha de pílulas na mesa de cabeceira do 

meu quarto. É só engolir, deitar e fechar os olhos, que passa) 

Hoje é um desses dias entre parênteses. Mas vou trocar o comprimido por essas 

linhas de caderno. Ou pelo menos adiar a solução química. Vou revisitar o encontro 

desta manhã no hotel em Juiz de Fora. Acho que vale a pena para cumprir os 

compromissos que me fizeram inventar este diário. Acho mesmo que é necessário. Vou 

reencontrar Jaiane e tentar decifrar quais são as palavras que me devoram desde o 

primeiro instante em que a vi. Buscar as palavras que meu coração teima em não dizer. 

As pernas doem nesta posição no sofá. Vou à mesa do escritório. É preciso uma postura 

ergonômica para enfrentar a jovem jornalista e os desconfortos que ela me traz. 

Pronto, ansiolítico diário. Vamos à manhã de hoje. De volta ao hotel. Quando a 

porta do elevador se abre há pouca gente no hall. Um homem de terno, em pé junto ao 

balcão, faz seu checkout. Um casal mais idoso está sentado num sofá, diante da porta de 

entrada. Um mensageiro uniformizado organiza os folhetos de turismo e negócios sobre 

a mesa. Ao fundo, de costas para o elevador, uma mulher examina um óleo sobre tela na 

parede. Um Dnar Rocha. Entrevistei o pintor para o Jornal Laboratório da faculdade. 
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Ela usa um vestido estampado de viscose que desce até o pés. Um decote revela as 

costas negras. É alta e magra. Um turbante lilás, no tom predominante da estampa do 

vestido, envolve os cabelos crespos. É Jaiane, a menina que quer capturar o senador e 

que vai bagunçar a minha segunda-feira. Jaiane e sua bolsa de couro sintético e alça 

longa. Jaiane e sua sandália anabela com salto de corda. Jaiane e seus óculos de aros 

azuis. Através deles, ela me vê quando se vira. O longo vestido leve se movimenta com 

ritmo e bossa. Seus lábios ocres desenham um sorriso profissional, quase carinhoso. Ela 

precisa me seduzir. 

- Olívia? 

Descrevendo aqui, depois que uma conversa e muitas não-conversas se 

desenrolaram entre nós, pode ser que tenha mesmo acontecido (ou pode ser uma falsa 

lembrança inventada pelos acontecimentos posteriores). Talvez esteja dramatizando, 

mas não importa. É o que sinto agora. O que tenho a narrar é que um estranho arrepio 

me percorreu o corpo naquele primeiro impacto. O seu gesto de corpo, o seu vestido que 

balança, o seu rosto de traços fortes e belos, a sua voz rouca pronunciando meu nome. 

Jaiane, a neguinha da revista Leitura, que eu só conhecia de uma pequena foto junto à 

assinatura de sua reportagem, revelava-se ali, a mim, muito mais poderosa do que eu 

poderia esperar. Aquele arrepio foi um sinal e eu acionei minhas defesas, meus truques 

contra a emoção. 

- Jaiane? 

A Olívia Relações Públicas, que desceu do quarto disposta a oferecer carinhos e 

doces negativas a Jaiane, jornalista como ela, foi substituída imediatamente pela Olívia 

Assessora, guardiã fiel de seu chefe, dura na queda, inflexível. Uma mulher superior. 

Poderosa aqui, menina do turbante lilás, poderosa aqui sou eu. Por que, diário danado, 

guardei o sorriso de boas vindas, acionei o tom de voz que censura e intimida, mal 

toquei sua mão estendida, oferecida? Por que mudei a conduta planejada antes mesmo 

de me aproximar da repórter? Por que mudei de personagem? Que atmosfera atravessou 

o ar daquele hall de hotel e me impôs aquele tipo de conexão com ela? Você tem medo 

de quê, arisca Olívia? 

Talvez de mim mesma. Estava ali, diante da jovem jornalista, linda e negra, esta 

mulher de meia-idade, seus cabelos pintados, sua pasta de couro legítimo, sua camisa de 
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crepe de seda marfim, sua calça preta de microfibra impecavelmente cortada, de pé 

sobre seu escarpim. Esta que quis-ser-e-não-foi jornalista, ora travestida de mulher de 

negócios. Mas não há o que negociar com esta moça, acredite, atento diário. Ela é 

jovem. Ela ainda não sabe de nada. 

E, como não sabe, ela é livre. Após o cumprimento desigual, Jaiane sugeriu que nos 

sentássemos para conversar numa pequena saleta, contígua ao hall. Acho que respondi 

alguma coisa como “podemos conversar aqui mesmo”. Ela rebateu de um jeito sério e 

gentil, falando de privacidade e da importância do assunto. Cedi. Havia muito o que 

negociar com esta moça.  

Sentamos nas duas poltronas da sala, que ficavam bem próximas uma da outra. Ela 

cruzou as pernas deixando à mostra o tornozelo rijo e torneado. Tirou da bolsa um 

exemplar da revista que circulou ontem com sua reportagem de capa e me ofereceu. 

Agradeci e recusei. Já tinha lido, obrigada. Perguntou-me o que achei da sua matéria. 

Jornalistas precisam de aprovação, de aplauso. Achei boa, respondi, e acho que dei 

parabéns, secamente. Ela agradeceu e disse que tinha visto a nota do senador: “forte”, 

“corajosa”. A ideia da palavra “desabafo” no título para atrair os leitores. Muito bom. 

Não pude agradecer. Nunca posso. “O senador agradece”, respondo, às vezes, 

dependendo de quem elogia e dos interesses do senador. Não é o caso. 

Cruzo as pernas também. Meu escarpim quase toca a sandália anabela e a batata da 

perna negra. Recuo um pouco. Ela avança o corpo na minha direção. Seu cheiro é 

agradável, não posso negar. Ela me chama de Olívia, mais uma vez, e apresenta a fala 

que deveria estar ensaiando há algum tempo. Desempenha muito bem o seu papel na 

cena. É uma personagem crível. Olha nos meus olhos e diz que o texto do senador é 

bom porque é “humano” e transmite uma impressão de sinceridade. Mas é apenas uma 

nota assinada. Ela oferece mais. Em uma entrevista, a narrativa do senador estaria mais 

“quente” (sim, ela usou esta palavra) e soaria mais convincente. O impacto no público 

seria muito maior, pois, ao invés de uma nota oficial, os leitores leriam uma matéria 

jornalística, de uma revista respeitada por sua credibilidade. Mediada pela revista (e 

pelo texto dela, Jaiane) a verdade do senador receberia o carimbo de autêntica. Seria 

bem mais real. 

Cuidado, inexperiente diário. Não se deixe seduzir pelos olhos negros, pelo perfume 

e pela batata da perna de Jaiane. Muito menos por estes argumentos aparentemente tão 
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atraentes. Jornalistas são ardilosos e traiçoeiros. Oferecem o paraíso para conseguir a 

entrevista e depois publicam o inferno. E não estarão mentindo, nos dois casos. Paraíso 

ou inferno construídos por palavras, ancoradas em declarações e fatos. É só uma 

questão de peso, de ângulo - e dos objetivos. A Olívia que iria mudar o mundo com as 

palavras, arrancando com elas os véus que encobrem a verdade, demorou um pouco a 

aprender essas artimanhas. A descobrir que mesmas histórias podem ser contadas por 

Deus ou pelo Diabo. O brilho nos olhos de Jaiane me faz lembrar aquela Olívia de 20 

anos de idade, devidamente morta e enterrada em algum ponto da sua jornada.  

A “verdade do senador”... Pobre Jaiane, que ainda não levou a rasteira da perna do 

tempo! Pobre Olívia, que já não pode mais refazer a jornada. 

Convoco Olívia, a Amarga, para responder à proposta da jornalista. Oliviamarga, 

mulher cruel.  

- Menina, não precisa fazer teatro. Sei muito bem porque você está me pedindo esta 

entrevista. E não é para ajudar o senador. 

Oliviamarga adota a entonação e o gestual da Madre Superiora do Colégio Sagrado 

Coração de Maria, de Ubá, onde estudei quando menina e fiz a primeira comunhão. 

Quando reprovava e repreendia, ela prolongava as sílabas tônicas, quase como quem 

canta, em tom grave. E juntava as pontas dos dedos das mãos, balançando ritmadamente 

à frente do peito. A prosódia e a performance corporal da Irmã Marina foi adotada e 

copiada como meu modelo para quando eu deveria exercer autoridade. A escolha das 

palavras reforçava a relação de poder. 

Jaiane descruzou as pernas, pousou as mãos cruzadas sobre o colo e manteve seu 

olhar fixo no meu. Atenta, sem balançar a cabeça ou esboçar sentimento na expressão, 

me ouviu dizer que era evidente que ela queria uma entrevista com o senador porque as 

redes sociais o haviam transformado no personagem mais citado quando o tema é o 

acidente de avião. Que a sua reportagem na revista fora engolida pelas narrativas de 

facebook e twitter. Que não havia nenhuma razão factual, nenhuma informação 

concreta, que justificasse a escolha dele como fonte pela revista. Que a estratégia de 

uma pauta sobre fake news seria apenas uma isca, um despiste. Oliaviamarga, com voz 

e mãos de Madre Superiora, disse a Jaiane que ela atropelava critérios éticos, 

inventando um jeito torto para sua verdadeira intenção: colocar a foto do senador no site 
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e depois nas páginas da revista, junto da hashtag #quedadeaviaomataempresario. E para 

finalizar a resposta amarga e cruel, como fazia Irmã Marina, abaixei o volume da voz, 

cruzei os dedos das mãos e piedosamente aconselhei a “menina”: ela deveria ir atrás dos 

fatos, deveria apurar, antes de decidir por uma narrativa – e não ao contrário. 

Jaiane não se perturbou. Voltou a cruzar as pernas e, desta vez, sua voz rouca estava 

mais firme, as palavras saíam em sequência mais rápida. “A senhora está certa”, rebate 

a moça que eu chamei de menina com aquele tom de colégio de freiras. A senhora 

Olívia pediu este tratamento, não pode reclamar e tenta reproduzir o que ouviu dos 

lábios ocres da menina: 

- A senhora está certa. Estou aqui atrás de uma narrativa nova. As pessoas querem 

narrativas novas, prestam atenção em histórias, pedem personagens. Só estão 

enxergando as narrativas. Andam se esquecendo dos fatos. É por isto que os narradores 

de facebook estão dando uma surra de audiência em nós, jornalistas. Eles não precisam 

dos fatos. A senhora tem razão. Estou correndo atrás de likes perdidos para um blog, 

para um perfil de facebook. E não tenho culpa se eles escolheram o seu senador como 

alvo. Todos precisamos de público, dona Olívia. Eu, a revista, o senador, a senhora que 

escreve por ele, os escritores de redes sociais. Sem público, nenhum de nós 

sobreviveria. Se a senhora me ajudar, eu também estarei ajudando a senhora e a seu 

senador na busca de seus públicos. Meus argumentos não são teatrais. Acredito mesmo 

neles. Não sei se minha entrevista com o senador terá mais audiência do que o blog 

„Verdade dos Fatos‟ ou do que o „Indignado do Brasil‟. Ou do que a sua nota do 

senador. É bem provável que não. Mas eu preciso tentar. Dar um passo além desta capa 

de revista. E garanto que vou lutar pelos fatos, dona Olívia. Uma luta inglória, eu sei. 

Mas posso lhe garantir que não vou colocar aspas em nada que não corresponda 

exatamente ao que o senador me disser. Não vou publicar nenhuma informação que não 

esteja atestada. Eu sou jornalista, a senhora já foi. Eu dependo da crença numa verdade 

possível. 

Um avião bateu de frente num morro próximo ao aeroporto de Juiz de Fora. 

Morreram o piloto e dois passageiros. Um deles já se deitou naquela cama que entrevejo 

aqui do meu escritório. A outra é médica e mulher do compositor de “A gente se vira”, 

nosso hino dos botequins universitários (e a verdadeira amante do Pessoa, minha grande 

paixão). Estas são as verdades possíveis para mim, cara jornalista. As que foram 
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possíveis a você estão na sua narrativa nesta revista. Entendo que queira mais, muito 

mais. Você tem um público insaciável para alimentar. É ele que garante seu emprego, 

seu salário, que paga este vestido, esta bolsa, esta sandália, este turbante lilás. 

E você ainda tem uma crença, Jaiane! Que inveja de você. Eu fui jornalista, você 

ainda é. Você luta, Jaiane.  

Não tenha pena de mim, diário companheiro. Deixa que eu choro sozinha na solidão 

e no silêncio do Planalto Central do país. Fui eu quem provocou. Olívia, a amarga, a 

cruel, a cética, a autoridade, a madre superiora. Foram elas que pediram a jogada da 

menina jornalista. Uma cortada que atravessou a rede e me acertou em cheio. Fosse 

Jaiane a jogadora de vôlei que fui no colégio, ainda tripudiaria, rosnando por debaixo da 

rede e apontando para a adversária caída: “bom pra você aprender”. Mas Jaiane meteu o 

braço e se calou. Ainda tinha seu objetivo e precisava desta senhora que tomou a 

bolada. 

Claro que a senhora não lhe falou da sua admiração e da sua inveja. Não confessaria 

seu fracasso. Afinal, para alimentar os públicos do senador Bráulio Mendonça, ganha 

por mês cinco ou seis vezes mais do que a menina. E o senador precisa oferecer a eles 

sabores bem agradáveis porque ano que vem tem eleição. Encarei Jaiane, a lutadora, e 

me dei conta de que estava com saudades de mim. Engoli o ar e as palavras que 

mordiscavam minha cabeça. Recolhi a Olívia Assessora, desativei a Irmã Marina. 

Descruzei as pernas e, num movimento não planejado, quase toquei no ombro nu de 

Jaiane. Outra atmosfera nos enredava. Não tenho certeza, mas acho que falei algo como 

“desculpa” ou “perdão”. Não tenho certeza. Lembro-me de que, próximo de acariciar 

sua pele negra com minhas mãos pálidas, disse-lhe que a entendia. Que gostara de sua 

franqueza. Que sentia que nela poderia confiar. E esse era mesmo o meu sentimento.   

(e também, pragmático diário, não seria prudente para o senador que esse meu duelo 

com a representante da revista Leitura terminasse com mais de uma vítima. De ferida, 

basta eu) 

Naquela cena, agora, atuavam outras duas Olívias: a Melancólica, que a força e a 

juventude de Jaiane acionaram, e a Olívia RP, que tinha o dever profissional de bem 

tratar a imprensa. Uma ajudou a outra. Com outro timbre de voz (aprendi estas 

variações com meu querido e depois odiado professor de teatro, amor e ódio platônico  
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que não morreram nunca) e gestos agora suaves, usei expressões adocicadas - como 

“lamento muito”; “gostaria que pudesse ser diferente”; “quem sabe, mais à frente?” – 

para lhe dizer que sua pauta teria que cair. Não seria adequado ao senador ampliar a 

ligação de seu nome público com uma tragédia feito essa da última quinta-feira. Contei-

lhe que mesmo a nossa nota foi uma decisão muito controversa, muito difícil, e que eu 

não tinha até agora nenhuma certeza sobre ter sido um movimento eficiente. “Não, 

Jaiane, o senador não vai poder lhe ajudar em sua disputa com o voo livre e sem 

compromisso das narrativas digitais”. 

Jaiane ajeitou a alça do vestido, guardou a revista de volta à sua bolsa de alça longa 

que estava sobre a mesinha e me disse: “que pena”. Aí, talvez por uma gentileza 

autêntica, talvez para me agradar como uma fonte em potencial, relatou que escreveria 

um pequeno texto para o site, usando como base a nota-desabafo. E que, para o futuro, 

faria a sugestão de uma matéria genérica sobre o fenômeno das informações não-

verdadeiras nas redes sociais. Neste contexto, distante da cobertura da morte do 

empresário quase-delator, voltaria a propor uma conversa com o senador. Estimulei a 

pauta e me ofereci para ajudar. 

Para não perder a viagem (ou será que ela sabia de alguma coisa a mais?), Jaiane 

disse que tinha me visto no velório, me perguntou se eu conhecia Antenor e Sofia e se 

tinha alguma informação sobre os motivos que levaram a mulher àquele voo fatal. Sim, 

conhecia Antenor, estive com ele algumas vezes em eventos sociais quando 

acompanhava o senador. Não, não conhecia Sofia e nem imagino porque ela estava no 

avião. Ela não precisa saber da minha inveja, do meu ciúme, da minha dor. Ela não 

precisa – e nem deve – saber de tudo o que sei. 

Pouco antes de se despedir, Jaiane voltou a olhar para dentro dos meus olhos e me 

desconcertou de novo, com a voz rouca disparando uma pergunta curta: 

- Você sempre escreve a verdade, Olivia?  

Foi impossível disfarçar a reação. De susto? De desconforto? Recuei o tronco que se 

curvara na direção dela e colei as costas na poltrona. Respirei. Talvez o certo neste 

instante fosse chamar de novo a Irmã Marina. Ou encerrar a conversa. Mas Jaiane era 

fascinante demais para velhas artimanhas de defesa. Para me esconder por detrás de 

minhas personagens.  
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 - Eu tento, Jaiane. Tento me aproximar da verdade. Mas já o faço sabendo que ela 

sempre foge. Quando escrevo para e pelo senador, escrevo as verdades dele. Que se 

transformam em verdades minhas enquanto monto a narrativa. E que tornam-se 

verdades de papel ou de tela de computador e celular quando alguém as lê. Verdades 

são ilusões, Jaiane. É duro, mas é necessário saber disto. Somos parecidas, nós duas. 

Você passa o dia tentando capturar a verdade e ela sempre vai escapulir das suas mãos. 

Aí você escreve com o que lhe restou. E seu texto instala uma outra verdade. Que 

jamais será aquela que você achou que seria capaz de apreender, de domar. Você nunca 

achou curioso que, desde a faculdade, chamamos nossas narrativas jornalísticas de 

“matéria”? Matéria é um conceito da física, lembra? É tudo o que tem massa e ocupa 

espaço. É uma forma. Uma verdade. A sua “matéria” no site ou na capa da Leitura 

jamais será a verdade que você buscou com entrevistas, gravadores, câmeras, etc. Será a 

matéria que foi formada com e por sua narrativa. Será uma outra verdade. Construída. 

Por você.  

Jaiane me ouviu e parecia com vibrante atenção: músculos retesados, corpo 

avançando para a pontinha da sua poltrona. Sua reação me estimulou. Avancei. Meu 

joelho encostou no seu. Nossos rostos estavam bem próximos. Aproximei a minha boca 

e falei baixinho, quase no seu ouvido: 

- Para quem vive de narrar, como nós, é sempre melhor ter consciência desse poder. 

E desse limite intransponível. Dessa potência. E dessa grande impotência. Não acha? 

Ela não recuou a face e o corpo para responder. Sua bochecha quase tocava a minha.  

- Talvez não, Olívia. Talvez seja mais tranquilizador para você. Para mim, seria 

brochante.     

Levantou-se, com seu tesão.  

- Tenho que ir, Olívia. Há muitas verdades soltas e boas para conquistar por aí. 

Eu a acompanhei até a porta da saleta. Jaiane deve ser uns vinte centímetros mais 

alta. Respondi, sinceramente: 

- Boa sorte, Jaiane.   
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Cumprimentou-me, envolvendo com as duas mãos a minha mão pequena. Deixei 

demorar um pouco este gesto. Somente quando ela me soltou, recuei ligeiramente para 

que passasse por mim e seguisse em frente. Senti seu cheiro bom de forma mais intensa 

e a pele de seu braço roçou meus seios sobre a blusa. Seguiu com o passo gingado que 

balança o vestido, em direção ao hall do hotel, mas deteve-se. Virou-se para mim e 

perguntou: 

- Você tem certeza de que seu chefe seria incapaz de provocar este acidente? 

Jaiane não esperou resposta. Sabia que não teria resposta. Seguiu em frente, atraindo 

olhares de hóspedes e recepcionistas. Cruzou a recepção, atravessou a porta e 

mergulhou no sol quente da avenida Getúlio Vargas.  

Boa noite, diário desgraçado. O silêncio que contorna este apartamento está 

insuportável.  

Tem umas pílulas na cabeceira da cama. 
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4 AS MORTES DO FRED 

 

O avião de Antenor Furquim veio de Belo Horizonte para Juiz de Fora na quinta-

feira, 19 de outubro. Pousou às 17h15. Antenor e Sofia aguardavam no hangar do 

aeroporto da Serrinha. O piloto solicitou abastecimento, mas, minutos depois, cancelou 

o pedido. Às 17h40, o Cirrus SR 22, PT-AFQ, decolou rumo a Vitória. O aeroporto 

capixaba estava fechado devido ao mau tempo. Depois de alguma espera, o comandante 

Lima comunicou ao Centro de Controle, em Brasília, a decisão de retornar. Eram 

19h20. A comunicação com o PT-AFQ foi cortada às 20h42. Dezesseis minutos depois, 

aconteceu o choque com a pedra do Vale da Serra. 

Jaiane não trouxe a cabeça do senador Bráulio Mendonça numa bandeja para a 

redação e para o banquete de seus leitores. Olívia não deixou. Mas, em sua caçada de 

segunda-feira, conquistou algumas verdades, como se pode notar no parágrafo anterior. 

Depois que deixou o hotel da guardiã-escrevente do político (e de um rápido almoço a 

quilo na rua Santa Rita), ela foi até o aeroporto e, com alguma lábia, conseguiu de um 

empregado do hangar a informação mais importante: a rápida passagem do Cirrus de 

Antenor por Juiz de Fora, vindo da manutenção em Belo Horizonte. Com ela, de uma 

vez, Jaiane destruía uma notícia falsa, em sua guerra santa contra os fogos de artifício 

digitais, e construía uma pista para explicar o acidente, em sua aventura de detetive de 

gibi. 

Não. Não “havia grande movimentação no hangar do aeroporto da Serrinha antes do 

empresário chegar para o seu último voo”, conforme garantia o blog e acreditavam 

milhares de crentes cibernéticos. Não havia nem avião, aliás. O Cirrus chegou depois de 

Antenor e ficou por lá apenas vinte e cinco minutos. Se houve sabotagem, não foi ali. O 

Centro de Manutenção, na Pampulha, em Belo Horizonte, é que deveria entrar na pauta 

das investigações. 

Sim. O abastecimento em Juiz de Fora foi solicitado pelo piloto e cancelado logo em 

seguida. Por que? Pressa do patrão? A soma de patrões nervosos e apressados com 

empregados temerosos de perder o emprego é uma equação muito comum e o resultado 

costuma não ser bom para os índices de cautela, prudência, segurança. Belo Horizonte-

Juiz de Fora; Juiz de Fora-Vitória; espera no ar, meia-volta; Vitória-Juiz de Fora; mais 

espera em círculos: a conta é de mais de mil quilômetros a voar, quase quatro horas. 
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Estas contas podem provocar pane por falta de combustível? O bicho voador teria 

morrido de sede? A hipótese levantada pelo especialista que Jaiane entrevistou para a 

matéria da revista era reforçada. As testemunhas do choque relataram que não houve 

explosão. O Cirrus bem poderia estar seco. 

A caminho da redação, de carona com o moço do hangar, gentil e prestativo, Jaiane 

foi dando forma à matéria que escreveria – e as palavras de Olívia se misturavam na sua 

cabeça. A repórter desenvolveu a técnica de, antes da escrita, escolher mentalmente a 

frase do título, a manchete, o grito que puxa o leitor pelo colarinho e o traz para dentro 

do texto, como definiu um cronista, numa palestra na Faculdade. Vai ser assim: “Falta 

de combustível pode ter causado acidente aéreo”, no alto da página; logo abaixo, o 

subtítulo (ou bigode na linguagem verbovisual dos diagramadores): “Piloto cancelou 

abastecimento antes da decolagem”. As pistas recolhidas com o moço do hangar, gentil 

e prestativo, esculpiriam a sua narrativa. “A minha verdade de palavras e frases; a 

minha verdade de papel e de telas digitais”, pensou Jaiane – e sorriu, lembrando-se da 

assessora falando em seu ouvido sobre a potência e a impotência dos narradores. Não 

importa. Jaiane tem seu pequeno furo de reportagem e mais um pedaço de história capaz 

fisgar likes e compartilhamentos. Esther Zanata: fique esperta!  

Chegaram. Antes de descer do carro, dois beijinhos de sincero agradecimento ao 

moço do hangar, gentil e prestativo. 

As estratégias de sedução do leitor, no entanto, não se limitarão ao tratamento das 

informações fornecidas pelo moço. Jaiane não trouxe a cabeça da presa-mor, mas 

acertou com Aristeu um jeito de colocar o senador na reportagem. Dividiu o texto em 

duas fatias para degustação: a primeira revelava a história do não-abastecimento, 

detalhava o voo com os dados recolhidos junto à ANAC e colocava experts para 

analisar as características do Cirrus e especular sobre a possível pane seca; a segunda 

tratava das notícias nas redes sociais, apresentava a reação do senador através da nota 

oliviana e desconstruía duas fake histórias: a da movimentação no hangar e a da fumaça 

antes da queda. Sem citar Sérgio Onça - e sua confissão etílica e abílica - garantia que 

não havia testemunha que tivesse visto o Cirrus enfumaçado. O leitor que escolhesse a 

fatia de reportagem mais saborosa a seu apetite e paladar: a do chão do hangar ou a do 

senador na nuvem. Olívia certamente vai preferir a segunda. 
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Sete e meia da noite a dupla refeição já estava servida no site da revista Leitura. 

Missão cumprida, Jaiane. Hora de ir para casa, fazer um lanche, esparramar-se no sofá e 

pensar nas verdades a conquistar amanhã, enquanto saboreia o Jornal Nacional 

repercutindo a sua reportagem. Quem sabe ligar para o moço do hangar, que, além de 

gentil e prestativo, é bem bonitinho e marcar uma pizza para um dia desses?  

Mentira. Nada disto aconteceu nessa noite. Tinha um envelope no meio do caminho. 

Mais precisamente, na caixa do correio do prédio, um envelope pardo, desses com 

tamanho para guardar um maço de papel A4. Na frente, ao centro, em letra de forma 

azul: PARA A JORNALISTA JAIANE ROSA; embaixo à direita, em letra cursiva 

preta: “p/ Delfino”. Jaiane abriu ainda no elevador. Um volume de folhas impressas, 

encadernadas em espiral, com capa de plástico fina e transparente. Na primeira página, 

centralizado, em negrito e letras graúdas: 

  DA INUTILIDADE DAS PALAVRAS 

O elevador chegou ao andar de Jaiane. Ela entrou no apartamento pela cozinha, 

como sempre. Deixou a bolsa sobre a cadeira. Pegou um copo d‟água. Levou até a sala 

e deixou, junto com o envelope, na mesinha ao lado do sofá. Foi até o quarto, 

desenrolou o turbante, soltou os cabelos, tirou o vestido pela cabeça, descalçou as 

sandálias, pegou uma camiseta no armário. Vestiu e retornou à sala, ao sofá, ao copo 

d‟água. Ao envelope: 

 

Meu anjo, meu demônio 

Sofia minha, só minha 

Afinal, pra quê palavra? Escrevi há 23 anos este verso para uma canção que nunca 

foi composta. Chamava-se “Palavra e paixão” e dizia de como as palavras perdem o 

sentido quando os lábios se unem. Na verdade, Sofia, desde aquele beijo com gosto de 

carnaval, na esquina da Marechal com a Santo Antônio, sob as bênçãos de São 

Sebastião, você nunca mais saiu dos meus lábios. Pelo menos até o instante em que eles 

desenham mais estas palavras, ditando aos dedos mais esta carta de amor. 

Passei os últimos dias revirando nossos arquivos. Primeiro os de papel, que guardei 

num envelope no fundo da gaveta do meu gabinete da universidade: achei bilhetes, 
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cartas, versos que lhe mandei - e (quase) sempre fiz questão de copiar antes de enviar; 

encontrei bilhetes, telegramas e uma carta sua. Recortes de jornal. Depois fui aos 

arquivos digitais, que reuni numa pasta nomeada “sofiatudo”: e-mails, mensagens de 

MSN e Facebook que trocamos. E algumas palavras que escrevi sobre nós muito mais 

para mim do que para lhe mandar. Digitei os escritos do envelope, organizei os textos 

da pasta, deletei alguns em respeito a nós dois, coloquei em ordem cronológica, 

numerei. Estão aqui, neste caderno, o “dossiê Fred e Sofia”. Coloquei entre parênteses 

alguns comentários atuais. Estão aí, meu amor, somente documentos reais, produzidos 

de verdade, ao longo de todo este tempo. 

Sim, são fragmentos. A sequência é a do passar dos dias, meses e anos, mas esta é a 

única ordem. E assim é o discurso do apaixonado, já nos ensinou Roland Barthes. O 

amante fala por “pacotes de frases”, mas não é capaz de organizar, de unir e de dar 

lógica a estas explosões de narrativa. Cada bilhete, cada carta, cada email é um episódio 

de nosso amor (por favor, deixe-me sonhar que posso escrever “nosso” amor). Ele 

nasce, acontece com a intensidade que damos a ele (e essa intensidade, terrivelmente, 

jamais é coincidente) e depois morre. Para nascer de novo porque seu feitiço, Sofia,  

impede que exista um “último” episódio, ao menos no meu delírio apaixonado. Estão aí, 

amor meu, nossos pacotes, nossos episódios. As nossas mortes (ou as minhas mortes). 

E, com elas, nossa história real. 

Por que, para que faço isto? Porque creio que vale a pena deixar registrada esta 

história. Para os futuros amantes que um dia se amarão com o amor que eu deixei pra 

você, como já cantamos juntos com o Chico no Canecão. Amor que está escancarado, 

gritando nestas páginas e que não se realizou como eu desejaria/desejo. Para que eu, de 

vez em quando, à medida em que for ficando cada vez mais velhinho, possa pegar com 

as mãos, folhear, ler e ter a prova de que o arrepio que sinto quando você me aparece na 

memória (e isto acontece todo dia) não é delírio de um romântico gagá. Para dizer a 

mim mesmo: sim, Fred, foi/é deste jeito que você amou/ama a mulher que você só teve 

de forma fugaz e incompleta.  

Faço isto para revelar definitivamente: as palavras são inúteis. Elas não foram 

capazes de me trazer você. 

Ah, Sofia! Existem momentos em que eu revejo esses milhares de palavras e as 

odeio. E odeio a mim que tanto procurei fazer com que elas representassem a verdade 
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do meu sentimento, do meu desejo, da minha obsessão. Eu que me iludi a cada texto, 

acreditando que ele enredaria você porque representava uma expressão autêntica de 

mim!... Um dia, num bar, você me chamou de “estrategista”. Cada frase, cada 

movimento, cada mensagem, uma “estratégia”. Naquele dia (e nas vezes outras que 

você repetiu esta palavra), eu percebi, com muita dor, a impotência do discurso, a sua 

banalidade. É como se você me dissesse que cada fala minha não é minha: é de um 

personagem criado por mim para tocar você. Uma ficção de Fred. Um Fred de palavras.  

Eu lutei, Sofia. Lutei com palavras. Luta vã. Perdi. 

Guardar e eventualmente visitar este dossiê talvez faça algum sentido para você. 

Talvez você possa mostrar às amigas e dizer: “olha o que este homem escreveu para 

mim!”. É bem possível que vocês riam: de mim, do estrategista, do personagem do seu 

teatro. Talvez você escolha jogar estas páginas no lixo, com pena de mim.  

São exatos 23 anos e sete meses desde o beijo de Baco e Ariadne nos jardins de 

igreja. Ou 23 anos e quatro meses desde que você voltou ao Corcel com um beijo na 

boca. A partir de então, não houve um só dia em que você não invadisse minha cabeça. 

Há uma Sofia minha, pelo menos: a que anda todos os dias comigo. Quem sabe, não 

esta, mas a verdadeira Sofia descubra um novo sentido para esses pacotes de palavras. 

Quem sabe - esperança ínfima destes lábios – os lábios dela não sejam impulsionados 

por elas, as palavras, em direção a eles, os lábios meus, num reencontro definitivo? Ao 

menos, vou sonhar com isto nas próximas noites. E dias. 

     Te amo. Com e sem palavras. 

     Fred 

     15 de setembro de 2017 

PS: Claro que vou ficar louco para saber o que você vai fazer com e deste documento 

que lhe mando agora. Mas, se você preferir o silêncio, fica este gesto como a 

“derradeira estratégia”. Certamente a mais amarga. Se você não reagir a esse gesto, a 

história se encerra aqui e eu me recolho para viver com a Sofia da minha cabeça. Porque 

esta não vai acabar nunca. 
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1. 

14/05/94 

Ela tinha os dedos longos e os olhos vivos. E tossia. 

Ele tinha o coração cansado. 

Três longos meses haviam se passado desde um incrível beijo de carnaval. 

Ariadne se foi com as amigas de ala e eu fiquei ali parado, sem saber o que fazer com o 

fio da história. Calado na minha insegurança, na minha timidez (e no meu espanto). 

Sem fala, sem movimento. Tinha que ser ela a puxar o fio. A me espantar de novo, 

entrando iluminada de sol na minha sala de aula, numa tarde de quarta-feira, 9 de 

março. Ela tinha os dedos longos e os olhos vivos. E tossia. 

Ele tinha o coração cansado, estava só e não adivinhava que a nova brisa que 

penetrava pela fresta do seu ninho (no caso, a nesga da velha cortina vermelha rasgada 

da rua Constantino Paleta 100/1204) estava anunciando que alguém viria. Não percebia, 

ainda, que alguém insistia em anunciar-se no seu desencantado desejo. Não, não sabia 

que, de alguma forma, sua desesperança desenhava um chamado. Havia um beijo. Um 

encontro de lábios e corpos que ficara vivo em sua pele. Para sempre carnaval. Uma 

letra de música? 

Por que ele não a procurou depois daquele beijo? Por que agora conversava 

atabalhoadamente com ela depois daquelas aulas das tardes de quarta-feira? Mãos que 

se tocam, que se recolhem. Olhos desviantes do olhar do outro. Assuntos intensos, mas 

periféricos, distantes do único assunto que importava. Tantos rodeios, tantos atalhos, 

tantas desconversas: teatro, medicina, juventude, profissão, sonhos de país, desconfortos 

existenciais. Palavras girando sem tocar o centro. Até ontem e aquele convite para ver o 

colega cantor num bar à noite. Quando definitivamente as palavras perderiam a função.  

Lá, o bar era feio, a cerveja safada, o som era péssimo, o Nonoca não cantava 

muito bem e eu me sentia um tanto deslocado no meio do seu grupo. Roubada? Nem 

tanto. Para mim, a noite já estava ganha só com a intensa e agora menos acanhada troca 

de olhares com a aluna lourinha, a mais linda da turma. Eu ainda não sabia de nada. 

Conta paga, carona para duas. Ela disse que ia dormir no apartamento da amiga. 

Quando parei o carro ali na Santa Rita, algum impulso mantinha a esperança de que a 
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noite não havia terminado. Só não esperava que fosse assim. Que ela se despedisse da 

amiga na porta do prédio, trocasse umas palavras breves com ela, voltasse ao Corcel e, 

sem palavras, me atirasse um potente beijo na boca. O segundo. Ou o primeiro. O 

definitivo. Três meses depois do encontro dos lábios de Ariadne e Baco. Agora, sim, o 

beijo de Sofia e Fred.  

Ela tinha os dedos longos e os olhos vivos. Ela tossia muito. Ela não podia 

transar (ou quase). Ela nem ligou para a confusão do meu quarto, para as almofadas 

velhas, o fogão que não funcionava, a cortina vermelha rasgada, o armário torto e feio. 

Ela fez da noite de 13 de maio de 1994 a mais incrível de todas que vivi. Ela não sabe 

mas transformou o coração, agora ex-cansado. Ela não sabe, mas vai saber agora.  

Eu não sabia como é bom poder dizer       

       Te amo. 

      Fred  

PS: cuide dessa tosse, menina.  

 

2. 

18/05/94 – cinco dias depois 

(um papel de caderno dobrado, encontrado sobre a minha mesa, na volta do intervalo. 

Abri e vi que você assinava. Tive que esperar o fim da aula para ler. O papel brilhava ao 

lado da folha de chamada e eu devo ter dado a aula mais ridícula e confusa da minha 

vida. Me lembro que era sobre Shakespeare e o teatro elisabetano. Sorry, William) 

 Fred, querido 

 Vivi estes últimos três dias com sua carta. Almoçei e jantei com ela, deitei e 

levantei com ela, saí e voltei com ela. Devo ter lido mais de 100 vezes. Desculpa não ter 

respondido antes. A Marlene, nossa empregada, me deu o recado que você ligou. Achei 

curioso você se identificar como “o professor Pessoa, da Faculdade”. Pensei que foi 

uma delicadeza. Assim você me poupou das curiosidades familiares: “quem é este 

Fred?”. Se foi esta a sua intenção, obrigada professor. 
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 Estou encantada e assustada. Com o que aconteceu na sexta-feira, com o que 

você escreveu. O que significa tudo isto? Não sei. Precisamos descobrir. Admito e 

entendo as minhas iniciativas. Te admirava de longe nos ensaios da Feliz Lembrança. 

Os preparativos para o desfile (especialmente as doses de vodka) me ajudaram a ficar 

bem pertinho de você na avenida. Mas seu olhar para o meu, enquanto cantava e 

sambava, foi a força que faltava para aquele desfecho no jardim da igreja. O seu toque, 

Fred, nos meus braços, sua mão na minha: o que foi aquilo? Ficaram comigo, como 

uma sensação que eu precisava reviver, desde então. 

 Sempre gostei de arte, de teatro, mas é claro que me matriculei na sua matéria 

para dar um jeito de ficar perto de você. Foi bonita e divertida a forma como você falou 

dos nossos “rodeios” na carta. Tateamos. Demos voltas, sim. Só que quando você pegou 

a minha mão na semana passada (estávamos falando de vocação, das minhas dúvidas 

sobre a Medicina, lembra?), aquele toque me fez sentir o toque do carnaval e me disse 

que eu precisava dele. De você. Foi por eles que eu voltei correndo pro Corcel verde 

depois de dispensar a Lúcia. E foi lindo o que aconteceu na noite de sexta, depois do 

bar. 

 Foi lindo, mas eu tenho medo, Fred. Sua carta também foi linda, mas aumentou 

este medo. Passei cada minuto depois pensando (e sentindo) o que houve naquele carro 

e na sua casa. E tentando olhar para frente. Você me fala de amor, de um coração 

reanimado. Será isto mesmo? Serei capaz de corresponder a tanta esperança? Serei eu? 

Por quê? Ao mesmo tempo em que faço estas perguntas, em que releio as palavras mais 

incríveis que já recebi, tenho comigo a lembrança de suas mãos, de seu corpo. E ela me 

arrepia. 

 Desconfio que precisamos conversar, professor Pessoa. Conversar sobre Fred e 

Sofia. 

      Beijo na boca, 

      Sofia 

PS 1: desculpa, mais uma vez, pela resposta demorada. É que, além do tumulto na 

minha cabeça, não sou capaz de escrever bem como você. Escrevi devagar. Reescrevi. 

PS 2: pode deixar que eu vou cuidar da tosse. 
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3. 

19/05/94 – seis dias depois 

(um poema ou uma letra de música que lhe entreguei naquele encontro-debate sobre 

Sofia e Fred) 

PALAVRA E PAIXÃO 

 

Para que serve a palavra 

Pobre forma de expressão 

Se não consegue informar 

Traduzir 

Representar a paixão ? 

Afinal, o que é palavra? 

Poucas letras, algum som 

Como podem transtornar 

Confundir 

Atravessar o coração ? 

 

Ela, a moça travessa, 

Ele, o do coração, 

Vão à procura do jeito 

De negociar a paixão 

- Te ofereço um olhar 

- Você me devolve a mão 

Mãos se tocam, se recolhem 

- Quero sim 

- Não sei não 

 

Até que as palavras salvam  



136 
 

A confusa transação 

Ela fala de arrepios 

Ele, de palpitações 

Os dois dizem: te quero ! 

Respondem, com alívio: pois não ! 

 

Mas, quando os lábios se tocam 

Palavra perde a função 

Afinal, pra quê palavra 

Verbo, sujeito, oração ? 

Pra que tanto adjetivo 

Tanta rima, tanto “ão” ? 

 

Quando os lábios se tocam 

A vida perde a noção 

Explicar o sentido do beijo ? 

Nem pensar. 

Melhor terminar a canção. 

 

4. 

20/05/94 – sete dias depois 

(um bilhete na geladeira) 

Meu querido, 

Não quis lhe acordar. Você estava dormindo tão gostoso! Saí de mansinho pra 

aula. Te encontro às três no Palácio da Saúde. Dr. Mauro, não é? Se você se atrasar na 

reunião do Conselho, já vou procurando ele. Vamos mesmo no Vitrô? Gostei da ideia. 

Gosto muito das suas ideias.  

Beijo na boca (e no resto) 
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Sofia 

 

5. 

13/08/94 – três meses depois 

Sofia minha, 

A reunião de departamento está um tédio: brigas e picuinhas burocráticas. 

Enquanto isto, faço um exercício musical. Lembra daquele tango que escrevi com o 

Mauro e que você conheceu na semana passada? Aquele da letra triste, que fiz 

exatamente um mês antes de te conhecer? É (ou era) assim: 

Onde está  

O amor que ouvi contar 

Que o poeta anunciou 

Como quem decifra a paz? 

Não há mais 

A esfinge devorou 

E o castelo desabou 

- Ilusão que se desfaz 

 

Tão sozinho 

Mesmo que não esteja só 

Minha ilha é só farol 

Brilha, mas não tem o mar 

Agora, a letra feita para a mesma melodia, aqui na reunião do departamento de 

Jornalismo, exatamente três meses depois do Nonoca no Bar Piriá: 

Afinal 

O amor se decifrou 

E o poeta se instalou 

Como quem conhece a paz 
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Sempre foi 

Um brinquedo a esperar 

Que o menino deixe o medo 

E se arrisque a brincar 

 

De repente 

Minha ilha engole o mar 

Seu limite se rompeu 

Mundo inteiro pra abraçar 

 

 Meu mar, meu brinquedo bom, meu amor: parabéns pra nós 

 Fred 

 

6. 

07/10/94 – quase cinco meses depois 

(achei o rascunho do texto que escrevi no seu cartão de aniversário. Transcrevi a letra de 

“O que será (à flor da pele)”, do Chico. Lembra? Talvez eu tenha mudado alguma coisa 

no texto final do cartão que lhe mandei. Será que você ainda tem? Duvido. Mas, se ele 

ainda existe, preservado da visão dos maridos que vieram depois, você pode conferir) 

 Sofia, 

Tem um mistério no coração... O que será? 

E eu, que jurava que a paixão desmedida destes versos jamais poderia tornar-se 

real? Você subverteu este ceticismo e revolucionou a minha vida. Sem exagero. Meu 

amor não tem medida, não tem receita, não tem cansaço, não tem limite... 

Eu só desejo que você possa ser feliz como estou sendo, agora. Se este enigma 

que inunda o meu coração não tem explicação (pra que explicar?), que eu encontre nele, 

de algum modo, as chaves necessárias para a sua felicidade. Que é o que importa. 

Feliz aniversário, minha paixão 
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Fred 

(que coisa mais extraordinária: você fazia 19 anos! E eu tinha só 38! Mas o tempo ainda 

não tinha entrado na nossa história) 

 

7.  

14/11/94 – seis meses depois 

(no verso de uma folha de prova, único papel em branco que você encontrou no meu 

apartamento) 

Passei por aqui achando que te encontraria. Liguei pra Faculdade, você não 

estava por lá. Por onde andas, professor Pessoa?  

Aquela menina da comunicação, a Olívia, me procurou. Sim, ela mesma. Para 

falar de você e de nós. Queria saber se eu gosto mesmo de você. Contou uma história 

parecida com a que você me contou: que se declarou e você disse não. Disse que nos viu 

no carnaval e sofreu muito. Depois, insinuou que só ando com você para me exibir. E 

pediu que o abandonasse. Parecia cena de novela. Eu achei ela estranha. E talvez 

perigosa. 

Precisamos conversar, mas já estou indo pro sítio. Aniversário do meu pai. Não 

gosto dessa sua distância da minha família. Estamos juntos desde maio. Todo mundo na 

cidade já sabe. Tem uma hora em que é preciso encarar a família Pontes (especialmente 

a minha mãe). Ou não? 

Amanhã passo o dia lá. Volto quinta cedo (tem aula, né?). Juízo. 

Bom feriado. 

Beijos, 

Sofia 

- e cuidado com a Olívia, viu?! 
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8.  

31/12/94 – sete meses e dezoito dias depois...) 

(um telegrama) 

Aqui tudo frio mas bom. Ano novo novo tempo. Feliz. Beijos. Sofia. 

 

9. 

(aí você viajou. Três meses de Europa. Natal e Ano Novo com a família Pontes. Depois, 

sozinha. Numa madrugada de janeiro, quase um mês depois de sua viagem, rabisquei 

pensamentos um tanto atormentados numa folha, que encontrei agora, dentro do 

“nosso” envelope. Escrevi para mim. Consegui decifrar a letra. Se a leitura desses 

documentos faz algum sentido, talvez valha a pena que você conheça) 

 A distância de Sofia dói. Uma da manhã aqui. Quatro ou cinco lá. Sem notícias 

desde o telegrama de Ano Novo. Telegrama esquisito. Parece esconder algo. Li milhões 

de vezes, atrás desse sentido oculto. Novo tempo. Feliz. Nosso tempo? Felicidade 

nossa? Outro tempo? Outra felicidade? 

 A última conversa antes do embarque. Na cama, depois de um baseado. Tempo. 

Nós e o tempo. O tempo sem Sofia. O tempo (novo?) depois da volta. O tempo (19 

anos) que nos separa. “E o futuro, Fred?”.  

 O futuro. O seu futuro. O meu. “Filhos, mas depois de ser médica”. Mais cinco 

anos de curso, mais dois de residência, mais quatro de pós. Fred cinquentão. O velho 

professor Pessoa. Tempo. 

 Olívia de novo, aproveitando a ausência de Sofia. Não. Não posso oferecer nem 

uma mínima esperança. Ela é estranha. E talvez perigosa. E a sua “paixão” é pelo 

professor. Não é por você, Fred. 

 Onde andará Sofia nesta madrugada? Num vagão de trem? Num quarto de 

albergue? Na cama de alguém? Um alemão, um inglês, um francês? Um marroquino? 

Está muito frio, Sofia? Cuidado. 
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 Que olhar foi aquele na porta do prédio, na despedida, quando toquei a ponta de 

seus dedos longos? Não vi aqueles olhos vivos. Ou estou delirando, na minha habitual 

tendência à derrota, à auto-depreciação, acentuada pela distância, pelo silêncio, pela 

saudade? 

 Sofia, meu amor, minha paixão, você me transformou. Barthes: “o amante é uma 

criança de pau duro”. Você me fez criança e me fez homem, minha Ariadne às avessas. 

Você vai voltar. Desejo de viver. E vamos gozar o nosso tempo.  

 Enquanto isso, espero. Dias, noites, dias, noites. Dias, noites. Sou aquele que 

espera. E seus olhos, que vejo na penumbra desta sala, são os olhos que brilhavam 

quando você voltou para o meu carro, me fitou por uns segundos e me beijou. Não são 

os olhos de marijuana da última palavra antes da viagem:  

“se cuida”.  

Tô tentando. 

 

10.  

02/02/95 – quase nove meses depois 

(nenhuma notícia da Europa. Nenhuma carta, nenhum telegrama, nenhum telefonema. E 

quanto mais longos o tempo e a distância, mais a certeza do amor. O barulho da bateria 

no ensaio da escola de samba chegava forte à minha janela. Quase um ano daquele 

carnaval de Baco e Ariadne na ala da Feliz Lembrança. Tentava dormir, mas os surdos, 

repiques, tamborins e a voz rouca de um puxador de samba-enredo não permitiam. 

Escrevi estes versos, que ficaram patéticos depois do telegrama que chegou na semana 

seguinte. Você se lembra que lhe entreguei depois, com tristeza e alguma expectativa de 

que eles pudessem re-mexer no seu coração?) 

 

PARA SEMPRE, CARNAVAL 

 

Era uma história assim 

Sem começo, sem fim 
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Era uma história banal 

Quem não cantou, não viveu 

Um amor de carnaval ? 

 

Era um desfile modesto 

Que mal entrou na avenida 

Por que foi capaz de mudar 

Desconcertar nossa vida ? 

 

Os autores do enredo 

Não entendem, não explicam 

Porque estas alas não passam 

Esses sonhos, porque ficam 

 

Seriam dias fugazes 

Um tempo só passageiro 

Que teimou em não passar 

- Para sempre, fevereiro 

 

 

Feito som de bateria 

Que te acompanha na cama 

Não consegue descansar 

O coração de quem ama 

 

Era uma história assim 

Sem começo, sem fim 

Era uma história banal 

Por que, então, não morreu 

Esse amor de carnaval ? 
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11.  

09/02/95 – a primeira morte 

(O telegrama) 

Não me espere. Volto. Mas não para nós. Não vai dar. Desculpa. Amor. 

Sofia 

 

(Tolo. As alas passaram, o tempo passou. E você me comunica telegraficamente que foi 

uma história banal. Um amor de carnaval.) 

 

12.  

07/03/95, fim da manhã 

(um bilhete desesperado e aquela letra, “Para sempre, Carnaval”, num envelope 

colocado no para-brisa do seu carro) 

 Sofia, 

 Por quê? Onde foi que eu te perdi? Em que instante da viagem? (ou foi antes?) 

Em que cena, em que gesto, em que palavra? Onde foi que eu errei? O que houve que 

não sei? Você precisa me contar. Tenho direito de saber. Vivi de maio a dezembro os 

oito meses mais transformadores da minha vida. Eles não podem virar fumaça assim, 

sem uma resposta. Você sabe: sou racional, cartesiano. Preciso de um “sentido” para o 

fim da nossa história, que você decretou de um telegrama de Praga. 

 Poucos dias antes da chegada desse tiro no meu peito, escrevi estes versos. 

Acreditava que nosso carnaval era para sempre. Leia e não ria de mim. Agora me dei 

conta de que o nome da escola de samba era Feliz Lembrança. Como pode uma 

aventura tão bonita tornar-se apenas “lembrança”? E, posso lhe garantir, ela não será 

“feliz”. Porque, depois do fim, doerá fundo, muito fundo, cada recordação. E não haverá 

como escapar delas.  

 Você não pode fugir assim, Sofia. Descobri ontem que você chegou no domingo. 

Você se escondeu das minhas ligações. Até quando? 
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 Beijo, 

 Fred 

 - Espero você às seis da tarde, naquele cantinho do estacionamento da 

Engenharia 

 

13 

07/03/95, seis da tarde – a segunda morte 

(não há documento deste instante, não há referência, não há registro. A não ser da 

memória. E este encontro foi tão duro, tão doloroso, que tornou confusas as minhas 

lembranças. É a memória se defendendo. Me defendendo.  

As imagens que vejo: 

Anoitece. Eu, coração disparado por todas as dúvidas: você viu o bilhete? Você vem? 

Chuva fina. Você parando seu carro. Abrindo a porta, saindo, entrando no Corcel e 

sentando ao meu lado. Acho que teve dois beijinhos. Constrangidos, tensos. Melhor que 

não houvesse nenhum. Muitas lágrimas. Suas? Não me lembro. Parece que você 

também chorava. Mas não consigo me lembrar de uma gota em seus olhos. Muitas 

lágrimas. Minhas. Lágrimas que brotam do corpo e que são autênticas. Mas que também 

cumprem duas “funções”. Dizer a você: “como estou sofrendo!”. Dizer a mim mesmo: 

“sim, meu sofrimento é real”. Lágrimas reais e estratégicas.  

Entre elas, as suas “justificativas”. Uma intuição física dizendo que não era mais 

possível. As diferenças entre nós: de caminhos, de idade, de expectativas, de 

possibilidades. A opressão familiar e a descoberta da liberdade na Europa. A necessária 

chance de experimentar, antes de escolher.  

Só consigo relacionar estes argumentos porque foram usados em conversas depois. 

Naquele instante, apenas via uma mulher decidida, irredutível, ainda que aparentemente 

sofrendo. E não encontrei espaço (nem palavras) para defender nossa história. Você me 

deu um beijo na boca. Curtíssimo. Enxugou as minhas lágrimas. Chuva agora forte. 

Você abriu a porta e foi embora.) 
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14. 

07/03/95, dez da noite 

(copiado da página 143, do meu exemplar de “Fragmentos de um discurso amoroso” e 

depois guardado com um clipe junto ao telegrama)  

“O ser amado soava como um estrondo, ei-lo repentinamente surdo (o outro nunca 

desaparece quando e como esperamos). Esse fenômeno resulta de um imperativo do 

discurso amoroso: não posso eu mesmo (sujeito enamorado) construir até o fim minha 

história de amor: sou seu poeta (o recitante) apenas quanto ao começo; o fim dessa 

história, assim como minha própria morte, pertence aos outros; a eles cabe escrever esse 

romance, narrativa exterior, mítica.” 

(este ser apaixonado e abandonado não era dono de seu romance. Mas ele ainda não 

sabia que a narrativa não chegara ao fim)  

 

15. 

15/05/95 – um ano depois do beijo potente; dois meses depois do beijo curtíssimo 

(no meu escaninho) 

“Quero te ver. Me liga.” 

(um parêntese importante e difícil: 

Teria sido melhor se você tivesse saído do meu carro naquela tarde e desaparecido, me 

deixando para sempre mudo? Teria sido melhor se o telegrama e depois aquele encontro 

tivessem definido o fim da nossa história de amor? Seria eu um ser mais saudável, mais 

“vivo”, mais feliz se este prosaico bilhete no escaninho não abrisse uma nova fase desta 

história? São as perguntas que me faço, Sofia, depois que a organização destes escritos 

me levou a revisitar a história inteira, a história que não terminou no estacionamento da 

Faculdade de Engenharia. 
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Você disse: “fim”; e depois me puxou de volta para sua órbita, me instalou na região 

“Amizade” e eu aceitei. Aceitei porque o amor ainda estava (e está) vivo em mim – e 

este pode ter sido meu grande erro. Você jogou a isca, eu mordi. E, feito um parvo, 

comecei a enxergar falsas pistas de uma possibilidade de reinvenção amorosa. O bilhete 

no escaninho – e tudo o que se seguiu – me fez continuar sonhando. Talvez 

deliciosamente. Talvez desgraçadamente. Você foi cruel ao me alimentar de esperanças. 

E eu devo confessar, Sofia, que às vezes penso que é tudo uma estratégia. A sua grande 

estratégia. Aproveitar-se de meu comportamento infantil (a criança de pau duro) para 

me iludir e me usar. Não me lembrava daquele bilhete sobre a Olívia: “insinuou que só 

ando com você para me exibir”. Ela teria razão? 

Desculpe a franqueza, Sofia, mas são os fatos, os fatos. Aquele bilhete reabriu nosso 

encontro. E foram 22 anos de trocas, pessoais e virtuais. Trocas? Eu sempre acreditando 

no desejo. E me frustrando. Você cuidando de outros desejos. E vivendo.  

Ah!, Sofia! O enredo do romance que a mim não pertence talvez fosse mais bonito se 

aquele telegrama fosse o seu ponto final: “Amor. Sofia.”  

Mas não. Ainda haveria muitas palavras inúteis a escrever.) 

 

16. 

10/11/99  

(o seu convite de formatura. No espaço reservado ao destinatário, com sua letra 

caprichada, em caneta pilot) 

Fred, querido 

Ainda que eu falasse a língua dos homens.  

E falasse a língua dos anjos.  

Sem amor, eu nada seria. 

Com amor, Sofia 

 

17.  
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03/05/2000  

(um email) 

Fred, meu anjo 

Como você sabe, começo na segunda a residência no Hospital das Clínicas. Frio 

na barriga. Pelo hospital, pela iniciação, por São Paulo. Me sinto só e assustada. 

Você bem podia vir. Ficar comigo. Me amparar, como sempre. 

Meu pai alugou um apartamento nos Jardins. Você fica aqui. A gente passeia, 

aproveita a noite. Tem um restaurante lindo e aconchegante na esquina. 

Preciso de você. Sempre. 

Beijo, 

Sofia 

(outro email) 

 Sofia, meu demônio 

 É claro que eu vou. Tem lugar na sua cama? 

 Fred 

(outro) 

 Fred, danado 

 Quem sabe? 

 Te espero, 

 Sofia 

 

18.  

17/04/2001 – a terceira morte 

(um envelope grande e encorpado com letras bordadas) 
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Ao Sr. Frederico Pessoa 

(dentro, um convite) 

  Sofia e Raul 

 As famílias Oliveira Pontes e Dantas Paiva convidam para o casamento, a se 

realizar na Catedral Metropolitana de Juiz de Fora, em 26 de maio de 2001, às 20 horas, 

onde os noivos receberão os cumprimentos. 

 Traje: Passeio Completo 

 RSVP 

(um email) 

 À noiva Sofia, 

 Recebi agora há pouco o seu convite. Desejo que a senhorita seja muito feliz, ao 

lado do futuro cônjuge. 

 Cordialmente, 

 Prof. Frederico Pessoa 

(outro email, três minutos depois) 

 Porra, Sofia. Doeu pra caralho. 

 

19. 

15/02/2002 

(um email) 

 Sofia, meu amor 

 Fiquei preocupado com você ontem. Tentei medir as palavras, pois você sabe 

como é difícil pra mim. Sofro com seu sofrimento. Espero que a situação com o Raul se 

acerte. Você merece. 
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 Oito anos. Quanto mais o tempo passa, mais eu tenho certeza de duas coisas 

sobre ele, o tempo: 

1. A força da memória fortalece minha convicção de que você deveria ser a 

mulher da minha vida; 

2. Enquanto eu vou ficando velho (e você não*), aumenta minha revolta com o 

descompasso dos nossos calendários. 

Escrevi estes versos para lamentar. O poeta só é grande se sofrer (e eu não existo 

sem você). 

QUASE AMOR 

 

Ah ! Por que você 

Não me esperou, meu amor? 

Como eu quis voar  

Mas o meu tempo não se adiantou 

Cheguei depois 

Do por-do-sol 

Depois da luz 

Do seu sinal 

Meu palco escuro, sem lugar 

Não era o seu, que se desfez 

E a sua cena sempre terminava antes da minha vez 

 

Ah ! Por que o autor 

Não nos juntou, meu amor? 

Não nos fez um par 

E não nos deu um calendário só? 

Um mesmo céu 

Lugar comum 

Um pas-de-deux 
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Na cena um 

Deixou a história sem final 

Quase memória, quase amor 

Fechou o pano e o primeiro ato nem se apresentou 

 

(*) depois você me manda a fórmula da eterna juventude. 

 

Com um beijo, 

do super atrasado, 

Fred 

- Ah! Lembra do Djalma Monteiro, o compositor? Aquele que lhe apresentei no Faisão? 

Mandei esta letra pra ele. Acho que vai rolar uma nova canção. Bj. 

 

20. 

24/09/2003  

(email de Nova Iorque) 

 Dear Fred, 

 Penso em você toda hora. Quando vejo as luzes dos teatros, nas caminhadas no 

Central Park, nas noites do meu apartamento. Mas ontem, no Blue Note, queria tanto 

que você fosse o meu parceiro. Acho que só o Fred entusiasmado que eu conheço 

poderia estar na mesma sintonia que eu, ouvindo aqueles músicos maravilhosos. 

 A pós é foda, o ambiente é muito agradável, mas vou repetir pra você, bem 

baixinho, aquilo que conversamos na minha despedida: não sei se é isto que eu quero 

para a minha vida. Ser como meu pai. Viver neste mundinho de médicos e hospitais. 

Passar o resto dos meus dias anestesiando pessoas. Tudo isto me assusta. Muito! 

 Mas vou até o final. Sofia aprendeu a não perder. Nunca. 

 Ah! Se você pudesse me ajudar... 
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Dê notícias, 

Kisses, 

Sofia 

 

21. 

13/05/2009 – quinze anos depois do começo de tudo 

(uma conversa no MSN) 

Sofia Pontes diz:  

está aí? 

diz que sim.... 

fred.pessoa@bol.com.br diz:  

Agora sim 

Sofia Pontes diz:  

preciso de vc. estou tão baixo astral... 

fred.pessoa@bol.com.br diz:  

Por que ? Não fique assim. Não gosto.  

Aconteceu alguma coisa em especial ? 

Sofia Pontes diz:  

não sei exatamente o que é. sabe? 

estou triste hoje 

fred.pessoa@bol.com.br diz:  
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Sei como é. Acontece comigo com frequência, vc sabe. A gente tem mesmo uma 

tristeza atávica, fruto de um certo desconforto no mundo. A vida é uma sequência de 

tentativas de driblar esta tristeza. 

Como posso fazer pra ajudar ? Dizer que vc é linda, maravilhosa, foda, brilhante, etc? 

Isto você já sabe. Mas não deve se esquecer nunca. 

Ou dizer que vc ainda tem milhares de coisas lindas, divertidas, relevantes pra fazer na 

vida ? 

Sofia Pontes diz:  

acho que estou precisando viajar, sabe? 

sozinha 

às vezes acho que nado no mar... 

mesmo com esforço extremo, parece que não saio do lugar 

fred.pessoa@bol.com.br diz:  

Nadar no mar... Não sair do lugar. É assim a vida. Não importa o destino; o que 

importa é a caminhada. Ou seja, transformar este "estar no mar" num grande prazer. 

Boiar, sentir a água, afundar, ver os peixes, esforçar-se um pouquinho em algumas 

braçadas só pra gozar a vitória de superar a onda ou fugir da correnteza. Depois, 

deixar-se levar de novo... 

Sofia Pontes diz:  

tem razão 

viu como precisava falar com você? 

fred.pessoa@bol.com.br diz:  

Vamos fugir. Nós dois. Fazer a viagem que estamos precisando fazer. Juntos. 

Sofia Pontes diz:  
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Vamos. Pra onde? 

fred.pessoa@bol.com.br diz:  

Importa pra onde ? 

Caminhante, são pegadas  
o caminho, e nada mais;  
caminhante, não há caminho,  
faz-se caminho ao andar.  
Ao andar faz-se caminho,  
e ao voltar a vista atrás  
se vê a estrada que nunca  
se há-de voltar a pisar.  
Caminhante, não há caminho,  
Senão rastros no mar. 

Conhece ? 

Sofia Pontes diz:  

quero mais... é tão bom 

fred.pessoa@bol.com.br diz:  

É um trecho de um poema. De um poeta espanhol. Poetas são necessários pra nos 

mostrar o quanto nossos problemas não são problemas - ou o quanto são insolúveis (o 

que dá no mesmo, acho). 

Sofia Pontes diz:  

é lindo 

você é lindo 

estou precisando de um pouco de paz 

fred.pessoa@bol.com.br diz:  

Vc é que é linda. E merece mil poemas pra te trazer a paz.  

Caraca ! Nunca imaginei que poderia me emocionar conversando assim, virtualmente! 

Sofia Pontes diz:  

Eu também 

conversamos amanhã. Pessoalmente. 

fred.pessoa@bol.com.br diz:  
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Sim. Precisamos prosseguir os nossos planos de viagem. E comemorar os 15 anos do 

beijo do Corcel verde. 

Sofia Pontes diz: 

nossa! 15? isso tudo? é mesmo? 

fred.pessoa@bol.com.br diz:  

É mesmo.  

Sofia Pontes diz: 

então vamos celebrar 

fred.pessoa@bol.com.br diz:  

Vamos. Ligo amanhã. 

Te amo. 

 

22. 

21/05/2009 

(à tarde, depois do almoço comemorativo dos 15 anos, em que você passou quase o  

tempo todo calada e pensativa e eu não fui capaz de tirá-la deste estado, você me liga 

engasgada para contar que acabara de terminar seu casamento.  

E então, aos 52 anos, o menino voltou. A espera de quinze anos, aquela que sei hoje que 

foi um delírio, seria recompensada. Era só fazer os movimentos certos. Esperar. Mais 

um pouco. Escolher a estratégia precisa. Naquela noite, mandei uma mensagem de 

celular, lembra? Não está guardada, mas sei de cada palavra) 

 Você está fazendo o gesto em que acredita e só por isto já está certa. Na vida, a 

única coisa imperdoável é não fazer. Só uma palavra nos devora: aquela que o coração 

não diz. Estou com você. Sempre. Não quero invadir seu mundo particular agora. Me 

chame quando precisar. Estarei pronto. Beijos. 

(e você me respondeu exatamente assim) 

 Valeu Fred. Beijo. 
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23. 

17/06/2009 

(passou uma semana, duas, três. Me recolhi. Estratégia. Nem cantor incendiário ataca à 

queima-roupa a canção. Você deveria estar vivendo seu luto. Era você quem deveria 

ditar o ritmo. Há sempre um tempo, um batimento, um clima a introduzir a canção. E eu 

não era o dono da partitura. Enquanto isso, ouço Chico. E espero a dona da história. Da 

minha história. Até que veio uma ligação) 

 Você pode me ver hoje? Preciso. Muito. 

 

25. 

05/09/2009 

(email) 

 Tempo. Tempo. Tempo.  

 Quase três meses daquela conversa. E só essa palavra martelando na minha 

cabeça. Tempo. O seu tempo. Tambor de todos os ritmos.  

 Resolvi escrever para reafirmar meu desejo. Que o tempo seja nosso, compositor 

do nosso destino.  

Esperei passar os mais de sete anos de seu casamento. Eles passaram.  

Nosso vínculo nunca foi desfeito: nem antes, por aquele maldito telegrama, nem 

depois, quando você escolheu outro movimento, outro batimento, outro percurso. Nosso 

vínculo é único, você sabe disso. 

Minha proposta é aquela que fiz no dia 17 de junho de 2009, uma quarta-feira de 

chuva e de sonho: vamos abandonar o passado e esquecer o futuro. E vamos viver o 

nosso tempo presente. 
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Tempo, tempo. Tempo rei. Entendo e aceito seu pedido. Espero. Continuo 

esperando. 

Beijos eternos, 

Fred 

 

26. 

13/12/2009 – a quarta morte 

(nota na coluna social de domingo) 

Novo par no circuito reúne a médica Sofia Pontes e o compositor Djalma Monteiro 

(MSN) 

fred.pessoa@bol.com.br diz:  

Novo par no circuito? 

Sofia Pontes diz:  

Putz. não era pra sair esta nota. eu ia te contar. 

fred.pessoa@bol.com.br diz:  

Tempo. Tempo. Tempo.  

Eu esperando e você vivendo. 

Sempre foi assim, né? 

Sofia Pontes diz:  

aconteceu. a gente não controla a nossa história 

mas você não podia saber assim 

eu queria conversar com você, juro 

fred.pessoa@bol.com.br diz:  
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Djalma. Desde quando? 

Sofia Pontes diz: 

novembro. Ouro Preto. finados   

fred.pessoa@bol.com.br diz: 

Puta que o pariu. Dois meses  

Sofia Pontes diz: 

desculpa 

fred.pessoa@bol.com.br diz: 

O Djalma? Eu que te apresentei...  

Sofia Pontes diz: 

Você é muito importante pra mim, Fred  

fred.pessoa@bol.com.br diz:  

Porque lhe apresentei o Djalma? Não seja irônica agora. Não tripudia. Tô fudido 

Sofia Pontes diz: 

não é ironia. você é mesmo.  

mas nossa história é outra, Fred. há muito tempo.  

já lhe disse várias vezes. você não ouve. 

quero ter sempre você do meu lado.  

seu carinho, sua poesia, sua inteligência, sua sensatez...  

é um privilégio  

fred.pessoa@bol.com.br diz: 
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Você me iludiu. Você sempre me ilude. Seis meses. O “tempo” que você me pediu... E eu 

respeitando... O seu tempo...  Tempo pra quê? Pra se divertir por aí? Pro Djalma? 

Sofia Pontes diz: 

por favor, não fique assim... eu te amo. 

fred.pessoa@bol.com.br diz:  

Não, Sofia. Quem te ama sou eu. 

Deixa pra lá. Você fez sua escolha. De novo. E me comunicou pela coluna social. 

Sofia Pontes diz: 

não, eu não queria 

fred.pessoa@bol.com.br diz: 

Viva sua vida, Sofia. E me esqueça. 

Vai ser fácil. Eu que não vou conseguir esquecer: da Sofia que amei; da Sofia que me 

fez de idiota  

Sofia Pontes diz: 

não 

desculpa. não é assim 

fred.pessoa@bol.com.br diz:  

Boa sorte, Sofia. 

E manda um abraço pro velho Djalma, meu quase parceiro. 

 

27. 

14/04/2010 

(pelo facebook) 
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 Oi Fred 

 Tudo bem? 

 Queria tanto poder te encontrar. 

 Saudades. 

 Beijos 

 

28. 

25/04/2012 

(anúncio no facebook) 

Cultural Bar & Sofia Pontes 

apresentam 

Djalma Monteiro 

em 

“Quase amor” 

Direção: Fred Pessoa 

21h 

Apoio Cultural: Salvaterra Engenharia 

 

 

 

 

 

 



160 
 

5 AS PESSOAS DO PESSOA 

 

“Sofia está morta. Finalmente.” As conexões cerebrais de Pessoa não evitaram esta 

sinapse antes dele adormecer. A quinta morte. A definitiva. O último capítulo do dossiê. 

A cópia do documento está no colo do professor, que dorme na poltrona reclinável da 

sala do seu apartamento da rua Paleta. O endereço é o mesmo, mas não é mais aquele 

de vinte e três anos atrás. A cortina vermelha rasgada foi trocada por uma persiana 

moderna. Ela ficou aberta nesta noite de segunda-feira. O sol da manhã começou a 

entrar logo depois da seis e em pouco tempo chegou ao rosto de Pessoa. 

Ele quase não dormira desde quinta-feira, a noite da derradeira morte. Desde 

então, releu os papéis daquele dossiê dezenas de vezes, ora na sequência cronológica 

que Fred estruturou, ora abrindo ao acaso, ora escolhendo um trecho, uma frase e 

lendo – em silêncio, falando baixinho, quase gritando, gritando. Era como se, por trás 

das letras, do papel ou do som das palavras, algo se escondesse. Algo que precisava ser 

escrito ou dito. E que nunca fora. Que ele precisava dizer a ela e nunca disse. Que ele 

precisava ouvir dela e nunca escutou. A claridade subiu pelo corpo e beliscou os olhos 

do professor.  

Uma foto de Fred e Sofia no porta-retrato ao seu lado, em cima da cristaleira, foi a 

primeira imagem que apareceu quando Pessoa entreabriu os olhos. A imagem estava 

embaçada, mas a culpa não era da foto. O facho de luz agredia a vista cansada do 

professor. Olhando para ele, o casal da moldura tinha olhos bem abertos, vivos, 

sorridentes. Olhos jovens mirando, através da lente e atravessando a história, os olhos 

semiabertos do velho professor em sua poltrona reclinável. Sofia e Fred em sua mesa 

no Canecão, minutos antes do Chico entrar em cena. Uma garrafa de gin sobre a mesa, 

uma água tônica e um balde de gelo.  

Pessoa esfregou os olhos e protegeu o rosto da luz do sol com a mão direita. Mirou 

a foto, agora com mais nitidez. Viu as mãos de Sofia sobre a mesa e seus dedos longos. 

Os braços claros e o vestido de alça revelando os ombros largos de nadadora. Os 

lábios finos que, mesmo quando fechados, pareciam desenhar um sorriso. Viu a camisa 

de botões ligeiramente aberta de Fred. A mão esquerda sobre a mesa. A direita, 

escondida, parecia pousar no encosto da poltrona de Sofia. A boca entreaberta, num 
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meio-sorriso desses de foto. E os olhos, sem óculos, irreconhecíveis. Eram os de Fred, 

não eram os seus, percebeu Pessoa. Outros olhos. 

O professor fechou os seus novamente e sentiu com mais nitidez o desconforto no 

corpo, há horas naquela poltrona. Mexeu-se ligeiramente, tentando esticar as pernas e 

percebeu os papéis sobre suas coxas. Ainda de olhos fechados, colocou a mão sobre o 

dossiê, para que não caísse. O dossiê. A história daqueles dois, aqueles ali da foto do 

Canecão, e das palavras que trocaram. A última estratégia de Fred. O passaporte para 

seu último encontro com Sofia.  Pessoa segurou as folhas encadernadas enquanto 

deixava o sol varrer o restante de seu corpo, lentamente.  

Agora que Sofia fora embora de vez, o que fazer destas páginas? Deletar os 

arquivos, rasgar os impressos e jogar no lixo? Apagar de vez as palavras inúteis? O 

professor coberto de sol, recém-desperto em sua poltrona, apertou o documento entre 

os dedos com mais força e, ainda sem abrir os olhos, arrepiou-se ao criar a 

possibilidade de um outro destino para ele. Uma peça de teatro (quem sabe um 

musical?) com aquelas conversas, aqueles diálogos, aqueles versos. No palco, a 

história de todos aqueles desencontros. Acrescentaria uma cena final: o último 

encontro, quando Fred entrega o dossiê para Sofia. E um epílogo: o avião (sabotado?) 

suspendendo para sempre a história dos dois. Sofia: seria heroína ou vilã? Teria 

forças, para essa ou qualquer outra empreitada, o agora falecidíssimo Fred? 

 

O despertador de Jaiane tocou mais ou menos na hora em que o sol abriu os olhos 

do professor Pessoa. Assim como ele, a jornalista passou a noite com as palavras de 

Sofia e de Fred. De olhos arregalados. Ainda mais depois que reconheceu, logo no 

segundo texto do dossiê, que aquele apaixonado Fred era o seu professor Pessoa. Ele 

mesmo, das aulas de teatro nas tardes de quarta-feira. Aquele homem fechado, de 

poucos afetos e raros contatos fora da sala. Irônico, cético, disciplinador e, por vezes, 

irritadiço. Dissimuladamente preconceituoso. Como poderia ser ele, ao mesmo tempo, 

esse outro, romântico, sensível, arrebatado pelo amor?  

Jaiane sentiu inveja e raiva de Sofia. Sentimentos, aliás, que não eram novos em 

relação à filha da ex-patroa de sua mãe. À medida em que lia os textos, ela sonhava em 

ter a chance de um dia receber palavras como aquelas. De ser alvo de uma paixão 
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daquele tamanho. E se irritava com Sofia: “por que ela se aproxima e então foge dele? 

Por que ela o atrai e depois despreza?” Sofia, a que controla. Sofia, a que manipula. 

Sofia, a que não tem lágrimas.  Sofia, a que não tem pena. Pobre Fred. Tadinha da dona 

Marlene! 

O outro espanto de Jaiane foi reconhecer Olívia no meio daquelas cenas. Olívia, a 

guardiã do senador, a sua adversária (ou conselheira?) no debate da manhã desse mesmo 

dia em que o envelope pardo chegou a seu apartamento. A jornalista apurou na hora, em 

rápidas buscas no facebook e no site da faculdade, que “aquela menina da 

comunicação” que queria tirar Fred de sua paixão por Sofia, em 1994, 95, era a mesma 

mulher com quem negociou informações e narrativas no hotel da Getúlio. Olívia que 

amava Fred que amava Sofia que provavelmente nunca amou ninguém: Jaiane 

organizou a sua quadrilha. E ficou na madrugada a perguntar que desígnios explicam o 

despertar da paixão, a descoberta do amor. O que faz existir e sobreviver a conexão (ou 

a desconexão) entre dois seres? O encontro amoroso é um jogo? Um lance de dados? 

Olívia jogou os seus. Fred não pegou. Fred lançou os seus. Sofia fez que pegou e depois 

largou. Fred continuou jogando. E perdendo.  

Foi só lá pela metade do segundo mergulho nos textos, que Jaiane começou a alterar 

a sua performance de leitura. Não só porque trocou o sofá pela mesa da cozinha 

enquanto esquentava um resto de pizza no forno. A jornalista da revista Leitura 

começou a olhar para o documento que apareceu na sua noite com menos apetite pela 

história de amor. E a pensar que outras utilidades poderiam ter para ela as palavras de 

Fred e Sofia. Aqueles “documentos reais”, como escreveu o heterônimo involuntário do 

professor Pessoa na apresentação do dossiê, têm uma potência narrativa própria, que 

conduziu a primeira leitura de Jaiane. E, portanto, pode interessar a muita gente, pensou 

a jornalista, já farejando manchetes e cliques. O que Esther Zanata faria com estas 

verdades de amor? Não, esquece a outra, menina. Refaz a questão: como Jaiane Rosa, 

que acabou de ter um furo repercutido por todos os sites, TVs e rádios, vai temperar o 

conteúdo do envelope pardo?   

Foi neste momento, por volta de uma da manhã, que a jornalista trocou de lugar com 

a leitora romântica. Muitas verdades a garimpar. Quem estava com este documento 

pessoal, íntimo, de Sofia, a falecida?  Por que este dossiê do casal não estava com ela? 

Ou seria uma cópia? Há chances dele não ser “real”? Poucas: as referências presentes 
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nos textos conferem verossimilhança (e esta foi uma das razões do grande interesse de 

Jaiane na primeira leitura). Tem uma história de verdade aqui, Jaiane. Não precisa de 

cartório ou firma reconhecida. E também este tipo de prova não faz a menor diferença 

para narrativas de paixão. 

Jaiane já havia largado a releitura, engolido a pizza com uma água de coco que 

estava na geladeira e agora andava pela sala na madrugada quente. É preciso investigar. 

Caçar informações. Por que e como este envelope chegou aqui? “PARA A 

JORNALISTA JAIANE ROSA”. Assim, sem remetente. Alguém esteve no prédio 

durante o dia e deixou na caixa de correio. Quem? Será que algum vizinho viu? E esta 

letrinha aqui no canto do envelpe: “p/ Delfino”? Quem é Delfino? Seria ele o portador 

do envelope? Que recebeu de Sofia? Por que ela dividiria esta história com outra 

pessoa? E porque ela chegaria para mim?  

A jornalista estava debruçada na janela, com estas interrogações boiando na 

madrugada da rua Benedito Pinto, quando um arrepio esquentou seu corpo. Será que 

estas páginas guardam alguma relação com o acidente? Existe alguma coisa guardada 

dentro destas palavras e que eu não decifrei? Então, quem voltou para a cozinha foi a 

namorada do Tintim. A moça fez um café bem forte, encheu uma xícara grande, pegou 

o dossiê que estava sobre a mesa, voltou para o sofá da sala e preparou-se para 

recomeçar a leitura do início. Vestia só camiseta e calcinha, mas era como se estivesse 

com a capa xadrez bege e a boina de caçador. Faltavam só a lupa e o cachimbo curvado.  

 

O professor Frederico Pessoa levantou-se da cadeira da sala com o corpo cheio de 

dores. Alguém disse que, depois dos 50, quem acorda e não sente nenhuma dor é 

porque está morto. Ele já tinha 61 e uma noite inteira meio sentado, meio deitado. 

Deixou o dossiê sobre a cristaleira, ao lado da foto, passou pela mesa da sala, onde a 

revista Leitura estava aberta na primeira página da reportagem de Jaiane sobre o 

acidente, e foi ao banheiro para as providências matinais. A memória do último 

encontro com Sofia, da última cena de seu quem-sabe-futuro musical, foi junto com ele 

e não o deixou um só instante. As imagens e palavras não eram claras como ele 

gostaria: os medos sobre as reações de Sofia à sua iniciativa de lhe entregar os 

documentos, a expectativa sobre o resultado da estratégia desesperada e o desfecho 
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imprevisto embaçavam as lembranças. Seres apaixonados são povoados de medos, 

expectativas, desesperos, imprevistos. 

Depois, na cozinha, durante o café com leite e o cream cracker com ricota, ele 

concluiu que Fred precisava escrever aquele capítulo para que o dossiê não ficasse 

inconcluso. Ainda que tivesse que preencher as lacunas e as dúvidas da memória com 

imaginação (e desejo). Nenhum problema. Afinal, memória é sempre invenção, quando 

a visitamos estamos sempre compondo um roteiro romanceado de nós. Seria assim, 

definiu: escrever o último parêntese da história de Sofia e Fred e depois anexar a 

reportagem de Jaiane, que encerra a carreira da amada. Estaria fechado o documento. 

Voltou ao banheiro, escovou os dentes, fechou a persiana para o sol de hoje não 

desafiar a história de ontem, que está sempre guardada num lugar escuro e precisa de 

luz própria para ser encontrada. Sentou-se à escrivaninha, abriu o notebook. 

Diante da tela em branco e iluminada, Pessoa viu-se diante de uma barreira. Quem 

escreveria aquela cena? O protagonista destes vinte e três anos de discursos amorosos 

é um tal de Fred. Cadê ele, agora? Porra, eu preciso dar um jeito de trazer ele para a 

frente deste teclado, preciso dos dedos, lábios e lábias desse sujeito apaixonado, 

irritou-se Pessoa, que não conseguia começar a narrar. O que houve com ele? Será que 

a morte de Sofia foi também a de Fred, a definitiva? Ele desapareceu na pedra negra 

do Vale da Serra? Somente agora, mais de quatro dias depois do acidente, Pessoa 

começava a se dar contar deste apagamento. O fim de Sofia, solução extrema (“a arte 

da catástrofe me apazigua”), decreta o fim de qualquer possibilidade de alguma 

utilidade para as palavras de Fred. Sem o outro a quem elas querem afetar, morem as 

palavras, morre o narrador. 

Pessoa decidiu então assumir os teclados. Fred e Sofia morreram mas ainda 

estavam insepultos. Hora de trocar o narrador. Ele comandaria o funeral. O professor 

reabre Barthes e a arte da catástrofe, leituras das últimas semanas, depois daquele 

encontro: o discurso amoroso é um recinto fechado de saídas. É preciso imaginar uma 

solução extrema, definitiva, definida. Imaginar, além do fato concreto, além da parede 

de pedra. Imaginar. E isto significa produzir uma ficção. O professor Frederico 

Pessoa, sua falha memória e sua imaginação vão enterrar o casal. Ao modo de Fred, 

ele retoma a numeração dos episódios, dos pacotes de eventos. E escreve os dois 

últimos do dossiê. 
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29. 

14/09/2017 

(pelo whatsapp) 

Fred  

“Oi 

Preciso ter uma conversa muito importante com você. 

Tenho algo para lhe dar. 

Vamos marcar? 

Três carinhas piscando o olho, fazendo um biquinho de beijo e soprando um 

pequeno coração vermelho” 

Sofia 

um polegar esticado e duas perguntas: 

“Quando? 

Onde?” 

30. 

15/09/2017 

“Ele chegou primeiro ao pequeno restaurante de massas no alto da avenida Rio 

Banco. Ele sempre chegava primeiro. O envelope pardo com as páginas impressas e 

encadernadas queimava nas suas mãos. Escolheu uma mesa de canto, dois lugares. 

Desajeitado como sempre, primeiro colocou o envelope deitado sobre a mesa, depois 

de pé encostado à parede, depois no seu colo coberto pela toalha, depois de volta à 

mesa. O envelope mudava de lugar, cada posição tinha um defeito. E Fred nunca sabia 

escolher. Sofia chegou meia hora depois. Ele esperou ela chegar perto da mesa, 

levantou-se com um sorriso e dois beijinhos. “Oi. Saudades”, deve ter dito. Ela 

também. 
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Sentaram-se e ficaram se olhando por alguns minutos. Ou melhor, ele olhava para 

ela, que se ajeitava na cadeira, passeava os olhos sobre a mesa e depois sobre o 

ambiente ao redor (bem vazio na hora do almoço), pedia ajuda ao garçom para 

pendurar a bolsa, buscava os óculos, pegava o cardápio. Ela era senhora do tempo, 

tinha o domínio da cena. E ele esperava, nervoso. Ele esperava. Como sempre. Naquela 

manhã, tinha escrito num papelzinho um roteiro para sua fala, como costumava fazer 

para não se perder quando estava tenso. Seu plano de aula. O fio da sua meada, 

sempre embaraçado.  

Esperou que ela lhe dissesse que estava curiosa sobre o que ele tinha para lhe dar, 

enquanto olhavam os dois para o envelope, agora de pé no canto junto à parede 

vermelha. Ele tirou a cola da bolsa, colocou sobre o prato, explicou que era para 

melhor organizar o que tinha a dizer. Ela riu, mas não ficou surpresa pois não era a 

primeira vez que ele usava essa muleta. As palavras, é claro, não saíram como ele 

planejara com tanto cuidado. Naquela situação, o pobre Fred perdia todas as 

habilidades adquiridas nas aulas e nos palcos de teatro, logo ele, professor de uma 

disciplina chamada “Comunicação e Expressão Oral”. Diante da mulher amada, ele 

era outro, frágil, inseguro, quase patético. 

Assim, aos tropeços, lamentou a distância dos últimos anos, desde a grande briga 

com Djalma no camarim do Cultural, antes do show. Contou que continuava pensando 

em Sofia todos os dias, que tinha a certeza de que ela era a mulher da sua vida e que 

sofria muito pela impossibilidade amorosa. Ele estava sendo sincero, autêntico, mas 

tinha tanto medo de não parecer crível a Sofia que acabava acreditando que não 

parecia. Palavras verdadeiras saíam de sua boca. Mas ele, ao pronunciá-las, sentia 

como se soassem falsas. O coitado nem esperava a reação de Sofia: estava derrotado 

por si mesmo, pela auto avaliação de sua performance. E pior: no momento mesmo em 

que ela se dava. 

Com raiva de si, foi em frente, ainda assim. Era preciso seguir o papelzinho sobre o 

prato. Era necessário cumprir a missão estratégica. Aquela fala inicial de ator 

canastrão era necessária para introduzir o núcleo do encontro. Fred pegou o envelope 

e tentou explicar que mantinha arquivadas todas as narrativas escritas da história dos 

dois. Que renovava seu amor revisitando estes documentos. Que eles pertenciam a ela 
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também. E que ele preparou a sua cópia, para que (quem sabe?) as palavras ali 

reunidas fossem capazes de tocar a ela como fazem com ele.  

Sofia olhou para Fred com um meio sorriso que poderia significar carinho ou pena. 

Pegou o envelope. Não abriu. Guardou na sua bolsa.  

Em seus planos matinais, ele imaginou que ela ao menos folheasse aquelas páginas, 

se encantasse com a redescoberta de algum momento, alguma história, alguma frase, 

alguma palavra. E que fosse ali apertado um gatilho que iniciasse um jogo. Um tiro 

para o mergulho. Um novo jogo. Um novo mergulho. Nada disso. Envelope fechado 

dentro da bolsa. Ela deve ter dito algo como “obrigada”, “vou ler”, “vou guardar”, 

mas o Fred aturdido com a reação não se lembra bem. 

Lembra-se, sim, de um calor nas faces e de uma pontada na cabeça. De Sofia 

abrindo o cardápio. De um tempo, que não sabe quanto durou, em que conteve o 

impulso de agredir a ex-doutora e em que desejou que ela desaparecesse. Da sua 

frente, daquela mesa, da sua vida, do mundo. Levantou-se, foi ao banheiro e olhou para 

si no espelho. Viu um velho bobo, patético. Lavou o rosto. Retornou ao salão. Não 

voltou a sentar-se. Foi até a mesa e de pé ao lado de Sofia sentada, abaixou-se 

ligeiramente e falou ao seu ouvido. 

- Vou-me embora. Falei o que queria lhe falar. Talvez não do jeito que eu gostaria. 

Mas falei. Te entreguei meu coração neste envelope. Vou aguardar por um mês para 

que você abra e reaja ao que está ali. E ao que está aqui, comigo. Se você não me 

procurar, esta vai ser a última vez que nos vemos.  

Finalmente o professor de teatro ajudava Fred a falar o que queria – e da forma 

que deveria. 

O beijinho na testa de Sofia antes de sair foi uma recaída. Fred, pobre Fred. Que 

conseguiu sair do restaurante sem que ela pudesse responder. Que chegou à avenida 

com o coração acelerado, a pontada na cabeça e as primeiras lágrimas. 

Fred, que aguardou até o dia 15 de outubro. 

E que nunca mais viu Sofia.” 
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O professor Pessoa fechou o dossiê de Fred, esticou os braços sobre a cabeça e 

pensou: “perdi vinte e três anos com este cara”. Abriu a internet para selecionar a 

puta com quem passaria a tarde. Foi quando viu uma bolinha vermelha indicando que 

tinha uma chamada no Messenger. Clicou. 

“Professor Pessoa, não sei se o senhor se lembra, mas fui sua aluna na Faculdade 

em 2006. Estou precisando de orientações suas. Será que podemos marcar um 

encontro? Gostaria que fosse pessoalmente. É muito importante para mim. Acredito 

que será para você também. Aguardo retorno. Um abraço, Jaiane.”    

 

Ainda antes de dormir, depois da segunda leitura, a da lupa e cachimbo, Jaiane havia 

tomado algumas decisões: não falaria com ninguém sobre o dossiê, nem mesmo com o 

Aristeu, antes de conversar com o professor Frederico Pessoa; insistiria com Djalma 

Monteiro para arrancar uma entrevista ou pelo menos uma conversa; não poderia deixar 

de descobrir porque o último documento é aquele anúncio do show de 2012 e o que 

aconteceu na história de Fred e Sofia nos últimos cinco anos; perguntaria a ele sobre 

Antenor e o apoio da Salvaterra Engenharia a seu show; continuaria tentando descobrir 

o que Sofia ia fazer em Vitória com o empresário; talvez falasse com Olívia sobre o 

dossiê. E, é claro, recorreria mais uma vez às lembranças de dona Marlene. Ao final, a 

meta era compor um impactante perfil de Sofia Pontes. A despeito das advertências da 

ex-patroa de sua mãe (ou justamente por causa delas). Se as investigações sobre o 

acidente não deslanchassem, não trouxessem fatos novos, que tal apostar nesta matéria 

para a capa do próximo domingo? 

Estes objetivos estavam detalhadamente listados em seu caderno de anotações, ao 

lado do envelope pardo (e de uma lista de compras), esperando Jaiane levantar da cama. 

A primeira tarefa seria o contato com Pessoa, já localizado no facebook na noite 

anterior. Mas, antes de mandar a mensagem, ela começou a tentar compor um retrato do 

professor, seguindo informações de pesquisa e as suas lembranças. O que mais a 

instigava era não reconhecer nas palavras de Fred aquele homem com quem conviveu 

no seu curso de jornalismo. 

O currículo Lattes deu as informações objetivas, aquelas que ele quer divulgar – 

para ganhar pontos, promoções, convites. E por vaidade. Ou seja, a pessoa que o Pessoa 
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queria tornar pública. Professor universitário desde 1987, mestre em Ciência da 

Literatura pela Federal do Rio, doutor em Estudos Teatrais pela Sorbonne-Nouvelle. 

“História e moral: uma ética do desejo em Nelson Rodrigues”: Jaiane anotou o título da 

tese para procurar depois. Tantos artigos, tantas orientações, tantas publicações, tantas 

bancas, tantas palestras, seminários, simpósios, colóquios. Até um programa de rádio 

inspirado nas crônicas de “A vida como ela é”. 

Nas quartas à tarde, ele dava aulas de “Introdução ao Teatro”, matéria optativa, e, 

nas manhãs de terça e quinta, de “Comunicação e Expressão Oral”, obrigatória, ambas 

para o curso de graduação. No mestrado, oferecia, neste semestre, o curso “Os sentidos 

do trágico e o discurso amoroso”, na linha de pesquisa “Cultura, Narrativas e Produção 

de Sentido”. Este era o Pessoa encontrado no site da Faculdade, junto a uma fotografia 

de uns vinte anos atrás, provavelmente, e de uma minibiografia, que reproduzia a 

apresentação do currículo Lattes..  

E o Google contava que ele foi ator e diretor teatral no anos 80 e 90. Atuou em 

“Gota d‟água”, de Chico Buarque e Paulo Pontes, e “A serpente”, de Nelson Rodrigues, 

entre outras peças. Recebeu prêmio por seu Iago, em montagem de “Otelo”, de 

Shakespeare, no festival de Ouro Preto. Foi Arandir, em “O beijo no asfalto”. Dirigiu 

uma elogiada montagem de “Antígona”, de Sófocles. O último registro que Jaiane 

achou sobre o Pessoa artista é a direção do show “Quase amor”, do conhecido 

compositor Djalma Monteiro. 

Três cliques e as pessoas do Pessoa se revelaram a Jaiane, que anotou o que mais lhe 

chamou atenção e marcou datas para depois cotejar com a evolução cronológica das 

conversas do dossiê. Mas ela tinha uma outra pessoa na sua história de estudante. Um 

professor que debochou dela no segundo dia de aula, no primeiro período. Jaiane nunca 

se esqueceu. O exercício obrigava os alunos a se expor publicamente quando ainda mal 

se conheciam. Pessoa distribuiu textos, pediu que subissem ao palco do anfiteatro e 

lessem em voz alta para toda a turma. Seu objetivo era avaliar a capacidade de leitura e 

expressão oral, que seria trabalhada durante a disciplina, básica e muito importante, 

especialmente para quem fosse trabalhar em rádio ou televisão. Jaiane lembra-se do frio 

na barriga e das mãos suadas quando chegou sua vez. Uma palavra no meio do seu texto 

era banal: “característica”. Mas ela travou. Olhou para as letras. Olhou de novo. 

Gaguejou. Falou alguma coisa como “craterista” e seguiu em frente. A turma riu. Ao 
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final, o professor não perdoou: “pelo jeito, esta é uma ca-ra-c-te-rís-ti-ca sua, minha 

filha”, avaliou, sílaba por sílaba. A turma gargalhou. Ela abaixou a cabeça e saiu de 

cena. 

A partir desse dia, as aulas de “Comunicação e Expressão Oral” tornaram-se o terror 

de Jaiane, que se deitava tensa nas noites de segunda e quarta, véspera dos encontros 

com o professor Pessoa. Ela esforçava-se para não dar oportunidade a outras 

manifestações de sarcasmo do mestre. E ele concedia pouquíssima atenção a ela. 

Dedicava tempos longos a corrigir a performance de colegas e quase nenhum à 

neguinha da turma. Já no outro semestre, Jaiane soube por amigos que passavam pela 

cantina que o professor Pessoa estava fazendo um discurso contra a política de ingresso 

por cotas raciais, recém implantada: “isto só vai fomentar o racismo”; “vamos ter que 

abaixar o nível das aulas”; “você vai ver como a evasão vai aumentar”, eram algumas 

das frases proferidas por ele. Jaiane passou na matéria do Pessoa (que era como todos, 

alunos e professores, o chamavam na universidade; ali, Fred nunca existiu). Recebeu 

nota 62 e o mínimo era 60. No período seguinte, grande parte da turma matriculou-se 

em “Introdução ao Teatro”. Ela não. 

Jaiane reabriu o facebook, buscou o perfil de Frederico Pessoa e escolheu a dedo as 

palavras a lhe enviar. Um pedido de “orientações”, a proposta de um “encontro”, 

“pessoalmente”. Não mencionou o dossiê, com medo de assustá-lo. E foi insinuante e 

ambígua ao jogar a isca: “É muito importante para mim. Acredito que será para você 

também.” Aquele “você”, depois de tratá-lo como “senhor” no início da mensagem, era 

o arremate irresistível da pescaria. E Pessoa poderia ser peixe graúdo. Clicou naquele 

desenho azul de um aviãozinho de papel e o anzol já estava n‟água. 

Jaiane adquiriu com dona Marlene o hábito de ter um aparelho de rádio na cozinha, 

sempre ligado numa emissora qualquer: a mãe perseguia os programas dos padres e as 

fofocas de TV; ela sintonizava os canais de música, de acordo com seu estado de 

espírito, e, eventualmente, os de notícias, por motivos profissionais. Depois de mandar a 

mensagem para o professor, ela deixou o notebook e o rádio ligados e foi se arrumar. 

Ao retornar, ainda de cabelos molhados, os dois aparelhos de comunicação, surgidos 

com mais de um século de diferença entre eles, cumpriam sua missão de falar com ela.  
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O rádio contava que o empresário Nélson Bernardino, principal executivo da 

Salvaterra Engenharia, braço direito de Antenor Furquim, estava sendo alvo de uma 

operação da Polícia Federal e fora conduzido para depoimento.  

O notebook tinha uma bolinha vermelha piscando: 

“Querida Jaiane. Há quanto tempo? Como você está? Tenho acompanhado seu 

trabalho e seu sucesso. Suas características sempre me impressionaram. Temos muito 

orgulho de você aqui na Faculdade. Sua mensagem me deixou muito curioso. Será um 

prazer encontrar você novamente. Que tal amanhã à tarde, depois da minha aula de 

teatro? Um beijo,  

Fred.” 

Jaiane assustou-se com a assinatura. 

 

“Samantha acompanhante 

Olá! Seja bem vindo à minha página 

Você está buscando companhia? 

Sou uma mulher inteligente, interativa, carinhosa, educada, alto astral. Sempre vou 

aos encontros vestida discretamente e adoro ser e estar em boa companhia. Tenho 28 

anos de idade, bem vividos e bem aproveitados. Formada e pós graduanda, estou 

sempre buscando mais. 

Tenho prazer em conhecer o novo e aproveitar da melhor forma possível tudo o que 

a vida tem a me oferecer. Por que sou acompanhante? Porque não conquistei 

totalmente meus objetivos. 

Posso ser a namoradinha de luxo, carinhosa, educada e também atenta aos mais 

variados desejos. Venha me conhecer. Além de se surpreender, saberás muito mais... 

Aqui no meu blog e nos meus ensaios não uso muito o recurso do photoshop, assim 

o cliente sabe exatamente quem vai encontrar. Nada de enganação: faço questão de 

clientes que se identifiquem com o meu perfil! 
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Me ligue e depois saboreie sem moderação, você vai adorar!!! Faça seu dinheiro 

valer a pena.” 

Pessoa ligou assim que viu as fotos e leu o texto de apresentação. Ligou muito mais 

pelo texto do que pelas fotos. Aos 61 anos, formas, texturas, cores, cheiros dos corpos 

femininos começam a fazer pouca diferença. Eles não lhe apresentarão mais grandes 

novidades. Mas os porquês, estes sim, podem indicar um encontro mais interessante. E 

Samantha escreveu “por que” na pergunta e “porque” na resposta. Se desse errado, ao 

menos eles poderiam conversar. 

Dificilmente dava errado. O ritual era o mesmo, toda semana. Ele escolhia a moça 

na web, marcava para o início da tarde, almoçava no self service em frente ao Parque 

Halfeld, engolia o comprimido de tadalafila depois da sobremesa e caminhava até o 

apartamento onde a fornecedora do dia recebia seus clientes. Geralmente em prédios 

comuns, no centro da cidade ou arredores. Pessoa gostava de variar, mas sempre 

reservava umas duas ou três na lista de repetições (principalmente quando já tinha um 

desconto negociado). Talvez Samantha, a dos porquês corretos, viesse a ser forte 

candidata a entrar nesta lista. 

Samantha atendia na parte baixa da rua Halfeld. No caminho, após o almoço e o 

comprimido, Pessoa pensou que, logo depois de ter decretado a morte de Fred, ele 

havia renascido para responder a intrigante proposta daquela ex-aluna. O professor 

viu as fotos da neguinha no facebook e ficou impressionado: ou ela ficou mais bonita 

ou ele é que era um bobo e não prestou atenção? O que poderia ser muito importante 

para ela e também para ele? É ela que está fazendo as reportagens sobre a morte de 

Sofia. O que ela quer? Provocado, mandou “Um beijo, Fred”. Depois apareceu na tela 

o portfólio do Samantha. E lá está ele, descendo a Halfeld atrás de palavras. Parece 

que o Fred não vai morrer nunca.    

Na última aula da pós, o professor Pessoa analisava o perfil dos personagens 

masculinos na obra de Nelson Rodrigues. Uma aluna perguntou porque os homens de 

Nélson sempre oscilam entre coitados e canalhas. Ele teve vontade de responder: 

porque não há outra opção; os homens ou são coitados ou são canalhas. Pensou em 

parar na entrada da galeria e classificar cada um dos que estão descendo o Calçadão, 

às duas da tarde dessa terça-feira. Aquele barbudo de óculos: coitado. Aquele de terno 
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vagabundo e pastinha: canalha. Aquele crioulo de boné: canalha. Aquele vendedor de 

goiabas e seu carrinho de mão: coitado. Ou seria ao contrário?  

O exercício antropológico teria que ficar para outra hora porque Samantha era 

com hora marcada e os minutos começariam a contar daqui a pouco. Lá no 

apartamento da moça tinha ar condicionado, água, cerveja e uma morena vestida 

discretamente. Ela era divertida, bem articulada e segura de si. Não precisou de ghost-

writer para escrever o texto do seu blog. Fred despiu-se. Ela também, sem photoshop. 

Deitaram-se e ele desandou a contar a ela sobre Sofia, a moça do avião espatifado. 

Com detalhes. A sua acompanhante da tarde ouviu com curiosidade e atenção. Até 

esgotar o tempo. Encerrada a sessão. 

Pessoa levantou-se, recolocou as roupas tiradas apenas para desnudar sua história.  

Tirou da carteira a metade do combinado com a moça e não admitiu a revolta de sua 

paciente ouvinte. O professor não tinha gozado. Canalha, pensou Samantha.   

As palavras foram inúteis naquela tarde. Fred, coitado, desceu as escadas e 

mergulhou no mar de gente do centro da cidade. 

 

Jaiane desligou o rádio e o notebook, nesta ordem. Mas releu a resposta do seu ex-

professor antes de fechar o facebook e as outras abas abertas. O peixe mordeu a sua isca 

de forma voraz. Seria importante planejar muito bem a conversa que ele marcou para 

amanhã. Não poderia correr o risco que ela desandasse, que a maré virasse e um tubarão 

engolisse a pescadora. Ela teria tempo para organizar sua estratégia de pescaria. 

Silenciados os aparelhos, Jaiane devolveu o dossiê a seu envelope pardo e guardou no 

seu quarto, na gaveta do criado-mudo. 

Já no elevador, mandou mensagem para o Aristeu, que certamente ainda estava 

dormindo. “Bom dia, chefe. Não sei se já está sabendo da prisão do diretor da empresa 

do Antenor Furquim. Acho que o pessoal da política deve acompanhar bem de perto, 

não é? Vou atrás de outras informações sobre o acidente e chego na Redação ao meio-

dia. Se precisar de mim, é só ligar. Bj.” A condução coercitiva de Nélson Bernardino 

era pauta para os repórteres que acompanhavam a Operação Pão-de-Queijo, mas, 

depois, na hora de editar a matéria, seria indispensável fazer a conexão com o acidente e 

a morte do Antenor. Isto, se a polícia federal também já não estivesse fazendo.  
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Na porta do prédio, Jaiane encontrou dona Detinha. Nenhuma surpresa. Moradora 

do andar de baixo, aposentada, ela passava mais tempo na rua, nas cercanias do edifício, 

no bate-papo com a vizinhança, com carteiros, garis e quem mais passasse, do que na 

sua casa. Com ela, a jornalista fez a primeira entrevista do dia. E dona Detinha adorou a 

chance de um dedo de prosa. O envelope foi a pauta. Jaiane contou que encontrou 

ontem, na caixa de correio, um envelope para ela, sem remetente. A vizinha, por acaso, 

não teria visto alguém, que não fosse o moço dos Correios, colocando algum papel no 

buraco das correspondências? 

Não é que dona Detinha tinha visto um homem barbudo (“barba branca, comprida, 

menina”) por ali? “Devia ser umas cinco e quinze, eu estava voltando da padaria.” Todo 

dia, Detinha vai até a Padaria e Mercearia Economia do Lar, ali na Padre Café, às quatro 

e meia. Fica de conversa com seu Zé Gabriel, mas sempre volta pouco depois das cinco 

para ver as crianças da rua, voltando de suas escolas. “Eu bem virei a esquina e ele 

estava lá. Não vi envelope, mas ele podia já ter enfiado, né? Ainda gritei perguntando se 

ele estava precisando de alguma coisa, mas o homem virou as costas e foi embora.”  

Jaiane pediu para dona Detinha descrever o tal sujeito. “Te falei. Barbudo. Barba 

branca, comprida, até na barriga. Nem alto nem baixo. Acho que tinha cabelo comprido 

também, branco que nem a barba. Meio gordo. Barriga de cerveja, sabe? Difícil homem 

mais velho sem barriga de cerveja, não é mesmo?” E a roupa, vizinha? “Camisa de 

pano, manga curta, dessas de abotoar. Calça jeans, eu acho. Parecia gente pobre. Mas, 

não deu pra ver muito mais não. Ele foi embora assim que eu virei aquela esquina.”  Só 

isso? “Só. Mas porque a menina tá tão curiosa? Posso saber o que tem neste envelope?” 

Umas cartas de amor (Jaiane estava grata pelas informações e dona Detinha vai adorar 

esta informação). “Hummm... Pra você, né, danada?! Carta anônima? Fã misterioso? 

Eita! Espero que não seja o velho.” Infelizmente não, dona Detinha, cartas dos outros. 

“Você me mostra?” Jaiane diz que vai mostrar. Outro dia. Agora tinha que ir. Obrigada, 

dona Detinha. “Vou te cobrar, hein?” 

Jaiane deixou dona Detinha cheia de assunto novo em seu pedaço de rua e subiu o 

morro. Dona Marlene a esperava com uma garrafa de café forte e uma bandeja de broa 

de fubá. Sua filha chegou com fome. Ela adorava cozinhar para a sua menina e vê-la 

comendo com gosto. Jaiane atacou  a broa com café, mas tinha outros apetites. Fome de 

informação, como sempre. Entre goles e mastigadas, contou à mãe a história do 
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envelope pardo. Marlene ouviu, atenta e curiosa. Depois, Jaiane perguntou o que ela 

sabia sobre Fred e Sofia, sobre esta e outras histórias de amor da filha da patroa.  

Queria uma resposta de fonte, ouviu uma de mãe: 

“Para que, minha filha? Para que mexer nessa história? Foi um caso dos dois. 

Acabou. E ela morreu. Não é bom tratar disso agora. Lembra do pedido da patroa? Não 

é certo bulir com quem já se foi. É feio. O que é que você vai ganhar com isso?” 

Jaiane tentou justificar dizendo que Sofia era uma mulher conhecida, que as pessoas 

tinham muito interesse por ela, principalmente depois do acidente. E que tinha uma boa 

história nas mãos, uma história inédita, e isto valorizaria o seu trabalho. A jornalista 

explicou que ainda não tinha certeza se iria publicá-la e que não faria nada sem antes 

pedir a autorização do professor Pessoa. Acrescentou, num quase suspiro: “e é uma 

história tão linda, mãe, um amor tão forte, tão belo.” Levantou-se e abriu os braços, num 

gesto teatral: “imagina, dona Marlene, a capa da revista em letras maiúsculas: UMA 

GRANDE PAIXÃO POR DETRÁS DA TRAGÉDIA. E a assinatura da sua filhinha: 

Uma reportagem de Jaiane Rosa.” 

Marlene riu da cena que sua filha criou. Marlene tinha um orgulho doido da sua 

menina. Tomou um gole de café e achou um jeito de desviar o rumo da prosa: “o que eu 

queria mesmo saber é que grande paixão está por detrás da jornalista Jaiane Rosa. Isso 

sim! Dessa que está aí, suspirando, encantada pelas palavras de amor.” Jaiane recolheu 

os braços e mudou de personagem. Dona Marlene é mesmo danada, percebeu que a 

moça não estava apenas empolgada com a possibilidade de mais uma reportagem de 

sucesso. Jaiane estava apaixonada pelo conteúdo do envelope pardo. Especialmente 

pelas palavras de Fred.  

Sentou-se novamente, pegou uma broa e então suspirou de verdade: “ah! Mãe...” 

Em poucos segundos, revisou suas vivências amorosas. As brincadeiras com o Mateus 

do ensino médio. O cheiro doce do Pedro da Faculdade. O quintal da casa do Otávio, 

em Rio Pomba, num feriado de semana santa. Alguns ficantes das baladas. Uma noite 

diferente e gostosa no apartamento da Roberta. Que tal testar o moço do hangar? Quase 

nunca relatava essas experiências a sua mãe. Mas nem precisa. Mãe sente. E Marlene 

percebeu que entrar no mundo de Fred e Sofia agitou o coração e a cabeça da sua 

menina. Deu seu jeito de cutucar a filha, que escapuliu, depois de engolir a broa: “ah! 
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Mãe... A jornalista Jaiane Rosa tem muito o que fazer e não sobra tempo para grandes 

paixões!” Marlene não insistiu no tema. Ela sabe que um dia sua filha vai chegar e pedir 

seu colo para contar de um grande encantamento e de estranhas palpitações. Ou para 

derramar lágrimas de frustração e autodepreciação. Questão de tempo.  

Jaiane retomou a pauta, usando um velho truque de enredar mães: a chantagem. “E 

aí, dona Marlene? Não vai ajudar sua filhota nesta nova capa de revista? Vai me 

abandonar?” A edição do último domingo estava no sofá da sala. Marlene já tinha lido a 

reportagem de capa três vezes. Ouviu o apelo dramático, soltou duas ou três frases para 

não dar o braço a torcer e para manter o discurso de mãe (“eu acho que você não deveria 

escrever sobre este caso”, “acho errado”), mas...  

Mas cedeu. Mãe é mãe. E mães sempre cedem. A Marlene dos silêncios resolveu 

falar para sua menina jornalista. 

“O que eu sei é do que eu vi e do que eu ouvi naquela casa. E do dia que ele me 

cercou. 

Eu já tinha atendido umas ligações de um tal professor Pessoa, achava o nome 

engraçado e o jeito dele também. Sofia sempre falava com ele. Aí, ela foi pro 

estrangeiro com a família. Eles voltaram depois do fim de ano e Sofia ficou mais um 

tempo viajando. No dia que ela voltou (ou no dia seguinte, não me lembro bem de todos 

os detalhes), ele ligou de novo. Eu tava sozinha em casa. A menina tinha saído com a 

patroa. Ele disse assim: „preciso muito, muito, falar com ela‟. Perguntou duas vezes se 

era verdade que ela não tava em casa. „A senhora tem certeza?‟ Fiquei até meio irritada 

com ele. Parecia bem nervoso. Aí pediu pra eu dar um recado. Falou desse jeito: „anota 

aí, dona Marlene‟. Escrevi naquele bloquinho que tinha do lado do aparelho. Não me 

recordo cem por cento, mas também não esqueço que ele disse que era o Fred quem 

tava falando e eu estranhei. Fred? Professor? Mas não perguntei nada. Ele só me ditou a 

mensagem: „Vou ficar em casa, do lado do telefone, esperando você ligar. Não foge, 

Sofia. Você é o amor da minha vida‟. Foi assim: naquele tempo, quase ninguém tinha 

celular. Eu fui a mensageira.” 

“Você deu o recado, mãe?” 

“Vai ouvindo, minha linda. Eu dei, claro. Antes fiquei com aquele papel na mão, 

pensando. Então é isso? Bem que eu achava esquisito: desde quando professor, ainda 
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mais de medicina, fica ligando pra casa de aluna? Ainda não sabia que era de teatro, não 

é, Jaiane? Só fui descobrir depois de ler pra elas o recado, pra Sofia e a patroa. Falei 

assim que elas duas chegaram. Foi na varanda da entrada. Pensei que era importante e 

fui até lá. Também tinha achado bonito um homem apaixonado desse jeito, que nem 

teve vergonha de falar com uma empregada. Aí, menina, que eu fui entender melhor o 

caso. A patroa ficou irritada. A Sofia, acho que encabulada. As duas começaram uma 

conversa meio brava ali mesmo na varanda. E durou até a cozinha.” 

“Vai, mãe. Conta. O que você apurou?” 

“Apurei nada, que eu não sou jornalista. Só ouvi uma frase aqui, umas palavras ali, 

juntei com outros pedaços de conversas de outros dias. Ninguém me contou, mas eu sou 

boa de perceber as coisas. E eu já conhecia bem aquela família, não é? Ouve só. A 

menina e o professor tinham um caso. Escondido da família. Eles descobriram. E não 

gostaram. Uma menina criada pra ser mulher de sociedade, pra ser médica, mulher de 

médico! Arrumar um artista? Um professor? De teatro? E ainda vinte anos mais velho? 

Puta merda! A patroa deve ter ficado desesperada. O seu Gílson também não deve ter 

ficado nada satisfeito.” 

“Mas e a Sofia?” 

“Pois é. Inventaram a tal viagem pras europa. Para a coisa esfriar, sabe? Pra menina 

pensar melhor. Foi lá que eu acho que ela aceitou. Nem sei se gostava tanto dele, não. 

Sabe aquele nervoso que dá quando namorado telefona? Aquele olho arregalado? Ou 

não sabe, minha filha? Pois eu nunca vi quando passava a ligação do professor pra ela. 

Às vezes, ela tava despistando. Sei lá. Mas acho que eu ia notar. Pois então: ela 

concordou com a família e até ganhou mais uns meses de viagem. De prêmio e pra 

esquecer o homem. Aí, quando ele voltou, deu um pé na bunda dele, um passa-fora.” 

Jaiane riu com a mãe, que emendou, mudando de tom: 

“Pra você ver, minha filha. Cada um no seu lugar. O moço do teatro achou que o 

amor da vida dele ia ser uma filha de médico rico, vinte anos mais moça!... Se estrepou. 

É até bom contar essa história pra você ficar esperta. Não vai querer se meter com gente 

diferente, hein? Arruma um moço bom, trabalhador que nem você. De preferência, 

moreno feito a gente. Mas tem que ser pessoa simples. E honesta. Quando os mundos 
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são muito distantes, eles não vão se juntar nunca. E só acaba em sofrimento. Minha mãe 

é que falava assim. E ela tava certa.” 

Jaiane puxou a mãe de volta para Fred. “Que pena! Que triste! Um homem tão 

apaixonado! Tanta palavra bonita! E o preconceito separando os dois.” 

“Não sei se é só isto. Te falei. A Sofia sempre foi fria, distante, calculista. Acho que 

não merecia essa paixão. Nem sei se mereceu alguma. Não viu com o Raul? Não podia 

mesmo dar certo. Não tinha amor, nada. Só interesse. E esse compositor depois, sei 

não... Mas, tadinha. Agora não tem paixão nenhuma mesmo. Tá morta e enterrada.” 

Jaiane achou que o relato estava no fim. Mas Marlene, em seu momento falante, 

ainda tinha história: 

“Sabia que ele me procurou depois?” 

“Quem, mãe? O Fred?” 

“Ele. O professor em pessoa. Um dia, ele ligou pra casa da patroa, eu atendi. Ele 

disse que precisava conversar comigo. Eu falei que não. Onde já se viu? Não era certo. 

Eu não tinha nada pra conversar. Aí, menina, ele me cercou na saída do trabalho. Me 

ofereceu uma carona. Tomei um susto. Recusei. Ele insistiu. „Vai chover. Nada de 

mais.‟ Acabei aceitando. Ele me trouxe aqui e até passei um café.” 

“Quando foi isso, mãe?” 

“Sei lá. Uns tempos depois. Três, quatro anos.” 

“O que ele queria?” 

“O que mais? Saber dela, né? Se tinha namorado, se tinha assunto sobre ele na 

família, se eu achava que ela ainda poderia gostar dele. Vê se pode? Até me ofereceu 

dinheiro.” 

“Como assim?” 

“Pra eu vigiar ela, procurar, mexer nas coisas dela. Achar qualquer notícia, boa ou 

ruim, e passar pra ele. Pra eu puxar conversa com ela sobre o caso dos dois, sobre ele.” 

“E você fez isso? Você aceitou, mãe?” 
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“Claro que não. E eu lá sou mulher de leva-e-traz, de espiar os outros? Nem do 

Raul, que já andava aparecendo na casa, eu contei pra ele. Cortei o assunto. Disse que 

não poderia fazer o que ele tava pedindo. O homem ficou bravo, sabe? Foi estranho. De 

repente, virou outro. Deixou a conversa mole de saudade, de amor. E começou a gritar 

comigo. Aqui na nossa casa. Eu pedi pra ele ficar calmo e não insistir. Foi embora me 

chamando de burra. Nem agradeceu o café.” 

Foi o último episódio de “A história de Sofia e Fred – versão Marlene Rosa”. Ela 

voltou às recomendações de mãe: cuidado com o que vai fazer deste envelope. Cuidado, 

filha. Com a memória de Sofia, com as ameaças da patroa, com esse professor. 

A jornalista beijou dona Marlene, disse-lhe que não se preocupasse. 

E aproveitou que a mãe desatara o falatório para perguntar outros detalhes sobre a 

vida de Sofia e da família Pontes. 

 

A aula desta quarta é sobre o teatro do absurdo. Uma aula fraudulenta, bem sabia 

o Pessoa. Fraudulenta porque ele não dominava o assunto. Assistira uma montagem de 

“Esperando Godot” quando jovem, achou chatíssima. Ainda não supunha que passaria 

boa parte da vida esperando Sofia. Pessoa nunca estudou o gênero, pouco leu de 

Beckett, Ionesco, Arrabal, Genet. Passou longe da patafísica. Reuniu umas anotações 

da época do doutorado e achou um power point de uma professora no Google. 

Suficiente para montar o plano de aula e engambelar os alunos. E cumprir o programa 

do curso. 

Mas a aula desta quarta será ainda mais fraudulenta porque o professor vai 

receber Jaiane, logo em seguida. E ele só pensava nisso. A aula era um protocolo a 

cumprir e tinha que passar rápido. Pessoa tentou adivinhar como seria o 

desenvolvimento do encontro, mas o mistério sobre as intenções da ex-aluna 

atrapalhou os seus preparativos. A hipótese mais provável era mesmo que tivesse 

relação com o acidente de Sofia. A jornalista estava cobrindo o caso. Não é difícil que 

alguém lhe falasse da história dos dois, que ficou conhecida na faculdade, embora há 

muito tempo. Ou então ela viu que ele havia dirigido o show do Djalma, produzido por 

Sofia, cinco anos atrás.  
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Mas, e se ela quisesse se candidatar a uma orientação na pós, se viesse discutir 

uma ideia de pesquisa? Bem, neste caso, seria muito bem recebida pelo Fred. 

Especialmente se estivesse com aquele vestido decotado de umas fotos do facebook. 

 

Jaiane dedicou a manhã de quarta ao preparo da entrevista. Na véspera, tinha 

combinado com Aristeu que investiria o dia seguinte numa fonte que lhe falasse mais 

sobre Sofia Pontes. Não disse quem era, muito menos falou do dossiê. Não era hora. 

Ainda. Em casa, reabriu o envelope pardo, releu, fez novas anotações, definiu o roteiro 

da conversa com o ex-professor, o seu encontro com aquele Fred, a cada nova leitura 

mais alvo de pena e de admiração. Fez uma escolha tática: falaria de Sofia primeiro, 

adiaria a revelação sobre o dossiê até o momento em que fosse inevitável. Jaiane retirou 

congelados do freezer e preparou seu almoço com uma pergunta na cabeça: e se foi ele, 

o próprio Frederico Pessoa, quem lhe mandou o envelope? 

Faltava pouco. A aula terminava às quatro e ela planejou estar na faculdade às três e 

meia. Pessoa costumava eliminar o intervalo entre os dois horários e liberar a turma 

mais cedo. Para matar o tempo, a jornalista ansiosa deu uma conferida no site Leitura 

Mais. O destaque ainda era a matéria da prisão do diretor da Salvaterra Engenharia. 

Nélson Bernardino estava detido preventivamente para impedir que ocultasse ou 

forjasse provas e, assim, atrapalhasse as investigações sobre o senador Bráulio 

Mendonça. Jaiane foi chamada a colaborar com a reportagem depois que a Polícia 

Federal informou que abrira inquérito e também estava apurando o acidente do avião. 

Um comentário de leitor chamou a atenção de Jaiane. “Por que ninguém diz o que a 

mulher do compositor fazia no avião do dono empresa? Por que ninguém entrevista o 

Djalma Monteiro?” Jaiane copiou e colou na sua pasta sobre o acidente. Era como se as 

perguntas fossem feitas para ela. 

 Escolheu um vestido solto, bem fresquinho, e saiu. Fazia calor. 

 

Jaiane ficou na porta da sala, esperando a turma ir embora. Só então chegou próxima 

à entrada. 
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De sua mesa, Pessoa já tinha visto ela lá fora, enquanto o pessoal deixava a sala. 

Só se levantou quando não tinha mais ninguém. 

- Professor... 

- Jaiane? 

- Posso entrar? 

- Claro, por favor. 

Ela cruzou a porta. 

Ele tomou a iniciativa de colocar a mão no seu ombro e dar dois beijinhos. 

- Há quanto tempo, menina! 

- Pois é. Que bom ver o senhor. Obrigada por me receber. Vamos conversar aqui 

mesmo? 

Ele puxou duas carteiras e colocou-as próximas, em diagonal. 

- Tranquilo. Só tem aula nesta sala à noite. Vamos sentar? 

Jaiane sentou-se, com a bolsa no colo. 

- Pois é... 

- Fiquei curioso. Que orientações são essas, tão importantes pra você? E pra mim? 

Sem rodeios, Jaiane. 

- É sobre Sofia Pontes. 

Acabou a segunda hipótese. O vestido do facebook era aquele, mas a pesquisa dela 

era outra. Fred perdeu, de novo. Pessoa reagiu. 

- Imaginei. Vi a sua reportagem na revista. Muito boa. Mas por que eu? 

- Bem, o senhor me desculpe... 

- Me chame de você, por favor. 

- Estou preparando um perfil dela para a próxima edição. Você pode me ajudar? 
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- Por que acha que eu poderia? 

A frase seguinte estava no roteiro preparado de manhã. 

- Porque vocês eram próximos, não? Ela era uma mulher muito interessante. E foi 

vítima desta tragédia. Vi o senhor... você... no velório. De longe. Você tem ideia sobre o 

motivo daquela viagem? 

- Olha, Jaiane, eu não era assim tão próximo. 

- Eu também a conheci, professor. Minha mãe trabalhava na casa da mãe dela. 

- Você é filha da... 

- Marlene. 

- Dona Marlene! Uau! 

Pessoa ficou em silêncio por alguns segundos. Pensando no que a jornalista já 

conhecia. Mal sabia ele. 

- Então você sabe que nós tivemos um... uma... história, não é? Sua mãe lhe falou? 

Foi há muito tempo. A gente ficou distante. Não sei quase nada da vida dela e não faço 

a menor ideia do que ela fazia no avião daquele empresário. 

Não, Jaiane, não foi ele quem lhe mandou o envelope. Hora de alterar a tática. 

mudar um pouco de posição na carteira. Abrir a bolsa enquanto vai falando, com 

cuidado máximo. 

- Professor... 

- Fred. 

- Fred. É estranho te chamar assim. Eu recebi este envelope anteontem, na minha 

caixa de correio.  

Entrega. 

Pessoa começa a abrir. 

- Eu preciso entender como e porque ele foi enviado pra mim, no meu nome. Eu li, 

claro. Perdão, era inevitável. Logo no começo ficou claro que Fred é o senhor... você. 
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Apesar deste Fred me parecer bem diferente do professor Pessoa que eu conheci. Fiquei 

impressionada. Mas, enfim, nosso contato tinha sido superficial, de professor e aluna. 

Papéis que representamos. Aqui era o senhor... você... de verdade. 

Pessoa folheia as páginas encadernadas enquanto Jaiane fala. Gesto nervoso de um 

sujeito perplexo. Era o documento que entregou a Sofia naquele mal sucedido almoço. 

Não há dúvida. Nem é preciso verificar. Ele então manuseia o dossiê, o seu dossiê, 

como quem toca num objeto que, de tão próximo, lhe é estranho naquele instante, 

naquele contexto. 

- Como? ham? como pode? 

Jaiane e seu roteiro: aproxima-se um pouco mais de Fred. Estende-lhe as mãos. 

- A primeira coisa que eu tenho que dizer é “meus sentimentos”. Sou testemunha 

involuntária de uma paixão grande, belíssima. Deve ser duro. 

Fred aceita o gesto. Oferece a mão direita para o cumprimento de Jaiane. 

- Puxa!... 

 Ele ainda está aturdido e as condolências da jornalista ampliaram a confusão. 

- Você... 

Ainda segurando a mão do professor entre as suas, ela olha para ele e sugere. 

- Sei que é um susto. Estava com muito medo de lhe contar. Da sua reação. Ainda 

estou, professor. Mas você tem o direito de saber, não é?  

- Claro. Obrigado. Como é que isto chegou a você? 

Recolhe a mão. 

- É o que eu tô ansiosa pra descobrir, desde segunda à noite. Cheguei em casa e 

estava junto com as correspondências do prédio, com meu nome bem grande. Você sabe 

como chegou lá? 

- Claro que não. Entreguei pra ela.  

- Quando? 
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- Tem pouco mais de um mês. Você deve ter visto a data na primeira folha, no texto 

em que eu apresento esse... isto... Isto que eu chamei de dossiê. Foi no dia seguinte. 

- Não tinha ou poderia ter outra cópia? 

- Sem chance. Só a minha, que eu também imprimi. Está num arquivo no 

computador da minha casa. E eu moro sozinho. 

 A pescaria seguia. Jaiane volta a se curvar e mira os seus olhos negros brilhantes 

nos olhos de Fred. 

- Somos aliados nesta apuração, não é professor? 

Ele sorri. 

- Somos. Ou Sofia deu este documento a alguém ou ele foi achado.  

- Uma vizinha viu um homem na entrada do prédio. Acho que pode ser ele. 

- Quem? 

- Não sei. Viu mais ou menos de longe. Tentou falar e ele foi embora. 

- Descreveu? 

- Nem alto nem baixo. Barbudo, barba branca e grande. Cabelo branco comprido. 

Mal vestido. Barrigudo. 

- Não faço ideia. 

- Difícil. 

- Estranho. 

Um curto silêncio, enquanto Jaiane buscava a sequência do roteiro antes de fazer o 

lance seguinte. 

Pessoa olhou para Jaiane. Se cutucado por Fred, ele admitiria um certo prazer em 

ver que sua intimidade havia sido devassada por uma mulher tão bonita e tão esperta. 

Se fosse uns vinte anos mais novo, seria naturalmente estimulado a pensar bobagens 

boas. Ainda assim, o velho professor tentou jogar um jogo. O seu jogo. 
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- Fico um tanto envergonhado de saber que você leu tudo o que eu escrevi aqui. 

Ela gostou do movimento. Afinal, ele levou a conversa justamente para onde ela 

queria. Ponto para Jaiane. 

- Ora, professor. Que bobagem. Fique sabendo que as palavras de Fred... as suas 

palavras... são tão lindas, tão fortes, tão... verdadeiras. Você deveria ter orgulho e não 

vergonha. É raro ver uma paixão assim, tão bem traduzida.  

- E tão mal sucedida. 

Jogo rasteiro. 

- Que nada. Você viveu intensamente uma grande história de amor. Não importa o 

desfecho. Ou os desfechos. O que vale é o vivido. A potência do sentimento. E a forma 

como você transformou ele em texto. 

Jaiane encantando Fred. A moça do vestido fisgando o professor Pessoa. 

- Posso te perguntar uma coisa? Aliás, tantas coisas... 

- Você já entrou na história mesmo... 

- Aqueles versos. São letras para canções, não? E as músicas foram feitas? Existem? 

- O tango já existia. Era um texto desesperançado, virou uma celebração do amor. 

Depois, eu aprendi que o que vale é o texto original... “Quase amor” ganhou uma 

melodia depois. Do Djalma. 

Cutuca, Jaiane. 

- Eu vi. Virou até nome de show. O seu “quase parceiro” acabou virando parceiro. 

- Ele fez a melodia depois. Depois que. Ela me mostrou. E me chamou para dirigir o 

show. 

- Achei incrível você fazer a direção do Djalma Monteiro, depois de tudo.  

- Era um jeito de ficar perto dela. E deu errado, como sempre. Mas a canção é 

bonita. Acho. 

- Me mostra? 
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- Tem no youtube. Te mando o link. 

- O que aconteceu depois, Fred? 

- Depois, quando? 

- Depois de 2012, depois do show. É a última página do dossiê. 

- Isso é uma entrevista, menina? 

- Desculpa. Não. Curiosidade. Mais de mulher do que de jornalista.  

- As mulheres são sempre as melhores jornalistas. Depois não houve nada. Tive 

uma briga feia com Djalma no show. Teve pouco público. Ele me culpou. Sofia ficou 

contra mim.  

- E acabou aí? 

- Passou um tempo e eu comecei a juntar essas mensagens, essas cartas. Procurei 

Sofia e entreguei. Ela guardou na bolsa e nem olhou. Faz um mês.  

Jaiane sabe que o jogo caminha para o fim. Tem poucos lances a fazer. 

- Que triste. E agora? 

- Agora? Agora acabou de vez. O avião se arrebentou. Sofia morreu. Game over. 

Palavras pro lixo.  

- Eu penso que não, Fred. A gente não sabe porque esses textos vieram parar na 

minha mão, mas, desde que li, fiquei pensando que talvez eu tenha recebido a missão de 

manter estas palavras vivas. Não deixar a história desaparecer. 

Pessoa chegou a pensar num duplo sentido, numa insinuação. Mas olhou para 

Jaiane cheia de vida dentro de seu vestido solto, fresquinho, e percebeu o quanto estava 

sendo ridículo.  

- O que você quer? 

- Publicar, Fred. Como lhe falei, vou escrever um perfil da Sofia. Há muito interesse 

em torno desta mulher. Queria falar deste envelope e colocar as suas palavras no meu 

texto.  
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O professor do curso de jornalismo tinha que entrar no jogo. 

- De maneira nenhuma. Seria apelação pra vender revista e... 

- Faço com cuidado, com respeito. Mostro a matéria pra você antes. 

- ...ela tem um ex-marido. E agora estava casada com o Djalma. Imagina só. A 

repercussão. O que vai representar pra eles... Pra memória dela. Em nome de quê? 

Qual o interesse público nesse assunto? 

- Ela é uma grande personagem, professor. Você sabe disso. Sabe melhor do que 

ninguém. Afinal, é o seu par dramático. E a história é boa, muito boa. 

- Você leu ou viu “O beijo no asfalto”? Você falou igual o Amado Ribeiro, menina.  

- Vi no cinema. Não exagere. Não vou escrever uma vírgula que não seja 

verdadeira. E as suas palavras não vão morrer nunca. 

Pessoa não deixou de pensar que poderia ser uma divertida vingança. Contra a 

Sofia que nem abriu o envelope. E contra aqueles que ela escolheu no lugar de Fred. 

Mas não. Não devia correr este risco. 

- De jeito nenhum. Meu nome não vai aparecer no noticiário deste acidente de 

avião. Quero distância. Não tenho nada com essa história. Sofia está enterrada e o 

Fred também. 

Jaiane jogou um às. Falou ao professor de teatro. E a Fred, seu personagem. 

- Deixa o Fred vivo, ao menos na revista, professor. E depois para sempre. Vamos 

fazer assim: o professor Pessoa não aparece na reportagem. Eu invento um pseudônimo 

para o apaixonado... para você... e deixo claro que faço isso para que a identidade seja 

preservada. 

A proposta de Jaiane era tentadora. Jaiane era tentadora. Fred vivo, ainda que com 

outro nome. Seria só mais um, de tantos que já representou e representa. No palco, na 

vida. Fred em sua sobrevida, depois de tantas mortes. Vivo pelas palavras. Um ser de 

papel.  

Ele abaixou a cabeça entre as mãos. 
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Mais uma carta da jogadora. O último arranque na linha de pescar. 

- As suas palavras não são inúteis, Fred. Não foram para mim. E tenho certeza de 

que não serão para outras pessoas. 

Fred ergueu a cabeça e os olhos vermelhos.  

- Pode ser. Vou pensar. Posso escolher o pseudônimo? 

E deixou o envelope pardo com Jaiane. 
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6 AS NOTAS DO DJALMA 

 

REVISTA LEITURA 

EXCLUSIVO 

UMA GRANDE PAIXÃO NOS ESCOMBROS DA TRAGÉDIA 

        Por Jaiane Rosa 

 

As buscas por explicações sobre as causas do choque frontal do avião do 

empresário Antenor Furquim com um maciço de pedra na noite do dia 19 de outubro 

em Juiz de Fora parecem longe de um desfecho. Mas o rescaldo do acidente que matou 

três pessoas já trouxe a revelação de uma bela (e dura) história de amor e de vida, 

descoberta com exclusividade pela Revista Leitura. Ela estava escondida dentro de um 

envelope pardo que foi entregue à médica Sofia Pontes exatos 32 dias antes de sua 

trágica morte.  

“Meu anjo, meu demônio”. Com essas palavras, dirigidas a Sofia, o autor do 

documento abre as 32 páginas encadernadas que contam a história de sua grande 

paixão pela médica (e de suas expectativas amorosas, várias vezes frustradas). Elas 

reúnem bilhetes, telegramas, cartas, mensagens de meios eletrônicos, poemas, letras de 

música, além de comentários e lembranças, sobre a relação dos dois, iniciada há 23 

anos. Pedro (nome fictício) relata a Sofia que organizou o “dossiê”, como ele nomeia a 

sua iniciativa, na esperança de um “reencontro definitivo” com ela. Não houve tempo 

para que Pedro recebesse qualquer resposta. 

 

A gráfica que imprime a Revista Leitura fica num galpão na avenida Brasil, do 

outro lado das margens do rio Paraibuna. Jaiane não quis esperar o exemplar que seria 

entregue na sua caixa de correio na manhã de domingo. No final da tarde anterior, 

vestiu uma calça de legging estampada, um top azul, calçou tênis, colocou um boné 

prendendo os cabelos e fez uma caminhada vespertina que tinha um alvo concreto, além 

de cuidar do corpo e da saúde: colocar as mãos e os olhos na nova edição, a segunda 

seguida com sua reportagem na capa.    
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Ela trazia uma grande foto de Sofia e frases salpicadas de Fred, como se 

flutuassem sobre ela:  

“Havia um beijo. Um encontro de lábios e corpos que ficara vivo em sua pele. 

Para sempre carnaval.”  

“Cada bilhete, cada carta, cada email é um episódio de nosso amor.” 

“Meu mar, meu brinquedo bom, meu amor: parabéns pra nós.” 

“Este ser apaixonado e abandonado não era dono de seu romance. Mas ele ainda 

não sabia que a narrativa não chegara ao fim.” 

“A força da memória fortalece minha convicção de que você deveria ser a 

mulher da minha vida.” 

“Eu sempre acreditando no desejo. E me frustrando. Você cuidando de outros 

desejos. E vivendo.” 

Jaiane examinou de perto e depois afastando um pouco. Ficou bonita a capa. 

Uma boa sacada do Aristeu: a imagem de Sofia e as palavras do apaixonado capturando 

o leitor. Para que ele compre a revista e abra suas páginas atrás das palavras de Jaiane. 

Entre as pontes Carlos Otto e Arthur Bernardes, ela caminhou pela calçada maltratada à 

beira do rio e a revista em suas mãos era como um objeto frágil, carregado com cuidado 

para não se quebrar. Olhou para o Paraibuna, para o seu rio que se esforça na luta por 

sobreviver à passagem pela cidade hostil. Lembrou-se do “minúsculo epigrama” do 

poeta Murilo Mendes: “Eu tenho uma pena do rio Paraibuna”. Pensou em Fred (agora 

Pedro) e teve pena da sua espera inútil por uma Sofia que talvez nunca tenha existido. 

Um trem de carga sacodia em seu percurso paralelo ao do rio, em caminho 

avesso. Enquanto as águas turvas e poluídas da soma dos resíduos da cidade seguiam no 

sentido sul, na direção do “pai Paraíba” e do encontro dos três rios, os vagões vazios 

subiam na direção oposta, para o norte, no rumo das montanhas, do bojo de Minas, para 

se encher do ferro arrancado do nosso chão e levar para bem longe. Jaiane não quis 

esperar o longo comboio salteador passar. Subiu a passarela que atravessa a linha férrea 

e desceu do outro lado, na praça da Estação. 



191 
 

Escolheu um banco, de frente para a torre do relógio e para a antiga estação 

Dom Pedro II, que há muitos anos não recebe passageiro. Instalou a revista sobre o 

colo, mas, antes de baixar os olhos e afundar na sua história de papel, levantou a vista 

para tentar alcançar os sentidos da história daquele lugar. Impossível. O conjunto 

arquitetônico centenário estava lá, até razoavelmente preservado em fachadas, cores, 

ornamentos. Coruchéus, capitéis, pilastras, platibandas, cornijas, tríglifos, dentículos e 

outros relevos decorativos, com lindos nomes, que um dia chamaram a atenção de 

Jaiane, ao folhear um livro sobre a arquitetura eclética de Juiz de Fora, e que foram 

anotados para quem sabe uma futura pauta. Pois os prédios, seus desenhos, seus 

volumes e sua inscrição poética e prática no cenário da cidade, estão lá. Mas a vida não. 

A vida de quem chegou e partiu, dos encontros e despedidas, dos quartos e salões dos 

hotéis, dos cheiros do comércio, essa se foi. Uma banca de jornal fechada, dois 

mendigos, alguns cachorros, um ou outro passante apressado: era o vestígio de vida que 

Jaiane enxergou em seu passar de olhos pela praça da Estação.  

Então, abaixou a cabeça para procurar as vidas que seu texto guardara no interior 

da revista. Abriu a publicação ainda com cheiro de tinta e foi direto às seis páginas da 

reportagem da capa. Às suas páginas. Releu os dois primeiros parágrafos e sorriu. Um 

sorriso para si mesma. Sorriso-espelho para a narradora, reconhecendo suas artimanhas. 

Jaiane nem percebeu o homem que sentou-se a seu lado naquele banco de praça. E foi 

grande o susto quando ouviu sua voz: 

- Lambendo a cria, jornalista? 

Num impulso, ela fechou a revista, encolheu o corpo e movimentou-se para o 

cantinho do banco. Ele nem se perturbou: 

- Bem boa a sua matéria. Texto solto, derramado. Poucas travas. Talese ou 

Wolfe assinariam. As palavras de Fred te envolveram, não é, menina boba? Palavras são 

mesmo perigosas. Ainda que inúteis, no final das contas. Pelo menos elas serviram a 

você. E ao Fred também, claro, pois, se não reconquistou a doutora, ao menos sofreu 

por amor. E narrou seu sofrimento. E é só para isso que serve o amor. Para sofrer e 

narrar. 

O homem despejava suas frases aos golpes, com pausas ora curtas ora longas, 

variando os tons de voz rouca. Jaiane no canto do ringue tinha os olhos e os ouvidos 
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arregalados. A barba branca do seu inesperado companheiro de praça caía sobre o peito 

e a barriga, à mostra pela camisa desabotoada. Ele mirava seus olhos vermelhos nos 

olhos de Jaiane e, por vezes, soltava um sorriso de dentes amarelados entre as frases. 

- Gostei dos seus truques, menina esperta. O leitor vai mesmo pensar que o 

envelope pardo foi encontrado entre os destroços do avião. E você não diz isso. A 

informação mentirosa não aparece para servir de prova contra você nos tribunais do 

texto jornalístico. Boa! A verdade bruta de Jaiane Rosa: o relato do fracasso do homem 

apaixonado é o rescaldo que sobra nos escombros da sua tragédia amorosa. E, logo de 

cara, as pitadas de drama para criar a atmosfera. Uau!: a declaração de amor tão perto da 

morte (“exatos 32 dias”!); a longa agonia do amante, 23 anos... Touché! 

O homem esgrimiu o dedo indicador e o braço direito na direção de Jaiane, que 

quase ergueu a revista feito um escudo. Estava diante dela, ele, o leitor. O leitor de 

carne-e-osso (carnes e ossos um tanto desgastados, é verdade...). Um leitor a avaliar sua 

narrativa. Era preciso se defender dele. Jaiane tentou, depois da estocada, mas estava 

confusa: 

- Mas, como...? Você... leu? Já? 

- Li, claro, menina. Tenho um compadre ali na gráfica. Passo lá todo sábado 

antes do botequim. Ele me dá uma revista saindo do forno. Vou até ali no Mercado, 

sento no Bar da Sidneia, com uma boa pinga e com a Jaiane. Foi assim na semana 

passada e hoje. Não vai contar pro seu patrão senão o Gilcimar se dá mal e eu perco 

meu programa. 

Jaiane começava a se recuperar dos ataques do espadachim barbudo. Respirou 

fundo. Até achou graça da performance de seu inusitado leitor. Conseguiu realizar 

algumas conexões. 

- Você disse “Fred”. Você é... 

- Delfino, a seu dispor. Aliás, a seu dispor mesmo antes de nos conhecermos. 

Sim. O homem que ela vira no enterro de Sofia. O homem da descrição de dona 

Detinha. O homem do nome no envelope, em letra cursiva preta, no canto inferior 

direito. Calma, Jaiane! Muitas perguntas para fazer. E, pelo jeito, o homem gosta de 

falar. 
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De fato, Delfino gostava. Mas Jaiane ainda descobriria que ele era o seu único 

autor, dono exclusivo da sua fala. 

 

Compreendo que pode ser tentador prosseguir com Jaiane e Delfino em sua 

esgrima no banco da praça da Estação. Paciência, caro leitor, cara leitora. Antes será 

necessário abrir os ouvidos para alguns acordes que saem de um piano lá no final da rua 

Almirante Barroso, ao sopé do morro do Imperador. Nesse momento, em sua casa, 

Djalma Monteiro constrói a melodia de “Para sempre, carnaval”.  

 

A sala do piano é envidraçada, de frente para o jardim e a mata. As notas de 

Djalma conversam com um curió pousado na jabuticabeira. Jacus batem ponto no final 

da tarde. Bandos de canarinhos vão e vêm, em voos nervosos e sincronizados. Um casal 

de bugios se aproxima da varanda de vez em quando. Elis já nem estranha mais. A 

cachorra passeia com ares de dona e, de fato, é como se fosse a chefe da casa, 

especialmente depois que Sofia não voltou. Ela agora está deitada, com o focinho em 

repouso sobre as patas cruzadas, em posição solene, feito uma estátua na grama, mas 

com os olhos para o interior da sala, onde Djalma está sentado ao piano. 

A letra de Fred foi colocada sobre o atril, encaixado na espelheira frontal do 

Bösendorfer. O piano, meia cauda, é companheiro do compositor desde que se mudou 

para aquela casa, há sete anos. Foi presente de Sofia. Tem sido muito usado para 

despertar as velhas canções. O repertório adormecido de Djalma estava em repouso até 

a doutora chegar, soprar a poeira, cobrar novos arranjos, identificar novas e novos 

intérpretes, organizar ensaios para novos shows, novos CDs, EPs, faixas para spotifys, 

youtubes, soundclouds, rdios e outras formas atuais de ouvir e guardar canções. Sofia 

reanimou o compositor, ou melhor, acordou a obra passada de Djalma. Mas o Bös ainda 

não tinha sido experimentado para criar novas melodias, salvo alguns jingles comerciais 

e políticos.  

Não tinha até que nessa tarde de sábado o velho cancionista tomou coragem de 

tentar colocar para dançar os versos de seu ex-amigo, apaixonado por sua companheira 

destroçada. Versos que estão agora sendo impressos na gráfica que produz a nova 

edição da Revista Leitura:  
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Era uma história assim 

Sem começo, sem fim 

Era uma história banal 

Quem não cantou, não viveu 

Um amor de carnaval? 

Escanear a letra, colocar logo acima das teclas pretas e marfins, tentar extrair 

delas ritmo e um caminho melódico. Depois que voltou a fazer algum sucesso, Djalma 

começou a ser cobrado por novas músicas. Costumava responder com frases sobre a 

morte da canção, o fim da disponibilidade emocional ou as dores nas costas. Agora era 

hora de tentar responder a si próprio, provocado pelos versos de Fred e pela lembrança 

de Sofia. Desde que bateu os olhos na letra, escondida dentro do dossiê que a mulher 

trouxe para casa, Djalma ouviu uma dicção entoativa na sequência de palavras e frases. 

E viu ali uma canção. Um convite para voltar ao teclado. Para arrancar do papel aqueles 

versos e fazer deles uma outra coisa, pois quando letra e melodia se embaralham, se 

misturam e estimulam os sentidos uma da outra, quando se modificam mutuamente, 

quando se estabelece entre elas uma conversa – é quando passa a existir uma canção. 

Elas podem até sobreviver sozinhas – letra e música – mas serão outra coisa, coisa nova, 

se estão em relação. 

Djalma ainda não havia pensado sobre isso quando sentou-se diante do velho 

Schwartzmann de armário da dona Dalva, numa tarde de chuva, há 52 anos, e foi 

rabiscando versos, tateando acordes e cantarolando: 

A gente se vira 

A gente se vira 

Nossa força não se apaga 

Nossa paixão ninguém tira 

Na casa da avó, o menino de 16 anos se arrepiava ao descobrir que era capaz de 

fabricar esse encanto. Estava identificando os seus superpoderes. Primeiro os de 

perceber como as palavras se atraem, se repelem, se conectam, se estabelecem e se 



195 
 

dissolvem no ar. Depois, os de brincar com elas, conforme entoadas, alterando seu peso 

e significado de acordo com a duração da pronúncia melódica, com a escolha do timbre, 

com a escala de notas que se associam às sílabas. Em seguida, o menino superpoderoso 

recebe a revelação das harmonias: de suas possibilidades de dar força, peso e sentido à 

palavra cantada. E quando dona Dalva aparece na porta que separa a cozinha da sala e 

começa a cantar junto com ele, Super-Djalma levanta voo e, lá de cima, assustado e 

deslumbrado, intui que é capaz de tocar (e quem sabe mudar?) as pessoas, os pobres 

mortais. 

Pois não é que, menos de dois anos depois daquela tarde ao piano da vó, duas 

mil pessoas no Cine Theatro Central lotado faziam coro a dona Dalva e aos cantores do 

Grupo Manifesto e enchiam o peito para cantar emocionadas que a “nossa paixão 

ninguém tira”? O menino-herói-da-noite assistiu do balcão do segundo andar à plateia 

chorar, levantar os braços, balançar os cabelos, sorrir, se abraçar e aplaudir. E depois 

voou até o palco para receber o troféu de grande vencedor do Festival de Música 

Popular Brasileira de Juiz de Fora de 1967. Do caderno sobre o piano-armário da avó 

para o teatro  - e depois para a TV, o rádio, o vinil -, “A gente se vira” esperou um ano e 

meio. Mas nesse percurso já passeava seus acordes e versos por festas, botequins, 

praças, cantinas de colégio e até festas de família da cidade. A cada passo, fazia o 

menino acreditar num refrão que viria a se tornar doloroso e depois melancólico, em seu 

caminho de vida: “eu sou foda!” 

Djalma passeou o olhar mais uma vez pelo texto de Fred para Sofia sobre o 

piano, pelas teclas de seu Bösendorfer, depois pelo amplo quintal, pelas árvores, por 

Elis. Recostou na cadeira e continuou o passeio de olhos fechados, chegando àquela 

noite no Central. Repetiu o refrão. Ele foi foda. O Festival de Juiz de Fora seria gravado 

e transmitido pela TV Excelsior para todo o país. O Grupo Manifesto registrou “A gente 

se vira” em compacto que vendeu mais de cem mil cópias. A gravadora Odeon chamou 

o garoto ao Rio de Janeiro e o diretor pediu que ele mostrasse outras canções. Ele 

mostrou: “Esse meu canto”, “Céu de Paris”, “O medo e o mar”, “Feito Nuvem”. Foi 

provocado a fazer outras. Fez: “Toma conta de Deus”, “O sentido da canção”, “A viola 

do Venceslau”, “Estrada do tempo”, “Jogo da solidão”. E gravou um disco. Era preciso 

lançar rápido, para aproveitar o sucesso de “A gente se vira”. 
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A capa do LP está emoldurada e pendurada na parede atrás do piano. “A música 

de Djalma Monteiro”. Ele abre os olhos, gira a cadeira e encara seu rosto de menino que 

a barba rala tentava esconder. Tenta se lembrar da sensação da primeira vez em que teve 

o disco nas mãos. Não sabe mais se o que sente é a lembrança daquele instante no 

Amarelinho ou o resultado dos sentimentos acumulados pelas tantas vezes em que 

tentou revisitar o momento. “Meu disco!”. Que começaria uma carreira claudicante no 

primeiro semestre de 1968 até ganhar prestígio no final do ano, quando “Mentira 

Verdadeira” chegou à final do Festival da TV Record. A canção não ganhou, mas 

chamou a atenção para aquele moço de voz grave e olhos tristes. “A música de Djalma 

Monteiro” ganhou mais uma prensagem: “Incluindo „Mentira Verdadeira‟”, avisava a 

nova capa. 

“Era uma história assim”. O primeiro verso de Fred desafiava Djalma. Seria um 

samba? Uma marcha-rancho? O tema convidava à escolha do ritmo. Mais uma canção 

sobre carnaval. Sobre um amor de carnaval. Os dedos, inesperadamente, fizeram um sol 

maior, mesmo acorde que abre “A gente se vira”. A primeira composição de Djalma, 

espontânea que nem aquele gesto ao teclado, nasceu da vontade juvenil de cantar para 

conquistar o mundo, um grito de garoto dentro do seu tempo. O sol maior ficou 

vibrando no ar da sua sala, enquanto o compositor procurava capturar aquele impulso, 

aquela atitude. Em vão. Djalma bem sabia que algumas outras canções daquele primeiro 

LP brotaram sem estratégia, tal como aquela que lançou sua carreira. Mas sabia também 

que, logo depois, compor tornou-se um projeto arquitetado para tocar o ouvido do outro 

(especialmente de alguns outros) e tentar conquistar sua atenção. O que há por trás de 

uma canção senão um plano para roubar seu coração?  Mais ainda: na sequência da 

vida, escrever uma música virou um exercício para acertar o gosto das plateias: ganhar 

festivais, vender discos, tocar nas emissoras, fazer shows, conquistar o mercado, esse 

sedutor negócio da canção popular que crescia e estendia seu tapete a ele. O compositor 

automático deu lugar ao compositor programático: mais ciência, menos arte. “Mentira 

verdadeira” falava de uma ilusão amorosa, mas o título do novo sucesso bem poderia 

ser a confissão de sua gênese. 

“Era uma história assim, sem começo, sem fim”. Os versos continuam sobre o 

piano. A nova mentira verdadeira seria encontrar, mais uma vez, um jeito de usar 

técnicas estudadas e experimentadas para reproduzir em letra-e-música o voo do menino 

superpoderoso como se ele fosse autêntico. Elis entrou na sala e aproximou-se de 



197 
 

Djalma pedindo um carinho. Ele passou a palma da mão sobre o seu dorso e os dedos 

apertaram suavemente a nuca. A cachorra deitou-se ao lado da cadeira, e os dedos 

voltaram ao piano, sobrevoando as teclas, sem tocá-las. Não, aquela história de um 

amor de carnaval não poderia ser uma história em sol maior. Fred, coitado, fora iludido. 

Sempre fora. Sofia não há mais. Djalma fez um dó menor. 

 

- Delfino? O do envelope? Foi... É você? 

- Gostou do presente? Foi ideia minha. Sabia que seria útil pra você. E para os 

leitores, claro. Acho que eu estava certo. Era uma história banal. Mas, você não deixou 

morrer esse amor de carnaval. Não é assim que diz a letra? 

- O senhor... Como me encontrou? 

- Já não te falei do Gilcimar, meu camaradinha? Pedi. Ele achou um papel 

pendurado na redação com o endereço dos repórteres. Agradeça a ele também. 

- O envelope. Estava com você. Para Delfino. Como? Quem lhe deu? Sofia? 

- Faz diferença? Ele é real, não é? A história é de verdade. Você não confirmou 

com o professor? Fred Pessoa, agora Pedro. Gostei do novo nome. “Terei cuidado 

também que a todo o tempo depois da minha retirada, possais ter lembrança destas 

coisas”. Pedro: segunda epístola. Sofia se retirou. Pedro guarda e propaga a memória. 

Ou será Pedro pedreiro? Esperando, esperando, esperando. 

A gargalhada de Delfino confunde-se com o apito aflito do trem que se 

aproxima. Ele quase se engasga. Tosse seca. 

- São Pedro Pedreiro. Foi você quem escolheu? O nome do apaixonado? Ou será 

que é algum amor seu? 

- Não. Foi ele. 

- Quem? O professor Frederico Pessoa? Escreveram juntos, menina? Não pensei 

que ele chegaria a esse requinte. 

- Não. Ele só. Ele autorizou, com essa condição. O pseudônimo. E pediu para 

escolher o nome. 
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- Então deu tudo certo. O dossiê interessou a você, ele concordou com a 

reportagem, as palavras dele estão aí, brilhando nessas páginas, as suas também. E você 

ganhou pontos com o chefe. E quem sabe com o seu Pedro? Ou Tiago ou João ou André 

ou Mateus, um apóstolo qualquer que esteja rezando na sua cartilha. Missão cumprida. 

- Você não vai me dizer? Como é que esse envelope caiu nas suas mãos? 

- Vamos combinar assim: você preserva as suas fontes e eu as minhas. Não é 

assim que os jornalistas fazem? É um bom acordo. Quem sabe o que mais podemos 

fazer juntos?! 

- Como assim? O que você sabe mais sobre essa história? Sofia, o avião? Quem 

é você? 

- Calma, menina. Isso não é uma entrevista. E, se fosse, uma pergunta de cada 

vez. 

- Ok, ok, ok. Obrigada pela confiança. Qual vai ser a próxima pauta?  

Delfino gostou. A moça sabia esgrimir.  

- Que tal o Djalma? 

- Djalma? Eu tentei. Você viu a nota dele no pé da matéria? 

Ele pegou a revista, abriu e leu com entonação de locutor de telejornal. 

- “Procurado, o atual companheiro de Sofia Pontes não quis atender a 

reportagem da Revista Leitura e enviou, por email, uma breve mensagem: „Quando a 

luz se apaga, a voz se cala. O momento é de silêncios. Para ouvir a voz iluminada de 

Sofia ao redor e dentro de nós‟.” Truque barato. Ele foge de você e posa de poeta. Será 

que a assessora dele é a mesma do senador? 

Sim, Delfino havia lido a nota de Olívia, as reações das redes sociais, as matérias 

seguintes de Jaiane. No seu canto do banco da praça, a jornalista já estava mais à 

vontade. Achou graça do comentário do seu novo companheiro barbudo. Ele devolveu a 

revista, virou-se para ela e fez a proposta: 

- Vamos tomar uma cerveja ali no Rainha? Vou lhe contar umas coisas. 
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Delfino não esperou resposta e levantou-se. Jaiane também, claro. Como recusar 

uma proposta assim? Antes de iniciar o trajeto, com seu chinelo de dedo e seu caminhar 

meio curvado em direção à rua São João, ele advertiu: 

- Só tem uma coisa. Depois da Sidneia, fiquei um tanto desprevenido. Você 

paga? Depois cobra do Carneiro. 

 

Da praça da estação ao Bar e Lanchonete Rainha, na rua São João, não dá nem 

cinco minutos de caminhada. A mesa da segunda etapa da reunião de Jaiane e Delfino 

fica num pé-sujo de centro de cidade, bem ao estilo do Abílio, mas sem os seus prêmios 

de baixa gastronomia. Jaiane pensou que teve agenda parecida há exatamente um 

sábado atrás. Ossos (saborosos) do ofício. Poucos metros acima do Rainha, na mesma 

rua, está o Bar e Restaurante do Rei. Seguindo em frente e dobrando a galeria do Cine 

Theatro Central, o Bar e Restaurante do Príncipe. No percurso, Jaiane ia sugerir que 

escolhessem o herdeiro da família real, por sua localização mais agradável. Mas, 

enquanto eles seguem a trilha da nobreza, vamos retornar à base do morro do 

Imperador, onde uma nova canção está nascendo. Uma canção plebeia. 

 

Seriam dias fugazes 

Um tempo só passageiro 

Que teimou em não passar 

Para sempre, fevereiro.  

O tempo teimou em não passar para Fred, como bem revelou seu derradeiro 

gesto de amor. O tempo não existe mais para Sofia. O tempo desafia Djalma, que 

escolheu o compasso binário da marcha rancho e seu andamento lento para entoar os 

versos estendidos diante dele. A música cria o tempo – que depois será recriado por 

quem ouve e por quem canta. Mas ela só existe dentro do tempo em que acontece sua 

execução. Tempo fugaz, passageiro. O compositor é superpoderoso porque é dono do 

tempo. Dono do agora. E a vida só se dá agora. Mas o compositor somente tem 

superpoderes enquanto dura o agora, enquanto vive o tempo da sua canção. Aí, ele é 
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foda. Depois, não é foda mais: acaba o tempo, finda a canção, é outro agora. Efêmeros 

poderes. 

“No fim do labirinto” foi o primeiro sinal. A canção não foi classificada para o 

festival da Record de 1969. Seu tempo nem existiu. Depois veio o segundo LP, “Ei, 

você!”, mas ele nem está pendurado na parede da sala. Encalhou. Pouca gente se 

lembrava dele até que, há poucos anos, uns meninos elegeram as suas velhas faixas e 

arranjos para samplear hip-hops e funks, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha 

e até na Hungria. Virou cult. Aquelas canções estranhas, em outros tempos, em outras 

vozes, com outras roupas. Djalma demorou a descobrir que podia ganhar uns dinheiros 

com o figurino novo. As letras e melodias do disco de 1970 não fizeram parte do seu 

tempo. Mas o jovem compositor de 20 anos não se abalara. Ele era foda e a plateia é que 

não tinha entendido. Ainda. 

 O compositor voltou ao início da canção nova e tocou mais uma vez, até o 

ponto onde havia parado para pensar sobre o tempo. Achou que estava gostando. 

Achava o mesmo sobre “No fim do labirinto” e as canções do LP que amarelou nas 

prateleiras das lojas. Só que agora ele é um senhor de quase 70 anos. Não tem mais a 

ilusão e a energia do compositor que, depois do disco incompreendido, ficou dois anos 

na Europa, seduzido pelo canto da sereia de empresários mequetrefes que lhe 

ofereceram uma inexistente sobra do público das passagens de Chico pela Itália e dos 

baianos pela Inglaterra. Não tinha sobrado para ele. O Djalma desse sábado não tem 

mais ilusão, tem escassa energia. Há muito tempo. 

Precisa agora só de mais um pouquinho de gás para terminar a canção. Levanta-

se para tomar um café e fumar um cigarro escondido. O café está velho, foi passado de 

manhã cedo, mas quebra o galho. Ele fumava longe dos olhos e do controle de Sofia, 

quando tinha chance. Agora não tem mais Sofia, mas ele continua se esgueirando no 

fundo do quintal, atrás do pé de manga, para pitar sua nicotina. Acredita que só Elis 

sabe do seu segredo. Ela também se ergue e vai atrás do velho compositor. Como 

costuma fazer quando está sozinho, Djalma segue para seu esconderijo acompanhado da 

cachorra e cantarolando “Esse meu canto”. Encosta na mangueira, acende o cigarro. 

Sofia estava nascendo quando Elis Regina pescou a música de seu primeiro LP 

para o show “Falso Brilhante”. A performance da cantora e o arranjo de César Camargo 

Mariano ajudaram muito. O solo de guitarra do seu amigo Nathan também. Djalma 
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Monteiro estava vivo, depois do disco fracassado e da excursão pelo ostracismo. E era 

foda. Talvez na festa de um ano de Sofia, algum tio ou parente tenha colocado o disco 

de Elis na vitrola. Uma rádio talvez tenha tocado “Esse meu canto”. É até possível que, 

no Natal de 1976, alguém da família tenha comprado “Canções de lá”, o novo LP do 

compositor, com a maioria das músicas criadas na mambembe viagem europeia. Ela não 

sabia, mas deve ter sido de um desses jeitos que Sofia teve seu primeiro encontro com 

Djalma, quinze anos antes do Santo Daime.  

Djalma e Elis, agora em silêncio, retornaram ao piano. Ele sentou-se na cadeira, 

ela acomodou-se a seus pés. Era preciso terminar a canção antes que a revista 

começasse a circular com os versos de Fred. Depois de conhecidos, os versos passam a 

ser de quem os lê. Até então, “Para sempre, Carnaval” era só de Djalma, pois não há 

mais a moça endiabrada a quem se endereçou a letra. 

Só de Djalma, não.  

De Delfino, que provocou. E de Jaiane, que publicou. 

 

A chegada da moça jovem, esguia e bela, em uniforme de atleta, acompanhando 

o senhor desarranjado, barbudo e barrigudo, provocaria estranhezas e cochichos em 

qualquer estabelecimento. Não nos botequins da realeza, acostumados a frequências 

bem mais exóticas, a combinações bem mais descombinadas. Sentaram-se numa mesa 

da galeria, encostada à parede externa do Cine Theatro. Uma Brahma, uma pinga (para 

ele), um tira-gosto de maçã de peito, pois a jornalista estava faminta depois da 

caminhada. Jaiane ligou o gravador: 

- Você gosta de história, não é menina? E eu gosto de contar. Quem diria que 

este velho carcomido e este espetáculo de morena foram feitos um para o outro? Ou não 

foram? Pois vou lhe dar mais uma história. Uma história dos outros, é claro, porque 

essas é que são as boas. Nem precisa de envelope pardo, vai direto mesmo, dessa boca 

suja pro seu gravador de voz. Tem bateria? Então lá vai! 

Quer uma manchete? A história da doutora Sofia com o compositor começa bem 

antes do que se imagina. Muito, muito antes do que sonha o professor. Quando? Peraí. 

História boa é aquela que a gente conta devagarzinho. Que nem você fez na sua 
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reportagem. E, desse jeito, dá para apreciar mais os sabores. Especialmente dessa 

coleção de cachaças de sua alteza. Meu príncipe: traz mais uma dose da “Volúpia”! 

A história do Fred e da Sofia pode ser teatral, como é o professor, ou melosa que 

nem esses sertanejos universitários. E vai vender revista, menina. Mas história, história 

mesmo, dessas que até podem dar mais que uma reportagem, é a história da doutora 

com o Djalma. Ouve só. Quem sabe você até escreve um romance... Ou uma tese: 

“Burguesia e canção popular: encontros e desencontros mercadológicos”. Que tal? Um 

título pomposo assim, para virar um PDF nos anais de um congresso que ninguém vai 

ler. Quer tentar? 

Então, vamos às referências. Sofia era uma menina quando conheceu o velho 

compositor. Aliás, ainda nem tão velho. Se minhas contas não estiverem erradas, ele 

tinha um pouco mais de 40. E ela, uma menina. Quero dizer, menina, uma ova! (no meu 

tempo se usava essa gíria, nem sei de onde vem a ova). Ela tinha 16 anos e 

convencionou-se chamar uma mulher de dezesseis de menina. Quando é um moleque é 

um rapaz, um homenzinho. Coitados. Dos moleques. Nessa idade, eles são muito mais 

meninos do que elas. 

Pois Sofia já era uma mulher danada quando conheceu Djalma. E aí, é preciso 

fazer um flashback para a senhora jornalista entender a história. Tá a fim? Do 

flashback? Será necessário, tenha um pouquinho de paciência. É só pedir mais uma 

cerveja. 

- Ô seu príncipe! Mais uma Brahma. Com flashback! 

- Boa. Vamos lá. Djalma Monteiro, “o cantador”, como tentou rotular o Flávio 

Cavalcanti, até fez certo sucesso. Foi lá pelos fins dos anos 60 e na década de 70 do 

século passado. Somos pessoas de outro século, ele e eu. O cantador ganhou festival, 

vendeu disco, tocou no rádio, foi ao Chacrinha. Teve até música gravada pela Elis. 

Conhece? “Esse meu canto/nasce do coração”. Gravação bonita que só. 

- Conheço sim. Fiz um programa de rádio sobre Elis. Na faculdade. 

- Pois é. O Djalma deu umas boas beliscadas no tal do sucesso. Mas parou por 

aí. Nem me pergunte por que. Se foi a maconha, o rock nacional, a falta de jeito para a 

mídia, a preguiça, as dificuldades amorosas ou um talento limitado mesmo. Ou se foi 
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tudo junto. Por alguma razão, o Djalma ficou perdido no passado e isso já aconteceu nos 

anos 80! Fez até uns jingles bacanas e ganhou uma grana com publicidade. Foi 

contratado para fazer a trilha de um programa infantil da TV Manchete, que foi um 

fracasso. As coisas não andavam bem, o dindim estava escasso, a vida difícil e ele 

voltou para Juiz de Fora. Enfiou a viola no saco (ou o piano, o que é um bocado mais 

complicado) e retornou para a casa da vó. 

- Dona Dalva? 

- Eita menina sabida. Ela mesma. A velha foi professora do conservatório de 

música. O menino aprendeu com ela. Você conhece? 

- Estudei lá. Tinha uma bolsa da Prefeitura. A sala do piano era a “Sala Dalva 

Monteiro”. Ela morreu um pouco antes da minha entrada. Todo mundo falava que a 

professora era avó do grande Djalma Monteiro. 

- Agora pequeno Djalma Monteiro. Com o rabo entre as pernas. Cachorro 

manco, sabe? Voltou para o colo da vovó. E virou compositor de hinos. 

- E Sofia? Quando é que ela entra na história? 

 

Os autores do enredo 

Não entendem, não explicam 

Porque estas alas não passam 

Esses sonhos, porque ficam 

Os autores do enredo. Quem são? Enquanto inventa a melodia provocada pela 

letra de Fred, Djalma é o autor. Mas são os versos do professor que impulsionam a 

canção. Só que a canção, o enredo, existem apenas por Sofia. Sentado ao piano, Djalma 

ainda não percebeu que está cantando os versos como se fosse ele – e não o professor - 

quem os escreveu. As alas não passam, o tempo teimou em não passar e não 

encaminhou para um fim, qualquer fim, essa história. “Era um desfile modesto, que mal 

entrou na avenida. Por que foi capaz de mudar, desconcertar nossa vida?”, entoa Djalma 
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em dó menor. E o pronome possessivo refere-se a ele. E a Sofia, que se apossou da vida 

de um compositor combalido desde um certo final de semana no sítio da Florestinha. 

Na roda de violão em torno da fogueira, ela sabia cantar “Esse meu canto”, “A 

gente se vira”, “Mentira verdadeira”, mas conhecer esse repertório nem era tão 

surpreendente. Acontece que ela também sabia de cor a letra de “Ei, você!” e das 

músicas do LP fracassado. Puta que o pariu!, você ainda é foda, Djalma! Era aquela 

menina lourinha, em sua cantoria, quem estava lhe dizendo. O autor é ele, os versos são 

dele. Aqueles que ela cantava com os amigos. Assim como estes que ele está cantando 

agora, vinte e seis anos depois, com sua voz rouca e triste.  

Falta pouco para terminar a canção. “Era uma história banal. Por que, então, não 

morreu esse amor de carnaval?” Os últimos versos no papel sobre o Bösendorfer 

desafiam o compositor. Saber terminar uma música é quase tão importante quanto criar 

uma boa abertura. Os primeiros acordes chamam o ouvinte, capturam ou não os seus 

ouvidos. Mas é na sequência derradeira que as meninas lourinhas vão fechar os olhos e 

abrir as bocas, seja para dizer de sua alegria ou de seu sofrimento. Algo trava Djalma e 

impede que ele encontre a solução para fechar a nova marcha-rancho, primeira 

composição em muitos anos. Talvez seja a deslocada referência a um amor de carnaval. 

Ou a um amor que não morreu. Aquele pode ser o rótulo para a história de Fred com 

Sofia. Mas não dá para ser aplicado ao enredo de Djalma. 

Anoitece. Ele se cala. O silêncio do compositor e do piano reforçam o silêncio 

da sala e do quintal. Talvez incomodada, Elis arfa. Djalma vai preparar uma dose de 

whisky e parece sentir um vulto em movimento lá fora. Tem um arrepio, corre até o 

jardim. Acende a luz externa. Não vê nada. Talvez tenha sido um jacu. Volta à sala. Ao 

lado do bar, um óleo sobre tela recria o rosto triangular de Sofia, os olhos claros e vivos, 

os lábios finos. Presente de Carlos Bracher. Sobre o balcão, uma foto dos dois naquele 

club em Marrocos de que Djalma já não lembra o nome. Ele ao piano, ela de pé, com 

uma mão sobre seu ombro e fazendo um gesto de brinde com a outra. No pé da 

moldura, com letra de Sofia: “A humanidade está sempre três uísques atrasada 

(Humphrey Bogart). Nós somos pontuais”.  

Ele pega copo baixo e gelo. Escolhe um Buchanan‟s para recuperar o tempo 

perdido. Os dois primeiros goles ardem. Não é tão fácil deixar a humanidade para trás. 

Levanta o copo em direção ao porta-retrato como se brindasse com Sofia. Sua cúmplice. 
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Talvez fosse a forma mais precisa de defini-la. Tombou em combate. Viver é muito 

perigoso. O terceiro gole desce mais suave. Ele dá as costas à Sofia de Bracher e de 

Casablanca e retorna ao piano. Estaria fazendo essa melodia se o avião não tivesse 

batido na pedra? Ela concordaria com esta segunda parceria com Fred Pessoa? 

“Quase amor”, a primeira, quase terminou em porrada. Aquele show foi um erro. 

Fred foi um erro, de Djalma e de Sofia, desde o começo. A nova canção seria insistir no 

erro ou corrigir? Antes de reiniciar a batalha dos últimos acordes, Djalma, pensa no 

professor que se apaixonou por sua jovem amiga. Que nunca soube que ele foi 

confidente e consultor de Sofia no início da história dos dois. Que lhe entregou o texto 

de “Quase amor”, seu lamento sobre o tempo, o calendário implacável que o separava 

da amada. Que nunca soube que os versos só foram musicados porque Sofia lhe pediu. 

“Quero ouvir uma canção de amor feita pra mim”. Fred, que aceitou a direção do show 

só para mendigar contatos com ela. Que chegou tenso e atrapalhado e que encontrou um 

Djalma ainda mais tenso e atrapalhado.  

Frederico Pessoa, que jamais vai conhecer o que significava na vida de Djalma. 

Que não pode nem vai saber de tanta coisa.  

Que talvez nem venha a saber que uma canção está sendo composta com seus 

versos. Djalma vai pensar como resolver isto depois. 

O parceiro oculto de Fred Pessoa colocou o whisky sobre o piano, estalou os 

dedos e releu a última estrofe. Era preciso completar o serviço. 

 

- “Deus te salve, ó lua branca/Da luz tão prateada//Tu sois minha protetora/De 

Deus tu sois estimada”. 

Delfino cantarolava e fazia o ritmo com o paliteiro usado para degustar a maçã 

de peito. A performance vocal e instrumental se dava em tom baixo, mas algumas mesas 

olharam com reprovação. 

- Que cantoria é essa, homem? 

- Mestre Irineu. O hino do Daime. Santo Daime. Já ouviu falar, não é? Essa 

melodia arrastada e repetitiva foi a primeira que Sofia e Djalma entoaram juntos. 
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- Já ouvi falar. Um chá, não é? 

- O Djalma mudou-se para o sítio da Florestinha. Um pequeno sítio da família, 

ali, depois do bairro Retiro. Foi no início dos anos 90. Ele sobrevivia do pinga-pinga de 

direitos autorais, especialmente da gravação da Elis. E fazia um jingle ou outro, de vez 

em quando. Foi só depois que arrumou emprego na Prefeitura. Lá no sítio, ele se 

enturmou com a turma do chá. Igreja da Fluente Luz Universal, um nome assim. 

- E a Sofia era da turma. 

- Mais ou menos. Ela tinha uns tios ricos. Uma grande fazenda perto do sítio. 

Deve ser por isso que foi parar lá. Escuta só, para seu romance (ou tese) ficar mais 

saboroso. Uma vez ela chegou e eles participaram juntos de um ritual, um “trabalho”, 

como eles falam. Começa ao entardecer e vai até o amanhecer do dia seguinte. Tem 

uma doutrina e uma sequência de gestos. Tudo gira em torna da ayahuasca, o vinho das 

almas. É uma palavra de uma língua indígena, o quíchua. “Aya” quer dizer espírito e 

“huasca”, vinho. É uma mistura de um tipo de cipó com uma folha. Cozinham e 

preparam o chá. 

- Uma bebida alucinógena. 

- Preferem uma definição mais careta. Uma bebida sacramental com 

propriedades enteogênicas. Mas dá no mesmo. Eles tomam o chá e começam a cantar os 

hinos e a dançar tocando maracas. Aí bate. Primeiro, um vê o outro e é como se ele 

estivesse coberto por uma aura brilhante. Depois vem uma pressão interna, ondas de 

energia. É a força do cipó. A música e o bailado continuam. Uma espécie de corrente. O 

barato é de cada um, mas é o coletivo que conduz o transe. Uma aliança espiritual, 

definem os membros da igreja. Uma grande viagem grupal. E Djalma e Sofia lá. A coisa 

vai ficando mais pesada. Luzes piscam, zumbidos se misturam ao som das maracas, 

começam as visões. Eles chamam de miração, que é quando a luz, que vem da folha, se 

encontra com a força do cipó. 

- Você experimentou? Estava lá, com Djalma e Sofia naquele dia? 

- Eu só conto o que eu sei. E é assim do jeito que eu estou contando. Foi assim e 

ponto. Isso deve bastar para você. Se quiser, pode fazer sua própria experiência. Com a 

miração, aparecem imagens, lembranças, cenas, figuras reconhecidas e desconhecidas. 
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É possível até que todos compartilhem uma única visão. Um encontro coletivo com 

ângulos inesperados do universo. 

- Uau! Estou gostando. 

- A tese (ou o romance) é que a ayahuasca provoca uma expansão da 

consciência. E coloca você numa experiência única de contato com o plano espiritual e 

de encontro interior com seu Eu Verdadeiro, com “E” e “V” maiúsculos. Você 

aproveitou o dossiê do Fred, cara jornalista, juntou outras informações e escreveu um 

perfil de Sofia. Ficou bom, bem bom. Organizou as peças de um quebra-cabeça de fatos 

e ilusões sobre ela e montou seu mosaico. E nem imaginava que, aos 16 anos, ela já 

mergulhava atrás das peças misteriosas do seu quebra-cabeça pessoal. Do seu eu 

verdadeiro. Ou inventado pelo vinho das almas, pelo chá dos espíritos, pelo som das 

maracas, pelos cantos, pela energia ritual. Quer um gole da Volúpia? 

Delfino ofereceu o copo de cachaça e Jaiane aceitou. O homem do oráculo 

pontuava sua narrativa alternando sorrisos discretos e sonoras gargalhadas. Saboreava 

suas frases, suas tiradas. Decididamente, era uma plateia perfeita para si mesmo. Jaiane 

que seguisse acompanhando o espetáculo. 

- Deus está na natureza. Se é que Deus há. Se houver, está lá. Na folha e no cipó. 

Aliás, segundo a Bíblia, tudo começou na árvore do conhecimento, não é mesmo? A 

mordida na maçã é a porta da consciência. Com tudo o que isso pode representar. De 

bom e de ruim. A danação do chá do Santo Daime é que não há como responder às 

verdades que ele apresenta nas doze horas do seu show. Ayahuasca é irretorquível. 

- Você continua tomando? 

- Prefiro a expansão da consciência que me proporciona a mistura da Brahma 

com a Volúpia. Ela promove o encontro interior com meu Eu Mentiroso. E ele é que é 

autêntico. Mais uma dose? O príncipe está querendo fechar o palácio. 

- Obrigada. Daqui a pouco começo a ver luzes. E o nosso casal? Saiu do transe? 

- Acho que nunca. Estão juntos, cantando hinos, dançando e tocando maracas até 

hoje. Desculpa. Até dez dias atrás quando a luz de Sofia se apagou. 

- Um casal? Esse tempo todo? 
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- Tecnicamente falando, conforme os manuais de biologia, creio que não 

podemos definir assim. O Djalma não era do ramo. Nunca foi. Digamos que as almas se 

juntaram, mas os corpos nunca. 

- Nem depois que se uniram oficialmente? 

- Muito menos aí. Djalma-Sofia é uma grande aliança espiritual. E econômica, 

política, social. Digamos, administrativa. Cumplicidade de auras e interesses. Já no dia 

seguinte, Sofia encantou o compositor, cantando até as músicas dele que viviam no 

limbo. E Djalma ofereceu a Sofia o paraíso de fazer do grande compositor o seu novo 

guru para exibir às amigas. O encontro no Santo Daime virou uma parceria dos diabos. 

Mas essa parte da história vai ter que ficar para outra hora. Escureceu e os membros da 

corte já estão recolhendo as mesas.  

- Não, por favor. 

- E não fica bem você ficar aqui no centro da cidade, em plena noite de sábado, 

com um sujeito feito eu. Vamos fazer assim: enquanto você digere o chá, eu preparo a 

próxima sessão. Amanhã, a gente continua. Se você quiser, é claro. Eu chego à feira da 

Brasil por volta das dez. Na barraca perto da saída da ponte da Leopoldina. Caso você 

decida fazer outra caminhada com esse uniforme de atleta, nós vamos apreciar. Eu e o 

resto da feira. E vai ter mais história. 

O homem barbudo levantou-se e saiu, dobrando a esquina da galeria, rua São 

João abaixo. Deixou Jaiane com a conta real e com um gosto de ayahuasca, Volúpia e 

cerveja. Ela pagou, pediu a nota para levar ao Aristeu na segunda e subiu a São João, de 

tênis, top, legging. Levando sua revista na mão, seus novos espantos e muita 

curiosidade. 

 

Às onze da noite, Djalma Monteiro tocou “Para sempre, carnaval”, pela 

trigésima terceira vez, com os olhos cheios d‟água. A cada nova interpretação, 

encontrava uma forma diferente de colocar a voz ao final de uma frase melódica, um 

outro jeito de pronunciar uma palavra, um acorde mais preciso à intenção de um verso. 

Meia garrafa de Buchannan‟s já se fora naquele exercício. Elis, ao pé do piano, bem 
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mais generosa e paciente do que o gato de João Gilberto, acompanhava o insistente 

trabalho do compositor burilando sua joia. Sua e de Fred.  

Sua, para Fred.  

O compositor tornara-se ainda mais autor da canção quando encontrou novo 

sentido para ela. Foi lá pela terceira dose, por volta de nove e meia, que Djalma 

reescreveu um verso. Uma alteração simples, que possivelmente nem seria percebida 

por Jaiane ou qualquer leitor da letra original, agora publicada nesta edição de domingo 

da revista Leitura. Havia escrito Fred, na abertura da segunda estrofe: 

Era um desfile modesto 

Que mal entrou na avenida 

Porque foi capaz de mudar 

Desconcertar nossa vida? 

Djalma refez: 

Era um desfile modesto 

Que mal entrou na avenida 

Porque foi capaz de mudar 

Desconcertar minha vida? 

A versão nova apareceu para o compositor trazendo um arrepio e uma funda 

melancolia. O desfile que mal começara era só de Djalma. Nunca fora compartilhado 

entre ele e Fred. O amor de carnaval desconcertou a sua vida. Aquela história sem 

começo, sem fim, agora era sua, só sua. A história banal de uma vida desconcertada. 

Fred escrevera no entusiasmo da paixão, quando ainda acreditava que aquele carnaval 

era dos dois e era para sempre. Djalma reescrevia sobre uma paixão que jamais se 

declarou.  

Fred cantava para Sofia, 22 anos atrás.  

Djalma cantava para Fred, naquela escura noite de sábado.  
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A letra na espelheira do Bösendorfer já estava rabiscada. Garranchos de Djalma 

sobre o texto impresso em Times New Roman, fonte 12.  

Porque foi capaz de mudar 

        minha 

Desconcertar nossa vida? 

Uma palavrinha só, um novo enredo. Suficiente para alterar, para o cantor, o 

sentido da canção. O novo autor acendeu mais um cigarro ali na sala mesmo, diante do 

piano. Não precisava mais se esconder atrás da mangueira. Além disso, se fosse um take 

de cinema, o ar enfumaçado envolvendo os elementos cênicos estaria mais adequado à 

atmosfera necessária. O pianista curvado, o copo de whisky aguado, a labradora em 

repouso, o foco de luz do abajur que ilumina a letra da música, um sinal de vegetação ao 

fundo, atrás da porta de vidro.  

Vai, Djalma, sussurra mais uma vez o seu canto de amor desesperado. Sua 

lentíssima marcha-rancho em dó menor. 
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7 O LIVRO 

- Pode-se dizer que aquele avião destroçado foi bom para muita gente, não é 

mesmo, cara jornalista? Inclusive para você. Escreva sobre isto. 

“Atravesso a ponte da Leopoldina, no meio da feira da avenida Brasil, quase um 

ano depois do primeiro encontro com Delfino. Daquele que começou numa tarde de 

sábado na Praça da Estação, passou pelo Príncipe e terminou na manhã de domingo na 

mesma barraca onde vou me encontrar com ele de novo. Imprimi e encadernei o texto 

do livro, que levo na minha bolsa. Fiz o que aquele homem da barba branca pediu, ou 

melhor, mandou: escrevi. Escrevi o que vi e ouvi, escrevi o que ele me contou, escrevi o 

que aconteceu, o que acho que aconteceu, o que deveria ter acontecido. Quero que ele 

leia antes de mandar para a editora que me contratou. Preciso da opinião dele. Delfino 

me conquistou, assim como fez com Djalma, com Sofia, com Antenor, com quem cai na 

sua lábia de narrador. Cedemos obedientes ao feitiço do oráculo. A essa hora, ele já está 

na sua tendinha, com uma dose de pinga e um torresmo de ponta, oferecendo seus 

conselhos e predições a quem se habilitar. Vou lá, entrego o manuscrito e volto depois 

para saber qual será o destino do meu romance.” 

- Bem vinda, senhorita escritora. Bela, como sempre. Trouxe a encomenda? 

“Delfino me recebeu no balcão da barraca da feira, com uma mesura teatral, 

tomou a minha mão direita e a beijou levemente. Vestia a mesma camisa de pano 

estampada, desabotoada até a barriga coberta pela longa barba branca. Os cabelos 

grisalhos estavam agora presos por um elástico. Ao levantar a cabeça, ele aproximou o 

seu rosto do meu e falou bem pertinho do meu ouvido.” 

- Sabe o que eu mais gosto quando você me visita, Jaiane? Esses pé-inchados em 

volta de nós morrendo de inveja de mim. A gente precisa despertar inveja, menina. Nem 

que seja em meia dúzia de pinguços de feira.  Um sujeito que não é admirado é um 

sujeito morto. E eu ainda estou a fim de continuar por aqui, contando minhas 

historinhas e examinando o balanço das donas de casa com seus carrinhos de compra. 

“Depois da curta confissão, Delfino levantou a cabeça, virou-se bruscamente 

para o interior da barraca e seu rabo-de-cavalo deu uma chicotada na minha bochecha.” 
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- Uma cadeira para a morena, Ralf! E uma para mim também que a gente tem 

uma prosa aqui para levar. 

“Pensei em recusar e ter uma conversa rápida, de pé mesmo, encostada ao 

balcão. Impossível. A partir daquele instante, eu me tornara personagem. Coadjuvante 

do show de Delfino. Era preciso aceitar a cadeira, ajeitar o vestido, cruzar as pernas 

num gesto cênico, aguardar que ele se posicionasse próximo a mim, diagramasse o 

quadro de forma a ficarmos bem colocados aos olhos da sua plateia de pés-inchados e 

me encarasse com os olhos vermelhos. Em seguida, esperar até o momento em que ele 

daria o seu texto. Mais uma vez, cumpri meu papel.” 

- Depois que você me falou que vinha com os originais, fiquei pensando se eu 

devo mesmo receber e ler. Para quê? O romance está pronto e o romance é seu, querida 

escritora. Você me diz que quer que eu corrija uma imprecisão, que acrescente um 

detalhe. Que lhe ajude a ficar perto da verdade. Bobagem, grande bobagem. Em 

literatura, a verdade não é concebível. E isto vale para qualquer literatura, mesmo para 

um romance-reportagem, uma autoficção ou qualquer rótulo besta que os críticos 

gostam de inventar. Sempre vai haver um enigma, um mistério a ser decifrado e que não 

será desvendado por completo. E que vai abrir outro, que vai trazer mais outro. Quanto 

mais você cava, mais vazio encontra. Mas, você tem que cavar, é sua tarefa, é seu 

ofício. Escrever é cavar. Viver é cavar. Escreviver. Escavar. 

“Aprendi que não se deve conter os transes narrativos do sacerdote do oráculo. 

No teatro, os atores chamam de bife os textos longos que eles têm que dizer. Delfino, 

em seus papéis de protagonista (em nossas cenas, todos), tinha sempre muito apetite. 

Era preciso paciência enquanto ele mastigava palavras. Minha experiência em 

contracenar com ele era a de que, ao final, no mínimo o bife daria um bom caldo.” 

- Então, de que vai servir minha leitura? Você é a dona da enxada. A senhorita 

também não vai querer que eu corrija seus erros de ortografia e de sintaxe, vai? Deus 

me livre! Para isso, a editora tem umas revisoras muito mais atentas do que esse 

cachaceiro de cabeça tonta. Comentários de estilo? Estou velho demais para que você 

confie em mim nessa área. Jovens feito você sabem muito melhor a música que os 

públicos de hoje querem ouvir. A experiência de realidade que seu texto oferece ao 

leitor atual é muito mais potente do que a minha, enfiado nessa barraca de feira e nos 
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botequins da cidade. Ele vai se reconhecer muito mais em você, pode ter certeza. Olha 

só o meu público! 

“O ponto de exclamação num final de frase delfiniana era sempre acompanhado 

de um braço que se abria. Desta vez, ele até esbarrou na minha bolsa e no meu joelho 

para apontar os nossos companheiros de feira naquele final de manhã. Um público que 

fingia-se envolvido com suas cervejas, seus caldos de cana, seus pastéis, mas andava 

mesmo era interessado na nossa cena. Tentei, então, argumentar que estava preocupada 

com as informações do livro, com os fatos.” 

- Os fatos! Que importam? O leitor tem que acreditar no que está narrado aí, 

dentro dessa bolsa. Fodam-se os fatos! Tem que acreditar em seus personagens através 

de você, senhora romancista. Na sua Sofia, nos seus Freds, no seu Djalma, no seu 

Antenor, na sua Olívia. E eles já estão impressos aí neste rascunho. Não podemos fazer 

mais nada. Aliás, você pode. Começar tudo de novo. Voltar a cavar. Ou rasgar, jogar 

fora e enterrar todos eles. Você pode. Eu não. 

“O barbudo era danado. Talvez meu último argumento fosse aquele que tocasse 

diretamente na sua vaidade, pois, como você já deve ter notado, o velho e maltratado 

contador de casos é um sujeito que, a seu jeito, tem muito apreço por si. Lembrei a ele 

que boa parte das histórias do livro veio do que ele me contou e de pistas que ele me 

entregou ou sugeriu. Não seria bom que ele verificasse se fui fiel às suas narrativas? A 

sua resposta encerrou a nossa cena matinal, creio que para desgosto da plateia.” 

- E quem disse que eu lhe falei a verdade?  

 

“Aquele foi meu último encontro com Delfino antes do lançamento do livro. Ele 

se evaporou na algaravia da feira livre. Ainda tentei seguir com o olhar o seu andar 

curvado pelo corredor entre as barracas, repleto de gente, mas a imagem sobreviveu por 

pouquíssimo tempo. Voltei do encontro com os originais do romance, que não saíram de 

dentro da bolsa. Atravessei a ponte de pedestres, cruzei a avenida Brasil e segui, no 

sentido inverso, a trilha que fiz onze meses antes, carregando a edição da revista “de 

Sofia e Fred (ou Pedro)”. Cruzei a linha do trem e escolhi aquele mesmo banco da praça 

da Estação em que o homem barbudo havia se materializado a meu lado, como uma 

miragem. De onde veio esse personagem? 
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Foram onze meses e mais de uma dezena de encontros. Na feira, no mercado 

municipal (“a Sidneia tem a Brahma mais gelada de Juiz de Fora, senhorita repórter”), 

nos bares da família real e até numa “reunião secreta”, na definição dele, ocorrida na 

sala de exposições do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas durante uma exposição 

fotográfica. Delfino me falou de Sofia e Djalma, de Fred, da história da cidade, de 

acontecimentos políticos, de economia, de Antenor Furquim e da empresa da sua 

família, do pai de Sofia, de desastres aéreos, de música e teatro, do governador 

Mendonça e seu filho Bráulio, de jornalismo. Ele escolhia a pauta e desandava a falar. 

Minhas interrupções e perguntas pouco alteravam o rumo da prosa. Ele seguia sem sair 

da linha tal como o trem de minério que está passando agora bem à minha frente. 

Delfino não descarrilava. Parece que gostava de saber que estava sendo gravado. Até 

que, de repente, acionava o freio de emergência, silenciava o comboio de palavras, se 

despedia e me deixava sozinha.  

Olhei para o espaço vazio ao meu lado no banco da praça e pensei que quase 

nada sei dele. Não adiantava perguntar. Ele sempre tinha uma fórmula para se esquivar 

– e seguir a sua toada. Aqui ou ali, consegui capturar mínimas pistas, que deixou 

escapulir. Uma possível amizade com Djalma e o pai de Sofia em tempos remotos, 

parece que na escola. Bem depois, uma relação de mútua admiração e confiança com a 

doutora, que lhe fora apresentada pelo compositor. Muito pouco, quase nada de sua vida 

pessoal. Apenas a certeza de que Delfino era um homem da cidade, radicalmente. Das 

ruas, das praças, dos botequins, dos cafés, das padarias, das bocas livres nas vernissages 

e lançamento de livros, de amigos de todos os tipos, dos campos de futebol de várzea, 

dos comícios, dos museus, dos eventos, das esquinas. Essa era sua essência. Um homem 

público na acepção mais pura desta expressão. E essa era a gênese de sua sabedoria, de 

seu conhecimento sobre as pessoas e os fatos, de suas histórias. E de sua imaginação. 

Preciso pensar em Delfino antes de me enfurnar na sala da redação, antes de me 

colocar diante da tela do notebook, antes de brincar de viver nas redes sociais. Preciso 

ouvir a voz de Delfino quando escrever os meus textos. Ele não quis ler o romance. 

Claro. O que vai lhe interessar agora é o romance publicado, o texto dentro do livro, 

com capa e orelha, composto, impresso e encadernado. O livro-matéria: para manusear, 

cheirar, amassar. O livro-matéria: na cidade, lançado, vendido ou encalhado na livraria, 

comentado no jornal e nas conversas, falado ou ignorado. O livro para fazer parte de seu 
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imenso acervo de coisas, de seu bazar de assuntos, de sua coleção de sentidos. Aí sim, 

ele vai interferir no livro. Vai fazer do livro o que ele quiser. 

Tenho que seguir em frente e tratar de tirar esse livro que está dentro da bolsa, 

transformá-lo num objeto manuseável por quem quiser e oferecê-lo para as enxadadas 

de Delfino. Vou para casa fazer uma última leitura, a última revisão antes de entregar 

para a editora. Preciso dedicar mais atenção a alguns trechos. Não posso decepcionar o 

meu amigo barbudo, escavador da cidade.” 

  

O compositor 

“Para sempre, carnaval” passou duas semanas entre “As mais tocadas do Brasil” 

do Spotify. Frequentou até as FMs de música pop. Um clipe feito por um youtuber 

amador ilustrou a canção com imagens de Sofia, extraídas da edição da Revista Leitura. 

Nele, quando Maria Rita cantava a última estrofe (“Era uma história assim/sem começo, 

sem fim/era uma história banal/por que, então, não morreu/esse amor de carnaval?”), o 

vídeo mostrava fotos dos destroços do Cirrus no Vale da Serra. Chegou a 74,6 milhões 

de visualizações. Djalma Monteiro não quis ver a edição macabra. 

O autor do novo hit deixou o país logo depois de sua entrevista para a revista 

Leitura, que ajudou a impulsionar a divulgação da marcha-rancho, gravada pela filha de 

Elis Regina, com arranjo moderno e sofisticado. Ele e Sofia tinham muito dinheiro 

guardado em casa e Djalma planejou passar pelo menos um ano no norte da África e na 

Europa Mediterrânea. Ele ainda não sabia que seu nome passaria a frequentar outras 

seções do noticiário, bem diferentes daquelas dedicadas à cultura. Ou será que sabia? 

Talvez neste momento esteja sentado num piano-bar no Marrocos, com seu whisky e 

uma porção de lembranças de Sofia. E de Fred. 

Pois é, Djalma, meu velho, você voltou a fazer sucesso no Brasil, estão cantando 

uma melodia sua, você não tem mais incertezas financeiras, você ainda é um homem 

livre e pode fazer o que quiser. Mas você já sabe há muito tempo, Djalma: você não é 

foda. Foda era a Sofia. A menina que você conheceu no sítio da Florestinha, cantando 

hinos do Santo Daime e as canções do seu LP fracassado. Foi só depois daquele final de 

semana que você descobriu que ela era filha do Gilsinho, seu coleguinha de ginásio. O 

Doutor Gílson Pontes. Cidade pequena. É possível que ele e a mãe de Sofia estejam 
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agora jantando no Brasão e ouvindo o Toninho ao piano tocar “Para sempre, carnaval”. 

E que você esteja diante do porto de Casablanca, na réplica turística do Rick‟s Café, ao 

som de “As time goes by”. “Toque mais uma vez, Toninho”, deve estar pedindo o pai 

de Sofia com os olhos marejados de saudade.  

Conforme passa o tempo, Djalma, você vai juntando suas lembranças da jovem 

amiga, como deve estar fazendo agora. Ela e a companheira da escola fazendo visitas 

surpresas à tarde para ouvi-lo tocar. Perguntando – muito – sobre tudo. E você tocando, 

cantando, respondendo. A imensa curiosidade de Sofia sobre a vida, sobre o tempo, 

sobre a consciência. E você inventando respostas, descobrindo sabedorias que nem 

adivinhava possuir. Ela, sem saber (ou sabendo?), ajudando no seu enfrentamento da 

crise dos 40 anos.  

Um dia, você lembra com detalhes, ela lhe conta sobre um beijo durante um 

desfile de carnaval. Um homem. Um homem fascinante. Artista de teatro. Professor. 

Forte, alto, louro, bonito. “Vai, menina, experimenta a paixão”, você diz, como se 

fizesse alguma diferença. Como se aquela menina precisasse de seu conselho para viver, 

para ousar, para ir. Ela vai. É claro que vai. Vai e volta para lhe mostrar, encantada, os 

versos de um homem apaixonado. Versos que agora estão soando nas mídias brasileiras 

e que ninguém sabe que são dele.  

O mundo sempre dará boas vindas aos amantes, cantou Djalma para Sofia, 

estimulando a moça a ouvir mais versos do seu professor. Não importa o que o futuro 

traga, vai valer a pena. “Você precisa conhecer ele”, sugeriu a amiga, na tarde de uma 

quarta-feira de primavera, mostrando uma foto de Fred no papel de Iago. Ele está 

agachado na ponta do palco, com a cabeleira revolta e um olhar agudo para a plateia. 

Louro, forte, lindo... Você suspira, Djalma. Um suspiro é exatamente um suspiro. 

Coisas essenciais não se alteram nem com o passar do tempo. Primeiro, os versos; 

depois, a foto. Ah! Djalma, esse suspiro marroquino é outro e é o mesmo de vinte e 

quatro anos atrás.  

Há um álbum só de fotos de Fred no seu smartphone. Djalma clica e abre a 

galeria. Acha a foto do Faisão Dourado. Vira para a posição horizontal e amplia com o 

polegar e o indicador. Sofia está na cabeceira da mesa. O compositor à sua direita, Fred 

à esquerda. Ele gesticula, Sofia olha atenta, Djalma ri. Você ri, Djalma. O professor de 

teatro não sabe nada sobre você e Sofia. Vocês encenam: fingem que estão se 
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conhecendo naquele instante, apresentados por ele. Os dedos esticam mais a foto e 

movem a imagem na direção do rosto de Djalma. Naquele instante, ao lado dos dois, 

brincando com Fred, você é feliz, Djalma. 

E agora, o que diria a imagem no Instagram do velho cancionista em sua mesa 

no Rick‟s Café? Lamentaria, como Álvaro de Campos? “Freddie, eu sou infeliz”? A 

passagem das horas não faz muita diferença: começa a madrugada em Casablanca, 

daqui a pouco amanhece em Juiz de Fora. Lá, é possível que uma história de amor esteja 

sendo ou tenha sido embalada pela voz de Maria Rita. Cantando o tempo que teimou em 

não passar. Para sempre, fevereiro. Djalma abre a foto de Fred/Iago no seu celular. A 

primeira imagem. Teria traído o seu parceiro? 

“Música é que nem passarinho, tá solta no ar: é do primeiro que pegar”. Djalma 

já deve ter repetido muitas vezes para si mesmo a frase de Sinhô (ou seria do Silas de 

Oliveira?) que usou em sua conversa com Jaiane. No tempo daqueles bambas, a questão 

da autoria não tinha tanta importância e ainda não se pensava muito em ganhar dinheiro 

com os direitos sobre um samba. Os versos de Fred saíram da intimidade de Sofia e 

alçaram voo com a reportagem da revista Leitura. Djalma pegou o passarinho, tratou 

dele e depois soltou no ar. Por que não? 

Esse e outros argumentos caricatos ainda não tinham sido garimpados logo 

depois que Djalma terminou a melodia da canção (e fez seu ajuste na letra). Em 

Casablanca, enrolando com a última dose de whisky até que seja convidado a sair do 

bar, ele finge que não percebe que já passou da hora de pedir a conta. O pianista já foi 

embora. O compositor olha para o copo e pensa que “Para sempre, carnaval” poderia ter 

sido uma oportunidade para reabrir uma conta com Fred (ou abrir aquela que ele nunca 

ousou) e para trazer de volta um pianista aposentado. Mostrar a canção para ele. 

Explicar a alteração naquele verso. Propor novas parcerias. Outras formas de parceria 

jamais sequer insinuadas. Lembra que cogitou esse gesto.  

Pois é, Djalma, poderia ter sido diferente. Você se engana e lamenta que não deu 

tempo. Mas, no fundo, você sabe que não faria, que não teria coragem. Como sempre. 

Você cruza os braços sobre a mesa, põe a cabeça sobre os braços. É preciso querer 

chorar, mas você não sabe ir buscar as lágrimas, Djalma. Agora é tarde. Do outro lado 

do mundo, alguém deve estar cantando a sua canção de amor. A canção de Djalma 

Monteiro e Fred Pessoa. Alguém canta e nem imagina quem foi que escreveu. “As suas 
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palavras são úteis, meu amado Fred, mas ninguém sabe que são suas”. Um amor que 

não passou e desconcertou minha vida: é isso o que interessa para quem canta, para 

quem ouve. Para esse que escuta baixinho Maria Rita na madrugada de Juiz de Fora não 

importa quem é o autor. 

Hora de deixar o bar, meu caro compositor. De sair pelas ruas do cais de 

Casablanca repetindo: “Fred, eu chamava-te Baby, porque tu eras louro, branco e eu 

amava-te. Quantas imperatrizes por reinar e princesas destronadas tu foste para mim!” 

Talvez você chore, Djalma, em sua solidão atlântica. “Ah, quão pouco eu fui no 

que sois, quão pouco, quão pouco”. 

 

O homem de teatro 

        “Morre homem que caiu de escada após confusão com garota de programa 

         Garota foi presa pelos crimes de lesão corporal e furto 

Morreu nesta quarta-feira (8) o homem, de 61 anos, que caiu da escada de um 

hotel depois de se envolver em uma confusão com uma garota de programa. O caso foi 

registrado na Rua Halfeld, Centro de Juiz de Fora, na tarde de terça-feira (7). Ele 

chegou a ser socorrido em estado grave com traumatismo craniano, e levado para o 

Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde, segundo a Secretaria de Saúde, veio a óbito. 

A Polícia Civil deve apurar o caso. 

Inicialmente, informações repassadas à Polícia Militar davam conta de que uma 

mulher, de 36 anos, teria empurrado o homem, 61, de uma escada, após ele se negar a 

pagar pelo programa. Entretanto, durante as diligências e, com auxílio das câmeras de 

segurança do estabelecimento, a PM constatou que, por volta das 14h30, os dois teriam 

se encontrado e seguido para um bar nas proximidades, onde ingeriram bebidas. 

Tempos depois, o casal foi para o hotel, mas o homem teria desistido do programa 

antes de entrar no quarto e, por isso, os dois teriam iniciado uma discussão. 

Conforme a PM, no meio da briga, a mulher teria tentado, por várias vezes, 

retirar certa quantia em dinheiro do bolso da vítima, que teria caído da escada. Pelas 

imagens, a polícia constatou que não houve um empurrão, mas um desequilíbrio por 

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/14-08-2018/homem-sofre-traumatismo-craniano-apos-ser-empurrado-de-escada-por-nao-pagar-programa.html
https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/14-08-2018/homem-sofre-traumatismo-craniano-apos-ser-empurrado-de-escada-por-nao-pagar-programa.html
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parte do homem. Mesmo com ele ferido no chão, a suspeita teria retirado a quantia de 

R$ 120 de seu bolso. A mulher foi detida, pelos crimes de lesão corporal e furto.” 

A última vez que Jaiane viu o professor Frederico Pessoa foi num final de tarde 

de terça-feira, dois dias depois da publicação da revista que trouxe Sofia e as frases dele 

na capa. Em pleno dia de Finados, um encontro clandestino, conforme a sua definição, 

acompanhada de lembranças da juventude no tempo da ditadura militar. Ele havia 

enviado a ela uma mensagem pelo facebook com as instruções. A jornalista aceitou ir ao 

seu apartamento na Constantino Paleta sem imaginar que poderia correr algum tipo de 

risco. Muito menos que, uma semana depois, ele sofreria aquele acidente bizarro. 

Pessoa argumentou que não gostaria que fosse visto na companhia da autora da 

reportagem, o que pareceu a Jaiane razoável do ponto-de-vista de um homem-

pseudônimo. Ele também achou que a referência à clandestinidade excitaria a moça e 

que seus interesses profissionais fariam com que aceitasse a proposta. Errou com a 

primeira hipótese, acertou na segunda. 

O sujeito que abriu a porta para Jaiane estava descalço, vestia um short de time 

de futebol e uma camiseta de malha que parecia não experimentar um ferro de passar 

roupa há uma década. Barba por fazer, olheiras, o pouco cabelo que lhe restava 

despenteado. Quem escalou aquele tipo para fazer o papel do ator alto, forte e louro em 

sua decadência fez uma escolha sarcástica. A jornalista foi recebida num apartamento 

tão amassado quanto seu dono. Restos de biscoito sobre a mesa de centro da sala, dois 

copos e uma xícara sujos no chão, um lençol embolado sobre a poltrona reclinável. Mas 

o cenário e o personagem não pareciam incomodados: não houve sequer o tradicional 

pedido de desculpas “não repare a bagunça”. 

O professor ofereceu uma cadeira para Jaiane e sentou-se na poltrona, sobre o 

lençol. De seu posto de observação, ela apurou o radar e observou uma cópia xerox da 

sua reportagem sobre o apaixonado Pedro ao lado de um documento que parecia ser o 

seu conhecido dossiê. A mesma história em dois tratamentos distintos, disposta sobre 

uma escrivaninha, ao lado de um notebook fechado. Na sequência, o foco de mira da 

jornalista ergueu-se para o alto da cristaleira, à frente da cadeira. Viu Fred e Sofia, 

jovens e belos, a história congelada e emoldurada. Uma prova material, diretamente do 

falecido Canecão, de que o Pedro da revista era o Fred da camiseta amarrotada. 
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O convite fora feito por ele, Jaiane esperou um pouco, até decidir puxar a 

conversa: 

- Vocês estão felizes. 

- Como? 

- Vocês. Nesta foto. Os rostos dos dois. Um instante de felicidade. 

- Deve ser verdade. Mesmo que os romances sejam falsos, como o nosso, são 

bonitas, não importa, são bonitas as canções. Mesmos sendo errados os amantes, seus 

amores serão bons. O Chico cantava e, naquele instante, eu não sabia que nosso 

romance era falso. Eu achava que era só bom. E também achava que ela acreditava 

nisto. 

- Por que não? 

- Porque sei. Hoje eu sei. 

- Sabe? 

- Que a história que você publicou na sua revista é uma grande, uma enorme 

ilusão. Um falso romance. Bom e bonito pra vender revista. Sofia é uma mentira 

desgraçada. 

O homem amassado não estava bem. 

- A reportagem cumpriu sua missão. Enterrou essa longa fake news. Sofia 

acabou. Obrigado. Falta só o último capítulo, não é? 

- Último? Qual? 

- O que vai explicar a queda do avião. Você já está escrevendo? 

- Quem me dera. Essas investigações demoram. 

- Só que o povo não quer esperar. Aliás, ele já decidiu. O enredo. O senador 

mandou derrubar o avião. E a Sofia era amante do Antenor. 
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- Você acredita nisto? 

- Por que não? Os motivos do senador são claros. E amar Sofia era bem fácil. O 

Antenor sempre se achou o mais esperto. O grande negociante. Nessas duas transações, 

ele quebrou a cara. 

E o resto, pensou Jaiane, mas achou melhor não falar. Percebeu que aquele 

homem amargo poderia lhe fornecer informações novas. Melhor tentar um diálogo 

objetivo, sem ironias. 

- O que você sabe sobre esses negócios? 

- Eu? Eu quero é saber o que você sabe.  

- Ah, professor! Tudo o que sei é o que eu já escrevi. E que você leu. 

A jornalista fez um curto resumo. O trajeto do Cirrus de Antenor. O 

abastecimento que não houve em Juiz de Fora. A não-explosão da aeronave. As 

investigações sobre a Salvaterra Engenharia e suas ligações com o senador Bráulio 

Mendonça. A explicação da mãe de Sofia sobre a razão da viagem a Vitória: “assunto 

de família”.  

- Isso eu já sei. Estou perguntando sobre as motivações para um crime. Aquelas 

que a polícia está pesquisando. E você também. 

Fred estava inquieto. Levantou-se da poltrona, puxou o lençol e jogou-o sobre as 

costas, feito um manto. E começou a andar pela sala, rodeando a mesa, abraçado ao seu 

novo figurino e encarando Jaiane. 

- Não foram os deuses. Não diretamente. Foram homens. Eles derrubaram o 

avião. Eles mataram Sofia em sua grande falha trágica que foi embarcar naquela tarde. 

O destino embaralha as cartas mas são homens os que jogam. Um senador da República 

para calar seu delator? Shakespeare assinaria. Mas você já pensou que o alvo poderia 

não ser Antenor, o negociador. 

- Sofia? 
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O ator fez um movimento com o braço direito e escondeu seu rosto sob o lençol. 

Começou a estalar os dedos da mão esquerda ritmadamente, à medida que se 

aproximava da cadeira onde Jaiane estava sentada. Desvelou a face a centímetros da 

jornalista: 

- Vitória. 

Jaiane assustou-se levemente, mas escolheu fingir que estava se divertindo com 

a cena. 

- Vitória? 

Fred deu as costas para a plateia e seguiu com seu manto para mais uma volta 

em torno da mesa. Soltou um riso arranhado de detetive de filme americano, antes da 

fala seguinte. 

- Sofia estava rica. Djalma estava rico. Muito. Os dois. 

O desempenho do professor misturava vigor cênico e desassossego. Virou-se 

para Jaiane fazendo o manto girar e a chama de seus olhos contrastava com o figurino e 

o cenário. Aproximou-se novamente dela e pegou suas mãos enquanto deixava o lençol 

escorrer até cair no chão. 

- Você sabe onde investigar. Procure. Nós dois precisamos encerrar a peça. 

Jaiane tinha novas pistas e provocações que Fred lhe oferecera na encenação 

com o lençol. E foi investigar, procurar. Só não contava que o personagem do professor 

Frederico Pessoa deixaria o palco e abandonaria a peça logo em seguida, bem antes do 

último ato. 

 

 A assessora 

Brasília, 13 de novembro de 2017. Segunda-feira, nove da noite. 
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Puta que o pariu! O Fred morreu, caro diário. Coitado, só tinha 61 anos! Ou 

melhor: o meu professor Pessoa já tinha 61 anos! Isto é que é o mais espantoso. 

Vejo a foto que a revista publicou e me arrepio. Parece que sinto o cheiro do 

teatro do Forum da Cultura, daquelas escadarias, daquelas poltronas. Posso ouvir o 

acordeom e a trilha sonora em BG. Linda Batista? O velho samba-canção pontua o 

desespero de Arandir. Eu e a Mazé voltamos duas vezes: primeiro, para melhor entender 

a grande reviravolta da cena final de “O beijo no asfalto” – um riso nervoso, estranho, 

percorria a plateia quando Aprígio se declarava e atirava em Arandir. Depois, para rever 

a peça, de preferência nas primeiras filas, e reencontrar aquele homem, tão mais belo 

quanto mais frágil em seu sofrimento. Que ator! 

Risque seu nome do meu caderno, que eu não suporto o inferno do nosso amor 

fracassado. Não, Linda, já tentei riscar algumas vezes e não consegui. Frederico Pessoa. 

Fred. Fred. Ele está morto e eu leio seu obituário, escrito com capricho pela neguinha. O 

nome de Fred tem que fazer parte do nosso caderno, confidente diário, porque a verdade 

é que ele nunca saiu da minha vida. Desde as primeiras cenas de Arandir com Selminha 

naquele palco. Você já sabe que fui atrás dele, aluna apaixonada. Atrás daquele 

personagem de Nelson Rodrigues? Atrás daquele ator que sequestrava o olhar do 

público e o levava até o canto da cena onde ele estivesse, como se seu corpo, seu gesto, 

sua presença fosse um poderoso imã? Atrás do professor, agora bem pertinho de mim, 

segurando meus ombros para corrigir a postura, pressionando meu peito, uma mão à 

frente pouco acima dos seios outra nas costas, me ensinando a respirar enquanto projeto 

a voz? 

Porra, Fred, por que não? Nem uma migalha de uma frase para mim? Aquela 

cachoeira de palavras para Sofia e nenhumazinha para Olívia? Aquela sua aluna 

receberia o texto, Fred, com o seu corpo quente e a sua alma em festa. Responderia, 

Fred, na mesma atmosfera, talvez com ainda mais intensidade. Ela jamais abandonaria 

as suas palavras poderosas, cheias de um sentido que você não mais enxergou, em sua 

enorme decepção. “Da inutilidade das palavras”. Não para Olívia, se ela fosse o seu 

alvo. 

Doeu ler a reportagem de Jaiane, a outra, há quinze dias. Como dói hoje. Menina 

danada, pregoeira de notícias tristes. Pensei em fazer contato com ela para saber sobre a 

descoberta do documento, para melhor entender como Frederico Pessoa tinha virado 
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“Pedro”. Depois desisti. Afinal, eu sabia. Sabia quem era o apaixonado. 

Desgraçadamente, se tinha alguém que poderia atestar a autenticidade dos textos, essa 

era eu. Atestar para quê? Com a morte do autor, que diferença faz de quem são os 

versos? Fred certamente pediu o anonimato. Quem sabe até participou da escolha do 

nome fictício? O que importa, só o que importa, são as palavras. São as palavras. E elas 

foram endereçadas a Sofia. 

Jaiane foi cuidadosa e reverente no matéria póstuma de hoje. Só uma frase, 

superficial e imprecisa, sobre a causa mortis. O professor Frederico Pessoa faleceu na 

última quarta-feira (8), vítima de um acidente. O bêbado que despencou da escada 

depois de um bate-boca com uma puta ficou lá na materinha do site, sem identificação. 

Pois então, pasmo diário, confirmei que eles são os mesmos: Fred e este sujeito. O 

professor Pessoa, Pedro, Arandir, o Baco da escola de samba, o Iago dos prêmios: todos 

rolaram pelos degraus de um prediozinho vagabundo na parte baixa da rua Halfeld 

depois de um bate-boca com uma mulher da vida e encerraram suas carreiras estatelados 

no chão. Talvez na calçada perto da entrada do antigo Faisão Dourado.  

Coitado deles. Tadinha de mim. Acho que devo procurar uma play list de 

sambas-canção no Spotify. Vou digitar “Linda Batista” na busca. 

 

Juiz de Fora, 19 de novembro de 2017. Domingo, sete da noite. 

E quando você pensa que Fred é capítulo definitivamente encerrado (se é que 

isto seria possível nas viagens íntimas desse diário...), eis que o homem ressurge! De 

um jeito novo e inusitado, espantado diário. Mais aturdida ainda, dediquei meu domingo 

a essa aparição. Vamos com calma. Vou colocar em ordem o que aconteceu hoje. 

Acordo e, como sempre faço depois do café dominical, vou espiar no site a nova 

edição da Leitura. Desde que o avião caiu, aquela neguinha não para de surpreender. 

Espero que já tenha recebido um aumento. Pois olha só o prato principal que a filha da 

cozinheira preparou para o cardápio de hoje: Djalma Monteiro. O compositor popular 

em sua versão dissimulada e desonesta. Um perfil que não me é estranho, mas que hoje 

estava especialmente caprichado.  
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Para que ninguém me chame de mentirosa, reproduzo alguns trechos que Jaiane 

oferece ao apetite voraz dessa (e de todas) leitora: 

Sofia me trouxe de volta para a música  - é a manchete 

Compositor fala pela primeira vez depois da morte da esposa em acidente aéreo 

– é o subtítulo 

No texto: 

Djalma e Sofia eram amigos há mais de 25 anos, bem antes do primeiro 

casamento dela. (...) 

O compositor conta que decidiram viver juntos há oito anos, quando concluíram 

que o que os unia era “mais do que uma simples amizade”. (...) 

“Com Sofia por perto, eu redescobri a música. Voltei ao piano, às melodias, 

reencontrei minhas canções e retomei minha carreira”, relata Djalma. (...) 

Sofia era uma mulher “apaixonante”, define seu companheiro, destacando que 

a reportagem recente da Revista Leitura é uma evidência “de sua vocação para musa”. 

(...) 

A reportagem “Uma grande paixão nos escombros da tragédia”, publicada na 

edição de 29 de outubro, revelou um documento com declarações de amor a Sofia, em 

forma de cartas, bilhetes, mensagens eletrônicas, poemas e letras de música. (...) 

Segundo o compositor, Sofia “colecionava galanteios” e os reunia naquele 

dossiê. (...) 

Entre eles está a letra de uma canção que Djalma Monteiro escreveu para ela. 

“Escrevi há muito tempo. Sofia guardou a letra. Fazia parte de sua coleção. 

Reencontrei agora, com a descoberta e a divulgação daqueles documentos, e fiz a 

melodia. Lamento muito que ela não possa ouvir.” (Veja o vídeo do compositor, ao 

piano, apresentando a canção inédita) (...) 

“A perda de Sofia é imensurável. Mas mesmo a morte física é incapaz de matar 

um amor.” – texto em destaque na reportagem. 
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Um ladrão de versos, incrédulo diário. Que se aproveita da morte do parceiro e 

da parceira. E ainda vai ganhar muito dinheiro com isto! Ouvi e reouvi a canção. Sua 

voz rouca, sua expressão pungente. Não aguentei. Decidi ligar para Jaiane. Não era ela a 

caçadora de verdades?  

A moça me atendeu prontamente. Deve ter pensado que eu lhe traria alguma 

notícia sobre o senador, quem sabe finalmente aceitando aquela pauta malandra. Mas, 

ela não estranhou quando lhe apresentei o meu assunto. Afinal, pobre diário, ela já tinha 

me encontrado, como personagem do dossiê. Uma pontinha, coadjuvante de quinta 

categoria. Pouquíssimas linhas, que ela leu para mim: “Aquela menina da comunicação, 

a Olívia me procurou.” “Parecia cena de novela. Eu achei ela estranha. E talvez 

perigosa”. “Cuidado com a Olívia, viu?!” Eis Olívia, pelos olhos de Sofia. Perguntei a 

Jaiane se havia alguma resposta de Fred. Não. Nem mesmo sobre a menina estranha (e 

talvez perigosa) da comunicação; nem para dizer que tomaria cuidado: não havia uma 

frase, uma palavra sequer, dele sobre mim.  

Mas esse não era o meu tema, cara jornalista. Ninguém me ama, ninguém me 

quer, eu ouvi dias atrás. Nora Ney, logo depois de Linda Batista. O assunto agora era 

uma marcha-rancho e não um samba-canção. Queria saber porque Djalma traía Fred 

acintosamente na reportagem de hoje – e porque ela publicou a versão falsa, porque 

divulgou a fake canção. Ouvi as justificativas de Jaiane. A sua negociação com Djalma. 

As razões dela, as razões dele. Não sei se ela me contou tudo. Sei que “Para sempre, 

carnaval” não será reconhecida como uma obra de Fred. A não ser quando você for 

publicado, palpitante diário. Uma revelação exclusiva de Olívia Amaral.  

Um grande furo de reportagem de uma jornalista frustrada. Uma verdade que só 

não vai vender mais livro do que a mensagem de Antenor, o grande empresário, para 

esta ex-quase-repórter e para o seu senador. Esta mensagem que está aqui, salva no meu 

whatsapp. Olívia, a intermediária. Olívia, a leva-e-traz de narrativas. Qualquer dia volto 

a você para transcrevê-la, ansioso diário. Ainda preciso aguardar o desenrolar dos 

acontecimentos.  

Boa noite, meu companheiro. Hora de guardar o caderno. Nos vemos depois. 

Agora, eu vou abrir um vinho. Nem Linda nem Nora. Vou clicar de novo na 

canção de Fred. E fingir que ela foi escrita para mim há duas décadas atrás.  



227 
 

 

A jornalista 

“Sim, fantasiei. Fantasiamos, senhora escritora-fantasma.  

Djalma Monteiro ligou para a redação no dia seguinte da publicação do obituário 

de Fred. Foi o primeiro que escrevi. Lembrei do “Sr. Má Notícia” e reli o perfil de 

Alden Whitman, o obituarista do The New York Times, escrito por Gay Talese. Não 

poderia seguir a regra geral de que obituários devem ser planejados com muita 

antecedência. Frederico Pessoa não me ofereceu essa chance. Não adoeceu de doença 

grave, não ficou internado depois de um ferimento, não era ainda um homem velho. O 

professor caiu. De repente. Oito dias depois de encenar um esquete diante de mim, no 

seu apartamento, no dia dos Mortos. As minhas sortes de redatora foram a pesquisa 

recente que fiz sobre ele, logo depois que o identifiquei no dossiê, e que, diferente da 

época de Whitman, agora tem Google.  

Obituários devem ser objetivos e passíveis de comprovação, ensina o Sr. Má 

Notícia, mas admitem qualificações, adjetivos. A incrível história de um homem de 

teatro, foi o título que escolhi. O pano caiu bruscamente. O professor, ator e diretor 

teatral Frederico Pessoa faleceu na última quarta-feira (8), vítima de um acidente. 

Assim começava a matéria que Djalma leu. Em consenso com Aristeu e companheiros 

de redação, omiti a descrição do acidente constrangedor. No perfil de Whitman, Talese 

escreve que uma página de obituário é lida com atenção excessiva por leitores que se 

mobilizam em sua curiosidade mórbida ou vão atrás de pistas para entender o mistério 

da vida ou estão buscando por apartamentos vagos. Agora, há um na rua Constantino 

Paleta. A página póstuma de Fred teria a leitura atenta de muitas pessoas próximas, ex-

colegas, ex-professores. E de, pelo menos, duas com interesses bem mais íntimos: uma 

assessora de comunicação em Brasília e um compositor no pé do Morro do Imperador. 

Ele disse que queria conversar. Eu estava tentando entrevistar o Djalma desde o 

acidente do avião. Comemorei. Cheguei à sua casa no final da tarde. O companheiro de 

Sofia me recebeu de calça jeans e blazer. Tinha café, refrigerante, biscoitos, uma 

cachorra e um piano. Seu primeiro gesto foi me mostrar a canção. Reconheci 

imediatamente aqueles versos que publiquei. Ele disse que havia composto a melodia há 

poucos dias e que não teve tempo de mostrar a Fred. Linda. Djalma me contou que 
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queria gravar a música. Levantou-se do instrumento, serviu duas xícaras de café e me 

envolveu no seu tema: “o que faremos com Fred?”  

Juntos, sepultamos o letrista. Foi o que fizemos. Expliquei a Djalma que Fred, 

por mais de uma vez, me pediu de forma enfática que fosse mantido no anonimato. Que 

essa foi uma condição para que ele me autorizasse a publicar o dossiê usando o 

pseudônimo. Que, depois que a revista estava nas bancas, ele me chamou à sua casa e 

repetiu o pedido. “De agora em diante, estas palavras são de Pedro”, sentenciou o 

professor, batendo com as mãos no seu exemplar. Djalma capturou imediatamente o 

argumento. Divulgaria a música sem o nome do parceiro em respeito ao desejo da 

minha fonte. Trair Fred seria revelar que era ele o dono dos versos e demais palavras do 

dossiê apaixonado. “Vou assumir esta letra”, falou o compositor ao estilo de quem 

anuncia que vai confessar uma culpa, um crime. 

Aceitei a proposta. Ele me oferecia a entrevista exclusiva, mais histórias de 

Sofia e uma canção inédita. Ele é famoso. Uma pequena mentira, uma mentirinha só. E 

ela vai me trazer muitas outras verdades (além da audiência, é claro). Djalma ainda 

convocou outras tentativas de argumento, como casos famosos de músicas que foram 

plagiadas, vendidas ou até roubadas e comentários sobre a fluidez da questão da autoria 

na música popular. Não seriam necessários. Eu estava convencida e ainda esperava que 

ele me fornecesse outras informações preciosas 

Combinamos como trataria “Para sempre, carnaval” no meu texto. Despistaria, 

abrindo a possibilidade de “Pedro” ser vários. Depois, ele me falou de Sofia e de sua 

presença na sua vida. Outras não-verdades fizeram parte do relato. Minha mãe sempre 

falou que uma mentira puxa outra. E que elas têm pernas curtas. Confirmei os dois 

provérbios: o primeiro, ouvindo o depoimento do réu confesso sobre sua companheira; 

o segundo, quando Olívia me ligou cobrando a verdade. Expliquei a ela a minha 

negociação com o compositor. Acho que ela entendeu. Olívia estava muito acostumada 

com falsas autorias. 

O que não contei à assessora do senador é que eu tinha mais motivos para dar 

corda na lábia de Djalma, além desses furos de reportagem imediatos. Mas, em primeiro 

lugar, era preciso conquistar a confiança dele. Estimulei que ele falasse de sua história, 

mostrasse seus discos, fotos, recortes de jornal, prêmios. Ajudei-o na escolha da roupa 

para a gravação da nova canção ao piano. Caprichei na filmagem com meu smartphone, 
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já que ela seria postada junto à reportagem, no site. Elogiei Elis, a labradora, e fiz um 

carinho. Aceitei os biscoitos. Quando me despedi, já era íntima do velho cancionista.  

 

Para quem acompanha essa história desde seu início, creio que devo registrar 

que emplacar uma sequência de capas mudou minha posição no ranking geral da 

redação da revista Leitura. Uma espécie de ascensão à primeira divisão. A mocinha do 

Dom Bosco, a pretinha da dona Marlene, agora tinha lugar cativo na mesa da reunião 

semanal de pauta. A usina de notícias do Carneiro ganhou uma nova gerente. Preciso 

reconhecer que a fortuna jogou no meu time nas últimas semanas: o avião caiu no meu 

plantão, as vítimas frequentavam a imaginação do público, Delfino me presenteou com 

as palavras inúteis de Fred, o professor não se entendeu com Samantha no alto da 

escada, Djalma voltou ao piano.  

E Esther Zanata estava de férias. Azar dela. 

Mas era preciso avançar. A usina, insaciável, está sempre a exigir mais matéria-

prima e mais combustível. No mesmo ritmo em que produz as narrativas, elas são 

tragadas por consumidores vorazes. Estar à frente da linha de produção não é moleza, 

especialmente se você foi a maior fornecedora de combustível e matéria-prima dos 

últimos tempos. Mas chegou um momento em que as fontes não ajudavam. As 

investigações do Cenipa e da Polícia Federal sobre a queda do avião não avançavam. A 

operação pão-de-queijo caíra em fogo brando. Eu tinha que me virar sozinha. Foi 

quando, atrás das provocações de Fred (“Djalma e Sofia muito ricos; Vitória”), eu 

cutuquei minha fonte maior, a voz das ruas. De braços dados com Delfino, eu achei a 

Chá de Cipó Produções Ltda. E não era alucinação. 

Foi o velho barbudo quem chamou a minha atenção para o flyer eletrônico do 

show no Cultural, cuja imagem estava incluída no dossiê de Fred. “Cultural Bar & Sofia 

Pontes apresentam Djalma Monteiro em “Quase amor”. Direção: Fred Pessoa. 21h. 

Apoio Cultural: Salvaterra Engenharia”. Eu não tinha prestado atenção na pequena 

marca da empresa de Djalma e Sofia no rodapé da peça de divulgação. Não foi difícil 

encontrar o registro da Chá de Cipó na Junta Comercial. A firma, cujos sócios eram 

Sofia Kelmer de Oliveira Pontes, médica, Djalma Monteiro da Silva, músico, e Antenor 



230 
 

de Almeida Furquim, engenheiro, foi criada em 4 de março de 2008, conforme o seu 

contrato social.  

Antenor? Sócio de Sofia e Djalma? Como diria a dona Marlene, tem angu nesse 

caroço, minha filha! Pois foi a filha da cozinheira quem temperou o angu, deixou 

cozinhar até chegar no ponto certo e serviu com um frango ao molho pardo de comer de 

joelhos.  

O preparo da iguaria começou com Djalma, que me recebeu exultante com a 

repercussão da reportagem e da nova música e me contou que já existia um interesse de 

gravação da filha da Elis Regina. Ao seu jeito, ele confirmou e me explicou a sociedade. 

Conheceu Antenor através de Sofia. O empreiteiro era um amigo da família dela. E 

também era fã das antigas. Foi a doutora quem convenceu Antenor a colocar um 

dinheiro para ajudar na retomada da carreira de Djalma. Tinha uma onda retrô no ar, 

suas velhas canções estavam sendo sampleadas por uns meninos americanos de boné, 

brinco e óculos escuros e começavam a correr mundo. O empresário topou. Foi de Sofia 

a ideia da Chá de Cipó. Um nome divertido, eu disse a Djalma, sem contar a ele que 

bem sabia que lugar essa bebida selvagem ocupa na história dos dois. Antenor virou 

sócio por insistência de Sofia, sempre ela. “Uma forma de envolver o empreiteiro e 

garantir seu apoio para sempre”, explicou a Djalma. “Uma ajuda para facilitar o crédito 

da empresa. E um negócio bem mais divertido do que construir viadutos”, foram os 

argumentos que usou com o dono da Salvaterra Engenharia. 

Mas e o frango com angu? A confecção do banquete continuou quando eu 

procurei o Garcia. Ele era o delegado da Polícia Federal encarregado das investigações 

sobre as relações entre Antenor e Bráulio Mendonça. Garcia batia ponto no Futrica todo 

fim de tarde. Uma pizza grega e dois, no máximo três, chopes. Adivinha quem me 

apresentou? No dia em que conversamos com o delegado, Delfino estava inspirado. Eu 

não queria uma entrevista. Fui oferecer ao policial a informação sobre a sociedade entre 

as vítimas do acidente. Meu amigo barbudo escolheu ser, digamos, mais incisivo: “acho 

que o delegado deve seguir o cheiro deste chá de cipó”, disse ao Garcia. “Ele pode abrir 

uma clareira na sua mente e na floresta da sua investigação”. 

Foi o que o Garcia fez. E deu no que deu. 
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A cozinheira 

Dona Marlene serviu frango ao molho pardo com um anguzinho mole de lamber 

os beiços no dia do aniversário de Jaiane. Naquele domingo de janeiro, a jornalista fez 

33 anos. Naquele mesmo domingo, a revista Leitura foi às bancas e aos assinantes com 

mais uma reportagem de capa escrita por ela. A mãe da intrépida repórter nem fazia 

esforço para disfarçar a felicidade de ver a sua casa no morro animada com os colegas, 

amigos e amigas da sua filha. Até Aristeu foi prestigiar a nova rainha das narrativas 

dominicais. Até mesmo Esther Zanata, a soberana destronada, estava lá. As aventuras da 

namorada de Tintim mereciam festa e brindes. Marlene jamais teria a dimensão do 

quanto era responsável pela trajetória da sua heroína. A menina era danada, a menina 

era boa, a menina era corajosa – e isto explicava tudo. 

EXCLUSIVO! 

CHÁ DE CIPÓ NA VEIA 

Empresa das vítimas do acidente abastecia senador 

Operação triangular envolvendo a produtora Chá de Cipó e a Salvaterra 

Engenharia financiava Bráulio Mendonça, através de caixa 2, e de mesada por meio de 

suas rádios. O empreiteiro Antenor Furquim, a médica Sofia Pontes (mortos na queda 

do avião) e o compositor Djalma Monteiro eram os sócios da empresa. 

A manchete e a chamada da edição deste dia 28 de janeiro de 2018 ladeavam 

uma grande foto de Bráulio Mendonça levando à boca uma xícara de café. Foi Roberta 

quem se lembrou da imagem que fez para uma matéria sobre o desenvolvimento da 

economia mineira, há alguns meses. Aristeu aprovou a sugestão com um entusiasmo 

que raramente se via no alquebrado homem de imprensa. Dona Marlene guardou seu 

exemplar com todo o cuidado, no mesmo lado do armário onde está arquivada toda a 

produção de Jaiane, desde as redações na Escola Municipal Álvaro Braga de Araújo. 

Enquanto preparava o angu, depois que leu a reportagem da filha, a ex-cozinheira da 

mãe de Sofia ainda estava espantada com as artimanhas reveladas e com a participação 

da filha da patroa. Não passou por sua cabeça a ideia de que a biografia da doutora, que 

Jaiane foi montando por etapas, era uma forma de resposta ao choro de dona Marlene 

quando voltou do trabalho, trinta anos atrás. 
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A reportagem do dia do aniversário parecia-se muito com outras reportagens que 

andavam sendo publicadas pelo país afora nos últimos anos. Na história que Jaiane - e 

Delfino e Garcia - apuraram, a empresa de produção de eventos com nome de bebida da 

floresta era fartamente fertilizada pela Salvaterra Engenharia e congêneres, através de 

patrocínios de várias naturezas, e por outros dinheiros milionários que entravam em 

espécie, obtidos supostamente da venda de ingressos de shows, CDs e outros artefatos 

culturais. A firma registrava expressiva movimentação financeira e tinha escritórios em 

Curitiba, Vitória, Salvador, Belém e Brasília.  

Adivinha quem mais comia os frutos dessa floresta fértil e generosa?  As 

campanhas do senador Bráulio, “por dentro e (muito) por fora”, e as rádios da família 

Mendonça espalhadas pelo estado, com uma polpuda verba mensal à guisa de 

“publicidade e promoção”. Chá de cipó direto para a degustação do político, como 

definiu a manchete. As provas da verdade dos fatos? Farta documentação e a língua 

enfim solta do preso preventivo diretor da empreiteira. Braço direito de Antenor, Nélson 

Bernardino caprichara na delação. 

A terceira negociação de Jaiane com Olívia foi a mais profissional de todas. 

Cada uma no seu papel. Na primeira, Jaiane pediu uma entrevista e recebeu de volta um 

não e a definição de verdade da ghost-writer do senador. Na segunda, Olívia questionou 

uma autoria e Jaiane confessou uma mentira, uma mentirinha. Desta vez, a repórter 

telefonou, falou das investigações sobre o patrão de Olívia e pediu respostas. A 

assessora solicitou que as acusações fossem encaminhadas por escrito, recebeu extenso 

email e respondeu com uma nota padrão. Estavam quites.  

Faltava Djalma, o único sobrevivente do chá de cipó. Ninguém conseguiu 

localizar o compositor. Nem Jaiane nem o delegado Garcia - e nem Delfino, seu velho 

amigo de infância e colega do carteado a dinheiro que se jogava escondido no segundo 

andar de um sobrado, no centro de cidade. A única informação encontrada – e que a 

revista publicou - foi a de que ele voou do Rio de Janeiro para Casablanca no início de 

dezembro, na classe executiva de uma aeronave da Air France. Jaiane achou dura a 

palavra a ser usada para qualificar aquele senhor que tocara piano para ela e lhe 

fornecera uma manchete de grande repercussão. As palavras adequadas podem ser 

justamente as mais duras. Djalma Monteiro era um foragido, definiu a jornalista em seu 

texto. 
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Depois do frango ao molho pardo com angu e de um doce de mamão de brinde, 

a turma começou a se dispersar. Renato ainda pegou o violão para tentar animar a 

saideira e puxou o refrão de “A gente se vira”: “nossa força não se apaga, nossa paixão 

ninguém tira”. À exceção do Zé Carioca, que tinha levado uma garrafa da Dom Bré de 

presente para Jaiane (e bebido quase a metade), ninguém se empolgou. O violonista da 

redação jogava no time dos inconvenientes, na opinião da maioria. Festa acabada, hora 

de encerrar o domingo. Jaiane juntou os parabéns e os presentes e desceu o morro, 

acompanhando a última leva. Ela ainda tinha uma segunda celebração, no seu 

apartamento, com o moço do hangar.  

No outro canto do mesmo armário onde deposita as narrativas da sua menina, 

Marlene guarda os cadernos de receita. Depois que Jaiane e o convidado derradeiro 

saíram, ela foi até lá e pegou o quarto e último volume da coleção. Já estava quase 

cheio, poucas páginas em branco. A dona da casa levou o caderno para a mesa da sala, 

pegou uma caneta na gaveta da cozinha, serviu uma pequena dose da cachaça do Zé 

Carioca que a filha tinha deixado para trás, sentou-se e fechou os olhos. Depois abriu, 

achou a primeira das folhas invictas do seu caderno e começou a escrever.  

Ou a rezar. Os as duas tarefas. Há muitos anos, Marlene conversava com Deus 

escrevendo seus pedidos, seus agradecimentos, suas promessas. Ao lado das receitas, 

divididas em seções (Salgados, Carnes, Molhos, Doces), a mãe de Jaiane aproveitava as 

os espaços dos cadernos para listar os ingredientes que desejava para sua vida e para 

negociar com Nosso Senhor os modos de preparo. Com letra caprichada. 

No final do domingo de aniversário, Marlene tinha muitas linhas de 

agradecimento para preencher. E muito mais ainda de pedidos de proteção para sua 

filhinha, tão corajosa, tão frágil, bulindo com gente tão poderosa. Já estava na hora de 

comprar o quinto caderno. 

  

O empresário 

As negociações de Antenor Furquim com Deus não foram registradas e muito 

menos concluídas. Foi uma barganha apressada e suspensa sem que o dono do avião 

tivesse a oportunidade de demonstrar que era capaz de resgatar suas dívidas. No 

entanto, um balanço da confusa transação revela que os compromissos ofertados pelo 
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empresário foram cumpridos. Senão, vejamos. Antenor prometeu reduzir a bebida e 

cuidar da dor abdominal: pois ele não bebe mais e não sente mais dor. Comprometeu-se 

a não trair a mulher e a cuidar dela e das filhas: ele não mais frequenta camas de olívias 

e deixou um belo patrimônio, além de polpuda herança. Prometeu um plano de saúde 

novo para os empregados e recontratar o líder sindical: depois das investigações sobre a 

Salvaterra Engenharia, a empresa foi obrigada a criar um novo plano de governança 

corporativa para tentar sobreviver no mercado e, com ele, deve oferecer melhores 

condições de trabalho. Será? Deus vai acompanhar. Já o crioulo do sindicato não foi 

recontratado, mas elegeu-se deputado estadual. Ah! E tinha a gratificação para o Lima, 

não é mesmo? Esta se tornou dispensável. 

No centro da sua tentativa de barganha, Antenor ofereceu entregar o senador 

Bráulio Mendonça à Justiça. E foi o que aconteceu. Sob a forma da delação do diretor 

da empresa, braço direito do empreiteiro, e através de uma investigação da polícia 

federal e da revista Leitura. Não há como saber se realmente Antenor abriria o bico 

diante dos investigadores e se o conteúdo da sua narrativa de confissão e acusação teria 

o mesmo teor daquela feita por Nélson Bernardino. Ele cumpriria o acordo proposto em 

sua prece, caso o comandante Lima tivesse conseguido pousar? Impossível saber. Mas a 

verdade é que a queda do avião puxou um fio que levou à confirmação das transações 

com o senador. E que agora Bráulio Mendonça vai ter que enfrentar sua campanha de 

reeleição com um rótulo bem nítido de “corrupto”, carimbado na testa dos santinhos. Os 

adversários vão deitar e rolar. 

Bem, nem todos. O blog “Verdade dos fatos”, por exemplo, já mudou de lado e 

frequenta outra bolha e outros algoritmos. Foi só uma questão de preço. Olívia sacou 

sua habilidade de executiva, mostrou alguns cifrões e o influenciador digital passou a 

escrever sobre “a aliança entre o ativismo policialesco-judicial jacobinista e a velha 

mídia conservadora para criar vilões e intervir no processo democrático”. Como confiar 

nas palavras de um delator que só quer livrar a sua pele? Não seria a robusta saúde 

financeira da empresa Chá de Cipó um atestado da competência de seus sócios? Qual a 

ilegalidade revelada pelas provas senão a prática de caixa 2, um malfeito eleitoral que 

todo mundo pratica? O senador Bráulio Mendonça tinha o seu discurso para sensibilizar 

os eleitores e garantir os votos necessários à manutenção de sua imunidade parlamentar. 
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Nos tempos do governador Mendonça e do seu Zé Furquim seria diferente. Os 

pais do Bráulio e do Antenor, antigos aliados, não deixariam chegar a esse ponto. Um 

cala-a-boca para o delegado Garcia, outro para o Carneiro da Leitura e a tal aliança da 

polícia com a imprensa morreria no nascedouro. Enquanto isso, o casamento do Estado 

com a Empresa seguiria sem máculas, sem traições, feliz para sempre. Olívia, a que 

serve a estes dois senhores (de variadas maneiras), teria muito menos trabalho. 

 

Hoje, o que a Olívia-cansada-de-guerra gostaria mesmo de fazer, mas não tem 

coragem, era dar uma banana para os senhores, procurar Jaiane e mostrar à neguinha as 

mensagens que o empresário Antenor de Almeida Furquim enviou a ela pelo whatsapp 

no dia 18 de outubro de 2017 e que ela ainda reluta em inserir no seu diário. 

“Minha linda, pode confirmar com o seu senador que Sofia estará amanhã, às 

nove, no escritório de Vitória. 

Não deveria dizer isto, mas você merece minha lealdade: avise ao chefe que ela 

vai jogar pesado na negociação da campanha. Tudo ou nada. Tudo ou merda no 

ventilador. 

Fala com ele também que eu estou preocupado porque o cerco está apertando. 

Só espero me livrar logo da pressão para levar um vinhozinho para um endereço 

aconchegante aí na Asa Norte. 

Saudades do seu cheiro.” 

Olívia respondeu com aquela clássica imagem da mão fechada com o polegar 

estendido. E cumpriu sua tarefa: marcou as mensagens e encaminhou para seu chefe.  

No dia seguinte, a história terminou. Ou começou. Fim e início. Início e fim. 

 

“Chega uma hora em que é preciso abandonar o livro. Se não, ele não termina. 

Não é assim que os escritores ensinam? Estou cansada e já é quase manhã de segunda-

feira. Uma boa hora para um ponto final.” 
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Delfino foi o primeiro a chegar ao lançamento do livro. Na verdade, o evento 

nem havia começado quando o velho barbudo, desta vez com a camisa abotoada até o 

pescoço, cruzou a porta da livraria. Jaiane estava cuidando dos preparativos para receber 

seus convidados quando viu a entrada dele. Ela pegou o exemplar que já estava 

separado.  

“Ao meu querido co-autor. Com gratidão, admiração e amor (e umas boas doses 

de Volúpia, de Brahma e de Ayahuasca). Jaiane”.  

Ele recebeu, leu a dedicatória, agradeceu beijando a mão da jornalista e sentou-

se num canto, debruçado sobre o livro, degustando o vinho branco nem tão gelado e as 

comidinhas do coquetel. Ficou por ali durante toda a duração da noite de autógrafos. Ao 

final, quando a equipe do bufê já estava recolhendo copos, guardanapos e forminhas de 

plástico e papel, fechou a última página e foi até a escritora, que ouvia sua mãe criticar a 

qualidade dos salgadinhos. 

- Tudo muito bom. Saboreei. 

Foi a avaliação do Delfino, com o livro na mão direita e uma taça de vinho na 

esquerda. Ele ergueu o copo, encarou a filha da dona Marlene, sugeriu um brinde e 

depois disse baixinho, com a voz rouca entre os dentes amarelados. 

- Mas tinha um cheiro. Tinha cheiro e tinha fumaça. E isto só eu e você sabemos. 

Ou talvez Sua Excelência, o senador. Quem sabe Olívia? Djalma? Ou o moço do 

hangar? Ou todos estes?  

E ficou encarando Jaiane com aqueles olhos vermelhos, inchados. 

Ela sacudiu os cabelos crespos, aceitou o brinde, passou os braços sobre os 

ombros de sua mãe, abriu um sorriso com seus lábios ocres e seus dentes brancos e 

lindos. Mirou seu olhar no de Delfino. 

- Não pode ser verdade. Não. Verdade? Não. Deve ser imaginação. 
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Notas da autora 

 

1. Somente um ano e um mês depois do acidente aéreo com o avião Cirrus SR 

22, PT-AFQ, do empresário Antenor Furquim, foi concluído o laudo do 

Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 

(CENIPA). O resultado da investigação apontou que a aeronave perdeu 

altura, por falta de combustível, na tentativa de aproximação com o 

aeroporto da Serrinha, em Juiz de Fora, vindo a colidir com um morro de 

pedra no condomínio Vale da Serra. O piloto Fernando Grunewald Lima foi 

responsabilizado por não ter realizado o abastecimento da aeronave antes da 

decolagem na cidade mineira em direção a Vitória, no Espírito Santo, de 

onde retornou por falta de teto para pouso. 

2. Com 18,3% dos votos, o senador Bráulio Mendonça foi o segundo mais 

votado e reelegeu-se pelo estado de Minas Gerais na eleição de 7 de outubro 

de 2018. 
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APÊNDICE 

De rodrigo@comuncacao.ufjf.br para euridicefig@gmail.com em 12 de junho de 2015 

Olá, 

 Tive um dia complicado e só vi agora sua resposta. Como está tarde, vamos 

seguindo por aqui. Em primeiro lugar, obrigado pela gentileza e pelo pronto retorno. 

Vou lhe passar algumas informações sobre o que está acontecendo comigo, sobre o que 

está me motivando e sobre minhas ideias em relação ao doutorado. Preferia fazer isto 

pessoalmente e estou pronto para “dar um pulo” até você a qualquer momento (Juiz de 

Fora é “logo ali”, como diria o mineiro...), mas penso que vale a pena adiantar a prosa. 

 Bem, eu sou professor do Curso de Jornalismo da UFJF há 28 anos. Até 2012, 

em regime de 20 horas, vivi com um pé na academia e outro no mercado, seja 

trabalhando como jornalista ou no campo da comunicação empresarial ou institucional 

pública. Mas nunca deixei de flertar com a arte, escrevendo músicas com parceiros 

diversos e arriscando crônicas, contos, etc. Este caminho ganhou um impulso especial 

depois que “cometi” um romance (aproveitando um momento de descanso forçado) e 

que acabou sendo publicado pela Record, com críticas legais e até um quase-prêmio 

(finalista do São Paulo de Literatura, em 2013). Neste momento – e por outras razões, 

digamos, mais objetivas - decidi imprimir novos rumos ao barco agitado da minha vida 

(ave, Paulinho!). Passei para Dedicação Exclusiva e me inscrevi no mestrado em 

Literatura Brasileira. Depois de anos, estava de volta ao delicioso papel de aluno, nas 

salas do CES-JF (PUC Minas) e mergulhei numa pesquisa sobre crônica, que resultou 

na dissertação “Tem conversa de vizinha no meio da redação: uma investigação sobre a 

crônica e o processo dos cronistas”, defendida no dia 23 de março deste ano. Adorei a 

escolha que fiz, me diverti muito (e sofri também) sozinho no meu escritório, fiz 

descobertas, enfim, tive a certeza de que é isto que quero. 

 Para não deixar a peteca cair (nossa! gíria do meu avô!), quero seguir em frente. 

Posso lhe explicar com mais calma as tantas razões de buscar um doutorado fora de Juiz 

de Fora, mas o principal pode ser resumido em “respirar ares novos”, depois de 22 anos 

mergulhado na província. Foi aí que cheguei à homepage da UFF e redescobri você. E 

você bem dentro da linha de pesquisa que me interessa. No campo abrangente da 

“literatura, história e cultura” foi onde situei minha dissertação e é onde quero continuar 

mailto:rodrigo@comuncacao.ufjf.br
mailto:euridicefig@gmail.com
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jogando. Na aventura da pesquisa para o mestrado, ao buscar encontrar características 

da crônica a partir das condições peculiares do trabalho dos cronistas (espaço 

delimitado, prazo de entrega do texto, relação direta com o leitor), esbarrei em temas 

como a narrativa de si (“Escancarar o próprio umbigo”, foi o título da sub seção sobre 

esta característica), as cidades como tema (“Flanar ao rés-do-chão”) e o diálogo com o 

leitor, que me puxaram a também olhar o cronista como uma espécie de guardião da 

memória coletiva. Mando a dissertação no anexo. 

 Estas são as pistas que me interessa seguir: a narrativa como expressão de si, 

como despistamento ou como mentira; o narrador, suas circunstâncias (pessoais e 

sociais) e seus “objetivos”. Você me pergunta sobre meu projeto (e o edital me pede um 

“anteprojeto de tese” até o fim do mês). Tenho três ideias diferentes que me instigam e 

por isto seria muito melhor conversar pessoalmente sobre elas. Mas, ainda que 

ligeiramente, aí vão elas: 

1. A primeira é a talvez a mais maluca, pois parte de um motivo de um novo 

romance que eu andei esboçando. Ele (o romance) contaria histórias de sete 

narradores enfrentando as armadilhas das palavras e das narrativas: 

- O que cria expectativas com o uso das palavras (e fica refém delas); 

PROFESSOR 

- O que despeja palavras amorosas e não consegue êxito; EU 

- O que vende palavras (e o comprador cobra, exige); GHOST WRITER 

- O que apresenta o que não é através das palavras; ESCRITOR 

- O que tenta e não consegue traduzir a realidade em palavras; ACADÊMICO 

- O que usa a palavra para manipular (e faz sucesso e se debate consigo mesmo); 

PUBLICITÁRIO 

- O que pensa que é capaz de traduzir em palavras o que apurou e viu 

(JORNALISTA, que pode narrar e interligar as histórias) 

O que estaria por detrás dos dilemas de todos, diferente do que possa parecer, 

não estaria nas limitações das narrativas, mas sim no fato de que todo narrador se torna 

“personagem ao narrar”. Nunca está o sujeito na narrativa, sempre uma “persona”. Não 

há narrativa autêntica. O romance se chamaria “O narrador inútil ou sete mentiras e uma 

verdade”. 
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Viajei na ideia de, enquanto tento desbravar este possível romance, pesquisar as 

reflexões teóricas sobre os temas que ele suscita, como a questão do autor, do sentido da 

narrativa, dos objetivos do narrador (pensei na questão do “escritor-escrevente” do 

Barthes que trabalhei num artigo sobre o escritor x o jornalista – também em anexo), 

etc, etc, etc. 

2. A segunda seria no sentido de seguir a trilha da minha dissertação e voltar outros 

olhos para o cronista. Aprofundar a questão da narrativa autobiográfica nas 

crônicas e sua relação com a construção de uma memória coletiva. Olhar as 

crônicas (soltas na página do jornal e hoje nos blogs e redes sociais) como 

“biografemas” e buscar identificar se e como elas cumprem o papel de tecer a 

memória de seu tempo e de seu grupo social. 

Neste projeto, penso em escolher alguns cronistas e realizar entrevistas de 

profundidade com eles. Investigar o que se esconde por detrás das escolhas temáticas, o 

quanto de fato/imaginação está presente na narrativa, a influência do público e do 

veículo sobre a temática e o texto. Comparar com o cenário social, político, econômico 

que cerca o cronista e com o tratamento que é dado a este cenário pelos veículos de 

comunicação em que estão inseridas as crônicas. A contribuição da narrativa 

autobiográfica do cronista para a memória coletiva reforça ou transgride a narrativa 

hegemônica? 

3. A terceira tem relação com uma oportunidade: fui convidado pelo maior 

compositor e sambista de Juiz de Fora para escrever sua biografia. Sem nenhum 

bairrismo, o Mamão é um grande compositor brasileiro. Foi gravado por artistas 

como Clara Nunes, no passado, e Zeca Baleiro, hoje, sem nunca ter saído de Juiz 

de Fora, por opção, apesar das oportunidades que teve. Tem uma história de vida 

muito rica, com dramas, superações, conquistas, etc. e tem ótimos e deliciosos 

casos para contar. Enfim, é um grande personagem!  

Neste projeto, a tese trataria do processo de construção desta biografia “por 

dentro”, acompanhando as situações de envolvimento/distanciamento entre autor e 

biografado, à luz dos fatos vivenciados e das discussões teóricas sobre estes temas, em 

especial as “fronteiras” entre o relato biográfico e a ficção; a liberdade narrativa e as 
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restrições impostas pelo biografado (tema tão atual, né?); as limitações da narrativa 

textual diante das narrativas da vida. 

Ufa! Isto é um pouco do que ando fazendo e pensando. Seria melhor contar estas 

histórias tomando um café (ou um vinho ou uma cerveja...), mas, “dado o adiantado da 

hora”, elas vão na frente. Desculpe o palavrório e, independente de avançarmos ou não 

neste projeto, faço questão de rever você e o Sevé (que não sabe o quanto foi importante 

na minha vida) o quanto antes. 

Um beijo, 

Rodrigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


