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À Patrícia, minha mãe. Versão de pessoa mais carinhosa, paciente e 
evoluída que habita este planeta. O afeto dedicado desde sempre foi 
determinante para chegar até aqui. Sem o suor dela, não poderia 
lutar pelos meus sonhos.

Ao meu avô, Luiz Berto. Incentivador da minha escrita, mecenas do 
meu armário de livros e patrocinador oficial dos carnavais em Olinda.

À avó, Lásara. Que insistiu na minha capacidade de juntar letras 
quando todas as professoras me davam como caso perdido.

Ao irmão, Pedro. Meu espelho, exemplo de caráter, pai e samba no pé.

À irmã e futura mamãe, Patricinha. Colo e ouvido para meus 
infindáveis questionamentos amorosos.

Ao pai, André. Melhor avô que a Julia poderia ter.

Aos ouvintes que me confiaram detalhes de paixões e desilusões 
amorosas.

E a todas que me mostraram serem as histórias de amor os melhores 
capítulos da minha vida.





“Um homem que tem algo para dizer e não encontra ouvintes está em 
má situação. Mas estão em pior situação ainda os ouvintes que não 

encontram quem tenha algo para lhes dizer.”

Bertold Brecht
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 O Distrito Federal tem 1.568.804 solteiros, equivalente a 55% da 

população do DF em 2015. Pessoas sem relacionamento amoroso fixo, que em 

algum momento buscam companhia para amansar a solidão, por uma noite 

ou para vida inteira. De forma convencional, a busca acontece em bares, 

festas, teatros. Lugares onde o par ideal compartilha das mesmas afinidades. 

Mas se o amor não acontece por vias ortodoxas, existe outra maneira que 

ajuda muitos brasilienses a encontrarem uma paixão. 

 Todas as noites, de segunda a sexta-feira, cinco rádios do 

Distrito Federal transmitem programas de paquera, e criam uma rede de 

relacionamentos invisível, que ganha vida pela voz de locutores. De 22 às 

0h, acontecem simultaneamente três deles. Alô amor, da JK FM; Amor e 

Amizade, da Supra FM; Telepaquera, da Atividade FM. De 0h às 2h, a Clube 

FM transmite o Clube By Night. Na modulação AM, a rádio 610 transmite o 

Alma gêmea. Menos conhecido do público, passa no horário de almoço: de 

12h às 13h.

 Apenas Clube e JK FM divulgaram dados de audiência dos programas. 

Segundo medição do Ibope, a Clube é a estação líder de audiência no DF. 

muito prazer
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O programa de paquera Clube By Night registra média de 10.501 ouvintes 

por minuto. A JK FM tem durante o Alô Amor média de 4.785 ouvintes 

sintonizados por minuto. 

 Pessoas arrumam casamentos, namorados, amantes. Tudo com base 

nas ondas do rádio.

 A dinâmica de todos é parecida. Músicas românticas criam clima de 

solidão para o ouvinte. Há dois tipos de canções executadas. Os flashbacks, 

músicas lentas, que poderiam ser temas de qualquer filme romântico nas 

décadas de 1980 e 1990. Bon Jovi, Roxette e Celine Dion são exemplos. Ou 

sertanejo, de qualquer época, desde que fale de traição, amores perdidos e 

saudade. É realmente difícil escutar um programa inteiro sem lembrar da 

ex-namorada ou de alguma fossa amorosa.

 A cada três ou quatro músicas, acontecem os quadros de paquera, 

clímax dos programas. Existem três formas de namorar pelo rádio. A primeira 

e mais comum é o ouvinte mandar uma mensagem de texto para o número 

de celular fornecido pelo locutor. No conteúdo, coloca características físicas, 

personalidade, local de residência e telefone para contato. A mensagem 

padrão fica assim:

Carlos. Ceilândia. 35 anos, moreno claro, 1m67. Sou 
romântico, carinhoso e divertido. Procuro mulheres sinceras 
de 20 a 35 anos para amizades e quem sabe algo a mais. Meu 
contato é oito meia, três um, meia sete, quatro um.

“ “
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 Outra forma é participar ao vivo. O apaixonado liga para o estúdio e 

conversa com o apresentador. Ganha alguns segundos para convencer quem 

está do outro lado de que é uma boa companhia. Em 19 de setembro de 2014, 

a ouvinte Suelen conversou com o locutor da Supra FM, Léo Dias.

 — Agora, atenção. Vamos para mais uma participação ao vivo. Alô?

 — Oi pessoal, boa noite. Sou a Suelen. Tô com um probleminha de 

garganta. Tô dodói. Esse tempo é complicado. 

 — Suelen, me diga, como está o coração? — instiga o locutor. Tática 

comum para desinibir o ouvinte.

 — Meu coração está carente. A solidão dói, quem é sensível demais 

até chorar, chora. Quero uma pessoa para algo sério.

 — Então me diz. Como você é?

 — Sou morena, cabelo castanho escuro, 1,72m, peso 68kg. Quero 

uma companhia de 27 a 43 anos. Eu tenho 27.

 — E o que não pode faltar na pessoa que você procura?

 — Olha, não pode faltar sinceridade. Tem gente que olha só a beleza, 

eu olho mais para o interior. Não compensa namorar com rapaz bonito, 

porque dentro dele não tem caráter. Eu não gosto de gente assim.

 Do outro lado, ligado ao programa, um solitário pode ouvir, enviar 

uma mensagem de texto ou fazer ligação. Assim, a paquera começa. Ouvintes 

narram que após o número ser anunciado no rádio, o celular começa a tocar 

segundos depois.

 “O celular fica naquela vibração a noite toda. Eu tenho que desligar 
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o aparelho para dormir, recebo ligação até dois dias depois”, explica por 

telefone Andrea Gomes, 28 anos. A manicure, moradora de São Sebastião, 

garante que convites para encontros não demoram a aparecer. “O pessoal se 

convida para dormir na sua casa na mesma hora, querem pegar ônibus de 

madrugada só para te agarrar”, completa.

 Andrea faz questão de esclarecer: essas lembranças e o tempo de 

paquera ficaram para trás. Desde março deste ano, namora Cláudio Faria, 

25 anos, cobrador de ônibus, morador do Paranoá. Cláudio mandou o perfil 

para o Amor e Amizade enquanto trabalhava. Tímido, o rapaz não deu muitos 

detalhes de como vai a relação. “Tô muito feliz, ela é o amor da minha vida. 

Como ia achar ela nesse mundão se não fosse o rádio?”

 A última forma de interação, e a menos utilizada de todas, é a carta. 

Apenas Supra FM e 610 AM anunciam no ar o código postal e estimulam 

ouvintes a se declararem de próprio punho. “O pessoal ainda manda de vez 

em quando, não tem razão para cortar essa comunicação. Permite o ouvinte 

de qualquer classe e com qualquer instrução participar”, alega Léo Dias, 

diretor da Supra.

 Segundo Dias, o público da carta é ainda mais humilde do que o resto 

dos ouvintes. “Pessoas que não têm condição nem de se expressar, falar no 

ar. Uma vez, o ouvinte enviou a carta por não ter telefone. E deixou o próprio 

endereço para quem quisesse conhecê-lo.”

 Em média, a rádio recebe duas cartas por semana. Juliana Lopes, 19 

anos, trabalha como recepcionista da rádio Supra há três. Conta que alguns 
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ouvintes entregam a carta na sede da rádio. “A maioria diz não saber como 

mandar a carta pelos Correios. Ou tem medo de não chegar, fica ansioso para 

publicarem logo.”

 A mensagem escrita se divide em dois tipos. O ouvinte pode colocar 

as próprias características, no mesmo molde de quem manda uma mensagem 

de texto para o celular do locutor. No dia 31 de março de 2015, o apresentador 

da Supra FM Bruno Moretti leu a carta de Ivis Alves, 52 anos, aposentada, 

moradora do Riacho Fundo I:

 “Gostaria muito de arranjar um namorado ou compromisso sério. 

Minha intenção é completar e tirar da solidão um homem. Não namoro há 

seis meses. Tenho 1,65m. Sou branca e tenho 32 anos. Sou mineira, caseira. 

Quero homens para compromisso sério. Trabalhador e sincero. Que tenha de 

40 a 50 anos”, e deixou o número para contato no final.

 Dois dias depois, entrei em contato com Ivis por telefone. Ela disse 

que enviou a carta dez dias antes, e só lembrou novamente quando ouviu os 

apitos do celular vindos da cozinha. “Eu já estava dormindo, depois passei 

a noite conversando com sete homens. Mas eram muito novos, não deu em 

nada”, disse. Ela explica que mandou carta por raramente ter crédito no 

celular para as mensagens de texto. “Uma amiga lá de Luziânia arrumou um 

namorado pela rádio. Eu vou continuar tentando”, resumiu. 

 O tipo mais comum de carta são as histórias de amor. Desde pessoas 

arrependidas pedindo para reatar namoro até mensagens apaixonadas 

para a esposa. Textos longos contam toda a trajetória do casal nos mínimos 
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detalhes. No dia 14 de dezembro de 2014, a leitura de uma carta ocupou doze 

minutos consecutivos do Amor e Amizade. Ao fundo, piano e violino tocavam 

ao estilo som ambiente de elevador. Bruno Moretti deu voz para a história da 

ouvinte Silvana Matos, que superou o ciúme para ficar com Fábio:

 “Conheci um rapaz, estamos juntos como amigos há dois anos. Desde 

a primeira vez eu senti algo diferente em mim quando olhei para ele. Não 

deve ser nada, pensei. O que esse rapaz tem de diferente que chama tanta a 

minha atenção, meu deus? Ele era engraçado, brincalhão. O lado negativo é 

que as brincadeiras chamavam atenção demais. Às vezes a gente estava entre 

as amigas, e ele chegava com as brincadeiras chatas. Não passava pela minha 

cabeça que esse rapaz era o grande amor da minha vida. Eu estava era com 

ciúmes!”

 Bruno continua: 

 “Mas, quando esse rapaz saiu da empresa que eu trabalhava, 

despertou meu interesse. Esse rapaz, por nome de Fábio, me conquistou. Com 

seu jeito, com sua experiência de vida. Trazendo mais conforto ao meu lar. 

Era justamente o que eu precisava, um rapaz que me confortasse, soubesse 

valorizar uma mulher. Hoje sou outra pessoa. Que bom amar. Que bom saber 

que você, Fábio, faz parte da minha vida. E você, com seu jeito especial, me 

faz a mulher mais feliz desse mundo. Vale a pena realmente amar. A cada dia 

que passa, te amo mais.”

 Não se iluda com as declarações de amor quilométricas anunciadas 

nos programas de paquera. São todas praticamente recriadas. Eu estava no 
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estúdio da Supra FM no dia desta leitura. Não há uma linha com palavras 

originais.

 Como explicou Léo Dias, diretor da Supra, o público que prefere 
mensagens escritas não sabe se comunicar muito bem. As cartas são 
confusas, sem preocupação com caligrafia. Quando recebe a carta, o locutor 
entende apenas algumas partes. E simplesmente fantasia a maior parte da 
história. O último trecho da carta aqui citada saiu da imaginação de Bruno 
Moretti. Ele inventou cada palavra, sem gaguejar, ou pausa para pensar no 
que falaria. É uma “leitura” perfeita. Em casa, é difícil o ouvinte desconfiar 
da veracidade das cartas.

 Quando tem mais tempo, Bruno “traduz” a carta. Diz que se diverte 

tentando decifrar a letra e os erros gramaticais dos ouvintes. “E mesmo 

assim, eu mantenho só a ideia, mudo a frase inteira”, explica. Ele me mostra 

outra carta que seria lida na mesma noite. No segundo parágrafo da carta 

estava: “Eu conheci ele e logo bateu vontade de trepar, e ele queria também”. 

Ao vivo, Bruno transformou o trecho para “Quando te vi, deu vontade de 

sentir o seu corpo, chegar ao ponto final”.

 Douglas Bonfim, diretor artístico da JK FM, deixou de receber 

cartas há cinco anos. “Antes a gente fazia promoção com cartas e dava para 

mergulhar no bolo de papel para pegar o envelope vencedor”, lembra. Com 

planos de telefonia móvel mais baratos e a popularidade das mensagens de 

texto por celular, a carta caiu em desuso. Todas as outras rádios alegam o 

mesmo motivo para fechar a caixa de correio para a participação dos ouvintes.
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Modo de preparo

 Quando fui às rádios, percebi que locutores e diretores não têm 

estudos aprofundados sobre o público ouvinte dos programas de paquera. 

A cada conversa, mesmo com profissionais experientes, tinha informações 

desencontradas. “Aqui é um pessoal mais velho, acima dos 40”, disse Carlos 

dos Santos, o Cacá, locutor da Clube FM. Mas ao ter acesso aos dados de 

audiência do Alô Amor, da JK FM, constava a faixa de idade entre 10 a 15 anos 

como maior parte da audiência. Em programas com o mesmo perfil e em 

faixas de horário próximas, não faz sentido informações distantes.

 Dikson Ferreira, 50 anos, é atarracado e tem a testa larga. Está 

sempre de camisa xadrez para dentro da calça jeans. Ele é diretor comercial 

da JK FM há 15 anos, e afirma que informações de audiência fornecidas por 

institutos de pesquisa não são confiáveis. Ele critica a forma de condução das 

pesquisas. “Eles deixam um papel com perguntas vagas na casa da pessoa e 

volta uma semana depois para buscar. Como vou saber quem liga o rádio de 

noite mesmo para escutar o programa?”, questiona. 

 Em busca de resultados mais confiáveis, fiz levantamento próprio. 

No período de sete meses – entre 2 de setembro de 2014 a 2 de abril de 2015 

– anotei perfis enviados para as rádios. A periodicidade variava de acordo 

com a minha rotina, não tinha um dia certo. Ao todo, foram computadas 754 

participações. Destes, 582 deram depoimentos.
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 Durante os seis meses de apuração, ouvi os programas de paquera 

pelo computador e anotei nome e número de cada participante. Esperava de 

três a quatro dias para ligar. Esse processo de maturação foi adotado quando 

percebi que as interações entre os ouvintes se estendiam por mais de uma 

noite. Então, para saber todas as consequências da participação, precisava 

de um tempo maior de espera.

 Para transformar os números de celulares em estatísticas, liguei para 

cada um dos contatos. O roteiro estava pronto quando o ouvinte atendia:

 — Olá, me chamo Augusto, sou estudante da Universidade de 

Brasília. Faço um trabalho e a sua ajuda seria muito importante para me 

ajudar a terminar.

 Eu sentia inevitável desconforto com o meu interlocutor. Alguns 

respondiam prontamente: “Não quero ajudar, moço”, quando pensavam se 

tratar de pesquisas de opinião. Então, soltava a pergunta crucial:

 — É um trabalho sobre programas de paquera das rádios. Eu vi sua 

participação há alguns dias. Eu queria saber como foi, se deu tudo certo, se 

conseguiu encontrar alguém.

 Essa era a triagem para desligarem o telefone ou a conversa 

continuar. A grande maioria dos ouvintes aceitou falar comigo, mesmo 

breves palavras. Uma surpresa agradável. As perguntas básicas, feitas para 

todos que me atenderam:

 Participa há muito tempo? Já encontrou alguém? Tem pessoas 

próximas que conseguiram arranjar um parceiro? Por que você escuta? Por 
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que a preferência por essa rádio? Teve experiências ruins? Onde trabalha? 

Como foi a última experiência?

 Ao fazer as primeiras perguntas, sentia o futuro da conversa. 

Para efeito de concretizar a pesquisa, essas perguntas bastavam, todos 

respondiam. Mas muitos ouvintes eram monossilábicos. Respondiam 

com “sim” e “não”. Retraídos, com vergonha e com suspeitas de ser algum 

trote. Quando se participa de programas de rádio, muitos são vítimas de 

brincadeiras, ligações indesejadas, mensagens ofensivas. Para eles, era bem 

real a possibilidade da minha pesquisa ser uma forma de prejudicá-los.

 Aí estava o segundo divisor de águas. Quando a pessoa deixava claro 

não se sentir à vontade, eu agradecia a atenção e desligava. No arquivo com 

os contatos, anotava a conversa com cada um, e sinalizava o perfil com um 

sinal verde, para demonstrar que a apuração com ele estava concluída.

 Por outro lado, é evidente quando o ouvinte quer conversar. As 

perguntas mais simples viravam motivo para respostas com minutos de 

duração. Por exemplo, o início do diálogo com Jaqueline Dias, 38 anos, 

moradora no Céu Azul, em 13 de novembro de 2014:

 — Já conheceu alguém pelos programas de rádio?

 — Meu filho, você não imagina cada cafajeste que me apareceu. 

Semana passada eu estava com um carinha desse na lanchonete, tomamos 

uma coca-cola, e ele veio de desculpinhas de que esqueceu dinheiro em casa, 

para eu pagar o sanduíche dele. Vê se pode...

 Quando a conversa engatava, era normal ficar por volta de 15 
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minutos na linha, para sentir a história da pessoa. Então, quando sentia uma 

confiança maior do interlocutor em mim, perguntava:

 — Olha, eu não sou muito rico para bancar a conta de telefone toda. 

E imagine para quantos ouvintes eu já liguei. Você toparia me encontrar 

pessoalmente para conversarmos melhor sobre o assunto?

 Era a última fase para a seleção dos personagens de Boa noite, boa 

sorte. Quem topasse, eu anotava o número e a data disponível para encontros. 

Das 754 ligações, apenas 20 aceitaram se encontrar comigo. Admiro e 

agradeço a coragem de cada um deles para encontrar um desconhecido para 

falar da vida amorosa e as desventuras sentimentais passadas.

 Mas não quer dizer que as outras conversas não foram proveitosas. 

Eu ligava semanalmente para alguns ouvintes mais próximos. Perguntava 

sobre a rotina de encontros, como estava no trabalho. Vários deles não se 

tornaram protagonistas, mas foram essenciais para me mostrar a dinâmica 

de relações dos programas de paquera.

 Aos poucos, aprendi táticas que me auxiliaram a convencer os 

ouvintes a dialogar comigo. Quando ligava para homens, eu enchia a voz, 

a deixava mais grossa. Também usava gírias. Trocava o “como vai?”, por “e 

aí, beleza?”. Muitos homens heterossexuais se incomodam com as várias 

ligações que recebem de homossexuais. Demorei a entender o porquê do alto 

índice de homens que desligavam a ligação só por eu perguntar o nome. Para 

manter a pessoa na linha, mudei a abordagem:

 — Fala, bicho! Tudo beleza? Seguinte: estou fazendo uma pesquisa, 
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você pode me ajudar muito. Eu anotei aqui uma participação sua nos 

programas de paquera. E aí? Comeu muita gente? A mulherada caiu em 

cima?

 Quem me deu essa dica foi um ouvinte, quando explicou ter recebido 

quatro ligações de homossexuais na última noite, e pensou que a minha 

seria mais uma. Homofobia deles, mas eu tive que entrar no jogo para levar 

a pesquisa adiante.

 Com as mulheres, adotava um jeito afável. Chamava de “querida”, 

forçava risadas. Parecia ser bem simpático. Em geral, elas se mostravam 

mais receptivas. Era perceptível a questão da carência quando eu perguntava 

da possibilidade de nos encontrarmos pessoalmente, e a resposta era: “Acho 

melhor não, posso me apaixonar por você”. Esse diálogo aconteceu onze 

vezes.

 As entrevistas presenciais se davam em shoppings ou restaurantes 

da cidade onde a pessoa mora. Surpreendeu-me a abertura dada por cada 

um deles durante os encontros. Contavam da vida inteira, casos obscuros, 

grandes decepções. Respondiam sobre questões íntimas, sexuais, traições. 

Não ouvi, com qualquer um dos personagens, algo como “não quero falar 

sobre isso”.

 Com isso, foi possível traçar um perfil comum dos ouvintes.
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Retrato

 Renda de um a dois salários mínimos, 30 anos. Residente em qualquer 

cidade-satélite ou Entorno de Brasília, são pessoas que chegam muito tarde 

ao lar, percorrem grandes distâncias do trabalho até em casa. Muitos 

trabalham à noite, como porteiros e seguranças. Sem tempo e dinheiro no 

bolso para ir a festas ou outras formas de convívio social, o rádio é a única 

esperança de conseguir um novo amor.

 Apesar de as cinco rádios cobrirem todo o DF, a participação nos 

programas de paquera é um fenômeno dominado pela periferia de Brasília. 

De todos os perfis avaliados pela reportagem, apenas três não se anunciavam 

residentes em cidades-satélites de Brasília e Entorno: dois da Asa Sul, um do 

Lago Norte. Em todos os casos, correspondiam a pessoas que trabalhavam 

de madrugada no Plano Piloto, mas moravam em cidades do Entorno. 

Informar ser morador de um lugar mais abastado é um truque para atrair 

mais pretendentes.

 A idade mínima exigida para participar do programa é 18 anos. A 

idade máxima registrada durante o período de análise foi de 74 anos. A faixa 

etária com maior percentual é de 31 a 40 anos, com 46% do total.

 Sete em cada dez participantes são homens. Em geral, mulheres 

adotam postura mais passiva. Preferem anotar o número dos homens 

e retornar a ligação. Segundo Léo Dias, locutor da Supra FM, a audiência 
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do público feminino é visível de outras formas. “As mulheres mandam 

muita mensagem de carinho, elogiando o programa. Dá para ver que elas 

acompanham, mas o homem é mais cara de pau, arrisca mais”, analisa Dias. 

 A renda do público acompanha tendência de ouvintes das rádios 

populares, de menor poder aquisitivo. “O grosso do nosso público está nas 

cidades-satélites. São pessoas humildes, da classe C, D, E, e desce até enquanto 

o alfabeto deixar”, explica Carlos Alberto Santos, locutor da Clube FM. “Se 

cair uma bomba em Ceilândia, a gente fica sem audiência”, compara, com 

certo cinismo, Carlos Santos. Nas pesquisa, 78% dos entrevistados afirmaram 

ganhar de um a dois salários mínimos.

 Dalva Correia, 26 anos, pode ser considerada a ouvinte padrão. 

Recepcionista de um escritório de advocacia, ganha R$ 1200 reais. Deste 

dinheiro, R$ 450 vão para pagar a faculdade de Direito no Guará, onde tem 

bolsa de estudos parcial. Nem ela sabe ao certo como faz para sustentar a 

mãe, na casa onde moram no Paranoá.

 A rotina impede de construir qualquer relacionamento amoroso. 

Acorda às 5h, percorre 27 km para chegar ao trabalho, na Asa Norte, às 

8h. Sai às 18h, e pega mais um ônibus até a faculdade no Guará. Mais 20 

km eternizados pelo congestionamento na Estrada Parque Taguatinga, via 

expressa que fica parada na hora de trânsito no Distrito Federal. A última 

condução do dia percorre 42 km até chegar em casa, por volta de 0h. Dá 

tempo de dormir e repetir a rotina.

 Dalva é negra, alta e forte. Com salto alto, chega a 1m85, mas parece 
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um pouco mais. Os cabelos negros e longos são clareados na ponta. “É mecha 

californiana”, me explica, quando observa que passei bons segundos a olhar 

os fios. Quando a conheci, ela usava uma blusa estampada com pele de tigre.

 Mesmo atraindo boa parte do olhares na parada de ônibus, Dalva 

namorou a última vez ainda na adolescência. Dez longos anos sem um 

companheiro.

 “Só me apaixonei de verdade uma vez”, diz, comendo um cachorro 

quente na parada de ônibus em frente ao Setor de Rádio e TV Norte, enquanto 

esperava para ir à faculdade. Ela conta que na escola, passou os três anos 

do Ensino Médio apaixonada por Róbson, um garoto da classe. Durante três 

meses, juntou todas as moedas de troco na padaria com as raras mesadas 

dadas pela mãe. Gastou R$ 100 numa aliança de compromisso para Róbson. 

“Fui boba, achava que ele iria me querer”, lembra, enquanto faz malabarismo, 

zigue-zague com as mãos para evitar que os pingos de molho caíssem na 

blusa.

 Róbson não gostou muito do presente. Horas depois de Dalva entregar 

a aliança, o rapaz tirou uma foto e colocou na internet um anúncio para 

vender o anel. Na semana seguinte, Róbson devolveu a aliança. Sempre que 

algum interessado aparecia para comprar o objeto, declinava da proposta ao 

ver “Róbson e Dalva, 28/04/05” grafado no interior do anel. A aliança ficou 

como herança do amor que nunca existiu.

 Um momento aparentemente infantil foi a história de amor mais 

dolorosa de Dalva durante a vida inteira. Depois da adolescência, ela não 
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teve tempo ao menos para se iludir com outros homens, namorar outros 

cafajestes, experimentar desilusões. Teve que sustentar a casa cedo. Filha 

única, o mal de Alzheimer da mãe acentuou nos últimos anos, que vive 

paralisada em cima da cama. Precisa de remédios que mesmo subsidiados 

pelo governo ainda custam uma pequena fortuna por mês. Dalva nunca 

conheceu o pai, que fugiu quando a mãe ainda estava grávida. Não tem 

tempo, dinheiro e disposição para sair à procura de um companheiro em 

bares e festas.

 Sente falta de alguém para conversar e ver um filme. À medida que 

envelhece, vê os amigos casados, mas não tem a mínima perspectiva de 

conseguir um namoro qualquer.

 Na fila do supermercado, viu a auxiliar de limpeza comentar sobre 

a dúzia de homens que conheceu no Clube By Night. Dalva ficou descrente. 

“Arranjar macho desse jeito é furada”, pensou. Mas para quem não beijava 

alguém há dois anos, era ao menos uma opção.

 Entrei em contato com Dalva logo na primeira vez quando ela 

mandou um perfil para o Clube By Night. Um mês depois, uma sexta-feira de 

março, reencontro Dalva na saída do trabalho. Ela me mostra a agenda do 

celular recheada de contatos. “Tem gente de todo canto do DF, pessoas que 

eu nunca iria conhecer com a minha rotina doida”. Agora, Dalva envia 20, 

às vezes 30 perfis na mesma noite para o Carlos Santos, o Cacá, seu locutor 

preferido. “No sábado eu vou ter meu primeiro encontro, vamos comer 

pizza”, comemora Dalva, com as mechas californianas recém retocadas.
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 Até hoje, Dalva não conseguiu engatar um namoro sério. Saiu com 

quatro homens desde então. Relatou que todos os encontros foram péssimos. 

“Partiam logo para os ‘finalmente’, sabe? Queriam me beijar logo, não se 

aguentavam.” 

 Mas ela está longe de desistir. Em três meses, anotei a participação 

de Dalva em 14 oportunidades em três programas de paquera diferentes.

Paquera 2.0 – O caso Tinder

 O rádio não é o único meio de comunicação que propicia o início 
de um relacionamento amoroso. Os smartphones – celulares modernos com 
uma série de tecnologias integradas no mesmo aparelho – se tornaram uma 
poderosa ferramenta para quem busca um novo amor.

 E este sucesso pode ser atribuído em grande parte ao Tinder, 
aplicativo de paquera no celular com 130 milhões de usuários no mundo, 
12 milhões deles no Brasil, o terceiro país com maior número de clientes do 
serviço.
 Assim funciona o Tinder: o usuário cria um perfil com seis fotos e 
uma pequena descrição sobre gostos pessoais e o que procura no pretendente. 
Então, por meio do sistema de localização do celular, o aplicativo mostra 
pessoas em um raio de 21 km com registro no Tinder, ou seja, também 
interessadas em conseguir um parceiro amoroso. É possível alterar outros 
filtros de busca, como a idade limite do pretendente.
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 A dinâmica da paquera é simples. O Tinder mostra as fotos de uma 

pessoa. Se você gostar, aperta um botão verde, na parte inferior esquerda 

da tela. Caso não se interesse, é só descartar o perfil, ao pressionar o botão 

vermelho no canto inferior direito. Seu perfil também vai aparecer para 

outras pessoas. Quando dois usuários possuírem mútua atração, o aplicativo 

abre uma sala de bate-papo privada, para marcarem um encontro.

 Apesar de efetiva, como os próprios ouvintes atestam, a paquera 

pelo rádio tem lados negativos. Toda cidade pode ter acesso ao seu número 

privado de celular. Então, quem participa fica passível de receber chamadas 

indesejadas e brincadeiras de mau gosto. Há relatos sobre a necessidade de 

desligar o celular por dias seguidos, devido ao grande número de ligações 

recebidas, que atrapalham durante o trabalho ou rotina de estudos. Passar 

horas conversando ao telefone com alguém pode encarecer a conta no final 

do mês.

 O Tinder elimina todas essas desvantagens. A privacidade é mantida, 

pois nenhuma informação pessoal é divulgada. Risco mínimo de encontrar 

pessoas incômodas, pois o usuário conversa apenas com quem lhe interessou. 

Não é necessário desligar o celular se o número de pretendentes for muito 

grande. As atividades do Tinder aparecem apenas quando se abre o aplicativo. 

E com os serviços de internet móvel ou mesmo Wi-Fi, dá para conversar com 

um número infinito de paqueras sem gastar quantias faraônicas de dinheiro.

 Se o Tinder se mostra mais prático em todos os sentidos, por que 

ainda existem usuários que buscam no rádio um relacionamento?
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Ilustre desconhecido

 É impossível precisar razões para o Tinder não ser usado pelos 

usuários dos programas de paquera, mas teorias podem ser elaboradas. Na 

pesquisa realizada para a produção do livro-reportagem, uma das perguntas 

era: “Você conhece o Tinder?”. Dos 754 entrevistados, a resposta foi negativa 

para todos. Mostra claro desconhecimento de quem usa os programas de 

paquera a esta tecnologia recente.

 Outro fator a se levar em consideração: a hegemonia dos smartphones, 

ferramenta obrigatória para acessar o Tinder, no mercado ainda é muito 

recente. A venda de celulares inteligentes ultrapassou a dos celulares básicos 

apenas em 2013. Cronologicamente, não deu tempo para a população aderir a 

esta nova tecnologia. O número de celulares antigos na mão do consumidor 

brasileiro ainda é alto. E o período de apuração do livro-reportagem (segundo 

semestre de 2014 e início de 2015) coincide com a recente renovação da 

tecnologia de telefones móveis no Brasil.

 Se o acesso aos celulares inteligentes – e ao Tinder – ainda não está 

completamente democratizado, é natural que em áreas mais humildes o 

aplicativo não seja tão comentado entre a população. Se o rádio tem sua 

eficácia comprovada, utilizado por vizinhos e parentes, a pessoa vai recorrer 

a meios já reconhecidos socialmente.

 Seguindo a tendência mercadológica, é natural imaginar que 
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aplicativos de namoro fiquem mais populares em todas as camadas sociais. 

Se o Tinder ganhar mais espaço, a paquera no rádio continuará a ter espaço? 

 Neste ponto, é importante deixar claro a diferença afetiva criada 

no consumidor pelo rádio e o celular. Nas regiões periféricas, zonas onde 

prevalece a paquera no rádio, muitos moradores vieram do interior do 

país. Nesses locais, a questão da oralidade é muito importante. Conversar 

com vizinhos faz parte da cultura, assim como ficar à porta de casa e ver 

a movimentação de pessoas. “É dessa oralidade que a maioria das pessoas 

com baixo índice de alfabetização se comunicam”, explica a professora Nélia 

Del Bianco, da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. “O 

celular não fala. Estabelecer essa comunicação oral é determinante para o 

sucesso em camadas mais pobres da população”.

 A partir daqui, cabem apenas especulações. O tema divide os 

locutores. Carlos Alberto Santos, da Clube FM, confia no fim dos programas 

de paquera no rádio. “Não dou mais dez anos para isso aqui continuar. O rádio 

continua para música e notícia, mas para namoro é inviável continuar”, disse 

Santos, sobre o próprio quadro que apresenta. De tanta certeza, Cacá abriu 

o próprio site de relacionamentos na internet, o www.redenamoro.com.br. E 

aponta a plataforma digital como o futuro para unir pessoas em busca de um 

relacionamento. 

 Segundo dados do próprio site, em maio de 2015 o redenamoro.com.

br tinha 191 mil usuários cadastrados. O Clube By Night apresentado por Cacá, 

líder de audiência, recebe em média 500 perfis por noite. Alô Amor recebe 35 
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perfis. O público do rádio se mostra fiel e participante, mas não se compara 

com a diversidade e o número de clientes dos serviços digitais.

 Allan Tavares, locutor da JK FM, é mais otimista com o futuro do 

namoro radiofônico. “Desacreditam o rádio desde a invenção da televisão. 

Acho que pode até diminuir, agonizar, mas não morre. Terá espaço para 

todos”, acredita. “A carência e solidão das pessoas são eternas. Por isso não 

vai acabar esse programa nunca”, finaliza.

 Por questões temporais, este trabalho ainda não é capaz de definir 

se a paquera no rádio terá fim para dar lugar ao namoro virtual. E não tem 

essa pretensão. As tecnologias, e a vida, estão em constante transformação. 

Mas este pesquisa pode auxiliar, no futuro, quem se interessar a estudar o 

assunto.
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 Carlos Alberto Santos exalava sono. Era terça-feira de outubro quando 

entrou na sede da Clube FM, mas poderia ser qualquer dia, de qualquer mês dos 

últimos 28 anos. Envolto em uma nuvem de preguiça, o locutor estava de pé. 

Tentava se equilibrar no próprio eixo, bamboleava para frente e para trás. Na 

mão direita, uma xícara de café, que tomou toda num gole apressado, ansioso 

pela ação da cafeína no corpo. Bocejou três vezes em cinco minutos, e depois 

de cada bocejo, esfregou a língua nos dentes da frente. De cara amarrada, 

olhou para frente com os olhos cerrados, como de alguém que tenta ler qual é 

o destino do próximo ônibus que se aproxima.

 Último funcionário a bater ponto na Clube FM, Carlos Alberto entra 0h 

e sai 2h, de segunda a sexta-feira, período de duração do programa de paquera 

que apresenta, o Clube By Night. Quando chega, não há mais ninguém no local. 

Aquele prédio vazio é o cenário ideal para a solidão que invade o expediente 

do locutor. O relógio marcava 23h20. Ainda faltavam quarenta minutos para 

o programa começar. Morador do Cruzeiro, bairro a quatro quilômetros da 

rádio, Carlos costuma chegar com meia hora de antecedência. Coisas da rotina.

 A Clube FM ocupa todo o primeiro andar em um dos edifícios que 

traição anunciada
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compõem a sede do grupo de comunicação Diários Associados, no Setor de 

Indústrias Gráficas, região central de Brasília. Além da rádio, funcionam no 

mesmo terreno o jornal impresso Correio Braziliense e a TV Brasília, afiliada da 

RedeTV na capital.

 O andar parece uma repartição pública recém-inaugurada. No centro, 
seis bancadas com computadores, acompanhadas de cadeiras de escritório 
pretas, daquelas com pequenas rodas na base. A fronteira de cada bancada é 
delimitada por baias azuis. Este espaço é destinado a funcionários de cargos 
menores, principalmente telefonistas que atendem as demandas de ouvintes, 

como brindes e pedidos de músicas.

 Depois das bancadas, aparece o estúdio. Uma sala retangular, com uma 

porta grossa na entrada, para isolar o som. As paredes, na metade superior, são 

compostas por vidros, que transparecem todo o interior do estúdio. Lá dentro, 

uma bancada de madeira dá suporte à mesa de som, duas telas de computador, 

e três hastes de metal, que seguram os microfones.

 Um extenso corredor toma o resto do andar, com salas privativas para 
diretores e outros cargos de chefia. Tudo muito limpo e bem iluminado. O 
reflexo da luz branca nas paredes mais brancas ainda chega a causar incômodo 
aos olhos. A maior das paredes ostenta adesivos com a foto em tamanho real 
de cada um dos doze locutores que compõe o quadro de funcionários da rádio. 
Colado na parede, o Carlos de mentira me sorri. Faz pose e sinal de “joia” com a 

mão esquerda. O Carlos da vida real está a dez passos de distância, mas a anos-

luz de indiferença.
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 Ele me cumprimenta com um aperto de mão frouxo. Tem uma voz 

típica de solitários: ainda falha, pesada, de quem não devia falar uma palavra 

há horas. Carlos Alberto vestia desânimo. Calça de moletom cinza e chinelo 

tamanho 44, bem apertado aos pés. O único item obrigatório no uniforme 

da rádio é a camisa pólo azul, completamente amarrotada. Não me revelou o 

peso, mas a camisa com etiqueta GG ainda fica justa na barriga e nos braços. 

Aos 45 anos, está acima do peso. A barba grisalha e por fazer dá mais sensação 

de desleixo.

 “Já vim trabalhar de pantufa, mas tomei bronca do chefe. Vez ou outra 

ele dá uma espiada aqui”, disse, apontando para a câmera que fica dentro 

do estúdio, e transmite em tempo real as imagens pela internet para todo o 

mundo.

 Todo o clima broxante do lugar não era consequência da simples 

preguiça do locutor. Carlos Alberto não vê a hora de largar o emprego, e não 

tem pudor algum de admitir isso: “Não morro de amores por rádio, penso em 

pedir demissão todos os dias”.

 Carlos ocupa a vaga dos sonhos de muitos locutores de Brasília. 

Segundo o instituto IBOPE, a Clube FM é líder de audiência em Brasília há 

18 anos. Quando alguém assume o microfone daquele estúdio por algumas 

horas, significa ter trabalhado em um sem número de rádios menores. Todos 

os locutores entrevistados pela reportagem são unânimes: a Clube dá mais 

visibilidade, e também quem paga melhor, com salário em torno de R$ 5 mil. 

O auge da carreira de um radialista no DF.
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 Não que Carlos tenha furado alguma dessas etapas para não dar valor 

ao atual emprego. Trabalhou muito para chegar no atual posto.Com quase três 

décadas de rádio, passou pelos estúdios da Globo e Transamérica, duas das 

principais rádios brasileiras. Desde 1998 trabalha na Clube, antiga 105 FM, 

número da frequência da rádio até hoje.

 Se o casamento de Carlos Alberto com o rádio não anda bem, é porque 

um novo amor surgiu neste relacionamento. O motivo da traição é justamente 

um concorrente do Clube By Night. Em janeiro de 2014, Carlos Alberto criou 

o Rede Namoro, site para quem busca relacionamentos amorosos. A ideia de 

criar o Rede Namoro tem como base o desencanto de Carlos após tantos anos 

envolvido com o veículo radiofônico. “Hoje em dia ninguém mais escuta rádio. 

Eu não dou mais cinco anos para este programa acabar”, sentencia. Carlos 

Alberto quer continuar a unir corações, mas agora, no mundo digital.

 A justificativa de Carlos para apostar no Rede Namoro é estatisticamente 

inquestionável. O site conta com 191 mil usuários. O Clube By Night, em dia 

muito movimentado, tem audiência de 12 mil por minuto, segundo dados 

do IBOPE. O Rede Namoro tem aparência idêntica ao do falecido Orkut, rede 

social de muito sucesso no Brasil a partir de 2002. Permite ao usuário filtrar 

a pesquisa no banco de dados por pessoas da mesma cidade, além do sexo e 

idade que o pretendente deve possuir.

 “O Rede Namoro é o futuro, vou ficar rico. Estou apostando minha 

vida que vou me dar bem com isso”, disse. “Vou quebrar a internet inteira 

com isso aqui. Menos o Facebook, é claro”, devaneia o locutor, colocando-se 
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abaixo apenas da rede social criada por Mark Zuckerberg, com 1,35 bilhão 

de usuários no mundo. Dois outros locutores da Clube FM, que preferiram 

não terem os nomes divulgados, afirmam que Carlos Alberto repete o mesmo 

conselho em todas as conversas com colegas radialistas: “Rádio não dá futuro 

para ninguém, arruma outro emprego, tenha uma carta na manga”.

 Porque continuar na relação que não dá mais prazer? A resposta dele 

é simples: “Quando o site começar a me dar lucro, eu caio fora”, concluiu. 

Hoje, o Rede Namoro não paga taxa de inscrição ou mensalidade dos usuários. 

A intenção é ganhar dinheiro com publicidade. Até agora, nenhuma empresa 

fechou acordo para estampar a marca no site.

 O relógio marca 23h55. Faltam cinco minutos para começar o Clube 

By Night. Carlos Alberto força a grossa porta de madeira do estúdio. Antes 

de sentar, tem a mania de sempre verificar cada uma das quatro cadeiras no 

local. A predileta tem o assento mais alto. Enquanto arruma a disposição dos 

assentos, fica em silêncio. A voz do cantor sertanejo Gusttavo Lima invade a 

sala com a música Inventor dos amores: Meu coração apaixonado atormentado 

em dores/procura entre os outros um inventor dos amores/ espero que essa paixão 

nunca me deixe mal. 

 É a deixa para mais críticas que indicam o desgaste de Carlos Alberto 

com o programa de paquera. “O que isso tem a ver com programa romântico? 

Eu tenho que tocar essa porra. Se fosse eu escolhendo, botava tudo no lixo. 

É uma rádio comercial, tem que tocar isso, infelizmente”, avalia. De todos os 

programas de paquera, o Clube By Night é o que dedica mais tempo à música 
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sertaneja. Nas outras quatro rádios estudadas pela reportagem, o estilo 

flashback, com músicas das décadas de 1970 e 1980, tem presença forte. Divide 

com o sertanejo a programação da madrugada. Na Clube FM, raramente duplas 

sertanejas dão lugar a cantores internacionais. Carlos não tem nenhuma 

participação na escolha das canções. A programação é montada pelo diretor 

artístico da rádio.

 Ao sentar na cadeira, o locutor não colocou o fone de ouvido. Em 

geral, item obrigatório para quem conduz um programa de rádio. O fone é a 

resposta para o locutor sentir como o público está ouvindo o programa. Se a 

voz está boa, no tom certo, é o fundo musical adequado para a entonação. 

 Em pouco mais de meia hora, Carlos Alberto encarnou total desencanto 

com a profissão. 

 Quando a TV grudada na parede do estúdio em frente a Carlos Alberto 

marca 0h, entra uma vinheta que anuncia:

 — Participe você também do Paquera Clube. Através do nosso SMS. 

Deixe as melhores características, diga como é a pessoa que você procura. 

Mande sua mensagem para nove nove, nove nove, zero quatro, zero cinco.

 Carlos Alberto se inclina para frente, aperta um botão branco à 

esquerda da mesa de som. Uma luz vermelha acende a placa ao lado de fora do 

estúdio escrita “No ar”. O pulmão dele fica cheio, e um inédito sorriso invade o 

rosto:

 — Muito carinho, mais uma edição do seu Clube By Night, até 2h da 

manhã. Pessoal me chama de cupido da madrugada. Então, cá estou! Conto 
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contigo, tá fechado comigo? Um grande abraço do Cacá, estamos juntos até 

lá. É claro que a gente separou as mais românticas, escolhidas a dedo como 

sempre. 

 Quando o programa começa, Carlos Alberto Santos dá lugar a Cacá, 
animado locutor do Clube By Night. A voz suave, agradável. Cacá tem a voz 
grossa, mas fala de maneira animada, carinhosa. Para quem está do outro 
lado escutando o programa, é simplesmente impossível perceber qualquer 
nota de desânimo. Cacá, ao contrário do Carlos Alberto, parece a pessoa mais 
apaixonada do mundo. Ele continua a fala de abertura:
 — Nosso Paquera está a sua disposição. Aqui é um espaço para... isso 
mesmo que você está pensando... gostoso, né? Para fazer amizade, você pensou 
besteira aí do outro lado, hahaha! Vou dar uma mãozinha amiga, é começo de 
programa. Salva aí no seu celular o meu contato. Cacá Clube FM, meia um, 
Brasília. Nove nove, nove nove, zero quatro, zero cinco. Daqui a pouco voltamos 
com os perfis. É bom saber que você escolheu a gente. Agora, meia noite e dois.

 Assim como todos os outros locutores, Cacá anuncia os números de 

telefone em pares. É uma tática para não confundir os ouvintes mais velhos ou 

de baixa escolaridade. Falar “novecentos e noventa e nove” é mais complicado 

do que “nove, nove, nove”.

 Cacá desliga o microfone. Afunda na cadeira, volta a se transformar 

em Carlos Alberto. Ele percebe que notei a diferença de comportamento. “É 

diferente, né. Eu não posso deixar aparecer se eu estou desanimado, puto, de 

mal com a vida. O bom comunicador diverte o ouvinte sempre”, analisa.
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Roleta russa

 Ter o perfil anunciado no Clube By Night exige muita sorte do ouvinte 

apaixonado. Primeira dificuldade, o grande número de participações. Como é 

líder de audiência, o programa recebe uma quantidade muito maior de perfis 

do que os programas concorrentes. Em média, outros programas de paquera 

recebem 40 participações por noite. O By Night recebe cerca de 400 perfis por 

noite. Cacá diz que na noite mais movimentada recebeu 2 mil perfis.

 A conta é facilmente percebida no celular em que Carlos Alberto 

utiliza para receber as participações do público. A partir de 23h, uma hora 

antes de o programa entrar no ar, o aparelho começa a receber mensagens 

com mais constância. A cada minuto, o visor se ilumina, indicando alguma 

interação de ouvintes, como envio de perfis, pedidos de músicas, ou mesmo 

recados de boa noite ao locutor. Às 0h, quando Cacá fala as primeiras palavras, 

o celular não para de trabalhar. É uma enxurrada de SMS e mensagens pelo 

aplicativo Whatsapp.

 O celular tem 14.591 contatos salvos na memória. Sempre que um 

ouvinte tem o perfil publicado, Cacá anota o nome na agenda do telefone. Faz 

isso para dar preferência a quem nunca participou. Se a pessoa já foi publicada 

várias vezes, terá o nome registrado no aparelho, e o locutor deixa de anunciar 

o seu perfil, para dar vez a novatos no programa.

 O segundo fator que torna quase impossível a tarefa de participar do 
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Clube By Night esbarra no desânimo de Cacá com o programa. Todos os outros 

quadros de paquera concorrentes, o ouvinte liga ou manda mensagem na hora 

do programa. O locutor recebe a interação e publica o interessado no ar. Cacá 

não olha para o celular durante o By Night. Toda a seleção de ouvintes é feita 

horas antes, de manhã ou pela tarde, em qualquer horário, menos durante o 

programa. Em determinado momento do dia, ele pega vários números de dias 

anteriores, anota em uma folha de papel A4. À noite, anuncia esses números 

no ar.

 Ou seja, quem participa na hora do programa, como manda o figurino, 

não tem chance alguma de ser sorteado. É muito comum o relato de ouvintes 

que participaram em uma noite, e só três noites depois receberam ligações 

de pretendentes. O destino de muitos ouvintes fica refém dessa roleta russa 

amorosa de Carlos Alberto.

 Mesmo que não faça diferença, Cacá mantém as aparências, e sempre 

incentiva o público a participar:

 — Nosso paquera está demais, bombando. Manda seu perfil, quem 

sabe a gente não divulga? Hoje eu vou te tirar da solidão. Não acredita? Vem 

comigo que eu vou te fazer feliz.

 O Clube By Night é um dos programas de namoro mais enxutos. É o único 

no DF a não ter participação ao vivo dos ouvintes. Também não tem tradução 

de músicas românticas. A fórmula é a mesma. Tocam três ou quatro músicas 

sertanejas, Cacá entra para anunciar a hora e uma rodada de quatro perfis.

 — Clube meia noite e vinte, esse é Jorge Mateus, com a música Amor 
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covarde. Mais uma com gosto de saudade. Você está na Clube FM, curtindo o 

By Night, mandando sua mensagem de texto. O resto você deixa comigo. Esse 

é o nosso Paquera.

 Além dos perfis, o programa tem outras duas pequenas formas de 

interação. Cacá deseja parabéns para os aniversariantes do dia e manda abraços 

para ouvintes. Nos dois casos, também não adianta mandar mensagens para 

o celular de Cacá. Ele fica com o computador ligado no site Rede Namoro, 

seleciona ouvintes aleatórios que aparecem na tela, e interage como se eles 

fossem ouvintes. Exemplo:

 — Vamos cortar o bolo, a nossa listinha de aniversariantes. Hoje 

temos o Artur Gatão, a Jéssica Almeida e o Vicente Nunes fazendo aniversário. 

Parabéns, moçada! Queria mandar um abraço para o Flávio, taxista lá de 

Taguatinga, que sempre manda mensagem para a gente.

 Além do Artur, Jéssica e Vicente não imaginarem que recebem 

abraços, o Flávio é um taxista imaginário. Ocorre de Cacá mandar abraço para 

trabalhadores imaginários, principalmente porteiros e taxistas, que estão de 

plantão à noite. “O cara que está do outro lado, me ouve mandando abraço para 

o taxista, também se sente abraçado. O importante é passar uma sensação de 

bem estar”, analisa o locutor.

 Com os perfis anotados antes da hora, aniversariantes imaginários e 

músicas definidas previamente, o trabalho de Cacá é apenas fazer comunicação 

naqueles poucos segundos que entra no ar durante as duas horas de programa. 

Não que seja tarefa fácil. Carlos Alberto é admirado como um dos melhores 
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comunicadores de rádio em Brasília. Por isso mesmo é impressionante como o 

locutor se transforma na hora que liga o microfone. Consegue afastar qualquer 

traço de desânimo da voz. Impossível imaginar que o locutor não vê a hora de 

se ver livre do programa e continuar apenas com o site Rede Namoro.

 Pergunto se ele tem noção da rede de relacionamentos formada pelo 

programa dele. Cacá desconversa. Aponta para a tela do computador. “É aqui 

que está o futuro, o rádio acabou”, diz, certo da previsão. Quando insisto 

no questionamento, ele se mostra impaciente. “A verdade é que o povo que 

procura namoro aqui não conseguiu nada na vida. Não arranja ninguém, nem 

vai arranjar. Ninguém interessante vem para cá”, opina. Enquanto ele diz 

isso, o celular continua a apitar, com milhares de ouvintes ansiosos por um 

segundo de atenção.
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 Quando Maria Gorete passou pela entrada principal do Santa Maria 

Shopping, foi como se o lugar despertasse de um sono profundo. O shopping 

estava vazio, mesmo localizado no Calçadão, como é conhecida a maior 

avenida comercial da cidade-satélite, sempre apinhada de camelôs e pessoas 

nas paradas de ônibus. Segundo um balconista da loja de telefonia celular 

no térreo do prédio, aquele horário de 16h da quarta-feira é um dos menos 

movimentados da semana. Além de ser a última semana do mês, quando a 

carteira dos clientes está vazia. A poeira levantada pelos carros na pista sujava 

a fachada do prédio, dando aparência de abandono.

 Dentro do shopping, vendedores aproveitavam o baixo movimento 

para trocar mensagens pelo celular. Os corredores estavam silenciosos. Era 

possível ouvir o barulho do ar-condicionado e das escadas rolantes. De vez 

em quando, se ouvia ao fundo o riso de um homem. Era o gerente de uma 

loja de produtos eletrônicos, estacionado em frente à televisão. Assistia a um 

programa do canal SBT chamado Casos de família, o qual reúne familiares 

para resolverem problemas de convivência na frente da plateia no auditório. 

Letras garrafais na parte de baixo da tela anunciavam o tema do dia: “Não 

purgatório particular
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tenho parente, só serpente”. Os comerciais chegaram e nenhum comprador 

entrou para interromper as gargalhadas do gerente.

 Em meio ao bucolismo e apatia do shopping, entra Maria Gorete da 

Silva, 36 anos. Negra, 1m62, à beira dos 90 quilos. A apertada blusa de renda 

rosa não chegava ao umbigo, e deixava à mostra boa parte da barriga. As 

costuras da peça formavam várias borboletas. A parte que cobria o peito era 

transparente, e deixava à mostra o sutiã preto. Mesma cor da minissaia e 

do tamanco com salto agulha. Cada passo de Gorete soava como o martelar 

de um prego na parede. Por alguns segundos os corredores ganharam vida 

inesperada.

 Duas vendedoras de uma loja de calçados femininos se cutucaram com 

chamativos beliscões quando Gorete passou em frente a elas. Maria avançou 

indiferente. O rosto redondo estampava um sorriso confiante. Parecia forçar 

o rebolado, tamanho o movimento dos quadris. O cabelo preto, encaracolado, 

na altura da cintura, estava brilhoso. Consequência do creme hidratante 

que passou minutos antes. O cheiro do creme passava por cima do perfume 

adocicado, deixando um pequeno rastro por onde Gorete passava.

 Mas as atendentes que acharam graça quando Gorete passou não 

entenderam o significado de toda aquela produção para ir ao shopping em plena 

quarta-feira, logo o dia de menor movimento. Maria Gorete estava solteira há 

quatro meses, após 23 anos casada com o homem a quem ela deu o título de 

“pior marido do mundo”. Sair decotada, sem se preocupar se vai apanhar ou não 

quando chegar em casa, vale cada segundo da entrada triunfal.
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 Talvez todos os funcionários do shopping até sentissem inveja de 

Gorete, se soubessem que quatro meses depois do desquite, ela encontrou um 

novo amor. Está noiva de César, que ela descreve como oásis de romantismo 

entre tantos cafajestes. Paixão fulminante. Conheceram-se em 2 de março de 

2015. Decidiram namorar dois dias depois. E após três semanas de namoro, 

marcaram casamento. Decidiram a igreja, quantidade de convidados, o vestido 

e dama de honra. Passam noites em claro para escolher o nome do futuro filho. 

Isaac ganha o páreo até agora.

 Falta um detalhe: se encontrarem pessoalmente. Maria Gorete 

conheceu o noivo pelo programa de paquera Clube By Night. Ele trabalha em 

Cristalina-MG, a 130 km da casa de Gorete, o futuro lar do casal. César dirige 

tratores na pavimentação de rodovias, e deve acabar o atual serviço em julho de 

2015. Maria não tem dinheiro para comprar a passagem de ônibus até a cidade 

mineira para visitá-lo. Mas eles garantem existir muito amor que legitima o 

casório. Intimidade construída com base em três semanas de telefonemas de até 

quatro horas de duração e milhares de mensagens de texto.

 Sentada na cadeira da praça de alimentação do shopping, Gorete solta 

longa risada quando conto dos comentários provocados durante sua chegada. 

“Não estou acostumada com isso, é muito bom chamar atenção assim”, disse. 

Quando pergunto se a atitude de casar não é precipitada, ela tira o sorriso do 

rosto pela primeira vez. “Passei os piores 23 anos da minha vida com meu ex-

marido justamente por não tomar atitude. Sinto pelo César o que nunca senti 

a vida inteira.”
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Inferno

 Fica mais fácil entender a loucura de Maria Gorete com o casamento 

às pressas quando se analisa o passado com o ex-marido, Valdir Mendes. Ela 

descreve o relacionamento com detalhes que assustam. A falta de carinho e 

amor do antigo parceiro ajudam a entender o que levou Gorete ao programa de 

namoro da rádio. E como se apaixonou só por ouvir a voz de um desconhecido.

 Maria tem 36 anos, 23 de relações com o mesmo homem. A conta 

não está errada. Aos 13 anos Maria começou a namorar Valdir Mendes. 

Conheceram-se quando Maria passava em frente a uma construção para 

chegar à escola perto da casa onde mora até hoje. Valdir era pedreiro na obra, 

tinha 17 anos. Era conhecido entre colegas e familiares como “Maravilha”, 

pela semelhança com o jogador de futebol Túlio Maravilha, famoso atacante 

da década de 1990. Todas as manhãs, eles trocavam bilhetes, juras de amor 

adolescente. Não demorou a começarem o relacionamento. Semanas depois, 

ela perderia a virgindade com Valdir. Seria o único homem que faria amor 

pelos próximos 23 anos.

 O início do relacionamento foi o único período em que Valdir deu 

alguma demonstração de carinho. Pequenos atos de carinho a mantinham 

apaixonada. Coisas simples, como sair para comer pizza, passear na praça. 

Essas são as melhores recordações de Maria ao lado de Valdir.

 Qualquer indício de afeto deixou de existir quando nasceu Yuri, o 
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primeiro filho do casal. Maria Gorete tinha 19 anos. Valdir se viu forçado a 

assumir a vida de casado. Foi morar nos fundos da casa da mãe de Gorete, 

Danusa. O rapaz começou a mostrar um lado que conseguira esconder até 

então: o alcoolismo.

 Difícil esconder as ressacas e porres quando se passa a morar debaixo 

do mesmo teto. As bebedeiras eram religiosas a partir de quinta-feira. Ao voltar 

de madrugada, Valdir derrubava os móveis, esbarrava nas cadeiras, acordava a 

casa inteira. Quando Danusa ousava reclamar, o genro aumentava a voz. “Ele 

chamava minha mãe de velha chata, dizia que eu era corna, chifruda”, lembra 

Maria Gorete. Danusa tentava avisar a filha da futura infelicidade. “Mas eu 

era menina, queria contrariar minha mãe. Era aquele amor bandido mesmo”, 

define, com um sorriso resignado.

 Por vezes, Gorete ia buscar o marido no bar Mineirinho, duas ruas 

acima de casa, onde ele batia ponto. Parou de fazer as visitas surpresas quando 

pegou Valdir beijando outra mulher. Essa não seria a traição que a deixaria 

mais surpresa. Meses depois, Maria Gorete descobriria que Valdir tinha outro 

filho fora do casamento, da mesma idade de Yuri, e com apenas três dias de 

diferença na data de nascimento.

 O filho fora do casamento foi mais um fator para esfriar o casamento. 

A cada vez que o oficial de justiça aparecia para entregar a intimação por falta 

de pagamento da pensão, Valdir bebia mais. O dinheiro era farto no boteco, 

mas começou a faltar no supermercado. Valdir não conseguia mais pagar 

as contas de casa. Todo começo de mês as brigas ficavam mais frequentes. 
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“Ele recebia o salário e em vez de pagar as contas e comprar comida ia para 

o boteco. Faltava tudo em casa, minha mãe que sustentava no final”, conta 

Gorete, enquanto puxava para baixo a blusa de renda que insistia em mostrar 

demais a barriga.

 Dentro de casa não existia nenhum indício de relação amorosa. “Você 

acredita que a gente nunca andou de mãos dadas? Assim, igual namorado”, 

pergunta, com o dedo em riste, para dar ênfase ao absurdo. Nas poucas vezes 

que saíam juntos, para comprar comida ou pagar contas na lotérica, Valdir 

evitava ficar perto da mulher. “Cada um ficava de um lado da calçada. Eu 

lembro do barulho da sacola plástica cheia de comida, e aquele silêncio entre 

a gente”, recorda Gorete.

 Com o filho, a relação também era ruim. Yuri, hoje com 17 anos, tem 

1m80, é bem magro, tem aparência frágil. Por telefone, ele não quis se alongar 

sobre o assunto. Mas demonstrou algumas mágoas do pai. Conta que sentia 

inveja dos amigos nas reuniões de pais e festas na escola. “Uma professora 

achou que eu era órfão de pai por anos, porque nunca viu ele na escola para 

nada”. Nas festas de aniversários do filho, Valdir se trancava no quarto, 

assistia à televisão, não conversava com ninguém. “Não aparecia nem na hora 

do parabéns”, lembra Yuri.

 Com a relação em farelos, Maria Gorete não tinha o mínimo prazer 

em fazer sexo com o marido. Adotou algumas táticas para tentar se distrair 

enquanto transava com Valdir. Olhava para o teto, cantava mentalmente uma 

música, listava os jogadores do Flamengo, lembrava do capítulo da novela. 
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Torcia para o marido sair de cima, consumar o ato. “Fingir dor de cabeça não 

adiantava mais. Tentava dormir mais cedo, antes dele voltar do trabalho. Era o 

único jeito de escapar.” Vivia o purgatório particular do sexo sem amor.

 Uma noite, quando Valdir chegou bêbado, tentou ter relações sexuais 

à força com a mulher. Após a recusa, ele pegou a panela de água quente que 

esquentava no fogão e jogou na esposa. Por sorte, errou o arremesso. Vizinhos 

mais antigos contam que as brigas entre o casal eram constantes. Berros e 

copos quebrados eram uma sinfonia comum na residência.

 Até a polícia conhecia o histórico de brigas. No dia do incidente da 

panela, Maria Gorete chamou os policiais para prenderem o marido, mas 

ninguém apareceu. Um amigo de infância, cabo da PM, disse que no batalhão 

responsável pela área as denúncias de Maria perderam crédito: toda semana 

ocorria uma queixa, mas ela nunca pedia a separação.

 É difícil entender como alguém passa 23 anos da vida completamente 

infeliz ao lado de uma pessoa e não termina o relacionamento. Maria Gorete 

repetiu durante anos: “Ele é boa pessoa, agora vai mudar”. Quando Gorete 

ensaiava um adeus, bastava Valdir pedir desculpas, trazer pizza para casa, 

brincar de futebol com o filho na rua. A esperança acabava na semana seguinte, 

com o retorno da rotina de desprezo.

 Quando Danusa morreu de infarto, aos 89 anos, em agosto de 2014, 

Maria Gorete resolveu realizar o maior desejo da mãe: ver a filha solteira 

novamente. “Não teve uma gota d’água. Foi tudo, um dia eu percebi que não 

dava mais, não tem o que explicar”, diz, gaguejando e com demora para 
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formular a frase. Parece que ela também não sabe ao certo porque viveu quase 

três décadas de infelicidade diária.

 O divórcio foi consumado em dezembro de 2014. Valdir voltou a morar 

na casa da mãe, no Núcleo Bandeirante. Semanalmente, liga para Yuri. Mas 

não para saber como o filho está. Após disfarçar com duas ou três perguntas 

sobre como vão os estudos, Valdir sempre questiona: “Sua mãe já colocou 

outro macho dentro de casa?”.

Paraíso

 Após o divórcio, Gorete retomou a vida. Matriculou-se no supletivo 
para terminar o ensino médio e conseguiu emprego como faxineira de 
hospital. Voltou a praticar exercícios físicos e perdeu dez quilos desde a 
separação. As roupas ousadas, decotes e salto alto habitam pela primeira vez 
o armário. Vestuário que Valdir proibia terminantemente. Foi apresentada, 
enfim, à autoestima.
 Agora, 23 anos depois de beijar a mesma boca todos os dias e manter 
relações sexuais com uma única pessoa, Maria Gorete viu-se livre para buscar 
novas companhias. E o rádio foi essencial nessa busca.
 Sem o apoio da mãe e o salário do marido, teve que estudar de manhã 
e trabalhar de 14h às 22h para sustentar a casa. O salário de R$ 1050 não rende 
luxo, e o tempo para ir a festas é escasso. “Até hoje, só fui em um forró e achei 
chato, não sei dançar direito ainda”, observa.
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 Descobriu o potencial dos programas de paquera no dia 10 de janeiro 

de 2015, quando fez o primeiro plantão na limpeza do hospital. No silêncio dos 

corredores brancos, colocou um fone de ouvido no celular para ouvir música. 

Sintonizou na frequência 105.5, da Clube FM. Enquanto esfregava o chão, 

ouvia os sertanejos que tanto gosta. Naquela noite, tocou a música preferida:  

É o amor, da dupla Zezé de Camargo e Luciano.

 — Eu não vou negar que sou louco por você, estou maluco pra te ver, 

eu não vou negar...

 No refrão, quando o vocalista atingia tons mais agudos, Maria 

Gorete ficava calada, para não desafinar e interromper o sono dos pacientes. 

O relógio marcava 0h. Ainda restavam mais seis horas de trabalho noturno. 

A companhia da música ajudava passar o tempo que insistia em se arrastar 

pelos imensos corredores bem iluminados.

 Então, ouviu uma voz grave, falando baixo, quase um sussurro perto 

do ouvido.

 — Clube FM, é só sucesso. Está começando o Clube By Night, a sua 

companhia da madrugada. Conto contigo, tá fechado comigo? É claro que 

a gente separou as mais românticas escolhidas a dedo como sempre. Já já a 

gente vai divulgar o seu perfil. Se apresenta mais ou menos assim, deixa eu te 

ajudar: coloca seu nome, cidade e estado. Sexo da pessoa que você procura, seu 

peso. Você participa por mensagem, SMS, salva meu número. Nove nove, nove 

nove. Zero quatro, zero cinco. A gente vai começar com Henrique e Juliano, 

Cuida bem dela.
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 Gorete sempre gostou de escutar rádio à noite, tinha conhecimento 

dos programas de paquera. “Quando estava casada, achava interessante. Os 

ouvintes ligavam dizendo que encontraram uma pessoa especial, carinhosa”, 

lembra. Era tudo que ela não tinha no antigo casamento. “Mas é engraçado, 

como eu estava casada, só prestava atenção nas músicas. Nunca pensei na 

possibilidade de mandar um perfil.”

 Recém solteira, Gorete não hesitou em mandar uma mensagem 
para o locutor Cacá logo na primeira noite. Em geral, ouvintes que nunca 
participaram do programa demoram um tempo para se acostumar com a 
ideia de publicar o número celular no rádio. De início, acham constrangedor 
procurar um parceiro no rádio. Depois, quando a solidão aperta, deixam a 
vergonha de lado. Mas a necessidade de Maria em conhecer outro parceiro era 
tão grande que ela pulou esse estágio de adaptação.

 Ela encostou na parede, pegou o celular do bolso da calça jeans preta, 

e digitou a frase que se tornaria mantra, de tantas vezes repetidas nos dias 

seguintes:

 “Maria, 36 anos, morena clara, 1m70, fofinha, cabelos pretos, olhos 
castanhos cor de mel, está à procura de amizade ou algo a mais. Com homens 
acima de 1m75, moreno escuro.”
 Enviou uma mensagem de texto para o número do Cacá, locutor da 
Clube FM. Passou o resto da noite sem trabalhar direito. Abriu a janela no 
final do corredor, deixou a vassoura de lado e ficou até 2h ouvindo sertanejo 
e esperando o perfil ser publicado. Não foi. Mas a cena se repetiria em várias 

oportunidades dali para frente.
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 A situação inédita de poder buscar outros parceiros e ainda escolher 
as características do pretendente trouxe à tona desejos reprimidos. “Eu sempre 
gostei de homens negros e altos. Olhava na rua, sentia muito tesão”, lembra. 
Começou a fugir de encontros com homens brancos e baixos. Não por acaso, o 
biótipo do ex-marido.
 Maria não sabe ao certo quantas vezes participou dos programas 
de paquera. Arrisca um número: mais de 30 participações em dois meses. 
Como não teve o número anunciado na primeira tentativa, resolveu dar uma 
força ao destino. Enviou 30 mensagens na mesma noite ao Clube By Night. 
Nesta segunda aventura aos programas de namoro, o número foi publicado. 
Segundos depois, o celular começou a vibrar.
 Homens de todas as configurações mandaram mensagens. Variedade 
que Gorete nunca teve à disposição, agora aparecia aos montes na tela do 
celular. “Eu pedi homem preto, até 46 anos. Mas recebi ligação de meninos de 
18 anos, homem branco, azul, roxo, nunca vi tanta gente”, recorda. Nesta noite, 
recebeu mensagens de dezoito interessados.

 Com a introdução ao universo da paquera no rádio, Gorete 
começou a conhecer outra prática comum entre os ouvintes: a troca de fotos 
pornográficas. Na tentativa de seduzir e convencer o pretendente, homens e 
mulheres mandam fotos nus. De corpo inteiro ou um close no órgão genital. 
“Meu celular tinha fotos e vídeos de dezenas de pintos. De todos os tamanhos 
e cores”, lembra Gorete, às gargalhadas.
 Peço para que ela me mostre tais arquivos comprometedores. 
“Apaguei tudo depois que o César me pediu em casamento.” De fato, o celular 
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armazenava apenas fotos de Gorete fazendo poses em frente ao espelho, e mais 
três de César. Contatos da agenda telefônica foram todos apagados. Restaram 
apenas da irmã, do filho e claro, do noivo. Maneira de mostrar fidelidade à 
distância.
 De janeiro a março, Maria Gorete teve nove encontros com ouvintes 
da rádio. Mas as primeiras impressões não agradaram. Mesmo assim, Maria 
relata uma série de desventuras. No espaço de dez minutos, narra uma 
odisseia de encontros mal sucedidos. Um homem que era funcionário de 
uma lanchonete fast-food foi direto do trabalho e chegou cheirando gordura. 
Outro colocava repetidas vezes a mão dentro da calça para se tocar durante o 
encontro na pizzaria. Na experiência mais traumática, teve o celular roubado 
pelo pretendente durante o encontro. Em comum, todos queriam ir para a 
cama na primeira noite. Detalhe que, para Maria Gorete, decreta a canalhice 
de qualquer homem.

 Além disso, nenhum deles correspondeu às expectativas estéticas de 
Maria. No rádio, muitos encontros são marcados às cegas, confiando apenas 
na autodescrição do pretendente. “Você fica imaginando como é a pessoa, 
conversa por telefone, mas quando chega na hora não é nada daquilo”, 
lamentou Gorete. E olha que ela tentou, o quanto foi possível, sair apenas com 
homens negros, para evitar frustrações.
 Namorar pelo rádio é uma sequência de desencantos. Idealizar cada 
detalhe do corpo da pessoa e quebrar a expectativa depois. Talvez por isso 
Gorete esteja apaixonada justamente pelo homem que nunca viu pessoalmente. 

A fantasia permanece.
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Com Z ou com S?

 César ganhou pontos por trafegar na contramão das táticas de 

conquista utilizada pelos outros ouvintes. Não mandou fotos do próprio pinto. 

Ligava para perguntar do dia de Gorete, pedia para conversar com Yuri. E 

ciente da distância que os separava, não fazia propostas para um encontro 

rápido. O sexo poderia esperar. Enfim, um achado entre a vulgaridade que ela 

estava acostumada na paquera pela rádio.

 Peço para Gorete me contar tudo que sabe sobre o noivo. Ela pensa 
alguns segundos, demora para elaborar a resposta. “Ele é uma pessoa que não 
gosta de fofoca e de confusão. E tem a voz igual ao do Nerso da Capitinga”, 
definiu, comparando ao personagem caipira interpretado pelo ator Pedro 
Bismarck no programa de humor Escolinha do Professor Raimundo, criado 
em 1990 por Chico Anísio.
 Insisto em detalhes sobre a personalidade do amado. Gorete recorre 
a amenidades, como as brigas de César com colegas de trabalho, as funções 
desempenhadas com o trator de pavimentação. Ela não sabe nada sobre o 
futuro marido. Passado, manias, defeitos, o toque, gosto do beijo. Questiono 
como casar com alguém sem saber quase nada sobre a pessoa. “Só sei que 
estamos muito apaixonados. Ele me fala as coisas mais lindas que já escutei 
na vida.”

 As interrogações sobre o companheiro chegam a informações básicas. 

Quando peço para Maria Gorete soletrar o nome do marido, ela disse:
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 — Cê, é... não sei se o nome dele é com “z” ou com “s”.

 César liga, no mínimo, dez vezes por dia para a noiva. A entrevista 

que realizei com Gorete teve 2h40 de duração. Durante o período, ele ligou 

cinco vezes. Com as repetidas ligações diárias, ela percebeu o único traço mais 

profundo na personalidade de César: o ciúme. “Ele fica muito desesperado 

quando me liga e eu não atendo. Ontem eu estava conversando com o meu 

cunhado, ele ouviu uma voz de homem no fundo e começou a chorar de 

nervoso”, conta.

 Assim como Maria Gorete, César tem motivos e fragilidades emocionais 

de sobra para se apegar a uma pessoa que nunca viu pessoalmente. Ele aceitou 

conversar comigo após semanas de insistência da noiva. 

 Aos 32 anos, se divorciou há três. Sempre passa longos períodos do 

ano acampado na beira de rodovias para fazer a pavimentação do asfalto. Em 

média, passa quatro meses do ano em casa. Em setembro de 2012, recebeu uma 

ligação do filho de 15 anos: “Pai, a mamãe está beijando o tio Guga”. No caso, tio 

Guga era o amigo de infância de César.

 Em seguida, o filho mandou várias fotos que comprovavam o adultério. 

“Fiquei louco, pensei em me matar, matar meu amigo, fazer um desastre”, 

relata. Em vez disso, voltou para a beira das estradas e nunca mais viu a ex-

mulher.

 Como passa muito tempo trabalhando em locais isolados, procurar 
uma nova companheira seria tarefa quase impossível. Por isso as ondas do 
rádio facilitaram tanto a vida de César. Todas as noites, ele pega um rádio de 
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pilha e se afasta do acampamento montado para os funcionários da empresa 
de engenharia que trabalha. Sozinho, passa a noite a anotar os perfis de 
mulheres que estão a centenas de quilômetros. A maioria ele nunca chegará 
a trocar uma palavra. Mas ali no meio do nada, sem amigo e com a ferida da 
traição ainda aberta, o rádio era a única companhia.

 Por isso, a relação entre César e Gorete serve tão bem aos dois. Após 
conhecer o histórico de cada um, a ideia do casamento ainda soa absurda, mas se 
torna ao menos compreensível. Duas pessoas destruídas por relacionamentos 
passados, que encontram na voz do outro a esperança de ser amado. E sem o 
programa de rádio, esse encontro nunca seria possível.
 Antes de desligar o telefone, pergunto para César qual a grafia correta 
do seu nome.

 — Na verdade, meu nome é Cesiane, com “s”. Mas eu acho feio e só me 

chamam de César mesmo.

 Mesmo com dez ligações diárias, o casal ainda tem muito para 

conversar.
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 O Brasil inteiro estava de ressaca. Era quarta-feira, 9 de julho de 2014, 

pós operatório ao massacre sofrido pela seleção brasileira na acachapante 

derrota de 7x1 para a Alemanha, na semi-final da Copa do Mundo. 

Apaixonados por futebol, fanáticos ou de véspera, não queriam tirar o pé da 

cama. Simplesmente a maior derrota na história do esporte brasileiro, que 

será motivo para chacota universal enquanto cada um de nós estiver vivo. Até 

quem não dava a mínima para futebol acordou mais triste, por não ter mais 

feriados pela frente. Aquela quarta-feira era um dia impossível para ser feliz.

 Por isso o sorriso despreocupado de Daniel Gomes me causava 

estranhamento, até certa agonia. Segurança da prefeitura de Luziânia, cidade 

do interior goiano a 58 km de Brasília, ele estava visivelmente feliz. Fitava 

o horizonte, parado na porta da prefeitura. De braços cruzados e dono de 

nenhuma preocupação. Em pouco mais de vinte minutos, ofereceu sete “bom 

dia” a pedestres aleatórios. Não recebeu nenhuma resposta, mas o sorriso 

continuou lá, impassível.

 Ao contrário da dupla de zaga brasileira, Daniel Gomes vivia o melhor 

momento da vida inteira. O trabalho de segurança nos dias úteis na prefeitura 

minta meu sonho
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de Luziânia e aos fins de semana num posto de gasolina representavam 

o máximo de estabilidade que conseguiu na vida inteira. Após mais de três 

décadas, estava apaixonado. Há poucos meses deu o sonhado primeiro beijo, e 

perdeu a virgindade com Valdene, mulher que viria a se tornar a atual esposa. 

 A alegria naquela quarta-feira em meio à infelicidade geral da nação 

tinha um motivo extra: três dias depois, no sábado, Daniel conheceria Brendel, 

o primeiro filho. A esposa viajou para o Piauí, terra natal, para ter o filho perto 

da mãe. Voltaria com o menino nos braços em poucos dias.

 Empregos, esposa e filho, e tudo mais que faz Daniel feliz, ele deve ao 

Amor e Amizade, programa de paquera da Supra FM.

 Daniel Gomes, 32 anos, é moreno, tem 1m72, corpo atarracado, braços 

e coxas grossas. É conhecido pelos colegas de trabalho como “Pança”. Dentro 

da camisa social bege de manga curta,uniforme de segurança da prefeitura, os 

botões na região da barriga ficam a ponto de estourar. Quando ele senta, entra 

em piloto automático e por instinto já abre um dos botões na parte de baixo 

da camisa, para dar folga à costura. “Eu era mais magro que isso aqui”, avalia, 

com as mãos espalmadas na cintura. É completamente careca, adjetivo que o 

acompanha desde os 18 anos. Embaixo de todas as unhas das mãos, guarda 

uma sujeira preta.

 Parece um tipo comum, encontrável em qualquer cidade de interior. 

Passaria despercebido se não fosse por um detalhe. Daniel é gago. Mas não 

daqueles que gaguejam quando ficam nervosos. Daniel Gomes não consegue 

formar duas frases seguidas, ou uma frase mais longa, sem prolongar as 
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vogais ou repetir a mesma sílaba de uma palavra.Sempre que entra em crise de 

gagueira, Daniel revira os olhos para cima, o queixo vai para frente e enrijece. 

A cabeça dá pequenos solavancos para a direita, como se ele entrasse em pane.

 A dificuldade na fala acarretou em problemas de autoestima, e foi a 

porta de entrada para o alcoolismo que viria a desenvolver.

 Após o expediente na prefeitura, que encerrava às 13h, Daniel me levou 

para tomar refrigerante num quiosque debaixo de uma árvore, em frente à 

prefeitura de Luziânia. Durante toda a conversa, mantém a cabeça baixa, 

faz riscos imaginários na mesa com a ponta dos dedos indicadores. Parece 

se concentrar para não gaguejar muito. Sempre que volta a ter problemas ao 

falar, o corpo todo se contrai. Quando ele dá prosseguimento, volta a fazer os 

rabiscos com o dedo.

 — Eu nem me lembro de-de-de-desde quando eu falo assim. Minha 

mãe brincava que quando eu nasci, gaguejei chorando. Mas nunca soube a 

verdade mesmo.

Hot Hot

 Conheci Daniel enquanto escutava o Amor e Amizade, na segunda-

feira, 7 de julho de 2014. Naquela noite, Daniel ligou apenas para agradecer 

o locutor Léo Dias, hoje diretor artístico da rádio, por ter encontrado o 

grande amor da vida inteira. Dizia que nunca esteve tão feliz, e para os outros 
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ouvintes não desistirem de mandar os perfis, pois uma hora encontrariam “a 

tampa da panela”, definição que usa constantemente para falar de Valdene. 

O testemunho ainda terminou com um convite: “Quero que você seja meu 

padrinho de casamento, Léo. O programa mudou minha vida”, disse, com voz 

animada.

 Todos os locutores de programas de rádio recebem convites para 
serem padrinhos de casamento. Forma do casal personificar o agradecimento 
ao programa de rádio. “Muitos ligam no estúdio, pedem para a gente ser 
padrinho de casamento ou do filho. Mas de mandar convite, dar endereço da 
festa, são poucos. Mesmo assim, toda semana o convite surge”, explica Carlos 
Alberto Santos, locutor da Clube FM e apresentador do Clube By Night.
 Natural de Barretos, interior de São Paulo, Daniel nunca pisou numa 
escola. Morava com a família em um latifúndio pertencente a rico empresário 
da região. Ele, os pais e mais três irmãos plantavam laranja, e em troca o 
proprietário os deixava ocupar uma parte do terreno. Não pagavam conta de 
água e luz. A comida vinha da horta e a vida seguia sem maiores sustos.

 Joaquim, irmão mais velho, era galanteador. Aos 31 anos estava no 

segundo casamento, tinha três filhos. Daniel, três anos mais novo, sofria para 

arranjar uma namorada. Nas raras vezes que ia a eventos sertanejos na cidade, 

não conseguia trocar uma palavra com as moças. Sempre que tentava, era 

repreendido por conta da gagueira. “Elas pensavam que eu estava bêbado, ou 

riam da minha cara”, lembra.

 Passou a ser aquele cara que passa a festa inteira encostado na parede, 

com uma garrafa de cerveja na mão. Ficou trinta anos sem beijar uma mulher 
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na boca. Muito menos fez amor com alguém. “Cheguei a oferecer dinheiro 

para uma moça que dormia com todo mundo lá na fazenda, mas ela disse que 

eu era muito feio.” Quando a conversa chega nessa parte, Daniel não consegue 

ficar mais de três palavras sem gaguejar, tamanho nervosismo.

 Começou a ter o álcool como fuga para a vida sexual frustrante.

 Em 2012, Daniel era usuário frequente de um serviço de bate papo por 

celular. A interação era realizada com pessoas do Brasil inteiro, e feita apenas 

por mensagens de texto. Muito melhor que as trocas de palavras ao vivo, pavor 

eterno do rapaz. Após alguns meses na sala de bate papo, conheceu Fabiana, 

moradora de Luziânia. Os dois se diziam apaixonados. Sem nunca ter sentido 

nada perto de amor por ninguém, não teve dúvidas. Juntou as economias, 

cerca de R$ 3 mil, e partiu rumo ao interior goiano. “Nunca esqueço a data que 

cheguei aqui. Dia sete do sete de 2012”, lembra. Tudo por uma mulher que ele 

só conhecia por fotos.

 A história não acabou bem. Nos três meses que ficaram juntos, 

Fabiane apareceu grávida do próprio primo. Quando os R$ 3 mil reais de 

Daniel acabaram, ela o expulsou de casa. Simples assim. Sem dinheiro nem 

lugar para morar, Daniel virou pedinte nas calçadas de Luziânia.

 Ariosvaldo Coutinho é dono do Hot Hot, bar perto da igreja matriz, 

cartão postal da cidade. Aos 58 anos, é careca apenas na parte de cima da 

cabeça. A partir da nuca, caem cachos grisalhos, bem emaranhados, que dão a 

impressão de não serem penteados há anos. No Hot Hot, Daniel passou meses 

gastando cada troco com pinga. “Eu via que era um rapaz bom, dava o que 
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sobrava do almoço para ele. Mas o tanto que ele bebia era um absurdo, até 

para um dono de bar”, disse Ariosvaldo.

 Ganhava dinheiro guardando carros, ou carpindo lotes, quando 
ganhava R$ 30 por dia de trabalho. Com o dinheiro, Daniel comprava doses 
de pingas das mais baratas disponíveis. “Até hoje, quando sinto cheiro de Pitú, 
meu estômago vira do avesso”, lembra Daniel, ao citar uma marca de cachaça 
pernambucana cujo litro da garrafa é encontrada por R$ 5,90 no Hot Hot. 

 Daniel dormia no estacionamento de um shopping, junto a outros 

dois moradores de rua. Naquele ponto, pensou em dar cabo da própria vida. 

Sem dinheiro e vontade para voltar a Barretos, sentia uma solidão tremenda 

quando deitava no asfalto para dormir. Queria um lar, comida, calor de uma 

mulher. Aos 31 anos, estava distante de todos os sonhos.

 Certo dia, um abonado empresário da região levou funcionários da sua 
fazenda para uma noite com tudo pago no Hot Hot. Após ouvir mil detalhes 
de como os negócios do empresário prosperavam, Ariosvaldo viu Daniel 
passando calçada abaixo. Resumiu a história do amigo e pediu emprego ao 
rapaz. Foi atendido prontamente. “Manda ele passar lá no gabinete do prefeito 
na segunda-feira, vou deixar tudo avisado”, ouviu Ariosvaldo.

 Foi aí que Daniel conseguiu o emprego de segurança da prefeitura. 
Colocado no turno da noite, o de menor movimento, que exige menos 
experiência. Basta ficar sentado na portaria, à espera do tempo passar.

 A ociosidade do novo emprego daria novo rumo à vida de Daniel. Em 

pouco tempo, iria se considerar o homem, pai e marido mais feliz do mundo. 

As ondas do rádio iriam trazer tudo isso.
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Primeira vez

 O prédio da prefeitura de Luziânia é um prédio extenso, de dois 

andares, todo pintado de branco. A fachada apresenta 42 finas colunas 

de concreto. Entre cada uma delas, janelas se intercalam. Um cercado de 

moitas rodeia todo prédio. Em frente à construção, duas palmeiras altas se 

destacam, visivelmente foram plantadas posteriormente, não se enquadram 

na vegetação de árvores retorcidas do cerrado. A entrada principal tem duas 

portas de vidro. Atrás delas que Daniel ficava todas as noites.

 Entramos na prefeitura às 14h20, horário de grande movimento no 

edifício. Um infinito de pessoas se cruza, crianças gritam, idosos se arrastam 

atrás de atestados médicos. Alheio a toda movimentação, Daniel faz o 

teatro particular. Pega uma cadeira de plástico branca, coloca no meio do 

movimentado corredor e senta cinco passos atrás da porta de vidro. Nessa 

posição e exato lugar Daniel começaria a conhecer todas as mulheres que lhe 

escaparam por toda a vida.

 A Supra FM, com sede no Gama, é voltada para o público de regiões 

no entorno do Distrito Federal. Cidades goianas ou na divisa com o DF pegam 

melhor o sinal da rádio. “A Supra pega maciçamente Luziânia, Valparaiso, 

Jardim Ingá, Cidade Ocidental”, explica o ex-diretor executivo da Supra, Alex 

Bawer, que morreu após sofrer infarto em junho de 2015.

 Por isso, ao tentar sintonizar as rádios no aparelho de som disponível 
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na portaria, a Supra FM pegou com mais clareza. Na primeira noite no novo 

emprego, Daniel repetiu o ritual. Sentou-se na cadeira de plástico no centro 

do corredor e deixou o rádio lhe fazendo companhia para suportar o turno de 

22h às 6h.O primeiro andar da prefeitura foi tomado de canções sertanejas, 

que Daniel tentava cantar junto. Preferia as mais antigas, Milionário e José 

Rico, Tonico e Tinoco. Matavam a saudade de Barretos. O locutor Léo Dias se 

apresentou a Daniel pela primeira vez:

 — A Supra é show, boa noite! Eu sou Léo Dias e continua por aqui o 
nosso amorzinho gostoso da noite. Quer conhecer uma pessoa especial, tirar 
essa solidão do seu coração? Vem comigo. É hora do nosso paquera.
 Daniel nunca tinha escutado um programa de paquera na vida. “Lá 
na minha terra não tinha desse negócio”, lembra. Nos primeiros dias, ficou 
receoso de participar. “Não vou mentir, eu achava que era só piada. Achei 
esquisito demais a pessoa colocar o telefone, começar a namorar assim, sem 
nem olhar no rosto antes.”

 Mas aos poucos, o rádio seduziu Daniel. A cada perfil de mulher 
anunciado, ele fantasiava como o corpo da pessoa. “Quando o cara fala: Paula, 
1,70m, magrinha. Eu ficava excitado que só pensando na moça”, disse, às 
gargalhadas. “Acaba que vai te convencendo aos poucos de participar também.”
 O locutor reforçava o convite:

 — Uma excelente noite, eu sou o Léo. A partir de agora começa o Amor 

e Amizade, para você que está sozinho, sozinha e quer fazer novas amizades. 

Ou quem sabe aquele pezinho no altar, né? Fica à vontade para participar. São 

23h03, boa noite!
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 A pessoa no auge da solidão, sem nunca ter namorado ou feito amor 

com ninguém durante 30 anos. Então, fica sozinho a ouvir músicas românticas 

e perfis de mulheres atraentes. Para completar, o locutor de voz macia 

incentiva, diz que é a noite de encontrar o grande amor da vida. Impossível 

não tentar ao menos uma vez a paquera pelo rádio.

 Daniel criou coragem na noite seguinte. “Eu pensei: mesmo se essas 

mulheres não quiserem algo sério, pelo menos dou uns beijos na boca. Já saio 

no lucro. Como eu não conheço nada por aqui, a rádio foi uma porta que se 

abriu para eu conhecer outras pessoas.”

 De tanto participar dos programas de paquera, alguns ouvintes são 

capazes de repetir, sem mudar uma vírgula, a descrição dos perfis que enviavam 

para as rádios. Após digitar em tantas noites, escrever tantas mensagens com o 

mesmo conteúdo, o próprio perfil vira um mantra.

 “Sou o Daniel de São Paulo e moro em Luziânia. Tenho 33 anos, 1,69m, 

70 quilos. Adoraria falar com mulheres dos 20 aos 38 para coisa séria. Nove 

três, oito sete, dois meia, oito oito”, diz, gaguejando apenas na hora de falar os 

dois últimos dígitos.

 Saímos da sede da prefeitura e Daniel me levou para almoçar em um 

restaurante popular. Comida à vontade, com churrasco e refrigerante, por R$ 

10. Com a boca cheia de macarrão, ele me contou que ao anunciar o perfil 

pela primeira vez no Amor e Amizade, descobriu o mundo oculto da rede de 

relacionamentos formada pelas ondas do rádio. Na mesma noite, dez mulheres 

entraram em contato. “É impossível você não arranjar alguém. Se você não 
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tiver critério e abraçar todo mundo, consegue um milhão de mulheres”, 

exagera.

 Na primeira semana, Daniel diz que apenas trocou mensagens com as 
outras mulheres. “Fiquei curtindo”, explicou. Curtir significou mandar fotos 
nu e receber imagens comprometedoras de desconhecidas. Ele me mostra a 
galeria do celular. Pelo menos quarenta imagens com várias bundas e seios 
diferentes, a maioria de mulheres na frente do espelho. De todas as faixas de 
idade. “Meu primeiro beijo foi com essa aqui”, apontou, para uma loira na 
casa dos 40 anos, deitada na cama de pernas abertas. “Não sei como fiquei sem 
beijar tanto tempo, é muito bom.” Daniel ri, enquanto coloca a mão na boca 
para não cuspir mais caroços de arroz na mesa.
 A farra durou pouco. Quando Daniel anunciou o perfil pela quinta 
vez no Amor e Amizade, Valdene Cardoso, 29 anos, tinha acabado de sair da 
pizzaria onde trabalha até hoje, como auxiliar de cozinha. Geralmente voltava 
para casa conversando com Cida, com quem dividia uma quitinete. Naquela 
noite, Cida foi embora mais cedo e Valdene voltou sozinha. Colocou o fone de 
ouvido no celular para escutar o rádio no retorno para casa. Ouviu o perfil de 
Daniel e de mais quatro. Ligou só para quem viria a se tornar o atual marido. 
Era o único que também morava em Luziânia.

 Depois do almoço, Daniel Gomes passa em frente à única loja das 

Casas Bahia de Luziânia. “Foi aqui que a gente se conheceu”, mostra, com o 

braço esticado para o letreiro do comércio. O encontro foi às cegas. Eles não 

trocaram fotos, pois o celular de Valdene não suportava esse tipo de interação 
tecnológica.
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 O dia era 8 de setembro de 2013. Data lembrada pelos dois na ponta 
da língua. Ela se arrumou, comprou sapatos novos. Levou uma amiga, para 
conter possíveis avanços de Daniel. Quando o avistou, de bermuda jeans 
surrada e chinelo de dedo, Valdene pensou em ir embora. A amiga comentou: 
“Ele é horroroso, gordo. Vamos embora”. Durante a hesitação, Daniel ligou 
para o celular de Valdene, e ouviu o aparelho tocar do outro lado da rua. Tarde 
demais para escapar.
 Nos primeiros minutos de encontro, se interessou pela objetividade do 
pretendente. Com menos de dez minutos de conversa, Daniel propôs: “Quero 
namorar com você. Se não for para ter algo sério, prefiro acabar por aqui. Tem 
um monte de mulher atrás de mim”. Valdene aceitou o pedido de namoro. No 
mês seguinte, estaria grávida.
 Ao falar da esposa, Daniel não poupa elogios, nenhum detalhe escapa. 
A franja do cabelo, o decote, o cafuné ao acordar no domingo de manhã. Até a 
performance sexual de Valdene é pormenorizada pelo marido apaixonado.
 “Ela me curou da bebida, me apresentou o amor. Agora vai me dar um 
filho. Eu amo essa mulher demais”, resumiu.
 A visita às Casas Bahia não foi por simples saudosismo. Daniel queria 
surpreender a esposa, comprar um ventilador, equipamento que a casa ainda 
não tinha. “Aposto que o meu menino é calorento, que nem a mãe”, sonha o 
pai coruja. A compra não durou mais que dez minutos. Ele se mostrou péssimo 
em pechinchar. Fez perguntas retóricas ao vendedor: “Não vou encontrar mais 
barato que esse em outra loja, né?” e “Esse ventilador é bom mesmo?”.Dos R$ 
860 reais de salário que recebera dias antes, gastou R$ 150. Saiu com a caixa de 
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papelão debaixo braço, atravessou a rua e entrou em uma padaria:
 — Agora vamos comprar Danone. Quero a geladeira cheia para 
quando meus amores chegarem.

Vício

 Conheci Valdene e Brendel quando voltei a Luziânia em fevereiro, para 
almoçar com a família, agora completa. Daniel comprou um frango assado 
no supermercado duas ruas acima. A casa deles fica em um bairro humilde 
chamado Parque Oito, mais afastado do centro da cidade. A casa inteira é 
pintada em azul claro de gosto duvidoso. Dois canos grossos são a estrutura de 
sustentação da casa. Eles dividiam o terreno com mais três casas. Ao lado de 
fora, já dava para ouvir a música sertaneja tocando forte.
 Valdene abre o portão com Brendel nos braços. Ela tem 1m66, cabelo 
preto com mechas loiras desde a raiz. Sempre anda com uma caneta segurando 
o coque no cabelo. Adora relógios de pulso grandes, de cores chamativas, como 
dourado ou rosa choque. Tem quatro furos na orelha, sobrancelhas grossas. O 
tempo todo, fala olhando para baixo. 
 Valdene Cardoso, 29 anos, nasceu no Piauí, no município de Luzilândia. 
Veio para Luziânia, cidade de nome parecido mas bem distante, aos 6 anos 
de idade, para morar com uma tia. Tem um filho chamado Samuel, de outro 
relacionamento. Samuel é fruto de um namoro de Valdene com um DJ, ainda 
na adolescência, aos 17 anos. O pai da criança fugiu quando soube da gravidez. 



69

Até hoje ela não tem notícia. O primeiro filho mora com a avó no Piauí. Ela o 
vê duas vezes por ano.
 Brendel é a miniatura do pai. Gordinho, forte, moreno, lábios grossos. 
Daniel se mostrou muito atencioso com o filho. Segurou no colo, fez barulhos 
com a boca, cantou músicas infantis. Não deixava de exaltar a saúde do 
menino nem por um minuto.
 O mais estranho é que Valdene e Daniel pouco interagiam. Não 
se olhavam, nem conversavam nada. Quando eu puxava algum assunto, a 
conversa era unidirecional. O marido fez um comentário desnecessário para o 
momento: “Esse chinelo bonito aqui eu ganhei de uma gostosa que dá em cima 
de mim”, quando comentou do calçado que vestia no momento. Claramente o 
clima entre os dois não estava muito bom.
 Semanas depois, quando escutava o Amor e Amizade na Supra FM, 
ouço o locutor Bruno Moretti anunciar:
 — Daniel, é de são Paulo e mora em Luziânia, 33 anos, 70 quilos. Quer 
falar com mulheres dos 20 aos 36. Nove três, oito sete. Dois meia, oito oito.
 Pela falta de sintonia entre o casal e o anúncio de Daniel à procura de 
novos relacionamentos, presumi que eles estavam separados. Pedi para ir a 
Luziânia novamente para conversar com ele. Mas novamente Valdene abriu o 
portão.
 Almoçamos frango assado novamente. Levei sorvete para a sobremesa. 
Outra vez, o casal mostrou intimidade zero. Na saída, questiono Daniel sobre a 
volta aos programas de namoro.
 Ele arregalou o olho, me puxou para fora da casa. Parecia envergonhado. 
Abaixou a cabeça e disse:
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 — Aquela paquera vicia. É muita mulher, muita gente para transar. 
Eu tentei ficar longe, mas não consegui. E com a Valdene não é a mesma coisa 
depois que teve o filho.
 Não argumentei nada. Voltei para a casa, tomei outra taça de sorvete. 
Quando Valdene ficou a sós comigo na sala, perguntei:
 — Vocês ainda ouvem juntos o programa que uniu vocês? Gostam de 
escutar as músicas?
 Ela me respondeu, sem tirar os olhos da televisão.
 — Só ele escuta.
 Silêncio tomou conta. Após alguns segundos, ela se inclina para perto 
do meu ouvido, abaixa a voz e continua:
 — Aliás, ele fica o dia inteiro no celular. Uma vez eu acordei no meio 
da noite. Quando abri os olhos, vi ele na sala com o celular na mão, escutando 
o programa de namoro. Depois peguei uma mensagem no celular dele, uma tal 
de Mariele, dizendo que estava com saudades de chupar ele inteiro.
 — E você não falou nada? — questionei.
 — Fechei os olhos e fingi que estava dormindo. 
 Valdene fez do silêncio o voto de casamento. Por outras sete vezes, 
anotei o perfil de Daniel publicado na Supra FM. Horas depois, naquele mesmo 
dia, Daniel deixaria esposa e filho em casa para se encontrar com outra mulher 
que conheceu na rádio. 



 A avenida Evangelino Meireles é um dos centros comerciais com 

maior movimento de Luziânia. A partir de 7h, mendigos que dormiam debaixo 

dos toldos das lojas dão lugar ao passo apressado dos fregueses. Ao longo 

da rua, há de tudo. Lojas de roupa, eletrodomésticos, sex shop, barracas de 

frutas. A partir das 10h, fica impossível estacionar carros (ou carroças, muito 

numerosas na cidade) nos estacionamentos e ruas próximas. E no meio desse 

caos organizado fica a rádio 610 AM.

 Não há maçaneta na porta de entrada. É preciso tocar o interfone e 

posicionar o rosto perto da câmera, para o porteiro lá dentro te reconhecer. 

Ao passar da porta, há uma pequena recepção. Para acessar o resto da rádio 

é preciso descer vinte e dois degraus de escada. Lá embaixo, se localizam 

escritórios e o estúdio da rádio, no qual estava o locutor Francisco Pereira.

 Quando cheguei, faltavam dez minutos para começar o programa de 

paquera Alma Gêmea, comandado por Francisco há dois anos, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 12h às 13h.

 O estúdio tem as paredes em madeira clara, e uma delas é formada 

por um extenso vidro na parte superior, para dar visibilidade ao interior do 

último romântico
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local. Não há muito espaço, tudo é muito estreito e não permite duas pessoas 

circularem pelo mesmo corredor simultaneamente. Um degrau acima, como 

se fosse um palanque, fica a cabine do locutor, equipada com mesa de som, 

cadeira rotatória preta, computadores e um criado mudo de quatro gavetas. 

Na parte de baixo, uma mesa retangular de madeira no mesmo tom da parede 

ocupa a maior parte do espaço. Três microfones surgem do centro da mesa 

para as extremidades, onde se localizam cadeiras para eventuais convidados. 

O locutor fica de frente para um aparelho de televisão, que mostra a ordem de 

músicas, vinhetas e demais informações do programa.

 Francisco estava escorado na porta do estúdio enquanto terminava de 

almoçar. Na mão esquerda, segurava uma quentinha de alumínio com frango 

assado, arroz e feijão. A outra mão se revezava entre garfo e aparelho celular. 

A tela mostrava uma mulher loira, por volta de 30 anos, com biquíni fio dental 

vermelho. Ela estava de costas, apenas com o pescoço virado para quem tirou a 

foto. Fazia o sinal da paz com a mão direita. Quando me apresentei, Francisco 

não mudou a fisionomia compenetrada. Ainda sério, virou a tela para o meu 

rosto, e disse com a maior calma do mundo: “Já peguei essa gostosa”. Em 

nosso primeiro encontro, ele demonstrou que não teria muitos problemas em 

conversar de intimidades com desconhecidos.

 Francisco tem pinta de jogador de futebol aposentado, daqueles 

que jogam futevôlei na praia de Copacabana. Lembra um pouco o ator Eri 

Johnson. Tem 1m75, magro, músculos definidos. Está muito bem para os 52 

anos. Cabelo ralo, com algumas zonas grisalhas. Dezenas de pintas margeiam 
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o pescoço. Trabalha com camisas floridas de manga curta, ou sociais com a 

manga dobrada até o cotovelo. Sempre com no mínimo dois botões abertos, 

que evidenciam um pequeno tufo de cabelos enrolados no peito. O pescoço 

segura um pesado colar de metal, no qual está pendurado um imenso pingente 

da letra “F”, adornado com pedras brilhantes.

 Entramos no estúdio, e Francisco parece perdido em pensamento com 

o celular na mão. Continua vendo fotos de mulheres. Deixara a loira do biquíni 

para trás, e agora destrinchava uma negra sambando de shorts branco e salto 

alto prateado. A televisão indica um minuto, 24 segundos e 32 centésimos 

para o programa entrar no ar.  O visor mostra que a faixa “vinheta abertura.

loc” seria a próxima na fila de execução. Pergunto se ele namora alguma das 

moças mostradas na foto. Francisco ignora. Desligou-se do mundo, absorto em 

bundas e seios virtuais.

 Faltam 20 segundos, e Francisco assistia a um vídeo pornográfico no 

celular. O tempo se esgotava. Olhei para a televisão e faltavam três segundos. 

Por instinto, costume, ou indefinida força sobrenatural, ele acertou o tempo 

exato de apertar o botão na mesa de som ao mesmo tempo em que a contagem 

na tela acabou. Meu queixo caiu.

 — 610 AM, boa tarde. Estou chegando!

 Entra a vinheta, cantada por um coral de mulheres ao ritmo de uma 

mistura entre música evangélica e pop rock: “Ele está chegando, ele vai falar. 

Ele vem com tudo, ele está no ar. Franc Pereira!”

 Quando começou a trabalhar com rádio, ainda na década de 1980, 
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na rádio Manchete, Francisco tirou as quatro últimas letras do nome para 

formar o vocativo que o tornaria conhecido por muitos ouvintes em Brasília. 

Indicação do chefe à época, para dar mais sonoridade ao nome.

 — Uma excelente tarde, a partir de agora estou no seu rádio. Meio dia 

e seis, prepare o coração.

 Entra o som da batida de um coração — Tum tum, tum tum —, Franc 

continua:

 — Aqui você tem encontro marcado com alguém muito especial. Está 

no ar mais um Alma Gêmea. Eu lhe pergunto: é paquera, uma boa amizade? 

Ou casamento? Três meia, dois dois, meia um, cinco seis. Se deseja realmente 

alguém que atenda seus anseios, liga para cá. É o momento de finalmente 

encontrar sua alma gêmea.

 De todos os programas de paquera, o Alma Gêmea é ponto fora da 

curva. Tem características únicas, e se mostra totalmente diferente em 

alguns aspectos. Por exemplo: todos os programas de paquera em Brasília são 

apresentados à noite. O Alma Gêmea ocorre ao meio-dia. Isso basta para dar ao 

programa contornos completamente diferentes da concorrência.

 Programas de relacionamento são fortes à noite porque é o horário do 

ouvinte chegar do trabalho, cansado e sozinho. A pessoa não namora ninguém 

há tempos, se mata de trabalhar e não tem dinheiro para sair aos domingos. 

Tudo que precisa é alguém para amansar a solidão. Ter doses de carinho, sexo 

e paixão. Quando vai dormir, liga o rádio, se comove com músicas românticas, 

ouve o locutor falando de encontrar um grande amor. “O rádio é perfeito para 
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falar com essa solidão noturna, o vazio e o silêncio da madrugada. Por isso a 

paquera faz sucesso nesse horário”, explica Douglas Bonfim, diretor artístico 

da JK FM.

 Profissionais da área são unânimes em concordar que o rádio, na 

função de atiçar a criatividade e devaneio — aí incluídos desejos sexuais — 

funciona melhor à noite. Por que colocar o programa no horário de almoço, 

durante o expediente, e contrariar toda lógica?

 Considerado pioneiro nos programas de paquera no Distrito Federal, 

Francisco foi o criador e apresentou por 18 anos o programa Amor e Amizade, 

da Supra FM. Em 2013, saiu para coordenar a 610 AM, rádio dos mesmo grupo 

de comunicação da Supra. Os donos da rádio promoveram Franc a diretor, e 

pediram para que ele ocupasse três horas da programação. Ganhou horário 

mais nobre do que estava acostumado, das 12h às 15h, para não precisar 

trabalhar à noite. Com uma condição: não poderia deixar de apresentar um 

quadro nos moldes do Amor e Amizade, o maior sucesso da carreira. Mesmo 

que isso significasse a tentativa de fazer ouvintes namorarem quando não 

existe clima nenhum para isso, como na hora do almoço.

 A associação automática do próprio nome aos programas românticos 

frustra o locutor. “As emissoras não acreditam que eu possa fazer um 

programa que não seja romântico. Queria me dedicar a outros projetos e só 

consegui agora, depois de muitos anos. Isso porque quando falam de programa 

romântico, pensam em mim”, explicou.

 A falta de clima para namorar se reflete na audiência. Em uma 
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semana que acompanhei o programa, a média foi de um a dois perfis enviados 

pelos ouvintes. “O máximo que já recebi foram oito participações no mesmo 

dia”, lembra Francisco. O concorrente Clube By Night recebe cerca de 600 

mensagens por dia. O ostracismo é tanto, que todos os outros locutores de 

programas concorrentes desconheciam a existência do Alma Gêmea. Além, 

é claro, do fato de ser transmitido em uma rádio com modulação AM, mais 

esquecida pelo grande público.

 Após Franc se apresentar, a voz da cantora brasileira Rosana preenche 
o estúdio com a música O amor e o poder (mais conhecida pelo refrão “Como 
uma deusa, você me mantém...”). Evidência de outra diferença do Alma Gêmea 
para os demais programas de paquera. Em geral, os quadros de namoro 
têm a programação musical ocupada por músicas sertanejas e flashbacks 
internacionais, mas com prazo de validade até a década de 1980. O Alma Gêmea 
revira o baú mais fundo, e toca canções da década de 1950 (baladas românticas 
de Elvis Presley, Bill Haley), 1960 (dá-lhe Erasmo e Roberto Carlos, Ronnie Von 
e Beatles) e 1970 (Bee Gees, Sidney Magal, Michael Jackson e muito Roberto 
Carlos, de novo). “Se as outras têm flashback, aqui é mais do que flashback. O 
público de AM pede as mais antigonas mesmo”, esclarece Franc.

 O Alma Gêmea tem mais uma particularidade. Leitura de mensagens 

motivacionais com pegada religiosa. Quando comandou o Amor e Amizade na 

Supra FM, Franc encerrava o programa rezando a oração “Pai nosso”. Era um 

dos momentos com mais elogios dos ouvintes. Resolveu ampliar o escopo da 

oração para declamar reflexões e pensamentos, no estilo dos emails em forma 

de corrente virtual, populares na internet.
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Na primeira vez que vai anunciar a hora, Franc diz:

 — 610 AM, continue você ligando. É o amor através da música. Estou 

te esperando. Antes, vamos refletir (sobe som de cachoeira e harpas ao fundo):

 — Disponha-se a mudar. Renove-se. Se era triste, passe a ser alegre, 

se era desesperançado, passe a ter esperança. Se era preguiçoso, desenvolva 

gosto pelo trabalho. Não fique repetindo o passado, parado no tempo. Faça 

alguma coisa. Construa um mundo novo, limpo. Você tem capacidade para 

isso. Renovar-se é acompanhar o progresso da vida.

 As mensagens vêm de livros de bolso. Em geral, de publicações da 

religião espírita. Na gaveta do estúdio, Franc tem o livro Minutos de sabedoria 

e Otimismo todo dia.

 Mas se os livros não estiverem à mão, Francisco improvisa e cria 

as próprias mensagens. Após anos lendo reflexões diariamente, ele passou 

a decorar a estética e estrutura das frases. Gostou tanto, que ia para igrejas 

evangélicas só para escutar pregação dos pastores. Companheiros antigos de 

rádio contam que ele adorava sentar em fileiras mais afastadas nos templos 

religiosos para anotar o vocabulário usado pelos religiosos. Peço para ele abrir 

o microfone no próximo bloco e improvisar uma reflexão. Quando o intervalo 

chega, Franc abre sorriso malicioso, como se aceitasse o desafio:

 — A partir de agora vamos refletir. Elevar nosso pensamento a Deus. 

Abra seu coração, deixe que a partir de agora a mensagem venha até você. Que 

a partir de agora seus problemas sejam solucionados. Mas se você quiser, se 

determinar que o seu problema terá uma solução. Basta acreditar. Acredite no 
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seu interior, na sua força interior. Que há um deus dentro de você. Manifeste-o. 

A partir de agora preste bem atenção. Coloque em pauta seus familiares, seus 

amigos, seu ambiente de trabalho. A mãe natureza e seus elementos. Feche 

seus olhos e abra seu coração. Vamos orar.

 Durante a criação do discurso, Franc fechava os olhos, gesticulava 

como político em palanque de comício no interior (não por acaso, ele já 

concorreu em duas eleições para deputado distrital, na década de 1990. Teve 

582 votos na melhor oportunidade). Para demonstrar que não foi sorte, ainda 

declamou outras reflexões, no melhor estilo de pastor de igreja pentecostal.

 A cada intervalo entre as músicas, Franc solta a frase “Só para 

machucar”, o bordão característico da carreira.

 — Aqui a música transformando corações. A música mexendo com 

a sua sensibilidade. Cada música um sentimento, um jeito gostoso de amar. 

Meio dia e dezoito: só para machucar!

 Entra o dedilhado do violão no clássico Detalhes, de Roberto Carlos. 

Enquanto Roberto cantava que não adiantava tentar esquecê-lo, Francisco 

aguardava a ligação de um ouvinte. A 610 AM tem esquema de participação 

diferente dos concorrentes. Enquanto todos os concorrentes têm aparelhos 

de celular para receber os perfis, a 610 AM disponibiliza apenas um número 

fixo. O que dificulta para mandar perfis e interagir com o programa, pois a 

mensagem é um meio mais prático e econômico do que a ligação.

 E esse telefone não fica dentro do estúdio, como em todas as outras 

rádios. No primeiro andar, na recepção, a secretária atende os ouvintes, desce 



79

os vinte e dois degraus de escada e repassa um pedaço de papel com o perfil ou 

o pedido de música do público.

 Durante todo o programa, nenhum ouvinte participou da paquera. 

Na única hora em que Rose, secretária da rádio, apareceu com um pedaço de 

papel no estúdio, foi para falar da reclamação de uma ouvinte:

 — A Maria das Graças de Valparaíso pediu uma música ontem e não 

tocaram. Ela ligou de novo dizendo que está chateada e não vai mais ouvir a 

rádio – lamentou Rose, com a mão direita na cintura e o papel erguido com a 

mão esquerda.

 — Pergunta o nome da música que eu toco agora, uai – respondeu 

Franc.

 — Ela também não sabia o nome. Cantou um trecho, mas eu já esqueci 

também.

Missão possível

 Se alguém pode comprovar o poder do rádio em construir relações 

amorosas é Francisco Pereira. Não apenas por lidar com programas de 

paquera há quase duas décadas e conhecer dezenas de histórias de casais que 

se apaixonaram por meio do programa. Ele também se aproveita da força do 

rádio em atiçar a imaginação das ouvintes.“Todas as mulheres que eu transei 

na minha vida foram por conta do meu trabalho”, sentencia Francisco.
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 O ex-jogador e técnico de futebol Renato Gaúcho, conhecido pela fama 

de galã fora dos campos, disse em 2008 ao jornal carioca Meia Hora ter feito 

sexo com mais de cinco mil mulheres. À época da declaração, muitos homens 

e mulheres fizeram a própria contabilidade. A maioria chegou à conclusão, é 

claro, de que o número beira surrealismo. Mas Francisco achou a declaração 

normal.

 — Meus amigos disseram que era mentira do Gaúcho. Aí eu estava 

sozinho de noite em casa e parei para contar. Percebi ser totalmente possível 

chegar a esse número.

 — Me explique o passo a passo do seu cálculo — pedi, de papel e caneta 

na mão, sem segurar a risada.

 — Vamos colocar três mulheres por semana. Doze por mês. Eu só 

comecei a comer tanta gente depois da rádio. Então multiplica por 30, que é o 

tempo que eu tenho de profissão. Quanto dá?

 — Quatro mil, trezentos e vinte.

 — Viu? E eu sou radialista. O Renato Gaúcho era jogador de futebol – 

replicou Francisco, sério, de sobrancelhas arqueadas, como se nós tivéssemos 

chegado a uma conclusão científica.

 Francisco reafirma que toda mulher que se relacionou nos últimos 

anos ele conheceu pela rádio. Com algum esforço do locutor, essa prática se 

torna realidade facilmente. Todos os locutores entrevistados pela reportagem 

narram diversas histórias do assédio das fãs. Bruno Moretti, da Supra FM, 

diz receber caixas de bombons toda semana, além de várias fotos íntimas de 
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ouvintes pelo celular disponibilizado pela rádio inicialmente para receber 

os perfis. Carlos Alberto Santos, da Clube FM, narrou que muitas ouvintes o 

esperam na saída da rádio, mandam flores e cartas de amor quilométricas, 

como se ele fosse cantor de banda adolescente.

 “Às vezes o locutor é a única companhia da pessoa o dia todo. Ela chega 

em casa, te ouve falando de amor, com voz sensual. Quando a carência bate 

forte, ela pensa estar apaixonada por você. Mas nós criamos um personagem. 

Locutor é de certa forma um ator também”, diz Douglas Bonfim, diretor 

artístico e locutor da JK FM.

 Quando fui aos estúdios da Supra FM, tive acesso ao celular exclusivo 

para o programa Amor e Amizade. Anotei o contato de uma das admiradoras 

do locutor Bruno Moretti. Ela pediu para não ter o nome divulgado, mas 

confirmou o relacionamento sério com a voz de Bruno. Ela tem 37 anos, 

solteira, trabalha com telemarketing e faz teologia em uma faculdade no 

Plano Piloto. Disse que no último dia dos namorados, gastou R$ 120 em uma 

lingerie só para tirar fotos e enviar para o locutor. “Quando vou dormir, deixo o 

rádio ligado ao lado do travesseiro. Eu pego no sono com ele falando comigo”, 

narra a ouvinte.

 Se os outros quatro locutores ouvidos pela reportagem negaram 

manter relacionamentos amorosos com a audiência, Franc Pereira assume 

não ver problema na prática. A atual mulher, inclusive, conheceu pela rádio. 

Elizânia Rosa tem 25 anos, escutava o programa todos os dias, além de morar 

no prédio ao lado da Supra FM, onde Franc apresentava o Amor e Amizade. A 
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moça é mãe da primeira filha de Francisco. Sim, aos 52 anos ele teve o primeiro 

filho. “Não foi planejado, mas aconteceu”, esclarece.
 Pergunto como é para o homem que quase chegou à marca de Renato 
Gaúcho ficar com uma mulher só. Franc desconversa malandramente:
 — Veja bem, ela não é minha mulher. Eu não defini ainda...
 Hoje, ele mora junto com Elizânia e Jordana, a filha de quatro meses. 
Reclama do ciúme excessivo da companheira. “Tive que parar até de mandar 
beijinhos para as ouvintes, ela liga o rádio na hora do programa para me 
vigiar”, conta.
 O locutor me estende o celular com fotos de Elizânia. Ela é baixa, tem 
olhos verdes e pele clara. Seios grandes e coxas definidas. É uma jovem bonita.

 Mas a libertinagem usufruída por Francisco ao longo das três décadas 

de rádio não valia para os ouvintes. Quando criou o Amor e Amizade, Franc queria 

que participassem apenas ouvintes interessados em casamentos. Deixava claro 

que só iria divulgar perfis de pessoas interessadas em matrimônio. “Pensava 

no público depois dos 40. A mulher solitária, abandonada pelo marido. O 

público adulto, mais vivido, experiente. Solitário mesmo”, explica.

 A inspiração de Franc foi o programa Em nome do amor, apresentado 

por Sílvio Santos no SBT a partir de 1994. Sílvio Santos adaptou para a televisão a 

paquera que o rádio já fazia. No início de cada programa, ocorria o equivalente 

à publicação do perfil. Era exibida a filmagem de algum solitário país afora. A 

produção do programa dava jeito no visual, colocavam ternos nos homens, 

maquiagem e vestido de gala para as mulheres. Levavam a pessoa para algum 



83

ponto turístico da cidade onde morava e filmavam o solitário com os cabelos ao 

vento, sentado na grama e fazendo caras de desejo. Ao final do clip, congelava 

a imagem no rosto da pessoa e subia a caixa postal para onde deveriam ser 

enviadas as cartas de quem se interessasse.

 Mas ponto alto do programa era promover o encontro de um 
apaixonado que nunca declarou o amor pelo pretendente que não sabia de 
nada. Sílvio Santos passava o programa inteiro dando dicas para a pessoa 
que não sabia de nada sobre quem era o misterioso candidato à nova paixão 
(enquanto o apaixonado ficava escondido atrás do palco). Após a identidade 
revelada, subia o som do bolero de Julio Iglesias. Ao fim da dança, Sílvio Santos 
fazia a clássica pergunta para o casal. Questionamento que inspirou a criação 
do programa de Franc Pereira:
 — É namoro ou amizade?
 Francisco era telespectador fiel do Em nome do amor. Chorou várias 
vezes com a união de casais e declarações de amor em rede nacional. “Eu vi 
que aquilo era perfeito para o rádio, também queria unir meus ouvintes desse 
jeito”, lembra.

 O problema é que nem todos os ouvintes do Amor e Amizade queriam 

casar. Por mais que frisasse durante o programa que só ligassem interessados 

em casamento, Franc começou a receber participações de quem, assim como o 

próprio locutor, queria um relacionamento fugaz.

 “A pessoa ligava: ‘quero conhecer uma gatinha, gostosinha’. Eu 

respondia: ‘Gostosinha não é aqui, seu moleque’. Não aceitava. Discutia ao vivo 

com todo mundo” recorda.
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 Pessoas que trabalharam com Francisco lembram que ele também se 

recusava a atender ligação de homossexuais durante o programa. Colocava o 

telefone no gancho quando uma voz masculina pedia para encontrar homens. 

“Hoje eu vejo que era uma arrogância besta”, admite Francisco.

Pede, aplaude, reclama

 O que reforça o quão deslocado está o Alma Gêmea do resto da 

programação são os quadros apresentados por Franc Pereira na sequência. De 

13h às 14h, começa o Bateu Saudade. Tudo bem, continua na mesma linha. 

Mas o programa toca músicas flashbacks um pouco mais novas do que o Alma 

Gêmea. Em geral, estilo discoteca dos anos 1980 e Roberto Carlos, sempre ele. A 

introdução do programa é essa:

 — Tá no ar o Bateu Saudade. Um programa que remete ao passado. Os 

clássicos, grandes flashbacks. Nos embalos da 610. Boa tarde!

 Sem interações com ouvintes, as músicas são interrompidas pela 

propaganda de um curso de massoterapia que promete ao ouvinte ganhar   R$ 

2500 por mês. E não precisa ter diploma de ensino médio.

 Depois, de 14h às 15h, tem início O povo pede, o povo aplaude, o povo 

reclama. Atualmente, a menina dos olhos de Franc Pereira, justamente por 

não ser um programa romântico. Como o locutor confessou, ele acredita ter 

talento subaproveitado quando apresenta só programas de paquera.



85

 O povo pede, o povo aplaude, o povo reclama é um programa de serviço. O 
ouvinte liga, pede, aplaude ou reclama de algum fato que aconteceu na cidade. 
Pedir para taparem o buraco na rua perto de casa, ou reclamar da falta de água 
no bairro. Ou até aplaudir as atitudes do prefeito, por mais que esta última 
opção seja a menos utilizada pelos ouvintes.
 Francisco passa uma hora com o telefone ligado (sim, agora a 
secretária não precisa fazer esse meio de campo até o locutor) para ouvir as 
reclamações. Os ouvintes entram direto no ar, sem nenhum tipo de filtro.
 O programa tem um assistente apelidado de “Caçador”. Ele vai atrás 
das queixas feitas pelos ouvintes e depois entra ao vivo para contar o que viu 
no local.
  — Olha, Franc. Estive na rua da dona Almerinda que ligou reclamando 
da falta de iluminação perto da casa dela. É preocupante, viu? Pre-o-cu-pan-te. 
Esse prefeito que está aí fecha os olhos para as necessidades do povo.

 Por coincidência, Caçador também se chama Francisco Pereira. É 
careca, tem os dois dentes da frente separados. Aos 47 anos, diz que é jornalista 
pelos trabalhos prestados em O povo pede, o povo aplaude, o povo reclama.
 Discussões acaloradas são constantes. O programa parece ser bem 
popular na região, porque sempre que Caçador faz uma crítica a alguém, do 
prefeito ao vizinho barulhento, o telefone da rádio toca com o acusado do 
outro lado da linha. Então, o ouvinte acompanha por quase uma hora duas 
pessoas discutindo. Franc faz apenas a intermediação com frases do tipo “Mas 
não é o que o povo tá dizendo”. Ou solta interjeições quando o acusado se 
alonga demais na fala: “Hm, sei”.
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 Quando estive no estúdio, o programa terminou com o prefeito de 
Luziânia, Cristóvão Tomim, batendo à porta da rádio. Mas não pareceu ter 
queixas. Estava com semblante tranquilo, e tratou de anúncios comerciais da 
prefeitura.

 Fim do programa, saio à rua para coletar opinião da população sobre 

Franc Pereira e os programas da 610 AM. De início, paro em uma farmácia 

vizinha à entrada da rádio. Uma vendedora diz adorar Francisco, cliente fiel 

da loja.

 — Compra dois quilos de camisinha por semana. E aquela menina 

ali já ficou com ele — diverte-se a menina, apontando para uma colega de 

trabalho.

 Não foi surpresa constatar a popularidade de Franc entre a população 

de Luziânia, até porque ele trabalhou a vida inteira em rádios populares de 

Brasília, também possíveis de serem sintonizadas na cidade goiana.

 Dias depois, liguei para Francisco e disse que o adicionei no Facebook, 

para mantermos contato.

 — Ih, rapaz. Logo no Feice? — reclamou Franc, utilizando o vocativo 

como a rede social é mais conhecida no Brasil.

 Ele argumentou que só adiciona mulheres no Facebook. Principalmente 

ouvintes que o escutam no rádio e querem conhecê-lo pessoalmente. Dos 731 

amigos de Francisco na rede social, 563 são mulheres. A maioria dos homens 

pertencentes ao ciclo de amizades virtual são amigos de trabalho, locutores e 

gerentes de outras rádios, além de Djs brasilienses. Nas fotos publicadas no 
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site, ele aparece em muitas de sunga branca à beira da piscina, ou fazendo 

musculação na garagem de casa. Sempre com o colar prateado com a letra “F” 

pendurada no pescoço.

 Para compensar a recusa de amizade virtual, Franc me passou o 

número celular pessoal. Três dias depois, recebo mensagem de que fui aceito 

no seleto grupo de homens amigos de Francisco Pereira no Facebook. Uma 

honra, sem dúvida.



 O vapor da água quente fugia pela porta do banheiro. Com as mãos 

espalmadas, Luzia tentava desembaçar o espelho. “Não dá para pintar a cara 

assim”, resmungava. O relógio bege do Armarinho Centrobel, pendurado na 

parede cozinha, marca 21h45. Ela tem quinze minutos para ficar pronta. Cada 

segundo de atraso pode fazê-la desencontrar de um novo amor.

 Sem tempo a perder, sai de toalha enrolada no corpo até o quarto 

para escolher uma roupa. Mesmo com pressa, Luzia tem um andar lento, 

preguiçoso. Caminha arrastando os pés no chão. A cada passo, parece limpar 

o piso com um pano imaginário preso aos pés. Ela atribui a dificuldade para se 

locomover ao excesso de peso. 

 Aos 57 anos, Luzia dos Santos, baiana de Biritinga, é negra, baixinha 
e corpulenta. Tem cabelo repartido ao meio, curto, que não chega aos ombros. 
Mesmo após esticar os fios com a chapinha realizada por ela mesma horas 
antes. Terceiriza os cuidados com o corpo apenas para pintar de preto os fios 
grisalhos que aparecem desde os 45 anos. Luzia jura ter 1m60, mas a coluna 
curva tira 5cm da conta oficial. O corpo corcunda projeta ainda mais a barriga 
para frente. “Engordei depois de velha, dá uma olhada lá na geladeira e você 

vai ver”, pede, apontando para a cozinha.

desfile da solidão
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 Com apenas sete passos, eu chego à frente da geladeira. Luzia mora 

em uma casa apertada na quadra 40 do Setor Leste do Gama. Ao lado de fora, o 

local parece abandonado. Muitas infiltrações nas paredes descascadas, pneus 

jogados pelo quintal. A única evidência de vida é o varal ainda com roupas.

 O espaço tem o tamanho de uma quitinete. A única porta dá acesso 

à sala. À esquerda fica a cozinha, onde cabe com muito esforço fogão, pia e 

geladeira. Se uma pessoa entrar, a outra tem que esperar em outro cômodo. À 

direita, banheiro e quarto, tudo mínimo. É difícil saber onde começa e termina 

cada cômodo. Possível atravessar a casa inteira com um olhar. Três lâmpadas 

são suficientes para iluminar todo o local. Luzia paga R$ 300 de aluguel.

 Na porta da geladeira, pendurada por um imã com forma de pizza, 

está a foto de uma sorridente Luzia, dentro de um short jeans folgado. Ela 

aparenta pouco mais de 20 anos. A paisagem parece um deserto de tanta areia, 

o que ressalta ainda mais a pele de Luzia na foto preto e branco. Os dois braços 

magricelos estão jogados para o alto, como se ela estivesse na descida de uma 

montanha-russa.

 Faltam dez minutos. Os pretendentes de Luzia devem estar prontos. 

Ela sabe que se não ficar pronta dentro do tempo, deixará de conhecer três ou 

quatro homens. O problema é se esse homem for o namorado que ela tanto 

procura.

 Só dá para perceber certa urgência quando Luzia demonstra 

impaciência diante do guarda-roupa. Joga três peças em cima da cama de 

casal, forrada com um lençol laranja militarmente esticado. A primeira dúvida 
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sobrevoa um vestido vermelho “tomara que caia” de cetim, com bijuterias 

brilhantes em toda região do busto. “Esse é o de festa mais chique não quero 

tanto luxo hoje”, avalia, com uma expressão reprovadora.  Os três vestidos são 

grandes. Juntos, ocupam a cama inteira. 

 Na disputa para a roupa da noite, ainda concorre um vestido roxo, de 
algodão, com várias pétalas brancas espalhadas. E um vestido azul, de seda, 
que se prende apenas ao ombro direito. “Esse é bom para mulher baixinha 
igual eu, porque alonga a silhueta”, diz, enquanto bota a mão no queixo para 
fazer a análise. Luzia coloca no cabide os dois finalistas, levanta o braço e os 
joga contra a luz. “Vou com esse, mais fácil de combinar.” E sai com o vestido 
roxo de volta ao banheiro.
 O espelho continua muito embaçado. Mas ela já usou todos os 
compassos de espera desta noite. Com o rosto rente ao espelho, segura o 
pincel da maquiagem e arregala os olhos. Ativa o piloto automático e as 
mãos aceleram. Passa corretivo nas olheiras, sombra roxa nas pálpebras, 
faz o contorno dos olhos com lápis branco. Ao espalhar o blush rosa pelas 
bochechas, a pele dos braços roliços faz um zigue-zague frenético. Rabisca um 
batom vermelho nos lábios, mas fica um pouco borrado. Apaga o excesso com 
os dedos, no pouco que vê do reflexo.

 Todo o capricho de Luzia é para aguardar Allan Tavares, 26 anos. Ela 

dá a última borrifada de perfume, enquanto o rapaz está distante em trinta 

quilômetros, no décimo andar do Taguatinga Trade Center, primeiro edifício 

logo após o viaduto na entrada da cidade homônima. Nesse prédio funciona a 

sede da rádio JK FM.
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 O estúdio da JK tem paredes e piso revestidos com madeira. O teto 
tem espumas para isolar o som ambiente. Na mesa que atravessa o local, se 
alinham equipamentos de de som, computador e telefone. Uma haste de metal 
para sustentar o microfone surge por trás dos equipamentos. 
 Sentado na cadeira do locutor, Allan olha para a TV de LED 32 polegadas 
à frente. A tela marca 21:57:49. Faltam dois minutos e onze centésimos para a 
vinheta do programa Alô amor invadir a casa dos ouvintes. Aquele é o tempo 
que resta para Luzia fechar o zíper do vestido, calçar a sapatilha preta de salto 
e ligar o aparelho de rádio. 

 Allan tira o pigarro da garganta. “JK FM é só sucesso. Dez horas, está 
começando.” Entra a vinheta, e uma voz que lembra muito a do ator Richard 
Gere diz: “As musicas mais românticas, recadinhos, a sua participação, tudo do 
seu jeito. Alô, Amor”. O locutor aperta um botão branco à esquerda da mesa de 
som. Ao lado de fora do estúdio, acende uma placa na qual está escrita “No ar”, 
com luz vermelha néon.

 — Muito prazer, sou Allan Tavares, e a partir de agora sou responsável 

pelo seu coração. Confessa: que responsabilidade a minha, hein?

Luzia corre para vencer a curta distância entre o quarto e a sala. Dá passos 

curtos, fortes e apressados, que parecem encerar o chão. Ela vem sorrindo, 

com a língua de fora, como se fosse criança. Abaixa para tirar a televisão da 

tomada e liga o rádio no lugar.

 O aparelho de som foi doado em 2012 por Neide, vizinha da casa ao 

lado direito, após Luzia pedir emprestado o equipamento por meses, todas 

as noites, para ouvir o programa de Allan Tavares. “Ela fazia chantagem 
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emocional. Quando eu não emprestava, a Luzia ficava a noite toda cantando 

música sertaneja, toda chorosa, pra gente ouvir daqui e sentir pena”, lembra 

Neide, às gargalhadas.

 O aparelho, já sintonizado na frequência 102,7, assume a voz de Allan. 
“Tá sozinho, sozinha? Ninguém merece essa solidão, não é verdade?”, pergunta 
o locutor, para uma Luzia que se aquieta aos poucos. O chuveiro parou de 
pingar, não se ouve os passos apressados. Sentou no canto do sofá marrom 
de três lugares. O resto do espaço ficou reservado para a voz de Allan, única 
companhia madrugada adentro. Luzia toma um gole de Cantina da Serra, 
vinho popular embalado em garrafas de plástico e encontrado por R$ 5,90 
o litro em qualquer supermercado. O copo americano para servir a bebida 
transparece marcas antigas de batom.
 Ao girar o botão do volume para a direita, o valor mostrado no visor 
do rádio salta de 15 para 25. A voz de Allan preenche a sala com força:

 — Você procura novas amizades, aqui pode encontrar. De repente 

você encontra uma paquera, ou até mesmo aquele pezinho no altar. Pode 

chegar. Três cinco meia dois, um zero, dois sete.

 Allan fala pausadamente número por número. Segundo o locutor, 

como a maioria dos ouvintes tem baixa escolaridade ou são idosos com 

problemas de audição, ele não poderia falar “Três cinco, sessenta e dois, dez, 

vinte e sete”, para não confundir o público. Ele continua:

 — Posso contar contigo até meia noite? Eu te peço: até zero hora, não 

me abandona. A primeira música de hoje, Tracy Chapman. Dez em ponto. Uma 

ótima noite para você. Boa noite.
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 O Alô Amor acontece de segunda a sexta-feira, de 22h a 0h. Luzia acha 
muito tarde o horário de transmissão. Por isso, escolheu um dia da semana — 
quinta-feira — para madrugar na companhia do rádio. Faz a própria cerimônia 
de gala, estende um tapete vermelho imaginário no apertado corredor que 
leva do quarto à sala de casa.
 Quase duas décadas de solidão justificam cada pompa do momento. 
Luzia não fica com ninguém há 17 anos, quando o marido, Clécio dos Santos, 
morreu de câncer de próstata. Ela diz não lembrar mais o gosto de um beijo na 
boca.
 Se não for pela rádio, onde mais arranjaria um companheiro para 
dividir a cama? O único lugar que frequenta é a igreja evangélica Verbo da Vida, 
localizada duas ruas abaixo do estádio Bezerrão, e distante dez minutos de 
ônibus de Luzia. Durante os cultos, analisou cada homem de mais idade. Todos 
casados. Por motivos religiosos, ela não vai a festas ou bares, veladamente 
proibidas pelo pastor da igreja. Nenhum homem com Deus no coração bate 
ponto em forró ou bebe cachaça.
 É também a oportunidade perfeita de Luzia tirar do armário as roupas 
mais chiques e sensuais. Heresia em forma de decote, aqueles vestidos nunca 
poderiam desfilar entre os fiéis. De quebra, ainda escuta as modas sertanejas 
que tanto gosta.
 Um programa que promete arranjar-lhe uma nova paixão passou a 
ser um dos momentos mais divertidos da semana.
 Quando a dupla Zezé di Camargo e Luciano começa os primeiros versos 
de Pense em mim, Luzia suspira. Com o olhar baixo e as mãos entrelaçadas, 

canta cada sílaba em silêncio.
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 Allan volta depois da música e anuncia:

 — Chegou a hora do quadro paquera. O final de semana se aproxima 

e ninguém quer viver solidão, né?

 Luzia estica a mão e pega um caderno de doze matérias do Smilinguido, 
uma formiga que estampa materiais escolares e calendários transmitindo 
mensagens cristãs. Na capa do caderno de Luzia, a formiga diz: “Meu coração 
está despreocupado, pois Jesus está ao meu lado”. Mas o coração de Luzia não 
está calmo. De cabeça abaixada, como se fizesse uma prova na escola, espera 
Allan romper o silêncio. 

 — Chegou aqui o perfil do Josué, ele tem 22 anos, gosta de dançar e 

praticar esportes...

 Luzia não move a caneta para anotar o perfil, mas devaneia com 
Josué. “Esse é novinho, deve ser bem gostoso, braço forte de atleta. Com 
certeza é safado”, sonha a senhora, seguido de uma gargalhada. Ela diz que 
um relacionamento com rapazes mais novos seria improvável. Os outros dois 
pretendentes anunciados na sequência também possuem menos de 30 anos. 
Mas ainda falta um perfil antes do intervalo.

 — O último dessa rodada é o Valdir, ele tem 54 anos, 1m80, mora em 

Valparaíso. Quer relacionamento sério, viu, mulherada?

 A ouvinte toma mais um gole de vinho, dá seguidos tapas em cima das 

coxas. O sorriso amarelado por fumar desde os 14 anos aparece pela primeira 

vez na noite. Ela me olha e diz:

  — Eita, é hoje que eu desencalho!

 Do porta-retrato pendurado na parede, o falecido Clécio observa tudo. 
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Há 17 anos Luzia engrossa a estatística de viúvos no Distrito Federal. Segundo 
contagem do IBGE em 2014, os solitários após a morte do cônjuge somam 
contingente de 89.712 pessoas.
 Na verdade, a sensação de viuvez agourava Luzia bem antes do marido 
morrer. Clécio reagiu mal ao tratamento contra o tumor. O intervalo entre o dia 
em que descobriu a notícia até o enterro no cemitério de Taguatinga durou sete 
meses. Período que durou eternidades. Luzia não dormiu nesse período.
 Uma das complicações da doença é levantar várias vezes pela noite 
para urinar. E cada tentativa de expelir urina causa uma dor insuportável. Nos 
últimos dias antes de ir para a UTI, Clécio gritava de dor dentro do banheiro. A 
casa sem portas não fazia questão nenhuma da abafar o som. Luzia passou anos 
sem querer deitar para dormir. Acordava no meio da noite com os urros de dor 
do marido como sinfonia dos pesadelos.
 Fanática por rádio e amante da música, Luzia diz sentir falta 
principalmente dos barulhos que Clécio fazia. A discografia afetiva guardada 
pela viúva impressiona. Imita o barulho de quando ele coçava a perna com as 
chaves. A mania de cuspir no chão a cada dez minutos. O ronco do motor do 
Santana vermelho 1989. 
 Parece que o rádio veio para preencher o silêncio deixado na vida de 
Luzia.
 Só teve coragem de procurar outro homem agora, quase duas décadas 
depois. Sentia vergonha dos vizinhos e da própria consciência. Ouviu o Alô Amor 
incontáveis vezes ao longo dos últimos anos, até criar coragem para mandar o 
próprio perfil.
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 “Se não fosse o rádio, como uma velha igual eu iria encontrar alguém 
nessa cidade de tanta gente?”, questiona.
 Conheci Luzia em setembro de 2014. Em fevereiro deste ano, ela me 
convidou para ir ao culto, na igreja Verbo da Vida.
 Após a cerimônia, me revela o motivo do encontro: pagamento de 
promessa. Jurou que ao encontrar um namorado, iria na igreja comigo. “E você 
disse que queria ser o primeiro a ficar sabendo quando isso acontecesse”, disse, 
aos risos.
 Luzia estava muito feliz. O nome dele é Paulo Andrade, tem 55 anos, 
jardineiro. Ela mostra uma foto dos dois. Paulo é branco, gordo, tem a pele 
avermelhada, bigode loiro. “Ele é gaúcho”, explicou, com olhar derretido. Com o 
polegar, faz cafuné na foto do sorridente Paulo. Até hoje, estão morando juntos, 
na casa de Luzia.
 Paulo se divorciou há onze anos, não tem filhos. Morava sozinho 
no Setor O, em Ceilândia, e pensou que viveria o resto da vida sozinho. Até 
conhecer a paquera pelo rádio. “Eu era muito sozinho. Desde que me separei só 
tive mulher quando paguei, mas depois de um tempo fica sem graça. Você sente 
falta de carinho de verdade”, explica. O rádio devolveu a Paulo a esperança de 
um novo amor. Agora, sob olhares do retrato de Clécio, que continua irredutível 
na parede, o gaúcho jura amor eterno à amada. 
 Pergunto para Luzia qual a principal mudança na vida de uma ex-viúva 
com tanta experiência em solidão. Ela começa a gargalhar, bate uma palma 
forte, que assusta os pombos ao redor.

 — Você só vai entender o que é solidão quando se sentir a pessoa mais 

feliz do mundo por ver um homem sair do seu banheiro enrolado numa toalha.
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 Allan Tavares chegou ao trabalho às 19h, uma hora antes de começar 

o expediente como locutor do programa de paquera Alô Amor, na JK FM, 

emissora localizada no 11º andar do Taguatinga Trade Center, edifíciona 

entrada da cidade mais populosa do Distrito Federal. Se ele chegar depois 

daquele horário, o trânsito de carros fica insuportável na região e a chance de 

bater ponto atrasado é grande. Risco que não pode correr, ainda mais no início 

da carreira.

 Deu passadas largas e confiantes em direção ao elevador. No térreo, 

passou em frente a uma farmácia, onde mantém pequeno fã clube entre as 

cinco vendedoras da loja. Elas brincam durante o dia de ensaiar declaração 

coletiva para o amado em comum. Na maçonaria amorosa criada entre elas, 

quando Allan passa, elas apenas se entreolham. Risos tímidos e abafados de 

vergonha.

 Ele faz o tipo galã de novela adolescente. Branco, olhos castanhos, 26 

anos, 1m87, braços musculosos e uma tatuagem tribal que começa no ombro 

direito e desce até o bíceps. Cabelo raspado nos lados, grande e bagunçado no 

centro, com todos os fios arrepiados à base de gel. Usava camisa toda branca, 

pense em mim
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colada ao corpo e calça jeans. As vendedoras da farmácia relatam que ele 

adora usar jaquetas nos dias de frio.

 No início de 2014, quando a presença de Allan ficou mais frequente 

no Taguatinga Trade Center, as moças da farmácia o seguiram para saber 

onde ele trabalhava. Desde então, as cinco acompanham o programa Amor e 

Amizade todas as noites dentro do ônibus, na volta para casa.

 Allan gosta de chegar mais cedo na JK FM para sentir a sensação 

de poder após a ascensão na carreira de locutor.Josiel é o porteiro da rádio. 

Nordestino, tem talento para locutor, daqueles antigos, de voz grave e 

arrastada. Segundo Josiel, geralmente os locutores chegam dez minutos antes 

de o programa começar. Allan chega com 1h de antecedência, gruda na janela 

com vista para a Estrada Parque Taguatinga e bebe café num copo plástico. 

Allan diz gostar de observar cada carro parado no trânsito, e quantas daquelas 

pessoas sentem a presença da sua voz pela noite.

 Lampejos de trabalhar com rádio surgiram em Allan desde garoto. 

Morador do Gama, evitava ir para rua brincar com os irmãos. Passou a 

infância com a cabeça grudada no autofalante da televisão. Pouco caso fazia 

das imagens ou dos programas. Torcia pela hora dos comerciais, quando 

apareciam vozes grossas e bonitas para anunciarofertas. Tinha predileção 

por anúncios de bancos. A mãe achava graça do menino que passava o dia a 

repetir: “Bradesco, colocando você sempre à frente”.

 Na adolescência, ajudava o pai na loja de ferramentas da família. 

Ficava o dia todo sentado perto do estoque, com um rádio de pilha a tiracolo. 
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Zapeava todos os programas, o dia inteiro. Decorou horários de cada programa, 
bordões de cada locutor. Atentava para detalhes que o ouvinte comum não 
percebe. Quantas músicas tocam antes do locutor chamar o intervalo, a 
impostação de voz diferente para dar uma notícia de trânsito ou a dica de 
cinema da semana. Até hoje, Allan faz um show de imitação variado, com a 
vinheta e a voz de diversos programas de rádio e televisão, principalmente da 
década de 1990. Aos poucos, descobriu que queria passar o resto da vida dentro 
de um estúdio.
 Os pais se acostumaram a ver o rapaz acordado de madrugada na sala 
de casa ouvindo rádio. Por sete anos, trabalhou de graça em rádios piratas, na 
esperança de ser  ouvido por alguma emissora grande. Deu certo, e em 2013 
foi descoberto por Douglas Bonfim, diretor da JK. Desde então, apresenta o 
programa de paquera Alô Amor, transmitido de 22h às 0h.

 A história de Allan é comum a de tantos outros locutores. Apaixonados 

por rádio, com voz agradável, diferente dos mortais. Como o mercado de 

vagas é muito restrito, locutores passam anos até ter uma chance em grandes 

rádios. Precisam trabalhar de graça, batalhar muito gravando comerciais para 

oficinas e pequenos varejos antes de assumir o controle de um programa de 

rádio. Mas a diferença de Allan em relação a outros locutores dos programas 

de paquera no DF é a idade. É disparado o mais novo. Profissionais como Carlos 

Alberto Santos, apresentador do Clube By Night, tem mais tempo de profissão 

do que Allan de idade.

 Aí mora a diferença. Allan se mostra muito mais envolvido com cada 

detalhe do programa e a vida dos ouvintes.
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 Faltam 20 minutos para o Alô Amor. Allan está ao lado de fora do 

estúdio, comendo uma tigela com frango e batata doce, dois ingredientes 

sagrados na dieta dossarados de academia. Leva duas porções por noite dentro 

de uma sacola térmica. Não pode ficar mais de três horas sem comer, para não 

sair da dieta.

 O estúdio da JK tem paredes e piso revestidos com madeira. O teto 

tem espumas para isolar o som ambiente. Na mesa que atravessa o local, se 

alinham uma mesa de som, computador e telefone. Uma haste de metal para 

sustentar o microfone surge por trás dos equipamentos.

 Quando o relógio na televisão colocada dentro do estúdio marca 

pontualmente 22h, Allan tira o pigarro da garganta. “JK FM é só sucesso. 

Dez horas, está começando.” Entra a vinheta, e uma voz que lembra muito 

a do ator Richard Gere diz: “As musicas mais românticas, recadinhos, a sua 

participação, tudo do seu jeito. Alô, amor”. O locutor aperta um botão branco 

à esquerda da mesa de som. Ao lado de fora do estúdio, acende uma placa na 

qual está escrita “No ar”, com luz vermelha néon. É a deixa para a voz de Allan 

preencher o estúdio. A abertura é a mesma, todas as noites:

 — Olá, uma ótima noite de quinta-feira para você. Seja bem-vindo, 

você está no Alô Amor. Muito prazer, sou Allan Tavares, e a partir de agora 

estou responsável pelo seu coração. Confessa: que responsabilidade a minha, 

hein? Tá sozinho, sozinha? Ninguém merece essa solidão, não é verdade? Você 

procura novas amizades, aqui pode encontrar. De repente você encontra uma 

paquera, ou até mesmo aquele pezinho no altar. Pode chegar, três cinco, meia 
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dois, um zero dois sete. Posso contar contigo até meia noite? Eu te peço: até 

zero hora, não me abandona. A primeira de hoje, Tracy Chapman. Dez em 

ponto. Uma ótima noite para você.

 Allan desliga o microfone, começa a gargalhar e dá um tapa na mesa 

de som. “Aí, olha o clima, que música bonita! Agora o povo tá doido para ligar 

aqui”, diz, cruzando os braços.

 A seleção musical do Amor e Amizade é feita por Douglas Bonfim, 

diretor artístico da rádio. A programação mescla, sem nenhum pudor, músicas 

sertanejas e flashbacks das décadas de 1980 e 1990. É natural ouvir Chitãozinho 

e Xororó, e na sequência Bon Jovi. Allan explica que, dentro da linha imposta 

pela rádio, ele tem liberdade de acrescentar ou tirar as músicas que quiser.

 A preocupação maior gira em torno da música de abertura. Allan tem 

quase superstição que a primeira música tocada vai ditar o ritmo do programa. 

Ela deve tocar “no lombo”, como define o locutor. A tradução dessa expressão é 

confusa até para ele. “Se eu abro com uma pancada no lombo, a pessoa gruda 

no programa. É aquela canção romântica universal, que te faz ligar para o ex-

namorado, pedir desculpas para o marido, se imaginar fazendo amor gostoso”, 

explica, animado, enquanto gesticula os braços. Naquele dia, começou com 

Baby Can I Hold You, da cantora Tracy Chapman. Ele cita Every Time You Go 

Away, de Paul Young, como outro bom início.

 “Se eu toco um sertanejo animado, por exemplo, Michel Teló com 

Ai se eu te pego, não vai funcionar. Aqui a gente tem que preparar o terreno, 

deixar a pessoa mais frágil”, esclarece. Enquanto você não fala que entendeu a 
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questão por completo, Allan é capaz de explicar, rodear e dar vários exemplos 

para elucidar os pontos. Como se quisesse explicar um fascínio pelo rádio que 

só ele percebe.

 O Alô Amor é dividido em duas partes. A primeira hora de programa 
é destinada a participações ao vivo. Ouvintes ligam para o estúdio da rádio e 
falam com Vanessa Ricardo, telefonista negra e rechonchuda que fica dentro 
do estúdio. É uma particularidade entre os programas de paquera. Único em 
que existe triagem prévia dos ouvintes que entrarão no ar.

 A presença de uma telefonista para o Alô Amor começou após a JK 

ter problemas com ouvintes que aproveitavam o espaço para passar trotes e 

falar palavrões, palavras pornográficas ou xingar o locutor. Outra função da 

triagem é selecionar ouvintes que sabem se comunicar melhor. Participantes 

calados deixam o programa menos atrativo, não entendem as brincadeiras 

dos locutores. Por isso, tagarelas e bem-humorados têm preferência.

 Para decidir quem está apto ou não para entrar ao vivo, a telefonista 
Vanessa faz perguntas usadas por Allan no programa, e observa a reação nos 
primeiros segundos de conversa. “Eu pergunto como está o coração. Tem gente 
que responde: ‘tá batendo’. Esse você já elimina”, explica. “Agora, é diferente de 
quando eu dou boa noite e a pessoa responde toda animada: ‘Boa noite! Estou 
aqui fazendo jantar! Vou levar aí para você, quer um pouco?”
 A cada três ou quatro músicas entra um ouvinte ao vivo. A média é 
de cinco participantes por noite. Quando Vanessa aprova uma participação, 

escreve o nome da pessoa num pedaço de papel e entrega ao locutor.

 De início, Allan sempre testa o ânimo do ouvinte, mesmo após passar 
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pelo crivo anti-trote de Vanessa. Faz perguntas para ver se a pessoa gosta de 

falar ou é mais tímido.

 — Estamos aqui com o Gilson. Oi Gilson, boa noite. E o seu coração, 

como está, rapaz? 

 — Tá sofrendo demais, Allan. Queria arrumar alguém aí na rádio.

 Caso Gilson respondesse coisas genéricas, como “Está bem” ou “Não 

sei”, seria um sinal para Allan não entrar em muitos detalhes. Como nesse 

caso o ouvinte demonstrou abertura, Allan continuou: 

 — Conta pra mim, já tem um bom tempo que você está solteiro?
 — Cinco anos. Minha mulher me botou chifre, tô sozinho até hoje.
 — É um tempo longo, rapaz. Mas vamos esquecer essa bandida, o Alô 
Amor vai te trazer uma companhia!
 Depois, seguem perguntas padrão, realizadas todas as vezes. Tratam 
sobre o perfil procurado nos pretendentes.
 —Fala um pouco de você, pra gente acabar com essa solidão. Você 
procura pessoa de qual idade?
 — 31 a 40 anos.
 — E o que não pode faltar naquela mulher?
 — Muito amor. Eu quero carinho, Allan.

 — Muito amor e carinho para dar, né? Agora capricha numa qualidade 

sua. Uma pessoa do seu lado não vai faltar carinho, né?—Allan gesticula, leva 

as mãos à cabeça, entorta o pescoço, arqueia as sobrancelhas. Age exatamente 

como se estivesse com o ouvinte na sua frente.

 — Eu vou fazer o carinho mais gostoso do mundo.
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 — Eita, garoto! Faz um trato comigo, se encontrar um grande amor, 

vai ligar aqui e contar para a gente, combinado? Estamos na torcida pelo seu 

coração. Uma ótima noite para você. Essa música aí é só deixar o coração 

cantar. Uaaaau!

 Entra a música Listen to Your Heart, da cantora Roxette. Na sequência, 

entrariam Meu eu em você, de Paula Fernandes e Cheiro de Shampoo, da dupla 

sertaneja Chrystian e Ralf.

 A cada vez que entra no ar, o locutor incentiva os ouvintes a 

continuarem mandando mensagens. Pode parecer óbvio, mas em programas 

concorrentes o locutor entra apenas para falar a hora para depois chamar os 

comerciais.

 — Que tal antes de entrar no final de semana você arranjar uma 

companhia? Vem falar aqui do seu “tumtum”, desse coraçãozinho abandonado. 

Vou para o intervalo, mas não me abandona, tá?

 Na segunda hora do programa a participação se dá por mensagens 

de texto enviadas por celular. Allan recebe média de 30 mensagens por 

noite. “Quarta-feira é o dia mais vazio, porque tem futebol na televisão, aí o 

povo esquece a paquera”, explica Allan. A cada três músicas, quatro perfis 

são divulgados. A maioria das mensagens é de homens acima dos 30 anos. 

Quando aparece o perfil de uma mulher na tela do celular, Allan dá prioridade 

e anuncia antes.
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Detalhes

 Na vida real, a paquera tem táticas de conquistas, regras e maneiras de 
chamar mais atenção dos pretendentes. No rádio não é diferente. Ao longo de 
um ano no programa, Allan percebeu que a diferença entre o ouvinte receber 
várias ligações ou nenhuma está em detalhes. O locutor, recém-formado em 
publicidade na Universidade Católica de Brasília, compara a paquera no rádio 
com o mercado da propaganda. “Você tem poucos segundos de visibilidade e 
precisa saber vender seu produto. No caso, suas próprias características. Isso é 
ciência,cara”, diz, enquanto abre a segunda tigela de frango com batata doce. 
 Os perfis enviados para o rádio são pasteurizados, não há muito de 
diferente no conteúdo. As mensagens possuem nome, idade, local onde mora, 
peso, alguma característica pessoal e o que procuram na outra pessoa. Ouvintes 
que conseguem fugir um pouco desse padrão ou colocar características mais 
atrativas têm chances de conseguir pretendentes. “O rádio é puro estímulo de 
imaginação. Se você fala que se chama José, mora na Estrutural, é moreno e tem 
cabelo preto, ninguém vai te ligar”, exemplifica. “A pessoa é tão simples que não 
sabe se descrever”, completa.
 Verifiquei que Allan tinha razão durante a pesquisa de público para a 
produção do livro-reportagem. Na noite de 24 de março de 2015, dois ouvintes 
participaram do programa Amor e Amizade, da Supra FM. Eles ilustram 
exatamente como o sucesso da paquera no rádio depende dos pequenos 
devaneios, de cutucar a imaginação do pretendente. O Gabriel enviou o seguinte 
perfil:
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 Boa noite, meu nome é Gabriel. Tenho 90 quilos, moro em Valparaíso. Quero 
mulheres de 20 a 30 anos
 Em meio a tantos perfis, Gabriel colocou características genéricas, e 
não chamou atenção para possíveis pontos fortes da personalidade ou o que 
gosta de fazer no tempo livre. Diferente do Leandro:
 Leandro, moreno claro, olhos castanhos claros. Tenho 1m65, faço academia, 
sou enfermeiro do SAMU. Adoro dançar, cinema e pizza. Somente mulheres. 9426-
3289/9360-2782.
 Entrei em contato com os dois para saber da resposta feminina à 
publicação dos perfis. Gabriel não recebeu ligações ou mísera mensagem de 
alguma mulher. Leandro só conseguiu me atender dois dias depois. O celular 
entrou em pane com as 50 mulheres que ligaram para ele na mesma noite.
 Allan é o único locutor que modifica as mensagens para facilitar a 
vida do ouvinte. Seria mais cômodo simplesmente publicar o perfil da maneira 
como chega. Mas só para ajudar a vida amorosa do público, ele faz a repaginada 
na mensagem. Detalhe que mostra o entusiasmo de Allan com a profissão. 
Locutores dos programas concorrentes são mais velhos, com mais tempo de 
carreira do que Allan de vida. Naturalmente, os mais experientes narram não 
terem paciência para se importar com a vida de cada ouvinte.
 Para encerrar o programa, Allan retira a canção Flores em vida, de Zezé 
di Camargo e Luciano para colocar Baby Come Back, da banda Player. Quando a 
música acaba, ele abre o microfone pela última vez no dia, com mais um bordão:
 — Quero te fazer um pedido. Por favor, posso? Seja feliz na vida! 
Uaaaaau!
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