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Notícias que marcaram o mês

Leiaagora

Internacional

Governo não concederá clemência a  
Snowden, dizem EUA – A senadora Dianne 
Feinstein declarou ao canal CBS que Snowden 
perdeu a oportunidade de falar ao Congresso 
de seu país.

4 nov. 2013
Agência France Press

Julgamento de Mursi é adiado para janeiro 
de 2014 – As atividades do tribunal respon-
sável pelo caso foram suspensas depois que 
apoiadores do líder protestaram na área ex-
terna do local. Um grupo de apoiadores de 
Mursi informou que ele não reconhece o jul-
gamento ao qual será submetido e que não 
terá advogado de defesa.  

4 nov. 2013
Agência Lusa

Após repercussão, Brasil rejeita compara-
ção com espionagem dos EUA – Para o The 
New York Times, a revelação de que o Brasil 
espionou funcionários de outros países dei-
xa o país em uma situação “desconfortável”, 
especialmente depois que o governo brasi-
leiro criticou duramente os Estados Unidos 
por ter sido alvo de espionagem. 

5 nov. 2013
BBC Brasil  

Farc sinalizam acordo sobre participação 
política – Caso seja firmado um acordo, os 
ex-integrantes da guerrilha, uma vez des-
mobilizados, poderiam participar da vida 
política do país, criando um partido político. 

3 nov. 2013
Agência Brasil  

Brasil

Tribunal de Justiça condena Maluf por su-
perfaturar obra de túnel – Com a decisão, 
Maluf pode, aos 82 anos, ingressar na cate-
goria dos fichas-sujas e não disputar elei-
ções por oito anos. Defesa diz que vai recor-
rer ao STJ e STF.

4 nov. 2013
G1

Médicos com diploma estrangeiro come-
çam a atender em Unidades Básicas de Saú-
de – Esses profissionais da segunda etapa do 
Mais Médicos tiveram os registros emitidos 
pelo Ministério da Saúde. Essa atribuição era 
do Conselho Federal de Medicina, mas, após 
polêmica e demora na concessão dos regis-
tros, a atribuição foi transferida do órgão de 
classe.

4 nov. 2013
Agência Brasil

OGX estimou 1,5 bi de barris para campo 
de petróleo que nunca produziu – O campo 
de Vesúvio, o primeiro a ser descoberto pela 
OGX, é um exemplo emblemático da dife-
rença entre o que a petroleira de Eike Batista 
informava aos investidores e o que acontecia 
internamente.  

4 nov. 2013
Folhainvest 

Educação

Inep vai aplicar questionário a candidatos 
ausentes no Enem – O questionário levan-
tará o perfil dos participantes ausentes e 
servirá de base para a elaboração de “uma 
solução estruturante para reduzir o índice 
de abstenção no exame”. O Inep também 
avalia a possibilidade de abrir um prazo para 
que os candidatos cancelem a inscrição no 
Enem, antes da impressão das provas.

1 nov. 2013
Agência Brasil

Brasil sobe em ranking, mas familiaridade 
com língua inglesa ainda é baixa – Divul-
gado pela empresa de intercâmbio sueca 
Education First, o estudo afirma que mais 
de 80% da classe média não fala uma língua 
estrangeira.

5 nov. 2013
Veja

Ciência e saúde

Estudo aponta que obesidade nas meninas 
provoca puberdade precoce – “Uma matu-
ridade antecipada entre as meninas tem im-
portantes implicações clínicas, tanto em nível 
psicológico quanto biológico”, explica o Dr. 
Frank Biro. Hipertensão e câncer são outras 
doenças relacionadas.

4 nov. 2013
Agência France Press

Governo assina quarto acordo para redu-
ção de sal nos alimentos industrializados 
– Com o compromisso, chega a 16 o núme-
ro de grupos alimentares incluídos. A meta 
nacional é retirar 28 mil toneladas de sódio 
de alimentos até 2020. O sódio está presente 
no sal de cozinha e em alimentos industria-
lizados. 

5 nov. 2013
Agência Brasil

Tecnologia

Velocidade mínima de internet sobe para 
30% da taxa contratada – Até outubro, ope-
radoras eram obrigadas a fornecer ao menos 
20%. Caso o usuário fique por mais de 30 mi-
nutos com o serviço indisponível sem ter sido 
avisado com antecedência, ele tem direito a 
pedir ressarcimento.  

1 nov. 2013
G1

Todas as notícias foram adaptadas e todos os sites 

foram acessados em 5 nov. 2013.
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Debate sobre biografias 
não autorizadas divide 
artistas, editoras e juristas 

A polêmica sobre as biografias não  
autorizadas colocou em lados opostos artistas 
e editoras de livro. O debate sobre o tema está 
presente também no meio jurídico, envolvendo 
advogados e juristas. 

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Carlos Velloso defende que sejam estabe-
lecidos os casos em que as biografias podem ser 
editadas sem autorização da pessoa retratada 
ou de seus parentes. [...]

“A publicação pode trazer sofrimento à 
pessoa. A Constituição garante o direito à  
privacidade. Não é censura prévia. Não se trata 
de imprensa, trata-se da obra da vida de uma 
pessoa. A pessoa tem direito de não ver publica-
das questões da sua privacidade”, disse Velloso à 
Agência Brasil. 

[...]
Artistas e cantores do cenário nacional têm 

se manifestado contra a liberação das biogra-
fias não autorizadas, alegando direito à preser-
vação da privacidade. Entre eles estão Caetano 
Veloso, Roberto Carlos e Chico Buarque.

Para o advogado Manuel Alceu Affonso 
Ferreira, especialista em propriedade intelectual, 
é preciso estabelecer uma interpretação consti-
tucional do artigo. 

[...]
O advogado defende, em casos de ofensas 

ou erros nas biografias, que o biografado ou a 
família solicitem pedido de danos morais ou 
retificações. “Acho que se a biografia tiver erros, 
ofensas ou coisas desse tipo, não se proíbe a 
biografia. Os atingidos é que tomem depois as 
medidas que julgarem adequadas, reclamando 
danos morais ou retificações”.

RICHTER, André; BOCCHINI, Bruno. Agência Brasil,  
23 out. 2013. Disponível em: <http://agenciabrasil.

ebc.com.br/noticia/2013-10-23/debate-sobre-
biografias-nao-autorizadas-divide-artistas-editoras-e-

juristas>. Acesso em: 6 nov. 2013.

Presidente do STF defende 
publicação de biografias 
não autorizadas

O presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), Joaquim Barbosa, disse hoje ser  
contrário à retirada de circulação de biografias 

não autorizadas. Para o ministro, no caso das 
obras que provocarem efeito devastador na 
vida do biografado, deve haver o pagamento 
de “indenizações pesadas”.

“O ideal seria [que houvesse] liberdade total 
de publicação, mas cada um assume os riscos. 
Se violou o direito de alguém, [o autor] vai ter 
que responder financeiramente. Com isso, se 
criaria uma responsabilidade daqueles que  
escrevem”, disse. [...]

Atualmente, biografados ou suas famílias 
têm recorrido contra tais obras e conseguido na 
Justiça decisões favoráveis para o recolhimento 
delas.

Barbosa considera as decisões de alguns  
juízes como “desvios”. “Censura prévia é ruim, 
não é permitido, é ilegal, mas infelizmente há 
aqueles que desviam, cometem erros e o que 
vem acontecendo no Brasil é isso. Esses casos 
pontuais de censura aqui e ali são desvios, erros 
cometidos inadvertidamente por alguns juízes”.

VILLELA, Flávia. Agência Brasil, 14 out. 2013. 
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/

noticia/2013-10-14/presidente-do-stf-defende-
publicacao-de-biografias-nao-autorizadas>.  

Acesso em: 6 nov. 2013.

A polêmica em torno das biografias não au-
torizadas tomou o noticiário do último mês. Você 
conhece esse gênero textual? Em linhas gerais, 
biografias são narrativas de fatos da vida de uma 
determinada pessoa que pode ser considerada 
interessante por ser alguém de relevância social, 
política ou cultural, por exemplo. 

A tônica da grande discussão das últimas 
semanas foi: sendo a vida de cada indivíduo par-
ticular e preservada, o fato de alguém ser uma 
personalidade pública permite que sua vida seja 
exposta a todos?

Para apoiar essa visão ou mostrar-se contra 
ela, diversas pessoas manifestaram-se por meio 
de associações – como o Procure Saber (enti-
dade que representa artistas, como Djavan e 
Milton Nascimento) –, programas de televisão 
(com destaque para o acalorado debate realizado 
no programa Saia Justa, do canal GNT), artigos, re-
portagens e comentários. Para esta análise, selecio-
namos duas reportagens sobre o tema em debate. 

No que diz respeito às estratégias argu-
mentativas, gostaríamos de destacar a seleção 
das pessoas para comentar o assunto. Note 
que, na primeira reportagem, temos, logo no 

início, a indicação de que advogados e juris-
tas – em geral – estão discutindo a polêmica 
das biografias não autorizadas. Para comprovar 
isso, a reportagem conclama um jurista – Carlos 
Velloso – e um advogado – Manuel Alceu Affon-
so Ferreira. Afora os argumentos usados pelos 
entrevistados para se colocarem diante do 
tema proposto, perceba que, ao chamar duas 
figuras de áreas distintas, o jornalista responsá-
vel pela matéria amplia a discussão, trazendo 
mais de uma voz para falar a respeito da pauta  
escolhida.

Na segunda matéria, por outro lado, temos 
apenas a figura de Joaquim Barbosa, presidente 
do STF e espécie de “magistrado-celebridade”, 
que ficou em grande evidência por suas opiniões 
contundentes e, por vezes, polêmicas. O próprio 
título da matéria já deixa bem claro que apenas 
a opinião de Barbosa será levada em conta, so-
mente o que ele acha será reproduzido. Nesse 
caso, temos um texto que, por ser tão específico, 
pouco contribui para a ampliação do debate. Em 
outras palavras, ou o leitor busca em diferentes 
fontes outros comentários e posicionamentos a 
esse respeito, ou ele tem como verdade apenas 
a argumentação e o ponto de vista de um en-
trevistado.

Para escrever uma dissertação, em redações 
de vestibular, por exemplo, ficamos diante de 
certa quantidade de textos (a coletânea) que, 
na maioria dos casos, trazem visões e opiniões 
distintas a respeito do tema proposto. Como 
estamos nos tornando bons leitores, certamen-
te resistiremos à tentação de escolher apenas 
um dos textos para fundamentar nossa argu-
mentação, ou seja, aproveitaremos a riqueza de 
discussões que posições distintas possibilitam e 
fundamentaremos nossa dissertação nessa plu-
ralidade de pontos de vista. Obviamente, não se 
trata de usar toda a coletânea, de não estabele-
cer um ponto de vista próprio ou de tentar agra-
dar a gregos e troianos, mas sim de enriquecer 
nossa discussão com mais de uma opinião, tal 
qual fizemos ao ler a primeira reportagem ou, 
até mesmo, a segunda, desde que busquemos 
fontes e comentários adicionais.

Editorial

A polêmica das biografias 
Análise
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CoNTEXTO
fatos  e  interpretações 

Direito à cidade
As manifestações de 2013, que alguns 

chamam de Jornadas de junho, foram o 
acontecimento mais marcante do ano. Nes-
se sentido, a editora Boitempo lançou o livro  
Cidades Rebeldes, a primeira obra sobre o  as-
sunto, escrita, conjuntamente, por autores como 
Zlavoj Žižek, David Harvey, Mike Davis, Raquel 
Rolnik, Ruy Braga, Lincoln Secco, Paulo Arantes,  
Roberto Schwarz e Leonardo Sakamoto. No 
livro, fugindo tanto do idealismo ingênuo 
quanto do pessimismo rancoroso, as mani-
festações são tratadas de forma lúcida e crí-
tica; e os acontecimentos, em suas tensões e 
complexidades. Entretanto, gostaríamos de 
salientar aqui um aspecto que o livro aborda: 
a relação das manifestações com as cidades 
e, nesse contexto, a importância do Movi-
mento Passe Livre.

Desde a redemocratização, os movi-
mentos sociais campesinos (especialmente 
o MST) assumiram um protagonismo no 
Brasil, e, apesar de a maior parte da popu-
lação morar nas cidades, as mais influentes 

lutas foram travadas no campo. Em 2013, 
as cidades voltam a ser não apenas o palco, 
mas o meio e objeto dos movimentos, ou 
seja, aquilo por que se luta. E é nesse contex-
to que entra o Movimento Passe Livre (MPL), 
que foi fundado em 2005, no V Fórum Social 
Mundial em Porto Alegre, baseando-se nas 
experiências de Salvador (Revolta do Buzu, 
2003, que mobilizou 40 mil pessoas) e de 
Florianópolis (Revolta da Catraca, em 2004, 
que chegou a bloquear a ilha para revogar 
o aumento das passagens). O Movimento 
Passe Livre é autônomo (não recebe finan-
ciamentos de instituições), horizontal (sua 
política é deliberada por baixo, sem diri-
gentes ou instância superior) e apartidário 
(não representa nenhum partido político). 
O movimento não é antipartidário, como 
algumas vertentes fascistas das manifesta-
ções apontaram, o que significa, portanto, 
que os partidos políticos podem participar 
do movimento, desde que não se coloquem 
como liderança. Não há carros de som ou 
palanques nas manifestações do MPL, mas 

jograis, que se organizam de forma muito 
mais democrática. Em grande medida, a 
existência do MPL e sua organização são 
uma reação às desilusões com a esquerda 
partidária ao longo do século XX e início do 
século XXI – que, muitas vezes, revelou-se  
corrupta e autoritária –, buscando, assim, 
outras formas de manifestação não ligadas 
aos partidos políticos. 

Antes das manifestações de junho, o 
MPL já organizou revoltas em Vitória (2006), 
São Paulo (2006/2010/2011), Distrito Fede-
ral (2009), Teresina (2011), Aracaju e Natal 
(2012), Porto Alegre e Goiânia (início de 2013), 
entre outros, o que torna a frase “o gigante 
acordou”, frequentemente repetida nas ma-
nifestações, uma expressão controversa, vis-
to que vários movimentos (muitos, inclusive, 
além do MPL) precederam o atual. O filósofo 
John Robb chama essas manifestações de  
revoltas de código aberto, isto é, policêntricas, 
abertas, nas quais nenhum grupo consegue 
impor sua agenda, e os próprios cidadãos se 
convocam pelas redes sociais. 
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Cartazes de protesto em São Paulo, em 17 de junho de 2013.
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Dessa maneira, qual é a essência do  
Movimento Passe Livre? Eles lutam pela tarifa 
zero, concebendo o transporte como um direi-
to social básico, sem o qual, inclusive, outros 
direitos não se efetivam. Afinal, podemos di-
zer que uma escola, um hospital e um parque 
são gratuitos se é preciso pagar para chegar 
até eles? Segundo retratado no livro Cidades 
Rebeldes, “a cidade é usada como arma para 
sua própria retomada: sabendo que o bloqueio 
de um mero cruzamento compromete toda a  
circulação, a população usa o sistema de 
transporte caótico das metrópoles que prioriza 
o transporte individual”.

No fundo, o MPL luta por aquilo que  
David Harvey chamou de “direito à cidade”. O 
que seria essa luta? 

Robert Park, no livro On Social Control 
and Collective Behavior, afirmou que “a 
cidade é a mais consistente e, no geral, a 
mais bem-sucedida tentativa do homem de 
refazer o mundo onde vive de acordo com o 
desejo de seu coração. Porém, se a cidade é 
o mundo que o homem criou, então é nesse 
mundo que de agora em diante ele está 
condenado a viver. Assim, indiretamente, e 
sem nenhuma ideia clara da natureza de 
sua tarefa, ao fazer a cidade, o homem refez 
a si mesmo”. 

Tendo essa ideia por base, pode-se pensar 
que o “direito à cidade” é a tentativa de de-
mocratizar seus espaços, ou seja, percebê-la 
como um espaço social e coletivo, que pode 
e deve ser mudado pelos cidadãos. O que se 
vive hoje nas cidades, em contrapartida, é 
uma anarquia dos empreendedores, pois o 
capital imobiliário apropriou-se delas, de for-
ma que foram construídos prédios, enormes 
condomínios fechados e imensos shopping 
centers, que ocupam quarteirões inteiros, 
por mais que, em muitos casos, representem 
a privatização de um bem público e uma 
obstrução do espaço coletivo. Esse modelo 
de “cidade negócio”, voltada para os interes-
ses do capital, em contrapartida ao “direito à 
cidade”, apontado para os interesses do bem 
público, consiste em uma das tensões cen-
trais de 2013. Os investimentos no mercado 
residencial, que somaram 1,8 bilhão em 2002, 
saltaram para 79,9 bilhões em 2011 – e, sem 
regulamentação, tais construções tiveram 
efeitos deletérios nas grandes cidades.

Para entender melhor essa ideia, basta 
pensar nos milhões gastos em pontes, viadu-
tos e estradas: eles representam um projeto 
de cidade voltado para os carros individu-
ais, e não para o transporte coletivo. Se esses 
mesmos milhões fossem investidos no trans-
porte público, talvez fosse necessária uma 
quantidade menor de estradas, e seria possí-
vel pensar em outra cidade. Os últimos gover-
nos, entretanto, sob a bandeira do “incentivo 
ao consumo para combater a crise mundial”, 
estimularam o uso do transporte privado, 
fornecendo isenções de impostos para as em-
presas do ramo. Segundo o urbanista Marcos 
Pimentel Bicalho, atualmente, “há mais subsí-
dios para a circulação de automóveis do que 
para o transporte coletivo”. Os números clari-
ficam os problemas dessa “cidade negócio”: 
um terço dos paulistanos perdem três horas 
por dia nos transportes, sejam eles públicos 
ou privados, e a velocidade média dos auto-
móveis na cidade de São Paulo, entre 17h e 
20h, é de 7,6 km/h.

Noberto Bobbio, certa vez, escreveu que 
“o direito formado pelo livre jogo de forças 
em luta é sempre o direito do mais forte”. 
Karl Marx, no Livro I de O capital, da mes-
ma forma, lembrou como “entre direitos 
iguais e opostos decide a força”. De fato, se  
abandonarmos a cidade aos interesses das 
construtoras e das empresas de automóveis, 
é possível que os problemas de mobilidade 
urbana, poluição e bem-estar não se resol-
vam. A luta pela cidade visa, justamente, 
tomar o controle desses espaços e imaginar, 
assim, uma outra cidade possível.

Daniel Gomes 
Professor de História, Sociologia e Atualidades  

no Sistema de Ensino Poliedro. 

TOQUE DE ESPECIALISTA

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Desafio intermodal 

Na onda das discussões sobre trans-
porte, podemos detalhar uma competição 
que ocorre em algumas regiões do país e 
que é denominada Desafio Intermodal. 
Esse desafio é constituído por uma corrida 
entre diversos meios de transporte, geral-
mente em uma grande cidade e em horá-
rio com bastante trânsito. Dentre os meios 

de transporte utilizados no desafio estão 
bicicletas, carros, ônibus, trens, metrôs e, 
até eventualmente, um helicóptero, além 
de pessoas a pé. Essa corrida não considera 
apenas quem chega primeiro, mas a que 
custo ambiental isso ocorre. 

Em São Paulo, a última edição ocor-
reu em setembro; os participantes per-
correram cerca de 10 km. O interessante 
é que, geralmente, o carro perde para 
quase todos os outros meios de trans-
porte, ganhando, normalmente, apenas 
de uma pessoa caminhando; os que che-
gam primeiro, frequentemente, são os  
motociclistas e os ciclistas. Isso ocorre de-
vido ao fato de a moto e a bicicleta ocu-
parem uma extensão menor que o carro, 
conseguindo passar por espaços e brechas 
no trânsito, enquanto carros ficam para-
dos por muito mais tempo. Dessa forma, a 
velocidade média da moto e a da bicicle-
ta são maiores que a do carro. Para se ter 
uma ideia de quão grave é o problema, na 
edição deste ano, até a pessoa que fez o 
percurso correndo ganhou do carro e do 
ônibus, escancarando um grande desafio 
de mobilidade urbana a ser vencido. 

Entretanto, a rapidez dos veículos não é 
a única variável a ser avaliada na competi-
ção, sendo considerada também a emissão 
de gases poluentes na atmosfera. Assim, 
um dos benefícios do Desafio Intermodal é 
conscientizar a população da necessidade 
de alternativas nos transportes individual e 
público, além do problema dos poluentes 
emitidos por modalidade. Não basta fazer 
veículos cada vez mais rápidos se, na maio-
ria das vezes, sua velocidade é limitada 
pelo trânsito. São necessários investimen-
tos em transportes, em vias capazes de dar 
conta da demanda atual da população, em 
ciclovias, em fontes alternativas de trans-
porte e em novas tecnologias. Além disso, 
o problema da poluição demanda estudos 
com o objetivo de criar motores cada vez 
mais eficientes e menos poluentes, sendo 
necessário grande conhecimento de ter-
modinâmica e mecânica para encontrar 
uma solução.

Bruno Fonseca 
O autor é editor especialista de  

Física do Sistema de Ensino Poliedro.
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eSPaÇoLiTerÁrio

Fim de expediente, momento de voltar 
para casa e encarar o ônibus.

Uma amiga resolve me fazer compa-
nhia no ônibus; há tempos não conversá-
vamos. Caminhamos ansiosas até o ponto 
conversando sobre o assunto do momento: 
casamento. Parecia que conseguiríamos, 
enfi m, colocar todas as notícias em dia. É, 
parecia... Nunca comemore nada antes do 
fi m. Nunca!

O papo continuava empolgado. O ônibus 
aproxima-se. Entramos a tagarelar e falar so-
bre nossas angústias e sensações. 

– Vamos fi car aqui neste canto, assim a 
gente não fi ca espremida.

Eu tinha um propósito com isso, pois, 
quando se está em pé em um ônibus, sem-
pre haverá alguém para prestar atenção em 
sua conversa. Aquele canto tem um banco 
solitário; das pessoas que sentam ali, 99,9% 
pretende dormir ou descer em breve. Quais 
as chances de esbarrar com os outros 0,1? 
Só que no meu caso... Bom, eu tenho minhas 
técnicas de defesa, mas a minha amiga não 
as conhecia... 

Orelhão do mundo 

– Minha prima veio me perguntar sobre as 
cores das madrinhas, mas nem me preocupo 
com isso.

– Nem precisa, o importante é não ter bran-
co, preto ou vermelho “escândalo” – respondo.

– Imagina que sem noção alguém com 
essas cores?

– Pois é, menina. Ontem uma colega me 
contou sobre o casamento dela. Disse que, nas 
fotos, ela era a noiva mais feliz, porque teve cri-
se de riso. O noivo estava todo de preto, parecia 
um menino indo fazer a primeira comunhão 
(no tempo dela era assim), só faltava o terço e 
a vela. Mas o que desabrochou a crise de riso 
foi a sogra. Toda de preto no altar, só faltava o 
véu para estar em um velório.

Minha amiga riu muito e, percebendo 
que a moça que estava sentada no cantinho 
ria também, me cutuca e diz:

– Até a moça tá rindo!
Pausa! Minha amiga acabava de co-

meter um grande pecado. Entenda, como eu 
disse, sempre tem alguém prestando atenção 
em sua conversa. Para não dar trela, você deve 
continuar com sua cara de paisagem, como se 

ali não houvesse ninguém. Não me chamem 
de antipática ou sem coração; é que eu real-
mente sou calejada e um pouco traumatizada 
com episódios bizarros em ônibus. Mesmo!

Bom, minha amiga quebrara a regra cen-
tral: estabeleceu a função fática! Nããããããão! 
Nem todos entendem que ela é apenas para 
testar o canal, um comentário apenas... A 
moça do canto achou que podia participar.

– Que horror! Roupa preta não pode! – diz 
a do cantinho ainda timidamente.

– É verdade. Mas ainda preciso decidir a 
cor das minhas damas de honra. Não vou ter 
daminha pequena. Vão ser minhas primas 
junto com minha irmã, tem todo um signifi ca-
do – diz minha inocente amiga.

– Daminha criança é melhor. Tem que ter a 
daminha e o daminho, pajem que chama, né? 
Mas eu não quero mais casar – disse a do canto.

Olhei para minha amiga com aquele le-
vantar de sobrancelhas, como quem diz “senta 
que lá vem história” ... E nem sentar podíamos.

– “Tô” com meu marido há 16 anos, 
sabe? Num casou até agora, não quero casar 
mais. Tudo é motivo de festa, menos casar.  
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Minha mãe fala que eu tenho que casar. Só que 
casar eu já casei, né? Só que não no papel. Ela 
diz que não casou os 5 filhos, porque eu só fui 
morar junto. Mas eu não ligo, porque casar eu 
já casei.

Sim, houve muitas repetições de vocábulos.
Minha amiga havia acreditado que aca-

bava por ali... principiante! 
E a moça continuava:
– Mas nem ligo. Tenho 3 filhos e estou 

indo para o quarto.
Eu, tentando puxar o turno da fala para 

mim, digo:
– Nossa, nem reparei que você está grávida.
– É sim. 7 meses. É o Gustavo.
Tentei falar algo para permanecer com o 

turno da fala, mas ela parecia nem se importar 
comigo...

– A minha mais nova está com ciúmes.  
É que eu tenho 3 filhos, né? Tem foto aqui.

Sim, ela pegou a carteira para mostrar as 
clássicas fotos 3x4, aquelas em que todo mun-
do sai “bonito”.

– Esse é o mais velho, de 19 anos. Esse é o de 
15. E essa é menininha, de 3 aninhos, a Ive Lara.

Tentei mais uma vez ter o controle da  
situação:

– Ela parece com você; assim de rostinho... 
e...

– É, né? Está com um ciúme só. Nem deixa 
chegar perto do pai dela mais – fala a moça 
me interrompendo – porque ela é a princesi-
nha do pai. Mas ficou muito triste porque que-
ria uma irmã. Só que agora pega na minha 
barriga e fala com o Gustavinho. Ive Lara é a 
princesinha do pai, não quer saber que tem 
alguém ocupando o seu espaço.

Falou mais uma porção de coisas sobre a 
Ive. Nome diferente esse... 

O semblante de minha amiga era de susto. 
Ela presenciava e via com os próprios olhos o 
meu poder de ser orelhão do mundo. E eu con-
trolava a minha imensa vontade de rir.  

Talvez percebendo que estávamos aéreas, 
a do canto resolve falar de trabalho.

– Eu “tô” voltando do serviço. Ajudei uma 
moça a montar a casa e agora “tô” ajudando 
a desmontar. Só que a patroa fala muito, nem 
deixa a gente falar direito, isso vai me irritando, 
sabe?

Ô se sei!! E como sei...
– Mas as crianças de hoje em dia são muito 

espertas. A Ive sabe tudo. Ela nem tem medo de 
se perder. Ela sabe tudo: “Minha mãe chama 

Fulana Tamanhão Souza, meu pai Fulano X 
Souza e eu sou a Ive Lara, moro na rua ‘rãbis  
número x, Santa Cecília’”.

Eu não lembro bem, mas a mulher disse o 
nome todo e o endereço completo... devia ter 
pedido o CEP...

Ela falou ainda por muito tempo; falava 
descontrolada e detalhadamente. Eu apenas 
trocava olhares com minha amiga com uma 
imensa vontade de rir. Apenas via a moça no 
canto falando, que já nem se importava se ou-
víamos ou não. 

Enfim o ponto chega, e descemos rindo 
da situação.

Conclusão do dia:
1 – Sim, há um ímã dentro de mim; estou 

fadada a passar por situações bizarras. Nasci 
para ser orelhão do mundo, dos amigos e prin-
cipalmente dos desconhecidos.

2 – As pessoas têm necessidade de falar. 
O monólogo da moça é um indício de que 
ninguém mais se escuta, ninguém mais dá es-
paço para o outro. Precisamos mudar isso, né?

Mariana Carvalho 
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