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Quando entrei para o quadro do Fisco em 1985, no ato da 

escolha de vagas, optei pela na 16ª DRR de Paranaguá, onde, entre 

outros colegas conheci um, que aposentou-se logo entre 87 e 89, 

cujo nome prefiro não revelar; não sem antes confirmar certa 

suspeita.  

Pessoal nada de pânico! Leiam minha história. 

Em 1967, isso mesmo! Em 1967, ingressei na “Escola Social 

Madre Clélia” para cursar o 5º ano. Para quem não se lembra e para 

os mais jovens que desconhecem, o atual ensino fundamental era 

dividido em: Primário, do 1º ao 5º anos e Ginasial, da 1ª a 4ª séries. 

Na verdade, o 5º ano era uma espécie de cursinho preparatório ao 

tão temido Exame de Admissão ao Ginásio, comparável aos mais 

concorridos vestibulares de hoje. 

Dito 5º ano, podia até ser “pulado” se o estudante tivesse 

capacidade para tanto e, seguramente, só não o fiz por absoluta falta 

de informação, já que sou de origem muito humilde, pai analfabeto 

funcional, trabalhador braçal do então Departamento de Água e 

Esgoto, hoje SANEPAR e mãe analfabeta total, costureira autodidata 

que passava seus dias em frente a uma máquina de costura, 

confeccionando ou reformando a indumentária da vizinhança para 

complementar o orçamento doméstico (favor ignorar certas 

semelhanças, afinal, não cheguei à presidência da República mas, 

tenho certo orgulho do progresso que aguerrida e venturosamente 

alcancei). 

Logo nos primeiros dias de aula na nova escola, 

precocemente romântico (incorrigível, ainda o sou) aos treze anos, 

apaixonei-me por uma das coleguinhas de classe. Cabelos negros, 

alva pele acetinada, dedicada aos estudos e muito inteligente, ela era 



“riquinha” para os meus padrões, residia em uma bonita casa e seu 

pai tinha carro, enquanto eu me escondia em um casebre e meu pai 

andava a pé pra economizar o dinheirinho da passagem. Duas primas 

dela (irmãs entre si) de família também humilde, estudavam na 

mesma classe, as quais, por sua vez, tinham um irmãozinho mais 

novo, cujo nome eu desconhecia, que ainda não freqüentava aquela 

escola. 

Ao final do primeiro bimestre, a diretora da escola, Madre 

Sofia, fez questão de entregar os boletins em sala de aula, pela 

ordem de classificação. Em primeiro lugar, Ana a razão de meus 

suspiros,em segundo e terceiro, vinham, não necessariamente nessa 

ordem, um anão de nome Ivo e uma garota longilínea chamada Bia e 

eu bem próximo do fim da lista, fato que se repetiu no segundo 

bimestre. 

Findo o primeiro semestre, férias de inverno. Eu só podia ver 

minha amada aos domingos, de longe, à saída da missa matinal. 

Nesse período de reflexão, tive uma brilhante idéia... Dedicar-me-ia 

aos estudos para melhorar meu desempenho e assim aquela que era 

a primeira da classe e, quando não roubava meu sono, freqüentava 

meus sonhos. 

Início de outubro, Madre Sofia diante da classe, boletins nas 

mãos, chamando pela ordem de classificação... Primeiro lugar, Ana. 

Segundo e terceiro Ivã e Bia revezando. Quarto, fulano, quinto, 

beltrano sexto, sicrano, eu já estava desesperado, quando Ana, 

respeitosamente, levantou-se, pediu licença (na época, o pais 

educavam seus filhos para que professores e diretores de escola 

fossem respeitados) e, devolvendo um boletim à diretora, informou: 

_A senhora me entregou dois boletins! A diretora então, refazendo a 

chamada, corrigiu a classificação. Em primeiro lugar, Ana. Em 

segundo, pasmem, eu, em terceiro e quarto, vinham, para variar 

revezando, Bia e Ivo, classificação essa que se repetiu no quarto 

bimestre. 



Tanta dedicação, embora proveitosa sob outros aspectos, 

não foi suficiente para que eu conquistasse o coração da bela Ana e 

minha paixão idílica, foi simplesmente ignorada. Da mesma forma, 

com o término do ano letivo, mudança de escola, sem o convívio 

diário, sem contato com sua razão de ser, aquele meu sentimento 

quase pueril acabou por esvair-se nas brumas do tempo. Outras 

paixões vieram até a chegada da mais bela, verdadeira e definitiva 

que, sacramentada por laços matrimoniais, até hoje perdura. 

Em 1997, é verdade. Se passaram nada menos que 30 anos! 

Eu estava trabalhando na “Rua da Cidadania” do Pinheirinho, bairro 

onde nasci e bem próximo da escola onde tive minha desilusão. Certo 

dia, atendendo a um contador, percebi algo de familiar em seu 

sobrenome. Consultei então minhas mais recônditas lembranças e 

lembrei que era o mesmo de Ana e suas primas. Contei-lhe então que 

havia estudado com aquelas garotas, citei os nomes, falei do 

irmãozinho das primas de Ana, sem revelar todo o teor da história, é 

claro. Ele então, com ares de incredulidade, fez o seguinte 

comentário: _Acredita que sou eu o irmãozinho das primas da Ana e 

que o pai dela era Fiscal da Receita Estadual?! 

Mais tarde, rebuscando velhas lembranças, me dei conta de 

que o sobrenome daquele colega lá de Paranaguá, é o mesmo dos 

personagens que aqui citei. Tenho a leve lembrança que o destino 

negou a ele o privilégio de ter um genro ilustre como eu. 

 

Autor: Antonio Morais da Silva – 1ª DRR 

Pseudônimo: Ruim Bar Boza 

 

 


