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Há alguns anos viajando pelos 

caminhos do Vale do Paraíba fui acu-

mulando mais que histórias, mais que pacotes e pastas reais 

e virtuais de anotações e fotografias. Fui me impregnando da 

alma do Vale. Se pelo caminho da pesquisa tenho que me 

distanciar o máximo possível do objeto, o caminho da crônica 

me permite a liberdade de mergulhar nas descobertas para 

além dos dados.

O Vale é um imenso quintal, lugar de terra e gente pe-

culiares. Muitos são os trabalhadores, os sonhadores e guarda-

dores de saberes e tesouros desse quintal. Enquanto as pesquisas 

se ampliam, compartilho os caminhos que vão se construindo, 

é um exercício que me auxilia no aprendizado, lapida meus ins-

tintos e percepção. É uma troca para com aqueles que, genero-

sos, descortinam e me possibilitam desvendar tantos mistérios. 

Em todos os trabalhos que venho realizando, as crôni-

cas são companheiras constantes. É através delas que vou dando 

conta aos leitores, pacientes, do que já se resolveu e do que 
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ainda não, e lhes peço auxílio. Creiam, o auxílio chega, como 

notarão nas linhas deste livro. A crônica tem se consolidado em 

uma linha direta entre mim e os apaixonados pelo Vale do Pa-

raíba. 

Passei por muitas praças, mercados municipais, casas de 

cultura, museus, igrejas, cemitérios, moradas de gente hospi-

taleira. Gente que guarda na memória as histórias que, talvez, 

nunca consigamos encontrar nos livros. Passei por alguns quin-

tais, como o enigmático da casa de Ruth Guimarães, em Ca-

choeira Paulista. Em seu quintal tive memoráveis aulas e por 

isso este título lhe é uma singela homenagem.

Essa viagem pelo Vale do Paraíba levou-me ao encontro 

com o Moço Bonito (Rio Paraíba do Sul) e todo um mundo 

que se encontra a cada vinte e cinco quilômetros. Nunca mais 

deixei de caminhar pelo Vale, de visitar os mistérios das esqui-

nas, das capelas, das alcovas chorosas das fazendas centenárias. 

Ainda percorro as comidas, as crendices, os santos, as senzalas, 

as farmácias, os empórios, as expressões e cantorias dessa gente 

que me acolheu de braços escancarados e com a mesa posta de 

café, bolo e doce de leite, como os de Dona Alcina1 do seu José 

Magalhães.

Devo ao Vale do Paraíba uma nova visão da vida, das pes-

soas; o aprendizado, que se constrói em mim, de valorização das 

Manifestações Culturais Populares e de crescimento humano. 

1. Dona Alcina e o senhor José Magalhães moravam em Areias - SP quando de nosso primeiro en-
contro, em 2006, e me contaram histórias que foram publicadas no livro “Mistérios do Vale: histórias 
que o povo conta no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte Paulista”, em 2011.
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Agradeço os momentos de descontraída e simples prosa, regadas 

com sabedoria, tristezas e alegrias, como é a passagem de cada 

um de nós por esta vida.

 “No quintal da Bruxa” é uma caixinha, um baú antigo 

onde guardamos nossos preciosos objetos. Aqui, estão alguns 

desses momentos especiais que, mais que a importância do tra-

balho, foram o dividir das descobertas; a prosa animada cheia de 

novidades; as ligações em fim de tarde para dizer que tudo está 

caminhando bem, para agradecer aos inúmeros amigos, profes-

sores e companheiros que enviam documentos, livros, fotogra-

fias, partituras, cartas... Quanto privilégio dos tantos amigos que 

tenho feito nessa caminhada por esse imenso quintal que é o 

Vale do rio Paraíba do Sul,  repleto de personagens e mistérios  

fascinantes.

S. G.
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E agora? Até pouco tempo, 

acreditava que a esperança é a última 

que morre. Quando Pandora, advertida, porém teimosa, abriu a 

caixa deixando escapar todas as desgraças possíveis, desesperada 

tampou-a, preservando a esperança. Só restava ela, lá no canti-

nho, escondidinha, dando-nos um último alento. 

Acredito que a Velhinha de Taubaté2 não esteja morta, 

apenas em coma. Um coma profundo. E sabemos que muitas 

pessoas que passam por tal circunstância, se retornam, voltam 

diferentes. Algumas refazem suas vidas, mudam de reflexões, 

apostam em novas verdades. É isso, a Velhinha de Taubaté pode 

estar em coma. E, se o for, podemos contar que toda aquela 

ingenuidade sobreviverá mais astuta.

É totalmente compreensível que depois de passar por 

tantos governos acreditando, exatamente agora, a Velhinha 

2. Personagem criada por Luis Fernando Veríssimo, a Velhinha de Taubaté morreu em 2005. Ela 
era a última pessoa no Brasil que ainda acreditava no governo, segundo seu autor. O falecimento 
se deu em 25 de agosto, em tempos de crise do “mensalão”, o fato foi anunciado por seu criador 
na crônica intitulada “Velhinha de Taubaté (1915-2005)”. Ela teria morrido em frente à televisão, 
decepcionada com o quadro político brasileiro de então. 
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tenha (quase) sucumbido. É por causa da esperança. Já tinham 

nos tirado quase tudo. Mas muita gente, por mais de vinte anos, 

teve a esperança de que um dia o Brasil mudaria.

Não mudou antes, não mudou agora e precisaremos 

muito mais do que de esperança para assistirmos a essa mudan-

ça. Precisaremos de Educação, Cultura, Saúde física e mental. 

E não me refiro à Educação na ferocidade de afetar um presi-

dente que não a tenha formalmente. Outros tinham de sobra e 

não foram menos indecentes ou mais competentes. Refiro-me 

à Educação que se realiza como alimento, necessária como o 

pão, o arroz e o feijão, de qualidade, bem feita, nutritiva para o 

cérebro e para a alma. Todos, sem exceção, precisamos acredi-

tar no crescimento das pessoas, precisamos de bons homens e 

mulheres para termos bons políticos.

É para essa esperança que a Velhinha de Taubaté precisa 

retornar. Talvez ela acorde para não nos permitir esquecer e, até 

mesmo, com tanta picardia nos recordar a esperança que tão 

prontamente eles conseguiram afetar.

Jornal Valeparaibano, 30 de agosto de 2005.
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