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Apresentação

A identidade de estrangeiro sempre me fascinou. Uma identidade que talvez mais do que
nenhuma outra dependa de contexto.  Tem a ver com pertencimento, com fronteiras e
com capacidade de mobilidade. Podemos ser estrangeiros em um outro país mas também
em bairros da mesma cidade. E uma das coisas que me chama atenção nesta identidade
é a capacidade que ela trás de olhar o dito banal com encantamento, de perceber o que
os  ditos  locais  já  não  mais  conseguem  ver  pois  a  rotina  tem  esta  capacidade  de
normalizar e normalizar é uma espécie de anestesia da percepção.
 Os  escritos  aqui  reunidos  são  fragmentos  de  situações  vividas  em  outros  países,
conversas com visitantes enfim contatos com este mundo outro. Agrupá-los foi uma forma
de  preservar  memória,  compartilhar  o  vivido  e  manter  claro  esta  capacidade  de
perplexidade e encantamento  que todos temos quando olhamos algo de fora, com olhar
de estrangeiro. 



- É bom. - disse ao ficar mexendo com a colher as bolinhas de sagu. E a movimentar a
língua como todo mundo faz ao provar algo pela primeira vez.
- É um doce bem comum aqui. E me lembra muito infância. 
- De que planta é esta semente? É uma semente isto? 
-É  feito  de  mandioca,  não  é  uma  semente.  Vinho,  açúcar  e  mandioca.  Comemos
mandioca com vinho... 
E ri com gentileza. A nossa realidade, o que temos por certo, é um pedaço muito pequeno
do mundo. Sementes de sagu…

Santa Maria

-x-

E foi a primeira vez que percebeu o quanto era tradicional e conservador. E não era uma
questão de protesto ou coisa assim, eram só mulheres sem a parte de cima do biquini em
uma praia,  mulheres  das mais  diversas  idades,  senhoras  inclusive.  E a  ironia  que o
deixava perplexo era que ele vinha de um país tropical, que era sinônimo de praia mas
que o único momento em que, algumas, mulheres podem tirar a roupa em público era o
carnaval e com uma conotacao completamente outra. “Dá para imaginar top less com
esta  naturalidade  em  alguma  praia  do  sul?  Na  praia  do  Laranjal?  Como  somos
conservadores…” - pensou. 

Barcelona

- x - 

  E naquele típico primeiro dia de curso de idioma em que é dado as boas vindas e as
dicas  básicas de funcionamento da cidade uma ressalta é feita: “Si la policía los parar, no
ofrezcan  dinero.”  .  No  intervalo  procura  o  professor   e  pergunta  o  porquê  daquela
ressalva.  A resposta é que  naquela nova turma noventa por cento eram brasileiros. E
eles já tiveram problemas  com  isto.

 Santiago, Chile.

-x-   

 - Deixa eu ver se entendi: é um doce feito com uma fruta daqui, como é o nome?
 - Da fruta goiaba do doce goiabada. 
 -  ok.  Um  doce,  de  goiaba,  junto  com queijo,  em um negócio  que  aqui  é  típico  de
decendentes de japoneses, servido com café ou suco de cana, suco de cana!  E tem
nome  de   Romeu  e  Julieta!  Eu  nunca  conseguiria  imaginar  isto…  Acho  que  até
Schakespeare iria achar isto surpreendente…  Misturas do Brasil! - falou a sorrir, em uma
pastelaria típica em que decendentes de japoneses serviam trabalhadores comuns, longe
de cartões postais. 

 Santos



  E nada  o despertava muita interesse  naquela cidade. Nem o museu, nem a arquitetura,
nem o fato de ser a primeira do estado… Comecei a pensar que foi uma certa perda de
tempo ter  o trazido ali.  Mas de repente,  perto do meio da praça,  quase em frente a
prefeitura ele parou e pude ouvir algo como “Uau!”. E não entendi o porquê e procurei
algo  que,  dentro  do  meu mundo  de  expectativas,   merecesse  tal  reação.   E  ele  foi
caminhando devagar em direção a duas figueiras. “Olha o tamanho disto! Isto é a coisa
mais linda desta cidade! Você nunca vai achar uma árvore deste tamanho em uma praça
da Europa,  as  grandes  árvores  que chegaram ao século  vinte  foram destruídas pela
segunda guerra, pelos bombardeios… Esta árvore deve ter visto o último imperador de
vocês, que já morreu, mas ela segue aqui… Uau!” - falou. 
E me senti um pouco envergonhado perante a árvore, por não ter dado a devida atenção
e percebi que de algum modo a falta de árvores grandes era uma espécie de cicatriz da
guerra e que aquelas árvores eram uma espécie de monumento a nossa capacidade de
viver em paz.  

Rio Grande

-x-  
 
E percebeu que a cerveja local, com a latinha pintada nas cores da bandeira regional não
agradou,  o que era de se esperar de alguém que vem de um país famoso por fazer
cervejas a mais de quatrocentos anos... E ela ficou vendo e tentando ler coisas da lata. 
"Export" - leu alto e perguntou: "Me diz uma coisa, exportam para onde?" 
- Não sei... Inferno? - respondeu a brincar. 
-Export... Como vocês gostam de palavras em inglês.
-Precisamos usar uma língua conveniente para o lugar onde as coisas serão exportadas.
E o tom de brincadeira ajudava deixar a cerveja melhor. E no fim melhor, pior, bom e ruim
dependem de onde vemos, com o que comparamos. Valor é uma questão de referencial.

 Porto Alegre.

-x-

E em uma manhã de inverno, destas que forma geada na grama,  foi até a cozinha e
puxou a camisa da mãe como as crianças fazem para chamar atenção.
- Mããe, o que aconteceu com a tia que esta de visita aqui, ela tá lá fora no frio… Por que
ela tá assim igual boba lá fora…  Tirando foto da grama? 
-É que onde ela mora não tem geada, não tem inverno assim igual ao nosso. É normal a
gente  se parecer um pouco bobo e meio estranho quando visitamos lugares que nunca
fomos e vemos coisas pela primeira vez, até ajuda a deixar a vida menos séria. 
E começou a entender  de algum modo que havia  lugares  com invernos diferentes e
coisas, mesmo no simples gramado da casa, que  muitas outras pessoas nunca haviam
visto. 

Santo Ângelo 



   Um par de botas. Desembarcou após quase 30 dias em meio ao Oceano Atlântico. Não
tinha nada de dinheiro,  tinha uma grande esperança de uma vida melhor e,  em uma
época que calçados eram itens que tinham mais valor vendeu suas botas para conseguir
um pouco de dinheiro e recomeçar a vida. Era uma época em que as pessoas do mundo
não queriam ir para a Europa, em quem lá morava queria sair, precisavam sair. A vida
aqui não foi fácil,  uma vida simples de muito trabalho, mas uma vida digna, com comida
na mesa, um lugar para se chamar de casa. Foi assim que seu bisavô chegou aqui no
Brasil.  Ele adorava sol, adorava a ponto de deitar na grama, nós não temos ideia do frio
que estas pessoas passaram  no inverno europeu em uma época de conflitos e pouca
comida. Gosto de pensar nesta imagem, alguém deitado na grama, a agradecer pelo sol e
pela chance de recomeçar. Nosso continente já foi uma grande esperança para gente
muito simples , e ,para estas pessoas simples, isto realmente foi o Novo Mundo. Você
pode olhar esta terra de muitos modos, como um lugar para ir embora sem olhar para traz
na primeira oportunidade, mas eu prefiro a imagem de alguém, sob o céu azul a tomar sol
em uma terra generosa capaz de representar um horizonte de esperança para quem tem
só um par de botas. 

Vale dos Sinos, RS.

-x- 
  
  Pichinguinha,  Tom  Jobim,  Villa  Lobos,  Sepultura,  Renato  Borguetti,  Luiz  Gonzaga,
Yamandú,  Toquinho,  Nação Zumbi,  música gauchesca,  forró,  Legiao Urbana,  Cazuza,
samba, Marcelo D2,  Sérgio Reis, Alcione,  O Rappa, … E já estavam naquela loja há
quase três horas. E era um pouco do resultado, uma espécie de resposta ao pedido “me
mostra um pouco de música brasileira”. 
-A diversidade musical é incrível!  A variedade de ritmos, de sons, de vozes, de estilos…
Quando se fala em Brasil se pensa e samba, ou Bossa Nova, que são muito bons, mas
olha isto… Olhe para esta diversidade! O samba é bom, mas é um cartão postal, uma
imagem dentro de uma paisagem… É um fragmento, bonito, importante, mas um cartão
postal. - foi o comentário da visitante com aquele ar de queixo caído que no fim é a razão
para viajarmos. 

 São Paulo. 

- x -
  Muitas vezes é necessário olhar de fora, ter um certo afastamento da realidade em que
estamos para conseguir ver melhor. Como quem dá um passo para trás para enxergar
melhor  um quadro.  E perguntei  ao japonês que estava há quatro anos viajando pelo
mundo, que havia percorrido toda o continente Americano do Canadá a Patagonia, o que
mais chamou atenção dele no continente. Ele pensou um pouco e disse, em uma mistura
de espanhol com inglês: 
- Desperdiçam comida. Desperdicam muito. Muita abundância e muito desperdício. 
E ao ouvir aquilo entendi o porquê, antes de começar a comer ele ficava alguns segundos
em silêncio.

Pelotas



  E expliquei como consegui o que foi a Revolução Farroupilha. E no fim ela ficou a me
olhar,  e eu a desconfiar  da minha capacidade de explicar tudo aquilo em uma língua
outra. Ela a desconfiar de sua capacidade de entender... E me perguntou assim: - Não
entendi. Há um desfile de independência no dia sete de setembro e depois em menos de
duas semanas a outro desfile comemorando o dia em que o sul se separou? Festejam o
surgimento  do  país  e  depois  a  desintegração  do  mesmo  pais?  Em  menos  de  duas
semanas? E tudo se deu em menos de 30 anos na historia? E a bandeira ainda tem esta
data? Não entendo. 
E eu disse, "sim.". E naquele momento passei a não entender também.

Pelotas

- x -

"Carnaval de setembro." - foi o que ela disse ao ver e tentar entender o desfile de vinte de
setembro. Naquela multidão que assistia tinha algo em comum somente com as crianças
muito pequenas, era a primeira vez que via tal coisa. E para ela que não era daqui, era de
um outro lado do mar, palavras com "Farroupilha", "Farrapos", "CTG" eram totalmente
novas  e  ate  então  nada  diziam.  E  pensei  neste  inusitado  conceito,  "carnaval  de
setembro", carnaval é um momento de fantasia de ser o que não se é. E ao pensar no
pampa, com sua usina termoelétrica de eficiência questionável, na possível exploração de
cobre no alto Camaqua, na destruição de paisagens de valor simbólico impar como os
campos de cima da serra, agora muito cobertos por pinus, de salários de professores
parcelados... E falamos de amor a terra, "amor ao pago", de coragem, de luta... "Carnaval
de setembro"...

Santana do Livramento

- x -

  E seus olhos claros pela primeira vez, viram uma casa de João de Barro. E com trinta e
poucos anos perguntou: - Que é isto? 
"O ninho de um pássaro feito de barro. Um pássaro que, como toda fauna e flora, tem
este poder de dizer em que parte do mundo estamos.". Encantada ficou a olhar o que
para todos ali era só um Joao de Barro, para ela era um outro mundo.

  Santo Angelo

-x-

"Quando estamos na cidade dizemos "Eu sou do bairro tal", quando saímos da cidade ao
invés  de  dizer  o  bairro  dizemos  "Sou  de  tal  cidade",  quando  saímos  do  estado  não
dizemos a cidade de primeira mas "sou de tal estado", quando saímos do país não nos
apresentamos primeiramente como sendo de um estado mas "sou de tal país". Nossa
identidade  ganha  formas  novas  a  medida  que  nos  deslocamos.  Ela  pode  crescer  e
englobar muita coisa, uma cidade, um estado ou todo um país. Viajar talvez ensine isto a
perceber-se como sendo algo maior que uma rua e um bairro, nosso mundo se amplia, e



com  isto  a  possibilidade  de  nossas  responsabilidades  e  nosso  sentimento  de
coletividade.”- das  conversas. 

- x -

- Quer tomar um café? Eu vou estar em Nova York entre o Natal e o o ano novo. Tenho
um amigo italiano que tem uma cafeteria em Manhattan. Seria legal te encontrar lá.  -
disse ela. 
E lá naquela cidade ao sul do mundo ouviu por Skype aquele convite. E pensou em dizer
algo  como:  :  "Você  ja  ouviu  falar  de  assimetria  social  global?  Por  que  assim,  meu
passaporte é brasileiro, eu não tenho livre entrada nos Estados Unidos, tenho de pedir um
visto. Tenho de ir a embaixada, passar por uma entrevista, mostrar renda, comprovar que
vou voltar... Eu não tenho o privilegio de ter de fazer um mero registro via internet, que
pode ser feito até 72 horas antes do embarque para ir a tal pais, privilegio este concedido
a cidadãos europeus. Eu vivo em um lugar do mundo em que comprar uma passagem
uma semana antes, próximo do natal  sairia uma pequena fortuna e provavelmente as
passagens ainda disponíveis são somente as da primeira classe.Para fazer uma viagem
deste porte temos de nos programar por meses... Não há voos "Low cost" internacionais
aqui... Nossa moeda não é tão forte como o Euro... Viajar para tão longe por um período
tão curto seria uma verdadeira extravagancia, seria o cafe mais caro da minha vida. Enfim
esta assimetria se resume a algo como: no mundo quem tem menos paga mais.". Mas
resumiu-se  a  dizer:
- Obrigado, eu já estou com a agenda cheia, família, natal estas coisas. Obrigado pela
gentileza.

-x -

 "Por que eu voltei para o Brasil?" era a pergunta. E tentei responder, mais ou menos
assim:
- Você certamente ja ouviu falar de Fernando de Noronha, uma ilha paradisíaca do Brasil.
Imagine que um europeu venha, e fique uma semana na ilha. Quando ele voltar para casa
ele vai dizer algo com: "O Brasil é espetacular! Eu amaria viver lá!". Mas isto e a visão de
um turista,  alguém que não sabe como é ganhar a vida no lugar,  de como provisões
alimentares são complicadas, como escoar o lixo, inclusive dos turistas é um dilema... É
mais ou menos assim quando vamos para Europa, temos as nossas semanas, ou meses
de  rei...  Temos  uma  certa  grana  para  gastar,  vamos  a  museus,  vamos  a  shows,
compramos  livros...  Não  temos  de  nos  preocupar  com  empregos,  com  rotinas,  com
impostos, com imigrantes, com ultra direitas, a vida de turista é algo meio bolha... Pensa
assim, voce acha que a garota que trabalha no caixa do supermercado em Berlim, adora
a vida que tem? Ou o cara que vende cachorro quente em Manhattan? Ou a canadense
que tem direito a só 15 dias de ferias por ano e sujeitas a negociação? Tem muitas coisas
boas lá, mas não é um conto de fadas. Tem muitas coisas boas aqui. Talvez nos falte um
pouco de tolerância e generosidade com o lugar do mundo onde estamos. Acho que é
importante viajar, mas não é tanto para ficar chorando pelo que não temos, mas para
valorizar o que esta na nossa cara todos os dias. Aprender a ser grato pelo que temos por
trivial. Para descobrir a riqueza da nossa banalidade diária.



-Não entendo. - disse ela ao olhar de perto as flores de plástico no corredor. 
-Como assim? 
- Chega a ser incrível, por que em um país com uma das maiores biodiversidades do
mundo flores de plástico são tão comuns? É algum estilo de decoração típica?
- Não, sim, tem muito, mas não... Talvez. Vamos temos hora marcada.

-x-

E em todo bar que parávamos ele pedia um guaraná, dava para dizer que  o inglês ficou
viciado em guaraná, a associação com o Brasil ficou melhor do que  muito comercial.  
E ficou a olhar desenho da fruta na garrafa e perguntou:  “Guaraná é uma árvore grande? 
E surpreso percebi que eu não fazia a menor ideia. 
- Eu conheço tanto da árvore quanto tu… Só o desenho na garrafa, é o mais perto que já
cheguei  da  árvore.  Mas  eu  juro,  eu  sou  brasileiro,  posso  mostrar  o  passaporte!  -  e
brindamos ao desconhecido cotidiano. 
Café e guaraná é coisa de um Brasil mais ao norte. Entre norte e o sul há muitos mundos
neste lugar do mundo. 

Pelotas, Café Aquários. 

- x -

  O dia começava a clarear por volta das nove da manha e às quarto da tarde já era noite.
E o que se chamava de “dia” era algo com o céu cinza, muito raro para ver qualquer fiapo
de céu azul. E foi assim por mais de 30 dias. Lembrou disto quando alguém perguntou “o
que tu achou de mais legal na Europa?” 
- Ter descoberto o valor do céu azul e do sol.  - respondeu. 

Londres. 

-x- 

Outubro, era primavera no sul do mundo, mas o aroma que mais se recorda de Santiago
do Chile não era de flores e sim de gás lacrimogênio. Os estudantes protestavam nas
ruas, e a polícia chilena batia e como batia. Cavalos, cães,  tropa de choque, carros com
jatos dágua… A fachada da Universidad de Chile era praticamente um mural  gigante de
cartazes  pedindo  uma educação  pública  e  gratuita,  com xingamentos  ao  governo  de
Piñera, presidente do Chile naquele ano de 2011. Foi a primeira vez que sentiu os efeitos
do gás lacrimogênio, a ardência e queimação nos olhos, nariz, boca… E  foi também a
primeira vez que realmente percebeu o valor  daquilo que teve por certo a vida toda no
Brazil, uma educação superior integralmente pública. 

Santiago, Chile. 



  E  ao tentar  explicar,  em alemão para  uma romena,  que  churrasco com farinha de
mandioca é algo típico daqui, teve de fazer muitos passos: mostrar a planta no google,
falar  da  farinha,  do  churrasco  e  depois  esclarecer  que,  sim,  é  isto  mesmo,  come-se
farinha pura, sem misturar com água, leite ou ovo... O que lhe pareceu bizarro. E por
experiências assim que aprender outra língua se justifica. Para ver o banal, estranhar o
rotineiro, ficar atento ao que marca o que chamamos de lar no mundo. Estudar outra
língua é um modo eficaz de saber de onde se vem e quem se é.

-x-

"Gosto de me perguntar coisas simples, como por exemplo: cite um autor do Paraguay.
Um cantor  de Angola.  Um escultor  Chileno...  Não  me pergunto  por  períodos,  estilos,
escolas, ou por um número como dez ou vinte... Pergunto: cite um. Um só. E isto me dá a
dimensão de que o mundo é maior do que a percepção enlatada que tenho. Que sei
muito pouco. E há espaço para aprender." - observação em caderneta. 

Asuncíon

- x -

 - Para que não se esqueçam a rua se chama Dr. Cassiano. - disse aos argentinos que
estavam de passagem por sua casa. 
E ela ao ouvir riu discretamente e disse: "Inolvidable.".
- Por que?
E ela:
-  Dr.  Casi  Ano.  (Dr.  Quase  Ânus).
E ele riu, e nunca mais percebeu a rua onde morava da mesma maneira. E soube que por
estes pequenos momentos de alegria e mudança de percepção valia  a pena estudar
outras línguas e hospedar viajantes.

Pelotas.

- x -

E olhou a linha do horizonte. E pensou: " Ao norte temos ursos polares, ao sul baleias, ao
leste elefantes e ao oeste condores. Eis meu endereço na Terra.".

Praia do Cassino, Rio Grande.

-x-

"Quando você esta em alto mar, só você e seu barco pouco importa o dia da semana.
Domingo, quarta ou quinta... O calendário perde o sentido. As estrelas, o sol, o vento,
coordenadas, são muito mais importantes. Já me aconteceu de depois de dias em alto
mar atracar e não saber ao certo que dia da semana era, é como estar em outro tempo,
em outra dimensão. Segunda ou sexta feira é tudo igual. O mar te ensina que você esta
vivo, que o dia da semana é só um detalhe irrelevante." -  fragmento de uma conversa



com um casal de franceses que estavam a dar a volta ao mundo em um pequeno veleiro. 

Pelotas

-x-
“ Casa com chur-ras-que-i-ra. Churrasqueira!” - semelhante a uma criança que começa a
ler, ela com seus trinta e poucos soletrava as novas palavras ao ler o jornal. “Que é uma
churrasqueira?” - perguntou-me. Expliquei da melhor forma que pude: “É uma parte  casa
em forma de retângulo,  como um armário,  com uma chaminé usada para  fazer  fogo
exclusivamente para fazer carne assada, sem nenhum outro aproveitamento deste calor,
usada geralmente somente nos fins de semana ou datas festivas,  típico daqui. Aqui no
sul isto acaba tendo valor imobiliário,  é mais fácil as pessoas exigirem uma churrasqueira
do que coisas como aquecimento solar de água, calefação ou isolamento, espero que isto
ainda mude.”. 
- Todo um espaço para fazer só um único tipo de comida uma vez por semana? Casa com
garagem e churrasqueira… Vocês realmente têm muito espaço!

- x -

  E aquele apartamento com grandes janelas e sem cortinas, bem típico de Berlim, ali no
Mitte, perto da estação Gesundbrunnen foi sua casa por mais de um mês. E bem perto, a
três quadras,  havia debaixo da terra um abrigo nuclear,  com capacidade para mais de
mil pessoas, construído durante a guerra fria, hoje  uma atração turística da cidade. “Há
uma certa sorte no fato de ter crescido em um lugar em que abrigos nucleares são  tão
desnecessários quanto um par de esquis… Até porque, ao que vale a pena sobreviver?” -
pensou ao  tomar café e olhar pela janela o início da manhã. 

Berlim
  
-x-

“Talvez a palavra ´Brasil´tenha um pouco de sol dentro dela, algo que faz as pessoas
sorrirem. Não é uma palavra que é associada com guerra, com terrorismo, com armas
nucleares, com imperialismo, você nunca viu pessoas com raiva a  queimar a bandeira
brasileira.  A palavra  ´Brasil´parece estar  associada a sol,  a  floresta,   a  frutas ,  praia,
futebol, carnaval, a uma certa alegria de viver… Eu acho que isto é uma coisa bonita,
como toda associação ela não é prefeita,  mas ser brasileiro muitas vezes é um bom
cartão de apresentação.” - fragmento de conversa.

Salzburg. 

- x -

  “Na minha quadra há uma rua chamada “Voluntários da Pátria”, perto de uma avenida
chamada “ Almirante Barroso”, em uma cidade que o regimento militar era o Tuiuti… E
claro como quase todas as cidades brasileiras havia uma rua como o nome de “Almirante
Tamandaré”…  Homenagens  ao  grande  feito  bélico  do  Brasil,  vencer   a  Guerra  do



Paraguai, com apoio do Uruguai e Argentina e, claro,  o financiamento da Inglaterra. Aqui
em   Asuncion  a  historia  parece  outra,   nenhum  destes  nomes  rotineiros  aparece,  a
“Guerra do Paraguay” é denominada “La Guerra Grande”. E pode-se ler coisas como “el
saqueo  de Asuncion”,  quando  as  tropas alcançaram a capital  do  pequeno país  após
massacrar praticamente toda a população masculina do país, crianças e velhos inclusive,
o Mausoléo de los Heroes com caixões pequenos cobertos com a bandeira paraguaia
para homenagear os meninos que lutaram em tal guerra…  O que é a  a estação férrea
da época,  de antes da guerra,  1860?  Não é de estranhar o apoio inglês,  realmente
impressiona pensar em um pais da America do Sul com tal estrutura naquele período.
Quem dera eu ter uma estação destas em funcionamento hoje na minha cidade…Que
fizemos? Nossos ditos heróis parecem ser bem bairristas.”  - anotações de caderno de
viagem. 

Asuncíon

- x -

  E  sentiu  que a   professora  chilena de  espanhol  segurou  o  riso.  E depois  que ele
terminou  a  apresentação   ela  perguntou  com  delicadeza:  “?Sabes  o  que  significa  la
exprecíon ´Vivo en Pelotas´?”.  E começou a ser mais cauteloso, ao falar para falantes de
espanhol,  da cidade onde morava,  a partir  dali  começava sempre com  “Vivo en una
ciudad en el sur de Brasil, com um nombre chistoso en español…”, ou “Es una ciudad
com un nombre que suena raro en español...”.

Santiago de Chile.

-x- 
"Eu nunca passei fome. Tenho mais de trinta anos e nunca passei fome. Nunca atravessei
uma guerra. Nunca vivi a censura de uma ditadura. Nunca fui torturado. Nunca tive minha
cidade destruída por  terremotos,  varrida  do mapa por  tsunamis  ou evacuada por  um
acidente nuclear. Vivo em um país dito democrático. Com um clima favorável. Com sol.
Com céu azul todo o ano. Com terra fértil. Com comida farta. Eu tenho sorte. Mais sorte
que muita gente neste Mundo. Muitas pessoas que conheço onde moro têm esta mesma
sorte. Mas algo nos falta. Neste inventário da boa fortuna nos faz falta algo, que não sei
bem o que. Talvez perceber o lugar que temos. A sorte que temos. Falta construímos
nossa felicidade. A sorte sozinha não faz isto, ajuda muito por certo, mas o resto, o resto é
com nós..." - caderno de anotações

Valente, Bahia.  

- x -

 E por estar tão acostumado a tomar fechadas, a ouvir buzina, a ver carros dobrar sem
dar sinal, etc esperei. Estava em frente a faixa de pedestres. E vi um Porche azul a se
aproximar, não é algo de outro mundo em Berlim, mas ainda é um carro com alto status.
“Este cara não vai parar.” - pensei equivocadamente. Parou. Mesmo assim desconfiado
não atravessei.  O Porche esperou um pouco e deu sinal de luz.  E eu atravessei e o



primeiro pensamento que me veio foi “Meu Deus! Um Porche parou na faixa para mim
atravessar!” e depois “ E por que não? Por que ver um carro de luxo parece soar como
um salvo conduto que está acima de qualquer coisa? Que forma de pensar e agir é esta,
de onde isto vem?”.  - nunca foi tão educativo atravessar uma faixa. 

Berlim

-x- 

“Como é bom estar errado! Foi a primeira vez que saí do país para fazer uma viagem de
bicicleta  e  também  a  primeira  vez  que   pedalei  acompanhado  em  uma.  Minha
preocupação inicial era o trânsito no percurso e na entrada de Montevideo. Acontece que
algo  me  surpreendeu  desde  o  primeiro  dia,  quando  saímos  do  Chuy,  os  carros  nos
respeitam muito, muitas vezes davam sinal de pisca e vão para a outra faixa e depois
retornam como quem faz uma ultrapassagem. Por mais de uma vez buzinaram festiva e
amigavelmente. E como foi fácil entrar em Montevideo, pedalamos praticamente quase
toda a Rambla até o hostel. Que inferno seria fazer a mesma coisa em Porto Alegre, seria
quase algo suicida.  No fim as maiores distancias não são medidas em quilômetros.” -
fragmento de anotação de diário de viagem, outubro de 2013. 

Montevideo. 

-x- 

 E naquela remota parte do estado em que a Mata Atlântica ainda resistia ficou surpreso
com a tranquilidade da canadense ao montar a barraca, arrumar as coisas. - Tranquila
para acampar aqui? - perguntou.  - E por que não? Não tem luz, não tem barulho de carro
e o único bicho realmente perigoso sao as Jararacas, que sao bem raras de ver e é só
não pisar nelas que está tudo bem. É bem pior quando tu tem de dormir com um rifle
dentro da barraca e se preocupar com os ursos. - foi a resposta muito esclarecedora. 

- x -

Era visível o medo nos olhos, a tensão no corpo, o desconforto emocional que falar do
tema causava naquele senhor de mais de 90 anos. Teve a oportunidade de ouvi-lo em
uma fala, organizada pela sociedade israelense,  com os últimos  judeus sobreviventes da
segunda guerra que vieram para o sul do Brasil. “Eu não gosto de dias em que não há
nuvens no céu.” - falou com visível temor nos olhos. “Dias assim eram os dias perfeitos
para  os  bombardeios.  Não  gosto  de  sair  de  casas  quando  o  céu  não  tem nuvem.”-
complementou . E ao ouvir aquilo descobriu que a guerra é uma coisa tão terrível que
rouba, por toda uma vida, até a alegria de ver um céu totalmente azul. 

Porto Alegre. 



Era uma cidade antiga, muito antiga. Tinha a sensação  de estar em um labirinto cheio de
vielas, era como uma favela brasileira só que com mais dinheiro, melhor arquitetura e
muito mais velha. E ia conversando com o anfitrião local. Em uma das vielas passaram
por várias prostitutas. “Muitas delas vem da África e da América do Sul, há muitas do
Equador. Eu gosto de passar por aqui,   diariamente, quando  vou ao trabalho porque elas
cuidam da rua. Aqui onde tem prostituta a rua fica limpa, ninguém mija pelos cantos, não
tem confusão… Elas sabem que se a rua estiver um caos ninguém vai querer passar por
ali.”. E aqui e ali as cumprimentava com “Tchau!” e “Buena cera!” . E ele como visitante
gostou de ver aquilo, em uma cidade que tem igrejas por todos os cantos  havia algo de
harmonia  e coerência naquele comportamento com a vizinhança. 

Genova

- x -

  E tinha trinta e poucos anos, viveu naquela cidade por toda a vida. Gostava de escalar
montanhas nas férias e trabalhava como restaurador de prédios antigos, tinha de ficar
pendurado em antigas torres de igreja, velhas casas, parapeitos centenários. Ja tinha
descido por cordas boa parte dos antigos prédios da cidade.  “É o que consegui para
viver. “ - disse de forma despretenciosa.  “ É uma profissão bonita e pode ter certeza de
uma coisa ,  há mais gente já escalou o Everest do que viram esta cidade dos lugares
onde tu viu.”- comentei. “Vero!” “ - falou com certa alegria, como quem ganha algo nunca
percebido.  -conversa com café fredo. 

Genova. 

-x - 

 “Eu não consigo entender certas coisas, a classe média brasileira por exemplo, quando
conseguem ir para a Europa separam o lixo com todo o cuidado,  se desmancham em
lisonjas para os alemães que separam os vidros de acordo com a cor e depois, quando
voltam para o Brasil, não separam nada e esbravejam “Aqui nada funciona!” “. - anotação
em caderneta, julho de 2015. 

- x -

 E ficou o último canapé no prato. Ela olhou e sorriu.  -  Que foi? -perguntei.  “Típico!”-
respondeu. 
- Típico o que?
- Isto, todo mundo come um monte, não esperam para começar a comer e depois o último
ninguém pega. Quase um custume típico. E comeu o remanescente como quem  move
uma peça  para ganhar uma partida de xadrez. 

Pelotas.



E a única coisa que achou de diferente  e digna de nota naquele Shopping center, destino
final do passeio guiado pela cidade, foram os tacos e luvas de baisebol, esporte popular
ali, no Panamá, e em boa parte da América Central.  “Shopping Center é tudo igual, em
qualquer lugar,  tem um Mcdonad´s,  tem cinema,  tem estacionamento,  propaganda da
Adidas…   Só muda o tamanho. Não viajamos para ir a Shopping, viajamos para ver o
que o lugar tem que o faz diferente de todos os outros. Shopping Center é o mais comum
dos lugares, quase um aniquilamento de identidade, é a pobreza máxima dos destinos
turísticos. “ - refletiu, arrependido de ter pagado um tour guiado. 

Ciudad de Panamá.

- x -

  E ficou a ver tv a vasculhar aleatoriamente os canais de tv. Sílvio Santos, Faustão… E
perguntou-me se o  programa do Faustão era muito popular. Respondi que não simpatizo
mas que está no ar  há anos,  que seu programa dura horas,   que deve ser  um dos
apresentadores  mais  bem  pagos  do  país,  que  se  fizessem  uma  pesquisa  nacional
provavelmente mais pessoas  o reconheceriam do que saberiam dizer quem foi Machado
de Assis.  “Este monte de mulher dançando no fundo, parece um cabaré, bem machista
este programa.”- comentou. 

- É tem razão mas sabe o que me consola? Me consola saber que o Faustão e a
grande maioria destes apresentadores da grande mídia, que tem tanta celebridade aqui e
usam esta celebridade de forma tão tosca, são totalmente anônimos em outras partes do
mundo.  Serão  esquecidos  em  uma  geração  ou  duas  após  seus  programas  serem
encerrados, já Machado de Assis seguirá, talvez, quem sabe, rumo a fama, ao menos
nacional,  que merece. 

Taquari.

- x -

E olhou as paredes, pareceu um pouco inacreditável a naturalidade com que viviam ali a
ver a Moto GP,  cozinhavam, abriam a geladeira, etc.  Era uma habitação que por anos foi
moradia para padres da igreja, mas que na atualidade era alugado, o prédio todo tinha
cerca de quatrocentos anos, havia sinais de reformas, como o banheiro, e o testemunho
na parede mostrava as camadas das pinturas anteriores. Mas era a Itália, e quatrocentos
anos, o que no Brasil era antiquíssimo, era ali algo só, digamos, “usado”. E lembrou de
uma conversa que teve uma vez com uma austríaca, que ficou chocada quando percebeu
que no Brasil era normal viajar quatro, cinco horas de carro, muitas vezes sem sequer sair
das fronteiras estaduais. “O que é novo aqui é antigo no Brasil, o que é perto no Brasil é
extremamente distante aqui. Distancia e tempo são geográficos.” - pensou. 

Genova



 E a viu tirar fotos de algumas cédulas de real. “Vocês têm bichos estampados em seu
dinheiro!  Ficou  tão  bonito!”  -  comentou.  E  olhou  com  mais  atenção  o  dinheiro  que
diariamente manipulava sem dar muita atenção, era bonito mesmo. Lembrou de quando
visitou o Paraguay e viu surpreso, pela primeira vez, uma imagem de um Santo em uma
cédula.  Dinheiro  é  uma  identidade  local,  o  que  escolhemos  para  ilustrá-lo  demostra
valores. “Há uma certa ironia pensou, ao ver a nota estampada com a onça, por dinheiro
este  animais  estão  sendo  aniquilados  e  é  justamente  em  nossas  cédulas  que  os
homenageamos.” - pensou. 

-x -

  Sentou no banco da praça. E olhou os pardais. Pareceu algo familiar. E lembrou que
eles foram para a América como viajantes penetras nos navios.  Pela quantidade eles
pareciam ter se dado melhor no dito Novo Mundo. Um grupo de orientais se aproximou e
os espantou. E na falta dos pardais ele ficou a olhar os orientais. Os lojistas aqui adoram
os orientais por que eles compram, compram, compram... Olho puxado é sinônimo de
dinheiro aqui. É perceptível pelas roupas, pelos hotéis que ficam, por tudo. E querem por
que querem ser ocidentais, compram roupas, fazem plástica para abrir os olhos, pintam
os cabelos de loiro... Era engraçado de ver... E pensou, como a Europa conseguiu vender
esta ideia para todo o mundo? O quão forte é isto, a ideia de que a referencia para o
mundo é aqui? Pensou em quanto ele deveria ser engraçado para os outros...  "Certo
mesmo estão os pardais...". - levantou-se, caminharia, aproveitaria o resto do mesmo sol
dos pardais.
 
Berlim, março de 2017. 

-x-

- É assim, você estuda, viaja, faz um esforço grande, de tempo, de dinheiro, enfim, tudo
para aprender uma outra língua. E aí depois de tudo isto quando você atinge um nível
bom, em que já é fácil se comunicar com as pessoas desta língua percebe que é muito
igual, que os dramas, as coisas significativas, o que norteia e dá sentido a uma vida é
muito, muito parecido. Família, trabalho, futuro, casa…  Muda a roupagem, os costumes,
mas no fundo somos muito iguais, talvez o mais importante seja isto, este momento em
que parece que andamos muito para chegar  enfim de onde partimos, começamos uma
jornada  atraídos  pela  diferença  para  no  fim  descobrir  igualdades.   -  relato  de  uma
colombiana que vive na Itália. 

Genova. 

- x -

  E a garota que da República Tcheca, que se incomodava quando alguém dizia, “Há!
Tchecoslováquia  “e  que  queria,  insanamente,  aprender  “português  perfeito”,  ficava
intrigada com os postos de gasolina a ponto de tirar fotos. “Não entendo, um posto de
gasolina é um lugar perigosos, com vapores, e aqui é um lugar de festa! As pessoas se
juntam para beber.”. - comentava. “Não deixa de ser irônico ter leis que proíbem dirigir



bêbado e ao mesmo tempo vender cerveja em posto de gasolina.” - refleti ao sentir toda a
forca publicitária envolvida no tal comportamento, invisível pela normalidade. 

Santa Cruz do Sul.

- x - 

  E toda empresa aérea faz uma certa propaganda do país que tem cede, sua publicidade
sempre  explora  os  referenciais  mais  icônicos.  E  ficou  a  ver  na  revista  de  bordo  as
imagens do Cristo Redentor, floresta Amazônica, Fernando de Noronha… Enfim, era a
imagem de uma país com uma natureza exuberante.  E olhou sob o apoio o resultado da
refeição  de bordo, plástico, plástico e plástico. Tudo era super embalado, talheres de
plástico, copos de plástico… “Mais de 300 pessoas a bordo… Resto de comida e muito
plástico rumo a natureza deste país de destino final. Será o desejo de preservar tão claro
como o de visitar? Seria bonito alinhar a publicidade com as atitudes a bordo… Talheres
de madeira, copos de papel,  desconto para passageiros com pouca bagagem, sei lá…
Bonito, inovador e coerente.”-  pensou ali a quase dez quilômetros de altura.

 Céu  sobre o Oceano Atlântico

- x -

- Quando eu trabalhei como mesário nas eleições, algo me chamou atenção, algumas
pessoas, geralmente idosas, não alfabetizadas a fazer um esforço grande para ir votar.
Na época eu fiquei a pensar como é viver privado de ler, de como isto deve ser difícil de
como isto marginaliza e exclui. Eu me lembrei disto com muita clareza ontem ali em frente
a  banca  de  jornais,  eram  só  papeis  como  um  monte  e  letras  sem  sentido.   Eu  só
conseguia entender os números e mais nada. Foi a primeira vez que tive uma ideia, muito
pequena, mas uma ideia, do que é viver sem ler, olhar placas, revistas, produtos e ter de
identificar coisas por desenhos, fotos, ter de perguntar a alguém o que estava escrito. De
algum modo viajar para longe é ficar muito próximo do que está muito perto de nós, no
bairro  ao  lado.   Lembra-nos  que  empatia  é  uma  maneira  de  viagem,  talvez  a  mais
importante de todas. - conversas com limonada.

 Budapest

- x -

  - ?Esta mochila és de alguien, acá? !Senores, por favor atención !?  esta mochila es de
alguien? - segurava a mochila amarela ao alto, um homen suado, em companhia de outro
esbaforido. Olhei a  mochila e a reconhecendo comente “Tua mochila,nao?”. Estavam em
uma cafeteria, ela havia ido ao banheiro eu pedir o café. Nos reencontramos na mesa e
seguimos  a  conversa  sobre  aonde  ir  a  tarde.  Mal  haviam tomado metade  da  xícara
quando  os  dois  irromperam na  cafeteria.  Eram dois  policiais  a  paisana.  No  pequeno
intervalo um rapaz pegou silenciosamente a mochila que continha a máquina fotográfica e
um passaporte. Ao sair para rua  correu, os policias desconfiaram e a correria começou,
perto da Rambla. “Talvez a vida é uma coisa meio assim, está acontecendo uma correria



lá  fora,  alguém está  com algo que  a  perda  acaba com sua  viagem,  altera  toda sua
memória do lugar, e você está calmamente a tomar café sem nem perceber o que está se
passando. Pessoas que você nunca viu estão a traçar seu destino  enquanto você toma
café alheio a tudo.” - pensei. 

Barcelona

- x -

-  O Brasil  é perigoso?-  perguntou com seus olhos verdes,  em uma praça além mar.
Pensei em que dizer. “Eu morei em uma cidade, por três anos, em uma casa em que a
porta se fechava com algo que chamamos tramela, não tínhamos chave. Mesmo em uma
cidade grande como Sao Paulo há lugares em que é possível ir a noite. E há lugares
onde, por exemplo,  um helicóptero da polícia foi  derrubado por fuzis,  ou pessoas são
queimadas vivas. Pode ser seguro e pode ser perigoso, depende da cidade, da região do
país,  muitas vezes no caso de cidades maiores, em que lugar da cidade. Nada é muito
homogêneo no Brasil. Igualdade, na sua melhor e pior forma, nuca foi o nosso forte.”

 Berlim. 

- x -
 
“ Há uma certa responsabilidade em falar de um lugar, de nosso lugar no mundo, para
alguém que nunca o visitou. Nosso relato ajuda a montar imagem deste lugar.” -pensou.
Estava a visitar a bienal, o painel do Brasil mostrava em destaque uma trabalho criticando
o sistema prisional brasileiro, imagens de cadeias superlotadas. Não lhe pareceu nada
convidativo.  Curiosamente o painel  Americano não falava de guerra no oriente,  Israel
tampouco,  o  da  Austria  era  minimalista,  o  da  Italia  sequer  tocava  na  questão  da
imigração… “Como nos apresentamos?” - saiu a pensar. 

  Veneza. 

- x -

 “Não subestime a força de pequenos atos para a formação da memória.” - me ocorreu
mais tarde a pensar no que se passou. Estávamos em na praia de Atlantida, nossa última
parada antes de completarmos a viagem de bicicleta entre Chuy e Montevideo, pegamos
uma chuva forte, estávamos ensopados, verifiquei o endereço de onde pernoitaríamos e
quando recoloquei a mochila, uma espécie de bagagem de mão  no bagageiro o fiz de
forma tão apressada que não o prendi bem. Chegamos no hostel e… “Cadê a mochila?”.
Dentro dela não havia muito dinheiro mas coisas difíceis de se recuperar como cartões de
memória com fotografias, bloco de anotações, etc.  Havia uma pequena chance, voltar
pelo caminho que viemos. E a três quadras encontrei uma senhora em uma esquina, em
uma das mãos um guarda chuva, em outra minha mochila. 
 - !No és un buen día para pedalear! Los llamé pero no oyeran, entonces pense que luego
volverían, no deben ir lejos com lluvia. - me disse.  Agradeci, e a se despedir ela disse: - !
Que pasen bien, que desfrutem la viaje!”.  



“Lembre-se dos pequenos atos, eles são  tão memoráveis quanto a paisagem. Há uma
espécie de paisagem humana que postais nunca conseguem captar. ” - escrevi, naquela
noite, no diário de viagem. 

Montevideo.

- x -

 - E o que tem de típico na sua cidade? 
-Pelotas tem vizinhanças irônicas. A Receita Federal é em frente ao camelódromo, há um
motel com nome "korpus" em frente ao cemitério do Fragata, a faculdade de Medicina é
vizinha da sede da Coca-Cola e a Secretaria Municipal de Educação é vizinha da Ford...
Vizinhanças irônicas mas que se dão muito bem, tem suas afinidades.

Pelotas

- x -

  "Eu já viajei muito. Eu já virei passaporte, mais de uma vez. E eu nunca vi, em lugar
nenhum nada como o Brasil. Nunca vi um lugar com tanta mistura, de cores, de sons, de
gentes, de vegetação... Nunca vi um lugar com um potencial tao grande para criatividade.
E  por  um  lado  é  muito  triste  o  que  está  acontecendo...  Em  que  este  pais  esta  se
transformando. É como se você tivesse um monte de coisas e não soubesse o que fazer
com elas. Só para ter uma ideia, estamos caminhando para uma crise hídrica planetária
em menos de 30 anos, e voces tem uma das maiores reservas de agua do mundo. Olhe
para sua biodiversidade,  para a capacidade de seus solos...  Se o planeta fosse uma
cidade o Brasil seria um terreno em área nobre, vista para o mar, uma floresta gigante no
quintal, em uma vizinhança pacífica, um clima espetacular sobre nossas cabeças... Voces
precisam acordar. Precisam entender que uma riqueza só é riqueza quando entendemos
o valor  dela,  do contrário  vendemos algo valioso a troco de nada,  e entregamos isto
pedindo desculpas. Vendemos como voces dizem, ´a troco de banana´."
da série: conversas



Posfácio

 É preciso viajar para conseguir ver não o exótico e distante, mas para voltar e conseguir
perceber melhor o que nos rodeia todos os dias. 



Notas / Desenhos


