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 “Sem pedras, o arco não existe” 
Ítalo Calcino, As Cidades Invisíveis.
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ara muitos, 
a noite foi feita 
para deitar a ca-

beça no travesseiro, fechar 
os olhos, descansar a mente 
e se entregar à inconsciên-
cia dos sonhos. Mas é ape-
nas quando maior parte da 
cidade dorme que é possível 
ver os desejos mais arden-
tes daqueles que, como diz 
a cantora Tiê na releitura de 
“La notte”, não conseguem 
dormir. Seja pelo desejo de 
brilhar nos palcos, de trans-
cender com a música em 
meio à multidão, ou mesmo 

de desesperadamente ter o 
que comer quando voltar 
para casa. 

A noite não se decide. É 
alegre em meio às festas e 
triste longe da mãe, do pai, 
do filho. Solitária e frenéti-
ca, iluminada por luzes de 
todas as cores, ela diz se 
a cidade é do tipo que não 
para.

Nesta edição da Arco, os 
alunos do quinto semestre 
do Curso de Jornalismo da 
Católica de Santos trazem 
histórias daqueles que sem-
pre estão acordados quando 
grande parte da cidade des-
cansa. Desde os que agitam 
as casas noturnas, caso da 

DJ Mariela, até mesmo quem 
produz o pão quentinho do 
amanhecer, como o padeiro 
Josmário.

E, no fim, todos foram 
afetados por uma pandemia 
nunca antes vista. O mundo 
parou, e aos poucos, tudo 
vai voltar ao normal. Assim 
como na música Se Joga, da 
Banda Strike, peça para a 
Lua lhe conduzir e só volte 
quando o Sol raiar. Deixe a 
noite guiar você. Mas ape-
nas quando o coronavírus 
passar.

Boa leitura e fique em 
casa.



Psycore e hi-tech, dois 
estilos de música ele-
trônica que existem no 

ramo das famosas “raves”. Essas 
festas têm uma das suas principais 
características a aproximação dos 
participantes com a natureza. Em 
sua maioria, esses eventos ocorrem 
ao ar livre, longe dos centros urba-
nos e podem durar vários dias, com 
a música tocando 24 horas.

 Mariana Nunes de Oliveira 
Molina, ou apenas Mariela, como é 
conhecida no meio, sente na pele 
como é a vida de quem trabalha 
à noite no mundo das raves. Por 
longas jornadas e em um ambiente 
com pessoas de culturas diferentes, 
mentes abertas e os mais distintos 
estilos, Mariela, de 25 anos, atua 
nos mais diversos espaços, seja 
um palco comum ou até mesmo 
dentro de uma tenda de lona. Busca 
sempre o mesmo propósito funda-
mental desse movimento: alcançar 
o “P.L.U.R.”, paz, amor, união e res-
peito.

 Com o Projeto Mariela, a DJ 

Pelos palcos

BRUNO KATO 
VICTÓRIA FERNANDES BRUGGER

Reprodução/Arthur Soares

Reprodução/ Lucas Caparroz

Reprodução/ Matheus Henrique Fotografia

Os ajustes de grave e agudos fazem parte da rotina da DJ Mariela

expressa sua paixão pelo trance e 
pela música através do seu reper-
tório, tocando músicas com estilos 
de psycore e hi-tech. Essas são duas 
vertentes com níveis elevados de 
BPM, batidas por minuto, esses 
estilos musicais são caracterizados 
por uma batida forte e rápida, e 
geralmente são tocadas a noite, 
já que o som emitido se enquadra 
no “som noturno”, o que contribuí 
para que a mensagem que a música 
busca passar seja transmitida com 
mais precisão.

 Mariela se aproximou da 
música logo cedo por influência 
de sua mãe e padrasto, tornando 
algo que para ela é um meio em 
que consegue montar uma linha 
do tempo de sua vida. Devido a 
esse contato Mariela sempre bus-
cou criar sua própria identidade, 
gostos e preferências. Durante sua 
vida, quando ainda era apenas Ma-
riana, desbravou os mais diversos 
estilos musicais, até se encontrar 
no psytrance, junção de alguns es-
tilos da música eletrônica e outro 

nome para as festas “rave”, que de 
cara a agradou tanto por causa do 
som, dos princípios do movimento.

 Em 2017, foi um ano em 
que teve uma data marcante. Cau-
sando arrepios e boas lembranças 
até hoje. “Eu estava envolvida em 
uma produção de evento, do evento 
Namastrevas, agora de verdade, de 
corpo e alma”. “Foi a maior loucu-
ra da minha vida, pois eu estava 
aprendendo tudo na hora e fazendo 
um evento de quatro dias pela pri-
meira vez na vida, onde todos nós 
sabíamos do prejuízo que poderia 
acontecer desde o começo, porém, 
não desistimos de forma alguma, 
fazendo com que o evento fosse 
algo que poderíamos expressar 
todos os sentimentos bons e passar 
a melhor e mais leve mensagem 
possível para o público”. 

 O momento que marcou 
Mariela, nesta festa, em 2017, 
foi quando subiu no palco muito 
nervosa, mas, ao mesmo tempo, 
pronta para passar tudo que tinha 
aprendido e tinha de bom dentro 

Cores vivas, interação com o público e batidas fortes são as principais 
características do Psycore

de si. Depois do seu set, compilação 
de músicas e amostras mixadas 
de forma contínua visando contar 
uma história, ela desligou o som 
e olhou para a pista. Foi inacre-
ditável! A melhor sensação que 
ela poderia ter sentido naquele 
momento. Na hora abriu um sor-
riso e seus olhos encheram-se de 
lágrimas. Olhando com a felicidade 
estampada no rosto, vários conhe-
cidos das festas, vários amigos, vá-
rios desconhecidos também, todos 
gritando e aplaudindo, tornando o 
seu sexto set da vida, marcado para 
sempre. Houve choros e emoções 
fortes, mas todos positivos e com 
sentimento de gratidão.

 Apesar de todos os lados 
positivos e felicidades serem ex-
pressadas tanto atrás do palco, 
como na pista de dança, nem 
sempre tudo são mil maravilhas. 
Mariela conta que, pelo fato dela a 
maioria das vezes tocar a noite, já 
aconteceram situações que foram 
difíceis de administrar. “Houve 
problemas desde como “não tem 
nenhum estabelecimento aber-
to de madrugada nessa cidade” 
(quando no interior), e você fica de 
mãos atadas em emergências, até 
momentos em que eu queria mui-
to acabar o trabalho e ir pra casa 
descansar e não podia, precisava 
esperar o dia seguinte”, comenta.

 Momentos de preconceito 
ou dúvidas sobre o que ela real-
mente faria à noite, somente por 
ser mulher e fazer um trabalho 
que não é muito levado a sério, 
também é comum acontecer. “Já 

DJ Mariela em sua apresentação em um dos maiores eventos na cena eletrônica, o Pachamama Origens, em 2017

Dj Mariela, de 25 anos, traz sua experiência de palco e conta sobre as 
dificuldades e dos prazeres de trabalhar enquanto a cidade dorme

ouvi piadinhas péssimas de ubers, 
fazendo com que eu me sentisse 
constrangida e com medo. E claro, 
morro de medo de pegar ônibus in-
termunicipal de madrugada. Então, 
para evitar certas situações prefiro 
logística acertada com amigos. Mas 
são piadinhas do tipo: “ah, você 
está indo trabalhar? a essa hora? 
Duvido!”. Isso sempre rola, e é algo 
que não deveria ser comum, porém 
acontece. E muito!”.

 Apesar dos constrangimen-
tos e situações que a deixam, às 
vezes, com medo e insegura, Ma-
riela se identifica muito mais com 
a noite. Para ela, torna-se algo mais 
leve e sem nenhum incômodo. “Eu 

gosto porque eu sou uma pessoa 
muito mais noturna...parece que 
eu só começo a funcionar de ver-
dade depois das 18 horas. Eu me 
sinto muito mais apta a pensar, a 
agir, planejar e fazer praticamente 
qualquer coisa. A única questão é 
o sono que acaba meio compro-
metido por uns dias depois de um 
fim de semana de trabalho; até o 
relógio biológico pegar no tranco e 
tudo mais.”, e ela complementa que 
não é algo que influencia muito. 

Sua paixão pela música e ver o 
quanto as pessoas estão curtindo 
na pista e recebendo a mensagem 
do seu som já suprem qualquer 
energia ruim que passou por ali.
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De mãe 
para filha

O amor por uma profissão 
que passou entre gerações

LAILA AGUIAR

O sonho de fazer o curso 
de Enfermagem e aju-
dar as pessoas, Ana Pau-

la herdou de outra mulher. Sua mãe. 
Dona Maria sempre expressou que 
achava bonito as pessoas usando 
branco. “Dizia que, se tivesse estu-
dado, teria feito algo relacionado 
à área da saúde”, conta Ana Paula, 
que prefere não ser identificada 
com o nome completo. A mãe era 
empregada em um hospital, o único 
da cidade de Barra da Estiva, na 
Bahia. Lá, ela trabalhava na cozi-
nha, sempre admirando a profissão 
de quem usava branco. 

Quando Ana Paula era apenas 
uma menina entrando na adoles-
cência, a mãe faleceu, mas deixou 
seu sonho dentro do coração da 
filha.

Com um sotaque leve da Bahia 
e uma voz que carrega uma calma 
e carinho, Ana Paula conta que, 
quando terminou o Ensino Médio, 
já estava decidida sobre a profissão 
que queria, mas seguir esse sonho 
seria complicado. Barra da Estiva 
não tinha o curso de Enfermagem, 
somente em Vitória da Conquista, 
cidade a 200 km de distância do 
local onde ela morava. Essa era a 
primeira opção. A segunda seria 
vir para Praia Grande (SP). 

Apesar dos problemas de dis-
tância e de dinheiro, ela decidiu 
contar ao pai qual era o seu sonho 
e dele ouviu uma manifestação de 
apoio: “Olha eu não tenho condi-
ções de dar o que você quer, mas 
eu tenho condições de dar a passa-
gem”. Então, com determinação de 
quem sabe o que quer, Ana Paula 
chegou a Praia Grande.

Na Baixada Santista, ela ficou 
hospedada na casa de familiares 
e trabalhava em um restaurante, 
mas o que ganhava não dava para 
ajudar nas despesas da casa e pagar 
o curso. Ela levou essa situação por 
um ano, mas não deu para aguen-
tar por muito tempo. Ela acabou 
voltando para a cidade natal. Após 
um ano, ela retornou à casa da tia 
e tentou novamente. 

Em 2009, ela conseguiu fazer 
o seu tão sonhado curso. Nesse 
tempo, sua adaptação na Baixada 
Santista foi muito difícil e ela “sen-

tia um turbilhão de emoções”. Em 
2010, começou a trabalhar como 
auxiliar de enfermagem e, em 
2011, fez o curso técnico.

No começo, ela trabalhava com 
home care, um tipo de atendimento 
feito em casa e tem como objetivo 
ajudar pessoas que precisam de 
assistência hospitalar 24 horas 
por dia. Assim, transforma-se um 
cômodo da casa em um “hospital”. 

Seu primeiro paciente foi um 
desafio. Muitos profissionais já 
tinham cuidado dele. Nenhum 

aguentou por muito tempo, mas 
no dia que ela entrou na casa 
desse homem, se sentiu realizada, 
mas teve medo. “No percurso até 
o Jardim Real, eu ficava pensan-
do em tudo aquilo que 
minha mãe imaginava, e 
eu estava ali, de branco”, 
relembra.

O senhor era tetra-
plégico e muito sério. Ana 
Paula acredita que, de 
tantos profissionais que 
passaram pela casa dele, 
sempre que chegava mais 
um, ele não ligava, pois 
seria só mais um. “Ele era 
muito frio”, descreve. Com todo 
cuidado e atenção, a enfermeira 

 “No percurso até 
o Jardim Real, eu 
ficava pensando 
em tudo aquilo 

que a minha mãe 
imaginava, e eu 

estava ali, de 
branco” 

conseguiu conquistar a confiança 
dele. Ela explica que era preciso 
estimular esse paciente a fazer as 
necessidades básicas, o que é um 
momento delicado.  “Era muito di-
fícil e muitas vezes constrangedor 
você fazer a pessoa fazer cocô”, 
reconhece.

Com a ideia de proporcio-
nar o melhor para o paciente, a 
enfermeira decidiu apelar para a 
imaginação dele para que ele se 
sentisse mais confortável naquele 
momento. “Imagina que a gente 

está na praia passeando, quem o 
senhor queria que estivesse com 
a gente?”, dizia.  Com isso, ela es-
timulava o paciente de uma forma 
diferente e amenizava a vergonha. 

Por essas e por ou-
tras, ele parou de ser 
ranzinza e passou a 
ter carinho por Ana 
Paula. Foi então que 
ela fez uma desco-
berta: “Eu entendi 
que meu objetivo era 
esse, que eu gostava 
daquilo que eu fazia”. 

A p ó s  q u a t r o 
anos com home care, 

Ana Paula foi trabalhar em um hos-
pital, onde tinha a oportunidade de 

Amor ao próximo, a síntese do que a enfermagem significa para a Ana Paula

Laila Aguiar

Foto de arquivo pessoal 
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atuar de madrugada. Como estava 
com a filha pequena, preferiu esse 
horário, pois assim conseguia ter 
mais contato com ela. Agora, ela 
pode ver a menina durante o dia, 
deixar na escola e até vai a reuni-
ões.  Porém há o outro lado, que 
ela conta com a voz esmorecida. 
Muitas vezes deixou a filha doente 
em casa. Nesses momentos, pensa: 
“Enfermagem é isso, eu abri mão 
disso pelo outro, para cuidar do 
outro”.

Trabalhar como enfermeira 
nem sempre são só glórias. Muitas 
vezes as pessoas culpam as pro-
fissionais pelos seus problemas, 
pelos problemas da instituição ou 
até mesmo pela burocracia que 
existe dentro do hospital. Além do 
esgotamento, existe o envolvimen-
to emocional com os pacientes. 
“Eu não dormia, ficava pensando: 
como está a família? será que eu 
vou chegar amanhã e a pessoa vai 
estar lá?”, revela.

Cada uma das centenas de 
pessoas que passam pelo hospi-
tal, diariamente, tem uma história 

diferente, com uma emoção opos-
ta. Ana Paula conta que a maior 
dificuldade é não se envolver 
emocionalmente e apenas fazer 
seu trabalho. “Mas somos seres 
humanos, temos sentimentos e 
certas coisas não passam batidas”, 
desabafa.

Um exemplo disso é a emoção 
que ela sente ao lembrar da histó-
ria de uma paciente de 14 anos. A 
garota tinha uma filha bebê e esta-
va em coma. Ela até abria os olhos, 
mas acreditava-se que ela não en-
tendia o que estava acontecendo. 
Novamente com carinho e atenção 
Ana Paula segurou a mão da pa-
ciente e disse: “Você vai ficar bem, 
você vai ver a sua filha”. Naquele 
momento a garota apertou a mão 
da enfermeira. No dia seguinte a fi-
lha da garota foi levada ao hospital 
no horário da visita. As enfermei-
ras do turno da manhã contaram 
que a paciente chegou a apertar a 
bebê e soltar uma lagrima. Um dia 
depois, a menina morreu. “Não tem 
como em algumas histórias não se 
emocionar”, diz Ana Paula.

A enfermeira ajudou essa 
família ativamente, pois percebeu 
que eram pessoas muito humildes. 
Então, ela arrecadou roupas para a 
bebê, leite, fralda e até cesta básica. 

Ana Paula entende que estar 
no turno da noite é poder ver a 
rua vazia e um silencio, mas gera 
um certo problema no sono. Ela 
conta que há dias em que não dor-
me, mas confessa: “Se eu pudesse 
ficava a noite acordada, mesmo não 
estando trabalhando, assim fazia as 
coisas do dia a dia enquanto estava 
todo mundo dormindo e dormiria 
durante o dia”.

Depois de tantas emoções com 
a enfermagem, ainda é possível 
se divertir? Para a Ana Paula sim. 
Rindo, ela confessa: “Às vezes, na 
madrugada, a gente fala que, se 
tivesse uma feijoada em casa, a 
gente comeria”. 

Para quem se surpreende, ela 
explica que essa é a vida de quem 
trabalha durante a madrugada. “Eu 
tomo um café almoço”.

Materiais de trabalho que a Ana Paula mais utiliza.

Foto de arquivo pessoal 
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É uma madrugada de 
quinta para sexta-feira 
de março. Naquele mo-

mento, a parte superior de uma 
casa comercial e sobreposta loca-
lizada na Rua Epitácio Pessoa, em 
Santos, se torna uma festa destina-
da ao público LGBTQ. Não há mais 
do que 20 pessoas no recinto, que 
não é grande, mas é bem decora-
do e confortável. A temperatura, 
sempre alta àquela altura do ano 
na cidade, é mediana no exterior. 
Dentro, o ar-condicionado funcio-
na bem. A música é um pop dos 
anos 2000. Todos dançam, bebem, 
se divertem. Até que, após alguns 

lances de escada e uns passos entre 
o hall e a pista de dança, que ocupa 
quase todo o espaço do local, chega 
uma das atrações da noite com sua 
maquiagem carregada e que beira a 
perfeição, seus cabelos loiros e seu 
salto alto. Chega Magenta.

Difícil ser indiferente àquela 
persona que se recusa a ser chama-
da de personagem. Drag queen há 
quase três anos, ela é fruto de uma 
inspiração artística do maquiador 
Christian Marccelo, que é catari-
nense de Tubarão, mas se sente 
como um guarujaense. Afinal, são 
25 anos vivendo no município da 
Baixada Santista, sua cidade desde 

que tinha um ano de idade. Magen-
ta chega, e então, cumprimenta a 
todos. Ainda que não conheça um 
ou outro rosto, ela esbanja simpa-
tia e distribui beijos na bochecha 
e abraços. De alguma forma, todos 
ali esperavam por ela.

Antes de iniciar sua perfor-
mance, ela separa alguns minutos 
para descer até a entrada da boate 
com as repórteres que marcaram 
entrevista com ela e contar um 
pouco sobre sua história em um 
lugar menos barulhento. Sentada 
à frente da casa de baixo, onde 
funciona um estabelecimento em 
horário comercial, ela transpira 

 NATHALIA PEREZ 
RAFAELA TONETTO

Nas madrugadas, o maquiador Christian Marccelo dá vida à drag queen 
Magenta, persona que garante seu sustento e o faz expressar sua arte
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muito. Não são tantos quilos de 
roupa, mas as camadas de tecido 
somadas à correria para sair de um 
trabalho e chegar a outro no horá-
rio combinado a fazem suar como, 
sempre fez desde que decidiu viver 
da sua arte. Arte de ser Magenta.

Christian divide o emprego de 
maquiador com o de drag queen. 
As profissões não são opostas 
para ele.  “O universo em que eu 
sou imerso por causa do trabalho 
é muito vizinho ao drag queen. Era 
uma necessidade que eu tinha de 
expor coisas que eu não conseguia 
expor em uma cliente, por exem-
plo. A Magenta veio da necessidade 
de colocar para fora essa persona 
que a gente tem, porque é muito 
comum que nós do mundo LGBTQ 
nos sintamos muito isolados. Isso 
que eu faço na noite é a forma que 
eu enxerguei beleza na minha vida 
inteira e sempre fui reprimido”, ex-
plica ele, que recorda as vezes que 
apanhou por usar batom escondi-
do na infância. “Sempre gostei da 
arte no geral”.

O maquiador já era assíduo 
frequentador de eventos para o 
público LGBTQ quando alguns 
amigos, que eram produtores de 
festas em Santos, comentaram que 
precisavam de uma drag queen 
para cobrir um evento. “Um deles 
chegou em mim e disse: ‘eu sei que 
você maquia e sei que você conse-
gue fazer isso, então vem’, e eu fui. 
A Magenta surgiu naturalmente. 
Depois de dois meses, eu me mon-
tei pela segunda vez. Aí a terceira,  
a quarta... E aí, o resto é história”, 
diz, com um largo sorriso.

No começo, no entanto, não 
era fácil conciliar ambas as ocupa-
ções. Inclusive, Christian trabalha-
va, ainda, como professor de inglês, 
dando aulas quatro vezes por se-
mana. Em um certo ponto, ele lar-
gou o que era seu terceiro emprego 
em grau de importância e passou 
a se dedicar mais à Magenta. Ele 
percebeu que não era mais um 
hobby levar em média três horas 
de seu dia montar (como as drag 
queens chamam todo o processo 
de arrumação, da maquiagem ao 
look) e se apresentar em eventos. 
Hoje, é ela quem coloca a comida na 
mesa de Christian. Junto, claro, aos 
seus trabalhos como maquiador. Os 

dois, porém, rendem dificuldades a 
ele em determinados meses. Vida 
de profissional autônomo, como 
ele mesmo destaca.

O sucesso de Magenta come-
çou na noite santista, mas, por 
meio das redes sociais, se expandiu 
e já até subiu a Serra e cruzou a 
divisa de São Paulo com o Rio de 
Janeiro. É, por sinal, pela internet 
que ela faz boa parte da divulgação 
de seu trabalho. Em seu Instagram, 
ela participa de desafios de ma-
quiagem que são febre na web e 
publica vídeos de transformação, 
deixando  Christian para trás e se 
tornando  Magenta.

“E por que o nome ‘Magenta’?”. 
Por já ter atuado como designer 
gráfico anteriormente, Christian 
sabe de cor e salteado os tons das 
cores. Sua cor favorita, como ele re-
vela, é o magenta, uma variação do 
rosa. “Além disso ter influenciado 
muito na escolha, tem um filme que 
eu gosto, meio trash, dos anos 70, 
chamado The Rocky Horror Picture 
Show. Nele, tem uma personagem 
que eu amo e se chama Magenta. 
Queria um nome que tivesse um 
impacto grande e definisse quem 
eu sou”, diz o maquiador. E é jus-
tamente a maquiagem que conecta 

a Magenta drag queen e a Magenta 
personagem de cinema.

Após abrir sua vida 
e conceder a entrevista, 
Magenta subiu nova-
mente as escadas e pe-
gou seu microfone, que, 
naquele dia, resolveu 
não funcionar. Era hora 
do show, e a drag garan-
tiu que não deixaria a 
falha técnica a abalar. Em seguida, 
começa a tocar “Candyman”, can-
ção de Christina Aguilera, escolhi-
da pela artista guarujaense para 
fazer sua performance naquele dia. 
Com referências burlescas em suas 
montações e em seus repertórios, 
Magenta se declara fã da cantora 
americana e de outros ícones da-
quele tipo de arte, como Marilyn 
Monroe e Dita Von Teese. Isso fora 
as inspirações entre drag queens, 
entre as quais estão Pabllo Vittar 
e RuPaul.

Apoiada pela mãe, com quem 
mora, Magenta se sente privilegia-
da por, de um modo geral, não so-
frer preconceito. Ela rememora um 
caso. Certa vez, estava passando 
pela região portuária de Santos e 
foi abordada por um rapaz, que ela 
pré-julgou que poderia ter alguma 

reação homofóbica, como a própria 
comenta. “Quando ele 
começou a chegar perto 
de mim, eu tremi intei-
ra. Pensei: ‘Meu Deus, 
é hoje, tchau galera, 
um beijo, foi um prazer 
conhecer vocês’. Ele 
chegou perto e falou: 
‘Olha, a minha mulher 
vai amar ver você. Eu 

posso tirar uma foto contigo?’. 
Fiquei impressionada de como a 

gente também tem alguns precon-
ceitos de vez em quando”, expõe a 
drag. No entanto, ela já foi alvo de 
comentários preconceituosos.

Magenta é a cor da diver-
sidade. Produzindo conteúdo, 
oferecendo entretenimento e 
servindo como um espelho para 
muitos LGBTQs, a drag queen faz 
o que gosta. Mas nem tudo são 
flores. Ou melhor, nem tudo são 
cílios postiços, pó translúcido e 
paletas de sombra. Colocar o salto 
e a peruca dói. O corselete aperta. 
Ao chegar em casa vinda de uma 
festa em que performou, Magenta 
tira a roupa e Christian se vê com 
marcas e cicatrizes. “Ser Magenta é 
dor. Você abre mão de muita coisa. 
Do seu sono, de uma estabilidade 
financeira… Mas é uma dor que 
vale muito a pena sentir. É uma 
coisa meio masoquista, que dói e 
a gente gosta”, confessa.

 “Ser Magenta é 
dor. Você abre mão 

de muita coisa. 
Mas é uma dor que 
vale muito a pena 

sentir”

Divulgação/Universitè de Montréal

Christian leva horas para montar

Magenta divulga suas maquiagens e performances pelas redes sociais e coleciona mais de 5 mil seguidores no Facebook e Instagram

Drag queens não são personagens, e sim personas, explica Magenta

Fotos: Nathalia Perez
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Aroma
noturno

LÍLIAN RABELO 
THAUANA VASCONCELOS 

Fotos: Lílian Rabelo 

Yasmin é muito vaidosa. Ela passa duas horas na frente do espelho se 
embelezando para depois ir trabalhar nas ruas de Santos

Com a essência de uma flor Yasmin atrai vários homens para 
juntos viverem momentos de lúxuria

Vestindo biquínis ou roupas 
transparentes, Yasmin Lopes 
da Silva caminha pelas ruas 

de Santos para mais uma noite de 
trabalho, com toda essência que 
carrega uma flor, que beija-flor 
nenhum foi capaz de roubar. Das 20 
às 23h30, essa mulher de 40 anos 
acompanha homens mais velhos 
e mais novos, sóbrios e bêbados. 
Não rejeita ninguém. Ao trabalhar 
todos os dias, ela ganha em torno 
de três a cinco mil reais por mês.

Seios fartos de silicone indus-
trial, usa batom vermelho e tem 
madeixas loiras para esconder os 
fios brancos. Nem sempre teve 
essa aparência. Nasceu em um 
corpo masculino e desde criança, 
quando via seu reflexo no espelho, 
dizia que “aquilo” não era o seu 
verdadeiro eu. Assim como a flor 
Yasmin, que com toda sua beleza e 
fragrância sabe que está destinada 
à perfumaria, a mulher sabia que 
seu aroma era feminino e que per-
tencia ao mundo dos homens de 
outra maneira. A infância marcada 
por descobrimentos, a tornou-se 
ainda mais difícil por ser uma pes-
soa com deficiência.

Seu corpo estava sempre em 
evidencia. Caçula de três filhos, 
Yasmin conheceu o julgamento 
muito cedo, até do próprio irmão. 
Mas nada a impediu de buscar se-
quem ela queria ser. Ao entrar em 
banheiros masculinos, o pequeno 

Sidney Lopes da Silva sentia que 
não pertencia àquele lugar. No ca-
minho da escola para casa, quando 
avistava travestis, sentia o desejo 
e sonhava com o dia em que se 
tornaria uma mulher. w, pensava.

Enquanto os seios da irmã 
cresciam com a chegada da pu-
berdade, Sidney ganhava cada vez 
mais traços masculinos. A insa-
tisfação com a aparência causava 
angústias e muita tristeza. “Esse 
corpo não é meu”, dizia. Yasmin 
parecia um sonho cada vez mais 
distante. Aos 15 anos seu maior 
desejo era colocar próteses de 
silicone e fazer cirurgias plásticas, 
mas um procedimento custava em 
torno de seis mil e outro mais três 
mil reais. Valor muito distante do 
apertado orçamento familiar.

A família sabia de sua vontade, 
mas o pai, mineiro, jamais arcaria 
com essas despesas, porque para 
ele “homem é homem e mulher 
é mulher”, e como religioso que é 
achava que era obra de satanás. O 
sentimento de rejeição não a aba-
lou. Ela sabia que seria difícil, mas 
não impossível.

Aos 16 anos, quando deu início 
ao seu trabalho nas ruas, o pai a 
expulsou de casa. Achava uma saf-
deza. Hoje, no entanto, mesmo que 
não tenha deixado de ser garota de 
programa, o que não demonstra ter 
interesse em fazer, já que é nítido 
que tem paixão pela prostituição, 
sua relação com o pai foi restabe-
lecida. Dividindo o mesmo quintal 
repleto de plantas e um louro fa-
lante, vivem uma relação familiar 
respeitosa. Mesmo assim, embora 
os anos tenham se passado e a filha 
tenha feito a transição, o pai ainda 
a vê e a trata como uma pessoa do 
sexo masculino.  

Ao longo da sua trajetória, 
Yasmin fez muitas amizades com 
mulheres transexuais. Quando 
tinha cerca de 16 anos, conheceu 
uma travesti aracajuana que mo-
rava na rua Bittencourt, em Santos, 
e trabalhava com prostituição. Por 
causa do Porto, a cidade recebia 
muitos estrangeiros e a procura 
por acompanhantes, por parte dos 
que desembarcavam, era muito 
alta e gerava muito dinheiro.

Na época, Yasmin era apenas 
um menino gay que sonhava em 
ser travesti e tinha como inspira-
ção a amiga de Aracaju. A plástica 

no nariz, as próteses, as curvas 
femininas, as viagens caras, ter 
nome e ser falada eram suas metas 
de vida. “Porque eu via que aquilo 
era bonito e eu queria ser uma 
mulher daquela, mas eu não tinha 
condições”.

Yasmin enviava para a mãe diversos objetos da Itália e um deles foi a ban-
deira do Brasil que atualmente enfeita a cabeceira de sua cama

“Porque eu via que aquilo era 
bonito e eu queria ser uma 
mulher daquela, mas eu não tinha 
condições”
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O salto 
da vida

Um homem adulto, com 
força de vencer desde 
os primórdios de sua 

existência difícil e batalhadora. 
Estácio Luiz Aloísio Guimarães é o 
nome dele. Possui olhos caídos, um 
semblante tímido e, com o timbre 
calmo de sua voz, transmite paz. 
Atualmente, é técnico em química 
e corretor de seguros, mas tudo 
começou no Sertão da Bahia, em 
sua humilde família, que sempre o 
acolheu e quis o seu melhor.

Ainda criança, com apenas 
10 anos, sem saber ler e escrever, 
mudou-se para Santos com sua 
avó, que juntos compraram uma 
passagem só de ida para o futuro. 
Sem saber o que lhes esperava, 
deram a cara a tapa na busca por 
uma oportunidade de fazer a dife-
rença, de ser diferente do que já 
era conhecido em seus conscientes. 
Com os raios de sol iluminando as 
janelas do ônibus, sonhos transcor-
riam na mente de Estácio.

Os primeiros anos na nova 
cidade foram difíceis. Luiz, ainda 
analfabeto e precisando se matri-
cular na escola, complicou mais 
ainda sua situação, mas isso não 
o deixou abalado. Procurando por 
respaldo em livros, conseguiu uma 
de suas primeiras conquistas, a al-
fabetização. Mérito de um menino 
que se espelhou em si e o seguiu 
seu destino com unhas e dentes, 
com maturidade suficiente para 
distinguir o que deveria ser feito 

Do sertão ao litoral: o sonho de um futuro distante
Fotos:  arquivo pessoal

BEATRIZ ORNELAS
MARCELLA PASSAES

Depois de fases conturbadas, Luiz (homem da direita) finalmente atinge seu espaço se sucesso pessoal e profissional.

Ao deixar a casa onde cresceu 
e ir parar nas ruas, Yasmin encon-
trou refúgio na casa da amiga, onde 
foi acolhida e recebida de braços 
abertos. Ela limpava o local, fazia 
compras no mercado e recebia um 
pagamento. “Você me ajuda e eu 
te ajudo”, esse foi o combinado. A 
travesti colocou Yasmin no mun-
do da prostituição e assim ela foi 
guardando todos os trocados que 
conseguia na rua e juntava com os 
que recebia pela limpeza. Yasmin 
considerava aquela atitude como 
um ato de amor. A mulher ajuda-
va-a a realizar seu maior sonho. E 
ela conseguiu. Tudo o que almejou 
para sua vida alcançou.

Yasmin e sua total sem-vergo-
nhice em falar semipudores car-
nais e se vê, como alguém sem pre-
conceitos, mas no que diz respeito 
à religião e práticas ritualísticas se 
mostra alguém totalmente conser-
vadora. Toda sua feminilidade e a

Yasmin, no entanto, enfrenta 
contradições. A mulher que saiu de 

casa e rumou para Europa à procu-
ra da realização de um sonho ado-
lescente, diz com convicção que, 
por sua fé, abriria mão de tudo. Não 
é conivente. Não que sua religiosi-
dade seja questionável. Porém, seu 
olhar expressa a paixão, a vaidade, 
o prazer que tem em acompanhar 
homens em seus momentos de lu-
xúria. Enquanto cidades dormiam, 
Yasmin sentia-se como refúgio de 
quem procurava amparo ou apenas 
uma noite de satisfação.

Hoje, com 40 anos, há três 
possui seus documentos sociais. E, 
apesar de dizer que tem tudo, ela 
ainda acalenta desejos conflitantes. 
Em seu cômodo de descanso, com 
a bandeira do Brasil pendurada 
acima da cabeceira, mas. Ela conta 
que, sua maior vontade é voltar 
para à Itália, onde teve os melhores 
momentos. Mas como poderia? 
Sua mãe, por quem nutre o maior 
carinho deste mundo, ainda que 
também a trate como ele, a faz 
firmar raízes onde está. A baiana 

transborda amor em cada palavra 
que se põe a dizer sobre a filha. E 
Yasmin prontamente declara: “só 
vou quando ela morrer”.

Assunto mordido, mas infeliz-
mente um destino inevitável para 
os seres humanos. A morte visitou 
e levou consigo a vida da senhora 
que Yasmin cuidava com tanto cari-
nho e amor. Durante o dia passava 
ao lado da idosa e à noite deitava-
-se com os mais diversos homens. 
E mulheres! Apesar de não ser do 
seu agrado, Yasmin encara com 
profissionalismo o serviço.

Falando em profissionalismo 
já houve vezes em que deixou para 
escanteio toda a ética do trabalho 
e se envolveu com o cliente. Foi 
em São Paulo, no ano de 2004. Um 
dentista renomado, muito char-
moso e belo, no início se mostrava 
carinhoso, mas, com o passar do 
tempo, mostrou a real face. Yas-
min descobriu que ele se drogava. 
Ambos ficaram amedrontados 
com a situação. Ele acreditava que 
a Yasmin chamaria a polícia para 
que o levasse. Já ela, conta que 
tinha pavor de que ele lhe tirasse 
a vida. Por isso resolveu dar um 
basta. O dentista não aceitado 
bem, pois, segundo ele, sua beleza 
e profissão eram o suficiente para 
que Yasmin ficasse com ele. Foi aí 
que ela voltou a ser profissional e 
deixou de lado a mulher que caiu 
em encantos. Como ela mesma de 
forma incisiva disse: “beleza não 
enche barriga, não coloca comida 
na mesa, e que assim como ele ou-
tros homens passariam em minha 
vida”.

Devota de São Jorge Guerreiro, 
abençoada por exu e pomba gira, 
ao sair de casa, Yasmin pede pro-
teção, clama por bênçãos e roga 
que tenha uma noite próspera de 
trabalho. Apela a Oxóssi, o orixá da 
fartura, Oxum, a Deusa do amor, e 
Iansã dona dos ventos. Yasmin reza, 
reza, como diz o ditado: “quem não 
sabe rezar xinga Deus”. Ela já viu 
travestis queridas serem mortas, 
não deseja o mesmo fim, assim, 
ela oferece abrigo em seu corpo 
por algumas horas, encontrou no 
terreiro de candomblé o amparo. 
E não se arrepende, mesmo que 
lhe custe sua identidade de uma 
mulher que trabalha com sexo, mas 
que nunca foi só isso.

Aos seus orixás Yasmin pede proteção, clama por bênçãos e roga que tenha 
uma noite próspera de trabalho 
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e o que deveria ficar, para sem-
pre, em seu passado.

Na quarta série, com sua avó 
arcando com o aluguel de onde 
viviam, o Luiz se viu na obrigação 
de começar a trabalhar, ainda que 
fosse apenas uma criança. Assim, 
transferiu sua matrícula para o 
período noturno. Apesar da pouca 
idade, sabia que precisaria ajudar 
nas despesas da casa.

Desde bar, até açougue, foram 
os primeiros ambientes em que 
Luiz ganhou experiência. O cheiro 
de bebida alcoólica servida aos 
clientes do estabelecimento e os 
cortes de uma carne bovina entre-
gues às pessoas cheias de apetite, 
que ali procuravam pelo pedaço 
mais suculento, foram momentos 
marcantes na memória de Luiz

Deixando de lado seus sonhos 
de criança e vivendo a realidade 
que lhe foi imposta, o menino pas-
sou a trabalhar em uma corretora 
de seguros, em Santos, e teve mais 
condições de ajudar a família na 
Bahia. O que, prezando os seus 
nobres valores desde pequeno, 
era questão de honra, já que, ape-
sar das condições difíceis, o que 
nunca lhe faltou foi o imenso amor 
recebido.

O brilho nos olhos de Luiz é 
inevitável ao lembrar das amizades 
que fez em um dos momentos mais 
difíceis de sua vida, principalmen-
te Richard que é uma das peças 
mais importantes de sua história. 
“Não conhecia ninguém e ficava 
olhando as crianças brincarem 
na rua do meu portão. Até que a 
mãe de Richard gritou da janela: 
chama esse menino para brincar 
com vocês!”. Luiz considera que, a 
partir daquele momento, ganhou 
uma segunda família.

Uma criança, quando solitária 
e sem amizades, não consegue 
se desenvolver de maneira plena 
e sadia. É necessário que haja o 
engajamento infanto juvenil com 
outras pessoas de sua faixa etária. 
Tal amizade construída logo na 
infância foi consolidada até os dias 
atuais, numa batalha entre a diver-
são e as responsabilidades que a 
vida impôs a Luiz desde tão novo. 

Com a ajuda de seu mais novo 
amigo, o jovem pôde, além de tudo, 
sorrir e se divertir. Richard foi seu 
braço direito durante muitos anos 
o ajudou quando precisou e esteve 

presente nos momentos de alegrias 
e tristezas, também. Para uma 
pessoa que não conhecia quase 
ninguém em uma nova cidade, fa-
zer um amigo que esteve presente 
ao máximo tornou-se parte de sua 
família, já é uma grande vitória 
pessoal.

Luiz então conseguiu uma 
oportunidade em uma corretora, 
foi convidado para ser funcionário 
da Itaú Seguros e, ao sair de lá, o 
chamaram para atuar como auxi-
liar em um laboratório de pesquisa 
e desenvolvimento, localizado em 
Mauá. Por morar em Santos, subia 
e descia a Serra todos os dias e mal 
sabia que a mudança em sua vida 
e a dificuldade em conciliar seus 
afazeres estava apenas começando.

Trabalhando como auxiliar 
descobriu o amor por química, 
decidindo assim ingressar em uma 
universidade. Para completar seu 
momento de realização, recebeu 
uma proposta para trabalhar na 
Copebras, empresa que se dispôs a 
custear todas as despesas de seus 
estudos. E, a partir daí, iniciou sua 
vida profissional, de fato, enquanto 
a cidade dormia. 

A química que estava estudan-
do foi atrelada a química existente 
em seu coração. A vontade de 
vencer e crescer na vida sempre 
falou mais alto para Luiz. Ao per-
ceber que teria a oportunidade de 
agarrar com unhas e dentes seus 
estudos e seu trabalho, não titu-
beou, seguiu em frente.

Apesar de sua vontade, em 
decorrência de trabalhar de tur-

no, em sua maioria durante a 
madrugada, Luiz passou a sair da 
faculdade direto para o trabalho 
e, até mesmo, faltar nas aulas para 
cumprir suas infinitas horas de 
expediente. Foram anos tão difíceis 
que, infelizmente, não permitiram 
com que o rapaz concluísse o curso 
que desejava. Mais para frente, o 
arrependimento bateu à porta.

Mesmo decepcionado em ter 
deixado um sonho de lado, não 
se deixou abalar, sabia que todos 
seus esforços valeriam a pena e 
que nada seria em vão. Luiz não 
possuía apenas um desejo, e sim, 
diversos, o que fez com que ele 
seguisse em frente.

Enfatiza dias de extrema 
exaustão, em que sequer conseguia 
manter os olhos abertos. Porém, 
mesmo com dificuldades, seguiu 
em frente pensando que chegaria 
em dias melhores. Demonstran-
do gratidão por sua trajetória, o 
corretor ressalta a importância 
do pensamento positivo diante de 
situações extremas. 

Quando seu turno era da meia-
-noite às 8 horas, as situações 
passavam e ser mais difíceis e o 
cansaço batia com mais força. “Os 
primeiros anos de adaptação foram 
terríveis”, relatou Estácio Luiz. 

Ainda, comenta que guarda 
as lembranças que poucos teriam. 
“Quando você está no ônibus du-
rante a madrugada, está dormindo 

ou está se atentando às peculiari-
dades da vida noturna. Afinal, exis-
te vida enquanto a cidade dorme, 
não é?”

Ressalta que viu casais discu-
tindo, prostitutas com um sem-
blante de cansaço físico e mental, 
jovens visivelmente alterados e 
tropeçando em seus próprios pés, 
entre outros. “É uma loucura ver 
tanta gente diferente e, ao mesmo 
tempo, igual em um período de 
tempo tão curto”.

Além disso, diz que uma mu-
lher em específico o marcou. “Ela 
era jovem e bonita, a via quase 
todos os dias uniformizada com o 
filho pequeno no ponto de ônibus. 
Sabia que a gente compartilhava o 
mesmo sentimento de luta, você 
acaba se identificando com as 
pessoas que passam e isso, de certa 
forma, te conforta”. 

Para complementar a renda, 
ainda fazia seguros e criava sua 
clientela, fazia seu nome e ganha-
va credibilidade para si, por isso, 
também, a necessidade do trabalho 
durante a madrugada. Luiz neces-
sitava de mais horas durante o 
seu dia e a alternativa encontrada 
foi utilizar dos momentos onde 
grande parte das pessoas está 
dormindo, para fazer o que nem 
todos fazem e chegar aonde poucos 
chegam.

Mesmo depois de 32 anos 
trabalhando durante a madruga-
da, Luiz enfatiza que o que mais 
o marcou positivamente foi o 
reconhecimento de seus clientes, 
amigos e família por seu esforço. 
“É nessas horas que você percebe 
que realmente vale a pena”.

Em meio a uma rotina inco-
mum, ele resolveu se dedicar a um 
sonho antigo que era se formar 
em Pedagogia. O curso foi feito 
totalmente através do Ensino à 
Distância (EAD) e mesmo com o dia 
a dia o impossibilitando de criar 
sua própria escolinha, um dia ele 
espera que aconteça, já que, para 
ele, nada é impossível e sonhos são 
feitos para sra serem alcançados.

Luiz tem quatro filhos e, se-
gundo ele, eles são sua maior for-
ça para seguir em frente. O mais 
velho, Saulo, foi o que menos teve 
contato com o pai na infância e 
é nesse momento que o corretor 
expressa a sua gratidão por seus 
amigos, principalmente Richard. 
Durante os momentos em que ser 
um pai extremamente presente 
era quase impossível, foi possível 
contar com as amizades, que ajuda-
ram Luiz a garantir que seus filhos 
fossem sempre bem amparados.

“Ele levava o meu filho para 
a praia e jogar bola, coisas que eu 
queria fazer mas não podia”. Luiz 
relata que essa foi, sem dúvidas, a 

parte mais difícil de sua trajetória. 
Vanessa é sua segunda filha e tam-
bém teve dificuldades em lidar com 
a rotina. “Filhos são uma bênção 
e, quando você está com eles, as 
coisas começam a dar certo natu-
ralmente”. 

Hoje, com os dois filhos mais 
novos a rotina é mais leve, pois 
como tem o próprio negócio con-
segue ter mais flexibilidade para 
fazer com os dois filhos mais novos, 
Beatriz e Estácio Júnior, o que não 
pôde fazer com os dois primeiros. 
“As coisas simples do dia a dia nos 
dão forças para seguir em frente, 
mesmo com o cansaço”. 

A sensação de poder propor-
cionar uma vida melhor para os 
filhos comparada a difícil infância 
que Luiz teve é inenarrável. Tor-
nou-se gratificante olhar nos olhos 
das mais novas crianças da família 
e ver que é possível que a cada 
nova geração as coisas melhorem 
e sejam cada vez mais prazerosas. 

Com uma história de vida ad-
mirável, Luiz  conseguiu enfrentar 
mudanças drásticas em sua vida 
desde pequeno, lidar com respon-
sabilidades de adulto ainda quando 
criança, constituir sua própria 
família e dar a ela o melhor que 
pôde e que não pôde. Atualmente, 
considera-se um vencedor, que 
passou por altos e baixos mas 
nunca deixou a peteca cair. Seguiu 
firme e alcançou seus objetivos 
profissionais e, principalmente, 
pessoais.
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BEATRIZ ARAUJO
MARCELA ALONSO

A textura e o sabor dos pães feitos por 
Josmário Alves da Silva tornam seu talento 
reconhecido pelos moradores das redondezas 

da Panificadora Santo Antônio, na Vila Belmiro, 
onde trabalha. Conhecido como Mário pelos 
funcionários do estabelecimento, sua reputação é 
fermentada durante as madrugadas que passa em 
claro, preparando mais de dois mil pães, seis dias 
por semana.

Aos 48 anos de idade, dedicou mais da metade 
da vida ao trabalho como padeiro. Apesar disso, os 
pães nunca foram sua primeira opção, muito menos 
seu grande sonho. O que, de fato, ditava o ritmo de 
Josmário eram as cordas de seu violão. Porém, ao se 
mudar com 16 anos do sertão de Pernambuco para 
o Rádio Clube, na Zona Noroeste de Santos, trocou a 
música pelos fornos ao encontrar a primeira opor-
tunidade de trabalho em uma padaria.

Inicialmente, atuou como ajudante de padeiro 
das 22h30 às 7 horas. Não tinha registro em carteira, 
mas foi como uma escola para o início de sua pro-
fissão. Até que um dia, o padeiro principal faltou e 
seu patrão ficou desesperado sem saber o que fazer. 
“E eu falei ‘eu sei como que faz’”, relembra Josmário, 
que tomou a frente da cozinha naquela noite. Seis 
meses depois, sua carteira profissional foi assinada 
e ele assumiu a vaga por dois anos.

Josmário passou de padaria em padaria ao 
longo dos dez próximos anos, sempre trabalhando 
durante a madrugada. Até que, ao ser demitido por 
uma delas, acabou mudando de profissão. Virou 
vigilante noturno de um mercado, ainda no Rádio 
Clube, e seguiu neste emprego por cerca de cinco 
anos. O horário das 21h20 às 7h20 da manhã não 
foi atípico para ele, pois já estava acostumado com 
o trabalho noturno. Esse não foi um problema. 

Mas, apesar de não se assustar com a arma que 
carregava durante o expediente, devido às recorda-
ções de sua infância no sertão, o que lhe dava medo 
era a crescente violência do País. “A qualquer mo-
mento, você pode estar em confronto com tiroteio. 
Aí o negócio de ser vigilante é bem quente”. 

Após ponderar sobre os riscos, optou por retor-
nar à padaria. Segundo Josmário, há perigo nas duas 
áreas. A diferença é que, na cozinha, é o responsável 
por sua própria segurança. Já como vigilante, “por 
mais que você esteja atento, vai acontecer. Não 
depende só de você”, ressalta. O salário das duas 
profissões também não é muito diferente, girando 
em torno de um pouco menos de 3 mil reais. Então, 
para ele, não valia a pena pôr sua vida em risco. Além 
disso, essa decisão deixava seus familiares muito 
mais sossegados.

Agora, o padeiro, por destino e opção, trabalha 
há menos de um ano na Panificadora Santo Antô-
nio, que fica a 30 minutos de distância de sua casa. 
Pontual em seus compromissos, Josmário diz que 
o segredo para trabalhar na madrugada é ter uma 
rotina regrada. Todo dia ele faz tudo sempre igual. 
Chega em casa às 8 horas. Toma banho, café 

O GANHA-PÃOO GANHA-PÃO
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Farinha, água, sal e fermento são 
os companheiros noturnos de 
Josmário, que passa as madrugadas 
sozinho na cozinha da Panificadora 
Santo Antônio e produz cerca de 2 
mil pães por noite

de lentidão e as vistas embaçadas 
são companheiras do itinerário na 
maioria dos dias, mesmo familiari-
zado. Mas, entre trancos e barran-
cos, o carinho pelo ofício surgiu.

Seu anseio pelo novo o motivou 
a superar os obstáculos da pro-
fissão. Josmário é habilitado para 
trabalhar como motorista, dirigir 
caminhão e tem curso de tiro. Com 
a profissão de padeiro, a sede por 
conhecimento não foi diferente. 
“Sempre quis saber de muitas coi-
sas. Quando quero aprender algo e 
vejo que tem curso aberto, eu vou lá 
e faço”, explica. Agora, além de sua 
longa carreira como padeiro, seu 
currículo conta com duas especia-
lizações em panificação e um curso 
de confeitaria pelo SESI, de duração 
de seis meses.

Mas Josmário conta que pre-
fere os pães tradicionais aos con-
feitados. “Para fazer um bolo de 
casamento desde o começo, por 
exemplo, demoram umas três ho-
ras e meia. Chega a ser frustrante 
porque exige muitos pesinhos pe-
quenos, como cinco gramas disso 
e cinco gramas daquilo. Qualquer 
coisinha pode dar errado”. Já para 
fazer 500 médias, segundo ele, leva 
meia hora. Ele prefere a praticidade.

Agora, na padaria em que está, 
seu trabalho é focado em produzir 
pães franceses – conhecidos como 
médias -, carás e alguns outros pães 
doces como pão de rosca e pão de 
creme. Todos em grande escala. 
Para isso, o primeiro passo da noite 
é higienizar as assadeiras. No total, 

são batidas três massas, começan-
do com a receita das massas doces. 
Ele termina de cortar os pães carás 
e parte para o pão francês. Arruma 
todos nas assadeiras e os coloca 
nos fornos. 

O passo a passo sempre é igual. 
Mas, de vez em quando, contratem-
pos acontecem. Josmário conta que 
todo o trabalho demanda muita 
atenção e que opta por utilizar um 
temporizador. “Se você esquece de 
ligar o temporizador e se perde no 
tempo, acontece de ir vai lá ver e o 
pão já estar preto. Faz parte”. Ao 
tocar neste assunto, soltou uma 
risada irônica ao lembrar de histó-
rias de padeiros que passaram por 
seu caminho. Diz que não existe 
um padeiro que nunca queimou 
nada. “Esquecimento não é porque 

a pessoa quer, né? Você 
esquece e pronto”.

Mesmo que seja 
sem querer, Josmário 
ressalta que há um 
prejuízo. “Se você fica 
sempre queimando as 
fornadas, é uma perda 
para o patrão e ele vai 
começar a ver você 
com outros olhos”. Em 
sua trajetória passan-
do por várias padarias, 
ele conta que há chefes 
que descontam o valor 
no salário do padeiro, 
“para ele ficar mais 
esperto”. Nesta pada-
ria em que está, nunca 
queimou nada.

Em meio a tudo 
isso, para ele, o grande 
presente da profissão 

é saber que, todos os dias, o resul-
tado de sua jornada de trabalho 
chega quentinho na mesa de várias 
famílias da Vila Belmiro. Josmário 
comenta, em tom orgulhoso, como 
a simples caminhada diária até 
o ponto de ônibus no fim de seu 
expediente lhe faz bem. Ele vê as 
pessoas cruzarem seu caminho, 
indo em direção à padaria, e diz 
pensar com convicção: “Essa pes-
soa vai comer o meu pão”. Imaginar 
que seu trabalho será disfrutado 
por tantos, dá cor às noites pas-
sadas em claro. “Eu me sinto bem 
em saber que trabalho com uma 
coisa que agrada muitas e muitas 
pessoas. O dinheiro é bom, mas 
isso não tem preço”.

e assiste o telejornal diário. 
“Nisso o sono ainda não vem”, 
comenta. É apenas por volta das 
10h30 que ele se deita. Acorda às 
14h30 para almoçar e cumprir com 
as obrigações rotineiras. Dividindo 
a casa com sua esposa Maria José, 
com quem é casado há 11 anos, 
é nesse momento do dia que, de 
vez em quando, relembra acordes 
no violão ou volta sua atenção à 
sétima arte na televisão. Então, às 
16 horas, dorme por mais quatro 
horas. Ao acordar, enquanto a 
maioria da cidade está indo dormir, 
Josmário se arruma, pega o ônibus 
municipal e chega ao trabalho às 
22h30. “Meu horário é 23 horas, 
mas sempre chego adiantado”.

Essa rotina é diferente apenas 
um dia por semana. Aos sábados, 
Josmário não trabalha 
e passa o dia na compa-
nhia de Luciana Teles, a 
filha de 14 anos, fruto 
de seu primeiro casa-
mento. Ela mora com a 
mãe e só consegue ver 
o pai durante esta folga, 
porque os horários não 
batem. Apesar de passa-
rem pouco tempos jun-
tos, Josmário fala dela 
com brilho nos olhos. 
Luciana não quer ser 
música, nem trabalhar 
em uma padaria quan-
do crescer. Ela pensa 
em muitas possibilida-
des, mas gosta muito de 
animais, conta Josmário 
abrindo um sorriso, de-
monstrando confiar nas 
decisões da filha. 

A relação de Josmário com a 
madrugada, construída durante os 
mais de 20 anos trabalhando nessa 
rotina “invertida”, é um dilema para 
ele. Ao mesmo tempo em que de-
sabafa sobre nunca ter gostado de 
trabalhar nesse período, se anima 
ao lembrar do lado positivo. Voltar 
para casa para descansar, enquanto 
observa todos indo à correria, é 
uma das vantagens que aprecia. 
Também dá para ir ao banco e 
fazer exames sem ter que faltar no 
trabalho. 

Apesar do otimismo do padei-
ro, o sono da madrugada é cruel. 
“Por mais que você durma durante 
o dia, chega a noite e o sono vem. 
Você pode dormir por 8 ou 9 horas, 
mas o sono aparece”. A sensação 

“Sempre quis saber de “Sempre quis saber de 
muitas coisas. Quando muitas coisas. Quando 
quero aprender algo e quero aprender algo e 

vejo que tem curso vejo que tem curso 
aberto, eu vou lá e faço”aberto, eu vou lá e faço”
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