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Juro que não foi por interesse, mas acabei namorando o 
Élvio. Não era paixão, nem amor. Era ternura. Talvez por 
isso eu tenha continuado virgem. O ato de se entregar tem 
algo que não se sabe explicar, mas de outra ordem do que 
aquela que eu não sabia explicar sobre o neto de Zil, amigo 
de meu avô. Ele era a memória da minha infância e, sem ele 
saber, eu era a memória da dele, ambos tateando nos 
labirintos dos mistérios do passado. Coisa muito doida.  
A Faculdade de Psicologia nunca me deu a menor pista 
dessas coisas... Élvio repetia: “... já te falei, o que eu sei é que 
ele era do Partido Comunista, não sei muita coisa pois ele foi 
embora de Porecatu em ‘67/68. Eu tinha uns 8 ou 9 anos.”   
Depois de informações sombreadas e entremeadas pelo 
imaginário do desejo de saber, em minha primeira ida a 
Indaial falei com minha ‘vó Schatzi sobre a morte do Zil, o 
amigo de meu avô. Depois de um longo silêncio ela falou: 
“Pelo amor de Deus, não conta isso p’ro Gringo.”.  
O Gringo morreu 30 e tantos anos depois da morte do Zil. 
Nem minha avó nem eu soubemos se meu avô chegou a 
saber da morte do amigo. Pode ser que tenha vivido até sua 
morte com a sensação do silêncio de notícias de pessoas 
queridas. Para não contrariar Schatzi eu nunca contei ao 
meu avô. À medida que o tempo foi passando eu tive essa 
mesma sensação, com o desaparecimento do próprio Élvio, 
de muitas das ripongas, de muitos namorados, professores 
e professoras, amigos de gargalhadas. Há alguns anos, o 
Facebook interrompeu alguns desses silêncios de notícias de 
pessoas queridas. Para mim, particularmente, o fim desse 
silêncio de algumas pessoas queridas não foi bom. O resgate 
de elos perdidos, especialmente nos dias atuais em que as 
posições ideológicas como arma de combate, as exibições de 
ostentação consumista, de culto à imagem do corpo e da 
aparência, do individualismo e da competição predatória, 
acaba provocando um sentimento de solidão no e do 
passado. Porecatu. Depois do Élvio, esqueci. Ele abandonou 
a Faculdade meses depois. A velocidade incontrolável da 
vida universitária, o trabalho extenuante simultâneo e a 
corrida de obstáculos contra o relógio, me levaram por aí e 
acolá. Contudo, há poucos meses, fazendo uma matéria com 
o MST [Movimento dos trabalhadores rurais sem terra] alguém do 
movimento falou em Porecatu. Vocês podem imaginar 
minha frequência cardíaca. Foi uma citação rápida, fora do 
contexto da matéria. Assim que terminei, a biblioteca que 
eu não cheguei a ir naqueles anos ‘79/80, para saber de 
Porecatu, agora me esperava de braços abertos no mundo 
virtual. Mergulhei de novo num passado de lembranças e 
emoções. De cara encontrei: “A Guerrilha de Porecatu foi o 
pontapé inicial da organização camponesa.”1 Senti o velho 
Gringo ao meu lado. Levei um susto, pois eu já tinha lido 
sobre o MST, reforma agrária e não sabia disso. 

 

Sei porque de vez em quando vinha um arrepio na nuca.  
E quando tenho arrepio na nuca, algo em mim invoca o 
mistério. O texto, de 2015, continuava: “falar sobre a 
Guerrilha de Porecatu é alimentar, nos dias atuais, a utopia 
camponesa da terra prometida, sua busca pelo direito de viver 
da terra, em um esforço de revalorizar a memória dos que 
lutaram e morreram por esta causa.”1 Confesso que fiquei 
meio confusa, pois achei que meu avô estava acompanhado 
de Zil e Antonio Silveira, ali, por trás de mim, olhando o 
texto comigo. Sei disso porque os arrepios na nuca vinham 
em ondas sucessivas. Com o fim do Estado Novo, em 1945, 
as elites agrárias do Paraná se fortaleceram, durante o 
governo de Moisés Lupion, provocando uma divisão de 
terras na região de Porecatu. Como resultado, iniciou-se  
um conflito entre camponeses posseiros, com apoio de 
militantes comunistas, de um lado, e fazendeiros, grileiros 
e jagunços, de outro lado, apoiados pelo governo e seu 
aparelho coercitivo. Entre o final dos anos ‘40 e início dos 
anos ‘50 o conflito ganhou contornos de guerrilha. 
A leitura do texto e a provável companhia na leitura 
causou-me a maior onda de arrepios na nuca que jamais 
tive e (creio) que jamais terei. “O mais intrigante na 
Guerrilha de Porecatu não é o que já se disse sobre este 
capítulo da história, mas, sim, o silêncio que até hoje ainda 
grita, oferecendo claros sinais de que significou uma grande 
ruptura nas relações hierárquicas vividas no campo. Um 
silêncio que sempre foi conveniente para as elites agrárias do 
estado e que também, infelizmente, não foi quebrado pelas 
principais lideranças do PCB que se envolveram com esta 
experiência, talvez para evitar a própria necessidade de 
reconhecer os erros que cometeram em alguns aspectos da 
estratégia que adotaram junto aos camponeses.”  
Antes de mergulhar nessa história um tanto “escondida”, 
alguns dias depois, fiquei imaginando como teria sido a 
aventura libertária de Zil e do professor Antonio Silveira, 
ao saírem juntos, e parece que repentinamente de Indaial, 
para Porecatu em 1943. Se o conflito iniciou em 1945, é 
muito provável que algum tempo antes o Partido 
Comunista já estivesse organizando a luta pela terra. 
Já sem arrepios, continuei na aventura inesgotável do 
mundo virtual. Do mesmo modo como deve ter sido o 
deslumbramento daqueles que, ávidos por conhecimento, 
deslizavam suave e silenciosamente pelas grandes 
bibliotecas das eras pré-internet. Cheguei à Grande 
Marcha (1934-1935) que alçou Mao-Tsé-Tung à liderança 
do Partido Comunista Chinês, que se opunha ao 
comunismo soviético, principalmente por acreditar no 
poder revolucionário dos camponeses.  
EPA! Teriam Zil e Antonio Silveira ido para Porecatu com 
algo parecido na cabeça? Dei um tempo para esfriar minha 
cabeça e me livrar temporariamente dos arrepios. ■■■ 

 

1 - http://www.ihu.unisinos.br/169-noticias/noticias-2015/546306-a-
guerrilha-de-porecatu-e-a-afirmacao-da-condicao-camponesa-no-parana 
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