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 Nota explicativa

  No início de 2017 visitei Berlim, uma dos  motivos desta
visita foi aprimorar meu aprendizado da língua alema. Era
minha segunda visita à cidade na primeira, em 2015,  fiquei
28 dias dos quais me integrei em um curso de idiomas. Foi
uma experiencia interessante mas que me fez pensar muito
mais nos processos pessoais de aprendizado de uma língua
do  que  propriamente  avancar  no  idioma.  A  busca  para
aprender uma outra língua é antes de mais nada um impulso
de comunicacao de entrar em contato, seguir um  livro ajuda
é importante mas tem de estar vinculado a comunicacao, ao
desejo de tentar se comunicar. Como eu comunico a minha
realidade? Quais palavras tenho de usar para explicar minha
história? Quais os verbos que mais uso em meu dia a dia?
Qual  é   tamanho   deste  circulo  de  realidade  chamado
vocabulário que define minha identidade  e minha visao de
mundo?  Quais  os  pontos  de  uma  língua  que  me  fazem
perceber as peculiaridades de um povo?  Ter de deixar estas
questoes para ter de seguir a decoreba habitual de listas de
verbos  me exigia muito. 
  Ao voltar para o Brasil segui estudando, tanto com aulas
regulares como também  busquei sites que me auxiliassem
na comunicacao em alemao, aulas via internet com falantes
nativos. Nisto veio o ano de 2017 e com ele a possibilidade
inesperada de voltar a Alemanha. Optei  por não ingressar
novamente  em  um  curso  de  alemao  regular,  senti  a
necessidade  de  algo  mais  prático  e  real.  E  com  dilemas
pessoais como a assimetrias sociais do mundo, em que era
muito claro que cada centavo que eu gastava em Berlim era
uma transferencia de dinheiro do Brasil para  a Alemanha,
isto é, enriquecer a já rica Europa e empobrecer ainda mais a
America Latina, surgiu a ideia de falar com moradores de



rua. Já que teria de gastar que gastasse com quem estava
em situacoes mais precárias. De algum modo isto ajuda a
questionar  a ideia  ingenua que normalmente sustentamos
de que a vida na Europa é um conto de fadas. Oferecia dez
Euros por trinta minutos de conversa, o equivalente ao que
eu pagava em sites  de línguas por um professor regular.
Recebi  críticas  por  fazer  isto,  algumas  pessoas
argumentavam de que isto era desvalorizar o trabalho dos
professores e  além de que isto era expor o país que eu
estava  a  visitar  de um modo não grato.  Entendo que  há
vários níveis de professores e de domínios de uma língua a
qual  aprendemos não somente na escola mas muito antes
de nela entrar. Com relacao ao ser não grato acho que isto
só revela o quanto nosso colonialismo está arraigado em
nós.
  As  cinco  cronicas  que  aqui  seguem  são  um  pequeno
apanhado destes dias por Berlim. Em realidade houve mais
contatos. A população que mora na rua é muito diversa, há
idosos, há imigrantes, há gente que se envolveu com drogas
e  gente  que  por  revezes  da  vida  perdeu  emprego  e  não
conseguiu mais pagar o aluguel.  Havia um projeto inicial
de traduzi-las para o alemao, como um aprendizado, uma
versao escrita é um bom e pesado campo de treino.  Foi
realizado e revisado em duas delas, mas por movimentos
da vida nunca conclui o projeto.  
  Passados  dois  anos  reencontrei  este  material  em  um
arquivo de computador. Resolvi unir com fotos que fiz com
estas  falas.  Sinto  que  resgatar  este  material  é  de  algum
modo um ato de respeito as pessoas que conversei nas ruas,
em uma Berlim que não aparece nos postais, uma Berlim
lado B. 
    



Caes sao uma presença comum entre moradores de rua de
Berlin.  Cachorros  grandes  deiga-se  de  passagem.  E  foi
sentado ao lado de um cachorro que conheci um pouco da
vida de Peter.  Das pessoas que encontrei  pareceu a com
condições  menos  precárias.  E  logo  descobri  o  porque.
Vinha  da  Suíça.  E  para  mim isto  pareceu  tao  difícil  de
entender  quanto  o  seu  alemão.  Teve  problemas  com  a
família e resolveu ir para a rua. Ele e o cachorro de 5 anos
de idade e uns 50 quilos. E me contou que na Suíça tem
pouca estrutura para gente da rua, por que tem muito pouco
de pedintes, e que ai resolveu vir para a Alemanha, onde a
estrutura  do  governo  para  isto  é  melhor,  o  que  torna  o
inverno algo possível de sobreviver. E foi para Hamburgo,
não gostou do clima. Viajou clandestino em trem. Com o
cachorro? É com o cachorro. Os cobradores na Alemanha
nem sempre aparecem. Você entra no trem ou metro. Todo
mundo espera que você tenha comprado a passagem. Vez
em quando aparece um cobrador, ai você mostra o bilhete.
Mas é um "vez em quando "para "quase nunca", em um
mês aqui só vi isto uma vez, mesmo usando metro quase
diariamente.  A  comida  para  o  cachorro  se  consegue  no
lixo. Há um desperdício grande de comida, e além disto o
cachorro  é  uma  forma  de  companhia  e  calor.  "Minha
família."  -  como diz.  Pergunto  o  que  ele  espera  para  o
futuro.  "Verao.  Calor"  -  responde. Gosto da resposta,  de
como destorce minhas expectativas. Primeiro com a Suíça
depois com o futuro. O futuro de Peter é possível. O dos
orientais  megacompradores  a  desfilar  com  sacolas  de
marca, já não sei...



  E quase nao o percebi sentado onde estava, em um canto,
ao lado de uma das portas da estação da Alexanderplatz. Só
o percebi porque ouvi que pediu algo. Entendi somente a
palavra  "Essen"  (comer).  O  olho  e  ele,  me  pergunta  a
mesma coisa em inglês, se eu tenho algum trocado para que
possa comer.  Dois pensamentos me ocorrem, a ironia de
estar em um lugar em que até os mendigos conseguem se
comunicar  em  inglês,  e  de  como  reconhecemos
prontamente quem não é morador local.  Minha seção de
conversação seria ali. Foi parar na rua por problemas com
drogas.  "você perde o emprego não paga o aluguel,  fica
sem  casa.  Sem  emprego  sem  casa,  sem  casa  sem
emprego..." - me explica. "Teufelskreis." Uma palavra que
as vezes é traduzida como círculo vicioso mas literalmente
quer dizer "círculo do Diabo"... E me fala do dinheiro, que
já  teve,  que  perdeu,  de  como  pensamos  que  estamos
seguros com dinheiro.  Diz que o que aconteceu com ele
pode acontecer com qualquer um, e nisto fala que somos
arrogantes. "Arrogant", outra palavra para não esquecer. E
seguimos conversando, sobre estratégias de sobrevivência
na rua, sobre o aumento de pedintes nos últimos anos. Dez
euros em um dia ruim, 100 euros quando é perto do natal, é
o que tira na rua. Em um dia ruim ele ganha a mesma coisa
que recebo por um dia de trabalho no Brasil, mas aqui isto
é nada, não cobre um aluguel de um quitinete. E no fim da
conversa agradeço pela paciência com meu alemão que vai
engolindo pronomes e tropeçando em declinações, ele me
olha  e  diz  assim:  "conversamos  todo  este  tempo,  nos
entendemos,  se  as  pessoas  não  te  entendem  não  é  pelo
alemão  é  por  falta  de  vontade."  .  Nos  despedimos.  Ao
caminhar fico com esta frase na cabeça,  "comunicação é
vontade." Guardo-a como estimulo para seguir estudando
e,  talvez  como  antídoto  para  a  impossibilidade  total  de
comunicação, a arrogância.



  Jeans preto, piercing, metal na roupa, maquiagem preta. E
talvez o preto fique ainda mais negro pelo contraste com a
pele  branca.  Uma  Punk  sentada  entre  as  escadarias  do
metro com uma caneca a pedir moedas. Linda. Penso em a
fotografar, como primeira reação. Lembro de uma palavra
que  um  amigo  dizia  quando  em  vez  como  brincadeira
"Originell!".  Uma punk em Berlin realmente é algo bem
original...  Vou falar com ela. Explico que estou pagando
por  aulas  de  conversação.  Ela  me  convida  para  sentar.
Reluta  em aceitar  o  dinheiro.  Insisto.  Mal  começamos  a
conversar  uma  idosa  nos  aborda  com  folhetos  de  uma
igreja... E ai começa uma discussão entre as duas... Eu só
entendo 3  palavras  de  todo o  diálogo.:  "Jesus,  Scheisse,
Hölle" (Jesus, merda, inferno). Se aquilo fosse uma prova
de  percepção  auditiva  eu  estaria  ferrado,  três  palavras  é
muito  pouco  para  entender  toda  a  historia...  Mas  como
comunicação não é só palavra creio que entendi o que foi
falado...  A senhora deixa o folheto no chão se vira e vai
embora. Eu começo a falar um pouco. Nisto ela me pede
um momento e diz: "Bitte, LAAAUUUT!" . (Aaaalllltoo!).
Inesquecível conselho. Pergunto de onde ela é. Conta que
ja viveu no sul da Alemanha, depois na America e agora
Berlim. "Em que pais da América?"- pergunto. “U.S.A.!”
responde  a  ficar  surpresa,  como  quem  descobre  que  a
America é um continente... E me conta que achou perigoso,
nada segura a tal America, nem nas cidades, tampouco nas
montanhas pelos ursos. Mas há ursos na Europa, inclusive
é um dos símbolos da cidade de Berlin, digo. Faz tempo
que não há ursos na Alemanha.  Reponde-me.  E falamos
dos  Neonazistas,  das  ocupações  em  Berlin  ,dos
imigrantes...  Começa  o  horário  do  Rush.  O  barulho
aumenta. o cansaço e o barulho me fazem perceber que é
hora de ir. Antes de ir me dá um chocolate que alguém a
deu ao invés das moedas. "Sou vegana. As pessoas me Dao

comida  ao  invés  de  moedas."  E a  contato  termina  assim,
chocolate  depois  de  uma  conversa  sobre  o  neonazismo.
"Jesus,  neonazistas  e  chocolates...  realmente  um coquetel
Punk".  -  penso  após  ouvir  o  alto-falante  do  metro  pedir
"Zurück bleiben Bitte" antes da porta fechar.



  E  me  olhou assim,  a  me estudar,  para  avaliar  o  quão
confiável  eu  era.  E  com  os  dentes  amarelos  de  cigarro
puxou  a  mochila  encardida  como  sinal  de  sim.  Pego  o
dinheiro. Ainda um pouco desconfiado ele o pega. E me
vejo sentado no chão na Alexanderplatz com um pedinte de
uns 30 anos... Confesso que é um pouco surreal. Marc foi o
cara  mais  curioso  a  respeito  do  Brasil.  Indaga  sobre  o
clima. Sol o ano inteiro, inverno só no sul, no extremo frio,
faz zero de madrugada, respondo. "Sol o ano inteiro até no
inverno?"  -  pergunta  incrédulo.  Digo  que  sim.  Sol,  de
verdade.  Ele  olha  para  o  céu  cinza  e  me  pergunta  com
espanto talvez a pensar no sol: "E você vem passar férias
aqui?!"  .E  me pergunta  se  há  alemães  no  Brasil,  se  são
ricos, se há trabalho... Se há moradores de rua no Brasil... E
me lembro do índio patacho queimado enquanto dormia em
uma  parada  de  ônibus,  mas  sigo  a  política  da  boa
propaganda,  a  mesma  adotada  pela  Alemanha  a  não
divulgar  muito  que  30%  das  crianças  de  Berlin  estao
abaixo  da  linha  de  pobreza  dos  padrões  europeus,  me
limito a dizer apenas sim, temos moradores de rua, muitos.
E lá pelas tantas pergunta se eu tenho um macaco. Não, eu
não tenho um macaco. Muita gente no Brasil sequer viu um
macaco de perto na vida. E conto que no Brasil as pessoas
acham  que  na  Alemanha  todo  mundo  é  rico.  Ele  sorri.
Sinto  que  para  ele  aquela  afirmação  parece  tao  louca
quanto  foi  para  mim  a  pergunta  que  me  fez  sobre  os
macacos.  Começa  uma  chuva  fina.  Esta  frio.  "Hoje  eu
posso  tomar  café  preto"  -  fala  ao  se  levantar.  Nos
despedimos.  Penso  na  pergunta  dos  macacos.  Penso  na
ideia de riqueza que fizemos da Europa... E algo me faz rir
ao atravessa a praça em direção ao metro. Não sei bem do
que, talvez da ingenuidade dos esteriótipos.



Meados da tarde, É marco, o frio já não é forte, em frente
ao  mercado  uma senhora de  73  anos  sentada  no chão a
pedir  moedas.  Berlin.  Eu vou conversar  com ela.  Como
todos  achou  estranho  aquela  coisa  de  dez  euro  por  30
minutos  de  conversa.  Ela  topa.  Eu sento  no  chão.  E no
meio daquele fluxo de orientais com sacolas e turistas de
outros  lugares  com  cameras  fotográficas  ela  fica
constrangida.  Pede  desculpas  por  não  ter  nada  para
oferecer....  Mas  parece  feliz  por  estar  conversando  com
alguém. Pergunta de onde sou. Brasil. E ela sorri. O mundo
sorri ao ouvir a palavra Brasil. Parece que Brasil aqui fora
é sinônimo de alegria e sol. E acho que isto tem uma certa
beleza. "A seleção de voces é aquela da camiseta amarela
não?"  -  pergunta  .  E  falamos  um  pouco  de  futebol.
Pergunta porque eu não aprendo inglês  que é  ma língua
mais  universal.  E  fala  como ela  aprendeu inglês,  com o
marido já falecido...  E depois de uma pausa conta que a
vida ficou difícil depois que ele se foi... E pergunta como
quem  conta  um  segredo  "voces  ficaram  sabendo  la  no
Brasil que dividiram esta cidade com um muro? Fica logo
ali"  E aponta  com a  mao em direção  a  Bernauerstrasse,
onde o muro passava... E me dou por conta que, claro, ela
viveu a vida toda aqui. Viu este muro subir e cair. Sentada
no  chão  a  historia  da  cidade  a  pedir  moedas.  Para  que
historia se a gente pode comprar Adidas? . E digo meio de
susto: "a gente ouviu falar..." . E foi uma aula de historia,
eu ja havia lido, agora iria escutar... Sobre como o muro foi
feito.  Sobre  o  controle  para  ir  trabalhar  no  outro  lado.
Sobre  a  falta  de  comida,  de  como  o  pessoal  da  Berlin
ocidental  mandava comida pelo  metro,  escondida  para  o
pessoal  da  oriental...  Da  esperança  das  mulheres  de
conhecer um americano... "Os jovens não podem reclamar.
A vida ja  foi muito mais  difícil..."  .  Não sei por quanto
tempo conversamos. E tive a impressão de ter sido a única

pessoa a ter conversado com ela naquele dia. E fiz questão
de passar  pela  Bernauer,  para  não ficar  reclamando,  para
recapitular  o  que  ouvi  e  lembrar  que  por  muito  tempo,
atravessar aquela rua era o sonho de muita gente.




