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1 As palavras estão por toda parte

Tudo são palavras
(à memória do Colega Astorfo)

Alberto Pinheiro 

Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados
Área de Redação

Em pé, na entrada de sua sala, Afrânio conversava com um de nossos colegas 

de trabalho. Foi a primeira vez que notei sua presença: a voz grave extra-

vasava os limites da boca como se vencesse, no último momento, a atração 

irresistível de uma força que a puxava de volta a seu centro gravitacional.

- Les mots sont partout1 – ele dizia, em tom irônico, abrindo os braços e 

mostrando as palmas das mãos. – Les mots sont partout.

O colega, cujas feições já não lembro, retraíra-se um pouco, encolhido diante 

do espetáculo. O gigante, geralmente calado e discreto, arqueava levemente 

os ombros largos e pesados, enquanto expunha sua concepção do universo. 

Nesses momentos de reflexão em voz alta, a expressão do rosto cansado se 

transformava e adquiria uma jovialidade e uma intensidade surpreendentes.

Não lembro de muitos detalhes daquele primeiro contato. Se fecho os olhos, 

me vem à mente uma sala repleta de papéis, um pouco mais confusa do que a 

maioria das salas vizinhas. Sobre a mesa, pilhas de trabalhos por fazer, livros 

de consulta, anuários, recortes de jornais. Ao passar, pressenti o cheiro da 

poeira acumulada ao longo dos anos. Era a primeira contradição do gigante 

Afrânio: poeira e juventude, passado e futuro mesclavam-se numa persona-

lidade complexa, cuja inquietude estava quase sempre encoberta pelos trajes 

puídos e pelas lentes escuras dos óculos antiquados.
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Ex-seminarista, ele havia recebido uma educação rigorosa, marcada por 

hábitos franciscanos e grande expectativa dos pais em relação a seu desem-

penho acadêmico. Ele deveria ser o complemento espiritual de uma família 

que havia se dedicado com afinco, no interior paulista, a sua vocação para a 

acumulação material.

Segunda contradição de Afrânio: intelectual com incursões no mundo dos 

estudos clássicos, cotejou Apolo e Dionísio, bebeu na retórica de Cícero, 

mas não resistiu à herança genética que o inclinava ao materialismo rasteiro, 

quase vil, muito distante da percepção fascinante que Demócrito legou à 

humanidade com seu atomismo de primeiríssima hora.

Talvez – ele certamente acataria a dúvida – poderíamos entender essa oscila-

ção no espírito de Afrânio como resposta aos ciclos de riqueza e pobreza que 

ele experimentou ao longo da vida. O próprio pai viveu apogeu e decadência 

na roda-da-fortuna, apostando no café, na criação de gado e na especulação 

mobiliária. Não é difícil imaginar o impacto dessa alternância no espírito 

de um garoto tímido e inteligente: parte da energia intelectual transbordante 

desviou-se da especulação filológica para ensaios de compreensão das forças 

que conduzem os negócios humanos.

- O que falta ao Brasil é renda, renda.... – ele repetia, esfregando o polegar 

contra os outros dedos da mão. – Sem renda não é possível fazer nada.

Ele também havia experimentado momentos de abundância e escassez. Após 

concluir os estudos clássicos, abandonou o seminário e mudou-se para o 

Rio de Janeiro, onde começou a sua primeira fase de acumulação. Investiu e 

ganhou na especulação imobiliária. Mas quando estava perto de alcançar seu 

primeiro milhão, perdeu tudo na Bolsa de Valores.

Mudou-se, então para Brasília, onde iniciou nova fase de absoluta austerida-

de. Depois de alguns anos, passou no concurso da Câmara. Quando comecei 

a conhecê-lo, ele morava no Guará, num pequeno apartamento de dois quar-

tos, dirigia um Chevete velho e usava ternos surrados.

Nessa época, meados da década de 90, ele estava procurando alternativas 

para redirecionar os recursos acumulados no mercado paralelo de linhas 

telefônicas. Sabia que o modelo de privatizações mudaria radicalmente as 

regras do jogo e por isso tinha iniciado a venda das mais de duzentas linhas, 

cujo aluguel cobrava com mão de ferro.
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- Mas Afrânio, será que é necessário manter essa vida espartana? Você já tem 
o suficiente para melhorar seu padrão de vida.

- Quando você vê uma pessoa ou uma família de classe média, com um 
padrão de vida elevado, fique certo de que isso foi conseguido com muito 
sacrifício.

- Será que essa opinião não está deformada pela influência da formação cris-
tã. Não tenho certeza de que a felicidade depende de sacrifício.

- Você ainda é muito jovem. E parece que não tem ambição. A ambição é o 
tempero da vida.

- Mas você que leva uma vida espartana, que priva seus filhos de um melhor 
padrão de vida, vem falar de tempero! Acho que é na sua vida que falta sal.

- Bobagem. Meus filhos têm o essencial: estudo e o exemplo do pai. O resto 
é com eles. Eu quero reconquistar o milhão que perdi. 

Afrânio assumiu o ar professoral que usava quando retomava assuntos sé-
rios. Nessas horas, os lábios se apertavam e se podia vislumbrar o brilho dos 
olhos por trás da grossas lentes escuras. Ele continuou:

- Isso não tem nada a ver com cristianismo, com céu e inferno. Só existe 
prosperidade com sacrifício. Essa é uma constatação empírica a que chegam 
os espíritos livres. Só quem nunca teve dificuldade na vida desconhece essa 
lei fundamental. E se ainda não teve dificuldade, vai ter no futuro.

Quando falava desse assunto, ele revelava uma certa mágoa em relação à 
imprudência do pai. Era muito rigoroso no julgamento, havia criado um 
alto padrão de exigência que aplicava a si mesmo. Comportava-se como um 
general derrotado que se recolhe com suas tropas para uma longa fase de 
preparação em que o único objetivo é a revanche. Estudar os adversários, 
mas, sobretudo, aprender com os próprios erros.

A entrega de uma das fazendas aos credores fora um episódio doloroso. Sua 
família não havia apenas ficado mais pobre: a perda da sede representava 
uma derrota simbólica que ele tentava, mas não conseguia superar racional-
mente.

“Alles sind wörter”2 era uma de suas frases prediletas, que ele proferia sem 
esconder uma certa vaidade pelo domínio de muitas línguas.

2 Tudo são palavras
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Quando se referia às opções que havia feito na vida, Afrânio sempre enfa-

tizava o poder das palavras. Ecos da segunda contradição: apesar de buscar 

inspiração nos livros, ele cada vez menos se interessava por conquistas inte-

lectuais e direcionava suas energias para a acumulação financeira.

Essa atitude se reproduzia nos assuntos sentimentais. Quando falava de ca-
samento, ele sempre era irônico.

- O que me faltou foi orientação. Se alguém tivesse me alertado, teria casado 
com uma mulher rica. Imprescindível, meu caro, imprescindível – ele ria 
discretamente. – Amor se constrói com o tempo, com a convivência. Mas se 
você começa de um patamar financeiro elevado, tudo fica mais fácil. O rio 
corre pro mar, você sabe, não é? 

- Mas um homem precisa de paz em casa, você não acha? Sem isso ninguém 

consegue trabalhar.

- Claro que sim! Mas quem lhe disse que uma mulher rica não vai lhe propor-
cionar um lar harmonioso? Se ela foi criada na abastança, está acostumada à 
tranqüilidade e vai querer que a casa dela seja assim também.

- Não acredito que você seja tão materialista, você está me gozando.

- Ah, a juventude... Quantos erros cometemos por causa da juventude. É por 
isso que precisamos, desde cedo, de orientação. Se eu tivesse tido um guia 
espiritual, alguém que tivesse me orientado... Palavras, meu caro, palavras. 
– Ele riu um riso folgado, mostrando as palmas das mãos, no final dos braços 
esticados e colados ao corpo. E continuou:

- Materialismo, espiritualismo, duas bobagens. Os homens buscam refúgio 

para sua finitude nessas atitude extremadas. É por isso que todos os gover-

nantes são maniqueístas: só assim o povo fica tranqüilo. Eu não sou nada 

disso, eu procuro viver a realidade.

- Você vive falando da importância das palavras. Mas as palavras são vento, 
se dissolvem no ar. As letras também desaparecem com o tempo.

- Mas as palavras são reais! Você não vê? – Ele arqueou as sobrancelhas 
numa expressão de espanto. Olhe para isso aqui – apontou para a sala cheia 
de papéis – a realidade é feita de palavras.

- Talvez essas palavras – discordei. – Essas palavras do direito e da econo-

mia, aplicadas aos negócios mundanos. Mas os estudos clássicos...
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- Dizia Heráclito, aquele filósofo grego de dois mil anos atrás – enquanto 
falava, ele gesticulava com a mão direita, girando os dedos numa roda ima-
ginária acima da cabeça, e inclinando o corpo para trás. – Aquele filósofo 
dizia que a harmonia invisível é mais forte do que a visível. – Ele se referia 
às traduções do Frei  Damião Berge, contidas no “Logos Heraclítico”, obra 
que mais tarde me mostraria, num livro cuidadosamente encadernado.

Ele me olhou de cima a baixo, assumindo um tom ameaçador:

- Não se deixe enganar pelas aparências, meu caro. – Virou-se e entrou na 
sala. Antes que a porta de vidro se fechasse completamente, acrescentou: 
- Mas não esqueça de julgar pelas aparências.

Fiquei ali parado, observando a imagem da figura corpulenta se misturar 
com os reflexos na parede translúcida do gabinete. Ele sentou e começou a 
mexer em seus papéis, ignorando minha presença no corredor. 

Várias imagens se fundiram na superfície do vidro: o interior da sala, as 
plantas no lado externo da janela oposta à porta, objetos e pessoas que esta-
vam no corredor, e minha própria imagem. Naquele momento – a situação 
está ainda fresca na minha memória – vislumbrei o que seria a terceira con-
tradição de Afrânio: humanista, amante das letras e dos estudos clássicos, 
ele era dominado por um profundo ceticismo. 

Como admirar a cultura humana e rejeitar as sociedades que a produzem? 
Que sentido haveria em colecionar Cícero, Horácio, Vieira, se as institui-
ções eram uma farsa e o dinheiro deveria ser usado como escudo contra a 
barbárie que sempre prevalece?

Quando, no dia seguinte, expus a ele minha dúvida, a resposta foi seca, sem 
explicações:

- Pólemos, pan ton men pater.3 Não entendeu? A guerra é pai de todas as 

coisas.

Saí de férias e, quando voltei ao trabalho, percebi que Afrânio estava meio 
arredio. Na porta da copa, encontrei-o com uma calculadora na mão, ava-
liando cifras e projeções. Ele tinha descoberto o marketing de rede, um 
sistema de vendas diretas em que o participante ganharia comissões pro-

gressivas.

3 Heráclito, fragmento 53.
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De pé, com a calculadora mantida a uma distância conveniente a seus olhos 
cansados, o gigante rabiscava números no ar, imaginando quanto ganharia 
em um ano, se tudo desse certo.

- Você acha que isso vale mesmo a pena? – perguntei. – Me parece arrisca-
do.

Ele passou um tempo sem responder, até que mencionou o resultado final de 
seus cálculos. 

- O sucesso depende de sua capacidade de articulação. Palavras, palavras... 
Em breve vou alcançar de novo meu primeiro milhão.

- Sério! Através desse marketing? 

- Não, claro que não. Isso vai apenas gerar uma renda complementar. Meu 
negócio agora é factoring.

- Ah, é?

- Exatamente. Estou descontando cheques das lojas, quer dizer, os cheques 
que os clientes deixam nas lojas. Estou ganhando, líquidos, sete por cento 
ao mês.

- Parece bastante. E quando vai ser o primeiro milhão?

- De dólares. Daqui a um ano.

- Nossa, um milhão de dólares! Incrível! Como você conseguiu isso? Só com 
poupança?

- Beati possidentis4, meu caro. Beati possidentis.

Aquele foi o momento da virada. Hoje percebo isso. Na hora pensei que era 
apenas o desdobramento natural do esforço sistemático que ele vinha fazen-
do para recuperar o “sentido” perdido com a venda traumática da fazenda 
paterna. Mas não. Havia uma diferença: Afrânio estava perdendo a batalha  
das palavras.

Duas semanas depois, encontrei-o na lanchonete natural, no subsolo do Ane-
xo IV. Sentamos juntos. Eu comecei a conversa:

- Afrânio, você ainda não me contou como é que você fez para aprender 

tantas línguas.

4 Felizes os que possuem.
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- Não tem mistério. Eu uso o método das crianças.

- E qual é esse método?

- O método do ouvido. Ouvir, ouvir, ouvir sempre. E depois copiar.

- Que línguas você fala? Inglês, francês, italiano, alemão, português, espa-
nhol – ele concordava com o silêncio – grego, latim...

- Essas duas não vou dizer que falo. Não pude usar meu método. É só leitura. 
Muito mais difícil.

- Um pouco de árabe e japonês?

Afrânio não se mostrava interessado na conversa. Mudou bruscamente de 
assunto:

- Você está sempre em forma, hein? Os médicos, os cardiologistas, me dizem 
que o bom é ser o mais magro possível.

Não concordei nem discordei, não me interessava falar sobre as convenções 
médicas do momento. Mas, pela primeira vez, percebi em meu amigo um 
olhar cansado. Olheiras, um certo abatimento. Notei que ele estava seria-
mente preocupado com a saúde.

Nossos diálogos foram interrompidos por uma fase de pico nos ciclos de tra-
balho. Mergulhei nas minhas tarefas diárias e passei algumas semanas sem 
conversar com Afrânio. Via-o de vez em quando nos corredores, mas sempre 
a pressa impedia um encontro demorado.

Numa sexta-feira à tarde, nos cruzamos na fila do caixa da lanchonete. Che-
gamos juntos ao balcão. Enquanto esperávamos para sermos atendidos, ele 
sussurrou, com uma leve ironia na voz:

- Fair is foul, and foul is fair – pausa breve. – Hover through the fog – nova 
pausa – and filthy air.5

Ele pagou e saiu. Eu fiquei no balcão. Quando levantei o olhar das cédulas 
que tirava da carteira, vi que ele estava do outro lado da porta de vidro, 
olhando para mim com ironia. Enquanto pagava, ele desapareceu.

Não tivemos tempo de comentar o jogo de palavras no primeiro ato de Ma-
cbeth. Nosso encontro seguinte foi tão surpreendente, que nunca mais eu o 

5 Jogo de palavras em que “fair” pode ser justo, agradável, mas também tempo bom, e “foul” 
pode ser sujo, obsceno, e também tempo ruim.



150 CADERNOS ASLEGIS 19

esqueceria. De vez em quando a situação me volta à memória, sem que eu 

possa decifrá-la inteiramente.

Numa segunda-feira de manhã, depois de parar meu carro no barrão atrás do 

Itamaraty, encontrei Afrânio no estacionamento. Quase não o reconheci. Ele 

estava vestido como um lorde. Terno finíssimo, sapatos impecáveis, camisa e 

gravatas caras, e uma pasta de couro de uma dessas griffes famosas. E o mais 

incrível: ele estava saindo de um carro novo, se não me engano um Omega 

com todos os acessórios possíveis. 

-  Mas Afrânio, o que foi que aconteceu?

-  Non in solo pane vivit homo – a pausa de sempre. - Nem só de pão vive o 

homem.

-   Mas de que mais vive o homem? Se não é de pão, é de palavra, ou melhor, 

da Palavra de Deus. Não é isso que essa frase quer dizer?

-  Interpretações... – falou com impaciência. – Os exegetas...- novo gesto 

de impaciência. – Eu acho que, além do pão, o homem precisa de alimento 

espiritual. Concorda?

-  Exatamente...

-  Então. Mas o alimento do espírito custa dinheiro, meu caro. É preciso ter 

renda, renda, para alimentar o espírito.

-  Tudo bem. – Agora eu é que estava impaciente. – Mas pra que essas roupas 

caras, esse carro?

-  Descobri que eu estava tendo uma atitude errada. Ninguém fica rico se não 

quiser ficar rico. Mas é preciso querer intensamente, com todas as fibras do 

corpo.

Em seguida ele discorreu sobre as virtudes da programação neurolingüística. 

Era preciso condicionar-se para a riqueza, porque isso atrairia mais riqueza. 

Autocondicionamento através da palavra. A técnica estava na moda naquela 

época. Sei que enriqueceu seus divulgadores, mas desconheço a contabilida-

de geral do negócio.

No caso do Afrânio, o resultado foi desastroso. Serei breve nesse desfecho. 

São recordações penosas, que prefiro evitar. 
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Entusiasmado com os insights da nova técnica, uma mistura de meditação e 

marketing, o gigante se moveu, e se atolou no próprio movimento. A pers-

pectiva de ganhos fáceis fez com que Afrânio abandonasse as regras de segu-

rança no mercado de agiotagem. Em vez de emprestar pequenas quantidades 

para muitas pessoas, começou a emprestar muito para poucos, concentrando 

os riscos. No meio da escalada, levou um tombo do qual não se recuperaria. 

Emprestou quase todo o seu patrimônio a um pastor de uma dessas igrejas 

desconhecidas. Emprestou sem garantias reais. O pastor fugiu. O empresta-

dor desmoronou.

Ele próprio me contou isso na sala de pessoal, numa manhã chuvosa. Estava 

muito abatido, com olheiras profundas. As velhas roupas puídas de sempre. 

Mas, por trás das grossas lentes escuras, escondiam-se dois pequenos olhos 

derrotados.

Após o infarte, pediu licença para tratamento de saúde. Não voltou mais à 

Câmara. Recebi com atraso a notícia do falecimento, e por isso não pude ir 

ao enterro. Lamentei o desencontro. Gostaria muitíssimo de ter podido dizer 

uma palavra de adeus ao gigante Afrânio. Não tenho dúvidas de que ele le-

vou consigo a moeda para pagar o Barqueiro.
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