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A secretária e a patroa

Estreou semana passada o filme francês A datilógrafa, 

que ainda não vi e possivelmente não verei em função 

do meu pouco tempo livre. Minha patroa anda cada vez 

mais ocupada e quem segura o rojão sou eu, claro. 

Mas seria ótimo assistir a um filme no qual, final-

mente, sou protagonista. Pelo que ouvi, a história se passa 

em 1958, quando as mulheres estavam começando a colo-

car as manguinhas de fora. Uma garota de 21 anos recebe 

de presente uma máquina de escrever e resolve aventu-

rar-se no excitante mercado de trabalho, esforçando-se 

para ser uma boa secretária, que era a atividade adequada 

às moças daquela época. Depois o filme parece que vira 

uma competição, e daí por diante não sei mais nada, mas 

o resumo inicial me fez lembrar de quando ganhei, aos 

13 anos, uma Olivetti Lettera 32. Tirei-a do estojo com 

o maior cuidado e suspirei: estava ali o passaporte para a 

profissão que eu sempre havia sonhado exercer.

Fiz um curso de datilografia e passei a praticar todos 

os dias. Comecei a escrever poemas para exercitar os de-

dos no teclado, eu que até então me atrevera apenas a diá-

rios escritos à mão. Vinha um verso, vinha outro, e eu ali, 

treinando, fazendo de conta que era poeta, até que tivesse 

idade suficiente para virar a secretária que eu desejava ser. 

Num acesso de loucura, acabei mandando uns 

poemas para uma editora e, pra encurtar a história, 
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publica ram um livro meu. Já trabalhava como redatora 

publicitária nessa época, pois tinha que ganhar algum di-

nheiro, mas lembro que, quando faltava uma secretária 

na agência, eu me oferecia para ficar no lugar dela. E tive 

meu dia de telefonista também. Êxtase.

O tempo passou e lancei outro livro, e mais outro, 

e depois da poesia veio a crônica, abandonei a propagan-

da, fui apresentada ao computador, comecei a escrever 

para vários jornais, meus textos passaram a ser adapta-

dos para o teatro, iniciei na ficção e aí aconteceu: virei 

secretária de mim mesma. 

Hoje, profissional realizada, passo 80% do dia 

atendendo ligações, respondendo toneladas de e-mails, 

avaliando contratos, agendando entrevistas, negociando 

prazos de entrega, indo ao cartório para reconhecer fir-

ma, ao correio para remeter livros, ao super para fazer as 

compras da casa, negociando cachês com revistas, trocan-

do mensagens com a contadora, marcando sessões de fo-

tos, providenciando vouchers de hotéis e passagens aéreas 

para os compromissos fora do Estado, autorizando publi-

cações de textos em livros didáticos, avaliando novas pro-

postas de trabalho e me desculpando em nome da minha 

patroa por ela não conseguir atender todos os pedidos de 

leitura de blogs. 

Não sei o que seria dela se não contasse comigo 

para esse serviço de secretariado, se bem que hoje a ma-

dame abusou: me botou para escrever sua coluna. Espero 

que não acostume, já ando sobrecarregada que chegue.

2 de junho de 2013 
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Todos os motivos do mundo 

Da série “Morro e não vejo tudo”: cerca de 200 mil pes-

soas de mais de 120 países se inscreveram para partici-

par do programa de assentamento em Marte, projeto 

elaborado pela organização holandesa Mars One. Os 

brasileiros ficaram em terceiro lugar em número de ins-

critos – perderam apenas para americanos e chineses. No 

entanto, até aqui, foi divulgado que apenas uma brasi-

leira (uma engenheira catarinense) entrou na lista dos 

primeiros 1.058 selecionados – começa agora uma nova 

fase de testes e entrevistas que deixará esse número ainda 

mais enxuto.  

A empresa pretende desembarcar quatro voluntá-

rios em 2023, e depois novos cosmonautas a cada dois 

anos, a um custo de US$ 6 bilhões, parte financiada por 

um reality show sobre os primeiros anos de existência da 

colônia. Os inscritos tiveram que enviar um vídeo de um 

minuto falando sobre os motivos de quererem viver em 

Marte para sempre.

Um minuto de motivos para sair daqui? Crono-

metre.

O custo de vida. Fraudes em licitações. Corrup-

ção em todos os setores da sociedade. “Desatentos” 

que continuam jogando lixo na rua. Desabastecimento 

de energia elétrica no verão. A péssima qualidade dos 

serviços públicos. A demora em concluir obras. Gente 
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levando tiro dentro de hospital. Crianças sendo violen-

tadas por parentes. Ônibus sendo incendiados. Poli-

ciais envolvidos em crimes. Irresponsáveis dirigindo a 

150km/h. Fanáticos religio sos. Impostos que são verda-

deiros assaltos. Burocracia que impede a agilidade de no-

vos negócios. Calçadas em péssimas condições. Estradas 

que ficam intransitáveis aos primeiros cinco minutos de 

chuva. Irregularidades em contratos. Violência urbana 

sem controle. Professores mal pagos. Funcionários mal 

treinados. Enchentes a cada temporal. O quê? Já passou 

um minuto?

Nem deu tempo de falar do que acontece fora do 

Brasil, como utilização de armas químicas, o fundamen-

talismo islâmico, a recessão europeia etc., etc. 

E tem ainda as crises pessoais. O que não falta por 

aí são pessoas desmotivadas, devendo dinheiro, admi-

nistrando fracassos, sem perspectiva de crescimento, 

amargando dores de cotovelo, entediados com a vida, 

aborrecidos crônicos, sem fé no futuro. A oportunida-

de de em 10 anos partirem em uma expedição inédi-

ta e eternizarem seu nome através de um projeto sem 

precedentes na história da humanidade daria a eles um 

sentido pra vida. Colonizar Marte – e com cobertura da 

imprensa!

O percurso da viagem durará alguns meses. A es-

paçonave é estreita. De alimentação, apenas produtos 

liofilizados e enlatados. Banho, só com toalha úmida. 

Desistir no meio do caminho está fora de cogitação. Pe-

dir para descer, nem pensar. E a passagem é só de ida. 
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Ainda assim, 200 mil pessoas se inscreveram, o que 

me faz chegar a duas conclusões: que a vida na Terra, 

definitivamente, não está para brincadeira. E que Marte 

deve ter wi-fi grátis. 

5 de junho de 2013
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As chatonildas

Sou gamada pelos filmes Antes do amanhecer e Antes do 
pôr do sol. Ambos, na época, me inspiraram crônicas, e 
não seria diferente com a obra que, acho eu, encerra a 
trilogia: Antes da meia-noite, a maior DR cinematográ-
fica recente. Não tão bom quanto os filmes anteriores 
(mas bom também), agora o casal protagonista, Jesse e 
Celine, enfrenta uma crise conjugal clássica. Qualquer 
pessoa que tenha vivido uma relação de mais de um ano 
– vá lá, dois anos – já protagonizou cenas quase idênticas. 
Somos todos iguais, o que me estarrece, visto que a char-
mosa Celine, que conquistou aquele guapo no primeiro 
filme da série e o fez perder o rumo de casa no segundo, 
se transformou na Maior Chata da História, assim mes-
mo, com maiúsculas. E o que é pior: essa Maior Chata da 
História, ai, é meio parecidinha conosco. 

Celine pira. Faz perguntas inibidoras para o mari-
do, numa tentativa de encurralá-lo nas próprias palavras. 
Busca sempre alguma entrelinha por trás do que o coita-
do do marido ousou falar. Tira conclusões estapafúrdias 
pela própria cabeça, faz drama por qualquer bobagem, 
não sabe se vai ou se fica. É o capeta travestido de mu-
lher. Se você já assistiu ao filme, duvido que não tenha 
se identificado com pelo menos 10 minutos da histrio-
nice da personagem, e estou sendo generosa, poderia 
tranquilamen te falar aqui em identificação de meia hora 
– ainda sendo generosa.
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Não que os homens sejam santos. Eles azucrinam. 
São garotos de 12 anos que não crescem, como admitiu 
semana passada o David Coimbra, que sabe tudo. Ainda 
assim, nada justifica nossa aporrinhação. Mulher é bicho 
tremendamente chato. Umas mais, outras menos. Rogo 
a Deus que eu esteja entre as menos. Por via das dúvidas, 
não perguntem aos meus ex.

O que nos absolve (um pouco) é que a intenção 
é das melhores: só queremos limpar a área, clarear os 
problemas. Falamos, falamos, falamos, mas no fundo 
sonhamos com a paz do entendimento. Por isso, não 
nos cobrem, não nos façam de tolas, não nos sobrecarre-
guem: entendam que a paciência esgotou, não somos as 
mães universais, as eternas boazinhas e compreensivas, 
isso já deu. Mas precisamos transmitir esse nosso “deu” 
com menos verborragia e eloquência, concordo.

Pra não terminar essa crônica ressaltando apenas a 
chatice feminina, destaco uma frase do filme que apon-
ta uma saída. Diz um personagem secundário: “O amor 
que sentimos por alguém não é o mais importante, o que 
interessa é o amor que sentimos pela vida”. Sábias pala-
vras. Se o casal concorda que a vida é breve e merece ser 
apreciada com alegria e generosidade, sem valorização 
das encrencas, sem perpetuar traumas de infância, sem 
pensamentos estreitos, sem nenhuma espécie de rigidez, 
a relação poderá vir a ser um passeio no campo. Ame a 
vida, e meio caminho andado para um romance leve.  

Mas, claro, ajudará muito se nós, gurias, contro-
larmos a nossa doidice.   

23 de junho de 2013


