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PROTAGONISTA

A força do hábito levou Bianca a calcular a distância. Ela sabia que 
a escada de emergência fi cava a exatos 17 passos do seu gabinete, na 
segunda porta à direita da sala 305. As mãos tremiam sob a pilha de pro-
cessos. O corredor de carpete cheirando a tabaco parecia nunca chegar 
ao fi m. Então começaria um novo desafi o: descer 25 degraus sem der-
rubar toda aquela papelada. Era preciso experimentar com a ponta do pé 
para não pisar em falso, torcendo para que o motoboy, advertidamente 
apelidado de “ligeirinho”, não resolvesse subir enquanto ela estivesse 
ali. Na escada caracol de emergência só havia passagem para um e, de 
preferência, alguém com o corpo esguio como o dela.

Chegando ao térreo, Bianca empurrou a porta emperrada pela fer-
rugem das dobradiças e pensou pela milionésima vez que poderia ter 
escolhido qualquer outra profi ssão que não implicasse carregar mon-
tes de papel de um lado para o outro. Ela não conseguia se lembrar 
dos motivos que a fi zeram candidatar-se a uma vaga em um escritório 
de leilões quase falido, localizado no prédio mais antigo e mal con-
servado do Centro do Rio de Janeiro. E, como se o seu humor já não 
estivesse péssimo, o elevador estava quebrado fazia duas semanas. 
Quando passou pela porta pantográfi ca, lembrou-se do porquê de nin-
guém ter dado pela falta dele. A geringonça não era chamada de “poço 
do diabo” à toa.
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Finalmente ela estava diante do seu carro, um Fusca ano 1975, de cor 
creme, que nunca a deixara na mão. Bianca gabava-se disso para o porteiro, 
Seu Joaquim, que gentilmente tentava encontrar em sua bolsa a chave do 
carro, enterrada sob escombros paleolíticos. O velhinho encontrou um Tri-
dent de limão derretido, colado nas hastes dos óculos de sol, mas nada da 
chave. Envergonhada, Bianca entregou os processos nas mãos do porteiro. 

– Tenho certeza de que joguei aqui dentro! Cer-te-za! – ela dizia, 
retirando o batom das profundezas e aproveitando para retocar os lá-
bios. – Desculpe por essa situação, Seu Joaquim. Eu devia ter seguido 
a minha vocação.  

– Enfermeira? – ele palpitou. 
Ela continuava esfregando o batom nos lábios e emitiu um grunhi-

do que o Seu Joaquim entendeu como “não”.  
– Nutricionista? – Ele pensou um pouco e arriscou: – Comissária 

de bordo? 
– Não, Seu Joaquim! Eu sempre quis ser roteirista.  
Gotas de suor deslizavam pela testa do porteiro.  
– Ah, sim – suspirou ele. – Não sabia que existia essa profissão... 
– Porque infelizmente não é uma profissão – Bianca desabafou, ti-

rando da bolsa um pacote de lenços vazio, que voltou a guardar. – Quer 
dizer, não aqui no Brasil.  

– Um roteirista faz o quê mesmo, doutora? 
– Achei! – Bianca exibiu o objeto como um troféu. – Muito obriga-

da pela ajuda, Seu Joaquim.  
Assim que colocou a papelada sobre o banco do passageiro, Bianca 

sentiu uma palmada no bumbum. Pensou duas vezes antes de se virar, 
pois, se aquele velhinho abusado tivesse mesmo feito aquilo, ela teria 
que se defender de alguma forma, e não era uma situação para a qual se 
sentia preparada. Não saberia o que dizer. Talvez fosse melhor ignorar, 
não fazer nada. Nunca mais daria papo para ele e pronto.  

Ao se virar, Bianca se deparou com o Dr. Costa Galvão, o pró-
prio leiloeiro, seu chefe. Naquele momento ela preferiu que o tapinha 
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tivesse partido do porteiro. Pelo menos não precisaria continuar a ser 
simpática com ele.  

– Bom trabalho, Doutora Villaverde. Estou gostando de ver!  
Quem ele pensava que ela era? Uma lacaia? 
Se Bianca dissesse o que pensava, teria sido demitida ainda estagi-

ária, antes da promoção ao cargo de advogada júnior. E ela não queria 
isso. Bianca sempre fora a melhor funcionária, e não o fazia por esperar 
reconhecimento. Gostava de sentir que podia ser insubstituível em al-
guma coisa, embora soubesse que nem era preciso ser formado, quanto 
mais em Direito, para fazer o seu trabalho.  

Bianca limitou-se a fitar o Dr. Costa Galvão, distraindo-se com a 
sujeira encardida nas lentes embaçadas dos óculos de leitura do che-
fe. Mudar o foco para abstrair-se de uma situação constrangedora era 
sua estratégia. Mas dessa vez estava arrependida, pois ficou com ainda 
mais nojo daquele homem. Bianca deu um sorriso como se fosse cho-
rar e abriu a bolsa, pensando em oferecer um lenço ao chefe. Então, 
lembrou-se de que o pacote estava vazio. Seus lenços haviam acabado. 
Assim como o resto de dignidade que pensava que lhe restava.

Bianca estava praticamente chegando em casa, faltando duas qua-
dras para o seu paraíso particular, quando precisou dar meia-volta. 
Quase esquecera o almoço com Robson. Eles se conheciam fazia um 
mês, e ela ainda não perguntara onde ele morava, mas suspeitava que 
não chegaria a conhecer. Na verdade, resolveu dispensar muitas infor-
mações a respeito do rapaz desde que ele decidiu, ao final da segunda 
semana de namoro, que os dois deveriam morar juntos.  

Robson já estava sentado à mesa quando Bianca chegou. Ela o 
abraçaria por trás e taparia com suas mãos os olhos dele, como casais 
românticos fazem, mas desistiu quando foi encarada por um menino de 
cinco anos com a boca cheia de feijão. O melhor era sentar-se logo à 
frente de Robson, de preferência de costas para a criança.  

Um Herói para Ela Miolo.indd   11 19/03/2014   17:33:25



Lu Piras

12

Ao sentar-se, Bianca reparou que o rapaz estava com fones nos 
ouvidos. Mesmo notando a presença dela, não fez menção de retirá-los. 
Ele falou, em tom mais alto que o normal, que já havia escolhido seu 
prato. Ela pensou em pedir o mesmo, mas não perguntou o que seria 
para não fazê-lo perder a música que ouvia. Sem dizer nada, Bianca 
solicitou o cardápio ao garçom e pediu logo o prato do dia; já havia 
perdido o interesse em escolher qualquer outra coisa. O que ela queria 
mesmo era levantar-se e deixar Robson sozinho ali.  

Como ele não conversava (a música devia estar mesmo muito 
boa!), Bianca preferiu entreter-se com o movimento ao redor. Tudo lhe 
parecia mais interessante do que estar sentada com um iPod humano. 
Agora Robson até mexia os ombros, mostrando-se entusiasmado com a 
música. Os outros clientes já estavam olhando para Bianca como se ela 
fosse um ser aquático fora d’água. Era assim mesmo que ela se sentia. 
E estava salivando de tanto encarar o salmão com alcachofras da mesa 
ao lado. Precisava mudar o foco. Só lhe restava a criança que comia de 
boca aberta, mas Bianca estava de costas para o menino.

Então, ela decidiu puxar conversa. 
– O que você está ouvindo?  
Robson fechou os olhos, quase entrando em êxtase com a música. 

Aquilo a deixou furiosa. Ela olhou para trás e viu que podia se concen-
trar na televisão. O problema é que acabaria com um torcicolo terrível 
se ficasse muito tempo naquela posição. Ela se levantou e pediu que 
Robson trocasse de lugar. No modo automático, ele obedeceu.  

Como Bianca tinha paciência de Jó e estava passando um programa 
de surfe na tevê, o prato chegou depressa. Robson pedira bacalhau com 
nata. Ela sentiu inveja dele e espetou o garfo no seu frango supostamen-
te assado, esperando ouvir um cacarejo. Então, Robson esticou o braço 
e tocou em sua mão. Bianca elevou os olhos esperançosos, pensando 
que ele iria desligar o aparelho e finalmente almoçar com ela, quando 
ele perguntou: 

– Gata, você sabe o nome do vocalista do Radiohead?  
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– Você estava ouvindo Radiohead, Rob? – ela perguntou, feliz por 
iniciar um diálogo. 

– Não consigo parar de ouvir esses caras. Eles são demais! Você 
não sabe o nome do vocalista, né? – Ele voltou a colocar os fones e 
soltou a mão dela para segurar os talheres.  

Se ela não soubesse, se sentiria culpada por não ter uma resposta. O 
lado consciente do cérebro de Bianca tinha o mau hábito de sucumbir às 
vicissitudes do caráter humano (no caso específico, a decepção latente 
com o namorado).  

– Thom Yorke – ela murmurou.  
– Valeu, gata! É por isso que eu te amo – ele agradeceu, enquanto 

mastigava uma espinha antes de cuspir no prato. Será que era tudo en-
cenação? Será que ele só ouvia o que ela dizia quando lhe interessava? 
Será que ela não lhe interessava? Será que seria sempre assim com Rob-
son ou tenderia a piorar? Durante todo o almoço, Bianca degustou suas 
próprias suposições e conclusões. Mas foi no momento em que Robson 
fez sinal para o garçom entregar a conta na mão dela que realmente teve 
certeza: aquele namorado era a própria indigestão. E ela prezava muito 
o seu bom apetite.  

Sem dizer uma palavra, Bianca se despediu de Robson com dois bei-
jinhos no rosto. Quando ele tirou os fones, ela colocou os dela e entrou no 
carro. Nada como entrar muda e sair calada de uma relação na qual o silên-
cio é surdo e a palavra é muda. Para quê palavras em um relacionamento 
entre surdos? Afinal, se o silêncio é a arma dos covardes, pelo menos ela 
tinha a consciência tranquila. Lidou com Robson de igual para igual. 

O céu era uma colcha negra salpicada de brilhantes, e a lua crescen-
te parecia ter sido recortada da bandeira turca e costurada sob um véu 
escuro. A madrugada era sua hora preferida para escrever. Bianca sentia 
uma paz oceânica lhe invadir, em ondas de ideias, sussurrando em seu 
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ouvido como o vento soprando numa concha do mar. Bastava sentar-se 
em frente ao computador e abstrair-se do mundo, que ficava do outro 
lado da porta do quarto.  

O silêncio, do qual apenas as estrelas eram testemunhas, dizia mais 
do que as palavras que ela escolhia para contar sua história. Era atra-
vés dele que Bianca ouvia os personagens dialogando, que arquitetava 
paisagens e delineava os sentimentos em tons, sons e texturas. Para ela, 
escrever era uma experiência sinestésica, a única atividade que lhe pro-
porcionava estar em dois lugares ao mesmo tempo. Tudo o que ela via 
e ouvia em um lado era, do outro (o da sua imaginação), o inverso de 
toda a verdade absoluta e científica. O que lhe dava maior prazer ao es-
crever era discordar do óbvio, viver o impossível, acreditar nas ilusões. 
E, talvez, com um pouco mais de café e uma caixa inteira de chicletes 
de limão, tornar o óbvio impossível e as ilusões, possíveis.  

Bianca não queria adormecer, pois estava apenas começando a es-
crever o seu roteiro. Ela foi até a cozinha, aqueceu o café na xícara, 
abriu um pacote de bolacha e fez tanto barulho que despertou o pobre 
periquito. Olhou para o relógio em formato de bule de chá pendurado 
na parede. Tinha mais três horas de insônia criativa pela frente antes de 
sair para o trabalho.  

Com a cafeína estimulando suas funções cognitivas, voltou para o 
texto. Já o havia lapidado o suficiente, mas sempre achava que preci-
sava de mais algum ajuste, trocar uma vírgula de lugar ou, até mesmo, 
em casos extremos (e não raros), recomeçar tudo do zero. Normalmente 
ela sentia isso quando o relia mais do que cinco vezes. Ela sabia que a 
quarta vez era o limite. Depois disso, a trama se tornava entediante e 
suas palavras pareciam desgastadas, frágeis e fáceis demais.  

Por que era tão insegura? Por que exigia tanto de si mesma? Por 
que a preocupação excessiva com a linguagem e a estrutura se escrevia 
para ela mesma? Ciente de que não obteria tais respostas sozinha, ini-
ciou um diálogo mental com sua protagonista, a quem ainda não havia 
dado propriamente um nome. 
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Bianca: O que acha disso, “Sabrina”? – Ela quase podia se ouvir. – 
Por que você precisa ser tão submissa? Esses tempos dos romances de 
banca já eram. Estamos no século 21, e agora as mulheres são indepen-
dentes, corajosas e querem ler sobre protagonistas audaciosas, capazes, 
guerreiras! Já não ficam esperando que os homens abram a porta do 
carro, que paguem suas contas ou as convidem para o cinema.  

Bianca se frustrava com suas próprias conclusões.  
Protagonista: Sério que é assim hoje em dia? Não quero ser do 

século 21, então. Conte uma história em que eu possa ser cortejada, 
amada e idolatrada por um cavalheiro da Idade Média!  

Ela não precisou pensar muito para discordar.  
Bianca: Idade Média é um porre! Não havia eletricidade, água 

encanada e, o pior, eu precisaria ir à Biblioteca Nacional pesquisar; 
infelizmente não tenho tempo para isso.  

Protagonista: Ok. Então, reinvente algum conto de fadas. Escreva 
um remake da Branca de Neve ou da Cinderela! Eu adoraria ser uma 
princesa.  

Bianca: Não, essas aí estão muito batidas. Parece que até a indús-
tria cinematográfica já viu dias melhores. Desde a greve do sindicato 
dos produtores de cinema e televisão a criatividade dos roteiristas anda 
em baixa em Hollywood.  

Protagonista: Não precisa pensar tão alto. Você pode escrever esse 
roteiro para um produtor independente.  

Bianca: Quem disse que estou pensando em comercializar o meu 
roteiro? Escrevo porque gosto. Não é sério. É só um hobby.  

Protagonista: Se não é sério, por que está tão preocupada se eu vou ser 
uma “Sabrina”, uma “Anastasia Steele” ou uma “Isabella Swan” da vida? 
Não importa se vou ter os traços de uma personagem romântica de Jane 
Austen ou se vou ser uma vampira destemida possuída por um íncubo! 

Bianca: É isso! – Bianca vibrava consigo mesma, posicionando os 
dedos sobre o teclado do notebook. – Vou juntar as duas! Você vai ser 
uma mistura de Anastasia Steele com Georgina Kincaid!  
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Protagonista: Não se renda aos modismos, Bianca... Você é uma 
donzela. Não há nada de E. L. James ou de Richelle Mead em você. 
Como vai fazer isso? Soaria forçado demais. 

Bianca: E você por acaso me conhece?  
Ela pensou um pouco diante de sua própria interrogação.  
Protagonista: Acho que conheço melhor do que você.  
Bianca: É. Talvez. Afinal, você sou eu. Não dá para dissociar o 

personagem do autor.  
Protagonista: Isso significa que eu venci? Você vai me fazer uma 

princesa?  
As pálpebras pesavam e Bianca já não tinha forças para duelar com 

sua própria consciência.  
Bianca: Desisto. Vou dormir. Amanhã decido quem você vai ser. 

Ou “eu”... ou se vou conseguir aturar uma protagonista tão chata como 
eu. Talvez nem escreva mais nada!  

Só que, sem perceber, sua história já havia começado. Bianca afo-
fou o travesseiro, encostou a cabeça e dormiu para poder sonhar.  
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