
Cada um dá o que tem. Por Juliana Fernandes Gontijo. 

 

Cláudia era uma linda mulher, daquelas de “parar o trânsito” com sua beleza africana. Chamava a 
atenção em qualquer lugar que estivesse, mesmo com o uniforme de trabalho. Isso! Simplicidade 
era o sinônimo da moradora da comunidade Três Fios. Casada com Devair, era mãe do pequeno 
Lucas de 4 anos e funcionária dos “serviços gerais” de uma instituição bancária.  

 

Por um tempo, a auxiliar de limpeza foi arrimo da família, porque o marido perdera o emprego 
como vigilante e o tempo de trabalho não fora suficiente para conseguir o seguro-desemprego. 
Logo, eles passavam por muitas dificuldades. Infelizmente, ela se sentia obrigada a se “rebaixar” a 
fim de pedir carona nos coletivos. Nos ônibus que passavam pela comunidade, todos eram 
caridosos com aqueles que estavam sem emprego e deixavam que pessoas, como a mãe de Lucas, 
não gastassem com a passagem.  

 

No entanto, ao fim das últimas férias de trabalho, Cláudia passou por uma situação 
constrangedora. Ela perdeu o ônibus que sempre tomava no mesmo horário, todos os dias, para 
buscar o filho na creche. Precisou tomar o próximo que também passava perto da instituição. 
Quando o motorista abriu a porta do meio, ela entrou enquanto outros passageiros saíam do 
veículo:  

 

— Eu não tenho dinheiro de passagem, então... 

Ao ouvir aquela fala, o motorista desligou o motor.  

— Sinto muito, quem não pagar a passagem desce.  

— Moço, não tenho dinheiro.  

— Vai ter que descer.  

— Eu preciso buscar meu filho na creche, por favor!...  

O motorista não acreditou na mulher e, por incrível que pudesse parecer, Cláudia não conhecia 
nenhuma pessoa no coletivo que “testemunhasse” a seu favor.  

A discussão foi aumentando, os passageiros reclamando e auxiliar de limpeza não “arredava pé” 
do ônibus.  

— Quem quiser sair, que saia do ônibus. Eu vou chamar a polícia. Vai demorar isso aqui! — Disse o 
motorista, pegando o celular.   

— Paga a passagem, dona. — Gritou alguém no fundo do veículo.  

— Numa hora destas, não aparece ninguém para me ajudar? Eu não tenho dinheiro, gente. — Mas 
ninguém acreditava na mãe de Lucas.  

A viatura chegou.  

— Quer revistar a minha bolsa, senhor? Eu não tenho dinheiro de passagem!  

— Mais educação, por favor. Ninguém te perguntou nada, senhora.  

— Sim, o problema é comigo.  

— Queremos ouvir o motorista, pois não?  

— Ela entrou pela porta do meio, disse que não tem dinheiro para pagar e não quis descer, senhor 
policial.  

— Seu guarda, eu não tenho dinheiro. Preciso buscar meu filho na creche. — Pegou o celular e 
ligou para a escola da criança.  

— Soldado Prates, e Tenente Silva, por favor, senhora!  



— Amparo? Vou demorar hoje, estou com problema na polícia, porque não tenho o dinheiro da 
passagem. Segura o Lucas para mim, pelo amor de Deus! — Disse a mulher quase chorando — Vou 
tentar chegar o mais rápido possível.  

Aos policiais, a mulher tomou coragem e disse: 

— Eu não tenho passagem, se quiser me dar carona, aceito! Há muitos meses, estou passando 
dificuldade em casa. Por favor, a creche do meu filho fica a 5 quilômetros daqui. Não dá pra ir a 
pé.   

Um dos policiais teve pena da “dor” de Cláudia, enquanto o outro relutava diante da situação.  

O soldado revirou a bolsa da mulher e não encontrou dinheiro algum, muito menos, os 
documentos. Apenas um cartão de crédito com o nome Devair Cunha.  

—Quem é ele? — Disse, desconfiando da mulher.  

— É meu marido, eu ia passar no supermercado para comprar um saco de arroz e pão. 

— Sei... Vamos levar a senhora só até a creche. Se der algum problema, já sabe, né?  

— Eu sou mãe de família, senhor! Tenho responsabilidades na minha casa!  

— Pode ir motorista, vamos levá-la à escola.  

Cláudia não tinha nada a temer. Durante o trajeto, contou toda a sua história de vida aos policiais.  

— Saí com muita pressa e esqueci os documentos em casa, mas, na escola, tem as cópias. Se 
quiserem conferir, não tenho nada com a justiça. Muito pelo contrário, é ela quem me deve... 
Uma pessoa me indicou para uma agência de modelos, falando que eu seria escolhida por 
diversidade. Só que eles me passaram a perna, ficando com o resto do dinheiro que eu tinha... 
Fizeram fotos minhas, disseram que eu iria ganhar um book e iria fazer publicidade. Isso foi há um 
ano. Eu aluguei roupas, paguei maquiagem... Há um mês, descobri na internet que estão 
publicando as minhas fotos num site de conteúdo adulto. 

— Sei... 

— Até meu marido começou a duvidar de mim. Só que são várias mulheres que no que caíram no 
mesmo golpe. Estou falando sério, se não quiser acreditar, tudo bem. Amanhã vai sair na 
televisão. Fizeram até uma gravação comigo para o jornal da noite da TV Terra Nobre.  

— A senhora não tem medo?  

— De quê, soldado?! Eu sou uma mulher honesta. Faça-me o favor, né?  

— Olha como fala...  

— Desculpe. É que me deu raiva, sabe?... Agora estamos movendo um processo contra aquela 
empresa picareta. Não é pelo dinheiro. Não quero nenhum tostão. Vou doar tudo para uma 
instituição de caridade. Se ganharmos, vou sim! Que ódio! Eu até caí em depressão no mês 
passado.  

Os três chegaram à creche de Lucas. Cláudia chamou na campainha e Amparo a recebeu: 

— O que houve, amiga?  

— Amparo, pode pegar o Lucas e trazer a pasta de documentos dele, por favor? Eu implorei uma 
carona aos policiais, estou sem o dinheiro da passagem. Nem para voltar, eu tenho. Eles aceitaram 
me trazer até aqui... — Disse a mãe rindo levemente da situação, enquanto os policiais 
aguardavam na viatura.  

A funcionária da creche voltou com os documentos:  

— Só você mesmo, Cláudia!  

— Eu falei que estava vindo para a escola. Se quiserem me levar de volta, eu aceito, ou vou chegar 
atrasada ao culto da igreja. Não vou recursar não!  

Amparo entregou as cópias de documentos para os policiais. Viram que ela tinha a ficha limpa. 
Cláudia falava a verdade.  



— Qual o seu nome?  

— Tenente Silva, senhora Amparo.  

— Cláudia é uma mulher muito correta. Uma das mães mais responsáveis que temos na creche. 
Uma agência de modelos deu o cano nela há um ano. Perdeu o pouco que tinha. Se puderem dar 
carona a ela de volta... A família faz o que pode para dar conta das despesas. Ela pensou que a 
vida pudesse mudar e... 

— Tanta gente que cai na promessa do dinheiro fácil... 

— Sim e ela é uma mulher muito linda. 

— Verdade, com todo o nosso respeito. Chama a atenção mesmo. Não poderíamos levá-la, mas 
faremos esta gentileza. 

Lucas, ao saber que iria andar numa viatura, ficou bastante alegre. Mal sabia ele da desconfiança 
inicial dos policiais. Mas criança não precisa saber.  

— Obrigada por me ajudar, Amparo.  

— Siga com Deus, Cláudia. Você está em paz.  

Os policiais levaram Cláudia em casa. Ela com toda a sua gentileza ainda fez um café, meio ralo por 
falta de pó, a fim de agradecer à carona na viatura.  

— É só um pequeno agrado para os senhores. Eu só estava precisando buscar o meu filho, só isso. 
Muito obrigada do fundo do meu coração. 

— Entendemos, dona Cláudia. Se precisar da gente, o 3º Batalhão pode te ajudar, certo?  

— Toca aqui, Lucas! Nós sabemos que você é um menino bom. Então cuide da sua mãe e do seu 
pai, viu? Positivo e operante?  

— O que é positivo e operante?  

— Um dia, você vai entender garoto!  — Disse o tenente Silva.   

— Ô mãe, um dia eu quero ser policial para dirigir uma viatura bem grande e igual a essa, e 
proteger as pessoas também, tá?  

— Assistam amanhã, na TV, a reportagem do meu caso. Espero que eles prendam aquelas 
pessoas. Elas devem pagar por tudo o que fizeram comigo e com outras tantas mulheres...  

— Acredite, dona Cláudia, a Justiça será feita. Nunca deixe de acreditar na Justiça! 

 

 

 


