
Fora daqui é muito difícil 
explicar o que a Gincana é. Não 
pelo significado do movimento. 
Mas pela mensuração de afeto 
e querer bem de pessoas que 
abraçam bandeiras. Semana 
passada, Pelotas aprovou como 
patrimônio imaterial do Brasil a 
tradição de seus doces. E quando 
li, pensei: gente, mas a minha 
Gincana também é. E tal como 
a sua mãe sempre 
é a mais bonita e 
o seu pai sempre 
será o homem de 
maior coragem, 
o seu amor mais 
es t imado será 
sempre o maior 
amor.

E esse é o se-
gredo irreprodu-
zível, gente que 
ama Gincana. E 
amor, ainda mais 
coletivo, não se 
adquire, embora 
se queira. Amor 
não se institui. 
Não se faz xerox de um amor. 
Amor não é coisa de guardar no 
potinho pra mostrar ao vizinho. 
O amor pode até ser exemplo, 
mas pela singularidade dificil-
mente servirá de modelo. Amor 
é estranho, porque também não 
se explica. Amor é sedução e nem 
sempre coerência. Há quem ame 
sua equipe há 30 anos. Há quem 
decida amar uma equipe por 
dois e trocar de amor; há ainda 
quem volte pro amor antigo 
por saudade da família. Sem 
métrica de maiores e menores, 
todos são amores. Vividos e le-
gítimos. Sentidos e verdadeiros. 
Aqui, amores fomentadores. De 
talentos, de descobrimentos, 
de protagonismo. De coragem, 

sobretudo.
Ser gincaneiro para quem 

não vive aqui, em Vera Cruz, 
pode até soar como brincadeira. 
Função pequena, coisa de crian-
ça que corre com um ovo dentro 
de uma colher. Em Vera Cruz é 
diferente. Aqui, ser inscrito de 
uma equipe é selo de qualidade. 
É como se fosse ISO 9001 de 
procedência humana. Atestado 

de habilidade, de 
ser forte, de gente 
destemida de ce-
mitério, de bicho 
arisco, de chuva 
e de frio. Agora, 
ser super-inscri-
to, bem, é quila-
te. Quase padrão 
olímpico. Aqui, 
em Vera Cruz, 
ainda não se pa-
rou pra colecionar 
figurinha de Copa 
do Mundo, por-
que nesse mundo 
que é só nosso, há 
uma Copa em que 

o Neymar pode ser o seu vizinho.
Aqui, todo mundo pode! Ven-

cer, somar, ter em casa a resposta 
inimaginável na gaveta do bidê. 
O avô anônimo quem sabe tenha 
o número de identidade que cor-
responde à charada inesperada. 
O guri magrelo que ninguém 
sabia o nome talvez seja o único 
a entrar no vão apertado que se 
precisa chegar para conseguir a 
chave. Aqui, a raridade de ser 
único e de ser humano é o que 
salva o perpetuar de um amor 
que ninguém explica. Em Vera 
Cruz, a alma da cidade é, sim, 
uma brincadeira. E há vida me-
lhor que a de quem decidiu viver 
numa bolha de felicidade igual a 
de criança?

A brincadeira de uma cidade 
com alma de criança
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“
Ser gincaneiro para 
quem não vive aqui, em 
Vera Cruz, pode até soar 
como brincadeira. Fun-
ção pequena, coisa de 
criança que corre com 
um ovo dentro de uma 
colher. Em Vera Cruz 
é diferente. Aqui, ser 
inscrito de uma equipe 
é selo de qualidade. É 
como se fosse ISO 9001 
de procedência huma-
na. 
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