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Prefácio

O porquê de escrever sempre me assombrou. Há 
razões para lançar palavras sobre o papel? Pala-

vras não alcançam de fato o que se propõem a repre-
sentar. Estão ali no lugar de algo que se move, algo 
que já passou ou que foi apenas promessa. Estão no 
lugar de alguém de carne, ossos, sangue e sentimen-
tos. Também pulsam as palavras, mas elas não são a 
vida em si, o fato em si. Essa lacuna entre a escrita e 
a vida, confesso, sempre foi angústia. E também im-
pulso para tentar diminuir esse espaço. Nélida Piñon 
sintetizou o que é minha constante busca: “Há uma 
maneira certa de dizer e, se eu não alcançar essa ma-
neira de dizer, isso não existe”. 

A existência das pessoas é matéria do jornalismo. É 
uma das responsabilidades mais latentes da profissão. 
Eis seu paradoxo: as palavras, mesmo as fotografias 
ou as imagens em movimento, não são o retratado 
em si, mas se tornam a existência dele para os espec-
tadores. Por isso mesmo o encantamento de “apare-
cer no jornal”. Há um fascínio sobre o ato de tornar 

A palavra-existência
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existências palpáveis, algo de mágico, até de fantasio-
so. Afinal, quando a vida de alguém é transformada 
em matéria jornalística, também se aproxima da fic-
ção. A narrativa viva é das mais vibrantes.

Reportar, por isso mesmo, é também se envolver. 
Um envolvimento, inclusive, perigoso. Retirar o per-
sonagem de seu contexto, construir imagens prosai-
cas que querem representar uma vida. E saber que, 
por mais que se aproxime do personagem, de seus 
gestos e caprichos, nunca se vai captá-lo de todo. Es-
ticar as mãos e jamais alcançar de fato o que se pro-
põe a tocar. É possível reconhecer um verdadeiro 
repórter quando, mesmo diante do abismo, vemos 
braços estendidos, os nervos mais e mais espichados, 
na ânsia constantemente renovada de alcançar o pró-
ximo personagem. 

Enquanto repórter, não queria colocar-me em pri-
meira pessoa neste prefácio. Falhei. Não por ausên-
cia de formas de dizer, mas por também saber que a 
consciência do envolvimento é das habilidades mais 
necessárias ao jornalista. Aqui, sou também profes-
sora, orgulhosa das profissionais que vi nascer nos 
últimos quatro anos. Sou leitora, curiosa sobre as 
imagens criadas para representar uma vida. E sou 
matéria, pronta a ver um relato sobre a pessoa mais 
representativa da minha história: minha própria mãe. 

Nas páginas seguintes, serão vistas palavras que se 
propõem a contar a vida da mulher para além da pes-
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soa que chamo de mãe. Tão importante, aliás, saber 
que uma mulher é mais que mãe, mais que qualquer 
etiqueta com a qual tentam limitá-la. Principalmente 
uma mulher que alcança o que a sociedade quer fazê-
-la temer: a velhice. 

É preciso ressignificar o velho, o idoso. Tirar des-
sas palavras qualquer sentido pejorativo. Trazer exis-
tência às vidas que acumulam anos e histórias é uma 
das maneiras de se fazer isso. É o brilho do que se 
propõe a fazer este livro. E é o primor que ele entrega. 
Por mais que se maltrate o jornalismo, e que ele mes-
mo se melindre em descaminhos inerentes ao des-
lumbramento, reportar continua sendo uma urgên-
cia. Ainda que nossas palavras não deem conta da 
complexidade de uma vida, sempre serão capazes de 
brindá-la com uma existência que excede os corpos, 
e que a torna memorável, como deveriam ser todos 
os seres. 
 

Julliane Brita
Jornalista, professora e espectadora da palavra
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Introdução

O Projeto Vôvóz, projeto multimídia desenvolvido 
para a conclusão do curso de Jornalismo, sob a 

orientação da professora Tatiana Bilhar, é a forma que 
três futuras jornalistas - Amanda, Celeste e Kauana - 
encontramos para retribuir àqueles que contribuem 
tanto, em aspectos que vão além do cuidado, com os 
mais jovens. Alguns são avôs e avós, outros escolheram 
envelhecer sem tal título. Todos, contudo, são protago-
nistas sociais, que contribuíram e seguem contribuindo 
para a construção deste mundo em que vivemos.  

Quem permite que a história de um idoso se apague, 
não sendo ouvida ou lembrada, faz com que uma parte 
da sua própria história se perca. A soma dos anos deve-
ria trazer admiração e respeito, mas, pelo contrário, aos 
mais velhos se atribui, em geral, a condição de menos-
prezo, marginalização e abandono. Por isso, o intuito 
deste projeto é trazer mais visibilidade e valorização à 
vida da pessoa idosa, ressignificando a representação 
dessas pessoas na sociedade, mostrando além dos as-
suntos que, costumeiramente, se supõe que interessem 
a eles.
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Pensando nisso, veio-nos à memória um tipo de pro-
duto manual e reciclado, criado na Argentina: os livros 
no formato cartonero - feitos a partir de um material 
que costuma ser descartado, o papelão. As capas desse 
tipo de livro são confeccionadas à mão, e, neste caso, 
foram feitas pela própria personagem da vida real cujas 
histórias ilustram as próximas páginas. O livro, des-
se modo, assim como a protagonista da narrativa que 
abriga, é único.  

Nesta edição, contamos um pouco sobre Maria Lui-
za, que gentilmente nos permitiu adentrar sua privaci-
dade e retratar episódios que compõem sua biografia, 
ainda em curso. A vida de Luiza retrata a não limitação 
pela idade. Ativa e disposta em seus mais de 70 anos, 
sua sensação é de não pertencimento à terceira idade. 
Isso por conta dos estereótipos que se atribuem a essa 
parcela crescente da população brasileira. 

É preciso revisar e revisitar nosso modo de olhar e 
compreender a velhice e os mais velhos. Maria Luiza 
nos propicia tais reflexões. Sua vida intensa e sua per-
sonalidade ousada - as quais, devido à pandemia da 
Covid-19, conhecemos e reconhecemos por meio de 
conversas online - são construídas por (e de) episódios 
inusitados, emocionantes e que nos mostram que uma 
vida cotidiana é também repleta de ensinamentos. Ela 
nos ensina: a questionarmos, a abrir um sorriso frente 
às dificuldades, a aproveitar, a lutar por sonhos e ideais 
e, principalmente, a respeitar a história e a vida de to-
dos e de cada um - belas e importantes em sua singula-
ridade.
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Nossa personagem, a primeira de muitas cujas his-
tórias queremos lhes contar, é uma senhora cheia vida, 
com força e graça surpreendentes e inspiradoras. Nós 
três conduzimos as entrevistas que foram necessárias 
para ir lhe conhecendo. Uma de nós, Celeste, é quem 
assume o papel de narradora e transita em palavras 
as “historinhas” contadas pela nossa “menina” Luiza. 
Convidamos-lhes, assim, a passear conosco por algu-
mas histórias que compõem a História de Maria Luiza 
Brita. 
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Capítulo I

A resistência, a multiplicidade e a forma como 
agrega em diferentes circunstâncias, essas ca-

racterísticas são de um material popularmente co-
nhecido como brita, a pedra basalto, e que, não por 
coincidência, é a assinatura da nossa personagem.

Nosso primeiro contato foi pela internet, uma fer-
ramenta de videoconferências foi a viabilizadora da 
nossa conversa. O contato de forma presencial não 
seria possível pelas condições às quais o mundo todo 
passa no momento, devido ao novo coronavírus e à 
Covid-19, doença contagiosa que se alastra pelo glo-
bo. Claro que, observar de perto o jeito como nossa 
entrevistada se movimenta, abre a porta da geladeira, 
puxa a cadeira, senta no sofá, anda, levanta, é geral-
mente o que traz nuances ao retrato da história da-
quele alguém. Mas, assim como tudo tem passado por 
adaptações, também precisamos nos adequar à situ-
ação. E posso dizer que o aproveitamento do nosso 
bate papo e a riqueza nos detalhes foi surpreendente. 

Maria Luiza Brita, com seus 37 anos de trás para 

Vida dura, como pedra, a vida dela: 
Brita

“Menina, deixa eu te contar uma histórinha…”
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frente, como ela prefere dizer, nasceu em 15 de se-
tembro de 1947 e é do signo de virgem. Mas não acre-
dita nas características do zodíaco, não desde que um 
amigo radialista lhe confidenciou que os horóscopos 
que ele narrava eram fraudes: o que valia para câncer 
num dia era reproduzido para escorpião na semana 
seguinte, depois para aquário e assim por diante. De 
fato, ela não compartilha de algumas características 
costumeiramente atribuídas aos virginianos, autênti-
ca, sua personalidade é marcante, intensa e movida a 
desafios. A borboremense (que é como são chamadas 
as pessoas naturais do município de Borborema, no 
interior do estado de São Paulo) foi a filha “tempo-
rona” do seu Antonio Manuel Brita e da dona Maria 
Benedicta Beretta Brita, que chegou para completar 
a família que já contava com outros 14 filhos, oito 
homens e seis mulheres. 

De Borborema saiu ainda na infância, aos dois 
anos, com seus pais e seus irmãos, rumo ao interior 
do Paraná, Ibiporã. Estabeleceram-se na zona rural 
e ali a família permaneceu por uma década. Quando 
Maria Luiza já estava com 12 anos resolveram que era 
hora de sair da vida no campo e migrar para a área 
urbana. Toda família Brita seguiu então para a cidade 
de Maringá. Ali os dias foram difíceis, recém-chega-
dos na cidade, acostumados com a vida na roça, onde 
a sobrevivência vinha do cultivo da terra, os irmãos 
mais velhos começaram a sair em busca de emprego 
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e os mais novos, dos estudos. 
Foi o caso de Maria Luiza, que viu também na sala 

de aula a diferença no trato cuidadoso e gentil que 
recebia dos professores no campo para uma recep-
ção não tão calorosa da nova professora em Maringá. 
A rejeição da menina pela nova professora era tanta 
que, nas entradas de aula, quando ainda se cantava o 
Hino Nacional, Maria Luiza deixava de cantar, para 
que o volume das vozes não aumentasse, na esperan-
ça de que a professora não os escutasse e, por isso, 
não chegasse na hora certa para dar aula. No pensa-
mento ingênuo da menina, a professora poderia se 
atrasar ou esquecer de vir para a escola por não ouvir 
o hino sendo cantado. Nessa época, Luiza reprovou 
de ano, já que sua transferência não chegou a tempo. 
Nos anos seguintes necessários para a conclusão do 
primário, as freiras do Colégio Santo Inácio deram-
-lhe uma bolsa de estudos.   

A propósito, perdoem a falta de atenção em não 
avisar, Maria Luiza também pode ser Luiza, mas nun-
ca Dona ou Senhora. Apesar de os pronomes traze-
rem o tom de respeito à conversa, são dispensados 
por ela e prontamente corrigidos se ditos de forma 
acidental. 

A menina enérgica, se é que apenas essa palavra 
consegue comportar o que foi sua juventude, era das 
brincadeiras de rua, jogava queimada, futebol e o que 
mais tivesse: “Eu vivia na rua, meus joelhos viviam 
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escalavrados, eu usava saia curta e meus joelhos es-
tavam sempre vermelhos de mercúrio”. Foi aí que a 
preocupação da mãe aumentou pelo futuro da filha, 
vendo que, se ela não seguisse nos estudos, era na rua 
que iria encontrá-la 

Já com a quarta série concluída, sua mãe resol-
veu colocá-la em um curso de corte e costura. Assim 
como fez com todas as suas irmãs, com Maria Luiza 
não poderia ser diferente. Aos 14 anos, deu início ao 
curso que teria uma duração mais curta do que sua 
mãe poderia imaginar. O descontentamento foi qua-
se que imediato, a vocação da menina não era essa e 
dona Maria Benedicta logo recebeu reclamações da 
professora de costura. Vendo que não havia outro jei-
to, resolveu que a filha caçula voltaria a estudar. Fo-
ram então fazer o exame de admissão, necessário na 
época para ingressar na quinta série, que concedeu a 
menina o segundo lugar na colocação da prova e uma 
vaga na escola. 

Maria Luiza estava apta a dar início ao que se co-
nhecia como normal regional, que se assemelha ao 
magistério e aos cursos técnicos feitos em conjunto 
com o ensino médio hoje em dia. Nos anos seguintes, 
quando começaram a ser introduzidas as matérias 
como a didática da alfabetização, para capacitar as 
estudantes a serem futuras professoras, surgiu mais 
uma provação para a “aluna Brita”, como seus colegas 
costumavam chamá-la. Percebendo o comportamen-
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to um tanto quanto intransigente e a falta de simpatia 
por crianças, inaceitável a alguém que pretendia le-
cionar e alfabetizar, uma de suas professoras a ques-
tionou sobre o lugar onde estava.

“Minha professora de psicologia, no normal re-
gional, perguntou pra mim uma vez: ‘O que é que 
você tá fazendo aqui?’, fiquei sem entender, mas disse 
pra ela que era porque minha mãe queria. A pergun-
ta veio porque ela percebeu que eu não gostava de 
crianças, minhas colegas e eu fomos uma vez visitar 
um berçário e todas elas ficaram loucas pelos bebês, 
e eu dei meia volta e saí. Eu realmente não gostava 
de crianças, eu era a caçula da casa, nunca brinquei 
com criança, não tinha convivência com criança me-
nor do que eu”. 

Apesar das controvérsias, Maria Luiza concluiu o 
normal regional e, quando chegou a hora de adentrar 
a sala de aula, agora no lugar que lhe pertencia, como 
professora, o jeitinho da menina Brita não ficou de 
lado e, ouso dizer, foi o que a tirou da rota do que era 
comum em termos de eficiência.  

O sonho de dona Maria Benedicta era formar uma 
filha professora e foi Maria Luiza quem deu a ela essa 
realização. Prestou concurso, foi convocada e iniciou 
sua carreira na docência em Maringá. 

“Foi bom minha mãe ter dado um empurrãozinho, 
depois eu vi que era isso mesmo que eu queria e no 
final das contas.. . eu me dei bem, me dei muito bem”.  
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A professora Maria Luiza passava noites em claro 
pensando em como poderia ajudar no processo de 
alfabetização das crianças, tinha a preocupação de se 
aprofundar, saber sempre mais sobre os conteúdos 
que precisava trabalhar com os alunos. Com o di-
nheiro contado, lhe faltavam recursos para comprar 
materiais para preparar as aulas, mas como ela dava 
um jeito para tudo, começou a fazer dos sacos de pão 
suas cartolinas para produzir os cartazes que iriam 
auxiliar os estudantes a aprenderem a letra do dia, as 
sílabas, as palavras. 

“Cada vez que eu ia dar uma lição nova colocava 
um cartaz daqueles. Quando chegou mais ou menos 
ali pelo mês de setembro, a diretora falou que iríamos 
fazer uma reunião na minha sala de aula. E eu já fi-
quei morrendo de vergonha, porque as outras profes-
soras tinham cartazes lindos e os meus.. . sacos de pão! 
Chegou o dia da reunião, os professores entraram na 
minha sala e ficaram todos olhando pras paredes e 
eu, fingindo que nem tava ligando. Lá pelas tantas, 
a diretora diz assim: ‘Olha, gente, porque vocês não 
fazem assim como a Maria Luiza, esses cartazes são 
funcionais, é isso aqui que as crianças querem ver, 
eles funcionam’; e eu fiquei nas nuvens”.

A personalidade forte e persistente de Maria Lui-
za a atraía para os desafios. Com o ano letivo qua-
se chegando ao fim, por meio de sua diretora, veio a 
notícia: não seria mais aceita apenas a formação no 
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normal regional para dar aulas, seria necessário fazer 
o magistério. Com medo, mas sempre com fé, Maria 
Luiza imaginou que seria demitida. Entretanto, por 
ser um modelo na escola em que trabalhava, sempre 
inovando e pensando na aprendizagem efetiva de 
seus alunos, aconteceu justamente o contrário. A di-
retora não só a quis compondo o corpo pedagógico 
como também a incentivou a fazer o magistério. Nos 
anos que se passaram, Maria Luiza concluiu o magis-
tério e, tempos depois, ainda se especializou para al-
fabetizar crianças com deficiência visual e deficiência 
mental. Ela e a sala de aula foram então inseparáveis. 

Essas especializações, no entanto, ela não cursou 
na cidade de Maringá. Maria Luiza, sendo a caçula, 
ficou para morar com a mãe depois que os pais se 
separaram e, quando um de seus irmãos mais velhos 
construiu a casa própria, convidou as duas para que 
viessem morar com ele, na cidade de Cascavel. Devi-
do às condições, que pareciam ser mais favoráveis à 
família, elas aceitaram o convite. 

Maria Luiza veio primeiro, já que era estatutária e 
precisava transferir seu concurso para a nova cidade. 
A mãe veio depois, quando as coisas já estavam orga-
nizadas. Maria Luiza, não se identificou com a cidade 
“logo de cara”, estava habituada ao estilo de vida de 
Maringá, onde vivera a maior parte de seus anos, e 
demorou a se adaptar. Mas, foi em Cascavel que con-
tinuou sua carreira até a aposentadoria, formou sua 
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família e é onde reside até os dias de hoje.
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Capítulo II

Maria Luiza não vê problema em falar das difi-
culdades que já enfrentou, das suas lutas, mas a 

alegria que irradia do seu coração faz com que alguns 
detalhes que remetem aos momentos difíceis fiquem 
em segundo plano, deixando sempre a fé e suas rea-
lizações em primeiro lugar. Durante a entrevista, en-
quanto cedia um pouco de sua vida, compartilhamos 
lágrimas e risadas pelas histórias que eram pinçadas 
de sua memória. Mas foi ao falar das filhas que sua 
voz embargou de verdade. Maria Luiza gerou duas 
meninas, Karen e Julliane, ambas frutos de um rela-
cionamento que se estendeu por duas décadas, mas 
ficou no passado. O pai das meninas, agora já adultas, 
é falecido. 

As irmãs Brita têm 10 anos de diferença uma da 
outra, Karen Michelle Brita é a primogênita, herdou 
de sua mãe a persistência e a fé, além da inteligência. 
Seu nascimento foi complicado, nasceu de sete me-
ses, “num parto doloroso”, como a mãe conta. Com 
a bolsa rompida quando ainda estava no sexto mês, 

Aquela que gera, aquela que ama

“Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá” 
(Salmos, 127: 3)
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Maria Luiza precisou segurar a gestação por mais dez 
dias até que completasse a vigésima sétima semana, 
ou seja, o sétimo mês. Karen nasceu com 1.500 gra-
mas e ficou na incubadora até pesar dois quilos. 

Quando a filha ainda estava no hospital, Maria 
Luiza ouvia dos conhecidos que ela deveria levar o 
padre até lá para batizar a criança, tamanha era a des-
crença de que a menina sobreviveria. Ela se recusou e 
entregou a filha ao divino Espírito Santo, para que ele 
então a apadrinhasse.

“Quando chegou o dia em que a Karen iria com-
pletar os nove meses que deveria ter tido na gestação, 
eu fui olhar ela no berço e ela tava em posição fetal, 
porque naquele dia era pra ela estar nascendo”.

A consequência do parto prematuro foi uma para-
lisia cerebral, que afetou os membros inferiores, in-
fluenciando na locomoção de Karen. A mãe diz ter 
errado, por não entender se todas aquelas recomen-
dações médicas que recebeu à época seriam mesmo 
as certas para o bebê.

“Infelizmente cometi muitos erros com a Karen, 
porque não tinha experiência nenhuma”.

Quando Karen era bebê tinha dificuldades para 
dormir, eram noites e noites em claro, além de ou-
tros problemas que a acometiam por ser prematura. 
Maria Luiza conta que, ao pedir dicas para amigas e 
conhecidas que também eram mães, sempre era res-
pondida com: “eu faço isso pro meu filho, mas ele 
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nasceu de nove meses, no seu caso eu não sei”. Foi um 
período de angústias.

A experiência que vivenciava em casa com a filha, 
entretanto, a incentivou a buscar mais conhecimen-
to. A professora e a mãe se complementaram e Lui-
za buscou cursos de pós-graduação para aprender 
a alfabetizar crianças tanto com deficiências visuais 
quanto cognitivas. Foram quatro anos para sua for-
mação, dois para cada especialização. 

Apesar das limitações físicas, a primogênita com-
pletou o ensino básico e ingressou no ensino supe-
rior. Graduada em Administração em Marketing, 
trabalhou por alguns anos em sua área, até que as 
dores a impossibilitaram de seguir na carreira. As di-
ficuldades, no entanto, não a impediram, como relata 
a mãe orgulhosa, de servir a Deus. Karen atua em 
ministérios na Igreja, principalmente com atividades 
voltadas às crianças: ela grava vídeos contando histó-
rias bíblicas para o público infantil. Além de ter uma 
excelente memória, lembrando a todos em sua casa 
sobre contas a pagar, coisas a fazer e lugares para ir.  
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Foi em 1987 que veio a segunda filha, Julliane. A 
mãe, Maria Luiza, decidiu esperar para ter outros 

filhos devido à atenção e cuidado que Karen deman-
dava. Passados dez anos, no entanto, resolveu que 
poderia ser a hora de dar a ela uma companhia. 

“Se o nascimento da Karen foi um milagre, o da Ju 
foi uma benção”.

Em um sábado, no dia 5 de julho de 1987, às duas 
horas da madrugada, após uma sexta-feira de mui-
to trabalho na escola, Maria Luiza trouxe ao mun-
do Julliane Brita, faltando dois meses para os seus 40 
anos. Devido à sua idade, para que Julliane nascesse 
foi necessário realizar uma cesariana. Mas, vinda de 
uma gestação tranquila, Maria Luiza teve um parto 
sem complicações.

Desde seus primeiros meses de vida, Ju, como é ca-
rinhosamente chamada pela família e amigos, foi um 
bebê precoce: com oito meses já conseguia desamar-
rar o cinto do carrinho, engatinhou e andou quando 
completou nove meses e com dois anos já descia da 

As pulseiras de Maria Luiza 

Ser mãe é tirar de si para dar aos filhos”

Capítulo III
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cadeirinha sozinha. 
Julliane quis aprender a tocar violão, e a mãe, que 

não deixava de atender aos desejos das filhas quando 
estavam ao seu alcance, parcelou o violão em algu-
mas prestações e pagou aulas para que ela pudesse 
tocar o instrumento. O dinheiro faltou quando a filha 
já estava avançando nas aulas, e foi a irmã mais velha, 
Karen, que já trabalhava, quem continuou pagando 
para que a caçula seguisse a aprender. 

Maria Luiza conta que, quando a filha mais nova 
estava no colégio, os amigos ligavam para ela, pedin-
do ajuda na resolução de exercícios, que eram ensi-
nados via telefone mesmo. Na sexta série, Julliane 
considerou fazer Direito e Psicologia, mas depois 
decidiu que seria com o Jornalismo que iria seguir. 
No terceiro ano do ensino médio, os professores pe-
diram para que os alunos escrevessem num papel 
qual o curso em que gostariam de ingressar e em 
qual universidade gostariam de cursá-lo. Ju escreveu: 
JORNALISMO, UFPR. Sempre muito consciente, ela 
sabia que a família não teria condições de mantê-la 
morando fora, então, fez o que achou que se aproxi-
mava do Jornalismo e que era possível de se cursar na 
universidade pública da sua cidade: Letras. 

A menina prestou vestibular na Universidade Es-
tadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) e passou em 
primeiro lugar. Ingressou no curso, que lhe propor-
cionou seu primeiro emprego, na Biblioteca Pública 



25

de Cascavel. Mas, na metade do primeiro ano, Jullia-
ne desistiu. Resolveu que o que queria mesmo era 
cursar Jornalismo. 

Quando Maria Luiza recebeu a notícia, além da 
surpresa, veio a preocupação, pois a faculdade seria 
particular e ela não tinha dinheiro para arcar com 
as despesas. Ju disse à mãe que estava tudo certo, ela 
conseguiria ajudar a pagar a faculdade com o salário 
que recebia na Biblioteca, só não contava que seria 
demitida do emprego por perder o vínculo com o 
curso de Letras. O desespero da mãe foi inevitável. 
Mesmo assim a filha prestou vestibular novamente e, 
como já se esperava, passou, em primeiro lugar. 

Então, para conseguir custear a faculdade, Maria 
Luiza buscou o FIES (Fundo de Financiamento Es-
tudantil). Deu certo, mas até que fosse validado o 
financiamento, a mãe ainda passou por dificuldades 
para manter Julliane estudando.

“Eu tinha uma pulseira de prata, que eu amava, 
eram argolas que eu ganhei do meu sobrinho. Che-
gou um certo mês e eu não tinha dinheiro pra pagar 
a mensalidade da faculdade da Julliane, como além 
de dar aula eu também vendia roupa, tinha um cara 
de um salão de beleza que comprava roupa comigo e 
ele ficou louco pela minha pulseira. Eu falei pra ele, 
‘olha, eu vendo, mas tem que ser pelo preço que eu 
pedir’, ele concordou, mas perguntou o porquê, então 
eu disse a ele que era pra pagar a faculdade da minha 
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filha. Ele comprou, pedi 350 reais na época, ele me 
deu o dinheiro na hora”.

Apesar de ter se desfeito da jóia de que tanto gos-
tava, Maria Luiza não se arrepende, as filhas são 
sua maior fonte de orgulho e alegria. Hoje formada, 
Julliane também seguiu os passos da mãe e entrou 
para a docência, atuando tanto como jornalista quan-
to como professora de jornalismo. 
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Capítulo IV

Bem dizem que, pelos filhos, os pais são capazes 
de mover montanhas. No caso de Maria Luiza, a 

montanha foi um Chevette. Karen, já mais velha, não 
podia contar com a ajuda da prefeitura, que durante 
sua infância disponibilizou um veículo para levá-la 
às aulas. As filhas precisavam de locomoção para es-
tudar.

Tomada a decisão de que iria comprar um carro, 
Maria Luiza convidou um amigo para que fosse com 
ela na “garagem” avaliar se estaria fazendo uma boa 
aquisição. O Chevette em “bom estado” foi a sugestão 
do amigo, o que também pareceu a ela uma boa op-
ção naquele momento. Era necessário para a compra 
do carro, no entanto, que fosse dado um valor de en-
trada. Na época, o único item de valor que Maria Lui-
za possuía era um telefone-fixo, ao qual se atribuía 
uma quantia significativa. Assim, foi-se o telefone e 
veio o Chevette. Maria Luiza, no entanto, não tinha 
habilitação.

“Primeiro eu comprei o carro, depois eu fui apren-

O meu Chevette branco encardido

“Meu coração ficou com o Calhambeque...”
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der a dirigir”.
Sem carteira de motorista, mas com o carro na ga-

ragem, lá foi ela aprender a dirigir. Com coragem, o 
dinheiro contato para apenas dez aulas e uma con-
versa franca com Nossa Senhora Aparecida, sua san-
tinha do coração, pedindo que intercedesse por ela 
- pois se reprovasse não teria dinheiro para repetir, 
chegou ao pátio do Detran para fazer seu teste práti-
co. Passou de primeira e, aos 47 anos, tirou sua car-
teira de motorista e pôde desfrutar do Chevette. 

Apesar de já estar habilitada, dirigir ainda não era 
seu forte, principalmente em dias de chuva. A vizi-
nha era quem lhe instruía e passava os macetes do dia 
a dia no trânsito. O que não evitou que Maria Luiza 
passasse por episódios inusitados.

“Uma vez eu não sabia onde eu tava e parei bem 
numa blitz, parei o Chevette e falei: Escuta, como 
chego em tal lugar? O policial olhou bem pra mim e 
pediu pra ver minha carteira (a carteira eu tinha), aí 
ele pediu pra ver os documentos (eu não tinha nada), 
pois o cara da concessionária só me entregou o carro. 
Aí o policial me perguntou porque eu tinha parado 
numa blitz se não tinha documento nenhum, eu falei 
pra ele que não sabia que ali era uma blitz”.

O policial fez uma carta com recomendações do 
que Maria Luiza precisava fazer. No outro dia quem 
precisou escutar foi o vendedor da garagem, que pro-
videnciou a documentação completa e correta em 
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menos de duas semanas.
O Chevette, além das enrascadas, também gerava 

comentários. Certa vez, uma colega de trabalho de 
Maria Luiza a chamou pra conversar e disse: “Maria 
Luiza, você sabia que chevette é carro de biscate?”. 
Luiza, com toda a sua serenidade, respondeu: “É mes-
mo? Pois olha, que me chamem de biscate, prostituta, 
o que for, esse é o carro que eu tenho, que eu consegui 
comprar pra levar minhas filhas pra escola”. Pronto, 
nunca mais se falou nada sobre o Chevette.

Quando Maria Luiza nos contava sobre as histórias 
do Chevette, por meio de videochamada, suas filhas 
estavam em casa, e, apesar de não censurarem nada 
no que diz respeito à sua vida, ela se sentiu mais à 
vontade para me contar esse acontecimento, que re-
lato agora, em uma conversa por whatsapp. 

Maria Luiza conduzia seu Chevette rumo à esco-
la em que dava aula, quando avistou, em um ponto 
de ônibus, uma amiga sua, colega de profissão. O dia 
era de chuva e Maria Luiza parou o carro para ofere-
cer carona à amiga. De repente, na janela do carro, 
surgiu um rapaz, que sutilmente perguntou às moças 
qual era o programa e quanto elas pagariam a ele. O 
caso é que, quando Maria Luiza parou o Chevette, o 
rapaz imaginou que fosse para usufruir de seus ser-
viços, mas logo foi dispensado. As amigas seguiram 
viagem embaladas nas risadas incrédulas daquilo que 
acabavam de presenciar. 
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Seu “calhambeque branco encardido” também foi 
testemunha de momentos de amor, foi com ele que 
Maria Luiza conheceu seu atual marido, Vilson: ele 
era mecânico, e o pobre Chevette, que passava mais 
tempo na oficina do que rodando, foi o cupido. Quan-
do a paixão foi aumentando, os consertos nem eram 
necessários, mas lá estava ela com seu carro para 
ver seu pretendente. O casal, juntos até hoje, segue 
se amando, porque o que um Chevette um dia uniu 
ninguém separa.

Depois de passar poucas e boas com o possante, 
ao longo dos anos vieram outros companheiros de 
estrada e de histórias. O primeiro carro zero chegou 
muitos anos depois, adquirido com a ajuda de seu 
atual companheiro, e continua cumprindo com o pa-
pel de facilitador na rotina da família Brita. E Maria 
Luiza não quer parar por aí, mesmo que agora quem 
dirija para a família seja a filha mais nova, o espírito 
viajante e vigoroso de quem adora as aulas de pilates 
e as idas à praia, almeja uma nova máquina, condi-
zente com a potência do seu ser.
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Capítulo V

Uma jovem que gostava de namorar, de jogar bola 
(o que sempre acabava em confusão por ser es-

calada para o time e deixar as outras meninas com ci-
úmes), de ir ao cinema que ficava próximo à sua casa, 
de viver sem se importar com julgamentos. Maria 
Luiza, sendo a caçula, pôde curtir a vida ao lado de 
seus sobrinhos (que tinham pouca diferença de idade 
em relação a ela), juntos eles saíam para dançar, via-
javam para a praia, aproveitavam o que de melhor os 
dias tivessem para oferecer. 

“A gente não perdia uma, estavamos em todas, era 
baile ou o que fosse”.

Ela era uma apreciadora das danças de salão, dos 
boleros, valsas e sambas, dos namorados, dos Beatles, 
de Roberto Carlos e dos conjuntos que tocavam no 
Clube Olímpico, em Maringá. Era intensa, como as 
noites de céu limpo que admirava embaixo dos pés 
de mexerica, de abacate e de maracujá.

Nem sempre as coisas estavam bem, mas Maria 
Luiza procurava ver o melhor de todas as situações, 

São anos muito bem vividos

“Não me arrependo do que fiz e nem do que deixei de fazer”
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ainda o faz. Ela mesma se define como uma Fênix, 
aquela que renasce das cinzas, que enfrenta tempes-
tades e ventanias, mas sempre voa mais alto.

“A gente precisa ser ativa, precisa ser feliz, brincar, 
se divertir. Eu tenho uma força, que vem de Jesus, 
quando estou numa situação complicada eu peço a 
Jesus o que ele faria no meu lugar e aí me vem uma 
luz pra superar e resolver aquilo. Não sei se eu sou 
diferente, não me acho diferente, eu sou o que eu sou. 
Tem gente que fala: ‘A minha vida é um livro aberto’, 
eu fico pensando.. . esse livro tá aberto em duas pá-
ginas só e o resto do livro? Então pra mim isso não 
existe”.

Sobre os planos para o futuro, Maria Luiza abre 
um sorriso daqueles que mostram todos os dentes 
e, com a fala se cruzando com a risada, ela diz que 
pretende ir novamente à praia, como costuma fazer 
todos os anos, curtir a vida e aproveitar os dias com 
a graça de Deus.

Neste ano de 2020, Maria Luiza completou 73 
anos, já aposentada das salas de aula, mas em plena 
atividade no seu dia a dia, continua com uma rotina 
movimentada. A “ex-atleta”, já que, muito disposta, 
sempre estava envolvida em jogos e brincadeiras, se-
gue mantendo o corpo em forma, apaixonada pelas 
aulas de pilates, não falta a uma sequer. Além dos 
cuidados que tem com a filha Karen, seu atual mari-
do sofreu, há alguns anos, um Acidente Vascular Ce-
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rebral (AVC), que o tornou dependente dela. Julliane 
é o braço direito da mãe, auxilia nos cuidados com a 
irmã e com o padrasto, além de dar todo o suporte 
para que Luiza tenha uma boa vida, regada a bons 
momentos, boas companhias e boas risadas.
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Capítulo VI

O girassol é uma planta historicamente presente 
em diversas culturas, as crenças sobre sua ori-

gem, propriedades e exuberância são inúmeras. Al-
guns dizem ser essa a flor da felicidade, que sua cor e 
vigor simbolizam a lealdade, vitalidade e entusiasmo, 
sendo reflexo também da energia positiva que emana 
do sol. Assim como se costuma falar que algumas de 
nossas características estão atreladas àquilo com que 
nos identificamos, Maria Luiza é apaixonada pelos 
girassóis. 

Na vida de uma pessoa, o que traz nuances e re-
presenta quão vasta (ou não) pode ter sido sua traje-
tória são as experiências que ela carrega. Maria Luiza 
mostrou-se o retrato de uma “experienciadora” cons-
tante. Foi criança arteira, foi adolescente que impôs 
suas vontades, foi mãe das que se culpam e das que se 
perdoam, das que se doam, das que fogem ao que se 
espera, mas que não por isso é menos mãe (eu diria 
que foi em dobro), foi uma tia animada, foi compa-
nheira, foi das festas, foi da praia, foi dos amores, foi 

Que eu seja todo dia como um girassol

“A vida pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo”
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da fé. Na verdade, o “foi” não é pra dizer que, hoje, 
ela não é mais assim, Maria Luiza ainda é tudo isso, 
mas “no passado a gente deixa o que pertence a ele”. 

Agora Maria Luiza tem uma nova versão, que não 
cabe em números de uma idade a qual ela prefere não 
se limitar. Limitação nunca foi seu forte, Maria lui-
za é girassol, ela se permite sentir as dores, se deita 
quando o sol se vai, mas, vigorosa, mostra todo seu 
resplendor e altivez quando o sol procura seu rosto 
novamente para refletir sua luz. 

 “Que eu seja todo dia como um girassol, de costas 
pro escuro e de frente pra luz”. (Girassol, Whinders-

son Nunes, Priscilla Alcantara)
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