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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

Parte dos contos deste livro foi publicada originalmente 
no livro A aposta, publicação da Editora Movimento, de Porto 
Alegre, no ano de 2015. Desde a publicação, os contos foram 
revistos diversas vezes até chegarem ao estado atual. Antes, 
haviam passado pela leitura do professor e editor Carlos Jorge 
Appel e pela revisão de Peter Pellens. Os contos passaram por 
correções simples, supressões ou acréscimos. Os demais contos 
foram publicados inicialmente numa coletânea intitulada A 

conquista do Brasil, em 2019, por minha própria conta (pelo selo 
e microeditora Valentine) e em boa parte também passaram pelo 
mesmo processo de revisão e reescrita. A presente coleção reflete 
a forma definitiva destes contos que se estruturam em duas 
direções: metade dos contos reflete a vida urbana e a outra 
metade trata da vida rural, do campo. O livro retoma também o 
título original, Interiores, que foi o primeiro pensado e que 
também intitula o único dos contos com vestígios realmente 
autobiográficos. 

Porto Alegre, 18 de outubro de 2020. 
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Hoje não existem mais pessimistas e otimistas.  
Só realistas e mentirosos.  

Paul Virilio 
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A CONQUISTA DO BRASIL 

"Nossa meta é conquistar o Brasil!" Este era o bordão 
emocionante que por quatro meses e meio li algumas milhares de 
vezes bem diante de mim, sobre as prateleiras lotadas de 
cosméticos da farmácia Saúde É Vital. Todos os dias, a frase 
esculpida em alto relevo e pintada em letras púrpura parecia 
querer realizar em mim uma lavagem cerebral e acho que teria 
conseguido se eu tivesse ficado mais um dia ao menos por lá. Por 
sorte, consegui me livrar do maldito emprego acho que a ponto 
de evitar que a exclamação se fixasse para sempre nas minhas 
retinas, como uma espécie de maldição visual, e a ponto de evitar 
perder a vida num daqueles pontos de ônibus, à noite, onde já 
não se pode mais esperar em segurança. 

O Jairo que me arranjou uma entrevista e não sei se a 
gerente simpatizou comigo ou o que viu em mim, mas em dois 
dias eu já estava trajando o avental branco e portando um crachá 
pendurado em torno do pescoço em que dizia "provisório" e o 
meu nome escrito à mão, em azul, logo abaixo. E não foi 
justamente no dia em que me trouxeram o crachá definitivo que 
eu larguei de mão aquele maldito lugar? Foi sim. Eu digo maldito 
porque o meu turno começava no fim da tarde, logo depois do 
fim do expediente das lojas do bairro e então era sempre um 
Deus nos acuda de tanto movimento, de fazer fila.  

Acho que gente doente é o que mais tem no mundo e mais 
ainda os que se imaginam doentes e se entopem de remédios por 
conta própria. Estes eram os clientes preferenciais da farmácia e 
era com eles que iríamos "conquistar o Brasil", expandindo a 
rede até os confins do universo, vendendo medicamentos a preço 
de custo, vitaminas, cosméticos, xampus ou qualquer coisa. A 
questão era apenas seguir as ordens da gerentona, a gorducha 
dona Adriele, e vender remédio a não poder mais, insistindo até o 
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último instante, mesmo quando o cliente já estivesse com o 
dinheiro na mão. Eu nunca imaginei que funcionasse tanto. 
Parece que todo mundo pensa mesmo que está doente ou quase 
morrendo e aquele consolo ao alcance da mão é como deveriam 
ser aquelas promessas de cadeira no céu, que se faziam nos 
tempos antigos. Não mal comparando, era esse mesmo o trabalho 
que eu tinha a fazer e o único que eu tinha a prometer. Afinal, 
que se saiba, dessa vida ninguém se escapa. 

A rede de farmácias tinha chegado à cidade há pouco 
mais de um ano e era já a que mais vendia, tendo inclusive 
levado à falência as farmácias pequenas, incapazes de competir. 
Diziam, ou melhor, o Jairo dizia, que os donos da rede eram 
bispos de uma igreja dessas novas ou então um apresentador de 
TV; ou ainda um negócio de ambos. Nunca cheguei a saber a 
verdade disso tudo porque saí de lá antes de me inteirar 
completamente dos negócios todos, mas desde o primeiro dia 
entendi que não era nada sobre saúde, mas tudo sobre vender. 

"Aqui se vende de um tudo...", dizia a dona Adriele. "E, 
por estar aqui e à venda, tudo o que temos faz bem e é 
recomendado!", ela explicou na minha primeira tarde de trabalho, 
alertando-me que se um cliente qualquer porventura ficasse em 
dúvida entre levar um produto ou não, que eu o lembrasse de que 
no domingo, no show da TV, todo mundo recomendava o que 
vendíamos, assim como a própria farmácia, que era a melhor do 
país inteiro e a que tinha os melhores preços entre todas. "Porque, 
lembra bem disso menino, nós vamos conquistar o Brasil...", 
disse ela. "Custe isso o que nos custar...", lembro-me dela sempre 
se justificando assim. Entendi, lógico. Não sou burro ou, pelo 
menos, acho que não... E logo no primeiro cliente que fui 
atender, dei um verdadeiro espetáculo: vendi quase o dobro do 
que se podia esperar do mais experiente balconista. Era um 
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senhor de idade que veio comprar loções e cremes de proteção 
solar. Depois de dois ou três anos sem férias, finalmente ele 
tiraria uns dias com a família, no litoral norte, e não queria causar 
"insolação" em ninguém, como ele mesmo disse. O resultado foi 
que o pobre homem saiu dali com muito mais do que precisava: 
cremes, loções e inclusive um par de óculos de sol encalhado há 
tempos nas prateleiras, mas que ele achou bem por levar também. 

Depois do primeiro dia, entretanto, nunca mais repeti o 
feito de venda tão grande e assim foi até o meu último dia ali. A 
dona Adriele, por seu juízo teria me demitido no segundo mês, 
mas o Jairo intercedeu por mim e ela achou por bem me manter 
um tempo mais não sem antes avisar que dali em diante estaria 
de olho em mim. "Tu é como laranja de amostra. Vende bem no 
começo, mas depois...", ela disse-me ao dar uma segunda chance 
sem imaginar que eu já procurava outro emprego. Fiz isso 
durante o dia por dois meses mais ou menos, o que acabou me 
rendendo um cansaço descomunal porque o turno da noite 
terminava tarde e eu acabava chegando todos os dias em casa 
quase à meia-noite. Por uma semana, inclusive, cheguei a fazer 
estágio numa rede de lojas de roupas e achei que acabaria ficando 
mesmo por lá, mas me dispensaram sem nem explicar por quê; 
eu e a maioria dos outros candidatos. Pelo menos aquilo me 
serviu para conhecer a Mariângela. Hoje, a Mari é o que tenho de 
mais precioso e, não fosse por ela, eu estava era na rua da 
amargura, sem eira nem beira. 

A Mari morava em Viamão também, mas não tão perto lá 
de casa. Tinha um cabelão bonito e comprido e um jeito 
falsamente envergonhado que me ganhou de primeira. No dia em 
que pedi as contas na farmácia, ela fez questão de ir comigo. 
Queria conhecer a dona Adriele por desconfianças sem 
cabimento que ela tinha e também as outras duas balconistas. "Só 
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pra conferir", como ela disse. Eu não me importei, de modo 
algum. A dona Adriele chegou a ensaiar de me chamar de ingrato 
e não sei o que mais, mas a Mari estava junto comigo naquele dia 
e foi me tirando de lá. "Aqui tu não volta mais!", ela me segredou 
imperiosamente ao sairmos dali com a rescisão na carteira de 
trabalho e um cheque para descontar no banco o que eu ainda 
tinha a receber de atrasados e outros penduricalhos.  

Fosse como fosse, eles agora conquistariam o Brasil sem 
mim, não que eu imaginasse ter feito algum dia alguma diferença 
nisso; pelo menos eu ficaria tranquilo de não estar enganando a 
mais ninguém ou entupindo de remédio inútil a quem nem 
precisava. Enquanto trabalhei lá, aquilo às vezes chegava até a 
me tirar o sono. Por sorte, naqueles dias eu andava mais cansado 
do que um burro de carga e era só botar a cabeça no travesseiro 
para já começar a dormir, isso quando a Mari não resolvia me 
levar para o baile ou inventava outra coisa. Porque ela tinha um 
imã ou uma coisa assim, eu sempre lhe seguia as ideias. O Jairo 
se incomodava um pouco porque tinha perdido a parceria, mas 
concordava que era por uma boa razão. Tinha que concordar, 
porque a Mari é de parar o trânsito. 

Quando descobriu que o centro clínico onde trabalhava 
tinha aberto vagas e me convenceu a ir com ela até lá, para um 
curso preparatório, eu relutei um pouco, mas acabei indo. Isso 
um tempo depois daquela tarde derradeira na Saúde É Vital. 
Nunca gostei muito de lugares assim e nem de hospitais, mas, 
quando a gente precisa, não pode escolher muito se não acaba é 
sem nada. Pensando bem, acho que, se ela me convidasse para ir 
ao inferno, eu iria. Estar perto dela era, entretanto, a maior 
vantagem que eu via e assim o risco de qualquer coisa seria 
menor, eu pensava. E pensava nisso mais do que queria, na 
realidade. Esse era um jeito absurdo de ser dominado que eu não 



15 

 

sabia como evitar e a verdade é que, antes dela, nunca ninguém 
tinha me virado a cabeça assim. Chegava a andar vendo coisas, 
imaginando loucuras e mesmo que ela me procurasse me 
convencer de que era maluquice ficar assim, eu não conseguia 
evitar. 

"Ah Jairo, meu velho, não pensa que é fácil...", tentei 
explicar a ele num domingo em que fomos jogar futebol, lá no 
campo da Vila Esmeralda, como nos velhos tempos. Ele queria 
saber se ela alguma vez tinha dado motivo para desconfiança. "E 
precisa? Essa mulher me botou a cabeça num redemoinho...", 
expliquei. Ele concordou e disse que era por isso, entre outras 
coisas, que preferia ficar solteiro. 

"E a Saúde É Vital? Já conquistaram o Brasil?", ainda 
debochei do coitado, mas ele riu até mais do que eu, ainda que 
um riso envergonhado, porque sabia que o lema da farmácia era 
ridículo, mas que também aquele era o melhor emprego que tinha 
conseguido nos últimos anos e, ao contrário de mim, não pensava 
em sair tão cedo de lá. Ao fim do jogo, prometemos um ao outro 
que não seria o último e até marcamos a revanche com o restante 
do pessoal. Na cabeça dele, seria bom para mim de vez em 
quando desopilar da Mari um pouco, que aquilo podia 
enlouquecer um, segundo ele disse. Mas ele só disse aquilo 
porque nunca teve ninguém, salvo um namorico de criança que, 
para esse efeito, nem contava. A verdade, mas isso eu não disse a 
ele, é que eu achava que ela já tinha me enlouquecido. E ela, ela 
eu tinha certeza que pensava mesmo isso. 

Na emergência da clínica, a rotina era puxada, mas logo 
me acostumei com o serviço. Tinha lugares bem mais difíceis do 
que onde me colocaram, como a cardiologia, e quando me 
removeram para a triagem do centro de oftalmologia foi um 
descanso. O mais difícil continuava a ser ter de aguentar o calor 
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do refeitório. Sem ar condicionado lá dentro, às vezes era de 
perder o apetite. Isso pelo menos em janeiro, quando o calor está 
no limite e a fumaça expirada pelos fumantes encostados às 
janelas parece condensar na atmosfera uma parcela inarredável 
de poluição e cheiro de alcatrão queimado. O serviço em si 
mesmo era simples e o sonho de todo mundo era uma 
transferência para o setor de transplantes, porque, afinal, lá a 
temperatura precisava ser ainda mais fria e só isso seria um 
descanso para o corpo e para o espírito, além de que era o lugar 
onde a Mari também trabalhava. Eu que tratasse de fazer o 
impossível para conseguir a minha vaga também. Até lá, 
entretanto, deveria me contentar com a recepção do centro 
cirúrgico. Não era tão ruim assim, afinal de contas. 

Hoje, não sei a razão, mas acho que até desde após o 
meio-dia parece que o tempo resolveu encalhar completamente. 
De tempos em tempos eu conferia o relógio sobre a porta de 
saída para os elevadores e escadarias e parecia que projetava a 
minha própria imagem, já sem o avental, como se já estivesse na 
hora de sair, mas esse era um momento que não chegava nunca e 
inclusive parecia se atrasar de propósito, como se um castigo. 
Acho que só quando vi entrando do outro lado do corredor e 
amparado por uma senhora, um homem que imaginava conhecer 
de algum lugar, consegui me distrair um pouco. Não me limitei, 
aliás, a ficar só observando seus passos claudicantes: fui buscar 
uma cadeira para que ele sentasse diante de mim e eu então 
pudesse começar a fazer o seu cadastro no sistema. A regra da 
clínica era que pessoas idosas tivessem prioridade e o homem, 
com dois curativos tapando os olhos, passou na frente dos demais 
que estavam na fila. "Muito obrigado, meu filho...", disse a 
mulher para mim e ouvi vagamente uma conversa breve que 
tiveram. Não, aquela voz não me dizia nada; pensei por um 
momento que pudesse ser um vizinho ou alguém a quem 
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eventualmente tivesse compartilhado o assento do ônibus, mas 
era um completo desconhecido, cujo nome, "Jocelino Pires 
Macedo", não me remetia a ninguém. Mesmo assim, a sensação 
não se desvaneceu e segui preenchendo seus dados. 

"Rua Castro Alves, número 478. Quase esquina com a 
Fagundes Varela...", era o endereço onde viviam, segundo ela 
respondia. Ele continuava quieto, quase sem mover o tronco. 
"Jejum de quantas horas?", indaguei. Doze horas, conforme a 
orientação do doutor, ela disse. "O seu Jocelino faz uso de 
medicamento? Remédio pra pressão ou coisa assim?", continuei. 
"Nada", ela explicou orgulhosamente, como se atestasse a boa 
saúde do marido. O homem não parecia ter mais de setenta e 
poucos anos e a pele tostada dos braços, contrastando o branco 
logo abaixo do pescoço, mostrava o corpo de um trabalhador, 
talvez de um trabalho braçal. 

Como andava sempre acontecendo nos últimos dias, o 
sistema de informática do hospital lá pelas tantas travou 
completamente e o atendimento se alongava já muito além do 
que deveria; além até mesmo do meu próprio horário de ir 
embora. Até a Mari já tinha largado e andava por ali, de conversa 
com os outros atendentes, enquanto me esperava, mas eu não 
podia largar simplesmente o atendimento no meio e refiz tudo do 
começo, chegando finalmente à última pergunta do questionário, 
que na minha tela só dizia "histórico do paciente" e eu perguntei 
então a ele o que afinal tinha lhe acontecido com a visão. 
"Desculpe perguntar, mas eu preciso registrar aqui. Isso se o 
senhor souber a causa...", expliquei. 

Sem que ninguém enxergasse suas poses e trejeitos, a 
Mari simulava dançar e me sorria de longe. Ela não queria me 
deixar esquecer que hoje tinha baile de novo. Logo as outras 
atendentes da sala viram a cena e também começaram a rir 
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olhando em minha direção, como se quisessem me dizer que eu 
não teria a menor chance de me escapar. Não que eu não gostasse 
de dançar, na verdade não gostava muito, mas para ver a Mari 
feliz eu fazia qualquer coisa, embora às vezes preferisse 
simplesmente ficar com ela. Ela, porém, não entendia porque 
uma coisa deveria excluir a outra e então a coisa se resolvia mais 
ou menos sempre assim: do jeito que ela queria. 

Mais perto de mim, entretanto, algo bem menos agradável 
acontecia, mas ninguém além de mim notava. A senhora 
começava a choramingar e não conseguia falar, apenas se 
lamentava: "O senhor me desculpe, mas isso é uma desgraça..." 
O seu Jocelino mesmo então passou a explicar o que tinha lhe 
acontecido e, quanto mais falava, mais uma sensação de que eu 
desmancharia sobre a cadeira se apoderava de mim. "Foram os 
óculos...", ele contou sem titubear. "Os malditos óculos que 
depois ainda me disseram lá que tinha defeito de fábrica, mas que 
era tudo mentira. Era um produto podre que, se fosse de coisa 
viva, fedia. Mas, como era plástico, me convenceram a comprar. 
E eu nem tinha pedido nada...", ele contou enquanto eu procurava 
desesperadamente um modo de me apressar para concluir o 
cadastro no sistema, com medo de que caísse mais uma vez, mas 
o que eu precisava mesmo era acabar com aquilo, antes que 
aquilo acabasse comigo. 

Sem saber de que modo, cheguei até a tela final e 
consegui concluir o cadastramento. Sentado do lado dentro do 
guichê, vi o casal de velhos entrando no corredor de consultórios, 
rumo ao centro cirúrgico, e só fiquei tentando evitar pensar em 
qualquer tragédia ainda maior. Mesmo não sendo crente ou 
religioso, me prometi fazer alguma coisa. Alguma coisa eu tinha 
de fazer, nem que fosse comprar todos os óculos da farmácia e 
quebrar, um a um, todos os pares de lentes que ainda estivessem 
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por lá. Ou, em último caso, alguma coisa sobre um transplante, se 
isso fosse possível e eu pudesse pagar com as minhas economias. 
Na prática, continuava sentado e olhando para o nada, como se 
tivesse perdido alguma coisa ou estivesse meio fora do ar e nem 
percebi a Mari fazendo meia volta no balcão e quase vindo me 
pegar pela mão. Porém eu levantei antes e me adiantei a sair 
pelos fundos, sem deixar que ela pudesse olhar em meus olhos 
direito. 

Com ela atrás de mim, falando na festa de logo mais e em 
quem mais estaria lá, chegamos ao vão que dá para a escada para 
os vestiários e para a saída interna dos funcionários, mas do outro 
lado dei de cara com a pequena capela da Santa Luzia, a 
padroeira da clínica. Como o dinheiro que eu guardava era para 
um dia eu tentar me casar com a Mari, me ajoelhei diante da 
imagem de porcelana e rezei como eu ainda conseguia lembrar. 
Quando terminei, a Mari estava sentada quase ao meu lado, ainda 
de avental branco, e perguntou o que eu estava fazendo, se nunca 
tinha me visto ali antes. "Rezando, ué! Não tá vendo?", indaguei 
e respondi ao mesmo tempo. "Tô rezando por um milagre, que é 
pra eu poder casar contigo...", continuei, já que ela não disse 
mais nada. Ela me olhou séria como nunca e, sem entender 
direito o que se passava e ignorando se fosse ou não pecado, me 
beijou ali mesmo na capela, como se pedisse por ela mesma, para 
mim e por qualquer coisa, a benção da santa. 

  


