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P R E FÁ C I O
O bom e velho dicionário traz algumas
definições da palavra periferia. Uma delas,
a que está por trás do senso comum, é a
definição do urbanismo: periferia seria,
“numa cidade, a região mais afastada
do centro urbano, em geral carente em
infraestrutura de serviços urbanos, e
que abriga os setores de baixa renda da
população”. Pois confesso que vejo muito
mais significado na definição da geometria,
que diz que periferia é a “superfície de um
sólido”.
É inquietante que ainda hoje muita gente
enxergue a periferia apenas pela sua
superfície. Este olhar raso e preguiçoso fica
preso numa primeira camada de preconceito,
desinteresse e condescendência. Pois este
olhar raso e preguiçoso não consegue
alcançar algo sólido que está ali logo abaixo
dos nossos olhos: a gigantesca potência
criadora da periferia.
Esta antologia de contos e poemas de
escritores que moram nas “regiões carentes
de infraestrutura de serviços urbanos” não
resolve este problema. A literatura não
dá conta sozinha de consertar séculos e
séculos da construção social perversa do
nosso Brasil. O que a literatura pode fazer
– e que esta coletânea Literatura Exposta
certamente faz – é provocar, encantar,
emocionar, fazer pensar.
Ponha atenção nestas vozes que se farão
ouvir nas próximas páginas. É a força da
periferia falando, gritando, gemendo e
sussurrando no seu ouvido. Boa leitura.

André Lima
NBS RIO+RIO
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CURADORES
Tenho dito que meus cabelos brancos não me permitem ser pessimista. Mas a crença no que
podemos chamar de Civilização Brasileira não se deve apenas ao fato de ter acompanhado
muitas crises tidas como insolúveis, das quais no entanto sempre saímos melhores como país.
Quando digo que o sonho não acabou, é porque ao longo dessas décadas também caminhei
bastante por este país, para usar uma expressão de Luiz Gonzaga, o rei das minhas noites na
província. Descobri os escritores expostos nesta coletânea sujando meu velho par de tênis pelas
favelas e subúrbios dessa periferia cada vez mais imensa, dessa senzala cada vez maior e mais
importante que a casa grande.
Saber que existem escritores como Evandro Conceição e José Luís Rocha tem feito a minha vida
melhor desde que Ecio Salles e eu criamos a FLUP - A Festa Literária das Periferias. E há muitas
razões para o sorriso que se abre no meu rosto toda vez que falo de qualquer um deles - inclusive
aqueles que não puderam aceitar nosso convite e os muitos outros que deixei de fora por causa
das óbvias limitações de uma antologia. A existência deles justifica uma crença de que políticas
inclusivas vão muito além da urgente e necessária reparação que o país precisa fazer para a
imensa maioria da sua população, a começar pelos negros. Oferecer-lhes as oportunidades
historicamente monopolizadas pelas nossas elites é a única chance que temos para produzir
uma autora com a grandeza e acima de tudo o não provincianismo de uma Chimamanda Adiche.
Não ouso afirmar que os autores aqui expostos já tenham o tamanho dessa que é uma das
principais referências de um mundo globalizado, que só conseguiu ampliar suas fronteiras quando
se dispôs a ouvir as vozes e os sotaques do outro lado das cortinas de ferro e muralhas da China
criadas durante as guerras frias e quentes. Há algo em curso no mundo não muito diferente do
Brasil, onde a gente costuma olhar para uma Ana Paula Lisboa, para ficar na assinatura mais
visível dos autores que convidamos, como se fosse uma exceção e não como a ponta de um
gigantesco iceberg, o que ela de fato é. Tendo a comparar o que nos aguarda com o que acabou
de acontecer com os franceses na Copa de 2018, que não apenas obrigou o mundo a rever o que
imaginava ser a França, mas pôde ver um futebol muito mais exuberante do que aquele que era
jogado na Europa branca e católica.
A geração de que fazem parte Viviane Salles, Jessé Andarilho e MC Martina conseguirá enfim
realizar o sonho perseguido pelos escritores que sucederam Jorge Amado, um autor que,
exatamente por dialogar com o Brasil do qual emergem os escritores que você vai conhecer nas
próximas páginas, conseguiu se mostrar atraente para o mundo. Não existe nada mais provinciano
do que a mesquinharia das nossas classes médias, cuja vida é tão tediosa quanto o futebol
praticado pelos europeus antes de se renderem ao fato de que suas megacidades estavam sendo
reinventadas pelos pais de Pogba e Mbappé. O mercado editorial tem sido um feudo de homens
brancos, cujas selfies são quase tão assustadoras quanto a primeira foto oficial do ministério
de Temer. Só temos alguma chance de interessar ao mundo no dia em que entendermos que a
nossa Chimamanda virá do mesmo universo de que vieram o samba e o Rei Pelé.

Julio Ludemir
CURADOR LITERÁRIO
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Boas exposições despertam a imaginação, a sensibilidade, nossas memórias e valores.
Boas exposições também contam histórias. Às vezes, elas são evidentes, surgem na mera
contemplação, nos pegam de cara quando há uma feliz sintonia entre a intenção do artista e
nosso estado de espírito. Outras vezes, é preciso um tempo, uma dedicação do espectador, um
olhar mais apurado, uma busca de referências. No fundo, cada artista tem sua maneira de contar
histórias. Não há histórias certas ou erradas, não há uma única verdade sobre elas nem um
único caminho para alcançá-las. O que há são possibilidades de diálogo, de comunicação entre o
artista e seu trabalho e o espectador.
A publicidade, minha profissão formal, me ensinou que uma comunicação eficiente só é alcançada
a partir de uma história bem contada. E isso remete à nossa origem como seres humanos. Desde
crianças somos acostumados a ouvir histórias e as bem contadas desenvolvem as mesmas
coisas que as artes visuais: a imaginação, a sensibilidade, nossas memórias e valores. Uma
história bem contada fica, não é esquecida jamais.
Quando eu fui convidado a participar desse projeto – Literatura Exposta – como curador
responsável pela parte de artes visuais, na hora me veio a certeza de que eu estava tendo a
chance de juntar excelentes histórias muito bem contadas. As histórias dos autores convidados a
escrever textos inéditos para esse projeto com as histórias dos artistas visuais, os responsáveis
por tirá-las do papel e transformá-las em outra arte. Um desafio lindo, cercado de surpresas e
ansiedade, que vai criar um diálogo amalgamando talentos, emoções, vivências e histórias, para
nosso deleite.
A escolha dos artistas visuais foi outro desafio interessante. Eu sabia desde o início que o
papel deles não poderia ser o de meros ilustradores dos trabalhos dos autores. Busquei artistas
capazes de recontar, interpretar, questionar, de dar início, meio ou fim aos textos que caíssem
em suas mãos, transformando-os em uma nova expressão artística. Se de um lado há diversos
estilos literários, do cordel ao conto, passando pela poesia, do outro, busquei um grupo com igual
diversidade de suportes e estilos.
Alexandre Vogler, Arthur Scovino, Daniel Murgel, Douglas Lopes, És uma Maluca, Gustavo
Speridião, Nadan Guerra, Ricardo Siri, Suzana Queiroga e Thainá Farias são artistas capazes de
enfrentar com inteligência esse desafio, além de dominarem talentosamente diversos suportes
e meios de expressão como a pintura, o desenho, a escultura, a fotografia, a performance, a
instalação, a dança, etc. A exposição Literatura Exposta, na Casa França-Brasil, é o resultado
dessa dobradinha, um projeto lindo, inspirado e inspirador, transbordado de maravilhosas
histórias muito bem contadas.

Álvaro Figueiredo
CURADOR ARTÍSTICO

5

NILCEMAR NOG U EIR A

S E C R E TÁ R I A M U N I CI PA L DE CULT URA

À frente da Secretaria Municipal de Cultura, temos direcionado esforços para a implementação de uma política de estado
baseada na democratização cultural da cidade. Com o compromisso de dar fim ao pesadelo da “cidade partida”, nossa gestão
acredita que os conceitos de centro e periferia não contemplam uma política cultural de fato integradora. Por isso, foi traçado
um novo mapa simbólico, em que toda a cidade é o centro e cada região é um manancial de produção pulsante de cultura.
Para avançar nesse processo de ressignificação e equacionar as potencialidades, elegemos cinco eixos estratégicos: gestão
de escuta ampliada e participativa, cultura pela diversidade e cidadania, programa integrado de fomento à cultura, valorização
da rede de equipamentos culturais, e memória e patrimônio cultural. Assim pudemos colocar em prática uma série de ações
efetivas, com foco no lema “Cultura+Diversidade”.
A cultura plural, rica e forte do Rio de Janeiro é, ao lado da natureza opulenta, o grande capital da cidade. Ela tem poder
regenerador, capaz de corrigir rumos e mudar vidas. Fortalecer, apoiar e difundir nossa cultura não é apenas dever de cada um
de nós: é questão de sobrevivência e de resistência.
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Atuante em projetos que contribuem para o desenvolvimento social e cultural do país, a Estácio
promove o Programa de Responsabilidade Social Corporativa Educar para Transformar. O
programa, que apoia iniciativas em cinco pilares - Esporte, Escola, Cidadania, Cultura, Inovação
e Empreendedorismo – reflete o compromisso do Grupo Estácio de oferecer uma educação
acessível e de qualidade. O apoio ao projeto Literatura Exposta atende ao propósito da Estácio de
gerar impacto positivo para a construção de uma sociedade mais justa.
- ESTÁCIO

Uma literatura que expõe, toca, machuca, corta. Não existe reflexão sem arte e sem dor, como não
existe Brasil sem verdadeiros autores-heróis, como os escritores que fazem parte do Literatura
Exposta, cujos talentos o BMA tem a honra de apresentar neste projeto.
- BMA ADVOGADOS

Disseminar cultura e usar nossa capilaridade para transformar a realidade das comunidades
onde atuamos é um dos compromissos da Aliansce. Conviver, compartilhar, conectar pessoas:
esse é o nosso propósito, e é por isso que nos orgulhamos de copatrocinar este projeto.
- ALIANSCE SHOPPING CENTERS

Mais do que contar histórias, a Posterscope acredita que boas narrativas devem ganhar as
ruas para transformar a vida das pessoas. Agência líder e referência em mídia out-of-home, a
Posterscope atua em mais de 60 mercados globais. No Brasil, tem sedes em São Paulo e Rio de
Janeiro, agregando mais de 50 profissionais.
- POSTERSCOPE
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A N A PA U L A L I S B O A
MARÉ

Ana é a mais velha de quatro irmãos, filha de dois
pretos. Favelada e carioca de nascimento, atualmente divide a vida entre o Rio de Janeiro e Luanda,
onde dirige a produtora cultural Aláfia.
Escritora, publicou contos e poesias em coletâneas
nacionais e internacionais. Desde 2016, escreve periodicamente para a revista feminista AzMina e para
o Segundo Caderno do jornal O Globo. Em 2018,
lança-se como âncora do web programa “Querendo
Assunto”: três mulheres que dividem um sofá numa
conversa leve e perpassada por suas militâncias, lugar de fala e vivências.
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HEROÍNA
Ana Paula Lisboa

Ela era toda inquietude sentada ali esperando, as coxas grossas espremidas uma contra a outra
e o pé direito que balançava bem rápido no ar, deixando ainda mais à mostra sua impaciência.
“Damiana, comece de onde você está. Use o que você tiver. Faça o que você puder”. Ela tinha
loucura de decorar frases motivacionais e dizer para si mesma, no imperativo e em terceira
pessoa.
Andava nas ruas repetindo mentalmente “Damiana, nunca se deixe abalar pelo que os outros
dizem, você veio neste mundo para fazer a diferença” ou “Damiana, você tem uma alma linda e
corajosa”. Mas naquela tarde ela era o oposto de qualquer frase motivacional.
- Ainda vai demorar muito?
Planejou mentalmente encenar sentir o telefone vibrar, fingiria não ouvir bem a ligação, faria
algum sinal que significasse “preciso atender”, então sairia disfarçadamente e bem rápido, e
nunca mais voltaria à sala de espera de uma mãe de santo. Achava que se corresse bem rápido
os dias magicamente voltariam a ser comuns, de acordar, decorar e repetir frases, pegar ônibus,
dançar forró e não precisar de adivinhações.
A sala de espera era também sala de estar, o sofá coberto por um tecido de chita de flores
vermelhas, uma estante de livros onde o único título que sua miopia a deixava ler era “Meio Sol
Amarelo”, porta-retratos com fotos de formatura, “lembrança de Porto de Galinhas”, um espelho
de moldura dourada, um vaso transparente de flores artificiais sobre um paninho de crochê.
- Demora não, ela está só tomando um banho e já vem.
Morria era de medo do Candomblé. Criada na Umbanda, ouviu desde sempre que a outra tal
religião era muito pesada. Mas era por Zé, Zé valia a pena a ida até a Baixada Fluminense, porque
“Damiana, macumba boa é macumba longe”. Fazia tempo ela esperava o cumprimento da
promessa que uma irmã da Igreja lhe revelou quando ela tinha 17 anos, dizendo que seu varão
viria coberto de ouro e que ela então esperasse e não aceitasse nada menos que isso. Damiana
conheceu Zé no forró da Feira de São Cristóvão e na noite ele usava uma correntinha de ouro tão
limpa e brilhante que só poderia ser ele.
“Coberto de ouro...” - lembrou-se. Mas a certeza do pecado de voltar à Igreja só para orar por Zé
depois de tantos anos longe do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a fez pensar em outras
alternativas.
No desespero, um dia chegou a ligar para esses anúncios de “trago seu amor em 7 dias” mas,
sem coragem, desligou antes que marcassem a consulta. A ansiedade permanecia desde que
uma amiga indicou mãe Márcia de Oxum e ela seguiu roendo as unhas no trem até Coelho da
Rocha.
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- É que eu ainda tenho tantas coisas para fazer hoje, inclusive minha mãe está me ligando.
Falar da mãe fazia parte do início da possível encenação, mas Damiana pensou mesmo nela, que
ficaria horrorizada se soubesse onde a filha estava e clamaria alto pelo sangue de Jesus. A mãe
havia se convertido ao Evangelho e levado toda a família, mas anos antes de chegar à Assembleia
de Deus, irmã Dorinha era uma devotada praticante do que hoje seu pastor chamava de feitiçaria.
Damiana sempre deu trabalho: aos dois anos, o receituário pedia um banho de pipoca para acalmar
espíritos que perturbavam seu sono. A criança dormia pouco, quando dormia acordava chorando
alto e berrando. Aos dez anos, apareceu uma ferida no pé de Damiana, a ferida fez bolhas, as
bolhas estouraram e deram origem a outras feridas, e outras bolhas, e novas feridas e novas
bolhas. Dessa vez, Damiana, já entendida, ouviu da vovó o conselho de, na vida, ter cuidado onde
colocasse o pé. A mãe precisou segurá-la quando a senhora acendeu uma vela e pingou a cera
quente nas feridas. O misterioso era que Damiana não sentia queimar os pés, o que queimava era
a cabeça e o peito, por isso gritava, parte pela dor, parte pelo medo do desconhecido. Sete pingos
de vela derretida nos pés, um banho de aroeira e em dois dias as feridas estavam cicatrizadas.
- Minha filha, que linda você é!
E Damiana era bonita mesmo: de corpo, tinha a cintura que se deixava abraçar por um único
braço; de rosto, a pele escura feito terra boa para plantação.
Recebeu um grande abraço de mãe Márcia, que tinha os seios fartos, a pele marrom e macia, o
cabelo com cheiro de mato molhado depois da chuva. Internamente comentou consigo que mãe
Márcia parecia jovem demais para uma mãe de santo, mas tinha os olhos de uma senhora velha
e sábia, ar de nobreza e ancestralidade. Mãe Márcia lembrava sua avó e Damiana costumava
passear com ela, que rogava baixinho e sorrindo pragas a qualquer um que a importunasse na
rua, nunca desejando a morte, mas uma diarreia aguda para o resto da vida da pessoa e sua
descendência.
Também herdou da avó o costume de acender velas às segundas-feiras para as almas e às sextas
para Oxalá. Damiana não se lembrava bem quando é que a fé havia partido e ela se dedicado
a acreditar apenas em si mesma, trocando as velas por frases motivacionais que repetia
mentalmente como “Damiana, você nunca será boa o suficiente para todos, mas será perfeita
para a pessoa que te merece”. Sabe-se é que a fé voltou quando conheceu Zé e que voltou até a
acender velas, velas vermelhas.
Diferente do que Damiana imaginou, mãe Márcia a levou para o quintal da casa. Sentaram-se
numa mesa bem embaixo de uma mangueira, um cachorro preto e idoso passeava tranquilo.
Damiana viu mãe Márcia desenrolar um tecido branco e estender na mesa com cuidado, como
quem cobre um filho para que ele não sinta frio à noite.
Jorginho agora tinha dez anos, dessas crianças que te sorriem sem motivos, criado por dona
Dorinha desde sempre. Damiana tinha a certeza de que filho só dava valor depois que a mãe
morria e ela queria alguém que lhe desse valor em vida. Houve o tempo de ser mãe, mas quando
o sentiu mais independente disse para si “Damiana, filho é para o mundo e você também”!
- Minha filha, quem abre seu jogo é Oxum, “aquela que lava as joias antes de lavar os filhos”, não
é mesmo? Mas parece que tem um homem bonito de Xangô por aqui...
Zé também era bonito, um tom de pele avermelhado, usava sempre chapéu e a chamou pra dançar
forró numa noite quente de fevereiro, falou besteiras em seu ouvido durante toda a música.
Damiana ria e ficava excitada de pensar no suor deles se misturando ali na frente de todo mundo.
Transaram aquela noite no banco de trás do carro dele, um Fiat Uno 1995.
- Sim, ele mesmo, é Zé!
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Durante semanas Zé enviou para Damiana SMS de frases motivacionais e ‘bom dia’ todas as
manhãs. No restante do dia ele enviava outras mensagens, dizendo como eles transariam à
noite e como ele tiraria a calcinha dela. Damiana dava sorrisinhos e escondia o celular no sutiã
enquanto lavava o chão da enfermaria do hospital em que trabalhava como auxiliar de serviços
gerais. Eles transavam todas as noites em que conseguiam se ver, quando Damiana não estava
fazendo plantões de 12 horas seguidas ou Zé dando atenção para outras mulheres.
- É ele sim, mas...
- É ele sim, mas você já sofreu bastante, né, minha filha? Não chega não?
Quando os SMS diminuíram, o ciúme aumentou e, quando eles pararam, Damiana passou a se
esconder no banheiro para fazer ligações durante o horário de trabalho dezenas, centenas de
vezes. Algumas vezes ele atendia, outras não, já não era mais o mesmo. Um dia avistou o Fiat Uno
1995 e, só depois de acenar, reparou na mulher no banco do carona. Viu bem que era a mesma
que Zé jurava nunca ter prestado atenção. Resmungou baixo uma praga sobre barriga inchada
de diarreia aguda.
De tanto insistir, na noite em que conseguiu a visita de Zé em sua casa, Damiana fez um jantar
surpresa. Aprendera numa revista de banca de jornal uma simpatia para “prender homem” e
assim o fez: passou por todo o corpo um bife de alcatra, enfatizando a passada pelas partes que
mais lhe interessava, depois fritou, acebolou e serviu com arroz branco.
Na manhã seguinte ao jantar, quando recebeu a notícia da prisão de Zé, disse a si mesma:
“Damiana, nunca se culpe por um dia ruim. Dias bons nos trazem felicidade, dias ruins nos trazem
experiência. Ambos são essenciais em nossas vidas”.
Afinal havia conseguido, Zé agora era só seu. Para pagar a vida na cadeia, advogados e
especialmente as visitas íntimas, Damiana passou a cobrir os plantões das colegas de trabalho,
vendeu a casa e se mudou para uma quitinete. Valia a pena todo e qualquer trabalho e sacrifício
que a lembrasse que agora ele era todo seu. Sozinha, quando se via pensando em Zé, Damiana
não o imaginava em casa. Pensava nele na cela, no suor e no cheiro de mofo.
- Eu só quero saber o que eu tenho que fazer para ele ficar aos meus pés para sempre!
Ao sair, o primeiro presente que recebeu de Damiana foi uma corrente de ouro nova. Ele tinha
o tom de pele acinzentado, as bochechas inchadas, o corpo esquisito. Damiana o achou lindo,
tomaram o primeiro banho juntos, dormiram abraçados depois de um ano. A casa apertada era
tudo o que ela podia chamar de paraíso, mas que não durou muito.
- Sabe, minha filha? Diz que Oxum era uma jovem muito bonita, rica, que tinha o homem que
quisesse e que ganhava muitos presentes. Tinha ouro, prata, vestidos maravilhosos, pentes de
marfim. Até que um dia chegou na aldeia um jovem tocador de tambor, Xangô: bonito, forte, boa
vida… Oxum se sentiu logo atraída, mas foi rejeitada. Ela insistiu tanto que ele a tomou. Ela achou
então que ele estava apaixonado, mas que nada. Ficava com ela mas continuava desdenhando
e humilhando a jovem. Passou o tempo, e a fortuna e a fama de Xangô acabaram, ele ficou tão
envergonhado que foi morar longe da aldeia, mas continuava orgulhoso e vivendo de confortos
e prazeres. Oxum achou que seria a oportunidade de fazer ele se apaixonar, foi consolá-lo e deu
a ele tudo que tinha, para o conforto do amado. Primeiro as joias, depois o ouro, os vestidos, os
pentes, por fim até os espelhos. Não lhe restou mais nada além de um vestido branco, que era
tudo que ela tinha para vestir.
- Mas aí ele se apaixonou por ela?
- Contam que todos os dias Oxum lavava no rio a única peça que lhe restou. De tanto lavar, a roupa
branca tornou-se amarela e foi só aí que Xangô a amou.
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Damiana sorriu.
- Mas, minha filha, eu estou vendo aqui um moço de Ogum bem bonito no seu caminho, mas
como sempre, a gente é quem decide.
Se abraçaram no portão e na despedida mãe Márcia a chamou de “minha dourada”.
“Damiana, o ponto de partida para qualquer conquista é o desejo”, disse para si quando entrou
no trem. Ao seu lado sentou-se um homem, no pescoço uma corrente dourada e um pingente de
São Jorge matando o dragão.
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A LG U M A P E R G U N TA
PA R A FA Z E R
AO DESTINO?
Thainá Farias

Carioca nascida na Maré, Thainá Farias ou Iná, de 25
anos, estuda artes do corpo e é ocupante no Alojamento
Universitário UFRJ, onde cursa dança. O movimento e o
corpo periférico não só́ é tema de sua pesquisa de vida
como conceito, mas também é uma forma que encontra
de falar de si, da maneira como vive, da forma como é
vista. Iná escreve, filma, dança, performa, mixa, tudo
ao mesmo tempo, para escavar em busca do material
multilinguagem que dissemina em rede.
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EVANDRO LUIZ DA CONCEIÇÃO
E S TÁC I O

Evandro nasceu no meio do Carnaval e cresceu
num terreiro de Umbanda. Peregrinou muito pelas
periferias do Rio. Nascido em Benfica e criado em
Piabetá, já morou na Penha, na Cidade de Deus e
no Estácio. É ator e entre 2012 e 2014 apresentou
o Poesia de Esquina, sarau literário da Cidade de
Deus. Foi revelado escritor pela FLUP em 2016, com
os textos “Desaparecida” e “Sorriso do Negão”. Em
2018, a convite da Editora Anacaona, teve um de
seus textos publicados em francês na coletânea “Je
suis encore favela”.
Hoje, está ensaiando seus primeiros passos na carreira de roteirista e, ao mesmo tempo, escrevendo
seu primeiro romance. Filho de empregada doméstica, Evandro, em suas palavras, é “negro, gay, pobre e periférico”, e orgulhoso de ter inaugurado um
novo ciclo em sua família. É formado em jornalismo,
mestrando em Comunicação e Cultura pela UFRJ e
almeja, ainda, fazer o doutorado.
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MINHA ESTRANHA LOUCURA
Evandro Luiz da Conceição

Parece que se conheceram há três anos num inferninho gay do Baixo Lapa. O dia já estava
clareando e a dona da casa baixando as portas com a cara amarrada, colocando as cadeiras em
cima da mesa, jogando água nos pés e expulsando geral.
Leonardo, baiano de vinte e poucos anos e recém-chegado ao Rio para estudar História na PUC.
Pedro, carioca vida louca, comedor de tudo que a boca come, bom de porrada, de desenrolo e
de cama. Dali, os dois foram parar no Arpoador e levaram uma dura da polícia de cara. Depois,
aplaudiram o amanhecer do dia, nadaram pelados, puxaram um baseado, trocaram uma ideia e a
primeira foda frenética rolou ali mesmo entre as pedras, com o sol quente de testemunha. Uma
semana depois, estavam morando juntos.
Dia destes, Leonardo acordou no meio da madrugada na maior ‘paudurência”. E não era tesão de
mijo, era tanta vontade de foder que o pau do baiano chegava a vergar, trincar dentro da cueca.
Virou para o outro lado da cama, procurou o corpo do companheiro com os braços e as pernas
como de costume e nada. Deu um pulo da cama e ligou para o celular do Pedro:
- O número para o qual você ligou encontra-se fora da área de cobertura ou desligado. Por favor,
tente mais tarde. Não tocou, caiu direto na caixa postal.
Leonardo mandou mensagem pelo WhatsApp. Pedro não visualizou nem respondeu.
- Filho da puta! - pensou.
Em seguida, se deu conta de que o telefone celular dele estava em cima da mesa. Pedro deve
ter saído com tanta pressa que se esqueceu de levar, deixando sem pistas o lugar do perdido
e do barraco que Léo iria armar quando chegasse e pegasse o negão na infração. A porrada ia
estancar. Fato.
Mal se vestiu, a bicha sequer esperou o elevador. Foi de escada mesmo, feito louca, “catando
cavaco” escada abaixo. Quase torceu o pé. Desceu a Rua São Carlos feito flecha, meio manco e
disfarçando a dor, rumo à Lapa, atrás do marido. Perguntou pra um, perguntou pra outro, caçou em
tudo quanto foi esquina. Vasculhou cada pé-sujo, voltou ao inferninho onde deram os primeiros
beijos, os primeiros tapas e muitas vezes saíram no tapa por causa de ciúmes. Numa dessas,
deu até polícia.
Leonardo seguiu na caçada, virado no catiço e violento feito bala perdida, procurando o bofe
nas rodas de samba com sangue nos olhos. E nada. Se enfiou numa daquelas cabeças-de-porco
da Rua do Lavradio e até no Cine Iris atrás do desgraçado ele foi. Por ali, já fazia tempos que
Pedro Porrada – como o valentão era conhecido no reduto – não dava as caras. O brigão estava
“pedido” na área.
Da última vez em que lá esteve, comeu uma bicha velha no cacete porque a “cacura” meteu a mão
na “mala” do crioulo sem o devido consentimento no mictório. Entrou na porrada. A “maricona”
saiu de lá moída e com a cara toda amarrotada. Nem ferro de passar dava jeito no estrago que o
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negão fez. Só não deu queixa no DPO porque não podia revelar a vida dupla. Quando não estava
“manjando rola” no escurinho do cinema no fim de tarde, era um pacato chefe de família, pai e avô
exemplar. Macho acima de qualquer suspeita.
Não satisfeito com o festival de pancadaria que comandou no banheiro do Iris, na saída Pedro
desancou a vendedora de bala porque ela não tinha troco para cinquenta reais e nem permitiu
que ele deixasse na pendura a pastilha que chupou. Tinha fama de caloteiro. Ficou bolado, cuspiu
longe a bala e com uma pesada, botou abaixo o tabuleiro da camelô. Voou bala e doce para tudo
quanto é lado, foi um “bafão”. O machão teve que sair correndo de lá para não tomar um sacode
da rapaziada que faz a segurança da Rua da Carioca.
Depois foi procurar no Arpoador. Leonardo tinha esperança de que encontraria o marido fujão
naquelas bandas. Meses atrás, o baiano tinha expulsado Pedro de casa depois de descobrir mais
uma do vacilão. Não aguentou ficar nem vinte e quatro horas longe do negão.
Os vizinhos tiveram que aturar “Faz uma loucura por mim” tocar a noite inteira. Leonardo estava
tão saudoso do bofe que não esperou nem ele pedir para voltar. Depois de alguns frenéticos
“cinco a um” e uma puta câimbra nas mãos, foi buscar Pedro de volta.
Léo sabia para onde o cara ia quando queria pensar na vida e nas consequências das merdas
que aprontava. Pegou o 415 no Largo do Estácio, partiu para a Zona Sul e não deu outra: achou
o marido na orla, iniciou um bate-boca e logo baixaram a bola porque a polícia estava ali. Não
queriam passar mais uma noite na delegacia. Botaram a viola no saco, mantiveram o carão,
entraram no busão e não trocaram uma palavra sequer até chegar à casa. Já entraram se
atracando, largando as roupas pelo caminho.
- É com você que eu vou ficar, eu te amo, desgraça! – disse Léo antes de mais um beijo e de
uma foda daquelas. Fizeram as pazes e voltaram aos bons tempos até a próxima baixaria. Não
demoraria muito para que Pedro comesse Leonardo de cacete de novo. Os dois gostavam de
levar essa vida. Ali, viver entre tapas e beijos era o combustível. Era só riscar o fósforo.
Voltou ao Arpoador, tomou uma dura da polícia. Desta vez, Leonardo não teve a mesma sorte.
Nem sinal do cara.
Pedro já tinha dado vários perdidos no Léo, mas nada se comparava com o sumiço de agora. O
bofe cansou de sair na sexta-feira de Carnaval e só aparecer em casa na quarta-feira de Cinzas
como se nada tivesse acontecido.
Como castigo, não soube durante semanas o que era a cama do baiano. Teve que se contentar
com o sofá e um belo par de chifres que tomou para ficar esperto na parada. Andou na linha por
um bom tempo. No Carnaval seguinte fez a mesma coisa: sumiu na sexta-feira. Tinha saído para
desfilar no Escravos da Mauá e só voltou pra casa na pontinha do pé igual bailarina, no raiar da
quarta-feira de Cinzas.
Mal abriu a porta, entrando feito gato, foi recebido com um prato que Léo “varou no quengo”
do malandro. Baixou na emergência do Souza Aguiar ainda não era nem meio-dia. Enquanto
esperava na fila do atendimento, passou a tarde inteira vendo a apuração das escolas de samba
e um monte de gente chegando baleada, esfaqueada e até um cara capado pela própria mulher.
O “comédia” tinha descido a mão na cara da patroa bem no meio do bloco Boneca Deslumbrada
de Olaria. A nega Leonor não fez por menos, deixou o machão dormir e cortou a valentia dele pelo
talo. Não se tem notícia do que foi feito com o pau decepado do valentão.
Fim de apuração. Unidos da Tijuca e Paraíso do Tuiuti rebaixadas, a Portela conquistou o
vigésimo-terceiro campeonato depois de quarenta e sete anos sem levantar o caneco e Pedro,
mangueirense doente, levou uns dez pontos na “fuça”.
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Com a cara remendada, sossegou o facho dentro de casa por um tempo. Mas não demorou
muito, foi ali na esquina comprar um maço de cigarros, retornou uma semana depois na maior
cara dura e mandando aquele caô sinistro para o marido. Léo fingiu que acreditou para não perder
o bofe de vista de novo.
Certa feita, Pedro entrou de gaiato numa confusão na Lapa. Seu Zé Pilintra já tinha cantado a pedra
semanas antes. Aconselhou o crioulo a dar um tempo da noite. Tinhoso, ousou desobedecer ao
protetor da malandragem. Pagou pra ver e se fudeu com todas as cores do arco-íris. Não deu
outra: os homens chegaram, os brigões meteram o pé e o otário do Pedro, pela primeira vez na
vida, nada tinha a ver com o rolo. “Foi convidado” a dar um rolé de camburão. Levou um “sapeca
iaiá” daqueles, puxou uma semana de cana e lá ainda estaria até hoje se o namorado não tivesse
zerado a poupança para quitar a fiança do marido. Ou era isso ou não tinha jogo.
Desta vez nem preso o negão estava. Leonardo correu as sete freguesias, foi a tudo quanto é
delegacia e nenhum rastro do marido brigão.
Voltou pra casa gongada. Depois de mamar um litro e meio de catuaba e ouvir “Menino sem juízo”
pela enésima vez, deu uma porrada no espelho. Ele jurava ter visto Pedro sorrindo, suado e sem
camisa, bem sacana na frente dele. Antes fosse o negão, mas de real ali só mesmo o sangue que
não acabava mais, vazando pela mão de Léo, escorrendo entre os dedos.
Estancou a hemorragia e o porre. E tome mais Alcione, respingos de sangue nos botões, na
caixa de som e no braço da vitrola. E tome mais uma garrafa inteira de uma pinga safada, bem
vagabunda, que descansava no fundo da dispensa da bicha. Nem pra despacho aquilo servia. Era
uma aguardente de quinta, que desce queimando feito Diabo Verde misturado com inseticida,
capaz de lascar a goela, o estômago, a porra do fígado e a alma.
Acordou de ressaca, toda sacaneada no dia seguinte. Decidiu ir à macumba. Desde que veio da
Bahia para o Rio de Janeiro, não comparecia numa curimba nem batia cabeça no gongá. Dona
Maria Padilha tinha acabado de chegar na Terra depois do ponto puxado pelos filhos de santo do
terreiro:
Chegou, chegou
A dona da casa chegou
Pra ser rainha não é só sentar no trono
Pra ser rainha tem que saber governar.
- Boa noite! É por causa do “perna de calça” que o moço veio, não é? O que o moço está buscando,
aqui não vai encontrar. Tem coisa que não tem resposta, moço. E digo mais: mesmo se o moço
me deixasse formosa do “coroado” aos pés, me desse um boi, muito “achampanhado” pra beber,
“fumador” e ouro em pó, eu, Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, não ia abrir esse caminho pro
moço. - disse a pombagira para Leonardo com o dedo em riste.
“Dói, dói, dói, dói... um amor faz chorar, ‘dois amor’ faz sofrer”. Quem é você pra deitar na minha
cama? Papagaio come milho, periquito leva a fama, cantava a entidade para o baiano enquanto
gargalhava e se requebrava toda com as mãos e a ponta da saia presas na cintura.
Recado dado. Léo voltou à estaca zero, “xoxado”. Decidiu se matar. Só não tomou chumbinho,
nem cortou os pulsos porque Vasti – a travesti – chegou bem a tempo de jogar longe o veneno
de rato que ele ia engolir. “Espanou” a cara do viado passional com meia dúzia de tabefes muito
bem dados:
- Você tá louca, viado? - gritou a travesti, já em idade avançada, enfiada num vestido pele de onça
dois números menor que o dela, loura de farmácia, de seios fartos e meio tortos por causa do
silicone industrial e dona de uma ficha corrida de dar voltas no quarteirão do Largo do Estácio.
Nem bem amanheceu direito o dia, foi parar num Reteté lá nas bandas de Santa Cruz junto com
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Vasti. Depois do trem, uma Kombi, um mototáxi, uma boa caminhada e de passarem por uns
quinze traficantes armados de fuzil, pistola e granadas, enfim avistaram o templo.
- Esse lugar é babado, viado! Unção pura! Já vi cego enxergando, aleijado andando, surdo falando
- disse a travesti, uma velha conhecida da polícia por causa dos seus trambiques e, agora, “uma
senhora convertida”, para espanto e desconfiança de Leonardo.
- Se não fizer bem, mal também não vai fazer - pensou o baiano.
- Lá eles acham que sou mulher e tudo. Até pra reunião das senhoras da Igreja eu fui chamada,
acredita mona? - gabou-se cheia de deboches a travesti truqueira enquanto “tascava” um batom
vermelho no “beiço carnudo” todo trabalhado num botox de qualidade bem duvidosa.
Chegaram ao culto. Parecia tudo, menos igreja. Era macumba pura: tinha defumador, galhadas de
arruda e guiné, sessão de descarrego, um monte de irmã vestida de branco rodopiando ao som
do atabaque. Só faltavam os guias descer para a consulta.
A igreja cantava:
Jesus, cavalheiro do céu! Nunca perde a peleja num campo de batalha!
Divisa de fogo, varão de guerra, ele chegou na Terra, ele chegou pra guerrear!!!
Desce do Alto, desce poder! Quem estiver ligado vai receber!
Qualquer “distraído” que passasse na porta da congregação ia acreditar que a “curimba” estava
comendo solta no recinto. Léo já entrou mandando um “ogunhê”, “saravá, salve o Seu Ogum” e
tomou logo um carão da Irmã Aleluia, uma ex-beberrona, ex-piranha, ex-rainha do baile na favela,
ex-viúva de meia dúzia de donos de morro, ex-fumante de três maços de Belmonte por dia, exmacumbeira e ex-mais um monte de coisa:
- Isso aqui é a casa do Senhor, varão - falou ríspida a obreira.
A bicha não gostou nada da afronta, mas preferiu fazer a egípcia porque queria saber do paradeiro
do marido. Por isso engoliu a seco o coió que tomou da varoa, uma negra aparentando uns
quarenta e poucos anos, gorda e atochada num roupão que ia do pescoço até a sola dos pés.
Começou o sermão.
- Irmãos, deixa eu ser a boca de Deus para esta igreja. O Senhor me manda dizer que hoje você
vai achar o que você está procurando.
Leonardo abriu um sorriso.
- Aleluia - grita Vasti e toda a igreja!
- Mas Deus também fala de renúncia. O que você está disposto a abrir mão pelo reino?
Léo fecha a cara. Não estava disposto a renunciar a nada. Não queria deixar de ir nos fervos do
Buraco da Lacraia, nem de ouvir os discos da Liniker e muito menos de frequentar a Batekoo,
ponto de encontro das bichas pretas, lacradoras e afrontosas do Rio de Janeiro. Mas preferiu
ficar até o fim do culto. Queria saber em que bandas andava o seu bofe.
O pastor começou a falar em línguas estranhas...
- Ô ravashúriaaaa, babasurimicanta, ôooooo... eu sinto o fogo do espírito santo ardendo neste
lugar ai ai ai ai!!!!!! Ô aleluiaaaaaaa!!! Receba, recebaaaaa a libertaçãooooo! Se você roubava,
varão, não roube mais. Se tu cheiravas, não cheires mais. Se tu apertavas um baseado, não
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apertes mais. Se tu traficavas, varão, não trafiques!
Um monte de trouxinha de maconha, pedra, cheirinho da loló e pó foram arremessados nos
corredores da igreja. Malandramente, Vasti - a convertida travesti -, pediu perdão a Deus, e como
fazia cada vez que ia ao culto, na hora do apelo, aproveitou a distração da congregação, “deu a
Elza” nos entorpecentes na encolha e enfiou tudinho dentro da bolsa imitação de pele de zebra
e vazou.
A igreja canta:
“Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus...”
E o pastor fez mais um apelo:
- Seja como “Danau”! “Danau” era um homem valente, era um cabra macho, varão de uma
varoa só, um grande homem de Deus! Seja como Danau e solta o cabo! Assessamalacai
Babasurimicantarelli surilicova! Êta, glória!
- Você que vive na fornicação, “botando cobra com cobra pra brigar” e “espada com espada” pra
lutar, abandona esta pouca vergonha!
Leonardo franziu a testa, arqueou a sobrancelha e afrontou o pastor que continuava a apelar:
- Ei, você que vive como Maria mesmo sabendo que Deus te fez João! É contigo que eu estou
falando.
Vasti, a travesti, “fez a linha Madalena arrependida”, deu um passo à frente, fez o seu número e se
jogou aos pés do espalhafatoso pregador. A igreja veio abaixo. Na semana seguinte ela estaria
de volta para garantir o carregamento na hora do apelo.
O pastor não se deu por satisfeito:
É tu mesmo! É contigo que o Todo Poderoso está falando! Você que bota a “rosca pra queimar”!
Ei, você que “dá ré no quibe”!
Léo fez a egípcia de novo.
- Ei, psiu! É com você que estou falando. Você que se deita com outro homem como se mulher
fosse! Ai, ai, ai... Os olhos e as mãos do Senhor hoje te alcançam!
Léo foi disfarçando, disfarçando, mirou a porta e deu linha na pipa.
Mais uma noite sem o negão. Não era bem do Pedro que Léo sentia falta. Era da confusão, do bate
porta, das mordidas e unhadas espalhadas pelo corpo que ele sentia saudade. Até a vizinhança
andava estranhando a calmaria daquele prédio cuja harmonia era sempre quebrada pela baixaria
do casal sem-vergonha do apartamento 601: nenhum palavrão, nenhum prato arremessado no
chão.
De resto, só a Marrom quebrando o silêncio daquele apartamento com “sabe meu menino sem
juízo, eu aprendi a te aceitar assim, já me acostumei a perdoar você”... A própria Alcione já fora
motivo de briga entre os dois tempos atrás, porque Pedro não era muito chegado ao gosto musical
do companheiro. Naquele dia, além da porradaria entre os dois namorados, teve disco voando,
“varado longe” da janela do apartamento.
Ainda com certa dose de esperança, Leonardo foi bater perna debaixo de um sol de quarenta
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graus atrás do marido nas cercanias da Cidade Nova. Na quadra da Estácio, nem “tchum”. Estava
corrido do Berço do Samba porque andou arranjando quizumba por lá. Léo nem de longe pensava
em jogar a toalha. Enfiou-se na Mineira, na Providência, na Praça da Harmonia, na capoeira do
Cais do Valongo, na Roda de Samba da Pedra do Sal e nada.
Mais uma vez engoliu o ranço e o orgulho de marido chifrado, respirou fundou e bateu na porta da
Brigitte, a francesa velha. Pedro, quando estava de ovo virado com o baiano, arrancava um troco
da gringa em troca de um boquete, uns baseados e umas carreiras.
Não esteve lá. Já fazia meses que a mademoiselle não sabia o que era a pegada do negão.
-Não veio aqui, non. E se viesse não te “contarria”, “cherri” - disse a francesa encrenqueira e com
as cristas de galinha velha boa de briga bem levantadas para em seguida bater a porta na cara
dele.
Foi em hospital, delegacia, IML e nada. Nenhum sinal.
Voltou pra casa. Acendeu uma vela para o anjo da guarda, colocou no canto mais alto da sala,
ouviu “O que é que eu faço amanhã” no último volume, matou o que tinha sobrado daquela garrafa
de aguardente ruim.
Chorou e mais uma vez se possuiu na intenção daquele cara que roubava dele a paz e o resto
de vergonha que ainda tinha naquela cara preta. Aquele conjugado do Largo do Estácio, bem na
subida do Morro de São Carlos não era mais a mesma coisa sem o Pedro. A vida estava sendo
dura demais com a bicha sofrida.
Chegava a doer.
Caiu na real, entregou os pontos.
Manteve tudo no mesmo lugar: a mesa posta com tudo de bom e do melhor para agradar o
marido que lhe enchia de porrada, de amor, de flor, de dor. As luzes vermelhas permaneceram
todas acesas, a cerveja gelada, o baseado bolado e apertado no esquema, a cama pronta, o
celular com a bateria carregada sobre a mesa esperando, caso o dono ligasse ou, quem sabe,
qualquer dia desses, chegasse.
Para Bruno Duarte.
Rio de Janeiro, Outono de 2018.
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RONDA
Suzana Queiroga

Doutoranda em Ciência e Arte pelo HCTE-COPPE da
UFRJ. Atuante desde a década de 1980, sua poética
atravessa as ideias de fluxo, tempo e infinito, com
questões relativas à expansão da pintura e do plano através de instalações, performances, infláveis,
audiovisual e esculturas. Entre suas principais exposições individuais encontram-se Miradouro, Paço
Imperial (2018); Projeto ver e sentir, Museu Nacional
de Belas Artes do Rio de Janeiro (2017); Prelúdio, Galeria Siniscalco, Nápoles (2014); Olhos d’água, Museu
Nacional de Arte Contemporânea de Niterói (2013).
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JESSÉ ANDARILHO
A NTA R E S

Jessé Andarilho não gostava de livros até seus
24 anos. Porém, a partir do seu primeiro encontro
com um, sua vida foi transformada pelas letras. No
seu trajeto de trem da Zona Oeste do Rio até seu
trabalho, no Centro, ele passou a usar seu bloco
de notas do celular para contar as suas histórias.
E, em 2014, publicou seu primeiro livro, “Fiel”, que
em menos de um ano foi selecionado para compor
o Catálogo da Feira de Bologna, a principal feira de
literatura infantil e juvenil do mundo.
Jessé publicou seu segundo romance em outubro
de 2017, chamado “Efetivo Variável”, e criou a
Marginow, uma marca com a proposta de dar
visibilidade aos artistas da periferia, reunindo as
artes marginalizadas e inserindo-as no eixo central
da nossa sociedade. Hoje, a marca possui projetos
audiovisuais como o Poesia Marginow e faz saraus
itinerantes em todo o Brasil, tendo passado também
pelos EUA e Itália.
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AMEBA
Jessé Andarilho

Não acredito na transformação das pessoas por meio da educação. A educação é uma ferramenta
pra quem já decidiu mudar. É assim que penso.
Outro dia, um juiz mandou alguns menores infratores para a minha escola. Trabalho lá há quase
20 anos e o dia que eu encontrar esse senhor, terei uma conversa muito séria com ele. Como
pôde? Quem ele pensa que eu sou? Essas pessoas têm que ir para um psicólogo, não para um
professor.
Parece brincadeira, mas a coisa é séria. Cheguei à escola semana passada e tinha um aluno
segurando um garotinho do segundo ano pelas pernas na rampa, lá em cima no terceiro andar. O
menino estava pendurado de cabeça pra baixo enquanto o capeta o sacudia, gritando.
- Cadê meu dinheiro? Já falei que você tem que me dar uma grana todos os dias. Dá teu jeito,
rouba da sua mãe, do seu pai, da sua avó...
Fui andando bem devagar para não assustar o capeta. Cheguei até a beira da sacada, segurei a
outra perna do menino e puxei o garoto pra cima com toda força. Minha vontade era de pegar no
pescoço do grandão e jogar ele lá de cima. Respirei bem fundo e falei.
- Você tem merda na cabeça? Quer matar o menino? Se eu pegar você perto dele, ou só olhando
de longe, vou esquecer que sou professora daqui e vou te comer na porrada.
- Ê, tá maluca? Eu sou da favela. A senhora sabe quem é meu pai?
- Não sei e nem quero saber.
- Meu pai é miliciano!
- Pergunta pro seu pai se ele sabe quem é meu marido. E você, sabe de que favela eu sou?
- Ih. Cheia de marra.
- Cheia de marra? Você não viu nada. Seu pai vai gostar de saber que você fica bancando o x-9,
falando pra todo mundo que ele é miliciano? Faça um favor pra você mesmo: se me encontrar na
rua, troca de calçada.
Saí dali tremendo por dentro, mas fiquei encarando o maldito com sangue nos olhos.
Porque pra mim aquele garoto é um pivete, sim. Não é possível. Escola deveria ser somente pra
quem quer. Não acredito nesse papo de educação para todos. Só se for para todos que querem
estudar. Deus me livre dessas pestes.
Cheguei à minha sala bufando de raiva. Nunca tinha sentido algo daquele tipo. Sempre disse que
ódio é uma palavra muito forte, mas senti aquilo mesmo. Ódio purinho.
Entrei na sala e outro anjinho começou a me estressar. Gabriel saiu pra ir ao banheiro e voltou
dizendo que não ia sentar no lugar dele.
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- O que foi dessa vez, Seu Gabriel?
- Não posso sentar na minha cadeira, fêssora!
- POR QUE VOCÊ NÃO PODE SENTAR NO SEU LUGAR, MENINO DE DEUS?
- Olha o que o Edmar desenhou na minha cadeira, tia.
Me aproximei, respirei fundo, olhei pra cadeira e falei:
- Não estou vendo nada demais aí. O que tem aí que vai te impedir de sentar?
- Olha bem, tia.
- Tia é a sua mãe. E ela é tia do seu primo.
Foi aí que alguém falou entre os dentes.
- É um piru, professora.
Olhei para ver quem estava falando, mas não reconheci a voz.
- Então você não quer sentar por causa desse desenho? Isso aqui não é piru nem aqui nem na
China.
- É sim, fêssora! – disse Gabriel com os olhos cheios d’água.
- Que piru o quê? Seu piru é assim, Edmar? Se for, você deve estar doente. Isso não é piru. Já falei.
E olha que já vi muito piru na vida e nunca vi um assim. ISSO AQUI É UMA AMEBA.
A turma toda começou a rir. Edmar quase caiu pra trás quando eu disse isso. Então, voltei para o
quadro, caminhando lentamente, enquanto dizia...
- Troca de lugar com o Gabriel, Edmar. Agora você vai ser o guardião da Ameba. De hoje em diante,
você sentará nessa cadeira todos os dias.
E assim foi aquele meu dia de trabalho. Saí de lá com os nervos à flor da pele. Cheguei no BRT e,
pra piorar a situação, ainda me estressei com aqueles marmanjos que sempre ficam na porta da
condução. Tanto lugar na frente e eles só viajam travando as portas, atrasando a viagem.
Cheguei na outra escola que é de EJA e não tive mais problemas. Gosto de trabalhar com os
adultos.
Neles, sim, vale a pena investir meu tempo e minha paciência. Essas pessoas precisam estudar
para melhorar de emprego. Se bem que estudei a vida toda e minha profissão está uma merda.
Antigamente era bem melhor. As pessoas respeitavam meu trabalho. Nunca pensei que um dia
eu teria de comprar o material para dar aulas com parte do meu salário. Isso é um absurdo, mas
fazer o quê? Se a gente não comprar, não tem. Então a gente acaba se sacrificando.
Enfim cheguei em casa. Tomei aquele banho gelado, esquentei uma gororoba no micro-ondas e
sentei no sofá pra assistir a mais um episódio da série La Casa de Papel, na Netflix. Para falar a
verdade, eu nem gosto muito dessas séries, mas como todo mundo tá assistindo, não quero ficar
boiando na sala dos professores quando o pessoal começa a falar sobre o assunto.
Peguei no sono e, quando olhei pra televisão, estava tudo escuro. Ouvi um barulho na janela. Só
podia ser o gato da vizinha, que vive perturbando meu juízo. Fui até a cozinha, enchi uma garrafa
pet com água da torneira e fui andando na pontinha do pé. Bem devagar pra não fazer barulho.
Dessa vez eu ia pegar aquele maldito na boa.
Abri a janela bem devagar. Procurei tudinho e não vi o bicho. Olhei pra baixo pela varanda e não
tinha nada. Quando levantei minha cabeça, só escutei um barulho. Vi um vulto caindo. Olhei pra
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baixo e lá estava ele. Nem se mexia. Pensei em ligar pra polícia, mas foi tudo tão rápido que nem
deu tempo.
Desci as escadas. Minha mãe tem um sono muito pesado e não acorda com qualquer barulho.
Passei pela cozinha, peguei uma faca de churrasco e abri a porta. Mas na hora que olhei para
o chão, não tinha mais nada ali. Abri o portão pra ver se tinha alguém na rua. Por incrível que
pareça, estava um deserto. Raramente aquela rua fica assim.
Fui para o outro lado da calçada, olhei pro segundo andar lá de casa e vi uma pichação bem em
cima da janela do meu quarto.
Foi aí que entendi do que se tratava. Era só um maldito pichador. Não acredito que essa bagunça
toda foi só por causa da pichação. Depois de um dia estressante como aquele, ainda ter de ser
acordada por causa de um pichador.
Aquela imagem da pichação ficou na minha cabeça a noite inteira, nem consegui dormir direito.
No outro dia saí de casa sem tomar café. Fui pra escola tentando pensar coisas boas para não
fazer nenhuma besteira.
Cheguei na sala de aula e a cadeira da ameba estava vazia. Achei até bom pra falar a verdade. Foi
a primeira vez que não precisei gritar para explicar as matérias para aquela turma. Nem perguntei
pelo Edmar, sei lá. Vai que ele aparece pra acabar com a minha paz.
A semana passou e, por incrível que pareça, comecei a sentir falta do Edmar. Perguntei por ele
aos amigos mais chegados e me disseram que ele estava internado porque havia sofrido um
acidente.
Peguei o contato da sua mãe na secretaria e fui até lá pra ver como o garoto estava. Nunca pensei
que um dia eu iria me preocupar com aquela criatura. Confesso que fiquei com um pouco de
medo de entrar na favela onde ele morava. Só ouvia coisas ruins sobre o lugar.
Desci do BRT e peguei um mototáxi até a casa dele. Fiquei com muito medo da polícia aparecer
naquela hora. Sempre que via matérias na televisão sobre pessoas baleadas em tiroteio, me
perguntava o que elas tinham que fazer na rua quando a polícia entrava. Mas, numa conversa
rápida, o mototaxista me disse que a polícia entra todos os dias e as pessoas vivem todos os
dias.
- É ali, tia. O Mazinho Zabo mora ali.
- Mazinho o quê?
- Nada não, tia. Eu falei que o Mazinho mora aqui. Chegamos. É três conto a corrida.
Paguei cinco reais e nem quis o troco. Chamei o Edmar no portão. Sua mãe me convidou pra
entrar. A casa era bem humilde, mas bem limpinha. Tudo no seu devido lugar. O chão era daqueles
antigos, com vermelhão. Tudo bem brilhando.
Sentei no sofá e Edmar veio todo sem graça na minha direção. Levantei e estendi a mão esquerda
para cumprimentá-lo, já que a direita estava enfaixada junto ao seu corpo. E foi nesse momento
que ele me abraçou e começou a chorar.
Sem saber o que fazer, fiquei imóvel. Achei que aquele ser humano nem tivesse coração, depois
de tudo que ele aprontou comigo nos quatro anos que ele reprovou a sétima série. Só Deus sabe
o que passei aquele tempo todo.
- Senta aqui, Mazinho. Posso te chamar assim?
- Sim, pode me chamar como a senhora quiser. Quero te pedir desculpas. Eu não sabia que a
senhora...
- Não tem que pedir desculpas, garoto. Isso faz parte da sua idade. Um dia você vai ver que tudo
isso é perda de tempo. Levanta a cabeça e encara a vida de frente. Quanto mais você aprender
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agora, menos vai ter que trabalhar pesado no futuro.
- Eu sei, professora, mas não é isso, não. Eu queria te pedir desculpas por...
- Não vim aqui por causa disso. Me conta como foi que isso aconteceu. Todo mundo na escola
está preocupado com você. O que o médico falou? Me fala tudo.
- Então, professora. O médico disse que não vou ficar com sequelas. Ele falou que eu dei sorte
porque sou novo e parece que meus ossos vão se calcificar mais rápido. Ele mandou tomar
gelatina e minha mãe fez um montão pra mim.
Enquanto ele falava sobre as recomendações médicas, um monte de pessoas chegava pra visitálo. Cada pessoa trazia alguma coisa. Muita fruta, bolo, chocolates. Pelo visto ele era bastante
querido na favela. Ouvi alguém dizer que tinha uma turma que nem poderia entrar ali por causa
de brigas entre facções, mas se arriscaram só pra ver o menino.
Não fiquei muito tempo. Vi que estava sobrando naquele mundo. Um dos amigos dele me
ofereceu uma carona de moto até o BRT. Me despedi e disse que o esperava em breve na escola.
Alguma coisa mudou dentro de mim naquele momento. Como um aluno tão problemático, tão
terrível na escola, poderia receber tanta visita em casa? Como ele pode ser tão querido em um
lugar e hostilizado em outro?
Saí dali refletindo. Na hora que subi na moto, quando eu ia colocando o capacete, olhei para o
portão da casa e vi uma pichação no portão. Eu nem tinha reparado quando cheguei, mas na hora
de sair, aquela imagem me chamou a atenção.
No caminho até o BRT fui olhando para os muros e reparando nas pichações. Na hora que desci
da moto, olhei para uma placa pichada e perguntei para o menino da moto que pichação era
aquela.
- É Zabo, tia.
Agradeci e não falei mais nada. Aproveitei que não ia ter aula para os alunos de EJA por causa da
falta d’água na escola e fui direto pra casa. Fiquei uns 20 minutos olhando para a pichação em
cima da minha janela. Parecia que eu estava hipnotizada. Minha mãe saiu no portão e perguntou
o que eu tanto fazia ali parada.
- Nada não, mãe, só tô olhando uma coisa ali.
- Tá olhando aquela sujeira? Quando foi que picharam ali? Você não viu? Fica a noite toda na
frente da televisão e não viu os marginais emporcalhando a nossa casa.
Morar com mãe é fogo. A minha acha que eu tenho que saber de tudo que acontece na casa. Não
vê que a minha vida toda é só trabalho. Mas tem o lado bom: sempre que chego, tá tudo limpinho,
comida feita e posso sair pra tomar uma cerveja com os amigos sem me preocupar com mais nada.
Passei o final de semana todo pensando na minha vida. Li até um livro. Já fazia um bom tempo
que eu não lia nada, só as coisas da escola. A gente fica pensando nas matérias, em como fazer
uma aula agradável com tão pouco recurso, e as coisas boas da nossa vida acabam ficando em
segundo plano.
Na segunda-feira, voltei pra escola sem um peso nas costas. Parei de pensar nas coisas chatas.
Foi a melhor aula que já dei em toda a minha vida. A cadeira da ameba ainda estava vazia, mas
estava ali, só esperando o seu guardião, assim como eu.
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AMEBA
Arthur Scovino

Nascido no Rio de Janeiro, mudou-se para Salvador em 2008 para estudar na Escola de Belas Artes
da UFBA. Desde então, desenvolve suas pesquisas
artísticas em torno do ambiente, da cultura e das
relações afetivas e sociais, a partir da Bahia. Investiga estética e pensamentos artísticos contemporâneos através de ações performáticas relacionais.
Atualmente, em suas instalações, apresenta séries
de fotografias, vídeos, pinturas, desenhos e objetos
inspirados em símbolos do imaginário religioso e da
miscigenação brasileira.
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JOSÉ LUÍS ROCHA
S A NTA M A RTA

Desde que nasceu, em 1961, José Luís Rocha viveu
a realidade de diversas favelas do Rio. Mesmo com
pais semianalfabetos, tornou-se um amante da
literatura e se formou em Comunicação Social, com
pós-graduação em Jornalismo.
Experimentou

as

mais

diferentes

situações

profissionais, desde guardador de automóveis e
office-boy, a repórter e redator de jornal. Atualmente
José Luís trabalha como supervisor nos Correios e
segue escrevendo obras literárias, porque acredita
que as suas experiências como leitor e a sua
vivência com as diferentes camadas da sociedade o
capacitaram para caminhar contando histórias.
Já publicou seis contos, três poesias e dois
romances. Seu primeiro livro “Esmalte, batom e
sangue” venceu na categoria romance, na FLUP
2013, e foi distribuído em diversas bibliotecas
e universidades do país. E agora, em 2018, com
seu segundo romance “Vidas de papel”, José Luís
conquista de vez seu espaço entre os grandes
escritores de origem de favelas e periferias.
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CORONÉIS URBANOS
José Luís Rocha

Uma história de amizade
Iniciada no agreste
Trouxe para favela
Imigrantes do nordeste
Território perigoso
Para dois cabras da peste
Lá naquele interior
Aprontavam confusão
Um problema atrás do outro
Só tinha uma solução
Ir pro Rio de Janeiro
Pra evitar decepção
Na década de setenta
Lá no século passado
O morro de Santa Marta
Recebeu esse legado
O primeiro era valente
E o segundo, muito ousado
Um era pavio curto
Trazia a onça na rédea
O outro com sangue na venta
Também não fazia média
Juntando álcool com fogo
Anunciada a tragédia
De um lado dessa batalha
Um cara de pouca estima
Temido por todo morro
Desde baixo até em cima
Por hora lhes apresento
O bravo compadre Lima

Cara de poucos amigos
Cearense desconfiado
Trabuco preso na cinta
Peixeira do outro lado
Quem não corria de medo
Tremia apavorado
Os moleques no campinho
Ao fazerem uma jogada
Se a bola fosse na casa
Ou apenas na sacada
Lima devolvia a bola
Mas vinha toda furada
Seu pedido era uma ordem
Tratado com devoção
Só bastava um pigarro
Todos lhe tinham atenção
Chegava a ser deprimente
Tamanha bajulação
Certo dia um forasteiro
Há pouco no morro chegado
Foi mexer com uma menina
Tentou namoro forçado
Afilhada de seu Lima
Filha do amigo Conrado
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Quando soube do ocorrido
Lima disse “É agora!”
Foi à caça do atrevido
E em menos de meia hora
O homem tava tombado
Com os bofes todos pra fora
Apesar de muito brabo
Estava sempre quieto
Mantinha seu lado em ordem
Procurava ser correto
Só tinha um adversário
Seu principal desafeto
Vindo da mesma cidade
Lá de Quixeramobim
Outro cabra arretado
Pólvora com estopim
Seu nome causava medo
É o compadre Valentim
Cabe apresentar agora
José Valente de Tal
Enfrentava desafios
Tomava pinga com sal
Quando entrava numa briga
Só saía no final
Falava pros oponentes:
“Não vai apertar, não puxa!”
Não tinha medo de nada
Nem acreditava em bruxa
O que não dava na faca
Resolvia na garrucha
Assim como seu rival
Não confiava em ninguém
Tinha dúzias de compadres
Afilhados, mais de cem
Bacamarte na cintura
E uma peixeira também
No dia em que soube da morte
Do forasteiro abusado
Procurou dar uma resposta
Só pra não ficar de lado
Matou um ladrão das antigas
Cobrou serviço atrasado
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Dizem que na juventude
Eram amigos grudados
Onde um deles chegava
Lá estava o outro agarrado
Entravam juntos na briga
Saíam dela abraçados
Uma amizade tão forte
Que causava falação
Até que uma moça menina
Provocou separação
Deu amor a um e a outro
Dividindo a relação
Valentim num puro acaso
Descobriu que era traído
Tudo que passaram juntos
Não fazia mais sentido
Jurou o ex-amigo de morte
Com o coração partido
O povo lá da favela
Jamais se fez de rogado
Em busca de proteção
Tinham caminho traçado
Quem não estava com Lima
Queria Valentim ao lado
E depois da desavença
Entre aqueles dois sujeitos
Onde um tava outro não ia
Parecia trato feito
Cada qual no seu quadrado
Havia certo respeito
Lima era mais mirolho
E treinava todo dia
Botava latinhas no muro
Da birosca da Maria
Derrubava uma a uma
Excelente pontaria

No Ceará ainda moleque
Nas brincadeiras na praça
Apostava com os amigos
Saía fazendo graça
Com pedras de atiradeira
Na mais distante vidraça
O ex-amigo Valentim
Tinha fama de esperto
Levava sempre vantagem
De quem tivesse por perto
Tudo aquilo que tramava
Acabava dando certo
O cabra era mesmo arretado
Experiente na vida
Situação adversa
Encontrava uma saída
Dava nó em pingo d’água
Não tinha causa perdida
Comunidade pequena
Tanto poder dividido
No dia que se cruzassem
Um dos dois tava perdido
Com certeza venceria
Aquele mais aguerrido
Como um e outro contava
Cada feito realizado
Ambos já se preparavam
Pro encontro esperado
Cedo ou tarde ocorreria
Por mais que fosse adiado
Domingo cedo na mata
Antes do sol renascer
O que era inevitável
Veio enfim acontecer
Valentim ia subir
Lima tinha que descer
Nas extremidades da mata
Observaram o espaço
Compadre avistou compadre
Avançaram passo a passo
Grilos quebravam o silêncio
E os corações em compasso

Quando então se aproximaram
A um metro de distância
A história de um e outro
Foi passada com alternância
Olharam-se com desafio
Ex-amigos de infância
Fixaram olho no olho
E caminharam adiante
Os dois com a mão na cintura
Num duelo excitante
Ambos andavam de costas
A respiração ofegante
Até que num dado momento
Lima tropeçou num galho
Valentim num sobressalto
Confundiu o ato falho
Meteu a mão na garrucha
E correu por um atalho
Ouviu-se lá da favela
Um intenso tiroteio
O medo dos moradores
Ter inocente no meio
E como sempre acontece
A notícia logo veio
Com a volta do silêncio
Bem perto do meio-dia
Curiosos se embrenharam
Pela mata em correria
Assustados confirmaram
O fim de uma dinastia
Valentim foi encontrado
No meio da mata caído
Ao tentar se esconder
Teve o corpo atingido
Morreu dentro da assistência
Não deu pra ser socorrido
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Compadre Lima estava
Na outra entrada do morro
Deitado atrás de uma pedra
Quem achou foi um cachorro
Dava os últimos suspiros
Também não teve socorro
Só depois de algum tempo
Entendeu-se o zum-zum-zum
Aconteceu na floresta
Um caso pouco comum
Onde um matou o outro
E o outro matou o um
Só de imaginar a cena
Meu estômago corrói
Resolver tudo na bala
Não faz de ninguém herói
Resta somente um alento
Chumbo trocado não dói
Justiceiros solitários
Não tinham nenhuma gangue
Os crimes que cometiam
Lavar a honra com sangue
Dois cowboys e uma mocinha
Num filme de bangue-bangue
Hoje a violência é outra
No alto daquela serra
O preto e o branco chegaram
E arrasaram nossa terra
Armas de grosso calibre
Parece filme de guerra
Drama de um enredo frio
E roteiros sem ideias
Cenários de droga e morte
Uma trágica odisseia
Trilha sonora é rajada
No final morre a plateia
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CORDEL
SONORO
Ricardo Siri

Nascido no Rio de Janeiro em 1979, Siri começou sua
carreira como músico profissional em 1996. Em 2000,
lançou sua carreira solo. Suas performances emergiram do palco e seus instrumentos viraram poesias sonoras. A partir daí, sua carreira se expandiu definitivamente para a arte sonora, sendo convidado a realizar
exposições e performances no Brasil e exterior, em
locais como: Victoria and Albert Museum – Londres,
NBK Gallery – Berlim e Portikus – Frankfurt.
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MÁRCIO JANUÁRIO
VIDIGAL

Além de escritor, Márcio também é ator, cantor e
bailarino. Nas suas criações, tem como preferência trabalhar com personagens marginais, incluindo questões de gênero e ligadas à ancestralidade
africana. Em 2006 foi premiado na “V Mostra de
Teatro de Petrópolis” com o texto “Tratado do Vão
Combate”, peça que foi apresentada no Brasil e na
Europa. Em 2012 foi selecionado para participar da
FLUP - Festa Literária das Periferias.
Dirigiu e atuou na peça Trans Hamlet Formation que,
em junho de 2015, fez grande sucesso ao representar o Brasil no Shakespeare Festival na Alemanha.
Atualmente, mora na Bahia e dirige a Casa das Artes de Algodões onde, em 2019, estreia o monólogo “Canções de Amores Profanos” e lançará o filme
“O Chão de João”, com o diretor Clementino Júnior.
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Q U E M TÁ P E C A N D O É V O C Ê
Márcio Januário

LETE LETIÉRE
Aquilo parecia até filme de terror, só ela de passageira dentro do ônibus, o motorista e o cobrador
trincados, trânsito parado, coração disparado. Quem mandou sair pra fazer missão com aquela
tempestade? E pra piorar não tinha maconha em lugar nenhum. Vou te contar, tem dias que a
gente já acorda cagada de azar. Não, a culpada era ela mesma. Tinha que aprender a dizer não.
Ah, sinal! Abre logo! Odiava andar de ônibus!
Foi no Tabajaras, no Cantagalo, na Cruzada e lá no Vidigal ficou sabendo que na Rocinha também
tava na seca. Cocaína tinha em tudo que era lugar. Será que era verdade que o governador tinha
liberado geral pra entrada do pó? Todo mundo sabia que a filha dele era a maior napa nervosa e
conhecida em todas as bocas da cidade. Que mona de sorte! Era branca, rica, famosa e podia
fazer até tráfico, que não ia ser presa nunca!
E a porra do sinal não abria! Estava pertinho do Posto Seis. Se não fosse a chuva, teria ido a pé.
Só pensava no esporro que ia levar da Rogéria. Tinha meia hora pra varrer o palco, fazer um
reboco na cara, ficar bonita e ir pra porta do teatro vender bala. Depois que o público entrava
ia correndo pras coxias dar aquela atenção aos Leopardos. O ponto alto do espetáculo A Noite
dos Leopardos era quando os bofes desfilavam de pau duro. Era lindo! O mais emocionante era
quando o Maurício Gimenez parava no meio do palco, colocava as mãos na cintura e gozava.
Eram seis jatos de êxtase coletivo, a plateia delirava! Sempre que perguntavam, se era ela a
boqueteira oficial dos rapazes, sorria sem jeito e desconversava.
O sinal abriu. Puta que pariu! O motorista resolveu mandar o trocador ir comprar cigarro no
botequim da esquina. Esse paraíba motorista do 521 era o Ó. Ela também veio de lá, mas odiava
o povo do Nordeste. Oh, raça ruim!
Era novinha quando chegou ao Rio, fez de tudo, dormiu na rua, tentou até fazer programa, não deu
certo. Era muito tímida, muito romântica, muito magra, muito sem bunda. E, diga-se de passagem,
muito feinha. Sempre foi feminina, começou a tomar hormônios muito cedo. Um dia ainda ia fazer
a operação e virar mulher de verdade. E com certeza prostituição não era pra ela, a maioria dos
homens que transam com travestis querem é pau. Na cabeça dos caras é mais fácil aceitar que
estão sendo enrabados por uma mulher, mesmo que a mona seja de equê. Se fossem espertas,
as bonecas bem dotadas ficavam ricas. Muitas compravam uma quitinete no prédio da Galeria
Alaska e, na hora do almoço, faziam uma espécie de fast-food-rodízio, alugavam a sala, para as
outras amigas atenderem.
O trocador voltou, o motorista começou a abrir a porra do maço de cigarros, o sinal fechou de
novo. O bofe acendeu um cigarro e se espalhou no assento do ônibus parecendo um rei. Era muita
falta de respeito. Já estava quase tendo um treco, chilique, angina, AVC, ataque de bichice, tudo
junto. Como ia dizer pras bichas que não tinha maconha em lugar nenhum? Ainda mais aqueles
viados do subúrbio, que adoram arrumar confusão. Jurou pela alma da Santa Judy Garland das
Bichas que nunca mais ia fazer avião. A chuva estava estiando, abriu um pouco a janela do ônibus.
Odiava cheiro de cigarro, parecia que o motorista fazia de propósito, tragava e soltava a fumaça
pra dentro do ônibus. Finalmente o sinal abriu.
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Queria mesmo era ser uma transformista famosa, brilhar nos palcos como Rogéria, Eloína,
Marlene Casanova, Camille, Desireé, Elaine... Todas tão lindas! Seria perfeito ganhar dinheiro
dublando. Se casar com Adriano, ele nunca mais ia fazer michê e os dois viveriam felizes para
sempre. Era mesmo meio abestada, acreditava em estórias com o final feliz.

ADRIANO
Ele só queria fumar um, ficar chapadão e vagar pelos bares da cidade. Era branco, alto, bonito.
Estava sempre lendo ou escrevendo poesias num caderninho. Precisava trabalhar, por isso se
prostituía. Não tinha o pau grande, compensava o pau pequeno com a língua nervosa, passava
horas beijando, também gostava de fazer a voz mais grave e sussurrar muita putaria e sacanagem
no pescoço dos clientes e se a grana fosse boa, caprichava no cunete, até deixar as bichas loucas.
Enquanto os outros garotos de programa ficavam o dia todo caçando clientes com sorrisos
sedutores e coçando o pau pra mostrar o volume nas calças apertadas, Adriano fazia a linha
distante, não conversava com ninguém, mais parecia um menino de colégio interno. E por incrível
que pareça, isso funcionava. Ele sempre arrumava uma grana boa na pista.
Com a crise, toda hora aparecia um garoto novo querendo fazer programa quase de graça, clientes
pedindo desconto ou pra pagar depois. E cada vez mais propostas pra fazer doideiras. Já tinha
visto e feito coisas que até mesmo Deus ia duvidar. Geralmente topava tudo, só não curtia dar a
bunda. Só dava se a proposta valesse muito a pena. Sabia se valorizar, aprendeu com um cliente
gringo que tem coisas que o dinheiro não pode comprar e geralmente essas coisas eram muito
desinteressantes. Coisas boas custam caro.
Se vendia, mas era existencialista. Questionava tudo, não entendia como alguém poderia ser
feliz com tanta gente morrendo de AIDS. A cidade falida. Desemprego, greves, escolas sem
professores. Igrejas, hospitais e hospícios lotados. Muitas vezes tinha vontade de gritar, sabia
que era inútil, no caos ninguém ouve nada. Por outro lado, achava maneiro ver os ricos protegendo
as suas casas com grades, com medo de assalto, de sequestro, medo de tudo. Ele tinha certeza
de que a guerra entre a favela e o asfalto estava só começando. Pegou o caderno e escreveu:
Copacabana não é princesa de nada. É uma puta Sodoma e Gomorra, Blade Runner.
Tem prazer caro e barato, é só escolher no cardápio de fios e nervos desencapados. Há vícios,
taras, aventuras, amor bem passado e com sangue.
Tem todo tipo de carne no catálogo. Um bestiário completo de mundos e submundos desumanos.
A Galeria Alaska é só a vitrine.

BABALU
Falava pra mãe que ia encontrar a namorada em Copacabana, tomava a bênção e saía andando
pelas ruas do Engenho de Dentro pisando duro. Não olhava nem para os lados, odiava morar
ali. Para sobreviver levava uma vida dupla - de dia era Luiz Otávio, trabalhava como office boy
e assistente de serviços gerais numa papelaria em Ipanema. Um rapaz negro, gordo, parecia
leso, mas era sonso, se fazia de bobo. De noite virava uma diva, a maravilhosa Babalu GG. O
nome Babalu pegou de uma música da Ângela Maria e o apelido GG ou Goela Gulosa, foi uma
homenagem carinhosa dos motoristas, cobradores e fiscais que ela atendia no ponto final,
quando voltava muito doida das noitadas. Muitas vezes o dia já estava nascendo e ela meio
desmontada, mas os bofes nem notavam, queriam era fazer uma sacanagem e gozar gostoso.
E modéstia à parte, eles diziam que ela era a melhor de todas, a verdadeira e insubstituível
garganta profunda. Fazia dupla e não se sabe como, mas até tripla penetração oral. Quando
perguntavam como ela conseguia, respondia:
- Amor, cada um tem seu talento. O meu é ser vadia!
Admirava o código do silêncio que existia entre os homens, principalmente dos que gostavam da
putaria. Podia passar pelos caras com quem tinha feito uma suruba na noite anterior, ela vestida
de rapazinho ou eles com suas famílias e era como se nada tivesse acontecido, parecia que
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nunca tinham se visto. No subúrbio até hoje é assim. No mundo todo é assim.
Quando pegava o 249 pra ir pra Zona Sul, respirava aliviada. Ser gorda tinha lá as suas vantagens,
as pessoas fingem que não te veem e nunca sentam do teu lado. Pelo menos ia até o Largo da
Carioca toda espalhada no banco. No centro da cidade encontrava com a Pérola Negra e Bya
Simpsom e o fervo começava. Davam pinta, falavam alto e rápido um dialeto com termos da
umbanda e gírias que só elas entendiam.
Embarcavam no 455, o ônibus era cor de abóbora e se transformava na Carruagem das Cinderelas.
A Pérola Negra morava no Estácio e era um negão alto e forte, trabalhava de estivador no Cais do
Porto. A bicha era bem servida de tudo, a mala era enorme: 23 centímetros e grossa. Dizia que
calçava 44, mas era mentira, dava pra ver que o pé da bicha ficava gritando no salto alto apertado.
A Bya Simpsom era mais musculosa ainda, já tinha trabalhado de segurança e ajudante de obra,
mas começou a trabalhar de camareira e foi virando mulher. Bom, pelo menos ela tentava. Com
um bom modelito decotado, peruca, salto alto e maquiagem, muita merda vira até goiabada.
Começaram o ritual de transformação e parecia que estavam gravando um programa de televisão.
A Bya começou a reclamar:
- Mona! Como é difícil colar os cílios com uma mão desse tamanho.
A Pérola Negra já tinha a resposta pronta:
- Tá boa, santa? Difícil é esconder os ovos e prender o pau pra trás com Emplastro Sabiá com o
ônibus em movimento.
Eu nunca soube o que era pior, se colar os cílios ou esconder a mala.
Estava chovendo quando chegaram no Posto Seis, e só a Bya tinha levado guarda-chuva. Imagina
a cena: três “viados” enormes se espremendo debaixo de um guarda-chuvas minúsculo, pra não
estragar a maquiagem. Elas sempre chegavam na Galeria Alaska tocando o terror. Sabiam que
assustavam e incomodavam as bichas da Zona Sul, que não se misturavam com as bichas do
subúrbio. Só lá pro final da noite, quando não rolava mais nada, na hora da xepa, é que algumas
até se pegavam. Claro que no dia seguinte elas nem se cumprimentavam. A Pérola Negra, que era
a mais requisitada, por causa da mala, sempre dizia:
- Meu amorrrr! Caguei pra elas! Meu negócio é gringo! Comigo tem que falar enrolado, ter cu rosa
e pagar em dólarrrrr.
Rolava preconceito sim. Achava um absurdo não ter sido ela, Babalu GG, o melhor boquete do Brasil,
a contratada para levantar os paus dos rapazes que trabalhavam no show A Noite dos Leopardos.
Corria a lenda de que era a Lete Letiére que chupava os rapazes. Não entendia como é que um viado
feio daquele jeito podia ter tanta sorte. Feia era pouco, a bicha parecia a mistura do Chucky com a
Elba Ramalho. Um dia ainda ia descobrir que macumba era essa em que a bicha ia. Até o Adriano,
que era o michê mais bonito e difícil de Copacabana, vivia de chamego com ela. Morria de inveja!
Quando passava perto do Adriano, o coração de Babalu disparava, ficava com as pernas bambas.
Tentou várias vezes chegar em cima e dar uma cantada, mas começava a tremer e perdia a
coragem. Perseguia o bofe a noite toda, quando via ele saindo com algum cliente, se torturava,
imaginava tudo que eles estavam fazendo no motel. Esperava ele voltar. Era uma obsessão, não
conseguia se controlar, parecia que o coração dela ia explodir dentro do peito.
Aliás, a Lete tinha ido buscar maconha pra elas e não voltava nunca, só faltava dizer que tinha rodado
ou perdido a grana. Se a bicha não trouxesse a taba ia rolar barraco! Adorava arrumar confusão!

NA GALERIA DO AMOR
Quando viu, já estava quase em frente ao ponto da Galeria Alaska. Lete tocou a campainha e
desceu do ônibus. Ficou furiosa quando ouviu o motorista dizer:
- Boa noite, princesa!
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Que vontade de mandar aquele paraíba filho da puta ir tomar no cu. Saiu correndo e já estava quase
na porta do teatro quando lembrou que tinha esquecido o guarda-chuva que pegara emprestado
com a Bya Simpsom. Tinha que tomar um banho de descarrego, era muito azar pra uma bicha só.
Ia voltar pra ver se ainda alcançava o ônibus, mas deu de cara com a Paula Tabacow. A sapatona
vendia um fumo meio malhado, mas era melhor que nada. A sapata estava arregada e ainda
disse que era um fumo especial e bem servido. Que doideira, tinha rodado várias bocas e do nada
conseguia a taba ali mesmo. Pegou dez trouxinhas pras bichas e duas pra ela fumar com Adriano.
Foi direto pro Jerez entregar o fumo pras bichas, que já estavam mamadas e falando alto. Estava
contando como tinha sido difícil, quando a Pérola Negra abriu o saquinho plástico e gritou:
- Bicha! Mas que taba é essa? Com esse cheiro de buceta da porra!
Pior que era verdade, o cheiro era tão forte que deu até vontade de vomitar! Cruz credo! Como é
que a Paula Tabacow podia fazer isso com ela! Bya Simpsom olhou pra ela com ódio e rosnou:
- Ih viado! Cadê o meu guarda-chuva?
- Desculpa, na correria, esqueci no ônibus. Fica tranquila, eu vou te comprar outro...
- Comprar outro? Tu quer morrer, desgraçada? Tu vai lá trocar essa maconha! E eu quero é o meu
guarda-chuva de volta!
Pérola Negra ainda completou:
- É isso mermo! E se tu voltar sem a nossa taba e o guarda-chuva da minha amiga nós vamos
retalhar a tua cara. Voa, viado!
Saiu correndo atrás da Paula, pra ver se conseguia trocar a mercadoria. Isso não podia estar
acontecendo, era desgraça demais pra um viado só. Apesar da chuva a Galeria estava lotada, a fila
pra ver os Leopardos dava a volta no quarteirão. Encontrou o Adriano, ele disse que a Paula tinha
vendido a mercadoria toda e se mandado pra Prado Junior. Caralho! E agora? Estava fodida! Adriano
falou que era melhor ela ir pro teatro trabalhar e resolver tudo com calma depois. Calma? Como?
Ele passou a mão no rosto dela, beijou-a na testa e disse:
- Fica tranquila, comigo aqui, ninguém vai encostar a mão em você.
Aquilo que era um homem de verdade. Ficou até mais calma. Entrou pela porta dos fundos do
teatro e quando chegou no camarim a Rogéria estava possessa!
- Onde é que a senhora estava, sua louca?
- Eu fui...
- Não quero nem saber! Bicha, se prepara, a Desireé está doente e você vai entrar no lugar dela.
- Eu?
- É, bicha, anda! Você vivia me pedindo pra te dar uma chance. Então é hoje! Vamos que eu vou te
ajudar a se arrumar e a senhora tem que arrasar.
Meu Deus! Não podia ser verdade. Adorava aquele número do filme Cabaré, mas substituir uma
das estrelas do show era demais pra ela. A Desireé, além de linda, era a melhor de todas. Depois
da Rogéria, é claro.
- Não vou conseguir! É muita responsabilidade. Eu nem sei a música direito...
- Sabe sim! Você já viu a Desireé fazendo esse número mais de mil vezes e a senhora vivia
imitando ela na coxia. Coragem, anda, se arruma e faz com energia, em cena tem que ter força!
Arrasa, viado! Eu confio em você.
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Foi tudo tão rápido, parecia que estava em transe, quando viu estava montada com aquele figurino
lindo, maquiada, em pé de costas para a plateia no palco escuro e a voz da Rogéria anunciando:
- Hoje, senhoras e senhores, vocês vão ver nascer uma estrela. Com vocês a maravilhosa, a
internacional Lete Letiére.
Soltaram a música, as pernas tremiam, deu um branco. Tinha esquecido tudo, a hora certa de
começar a dublar, a coreografia. Queria sair dali, ia ser um fracasso. Olhou pra coxia e viu a
Rogéria gritando e gesticulando como ela sempre fazia com as outras:
- Força, bicha! Viado no palco tem que ter energia...
A voz da Liza Minelli começou a canção no playback, virou para a plateia e timidamente começou a dublar:
“Maybe this time I’ll be lucky
Maybe this time he’ll stay
Maybe this time for the first time
Love won’t hurry away…”
Não via mais nada, o seu corpo se movia sozinho. Não sabia o que as palavras em inglês diziam, mas
sentia que era uma declaração de amor e enquanto cantava, imaginava ela e Adriano se beijando...
“He will hold me fast
I´ll be home at last
Not be a looser anymore
Like the last time and the time before
Everybody loves a winner
So nobody loved me
Lady peaceful
Lady happy
That’s what I long to be…”
A música crescia e ela também, não fazia a coreografia original, improvisava, era a dona de tudo,
aquela música, o figurino, o palco, tudo era dela.
“…Something’s bound to
Begin It’s gotta happen
Happen sometime
Maybe this time I’ll win.”
A música acabou, houve um segundo de silêncio que parecia durar séculos e de repente os
aplausos foram ensurdecedores, não sabia nem como sair do palco. Olhou pra plateia e não
acreditou, estava sendo aplaudida de pé.
A notícia se espalhou pela Galeria Alaska, nem dava pra acreditar. Até a Pérola Negra e a Bya Simpsom
foram cumprimentar e dizer que ela estava maravilhosa. Ainda com medo, perguntou pra Bya:
- E o guarda-chuva?
- Esquece, mona! Hoje a senhora é uma estrela. Agora eu quero mesmo é dar uns tecos.
Só faltava encontrar o Adriano. Foi pro ponto, onde ele ficava esperando os clientes e ele não
estava lá. Resolveu esperar um pouco, a Babalu GG se aproximou e disse sorrindo:
- Já tem um tempão que ele saiu com um cliente e até agora não voltou.
Começou a chover de novo.

O PASTOR ELIAS
No começo foi muito difícil, demorou um pouco para entender como enfrentar o inimigo de frente.
Por vezes se sentia pregando no deserto, os sacrifícios eram enormes. Nem tinha mais tempo
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pra se dedicar à família, quase não voltava mais pra casa, ficava em Copacabana e aproveitava
para pregar na rua, na porta dos bares e atrair mais ovelhas para o seu rebanho. Só podia ser um
desígnio de Deus. Por que logo ele foi o escolhido para guiar uma igreja dentro da Galeria Alaska?
Tudo ali era fruto do pecado, o nome do bairro, da rua. Onde já se viu um bairro ter o nome de um
ídolo de pedra esculpido por um índio?
Uma coisa era certa, em nome de Jesus, faria de tudo pra que um dia aquela galeria se
transformasse num lugar santo.
O Culto da Fogueira Santa tinha sido uma beleza. Era o dia mais procurado, a igreja ficava lotada de
pessoas de todas as idades procurando a salvação. Estava exausto, mas feliz. Saiu pra comer alguma
coisa e viu um rapaz, que há muito tempo observava. Ele era diferente dos outros. Por algum motivo tinha
certeza de que poderia colocar aquele menino no caminho da luz. Tomou coragem e puxou assunto:
- Boa noite, tudo bem?
- Mais ou menos, hoje choveu muito, o movimento tá fraco.
- Será que nós podemos conversar.
Todo mundo conhecia o Pastor Elias na Galeria Alaska, tinha fama de chato. Mas para Adriano
o que importava era o dinheiro. Se o Pastor pagasse, podia ler a bíblia inteira de trás pra frente.
- Pagando eu faço tudo, quer dizer, quase tudo. Uma hora de programa custa cento e cinquenta cruzados.
O cliente paga o táxi e o motel.
O Pastor Elias estava decidido, ia ter aquela ovelha no seu rebanho. Foram pra um motel no
Vidigal. A língua do rapaz parecia de fogo. Quando viu já estava nu de quatro com aquele anjo
lambendo ele todo, subindo e descendo pela coluna. Quanto mais pra baixo, mais tremia. Perdia
o controle, orava, gemia, misturava tudo.
- Não para! Vai mete, me come.
Adriano disse que penetração era mais caro. O Pastor implorava:
- Me come! Eu pago! Por piedade, me fode, me rasga!
Quando ele sentiu que finalmente ia ser penetrado de verdade, bateu uma sensação de remorso e
era cada vez mais incontrolável a vontade de sentir o pau do michê dentro dele. Chorava, rezava
mais alto, pedia pra meter com mais força, pedia perdão pra mulher, para os filhos, pra Deus:
- Senhor, me perdoa! Eu não valho nada! Sou o pior dos pederastas! Meu Pai, me perdoa...
Ele precisava disso, tinha que ser machucado pra se livrar dos pecados. Adriano fazia com mais
força e o Pastor enlouquecia. Nunca tinha sentido nada assim. Demorou, mas gozou como nunca
tinha gozado. Quando tudo acabou, veio uma sensação estranha, estava arrasado, morrendo de
vergonha e ao mesmo tempo, se sentindo leve. Olhou pra Adriano, que estava lavando o pau e o
sovaco na pia, e perguntou:
- Como você consegue viver assim mergulhado no pecado?
Lá fora chovia, o rapaz olhou para ele pelo espelho embaçado e respondeu com indiferença:
- Quem tá pecando é você. Eu estava só te comendo.
Adriano queria sair dali, nem se secou, começou a se vestir. O Pastor Elias perguntou:
- Quanto você cobra pra ficar a noite toda?
Estava apaixonado.
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Q U E M TÁ P E C A N D O
É VOCÊ
Daniel Murgel

Nascido em Niterói, RJ, Daniel começou sua formação
estudando gravura na UFRJ, e acabou se formando
como pintor. Nesse período, experimentou várias mídias e momentos da história da arte e a participação
em coletivos. Dono de um traço livre, ele resgata a
dinâmica da caricatura e da charge. Em suas instalações, usa elementos recorrentes como tijolo, cimento, terra e madeira, desenvolvendo uma espécie de
arquitetura e mobiliário poéticos que se movimentam
e se libertam de suas funções primordiais.
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MC MARTINA
COMPLEXO DO ALEMÃO

Nascida e criada no Complexo do Alemão, Zona
Norte do Rio, Sabrina Martina se apaixonou pela
poesia enquanto trabalhava em um evento de
literatura. Hoje, vê na poesia uma válvula de escape
da realidade na qual vive e um instrumento de
conscientização para outros jovens. Atualmente,
além de poeta, é rapper e produtora cultural.
Com sua vontade de fazer com que a poesia não
chegasse apenas ao público interessado no tema,
mas também a muitos outros jovens de periferia,
criou o Slam Laje, batalha de poesia que acontece
mensalmente no Alemão. Também é uma das fundadoras dos Poetas Favelados, coletivo que realiza
“Ataques Poéticos” em transportes e espaços públicos pela cidade. Seu grande sonho é entrar na faculdade e estudar Ciências Sociais.
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PRETOS
MC Martina

São os pretos que mais morrem, correm, sangram e levam chibatadas
Que estão lotando cada vez mais as senzalas
Num país que tem a terceira maior população carcerária.
Somos nós as principais vítimas de bala perdida
Por estarmos descalços, com cabelo pro alto ou sem camisa
Brasil, Rio, 2018.
A polícia que mais mata é enterrada de dois em dois dias no cemitério.
É pobre matando pobre
Preto matando preto
A falta de empatia tá tão grande
Que o povo entrou em desespero.
Alguns se corromperam e não respeitam os nossos mortos
A angústia bate no peito
Nem sempre é fácil ser tão forte.
Alemão. Zona Norte. Favela de lá sou cria.
Antigamente na minha infância, pulava o muro da vizinha.
Saía correndo por várias vias, andava por uns becos que nem sabia
Mas hoje só ouço os gritos da Tia Patrícia:
Para de brincar de pique-esconde! Sai da rua, menina!
Eu sou Martina, me amarro em mandar umas rimas
Mas ainda sonho em ser a primeira universitária da minha família.
Ando na contramão junto com os Poetas Favelados.
Resistimos, insistimos na moral, EXISTIMOS através da arte.
E quase sempre a chapa esquenta
O choque de realidade só aumenta
Leva dura, enquadrada, chicotada
Exército no Jacarezinho
Faz onze dias que os tiros lá não param.
Antes de encerrar, vou lançar algumas provocações e deixar no ar.
Quantos pretos já te deram aula?
Quantos são mortos todos os dias?
De quantos você já escondeu o celular?
Quantos você já viu passar no vestibular?
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26% dos pretos estão dentro das universidades.
Não somos nem a terça parte.
71 pretos são assassinados por dia no Brasil.
Você ainda tem dúvidas que o genocídio não tá acontecendo aqui?
Desigualdade, crueldade e machismo.
Sem prazer nenhum eu apresento a vocês, alguns elementos do racismo.
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BIOGRAFIAS
IMAGINÁRIAS:
A P E L E P R E TA
E A FA V E L A
Douglas Lopes

Fotógrafo, videomaker e artista visual. Nascido e criado no Morro do Timbau, no Conjunto de Favelas da
Maré, Rio de Janeiro. Viu na fotografia a possibilidade
de escrever histórias com a luz. Em 2013, começou
a fazer parte do Coletivo Maré, integrou a equipe da
Lona Cultural da Maré e da Associação Redes de
Desenvolvimento da Maré como fotógrafo. Em 2017,
entrou para a equipe do jornal comunitário Maré de
Notícias, onde até hoje faz um recorte fotográfico
voltado para o Direito à Cidade, Identidade, Memória,
Segurança Pública, Direitos Humanos, Educação, Arte
e Cultura, entre outros.
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MONIQUE NIX
MANGUINHOS

Monique tem muitas facetas. É escritora, poeta,
ensaísta, artista, performer, produtora cultural e
cineasta, formada pela Escola de Cinema Darcy
Ribeiro. Começou a escrever aos 14 anos e publicou seu primeiro livro, “Nefelibatismo”, de forma
independente. Em 2016, teve seu livro “Poemas em
Linha Reta” publicado pela Editora Texto e Território
e, em 2017, escreveu e dirigiu o filme “Cassandra”.
Em 2011, iniciou seus trabalhos como performer, no
Sarau de Manguinhos. Posteriormente, se apresentou em diversos espaços no Rio e em outros estados como Teatro Glaucio Gil, Bienal de Volta Redonda e Museu da Língua Portuguesa.
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DIALÉTICA
Monique Nix

I ato
Suborno Divino
Eu tenho dinheiro, mas não amor.
Tenho carro, somente dor, uma ilha, e um analista.
Quando eu morrer, vou direto para o céu.
Quero tudo programado, descrito num papel,
E só vou aceitar, se for o melhor do paraíso.
Aonde estão todos os santos, os puros, os sábios,
[meus amigos.
Minha linhagem
Vou pagar propina a Deus
Pra morrer melhor!
Vou pagar propina a Deus
Pra viver melhor!
Vou pagar propina a Deus
Pra morrer melhor!
Vou pagar propina, propina...
Se não aceitar
Aumento o valor
Caso não concorde
Renegocio o acordo
Mas se não fechar
Demito ele
DEUS vai para o INFERNO
E o DIABO assume o antigo cargo.
Vou pagar propina a Deus
Pra morrer melhor!
Vou pagar propina a Deus
Pra viver melhor!
Vou pagar propina a Deus
Pra morrer melhor!
Vou pagar propina, propina...
E por JUSTA CAUSA o DIABO foi promovido.
Quem acha que é DEUS para não me dar ouvidos?
Quanto será que custa DEUS?
Qual é o valor da morte? E o preço da sorte?
Em quantas prestações eu pago meu DESTINO?
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II ato
Ó ignóbil ser andrógino, que por ser sábio, pensa
[que sabe?
Qual é o verdadeiro conhecimento?
Sua meretriz informativa!
Sua posição é delimitação, contraposição.
O que há de verídico num mundo padronizado?
Diga o que sonhas, que direi quem és tu, fidedigníssimo
[ser desprezível.
Perdoai vossa/nossa estupidez humana, que
[infelizmente herdamos
De caracteres desse nosso DNA, que se denomina
[conservadorismo.
III ato
Pandemia
Espero que entenda, porque eu sou assim.
É endógeno, está em mim!
Não tenho sangue de barata, nem de cor azul.
Não preciso provar nada para ninguém!
Logo não aturarei desdém.
A alma é um moinho de vento
Sopro divino vetorial
Que assopra pensamentos
O pensamento é um ensaio para ação
É pura decepção!
O Superego ele não deixa, ele bloqueia:
Meu instinto, meu organismo, meu ser primitivo.
Não quero ter razão o tempo todo,
Sentir é muito mais espirituoso!
Toda vez que nos realizamos a nossa áurea muda
[de cor,
Purifica dor.
Espero que entenda, porque eu estou assim.
É endêmico, fuja de mim!
Cozinhei demais minhas vontades
Hoje o desespero é uma necessidade.
Vomitando poesia
Eu cuspo na hipocrisia, que logo cai na minha
[própria testa.
Pois eu só tento ser honesta.
Espero que entenda, porque eu fiquei assim.
É epidêmico, corra de mim!
Fuja enquanto há tempo,
Pois posso te contaminar a qualquer momento
Com meus tormentos, com tanto sofrimento...
Mas quem nunca chorou?
Quem não sente dor?
Espero que entenda, porque eu mudei.
É pandêmico, eu me equivoquei!
Eu tive que mudar de planeta!
Pra me libertar.
A depressão é uma doença altamente contagiosa,
É imune da lógica.
Vamos mudar de narrativa,
Somos os autores de nossas vidas.
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QUEM ACHA QUE
É D E U S PA R A N Ã O
ME DAR OUVIDOS?
Alexandre Vogler

Doutorando em Linguagens Visuais pelo Programa
de Pós-Graduação da Escola de Belas Artes – UFRJ.
Professor do Instituto de Artes da UERJ. Desenvolve
desde 2000 trabalhos em contexto público e sistemas
de comunicação tais como Atrocidades Maravilhosas,
Fumacê do Descarrego, Olho Grande, Tridente de
Nova Iguaçu e Retrofit. Realizou as individuais: Base
/ Tridente NI, Centro Cultural São Paulo, 2009; Abre
Caminho e O Condomínio, na Galeria A Gentil Carioca,
2007 e 2005 respectivamente e Pintura de Fresnel, no
Paço Imperial, RJ, 2018.
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RAQUEL DE OLIVEIRA
ROCINHA

Raquel nasceu em 1961, porém descobriu-se
poeta somente em 2005. Pelo sonho de se tornar
professora, acabou se formando em Pedagogia
e se apaixonando pelas palavras, o que a revelou
escritora e poeta. Através da sua poesia, Raquel
diz traduzir seus sentimentos pelo mundo. Nela,
encontrou uma nova forma de viver através da sua
paixão por escrever.
Desde 2013, participa da Festa Literária das
Periferias e tem como objetivo quebrar preconceitos
e estimular a troca de conhecimentos. Para Raquel,
a FLUP abriu as portas do seu pensamento como
escritora. Em 2014, lançou seu primeiro livro “Só por
Poesia”. Em 2015, publicou seu primeiro romance
chamado “A Número Um”, que já tem contrato
assinado para virar filme. Em 2016, o seu conto
“O Uniforme” da coletânea “Eu me Chamo Rio”
foi publicado na França. Atualmente, Raquel está
preparando o seu segundo romance.
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UM LUGAR ONDE NUNCA ESTIVE
A ILHA DESCONHECIDA
Raquel de Oliveira

Pediu-me um professor que continuasse Saramago no conto “A Ilha Desconhecida”. Temi! Como
dar continuidade à obra de um mestre tão divinal? Então, entrando em minha alma, Saramago falou
comigo: “Os bons e os maus resultados dos nossos ditos e obras vão-se distribuindo, supõe-se que
de uma maneira bastante uniforme e equilibrada, por todos os dias do futuro, incluindo aqueles,
infindáveis, em que já cá não estaremos para poder comprová-lo, para congratularmo-nos ou para
pedir perdão, aliás, há quem diga que é isto a imortalidade de que tanto se fala”. (José Saramago)
Zarparam à tardinha. Navegavam nas asas de um amor que desconheciam.
Ela acreditando. Ele confiando.
E assim foram em busca da Ilha Desconhecida. Aquela que ninguém acreditava existir. Onde os
campos eram fartos. Sempre verdes. De seara madura, sempre pronta para a colheita. Onde os
visitantes seriam saudados por pássaros canoros com plumagem de cores divinais.
A caravela saberia onde encontrá-la, pois seria guiada pelo Vento do Norte. O vento da
prosperidade. O vento da bonança e da esperança. O vento bom, que traz terra à vista.
O fato de serem a única companhia um do outro tornaria a jornada prazerosa - sim, estavam
profundamente apaixonados. Enfim se enxergaram. Homem e faxineira! Juntos, na mesma
busca: a verdadeira identidade!
O homem insistia em alcançar seu objetivo, desejava encontrar a ilha. Sabia que ela existia, assim
como sabia que o mar é tenebroso. Apenas não a conhecia, mas quando chegasse a ela sairia de
si e saberia quem realmente era! Às vezes é necessário sair da ilha para ver a ilha! Assim como
não nos vemos se não sairmos de nós mesmos!
Os dois conversavam enquanto comiam a comida que o homem havia trazido, mas depois
acharam melhor dormir. Desta vez sabia como encontrar a faxineira. Estavam próximos agora.
Dividiam o mesmo sonho e, debaixo das estrelas, sob um mar manso e suave, deitaram nos
braços um do outro. Dormiram olhando o Firmamento e admirando a lua que, cheia, cobria tudo
com sua claridade, servindo como cobertor. Sua luz aquecia os sonhos que teriam nessa noite. O
manso balanço embalava os amantes, trazendo o sono mais tranquilo e os sonhos mais doces.
O calor gostoso do sol da manhã acordou-os, trazendo a realidade como companheira de viagem.
Lembraram que a observação atenta era muito importante para que sobrevivessem àquela
turbulenta travessia.
Sabiam que os suprimentos acabariam. Poderiam morrer à míngua. Contavam até aquele
momento com a sorte dos marinheiros de primeira viagem. É só por falta de experiência que
não temem o mar e o veem como uma estrada feliz e segura. Se o mar fosse colhido por uma
tempestade ou o vento mudasse, ou a chuva caísse pesada... o que seria deles?
Puseram-se, então, a observar tudo em volta, na expectativa de qualquer detalhe que anunciasse
terra. Nada mais importava! A sobrevivência latejava e insistia, exigindo cuidado! O medo de
morrer os movia!
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O sol já ia caindo no horizonte quando um grupo de gaivotas chamou a atenção do homem.
Seguiriam os pássaros e certamente encontrariam terra firme. Qualquer que fosse! O homem
do leme sentiu alívio pois, agora, algo mais importante clamava dentro de si! Deveria proteger a
faxineira! Isso era mais importante que tudo agora! Proteger a mulher amada! Colocá-la segura,
abrigada, amparada! Percebia como suas necessidades mudaram. Seus interesses eram outros.
Olhava-a com ternura! Admirava-a! Sua coragem, sua gentileza, sua beleza. Tudo o fascinava.
Precisava encontrar terra. A Ilha Desconhecida já não era tão desesperadamente importante!
Pouco a pouco o manto negro da noite engolia a luz do sol. As estrelas brotavam repentinamente
no céu, como flores na primavera. E o medo dos viajantes acompanhava seu desenrolar até que a
lua surgiu alaranjada no horizonte escuro, imponente e senhora de si como um orixá.
A lua alta lançava sua sombra sobre o mar, como uma grande mancha ameaçadora. À sua volta
pairava uma neblina densa, impedindo completamente a visão. Porém, sua silhueta trazia a paz
de volta ao coração do homem do leme, que depois de tanta perturbação voltou a acreditar em
dias melhores. Havia alívio no olhar que trocaram quando decidiram ancorar.
Decidiram que só iriam desembarcar quando os primeiros raios de sol anunciassem um novo
dia. Seria um belo dia! Deitaram-se lado a lado. Não precisariam sonhar naquela noite. O sonho
havia se tornado realidade e esperava lá fora, tão logo o sol surgisse. A Ilha Desconhecida estava
lá, esperando. Homem e faxineira descansariam, afinal! Quando desceram da caravela, a ilha
se apresentava com toda sua elegância, desafiando-os. O homem percebeu que o terreno era
inóspito. Íngreme! Pedregoso! Vegetação parca, e em nada parecia-se com sua ilha tão sonhada.
A faxineira, acostumada com as decepções da vida, nada dizia. Olhava disfarçadamente para
o homem, amando-o mais ainda! Admirando sua coragem! Desapontado, ele nada percebia,
mas aprovava o apoio da companheira. Ambos se sentiam ameaçados pelo desconhecido. Mas
qualquer coisa seria melhor do que morrer de fome e sede no meio do mar.
Descortinaram um morro, sobre o qual pequenas habitações se penduravam, como que suspensas
no ar. A arquitetura fora do comum o fez pensar em um poder superior. Esse poder superior é que
deveria suster, com suas mãos poderosas, aquelas construções tão frágeis!
De onde estavam, podiam ver o movimento das pessoas e uma construção em volta do morro.
Uma fortaleza construída com pedras. Com grandes portões de madeira. Parecia ser o castelo
do Rei.
Os dois viajantes atravessaram seus portões andando devagar. Olhavam tudo em volta e só uma
pergunta dominava os seus pensamentos: aquela era a sonhada Ilha Desconhecida? Cheia de
habitantes incomuns? Um misto de alívio e curiosidade se apossava de seus corações!
Conforme avançavam, a estranheza os incomodava, parecia que estavam invisíveis. Apurando
mais o olhar, puderam perceber que a população que estava trabalhando, indo e vindo com
balaios nas costas, era de cegos. Eram todos cegos! Não podiam vê-los! Isso era assustador!
Parecia um grande formigueiro! Formigas cegas! O homem interpelou uma das pessoas, que se
assustou com o toque. Gritando, chamou a atenção dos outros cegos, que logo se aglomeraram
em volta deles. O homem pediu para ver o Rei do lugar. Os moradores ali reunidos o levaram até
o Rei, que os recebeu curioso.
Foram tratados com deferência, pois eram os primeiros visitantes da Ilha Desconhecida.
Prepararam um grande jantar, para o qual toda a corte foi convidada. Todos estavam curiosos,
querendo saber a razão da visita dos navegantes.
O rei contou-lhes a história do lugar. Disse que a ilha era um refúgio. Os cegos que moravam ali
tinham sido segregados em seu local de origem. Tinham sido lançados ao mar para morrer. Aquela
sociedade foi criada pelos poucos que resistiram à travessia, pelos que conseguiram chegar vivos.
Adaptaram-se ao local, construíram suas casas e criaram estratégias de sobrevivência. Fazia três
séculos que tinham chegado à ilha, na qual podiam viver de maneira que sua deficiência não
causasse impedimento ao desenvolvimento de sua descendência e de sua comunidade. Criaram
recursos para acolher a nova geração que, como o homem do leme pôde constatar, não conhecia
outra realidade.
O homem ficou muito triste consigo mesmo. Sentiu até vergonha! Desperdiçara grande parte
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da sua vida procurando a si mesmo e ali, bem na sua frente, uma sociedade de cegos havia
encontrado meios para sobreviver com uma dignidade que ele próprio jamais encontrou para si.
Viviam felizes e nem se davam conta do que nunca tinham visto. Isso realmente não importava.
Bastavam-se com a realidade que haviam criado para si, para os seus. A busca pelo verdadeiro
“eu” não tinha significado nenhum para aquelas pessoas. Estavam satisfeitos. Isso foi um choque
para o navegante!
Deram a palavra para o homem do leme. Quando ele começou a contar sua história, ela já não
lhe parecia tão relevante. Contou os detalhes que os levaram até a ilha. Abraçado à faxineira,
apresentou-a como sua. Dividiu seus anseios, seus medos, as angústias que nortearam a viagem,
a busca desesperada pela Ilha Desconhecida. Um misto de estranheza e frustração o invadiu ao
perceber que seu relato não empolgou seus interlocutores.
Seu instinto ainda não sossegara! Sentia um certo desconforto. Como que uma ameaça pairando
no ar. Apesar de cegos, aquelas pessoas viviam muito bem. Tudo ali mostrava uma certa fartura,
um determinado conforto que não combinava com o ambiente lá fora. E eles ali, a corte, usavam
vendas pretas nos olhos. Era o que os diferenciava dos demais. Dos plebeus!
O jantar continuou e o homem ficava cada vez mais intrigado! Observando os serviçais, via
claramente que, embora cegos, movimentavam-se com desenvoltura. A faxineira observava seu
homem. Gostaria de ler seus pensamentos. Sentia-se insegura ali! Aparentemente, não havia
nada que pudesse ameaçá-la, mas mesmo assim algo lhe dizia que tinha que permanecer atenta,
desconfiada. Abraçou-se ao homem do leme com tanta força que ele a olhou suavemente,
tentando acalmá-la. Agora, bastava um olhar e entendiam-se perfeitamente. Quando o jantar
terminou, foram convidados para pernoitar no castelo, mas preferiram voltar para a caravela.
Dormiram aquela noite sob as estrelas, em terra firme. Seus corações continuavam sentindo o
doce balanço do mar. A faxineira entregou-se ao sexo como jamais havia feito - nem com ele nem
com os outros homens que conhecera antes dele! Amaram-se como se fosse a última vez!
Aparentemente tudo ia bem. Mas seus corações e instintos diziam outra coisa!
Quando amanheceu resolveram conhecer a ilha. O Rei deixou-os à vontade para ver tudo o que
quisessem. O homem gostaria de encontrar um paradeiro para si e para sua amada. Poderiam ser
felizes ali? E a busca? Conversavam enquanto andavam. Decidiram que se as condições do lugar
permitissem, ficariam. Parecia que a procura de ambos terminaria na Ilha dos Cegos.
Conheceram as pessoas. Todos queriam compartilhar. A cidade de casebres dependurados
sobre o morro gritava, chamando-os. E foram....
Era um emaranhado de caminhos confusos. Íngremes. Em cujas encostas casinhas tristes,
habitações frágeis, feitas de uma mistura de barro e folhas, se equilibravam a custo. O conjunto
dava a impressão de um asilo com velhas desamparadas e inválidas, se encostando e se
aquecendo umas nas outras.
Era uma cidade à parte. Tudo muito simples mesmo. Muitos moravam ali. Famílias grandes.
Muitas crianças. O contraste com a parte baixa incomodou o homem. Contou sua história. Foram
muito bem recebidos pela população, mas foi nítida a apreensão com que reagiram quando o
casal demonstrou interesse em morar ali. Disseram-lhes então que só poderiam se instalar ali
com o consentimento do dono do morro. O homem e a faxineira se entreolharam curiosos. Dono?
Um dos moradores se ofereceu para levá-los até o patrão. (Sim, patrão! Era assim que chamavam
o dono do morro.)
Ele morava num casarão na parte mais alta do morro. Era uma construção sólida. Feita de madeira
boa. Em nada parecida com as outras. Portões altos, que se abriram assim que chegaram. Dentro,
um grande pátio e muitos homens tomavam conta do lugar. Estavam armados e não eram cegos.
O patrão os recebeu dentro da casa. Num grande salão, no centro do qual estava a poltrona
na qual o patrão os esperava com uma venda nos olhos. Mas o homem já estava desconfiado
dos que usavam as tais vendas e, reparando nos movimentos, percebeu que eram diferentes,
mais desenvoltos. Menos limitados. Depreendeu que as pessoas de venda tinham algum grau
de visão. E concluiu: eram elas que dominavam a ilha. Era isso que ele sentia incomodar. Ali,
na ilha, os cegos, mais precisamente no morro, eram todos escravos. Sentiu o sangue gelar!
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Temeu por sua companheira! Olhou-a de soslaio e percebeu que ela compreendera tudo, assim
como ele. Entreolharam-se. Nesse encontro já estava marcada a decisão de, a qualquer sinal de
perigo, sairiam dali juntos, fosse como fosse. Não atravessaram o mar, enfrentando a morte, para
sucumbirem ali, naquela ilha, na mão de ladrões de liberdade e de sonhos!
O patrão ouviu friamente o relato dos navegantes. E decretou friamente: se quisessem ficar ali
teriam que abrir mão dos seus olhos.
Como assim abrir mão da visão? - perguntaram.
Qualquer dúvida que ainda tivessem foi dissipada com a aproximação de um dos guardas,
trazendo um ferro em brasa. O casal se abraçou e pediu humildemente que os deixasse ir embora.
Continuariam a busca pela Ilha Desconhecida. Aquela que realmente iria acolhê-los.
- Se é assim, quero que deixem a ilha ainda esta noite - ordenou o patrão, levantando-se da
poltrona.
- Amanhã de manhã, não quero ver nenhum vestígio da passagem de vocês por aqui!
O patrão saiu sem olhar para trás.
O homem e a faxineira foram conduzidos para fora do casarão e escoltados até a saída da cidade.
No caminho até a praia nenhuma palavra. Caminhavam abraçados. Apoiados um no outro. Não
só os seus corpos, mas seus corações, estavam mais juntos do que nunca!
Enquanto preparavam a caravela para zarpar foram envolvidos por um misto de alívio e
medo. Ainda não tinham coragem de falar palavra alguma. Só a pressa os movia. Precisavam
urgentemente de suprimentos e água, pois não sabiam quanto tempo passariam no mar.
A noite já ia alta, estava tudo pronto para a partida. Sentaram-se para comer e armazenar energia
para a viagem. Ouviram então um chamado que vinha de fora. Da praia. Era um grupo de cegos
pedindo para subir a bordo. O homem jogou a escada, todos subiram e foram até a cabine para
explicar a razão da visita. O grupo era formado por duas mulheres e quatro homens já maduros.
Um deles explicou ao homem do leme e à faxineira que eram escravizados e vendidos a outras
ilhas. Trabalhavam nas terras do rei e plantavam uma erva que era muito popular em outras
ilhas, que o dono do morro comercializava do outro lado da ilha. Era sócio do Rei. Chegaram há
muito tempo com uma tripulação de piratas e dominaram tudo, escravizando o povo. Quem não
obedecia, morria!
O homem do leme explicou que entendia bem o que eles estavam passando, mas se surpreendeu
quando um dos cegos lhe perguntou se poderiam ir juntos. O casal se olhou e mais uma vez seus
olhos conversaram. E naquele momento entenderam o que tinham ido fazer ali. Entenderam que
a viagem continuaria.
- Sim - anuiu o homem do leme.
O cego saiu e sacudiu os braços no ar. Começaram a aparecer diversas pessoas saídas do mato.
Todas iriam naquela viagem. O grupo era grande. Havia crianças, homens jovens, adolescentes
e mulheres videntes, além de um grupo de cegos de todas as idades. Agora o homem do leme
e a faxineira riam. Todos riram com eles, entendendo que estavam juntos no mesmo propósito!
Partiriam em busca de uma vida melhor!
E a caravela partiu. Dessa vez, com tripulação. Embora, partissem rumo ao desconhecido, a viagem
tinha novo objetivo! Aquele destino percebido pelo homem do leme muito antes de aportar na Ilha
dos Cegos. O mesmo destino que a faxineira também buscava, desde o começo da viagem! O
que os cegos e todos os habitantes daquele lugar que tiveram coragem de embarcar queriam.
Viam agora! Viam que o ser humano vive de buscas, de sua curiosidade infinita. O homem do
leme olhava sua tripulação com orgulho! Iam em busca da Ilha Desconhecida que, agora, era bem
conhecida de todos ali! Habitava dentro de seus corações e se chamava liberdade! Partiam em
busca da verdadeira liberdade! Da Ilha da Liberdade!
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A ILHA
DESCONHECIDA:
O LUGAR
ONDE ESTOU
Nadam Guerra

Estudou Teatro, Mestre e Doutorando em Artes (UERJ).
Criador do Grupo UM em parceria com Domingos
Guimaraens, um manifesto pelo fim das fronteiras
das artes, que organizava esculturas imateriais,
humanogravuras e chanchadas conceituais. Com
Michel Groisman, criou o “caminhozinho” um jogo em
que o público é o tabuleiro. Desde 2008, mantém o
Materializador de Sonhos, que resulta em escultura e
oráculo. Atualmente desenvolve a religião futurista pósapocalíptica dos 12 filhos da Virgem do Alto do Moura
e se dedica à Residência Artística na Ecovila Terra UMA.
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RODRIGO SANTOS
SÃO GONÇALO

Rodrigo sempre leu muitos livros e acredita que a
leitura se tornou um refúgio da sua difícil realidade.
Segundo ele, os mundos fictícios viraram seu porto seguro quando o seu mundo real desmoronava.
Logo, sua vida mudou com a descoberta de que ele
também era capaz de criar esses mundos fantásticos e de que ele também tinha o poder de usar sua
escrita para resgatar os outros.
Rodrigo tem 42 anos, é pai de Miguel, marido de
Maria Isabel, flamenguista, escritor, professor e
corredor de rua. É um dos criadores do projeto “Uma
Noite na Taverna”, um sarau mensal que durou 13
anos em São Gonçalo. Foi vencedor do prêmio FLUP
PENSA em 2012 e é autor de “Máscaras sobre Rostos Descarnados”, “Brechó de Almas”, “Mágoa” e do
romance “Macumba”, além de figurar em mais uma
dezena de coletâneas no Brasil e no exterior. Já jogou bola com Zico e já viu um peixe-lua.
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B A R ATÁ R I A
Rodrigo Santos

Lenita odiava anos pares. Foi em um ano par que sua avó morreu, e em seu enterro aconteceu
a segunda pior coisa de sua vida: aproveitando a tristeza e a desatenção dos adultos, Lenita se
soltou da mão de sua mãe e foi caminhar pelas alamedas do cemitério, enquanto ia o cortejo. Ao
passar por cima de uma sepultura — ela não sabia que em cada uma daquelas caixas de cimento
com tampas parecidas com a da caixa d´água havia um defunto — a laje, já velha, cedeu, e Lenita
caiu dentro do buraco.
A queda foi curta, pouco mais de um metro, e Lenita aterrissou sobre madeira podre, que também
logo cedeu sob suas perninhas gordas de criança. De súbito, viu-se deitada de costas no fundo
da cova, olhando o céu através de uma moldura retangular, como em uma janela horizontal.
Imediatamente, dezenas — dezenas não, centenas — de baratas começaram a subir em seu
vestido, seus braços, seu rosto. Aquelas baratas do cemitério, que comiam a carne podre dos
defuntos (o coitado que havia sido enterrado no buraco onde caíra Lenita já era apenas um
emaranhado de coisa seca e roupas velhas) agora subiam em sua pele rosada. Quando a menina
abriu a boca para gritar, as perninhas ásperas das baratas alcançaram seus lábios e começaram
a entrar em sua boca. Ela piscava, e sentia as baratas circulando suas pálpebras e cílios.
Não podia chamar por socorro, nem quando viu baratas saindo das órbitas vazias do semicrânio
ao seu lado. Apertava os lábios com tanta força que eles perderam a cor. Ela se debatia, mesmo
com a dor no osso partido da perna, se sacudia na tentativa vã de espantar aqueles insetos, mas
era inútil, era como se afogar, o movimento fluido de milhares de coisas pequenas, marrons e
cheias de patas arranhando cada centímetro de seu corpo, entrando por suas roupas e vãos.
Lenita não faz ideia do tempo em que ficou dentro da cova, mas em algum momento um grito
de surpresa e júbilo fez descerem braços adultos para trazê-la à tona. Na lembrança das baratas
entrando em sua boca, a menina passou dois dias sem falar ou abrir a boca sequer para comer
— não com medo de que baratas entrassem, mas que alguma tivesse ficado lá dentro e saísse.
Mais três dias no hospital tomando soro, e sendo interrogada por toda a sorte de tias atenciosas,
e Lenita voltou para casa. Crianças têm uma recuperação impressionante de traumas violentos,
escondendo esqueletos em armários que nem elas mesmas conhecem. Não demorou para a
pequena seguir viagem nas brincadeiras e escola, não podendo apenas — óbvio — ver baratas.
Agora Lenita odiava anos pares, e também baratas.
E foi em um ano par, 1970, que Lenita foi presa pela repressão. A televisão alardeava o “milagre
econômico” do governo Médici com o inchaço do PIB, e nas ruas as pessoas eram presas,
torturadas e desapareciam sem deixar vestígio. Muitos amigos conseguiam ir para o exílio, mas
Lenita ficara e decidira lutar. Suas ações no movimento revolucionário a deixavam orgulhosa,
estava lutando para salvar o Brasil das mãos de facínoras inescrupulosos e cruéis, e foi essa
convicção ideológica que a fez entrar de cabeça erguida na cela, mesmo com a boca inchada
e dois dentes quebrados. Suportaria, suportaria todo tipo de violência e tortura infligida pelos
seus captores, mas não trairia seus companheiros. Morreria, se necessário, para que as gerações
posteriores pudessem gozar de algo que ela crescera sem: liberdade.
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A convicção é pétrea, mas a carne é mole, e se rompe com facilidade. Durante vários dias Lenita
permaneceu nua, entre outras presas, enquanto os seus algozes se revezavam em choques,
espancamentos e estupros. Viu um brutamontes — que os outros chamavam de “Parrudo”
— quebrar a mão de tanto socar seu rosto, não se lembrava de quando abrira os olhos totalmente
pela última vez. As coisas começavam como uma conversa amigável, do tipo “eu posso te ajudar,
é só você me dizer alguns nomes”, e terminava com terminais jacaré sendo acoplados em seus
mamilos, antes da chave ser virada e ela sentir cada volt entrando pela sua pele em forma de
raios imaginários. No quarto dia foi pior, foram todas colocadas em fila e molhadas por uma
mangueira de incêndio, sob o pretexto de banho. Depois, encheram a sua boca de sal, e naquela
hora o choque foi quase insuportável. “Pela revolução”, ela pensava, “pela liberdade”, trincando
os dentes como um cachorro com cinomose enquanto a lâmpada incandescente oscilava com a
variação de carga.
Lenita já perdera a noção do tempo — junto com outros dentes — mas ainda mantinha o ódio, e
o ódio alimentava a sua esperança. Ela não sabia, mas era a manhã do oitavo dia, quando após
mais uma sessão de pauladas e beliscões de alicate, um de seus algozes, um baixinho com
um bigode fino e uma tatuagem do escudo do Flamengo no antebraço a quem chamavam de
“Cazarré”, disse algo que a fez tremer pra dentro.
“Eu tenho uma ideia, Parrudo, que vai fazer essa piranha falar. Vamos chamar o Coronel Barata”.
E saiu da sala.
Barata. A simples menção da palavra fez Lenita cerrar os lábios inchados até perderem a cor. A
lembrança das milhares de pequenas pernas serrilhadas rabiscando entre seus poros lhe trouxe
calafrios. “Mas é só o nome de mais um torturador”, pensou, quando viu o Cazarré voltar à sala
com uma caixa de sapatos.
“Abre as pernas dela aí”. Parrudo, mesmo com uma de suas enormes mãos engessada, segurou
seus dois joelhos e forçou para trás. Nua como estava, a posição deixava seu sexo exposto. Não
era a primeira vez que seria violada — uma vez os prendedores jacaré da máquina de choque
foram apertados em seus lábios vaginais — mas Lenita agora tentara fechar desesperadamente
as pernas. Quando Cazarré abriu a tampa da caixa, suas pupilas dilataram e ela voltou a ter seis
anos de idade. A caixa estava cheia de baratas. Rindo, ele pegou uma, dessas grandes, de esgoto,
e colocou na entrada de sua vagina.
“E agora, você vai dizer quem eram os outros componentes da sua célula terrorista ou não?”
Lenita achou o grito que calara no fundo da cova. Com o polegar, o demônio empurrou a barata
para dentro dela. A estrutura áspera do inseto e o seu desespero em fugir a arranhava por dentro.
Ela gritava, e gritava, e se debatia inutilmente com os braços amarrados, fazendo a corda de sisal
cortar a pele de seus pulsos. Na sua cegueira seletiva, ela via apenas o escudo do Flamengo do
braço de Cazarré e seu sorriso.
A primeira barata sumiu dentro de si. O carrasco meteu a mão na caixa e voltou com mais um
punhado. “Ah, então a comunistinha tem medo de baratas?” — ria em uníssono com Parrudo, que
segurava suas pernas. “Vamos ver quantas baratas cabem nessa xereca arrombada!” Os insetos,
pressionados contra a palma da mão do algoz e sua virilha, buscavam loucos algum lugar por
onde fugir, e ela sentia, sentia cada um deles entrando em sua vagina machucada, como tentaram
entrar em sua boca e em seus olhos naquela sepultura. Ela implorava, e ouvia a voz de Cazarré
dizer “Calma, não tem pressa nenhuma, temos todo o tempo do mundo”, enquanto as últimas
barreiras de sua coragem caíam sob aquela desumanidade.
E ela falou. Não voluntariamente, ou consciente de estar condenando seus companheiros à
morte, mas falou. Em seus berros insanos, ela disse tudo o que queriam ouvir: nomes, lugares,
ações. Aquele inferno era muito mais do que poderia suportar.
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Só se deu conta dois dias depois, quando foi vestida, encapuzada e largada na Central do Brasil
às 3 da manhã. Em casa, sua família comemorava seu retorno e seus amigos arranjavam sua
viagem para o Chile, mas em seu íntimo vinha a todo momento a lembrança daquela cela escura e
das patas serrilhadas se esfregando na pele fina de sua vagina. Mas o pior era a certeza, mesmo
obscura, de que havia destruído a operação e a vida de todos aqueles que a apoiavam. “Você
viu que o Randolfo sumiu?” — sussurrou um companheiro às suas costas, e Lenita se retirou,
sentindo algo se embolar entre seu estômago e sua garganta.
Na cozinha, ela olhou para o quadro de fios entrelaçados pretos e vermelhos que seu pai envergava
na parede, e tremeu. Nunca ligara para futebol, não saberia sequer dizer a escalação da seleção
brasileira que iria disputar o tricampeonato no México àquele ano, mas o escudo daquele time
nunca mais sairia da sua mente. Ela fechava os olhos e via a garatuja rabiscada no braço de
Cazarré, enquanto ele empurrava aqueles insetos asquerosos para dentro dela.
- … e eu só odeio três coisas: barata, anos pares e Flamengo. — na mesa do Amarelinho, na
Cinelândia, Lenita ria e gesticulava com o cigarro na mão. Mesmo detestando futebol, aceitara o
convite dos amigos para assistir à final do campeonato no bar, apenas pelo prazer do reencontro.
Não que não se frequentassem vez em quando, claro, mas era difícil reunir todo mundo de uma
vez só — principalmente o Alemão, que calhou estar de férias com a família no Brasil.
- Então é melhor nem beber cerveja, porque o banheiro daqui deve ser cheio de baratas!
- Ah, mas eu seguro a onda. Estou aqui vendo o jogo do Flamengo com vocês, não estou?
Foram anos difíceis para todos, mas aqueles que sobreviveram não tiveram outra opção senão tocar
a vida. Alguns entraram na política, outros continuaram sua luta nas salas de aula, nos escritórios.
Houve aqueles que decidiram apenas viver. “Aquilo quebra alguma coisa dentro de você, e não
tem mais conserto”, disse-lhe Carmem, uma vez, quando se encontraram nas Casas da Banha,
alguns anos depois de Lenita ter voltado do Chile. Lá ela terminou os estudos, e quando regressou
após a Anistia retomou a sua trajetória, mas não deixava nunca de lembrar aos seus alunos da
Universidade o quão perigosos são os caminhos do autoritarismo. O horizonte novamente se
ensombrecia, e a História parecia — mais do que nunca! — fadada a repetir-se em farsa.
- Mas o Mengão hoje vai ser campeão! — Randolfo era o mais empolgado, e o mais bêbado.
Envelhecido pelo alcoolismo, teria morrido nos porões do inferno se não fosse a intervenção
de um tio, que era Capitão de Fragata. Ele nunca soube quem o havia dedurado — assim como
nunca conseguira se livrar do álcool que usava como terapia de vida — e essa era mais uma das
mágoas que Lenita carregava em silêncio.
- Que cara é essa, Lê?
- Ahn… Nada não, está começando a me dar vontade de mijar.
“Bonito isso, uma professora universitária falando que precisa ir mijar?”, disse alguém na mesa,
suscitando imediatamente uma querela sobre a mulher poder falar o que ela quisesse e que esse
patrulhamento era machismo. Mas aí o jogo começou, e todas as atenções foram capturadas.
Lenita riu e decidiu tomar coragem para ir ao banheiro. Em plena noite de quarta-feira, as ruas
estavam lotadas com uma torcida só, já que o outro time era de fora do Rio. Dentro do bar, alguns
se reuniam em bandos, outros bebericavam solitários, mas em tudo havia o rubro-negro que
Lenita tanto odiava: bandeiras, bonés, chaveiros e tatuagens.
Tatuagem. Lenita gelou. Em uma mesa do canto, próxima ao banheiro, um homem de cabeça
branca olhava atentamente para a TV por cima do balcão. Estava muito velho, a pele enrugada em
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torno dos olhos e da boca, o escudo do Flamengo em seu braço um pouco desbotado, mas era o
mesmo símbolo maldito que assombrava seus sonhos. “Cazarré”, ela sussurrou para si mesma,
receosa de ser vista.
Era uma mulher de idade avançada, já quase se aposentando, com dois filhos criados e três
casamentos malsucedidos, mas naquele momento o medo que tomou seu coração a transformou
naquela garotinha no fundo da cova. Cerrou os lábios até que ficassem brancos, para conter o
grito de desespero, como fizera há tantos anos. Quase podia sentir as patinhas minúsculas em sua
bochecha. De maneira irracional, quando viu já voltava para a mesa, sem sequer ter ido ao banheiro.
Mesmo em meio à discussão acalorada sobre uma possível falta, seu transtorno não passou
despercebido.
- Você está branca, Lenita, o que foi? — sentiu a frieza das próprias mãos quando Samanta as
envolveu.
- Não, nada… é que… — as palavras encontravam dificuldade. — Deve ter sido minha pressão.
- Come alguma coisa, vem.
Será que ele a havia visto? Se viu, não esboçou reação. “Daquela distância e naquela idade, não
deve nem enxergar a televisão direito”, riu para si mesma, de nervoso. Tanta estrada percorrida
e, agora, a menos de vinte passos, lá estava um dos homens que haviam ajudado a quebrar
algo dentro dela — como lhe dissera Carmem, um dia, na fila do caixa de um supermercado
que nem existia mais. Impune, displicente, quase inofensivo. “Inofensivo o caralho”, sussurrou
com os dentes trincados e as unhas já fazendo pequenos buracos na palma de suas mãos. Os
choques, as pauladas, os socos, as baratas; a violação extrema a que fora submetida sob risadas,
o alcoolismo de Randolfo, a morte de Sílvia, Jorge e William.
- Não melhorou? — Samanta era um amor de pessoa, desde os tempos de escola. Sempre
preocupada com todos, a ponto de ser inconveniente.
- Estou melhorando… Olha o jogo, vai começar o segundo tempo já!
- Ok, mas qualquer coisa fala, tá?
Por sorte, o juiz apitara e as atenções todas agora se voltavam para aquele monte de homem
correndo atrás de uma bola. Lenita acendeu um cigarro, e depois outro, e depois outro. Aos
poucos seus dedos voltavam a ganhar cor, e suas pernas paravam de tremer. Mais um chopp, e
outro, e tudo parecia se normalizar. Mesmo sabendo que bebia a poucos metros de um monstro.
A vontade de ir ao banheiro começou a se fazer incômoda. “E se ele me reconhecer?”, pensava,
ao mesmo tempo que reconhecia improvável tal ideia. “São muitos anos, ele não deve se lembrar
de cada um que torturou…” Queria ter coragem de ir lá e dizer na cara dele, daquele velho filho
da puta o quanto o odiava, o quanto tinha asco por tudo que ele representava. “E se eu falasse
para alguém da mesa? Com certeza o Cazarré havia torturado mais alguém ali…” Mas sabia inútil.
Ia estragar o jogo, o momento, a vida. Uma reação violenta de um de seus amigos — o Rand,
talvez, bêbado como um gambá — podia trazer consequências absurdas. Até que se explicasse,
seria apenas um grupo espancando um idoso. E quantos dali não bloquearam a lembrança para
poderem viver em paz? Valeria a pena compartilhar pesadelos tangíveis?
- … melhor ir agora.
- Oi, Sam?
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- Eu disse que se você for ao banheiro, é melhor ir agora. O jogo está terminando, e pelo visto vai
ser empate, nenhum dos times quer jogar.
- E se acabar empate?
- Vai pros pênaltis, e todo mundo vai correr pra mijar no intervalo.
- Tá, eu vou. — disse Lenita, virando a tulipa vazia como se ainda tivesse algum chopp lá, apenas
para retardar o momento de encarar mais uma vez seu algoz.
- Então vai, vai que eu peço outro pra você. Você está branca. Vai, vai. — disse Samanta, quase
expulsando sua amiga da cadeira.
Lenita ergueu-se de repente todos os césares, e foi em direção ao bar. O banheiro ficava no fundo,
um corredor apertado com uma pia, espelho e duas portas marcadas ELE e ELA (com o A do ELA
já desbotado na madeira amarela). E entre ela e as baratas que ela sabia lá dentro, Cazarré. Seu
bicho-papão particular.
Cada passo era uma agonia. Em sua mente, ouvia os gritos dos companheiros das celas
adjacentes, via dentes e borras de sangue no chão. E o velho lá, preocupado apenas com o final
do jogo. Deslocou-se em sua frente como se desfilasse em um pelotão de fuzilamento. Seus
dentes se comprimiam a ponto de sentir a prótese se deslocar em sua gengiva. De esguelha, viu
a tatuagem, viu os dedos grossos a segurar a tulipa suada, a pele grossa cicatrizada dos punhos
que haviam arrancado tantas confissões.
E passou. Mais alguns segundos e teria se mijado toda, pois sequer teve tempo de se acocorar
no vaso imundo. Com a visão turvada pelas lágrimas que não conseguia segurar, viu um pequeno
ponto escuro se movimentar na parede, no canto de seus olhos. “Uma barata”, seu maxilar agora
tremia, e as lágrimas correram na bochecha quando apertou os olhos. Lá fora, a multidão gritava
pelo término do jogo. Lenita não se preocupou nem em se secar, temia estender a mão e o bicho
asqueroso subir por seus dedos. Mas agora teria que enfrentar o outro bicho asqueroso, lá fora.
Saiu do banheiro em um salto, e deu de cara com o torturador. “Com licença, minha filha”, sussurrou,
avançando em direção de seu WC. O corredor era apertado, só passavam dois se estivessem
frente a frente. Lenita parou e sentiu suas costas se pegarem à parede, quase em necessidade
de fusão com os azulejos quebrados e sujos, mas mesmo assim a barriga protuberante do velho
roçou no seu quadril, fazendo subir arrepios medonhos pelos seus antebraços, e fazendo-a
perceber pela primeira vez que era maior do que ele. “Velhos encolhem”, ainda passou por sua
cabeça.
A porta escrita ELE se fechou, e Lenita não se mexeu. Lá fora, um grito denunciava o sucesso do
primeiro pênalti batido pelo time que odiava. Ela respirou fundo, e conseguiu se mover para a pia.
Sentiu a água fria correndo em suas mãos trêmulas, o barulho semelhante ao barulho da urina
do velho caindo na água suja do sanitário, por detrás da porta, e olhou-se no espelho. Seu rosto
estava esmaecido, como se todo o sangue estivesse se evadido para algum outro corpo que não
o seu. E na palidez ela viu as linhas de seu rosto, linhas do tempo e linhas causadas pelos punhos
de Cazarré. Era um velho, e agora estava ali, a menos de dois metros dela.
No momento em que a multidão lá fora gritava e comemorava mais um gol, ela ouviu a descarga,
e a porta se abriu. Suas mãos ainda estavam sob a torneira, a água correndo, e Cazarré ficou ali,
esperando. Lenita não tinha coragem de olhar para ele, nem sequer se mover, quando ouviu sua
voz, que mesmo envelhecida, trouxe para si o desespero de tanto tempo atrás: “Calma, não tem
pressa nenhuma. Temos todo o tempo do mundo”.
Lenita avançou com o ombro na direção do peito do velho, e o lançou para a porta escrita ELA,
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com o A desbotado. Sem equilíbrio ou força, seu corpo foi caindo para trás, com os braços
buscando algo em que pudesse se agarrar, a tatuagem do Flamengo virada para cima.
Lá fora, mais um grito de júbilo. Dentro do banheiro, Cazarré apenas gemeu quando sua bacia se
chocou contra a beirada do vaso sanitário. “Filho da puta”, Lenita disse entre dentes, sem abrir
totalmente os lábios, sem gritar. “Desgraçado!” ela deu uma pezada com a sola do pé no ombro
direito do homem caído, que sequer teve tempo de se proteger. Sem avaliar o risco do ato,
começou a disparar socos na cabeça do velho, um após outro, intempestivamente, sem prática
ou método, apenas ódio. Tanto a falar, tanto a jogar na cara daquele monstro, os anos de exílio,
a morte de seus amigos, a dor que sentia em seus ossos, a sensação desagradável que lhe dava
o sexo ao se lembrar das baratas em sua vagina, tudo, tudo. Mas Lenita não falava, apenas batia,
batia por todos os séculos, por todas as dores.
O velho não se movia, e Lenita parou. Respiração ofegante, punhos machucados e manchados com
o sangue de seu — outrora — algoz. “Você sabe quem eu sou, filho da puta?”, disse, baixinho. Cazarré
não esboçou reação. A cabeça pendida, o rosto coberto de pequenos rasgos, parecia respirar com
dificuldade. Ela se abaixou e pegou em seu queixo. “Olha pra mim. Você sabe quem eu sou?”
Inesperadamente, os dedos de Cazarré se fecharam fortemente em seu punho. Abrindo com
dificuldade apenas o olho esquerdo, o menos inchado, ele disse: “Deve ser alguma comunistinha
de merda que eu comi quando era da DOPS”.
Assustada, Lenita tentou puxar o braço, mas subestimara a força do velho. Ele começou a rir,
os lábios fendidos, os dentes manchados de sangue. Ela começou a se desesperar, puxou com
um safanão a sua mão, e nada. “O que você vai fazer agora, sua comunistinha de merda?” No
desespero, ela buscou alguma coisa com que pudesse acertar o velho que começava a querer se
levantar. E sua mão esquerda achou. Algo pequeno, áspero e frio, que se moveu e arranhou a pele
fina de seus dedos. Uma barata.
Lenita pegou a barata, e enfiou no olho esquerdo de Cazarré. Empurrou com o dedão, como ele
mesmo já empurrara para dentro dela uma vez, a barata, sentido se romper a massa gelatinosa do
olho do velho. Ela empurrava, e empurrava, até sentir o seu polegar quente e melado, se movendo
dentro da cabeça do homem. Ele gritou, e seus gritos se confundiram com outro grito de gol lá
fora, um grito maior, de vitória, de fim de campeonato.
Os dedos grossos do velho escorregaram de seu punho, libertando-a. De pé, ela olhou pela última
vez para o corpo desfalecido no chão do banheiro, e fechou a porta, com ele lá dentro. Quando
lavava o sangue das mãos, um homem entrou no corredor que dava pros sanitários gritando “É
campeão! É campeão!” e foi mijar.
Lenita saiu sorrindo, e a primeira imagem que captou da televisão era a de vários jogadores de camisas
rubro-negras se abraçando, e as palavras piscavam “Flamengo —Campeão da Copa do Brasil!”.
Ela apenas sorriu. Quando chegou à mesa, gritou com força, como nunca se permitira antes, se
juntando aos amigos: “É CAMPEÃO! É CAMPEÃO!”
- Ué, mas você não odiava o Flamengo? — perguntou-lhe a esposa do Alemão, em um português
desajeitado e de pouca prática.
- Sim. E baratas, e anos pares.
- E não tem mais?
- Não, hoje tudo é festa! — disse Lenita, esfregando nervosamente o polegar da mão esquerda
contra o indicador.
Hoje, tudo era festa.
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B A R ATÁ R I A

(M A L D I TA S B A R ATA S!)
És uma Maluca

O És uma Maluca é um núcleo independente de produção e experimentações artísticas que surgiu em
2014, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, com foco na
cultura colaborativa. Em seu primeiro ano de existência, atraiu mais de 3 mil pessoas, criando um novo
fluxo na Zona Norte de uma cidade historicamente
marcada pela concentração cultural no seu eixo Centro-Zona Sul. Sua missão é expandir e agregar novos
formatos, talentos e audiências poéticas a partir de
uma plataforma autossustentável e horizontal.
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VIVIANE SALLES
CIDADE DE DEUS

Viviane Salles é antropóloga formada na PUC-Rio,
contista, poeta, editora e fundadora do movimento
literário da Poesia de Esquina.
Coordena o Laboratório do Pensamento Livre, centro de pesquisa localizado na Cidade de Deus voltado a temas ligados à periferia, cultura, comunicação,
direitos humanos e cidadania. Viviane já viajou aos
Estados Unidos para pesquisar sobre os movimentos antirracistas e a diáspora africana. Atualmente,
se dedica à edição de livros de poesia via Esquina
Editorial.
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T R I B O, T E M P O E D A N Ç A
Viviane Salles

Para Eliane Haas e Mônica do Patrocínio
“Linha Amarela e Grajaú-Jacarepaguá fechadas por intensos tiroteios...”, disseram na rádio. O
pensamento salta imediatamente para a minha mãe e avó, que já deveriam estar saindo de casa,
na Cidade de Deus, pra me encontrar no Grajaú. Lentidão, coração acelerado. Rio de Janeiro e sua
brisa infernal. Minha irmã ligando, já vinha primeiro do Estácio. Toda agitada, pra variar:
- Onde elas estão?
Se fosse combinado, não saía tão sincronizado nos perguntarmos ao mesmo tempo.
“Fazia tempo que eu não encontrava uma flor tão bonita no caminho como a que eu vi ontem. Vai
comigo até o meu último dia de passeio e balanço” - entra a voz da escritora Letícia Brito.
- Essas rádios estão enlouquecidas! Como alternar notícias de confrontos com poesia?
“Um helicóptero foi derrubado por traficantes na Cidade de Deus…”
***
Chamada do rapé. Saudação à Terra. Consagração do tabaco. Orí na terra. Memórias do ventre
da minha mãe: confortável, quente e puro. Sessenta e oito graus, nuca e joelhos em fogo. Meus
olhos ardendo em chamas como as tantas pedras avós. Ancestralidade. Sabedoria primordial.
Quatro direções na busca por conhecimento. Quanto tempo para se aguardar por um sopro de
vida, mãe? O que é que eu poderia ter pedido ou agradecido junto a esta profundidade que eu
tenha me esquecido? Será que a gente ainda pode engatinhar em direção à vasilha de água sem
perder de vista o caminho de volta? Verdadeiro segredo é perceber a hora exata para que certas
coisas se materializem, ganhem vida e movimento. Colher não vem antes de se plantar. Morrer
não vem antes do florescimento – e sequer pode. Meu Babalaô tem me dado instruções valiosas
– agora, mesmo que pareça muito difícil, ainda é possível respirar. O vento da porta da gratidão
diz que mudanças são necessárias e o ritmo é esse, intenso e também neutro, em pleno outono.
Quem não se abrir para elas, quando chega o momento, pode congelar na fotografia.
Inútil essa tentativa de resistência ao que se pode sentir. Ao que se pode ver com máxima precisão
ao longo do percurso solitário, de tantas descobertas pela existência. Escuridão absoluta e
incomum – luz no topo da cabeça, pra equilibrar. Mesmo que com terra em cada fio de cabelo,
mesmo que eu tenha batido com a cabeça na pedra e um galo vermelho tenha tatuado minha testa.
Quantos sentimentos controversos se pode sentir ao mesmo tempo: soam como milhares. Já
não sei responder questões complexas após certo horário. Tenho me sentido moderadamente
envelhecida, aos trinta e dois anos - para as mulheres da nossa família é uma idade tardia para
a escolha de gerar uma criança. Minha avó tinha vinte quando teve você, mãe. Você, vinte e dois
quando gerou minha irmã e vinte e cinco quando eu nasci.
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Cerveja especial na geladeira e o seu prato preferido, carne assada com arroz primavera, para te
esperar e contar a maior novidade do mundo. Que meia hora demorada e inteira de ansiedade em
que estou mergulhada. Sentimento de espécie rara. Agora, mãe, a sereia do tempo se manifesta
em Terra para dizer que chegou a vez do meu ritual de geração de vida e logo mais uma mulher –
só aumenta e floresce este nosso reino feminino.
Sentimento maternal, silhueta e ritmo já agora presente de luta/proteção. Quanta alegria e
surpresa essa gravidez... Vou contar primeiro para minha mãe, depois conto pro pai da criança. Se
eu espalhar isso, talvez xs amigxs e conhecidxs achem estranho. Mas nunca prometi a ninguém
no planeta que eu planejava ser uma mulher convencional ou de comportamento previsível.
Minha avó sempre foi uma rainha de correntezas. Impressionante a forma como segue fluindo
em amor, força e coragem, apesar das tempestades. Espero que receba com alegria a notícia
da primeira bisneta. Com certeza vai. Talvez ela até já saiba, tem coisa que se fica sabendo por
intuição, mesmo antes da partilha através da palavra. Família de matriarcas. Ventre de força
feminina: comando da nossa tribo.
Simone, lembra-se bem das histórias e origens da nossa avó? Dona Avelina, indígena potiguara
da Paraíba, fundadora da Igreja Universal do Reino de Deus, na Cidade de Deus. Mulher de Jesus,
mas que levou a nossa mãe para iniciar para Exu com Iansã no Candomblé. Nossa mãe, que
fugiu do roncó antes do término da iniciação. Sei bem de onde vem a minha ventania própria pra
encarar as situações difíceis que surgem no caminho. Essa minha vida que sempre foi intensa
e de magia. Pequenas confusões que vão surgindo como professoras, vêm para nos mostrar
caminhos sobre como fortalecer o amor. Almoço em família marcado hoje pra comemorarmos
a nossa união.
***
- Alô, mãe?
- Oi… - voz frágil e assustada.
- Onde estão?
- Estamos num uber dando ré na altura do Lins. Um medo absurdo, filha! Hoje pela manhã muito
tiroteio na Cidade de Deus... Sua avó sempre fica muito nervosa. Já não queria sair. Quando
percebemos a trégua, pegamos uma van até a Freguesia. Era o único transporte... Os ônibus
tinham parado de rodar. Aí, na Freguesia conseguimos pedir um carro...
- Caiu um helicóptero e tudo! Por que vocês não ficaram em casa, MEU DEUS? A gente podia ter
combinado outro dia! As senhoras estão loucas?
- Um helicóptero! Nossa… Agora? A rotina tem sido essa na Cidade de Deus. Você sabe. Medo
paralisa. Se todo dia a gente deixar para depois, aí que a gente morre de vez.
- Mantenha a calma. Qualquer princípio de conflito, abaixem-se no carro. Estamos todas
preocupadas. Mas agora precisamos manter a calma. Vocês aí e a gente aqui. Vai terminar tudo
bem. Vai terminar tudo bem...
***
Em momentos difíceis, me vem à memória o ritual do Temaskali. Força da natureza. Quatro
elementos. Terra, fogo, água e ar. Valorização do sagrado feminino, do planeta e da vida. Armas
são a negação de tudo isso. Insano. Não consigo separar espiritualidade e compreensão da vida
terrena, acho que daí vem a minha escolha de querer entrar na universidade pra cursar ciências

68

sociais. Espero iniciar ano que vem.
Tenho começado a entender a razão dos meus interesses: compreender sobre poder, política,
Estado, relações humanas, desigualdade e mercado. O que está acontecendo com as pessoas?
Por que tanto ódio, armas, conflitos, riscos e violência? Por que são os mais pobres as principais
vítimas de tanta violência de Estado e invisibilidade? Qual o papel das instituições nesse cenário?
Quem está lucrando com tanta morte, sangue, venda de armas e drogas? É possível outra lógica
que não seja a de extermínio de uma juventude indesejada? Quem derrubou o helicóptero?
Sei que não será possível meditar em silêncio na cachoeira e retornar às minhas atividades
mundanas sem me conectar a tudo aquilo que sempre me moveu, no sentido de colocar energia
de mudança nas questões que precisam se transformar também no externo...
***
Minha mãe e avó chegaram muito mais tempo depois ao infinito do relógio do que a meia hora
inicialmente prevista. Com medo, nervosas e irritadas, Simone as recebeu à porta. O caos na
esfera psíquica das pessoas atinge as pessoas por todos os lados - e não somente os que vivem
nos bairros periféricos e têm medo de se tornar alvos, ainda que não tenham nada a ver com
o crime organizado. E quem só passa pelas vias expressas, mesmo que por curto espaço de
tempo, também pode experimentar um sentimento similar - que pode navegar entre a sensação
de exposição a riscos a pânico.
Após o imenso susto do dia, pude enfim reunir o matriarcado, acolher a minha mãe e avó em casa
e então contar a melhor notícia que eu poderia.
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