
E eu só tenho 5 anos! 
Por Juliana Fernandes Gontijo. 

 
 

Há muito tempo, Eulália fazia o mesmo trabalho de sindicância para a liberação de pensões do governo em 
uma determinada secretaria de estado no norte do país. Ser assistente social era tudo na sua vida. Solteira e 
sem filhos, ela preferia continuar trabalhando até a aposentadoria compulsória aos 70 anos. O trabalho lhe 
fazia muito bem.  
A mulher tinha muitas histórias para contar, afinal visitava muita gente de todas as classes sociais e conhecia 
vários lugares diferentes. Com algumas pessoas, chegou até fazer amizades. Foi madrinha de criança que 
estava nascendo em casa exatamente na hora da visita; participou também de velório de desconhecido.  Às 
vezes, almoçava verdadeiros “banquetes” em casas de fazendeiros ou tomava um café em copo mesmo como 
cortesia de uma senhora mais humilde. Outras pessoas não eram gentis e nem de muita conversa, logo, mal 
lhe respondiam as perguntas pela janela entreaberta.  
Pouco antes do desligamento de Eulália para aposentadoria, um dia no fim do expediente, chegou a uma casa 
na zona rural da cidade. Tocou a campainha. Ao ser atendida, apresentou a credencial como de costume:  
- Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Eulália do Nascimento. Pode conferir o meu crachá, por favor. Faço parte 
da equipe de sindicância para liberação da pensão de Adelina Vieira Cavalcanti.  
- Ah, sim. Sou eu mesma. Eu já estava aguardando a senhora. Vamos entrar?   
A funcionária se assustou ao ver um enorme cachorro quando a dona casa ia abrindo o portão do sítio:  
- Oh, não! Se, se... Não for pedir muito, será que poderia prender o seu cão? É que eu morro de medo de 
cachorro. Eu até sonho que estou sendo perseguida. Acho que é de outra encarnação, sabe?... Acordo, às 
vezes, aos gritos e toda suada de tanto correr de cachorro nos pesadelos que eu tenho.     
Adelina riu e disse:  
- Tudo bem, mas eles não mordem. Esse aqui só tem tamanho. O nome dele é Tião. – E apresentou um Dogue 
alemão que, se ficasse apoiado nas duas patas traseiras, atingia quase o dobro do tamanho de Eulália.  
- Ainda tem mais? – Indagou a assistente social tremendo.   
- Sim, uma Lhasa Apso, Catarina. E um Pinscher miniatura, o Teobaldo. Todos são muito mansos, pode 
acreditar. Não se preocupe. Mas espere que eu já volto, tá? – E saiu para prender os animais e liberar a 
entrada.  
A funcionária aguardou, pacientemente, alguns minutos do lado de fora do portão pelo retorno da dona da 
casa.   
Conduzida até sala, Eulália passou pela copa onde estava o marido da pensionista que escutava rádio e fazia 
um jogo de palavra-cruzada no jornal. Ele nem tirou os olhos do papel para dizer “oi”.   
Antes da inspetora se sentar no sofá, apareceu repentinamente na sala um garoto muito esperto, de 
aproximadamente uns 6 anos, com as mãos sujas de barro.   
- Vó Delina, quem é ela? Amiga sua? 
- Ricardinho, cumprimenta a Dona Eulália! Ela veio conversar com a vovó sobre a pensão. Mas nem encosta as 
mãos nela, tá?    
- Tá! O que é pensão, vó?  
- É o pagamento que a vovó vai começar a receber...  
- E então, a senhora vai comprar a minha bicicleta?   
- Ricardinho!  
- Oi, minha vó já falou o meu nome, né? A senhora tá boa? Eu moro com a minha vó Delina e meu vô, Tadeu, 
há um tempão e... 
- Ricardinho, vai lá pra dentro! Lave essas mãos e não solte os cachorros, tá? A Dona Eulália tem medo.  
Da cozinha, ele gritou: 
- Tá, vó!  
- Crianças... Você tem filhos e netos?  
- Não, só alguns sobrinhos no Rio Grande do Sul. Não os vejo há muitos anos. Eu também não sou casada.  
- Ah... Não sabe o que está perdendo! Bem, quer um café enquanto a gente conversa?  
- Não, obrigada.  
- Mas já está pronto; fiz um pouco antes da senhora chegar e tem uma broa fresquinha. - Mal falou e Adelina 
já havia saído da sala.  



Enquanto Eulália aguardava, “a contragosto”, o café, escutou um latido de cachorro. A mulher ficou branca na 
sala logo que viu Teobaldo ainda numa das portas, rangendo os dentes e latindo muito. Ela se levantou do sofá 
num átimo e correu até a copa pela porta ao lado. Deu inúmeras voltas no entorno da grande mesa e o 
cachorrinho, atrás dela. Tadeu nem se mexia da cadeira e, ela, desesperada. Em dado momento, o homem, já 
cansado de tanta confusão, tenta se levantar e a mulher tropeça nele. O marido de Adelina e cai sentado na 
cadeira e, em seguida, ela cai sentada em cima dele.   
Eulália se levantou rapidamente e não sabia onde “colocar a cara” de tanta vergonha. Disse apenas: 
- Desculpe! - E correu para a sala saltando sobre o sofá aos berros e Teobaldo, novamente, atrás dela. Quando 
a dona da casa chegou ao recinto, a inspetora estava na parte mais alta do largo encosto do sofá com as 
pernas para cima e tentando segurar um pesado quadro que estava a poucos centímetros acima e prestes a 
cair da parede. Teobaldo continuava latindo e rangendo os dentes para ela.   
- Dona Eulália, senhora está de calça roxa! Ah, meu Deus!  
A inspetora não entendeu e continuou a gritar desesperada. Adelina gritou o neto três vezes:  
- Ricardinhooooooooooooo!  
O garoto só respondeu na última:  
- Senhooooooora, vó! – Esbravejou o menino do fundo do quintal.  
- Venha aqui agora e prenda o Teobaldo!  Eu te avisei para não soltar os cachorros, porque a dona Eulália tem 
medo! - E disse para a inspetora:  
- Desculpe, dona Eulália, mas é sua calça roxa... E criança é assim, né? A gente fala pra não fazer e é como se 
falasse assim: “vai lá e faz!”.  
E o menino chegou mansamente:  
- Ah, vó... – Ele se voltou para a inspetora:  
- O Teobaldo é bonzinho ele não morde, não, Dona Eulália.  
- Prenda esse cachorro agora. – Falou mais alto Adelina.  
Ricardinho, ao ver que a funcionária estava aos gritos no encosto do sofá, argumentou:   
- Ele só ficou nervoso por causa da sua calça. E Por que a senhora veio de calça roxa? Por que a senhora está 
tão desesperada? O Teobaldo não morde, não! – E o garoto caiu na gargalhada. 
- É porque eu não sou corajosa como você. – Respondeu Eulália, chorando.  
- Menino, pare de fazer tantas perguntas. Não me mata mais de vergonha! 
- Mas quantos anos a senhora tem? – Disse, o menino tomando o cãozinho nos braços.  
- Já chega Ricardinho! Mais respeito! A gente não pergunta a idade das pessoas. - Disse Adelina rispidamente.  
- Eu faço 70 em junho, mas eu não corajosa tanto quanto você.  
- Ah, entendi... Eu sou corajoso mesmo e só tenho 5 anos! Anda, Teobaldo! A dona acha que você vai morder 
ela, só por causa da calça roxa... Ha, ha, ha! – E saiu com o animal no colo.  
A avó do garoto não sabia mais o que fazer a não ser oferecer uma água que há muito tempo estava sobre a 
mesa de centro da sala.  
- Aceita, dona Eulália. Desculpe, tem hora que criança mata a gente de vergonha. 
A assistente social tentou se recompor ainda envergonhada com o fato e disse:   
- Desculpa, peço eu pelo que aconteceu. Não quero nem ver a cara do senhor seu marido, tamanha a minha 
vergonha de ter caído no colo dele! Foi um ato de desespero! A gente pode conversar amanhã no restaurante 
da esquina às 17 horas? Hoje eu não consigo mais te entrevistar. Lamento muito.  
E a mulher, mais vermelha que um morango, passou pela porta e saiu sem se despedir.   
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Observação:  
 
Este é um texto de ficção. Qualquer semelhança com fatos e pessoas reais é mera coincidência. 
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