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Editorial
Homo hominis lupus. A rotina de vida 

urbana, moderna, civilizada, criou em nós a 
impressão de que o homem evoluiu, de que 
venceu a besta primitiva e suplantou-a por 
educação, ética, razão. Claramente, basta uma 
acirrada final de campeonato para que essa 
fina camada comece a rachar e dê um 
vislumbre da natureza selvagem do homem. 
Dê um passo à frente e a situação piora: tire – 
por uma calamidade, caos urbano, guerra 
civil – os mínimos pilares de ordem civil de 
uma sociedade e o “por favor” e “obrigado” 
transmutam-se rapidamente em sangue. 
Saramago, por exemplo, em Ensaio sobre a 
cegueira mostra com riqueza de detalhes o 
quão rápido todos os valores ocidentais 
podem ruir diante do inesperado. 

No Poligrafia Revista deste mês nos 
dedicamos a explorar um terrário da 
humanidade. Confinados em um misterioso 
acidente no metrô, pouco a pouco, os 
personagens vão revelando suas naturezas, 
abandonando a civilidade em busca da 
sobrevivência. 

Em cada um dos contos do Polistórias 
abordaremos um fragmento diferente de uma 
mesma história: Lucas Carvalho nos dá os 
primeiros indícios do que ocorrerá através de 
uma sessão de psicoterapia com um dos 
sobreviventes; Gabriel Sant‟Ana mostra um 
breve trecho de um passageiro em suas 
reflexões sobre as pichações nos bancos do 
vagão; Luciano Cabral nos imerge em uma 
densa narrativa centrada em dois músicos do 
metrô; Jonatas Tosta abordará a situação 

através do transtornado olhar de um 
professor de biologia dependente de 
remédios controlados. Encerrando com 
minha contribuição, temos o diário de uma 
jornalista que investiga, anos mais tarde, o 
que ocorreu no fatídico dia do acidente no 
metrô carioca, construindo a narrativa 
através de diversos pontos de vista. 

Em Caixa de Sobras, Santos Passos 
inicia uma vertiginosa fuga da cena de crime 
que o levará aos confins da cidade em busca 
de um refúgio. Ao encontrá-lo, contudo, sabe 
que o passado não o deixará descansar por 
muito tempo. 

O Altergrafia desse mês recebe o autor 
norte-americano Harold Emert, que traz um 
conto detetivesco entre o humor e o suspense. 
Narrando uma história ambientada no Brasil, 
a perspectiva de um estrangeiro ainda nos 
ajuda a refletir sobre as diferentes formas de 
se ver o país. 

Luciano Cabral, no Metagrafia, 
prossegue com suas reflexões literárias, 
abordando, esse mês, dois temas de grande 
interesse para o ofício da escrita: a primeira 
impressão em uma história e como a 
velocidade de uma narrativa é importante 
para determinados efeitos de leitura. 

Divirta-se! 

 

Pedro Sasse 

 

  



Poligrafia Revista Confinamento Ago-Set/16 

 

 

4 

POLISTÓRIAS: Confinamento 

 

No dia 28 de Janeiro de 2013, pela manhã, houve um apagão que paralisou boa parte do metrô 
carioca, mantendo diversos passageiros presos entre estações por mais de meia hora.  O caso, 
ainda que excepcional, não chamou muita atenção, uma vez que não causou maiores problemas. 
Na época, contudo, fóruns antimidiáticos e sites de credibilidade duvidosa começaram a divulgar 
um segundo evento no mesmo dia. Um trem teria ficado preso entre duas estações, a caminho da 
Glória, mantendo seus passageiros confinados por mais de dez horas seguidas. Ainda que os 
detalhes sobre o caso tenham sido discrepantes, ele se tornou um trend topic durante algum tempo. 

Uma vez que o incidente não foi publicado pelos grandes grupos jornalísticos (salvo certos 
indícios, como na foto abaixo, do G1), o tema caiu no esquecimento. Hoje a maior parte dos sites, 
que antes divulgavam a notícia, sequer existe mais. Um assassinato recente, no entanto, reavivou 
o caso. 

Há um mês, a morte de uma jovem 
jornalista por causas misteriosas foi seguida 
pela publicação de um suposto caderno de 
anotações, com dados que apontam para 
o Incidente Glória – nome dado ao estranho 
evento no metrô. Sem acesso direto ao diário, 
tivemos que confiar no PDF enviado por um 
membro da comunidade Conspiracy,do 
Reddit. Nem mesmo ter acesso ao scan do 
caderno original foi possível, pois alegou-se 
que informações contidas ali (como a 
caligrafia da jovem assassinada) poriam em 
risco a família da jornalista. 
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Entretanto, ainda que carecesse 
de credibilidade, o arquivo 
ganhou atenção dos mesmos grupos que 
antes espalharam a notícia do próprio 
evento. Caindo no gosto do público por 
seu conteúdo intrigante, ele se tornou 
recentemente uma espécie de bíblia 
underground das conspirações cariocas. 
Assim, teorias para explicar o episódio 
proliferam. Grupos antigoverno veem no 
caderno do Incidente Glória a prova cabal 
dos desmandos do Estado e 
da manipulação midiática. Algumas 
comunidades falam em experiências 
militares. Até sites de ufologia estão 
interessados no assunto. 

Escavando os confins da internet, é 
possível encontrar não só teorias, mas 
também documentos: dados sobre a 
gigantesca UITP e a extensão de sua 
influência; as relações profundas da 
administração do MetrôRio com a política 
a nível nacional através daOAS; fotos que 
supostamente teriam sido tiradas dos 
próprios vagões; fotos do site da 
concessionária na hora do incidente, e de 

um importante portal de notícias na manhã seguinte (antes de ser retirado do ar). Somado a isso, 
há trechos de entrevistas compiladas pelo usuário Semperveritas, do Reddit. Segundo ele, 
foram gravações feitas por um dos passageiros do metrô que chegou a ver a situação do vagão na 
manhã seguinte ao evento. 

Sem querer atestar a veracidade da história, nem tampouco duvidando de sua 
possibilidade, nós decidimos recontar esse momento ímpar de mistério na 
cidade. O Poligrafia entrou em contato com alguns membros do Conspiracy e teve acesso aos 
trechos mais completos de algumas das supostas entrevistas transcritas (alguns fragmentos 
podem ser encontrados na versão em PDF do caderno). 

Apresentaremos, então, os contos produzidos sobre este incidente. Quatro de nossos 
membros, utilizando diferentes recursos narrativos, ficarão responsáveis por editar e organizar 
cada um dos depoimentos. Tentaremos, contudo, ser fiéis ao texto original. 

O quinto e último conto do ciclo será o arquivo PDF com o caderno transcrito. Ele servirá 
para que os leitores possam confirmar o rumo de nossas pesquisas. Com estas histórias, 
esperamos  trazer um pouco mais de luz ao misterioso caso do Incidente Glória. 
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Quando eu contar até três... 
Lucas M. Carvalho 

 

(estalo do botão) 

(chiado) 

Terapeuta: Eu estou gravando para 
meus próprios registros, está bem? Ninguém 
vai ter acesso a isso. Finja que o gravador 
nem está aqui. 

Mateus: (resmungo inaudível) 

(barulho de papéis sendo folheados) 

T: Muito bem. Posso te chamar de 
Mateus? 

M: É melhor. 

T: Mateus, então. Me dá apenas um 
minuto. (pausa de cinco segundos). Pode 
ficar à vontade. Está confortável no sofá? 

M: Se eu não dormir... (risadas) 

T: É a primeira vez que tem uma seção 
de psicoterapia, Mateus? 

M: Não. Minha avó me leva todo mês, 
sabe? Mas a gente resolveu tentar outra 
psicóloga dessa vez. 

T: Por que a sua avó te levava na 
terapia? 

M: É porque... Eu sou fechado, não 
tenho muitos amigos. Brigo algumas vezes. Já 
falei muito sobre isso com a outra doutora.  
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T: E você gostava de conversar com 
ela? Tem algum motivo pra ter interrompido 
as conversas? 

M: Minha avó reclama que eu não 
contava tudo pra ela. Ela achava então que se 
fosse um doutor homem seria mais fácil, que 
eu não ia ficar com medo do que você iria 
pensar.  

T: E você tem vergonha? 

M: É que as pessoas geralmente não 
levam muito a sério esse tipo de assunto. Elas 
não sabem. (suspiro profundo) Eu não me 
importo. Eu só não quero que o pessoal da 
escola saiba que eu venho no psicólogo. 

(silêncio de cinco segundos) 

T: Muito bem. Se eu perguntasse 
„quem é Mateus Fagundes‟, qual seria sua 
resposta? 

M: É... Sou eu. 

T: Sim. E quem é você? Fale-me. O que 
você faz, o que você gosta. O que não gosta. 
Quero conhecer você. 

M: Ok... (suspiro) Bom, eu tenho treze 
anos. Ainda estou na escola, mas já escrevo 
no blog “Segredos Revelados”. Você nunca 
deve ter visto, eu posso te mostrar depois. 
Escrevo artigos de criptozoologia e ufologia. 
Sabe? As pessoas pensam que sou eu quem 
escreve sobre os Iluminati, mas essa não é 
minha área. É mais ufologia mesmo, eu 
estudei bastante. A gente não ganha dinheiro, 
mas eu não to nem aí. É legal, tem uns 
hangouts, podcasts e mesas redondas às vezes.  

(silêncio de sete segundos) 

T: E por que você se interessou por 
essa área? 

M: Eu... (silêncio de quatro segundos) 
Acho que as pessoas são burras demais por 
acreditar em tudo. Na verdade é o contrário 
do que você tá pensando. Elas simplificam 
muito as coisas... Eu só gosto de pensar que 

sempre tem muito mais coisa além do que a 
gente sabe.  

T: Quando você começou a pensar 
assim? 

(silêncio de quatro segundos) 

M: Pode desligar? 

T: O quê? 

M: O gravador. (silêncio de três 
segundos) Eu não vou conseguir falar com ele 
ligado.  

(silêncio de cinco segundos) 

T: Tudo bem. 

(barulho do aparelho sendo 
manuseado) 

T: Pronto. (as vozes agora estão mais 
distanciadas do microfone)  

M: Está desligado? 

T: Está sim. 

M: Ok. (sussurro quase inaudível) Em 
quê você acredita? 

T: Como assim, Mateus? 

(silêncio de quatro segundos) 

M: O que você sente quando olha lá 
pra cima? O que pensa sobre alienígenas, 
aparições etc.? 

T: Eu sou espírita, acredito em Deus. 
Mas isso não vai fazer diferença para nossa 
conversa, Mateus. Confie em mim, eu estou 
aqui somente para ajudar. É isso o que te faz 
ficar nervoso, Mateus? Se sente perseguido? 

(silêncio de cinco segundos) 

M: Aconteceu uma coisa. Eu era muito 
pequeno. Foi antes disso tudo. É difícil dizer, 
porque as lembranças são tão embaraçadas... 
Eu era pequeno mesmo, antes de eu saber ler. 
O problema é que as coisas dessa época são 
imaginadas. Tipo... Eu me lembrava de uma 
casa cheia de livros no meio da neblina, e 
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minha mãe disse que isso nunca aconteceu. 
Sabe? Daí eu não sei se ela esqueceu ou se eu 
inventei. Outra vez eram balões cheios 
d‟água, dentro de uma floresta. Sempre achei 
que era verdade, sempre pedia pra minha 
mãe pra voltarmos lá, então percebi que 
aquilo nunca existiu. Eu sei lá. Mas nesse dia, 
não tem como ser mentira. Aconteceu 
mesmo. Eu acho. Aconteceu porque tinham 
outras pessoas. Eu não sei o que houve, mas 
elas sumiram, enterraram o assunto um 
tempo depois. Eu fiquei com aquilo na 
cabeça, procurei aquelas pessoas... e até achei 
alguma coisa. Cheguei a escrever um artigo 
pro blog, mas ficou tão estranho que tive 
medo de publicar e ficar nada a ver. As 
pessoas iam achar que era apelação, e a gente 
ia perder credibilidade. 

(silêncio prolongado – dez segundos) 

M: Foi no metrô aqui do Rio. Minha 
mãe me levou pra visitar minha avó. Fiquei 
jogando videogame com meu tio. Na volta, 
era de tarde, eu tava cheio de sono. Só lembro 
de ter dormido no colo da minha mãe, bem 
pesado mesmo. Quando a voz anunciava a 
nova estação, eu acordava com aquela 
sensação de areia nos olhos, querendo nunca 
chegar, porque ia ter que levantar. Acordar 
era quase insuportável. Então eu dormi 
pesado. Pesado demais. Percebi que já era 
para estarmos em casa há muito tempo... 
Levantei a cabeça, as pessoas estavam 
nervosas. (suspiro) Perguntei pra minha mãe 
o que estava acontecendo. Ela disse que era 
só um problema no trem, e que logo voltaria 
a andar. (a voz falha, trêmula). Eu... 
Aconteceu tanta coisa. Sabe quando você 
sonha, sabe que sonhou, parece que foi 
ontem, mas não consegue lembrar direito? É 
como se tivesse uma névoa escurecendo a 
lembrança?  (respiração ofegante)(silêncio de 
oito segundos) 

T: É a primeira vez que você fala no 
assunto? 

(resmungo)  

T: Tudo bem. Continue. 

M: Eu não sei. A gente ficou preso lá 
por um tempo. Eu acho que fomos todos 
abduzidos (silêncio de dois segundos) O que 
foi? Você acha engraçado?  

T: De jeito nenhum, Mateus. Estou 
ouvindo atentamente. Acredita que foi como 
as histórias que você escreve? Foi por isso 
que começou a se interessar pelo tema? 

M: Acho que foi como o caso Antônio 
Villas-Boas. Já ouviu falar? Só que foi o trem 
inteiro. A gente não tava mais nesse mundo. 
Mas eu não lembro de muita coisa. Eu podia 
pensar que tinha imaginado, mas dias depois 
as pessoas estavam se mobilizando, depondo 
na polícia... Depois tudo sumiu. Acho que é a 
Síndrome do Esquecimento nos Abduzidos. 
(silêncio de dois segundos) Você é 
psicólogo... Já conversou com pessoas 
abduzidas antes? 

T: Já sim. (silêncio de quatro segundos) 
Vamos voltar ao trem. Você disse que algo 
aconteceu ali. Mas você não estava sozinho. 
Sua mãe estava com você. O que ele pensa 
sobre esse dia? O que ela se lembra? 

M: Eu não sei. Ela morreu. Adoeceu 
naquele mesmo ano, e agora minha avó cuida 
de mim. 

(silêncio prolongado – 15 segundos)  

T: Você disse que as conversas com a 
outra doutora nunca deram resultados. Bom, 
Mateus, vamos tentar algo diferente hoje. 
Vamos reconstruir a origem do seu trauma. 
Você quer saber de verdade o que aconteceu 
naquele? 

M: Quero. 

(barulho de papéis folheados) 

T: Sua avó está lá fora, não é? Vou 
precisar pegar uma assinatura dela antes. 
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(Silêncio. Som da porta se abrindo e 
fechando. Som de alguém batucando em 
suporte de madeira. Silêncio de cento e trinta 
segundos. Som da porta se abrindo 
novamente) 

T: Não encontrei sua avó. Acho que 
assim é até melhor. 

M: Você pega a assinatura depois. 

T: É. Muito bem, Mateus. Primeiro 
tente se lembrar de tudo o que sabe sobre o 
incidente. Absolutamente tudo. Esforce-se 
para recuperar os detalhes. 

M: A gente ia descer na estação Glória, 
eu acho. Era de tarde. 

T: Pessoas? 

M: Minha mãe. Tinha uma mulher 
negra que conversou com a minha mãe. 
Tinha um homem que falava muito alto, mas 
não lembro o que era. Duas pessoas 
cantavam e tocavam pedindo dinheiro. Ah... 
tava cheio de gente. Uma senhora. Não 
lembro de outra criança, mas devia ter. 
Então... (pausa de três segundos) tudo se 
apaga. Mas isso foi depois... Eu não sei.   

T: Agora quero que você fique bem 
calmo e preste atenção na minha voz. 
(silêncio de seis segundos). Iremos começar o 
procedimento de hipnose. Sabe o que é isso? 

M: Uhn... Sim. 

T: Você não tem nada com que se 
preocupar, Mateus. Apenas confie em mim. 
Olhe para mim. (silêncio de dois segundos) 
Você está pronto para ser hipnotizado? 

M: Sim. 

T: Relaxe. Relaxe. (silêncio de dois 
segundos) Pressione minhas mãos. Feche os 
olhos. Durma. 

(silêncio de quatro segundos. Som da 
tranca da porta girando) 

T: Conforme eu contar, você entrará 
num sono mais profundo. Cinco, sua cabeça 
está relaxada. Quatro, a calma se espalha pelo 
corpo. Três, você está mais leve. Dois, você 
está flutuando. Um, está completamente 
imerso numa imensidão de sono. (silêncio de 
dois segundos) Vamos voltar no tempo, 
Mateus. Você está no metrô, em direção à 
estação Glória.  Está dormindo no colo de sua 
mãe, mas percebe tudo o que acontece à sua 
volta. Você consegue ver e escutar tudo. Pode 
sentir o calor de sua mãe? 

M: Sim. 

T: Pode sentir o ar condicionado do 
vagão? 

M: Sim.  

T: Agora me conte o que está 
acontecendo nesse exato momento. 

M: As pessoas estão reclamando. Estou 
atrasado para o trabalho. Vamos! Vamos! 
Anda! A prefeitura rouba milhões, a gente 
paga uma fortuna nessa passagem e nada 
funciona. Quase quatro reais de cada um, 
imagina. Minha mãe pergunta para alguém 
se acha que o problema é grave. Calma, 
menina, parece que é pane elétrica. Minha 
mãe me vira de costas, não consigo olhar 
direito pra mulher que respondeu. Um 
homem está tossindo. (força voz feminina e 
canta) Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem 
toda brasileira é bunda. Bora! Eles batem no teto 
do vagão.  (imita voz mais grossa) 
Aguardando liberação do tráfego à frente. Minha 
mãe olha no celular, alguém grita já faz uma 
hora! (aumenta o tom de voz) JÁ FAZ UMA 
HORA! (barulho abafado de tapas no sofá) 
UMA HORA! UMA HORA! UMA HORA! 

T: Mateus! (silêncio de dois segundos) 
E o que acontece depois, Mateus? 

M: Estão batendo nos vidros 
(respiração ofegante). É barulhento. A 
senhora pede pelo amor de Deus. Minha mãe 
tenta tapar meus ouvidos, mas eu escuto 
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tudo. Aquela mulher, tão simpática, pede o 
nome e telefone da minha mãe, vamos 
processar, o que estão fazendo é desumano, 
onde estão os agentes? Tentou ligar? (a voz 
do menino se traveste de inúmeras vozes) Seu 
celular funciona? Não, o seu também não? 
Chegou a chamar, mas cortou no meio. Vou tentar 
do meu. Chama, chama, parou de chamar, está 
fora de área, ABRE ESSA PORTA ABRE ESSA 
PORTA ME AJUDA A PUXAR!  

(respiração disparada, som de um 
objeto caindo no chão, gemidos) 

T: O que está acontecendo agora? 

M: E a palavra diz, em Isaias 6 : “Então 
disse eu: Ai de mim! Pois estou perdido; porque 
sou um homem de lábios impuros, e habito no 
meio de um povo de impuros lábios; os meus olhos 
viram o Rei, o SENHOR dos Exércitos. Porém um 
dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão 
uma brasa viva, que tirara do altar com uma 
tenaz; E com a brasa tocou a minha boca, e disse: 
Eis que isto tocou os teus lábios; e a tua iniquidade 
foi tirada, e expiado o teu pecado.” (o timbre de 
voz muda) Cala a boca, imbecil, cala a boca, está 
assustando todo mundo, vamos manter a ordem! 
(o timbre muda novamente) NÃO BATE 
NELE, PELO AMOR (gritos entrecortados) 
Segundo Timóteo... 3... 16... (gemidos de dor) Ai 
dos que chamam... ao mal bem... e ao bem mal... 
(voz normal) Segura ele, esse cara não 
manda... 

(silêncio abrupto que perdura por 
vinte segundos) 

T: O que aconteceu Mateus? 

M: A luz. Está escuro. (voz fragilizada, 
amedrontada) Estão todos quietos. 

T: O que mais? 

M: Está quente. As pessoas estão 
respirando com força. Está faltando ar. 

T: Alguém está ferido? 

M: Eu acho que eles o mataram. 
Alguém foi lá pra verificar. Não dá pra ver 
nada. Minha mãe me aperta contra o peito.  

T: Por quanto tempo ficaram assim?  

M: Uma vida toda. (o timbre de voz se 
distorce) É o tempo fora do tempo. Como eles 
determinaram. 

(silêncio de dez segundos) 

T: Quem são eles? 

(gemido arrastado) 

T: Como pode ser tanto tempo, 
Mateus? Você não sente fome? Não precisa ir 
ao banheiro? 

(respiração ofegante, choro abafado) 

M: Eu fiz lá dentro. No chão. (choro 
mais forte) Teve mais gente. As luzes dos 
celulares... eu estou com fome, um homem 
chegou perto e colocou um pedaço de 
chocolate na minha mão. Um senhor está me 
olhando comer, está olhando, estou com 
medo. Eles resolveram abrir a porta, forçar 
mais. Minha mãe aperta minha cabeça como 
se fosse me impedir de ouvir qualquer coisa. 
Quando a porta abre, o cheiro entra. O 
cheiro... o cheiro... Alguém sai, e parece ser 
mais de uma pessoa. Eles vão resolver isso, 
filho, vão buscar ajuda e ver o que está 
acontecendo. Está tudo fedendo. Eu quero 
vomitar (choro). “E o diabo, que os enganava, foi 
lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a 
besta e o falso profeta; e de dia e de noite serão 
atormentados para todo o sempre”.  

(gemido estremecido) 

T: Mateus? Mateus? Pode me ouvir? 

(gemido agudo que se estende 
ininterruptamente por dez segundos) 

M: Ficamos lá por tanto tempo... Cada 
vez um de nós era puxado pro escuro, um de 
cada vez. Tinha umas luzes. Depois era 
devolvido. Alguns voltavam mortos (choro). 
Eu comi... Eu comi... (som de vômito forçado) 
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Não aguentamos esperar. Alguém tentou 
fugir para o escuro, ouvimos tiros e gritos 
(silêncio de quatro segundos). A velhinha 
voltou falando outra língua, mi timas la lumon 
kaj vero ke mi eltrovis, mi timas la lumon kaj vero 
ke mi eltrovis. Levaram minha mãe por muito 
tempo. Eu dormia e acordava e ela não 
voltava. Nunca. Quando ela voltou, não 
lembrava quem eu era (choro). Demorou até 
reconhecer meu rosto entre os outros. Está 
tão magra! Alguém atirou na própria cabeça, 
e o pastor ora sem parar ao lado do corpo.  

(silêncio de dez segundos) 

T: E você foi levado? 

(grito repentino, choro escandaloso, 
estrondo de algo tombando ao chão) 

T: Mateus, concentre-se na minha voz!  

M: Eu estou vendo (grito agudo e 
prolongado). Eu estou vendo! “Mas Estêvão... 
fitou os olhos no céu... e viu...” 

T: O que você vê, Mateus? 

(grito mais forte, a garganta arranha, 
som da mesa virando e golpes contra o piso 
de madeira) 

T: Calma, Mateus! Fique calmo! Preste 
atenção na minha voz! 

(grito varia do agudo ao grave) 

T: Nã... Escuta! Quando eu contar até 
três você vai acordar. Um. Dois. Três. 
Mateus... Mateus! Um, dois, três. Calma! 
Para! Para! Você está se machucando! 
Quando eu contar... Presta atenção! Atenção! 
(grito do terapeuta) Três, dois, um! Três... 
Céus... 

(som de impacto, chiado, ruídos de 
interferência) 

(Fim da gravação) 
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Fodase 
Gabriel Sant‟Ana 

 

Nestes momentos de espera, ou 
melhor, nestes momentos em que a máquina, 
por qualquer motivo, para e, 
instantaneamente, a frase que aconselha, ou 
ordena educadamente, a que aguardemos a 
liberação do tráfego ou coisa parecida, nestes 
momentos em que, parados entre as estações 
do Catete e da Glória, o sinal do celular não 
permite a chegada da mensagem que tanto se 
espera, nossos olhos se desviam da tela, não 
se movem à mensagem que nos pede 
“calma”, mas se fixam num palavrão 
arranhado talvez com algum clips e, 
propositalmente, sem hífen, nossa raiva pela 
parada indesejada, inesperada, que nos força 
a atrasar qualquer encontro previamente 

agendado, ou, pior, uma entrevista para um 
programa de televisão nacionalmente 
reconhecido. 

Palavrão arranhado no assento, 
próximo às pernas, sinal emblemático da 
posição em que o corpo tenta reorganizar 
suas forças desestabilizadas, nesta posição as 
mãos apoiam a cabeça para que não sofra 
tanto com a pressão da gravidade da 
situação, e também as mãos que se sustentam 
ao contato sofrível dos cotovelos sobre a 
calça, neste momento se amarrotando, e 
também a blusa perdendo o alinhamento 
dado previamente pela doméstica há tempos 
da família. 

Foda-se o fodase! 
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 Dr. Jorge Felipe acompanha irritado o 
ponteiro dos segundos se distanciando do 
dos minutos, 15:00:05... A entrevista será ao 
vivo, daqui a uma hora, a zona norte não fica 
tão distante se a máquina retomar o percurso. 
Isso certamente será registrado no programa, 
tanta desinformação, descaso, apenas uma 
frase em vermelho se repetindo em segundos 
e alguns avisos colados na parede, por mais 
que tenha realizado há anos campanhas, 
propagandas, participado de congressos, de 
reuniões com secretários de transporte, de 
comunicação, com sindicatos de metroviários, 
de bancas de defesas de teses e dissertações, 
continuamos estancados. Começa a gravar 
com o celular a situação, se a internet 
retornar, é mais um problema que também 
vem combatendo, irá enviar o vídeo ao 
Julinho, seu assessor e amigo, e por que não 
ao secretário de transporte. Ainda estão 
calmas as pessoas, mas o segurança do Dr. 
Jorge Felipe, treinamento militar, acostumado 
ao perigo, está constantemente atento a 
qualquer movimento suspeito. 

Mesmo preparado, os minutos 
passando intensificam sua irritação, sua 

imagem está em risco, por que escolheu ir de 
metrô? por que não seguiu as sugestões do 
Julinho? era música o que estava ouvindo? 
mas não colocam músicas dentro dos vagões, 
apenas nas estações, em algumas. O 
segurança se posiciona próximo aos músicos 
a espera de alguma ordem do Dr., há tempos 
que tenta fazer passar uma lei que proíba 
artistas ou vendedores ou religiosos de se 
expressarem em transportes públicos, isso 
tira a tranquilidade, tem em seu site relatos 
de idosos, gestantes, doentes terminais que 
tiveram sua situação agravada por tais 
elementos, isso fere os direitos individuais!, a 
testa vai se avermelhando, o segurança, em 
pé, à frente do Dr. Jorge Felipe, percebe essa 
mudança, toca as costas do Dr., o senhor 
precisa de alguma coisa, uma água?, não, não 
é nada... 

15:30:00 e a voz do condutor emite que 
estamos aguardando a liberação do tráfego à 
frente, que se repete no letreiro, o senhor 
realmente não precisa de alguma coisa, uma 
água?, não, não... apenas que aqueles músicos 
parassem de tocar. 
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Momentos felizes que foram devorados 
Luciano Cabral 

a gente fazia isso entre dez e três da 
tarde, antes disso o metrô é muito cheio, não 
dá nem pra se mover direito, e cedo é 
também hora de ir pro trabalho, as pessoas 
querem continuar descansando durante a 
viagem, querem cochilar de manhã, ninguém 
quer ouvir música, e se de manhã já é cheio, 
depois das três é quase impossível fazer 
qualquer outra coisa que não ficar 
desconfortável, ficar em pé, apertado, 
aguardando a estação pra descer e ir logo pra 
casa, ninguém quer te ouvir tocar ou cantar 
nada, querem sossego, mas das dez da manhã 
até umas três ou três e meia a gente encontra 
passageiros dispostos a ouvir e a contribuir, 
nós entramos num vagão do meio e faltava 
pouco pras três, era ali que se concentrava 
mais gente mas a gente ainda podia andar 
pra lá e pra cá enquanto eu tocava e Patrícia 
cantava e mais gente é mais possibilidade de 

contribuição, as portas iam fechando e eu já 
me preparava pra tirar meu violão do case 
quando entrou um segurança, ele olhou pra 
mim e eu olhei pra ele, ele olhou pra Patrícia, 
ela carregava uma panderola na mão, que ela 
usava pra me acompanhar enquanto cantava, 
ele sabia o que a gente ia fazer mas não disse 
nada, eu fingia que estava só conferindo as 
trancas do case, disfarçando pra o segurança 
não implicar com a gente mas Patrícia 
começou a cantar de repente, sem mim, só 
batendo a panderola, encarando o cara, eu 
costumo dizer que ela tem os olhos moles, 
uns olhos de fazer doer, se Patricia estivesse 
aqui, ela diria que eu estou enlouquecendo, 
mas não estou, aqueles olhos tinham o poder 
de petrificar e foi isso o que aconteceu com o 
segurança porque ela cantava e ele não fazia 
nada, não reclamava nem nada, continuou 
imóvel ali de pé ouvindo a canção, eu não 
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arrisquei e mantive meu violão dentro do 
case, estava contando que o segurança 
desembarcaria no Largo do Machado, mas as 
portas se abriram, passageiros saíram, 
passageiros entraram, ele continuou 
petrificado, ouvindo a voz de Patrícia, 
olhando nos olhos dela, notei que havia um 
leve movimento nos lábios do segurança, 
como se estivesse cantarolando a canção 
junto com Patrícia, cantarolando que era 
Pagu indignada no palanque, mas então eu 
percebi que outros passageiros também 
acompanhavam e cantavam junto com ela 
como que hipnotizados enquanto ela passava 
entre eles, eu me agachei e pus o case no chão 
pra pegar o violão, a gente tinha ensaiado 
pela manhã e seria a primeira vez que a 
canção seria tocada em público, então eu 
reparei que o bico do coturno do segurança 
roçava o case, ele tinha saído do seu estado 
de petrificação e vinha reclamar comigo, foi o 
que eu pensei naquela hora, meu case aberto, 
o violão à mostra, ele tinha que cumprir com 
seu trabalho e vinha falar pra que nós nos 
retirássemos do trem, que aquilo não era 
permitido, que usaria a força se necessário, 
aquela abordagem que a gente já tinha 
escutado diversas vezes, minha surpresa foi 
grande porque o segurança estendeu a mão e 
jogou umas notas dentro do case e não era 
quantia pequena, eu olhei pra cima e ele 
estava sorrindo e ainda cantarolando, virou 
as costas e foi andando até a outra ponta do 
vagão, não lembro de alguém ter saído ou 
entrado no vagão quando o metrô parou no 
Catete, acho que eram os mesmos 
passageiros, o que me vem à mente são 
sempre os mesmos passageiros, os mesmos 
rostos, eles fingem que não lembram de mim 
mas eu lembro de cada um deles, daqueles 
que permaneceram até o fim como eu, mas 
também lembro dos rostos daqueles que 
foram devorados, eu estava abaixado ainda, 
claramente indeciso, não sabia se pegava o 
violão ou deixava que Patrícia cantasse 

sozinha, o segurança já estava junto à porta, 
pronto pra sair, mas eu não me resolvia, olhei 
pra Patrícia e ela apontou pro violão e franziu 
a testa, a gente se entendia só por gestos, eu 
entendi então e peguei o violão e nem deu 
tempo de checar afinação, passei a correia 
pelo ombro e comecei a tocar, foi muito 
bonito ver que o ensaio tinha dado resultado, 
os passageiros estavam gostando e 
começaram a levantar e a contribuir, eu 
empurrei o case com o pé pra o meio do 
vagão, pra ficar mais próximo dos que 
estavam sentados, pra facilitar a contribuição, 
ouvíamos o tilintar das moedas caindo no 
case, víamos umas notas, a gente ouvia 
elogios, eu agradecia, feliz é aquela que nasce 
com os olhos amolecidos, eu pensei enquanto 
mirava Patrícia, ela cantava, eu tocava, mas a 
canção acabou entre o Catete e a Glória e foi 
entre o Catete e a Glória que o trem parou, 
esperamos e esperamos a liberação do tráfego 
à frente como sempre é pedido pelo condutor 
nos alto-falantes, Patrícia e eu já tínhamos 
recolhido o dinheiro do case, tínhamos 
guardado o violão e a panderola e a gente 
conversava pra passar o tempo, Patrícia me 
perguntou porque eu achei que o sobrenome 
dela fosse Goulart, não sei, eu respondi, 
Goulart parece mais apropriado pra você, não 
gosto do meu sobrenome mas gosto do 
apelido que você me deu, alguns passageiros 
já se mostravam impacientes porque a espera 
estava demorando mais do que o normal, um 
rapaz perto de nós comentou que seu celular 
não tinha sinal e, quando verifiquei o meu, 
também não tinha, a gente ainda conversava, 
uma senhora disse que já estávamos parados 
há mais de quinze minutos e isso não era 
normal, Patrícia olhava pelo vidro e era 
escuro lá fora, o segurança pegou o rádio e 
tentou contato com a central e a maioria de 
nós ficou em silêncio pra saber qual era o 
problema mas ele não obteve resposta, o 
rádio transmitia uns chiados estranhos, o 
segurança apertava os botões e nada mudava, 
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ele continuou tentando, alguns começaram a 
reclamar do serviço, outros reclamaram do 
horário, exigiam que o segurança tomasse 
uma atitude, então o mesmo chiado que 
ouvimos no rádio do segurança começou a 
ser ouvido nos alto-falantes, eu franzi a testa 
pra Patrícia mas ela balançou a cabeça como 
que desconsiderando minha preocupação, ela 
tinha uma explicação razoável pra tudo o que 
acontecia, disse que o chiado devia ser pane 
no sistema de som, eu aceitei porque era 
possível que fosse pane, essas coisas 
acontecem mas não lembro de termos ficado 
parados por tanto tempo, eu disse, a gente se 
apresenta no metrô frequentemente, quase 
todos os dias e nunca tivemos que esperar 
tanto, ficamos esperando, não tinha muito o 
que fazer, mais de meia hora ali parados, 
alguns já se levantavam e olhavam pelos 
vidros, estava muito escuro lá fora, uma 
moça perambulava de um lado pra o outro 
com o celular pra o alto tentando achar sinal, 
o rádio do segurança era inútil, o chiado nos 
alto-falantes só fazia irritar mais, um homem 
de terno começou a discutir com um outro 
homem de terno, um rapaz meio impaciente 
tentou forçar a abertura das portas mas o 
segurança o impediu, informou que uma 
equipe já estava a caminho, que este era o 
procedimento padrão em situações como 
aquela, que a gente devia permanecer dentro 
do vagão, ouvir que o resgate já estava a 
caminho fez com que alguns se acalmassem, 
mas aí foi que alguém gritou que já 
estávamos parados fazia quase uma hora e 
ninguém havia aparecido ainda pra nos tirar 
dali, isso provocou grande falatório, o 
segurança pedia calma, o homem de terno 
continuava falando, o outro, que era bem 
mais alto, mais magro, óculos escuros no 
rosto, quase não respondia, continuava de pé, 
parado e ouvindo, eu tinha fome e perguntei 
a Patrícia se ela tinha fome também, 
respondeu que não, disse que tinha visto 
movimento lá fora nos trilhos, logo a gente 

sai daqui, ela disse, eu então passei a prestar 
menos atenção ao que se passava lá dentro e 
mais ao que se passava lá fora, Patrícia 
apontou pra alguma coisa e pediu pra que eu 
olhasse também, eu vi um vulto, algo que se 
movia na direção do nosso vagão mas era 
escuro demais pra distinguir o que podia ser 
e estava longe ainda, Patrícia disse que o 
vulto eram pernas, que já estavam chegando, 
que o segurança não estava mentindo, tem 
mesmo uma equipe vindo, eu pensei, puxei o 
case pra perto de mim, continuei olhando, a 
gente tem que ser um dos primeiros a sair 
daqui, Patrícia riu do que eu falei, acho que 
ela riu da maneira como eu falei, perguntou 
se eu estava com medo, ela gostava de me 
provocar, eu disse que não era medo, era só 
nervoso, esse chiado está me aborrecendo, 
essa demora está me aborrecendo, nem eu e 
nem ninguém está gostando de ficar aqui 
preso, eu respondi, naquele momento eu não 
tinha medo, o medo veio depois, uma mulata 
alta chegou perto de nós e perguntou nossos 
nomes com uma voz grossa que nada tinha 
de compatível com seu jeito feminino, 
Patrícia gostou dela, começaram a conversar, 
eu falei meu nome e voltei a olhar pra fora, eu 
cutuquei Patrícia pra que ela também 
voltasse pra janela mas ela respondeu que 
estava conversando, quando eles chegarem, 
você avisa, ela disse e se afastou, eu queria ir 
embora dali logo, não queria ficar 
conversando, o vulto ainda estava em 
movimento, a equipe estava chegando, eu 
seria um dos primeiros a sair, meus olhos 
atentos à escuridão e meus ouvidos captando 
o chiado e o falatório dentro do vagão, o 
vulto estava chegando perto mas eu pude 
perceber que não eram pernas e não sei 
porque Patrícia achou que fosse uma equipe 
de resgate porque, quando passou, eu só 
consegui enxergar algo esbranquiçado, como 
uma fumaça magra, como uma névoa que 
parecia ter vida própria, meneando pra cima 
e pra baixo como se estivesse caminhando, 
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passou diante da janela e eu tive que me 
esforçar pra discernir o que era aquilo, 
chamei Patrícia mas vi que ela tinha ido com 
a mulata pra outra ponta do vagão, falavam 
com o segurança e os homens de terno, ela 
me ouviu e olhou pra mim, eu apontei pra 
janela, pra que ela observasse lá fora, ela 
encostou a cara no vidro por um tempo, eu 
também, estava muito escuro, eu não via 
mais a névoa, tinha desaparecido 
completamente, o segurança pediu a palavra 
e o falatório parou, isso fez com que o chiado 
nos alto-falantes ficasse mais irritante, ele 
informou que a equipe de resgate já estava 
retirando os passageiros e logo viriam nos 
buscar, foi aí que alguém gritou que não 
tinha mais ninguém nos vagões vizinhos e 
então a gente correu pra verificar, não tinha 
mais ninguém nos outros vagões, só algumas 
bolsas esquecidas, uns pedaços de pano no 
chão, alguns sapatos, eu tentei abrir a porta 
de acesso mas não consegui, estava trancada, 
emperrada, não sei, Patrícia me puxou pra 
longe dos outros e perguntou o que eu queria 
fazer lá no outro vagão, eu disse que tinha 
que averiguar a coisa, aquilo era estranho, 
tinha pertences lá, as pessoas largaram pra 
trás na correria, na vontade de sair, ela disse, 
foi isso o que aconteceu, eu aceitei porque era 
possível que as pessoas tivessem esquecido 
coisas na pressa de serem resgatadas, você 
mesmo quer ser o primeiro a sair daqui, 
Patrícia disse e eu acenei com a cabeça, eu 
queria sair dali o mais rápido possível porque 
algo me dizia que havia alguma coisa errada, 
o segurança pediu calma, falou que nós 
seríamos resgatados em breve, um homem 
com uma bíblia gritou que só quem tinha o 
poder de resgatar as almas era Jesus, a mulata 
fez cara de impaciência e se afastou, o homem 
com a bíblia foi atrás dela, ai de mim, pois 
estou perdido, porque sou um homem de 
lábios impuros, e continuou pregando, eu 
estava com fome e ela aumentou quando eu 
vi um passageiro comendo uma barra de 

chocolate, ele estava sentado num canto, 
segurando uma bolsa grande e eu fiquei 
olhando pra ele, esperando que ele me 
oferecesse um pedaço talvez, mas nada, eu 
falei pra Patrícia que estava com fome, ela 
disse que estava apertada, também não via a 
hora de sair dali, alguns já estavam bem 
desanimados com a situação toda e nem 
conversavam mais, o falatório do início tinha 
sido reduzido a um ou outro falando pouco 
aqui e ali, o gordo de terno insistia pra que o 
segurança continuasse tentando contato com 
alguém e aí aproveitando que o instante não 
tinha vigilância, o rapaz que já tinha tentado 
abrir a porta do vagão tentou de novo, mas 
dessa vez ele tinha uma moça com ele, os 
dois forçaram a porta do meio e ela começou 
a ceder, eu estava encostado numa outra 
porta, no canto, uma névoa branca começou a 
se infiltrar pela abertura e o barulho que o 
casal fazia era abafado pelo chiado dos alto-
falantes, a fuga dos dois era quase certa mas 
eu acho que a movimentação chamou a 
atenção do segurança, ele veio correndo, já 
tirando o cassetete do cinto e agredindo o 
rapaz, os passageiros que levantaram pra 
separar a briga também levaram pancada, o 
segurança berrava que ninguém podia sair, 
ninguém vai sair, ninguém vai sair, eu pensei 
em fazer alguma coisa, partir pra cima do 
segurança mas Patrícia me segurou, disse pra 
eu não me meter, a gente tem que fazer 
alguma coisa, eu falei pra ela, fica aqui, já tem 
gente pra cuidar disso, olha, ela disse, o cara 
alto de terno veio e, por trás do segurança, 
tirou o cassetete da mão dele, o segurança era 
forte mas não era tão grande, acho que foi 
isso que pesou pra ele desistir de enfrentar o 
cara, os passageiros reclamaram, chamaram o 
segurança de covarde e ele continuava 
repetindo que a ordem era manter todo 
mundo dentro do vagão, a moça disse que 
tinha sido agressão desnecessária, não 
precisava me bater com isso, o rapaz falou, o 
segurança saiu de perto e foi sentar num 
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canto, a mulata gritou que ela iria denunciar 
aquele excesso de violência assim que saísse 
dali, que iria direto pra delegacia prestar 
queixa e continuou falando, Patrícia também 
gritou alguma coisa mas eu não lembro 
exatamente o que foi, eu já não conseguia 
pensar direito, não conseguia enxergar as 
pessoas direito, a névoa que entrou era densa, 
permaneceu lá dentro do vagão e embaçava a 
visão, a gente abanava as mãos pra dissipar a 
névoa mas ela se condensava mais, alguém 
gritou que já estávamos ali fazia três horas e 
nada de resgate, o falatório voltou e agora as 
vozes se misturavam mais do que antes, 
muita gente falando ao mesmo tempo, 
reclamando, xingando, o segurança, lá do 
canto, retrucava, o casal que tentou fugir 
também, então o que aconteceu foi que os 
alto-falantes começaram a emitir outro som, 
não era chiado apenas, era um som de coisas 
sendo quebradas ou sendo torcidas, não sei 
bem, o falatório não me deixava ouvir direito, 
perguntei pra Patricia se ela estava ouvindo 
aquilo e ela disse que não ouvia nada além de 
chiados, presta atenção, eu pedi, ficamos 
quietos, concentrados nos alto-falantes, as 
vozes atrapalhavam mas eu ouvia um 
barulho de coisas sendo destruídas, sendo 
esmagadas, como se alguém estivesse 
quebrando vidro ou batendo em alguma 
coisa feita de metal, Patrícia dizia que não 
ouvia nada, eu acho que ela ouvia e só 
afirmava que não ouvia porque isso não seria 
fácil explicar de maneira racional, eu ouvia 
nitidamente, tinha muita gente falando ao 
mesmo tempo mas eu sabia o que era voz, o 
que era chiado e o que não era, pra poder 
escutar melhor, eu fui até um alto-falante, 
subi no assento e pus meu ouvido o mais 
próximo que pude, foi aí que o som 
desapareceu e as luzes se apagaram 
completamente, a escuridão que eu via lá fora 
estava agora dentro do vagão, vários 
passageiros gritaram, diziam que já não 
aguentavam mais, alguns xingaram o 

segurança, ouvi Patrícia chamar meu nome e 
eu comecei a caminhar na direção da voz 
dela, pensei em deixar meu violão no assento 
mas não queria perdê-lo como aconteceu nos 
outros vagões, com os passageiros deixando 
pertences pra trás, eu não queria deixar meu 
violão pra trás, continuei andando pra 
encontrar Patrícia, carregando o meu case, 
tropecei em alguém, uma voz feminina 
reclamou, pedi desculpas, tateei uma baliza 
no meio do caminho, chamei o nome dela, ela 
respondeu e eu continuei, então eu avistei um 
foco de luz e depois outro, o vagão foi se 
iluminando aos poucos, alguns passageiros 
começavam a ligar a lanterna dos celulares e 
eu esqueci que também podia fazer isso, meu 
celular continuava sem sinal, pelo menos a 
bateria está cheia, eu pensei, apontei a luz pra 
frente e Patrícia estava perto da porta ainda, a 
névoa que cobria o vagão perturbava os 
olhos, parecia ter ficado mais densa ainda 
através do feixe de luz, os olhos de Patrícia 
tinham endurecido quando eu encarei seu 
rosto, nunca tinha visto aqueles olhos assim, 
aquela névoa sinistra era capaz de alterar o 
humor de qualquer um, quero teus olhos 
moles outra vez, eu pedi, ela sorriu, eu a 
abracei forte, se eu soubesse que ela iria 
desaparecer, meu abraço teria sido 
demorado, ela começou a falar e insistia 
numa saída racional pra explicar o que estava 
acontecendo, pane no sistema de som e pane 
na eletricidade, a equipe de resgate está 
atrasada porque estão resgatando outros 
passageiros dos outros vagões, ela disse, os 
outros passageiros já saíram, você viu, ela 
disse, eu não respondi nada mas eu sabia que 
aquela situação era perturbadora, se os 
passageiros dos outros vagões já tinham sido 
resgatados, porque nós não? a gente estava 
num dos vagões do meio, por que eles iriam 
deixar a gente pra trás? eu não falei nada 
disso pra Patrícia, ela se sentia mais tranquila 
quando achava razão pra eventos fora do 
comum, eu não disse nada mas sabia que a 
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explicação não fazia sentido, o diabo foi 
lançado no fogo e enxofre, onde estão a besta 
e o falso profeta, o homem com a bíblia 
começou a dizer que a gente estava sendo 
mandado pro inferno, sem eletricidade, o 
vagão estava ficando mais quente, ouvi um 
garoto de uns dez anos dizer que não estava 
mais aguentando segurar e a mãe foi com ele 
até um canto, ao lado da porta de acesso pra 
o outro vagão, próximo de onde eu estava 
com Patrícia, alguém disse que ele deveria 
esperar um pouco, já esperei demais, a mãe 
gritou com raiva, o garoto já estava agachado 
e o cheiro logo começou a entranhar no meu 
nariz, Patrícia fazia cara feia mas não 
reclamou, alguns apontavam a luz pra lá e a 
mãe gritava pra que apontassem pra outro 
lugar, a mulata mandou que parassem, que 
estavam constrangendo o menino, foi até o 
pastor e arrancou a bíblia da mão dele, é a 
névoa e agora esse cheiro, eu disse e Patrícia 
perguntou de que névoa eu estava falando, a 
mulata rasgou umas duas páginas da bíblia e 
foi até onde o garoto estava, os feixes de luz 
corriam de um lado pra o outro, focavam na 
mãe, na mulata, no pastor, no garoto, nas 
fezes do garoto no chão, no rosto de alguém 
que se queixava, a mãe pegou as páginas da 
mão da mulata, agradeceu e as entregou ao 
menino, ele se limpava enquanto o pastor 
berrava que era profanação, era desrespeito, é 
a palavra de deus, ele dizia, a mulata 
revidava, falava que a bíblia servia pra limpar 
impurezas, a imagem do interior daquele 
vagão parecia um palco grotesco, pessoas 
rosnavam umas pras outras, luzes passavam, 
o calor aumentava e o cheiro revirava o 
estômago, peguei Patrícia pela mão e a puxei 
pra longe dali, a verdade era eu queria me 
afastar, melhor desligar o celular um pouco, 
Patrícia mencionou que a bateria estava 
quase acabando, eu olhei pra tela e a 
porcentagem já estava baixa, não pode ser, 
antes da luz se apagar eu vi que tinha muita 
carga, já estamos sem luz faz tempo, ela 

respondeu, foi aí que voltaram os chiados nos 
alto-falantes, o cara alto de terno socou o teto, 
Patrícia disse que ele estava com raiva, eu 
disse que ele queria quebrar o alto-falante, se 
ele quiser acabar com o barulho de vez, vai 
ter que quebrar todos então, eu concordei 
com ela, alguém perguntou, dando 
gargalhada, se o chiado podia ser deus 
tentando entrar em contato, outro alertou que 
estava na hora de ter respeito, o pastor 
respondeu que aquilo era o diabo e não deus, 
que o vagão era o inferno, que nós seríamos 
devorados, então ouvimos o som de portas 
batendo, as que ficavam de frente pra onde 
eu e Patrícia estávamos, alguém gritou que 
alguém tinha saído e isso despertou a atenção 
do segurança, quem saiu? ele perguntou, as 
luzes dos celulares sobre ele agora como se 
ele fosse o personagem mais importante da 
peça, ele correu até as portas e passou as 
maõs sobre elas, Patrícia falou alto que não 
fazia diferença se alguém tinha saído ou não, 
ele veio até nós e disse que fazia diferença, 
ninguém sai desse vagão, ele gritou, eu o 
empurrei e mandei que ele se afastasse, 
Patrícia mandou que ele voltasse pra o lugar, 
eu devia ter expulsado vocês dois do trem, 
nada de vagabundos aqui, não somos 
vagabundos, somos artistas, Patrícia disse e 
ele soltou uma risada tão alta que abafou o 
chiado dos alto-falantes, a névoa ofuscava o 
ambiente mas eu pude notar que os olhos 
dele estavam arregalados pra nós, como um 
bicho furioso, tirou o cassetete do cinto e 
começou a esbordoar a parede do vagão, hora 
de parar com isso, alguém falou, as luzes 
caíam sobre a gente, o segurança veio 
andando na nossa direção através da névoa, 
cassetete pronto pra bater e eu já estava 
levantando o case, considerando que o 
melhor local pra acertá-lo seria na cabeça, é o 
cassetete ou o case, eu pensei, ele se 
aproximava e eu fiquei firme ali, de repente 
ouvimos uma pancada forte nas portas e 
depois outra, as luzes dos celulares 
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começaram a correr de uma porta à outra, 
tentando enxergar de onde vinham os golpes, 
o segurança correu pra perto de uma porta, 
eu corri pra outra, liguei meu celular outra 
vez e joguei luz através da janela, escuro 
como sempre, um passageiro disse que tinha 
escutado alguém gritar socorro e um outro 
disse ter visto pessoas lá fora, as pancadas 
continuavam, ouvi gritos, o garoto começou a 
chorar, a mulata veio pra perto de nós e 
perguntou se conseguíamos ver alguma 
coisa, Patrícia respondeu que não, que não 
tinha visto ninguém, eu também escutava os 
gritos, outros diziam que escutavam 
gargalhadas, o chiado dos alto-falantes 
diminuía e aumentava de volume, a mulata 
começou a puxar as portas, enfiou os dedos 
pela borracha, querendo abri-las, Patricia 
começou a puxar também, a gente tem que 
abrir isso, ela disse, mas alguém falou que 
não era seguro, a gente não sabe o que está 
acontecendo lá fora, mais pancadas no vagão, 
parecia vir de todos os lados mas eu não via 
ninguém naquela escuridão, o segurança 
gritou que ninguém estava autorizado a abrir 
as portas, que todos tinham que permanecer 
dentro do vagão, eu também puxava as 
portas quando senti um golpe nas pernas, o 
segurança estava enfurecido, eu caí no chão e 
ele continuou batendo, Patrícia gritava com 
ele, eu tentei me defender e ele continuou 
batendo, então alguém veio e agarrou o 
segurança, ele tentou se desvencilhar mas 
desabou pra trás, ficou estirado no chão, não 
se mexia, foi aí que as luzes do vagão se 
acenderam e o ar voltou a funcionar, o chiado 
continuava bem baixo agora, só a estática, o 
segurança tinha batido a cabeça e caído 
próximo das fezes do garoto, tinha um corte 
na nuca e sangrava, todos olhamos pra 
aquele corpo no chão, pensei logo que só o 
cara alto de terno poderia ter derrubado o 
segurança daquele jeito mas ele estava longe 
quando as luzes se acenderam, Patrícia olhou 
pra mim e seus olhos estavam moles 

novamente, a mulata levantou e caminhou 
até o corpo, tirou o rádio do cinto dele, foi 
quando eu tentei levantar e não consegui, não 
podia apoiar a perna no chão, a dor era 
angustiante, Patrícia perguntou o que era e 
eu levantei a barra da calça, minha perna 
estava inchada e com hematomas, está tudo 
bem, só preciso ficar encostado aqui um 
pouco, as palavras que eu usei serviram pra 
tranquilizar Patrícia, mas eu também buscava 
algum consolo no que eu mesmo dizia, o 
garoto comia um pedaço de chocolate e eu 
tinha fome, muita fome, perguntei pra ele se 
tinha mais e ele sacudiu a cabeça, não tinha, a 
mãe disse que era o último, outros 
passageiros prestavam atenção à conversa, 
certamente eu não era o único que tinha a 
barriga roncando, pedi pra Patrícia tirar meu 
tênis porque estava me apertando, então eu 
vi que meu pé também estava inchado, os 
hematomas eram grandes, ele sabe bater, eu 
pensei, Patrícia perguntou se eu sentia dor, a 
gente tem que sair daqui, ela disse, eu não 
consigo andar, quando a equipe de resgate 
chegar, eles vão ter que te carregar, ela sabia 
que ninguém viria buscar a gente mas essa foi 
a maneira que ela achou de me animar, sorri 
pra ela, não podia fazer mais do que isso, o 
cara alto de terno, na outra ponta, estava 
falando que quem saiu quando as luzes se 
apagaram foi o casal que já havia tentado 
fugir antes, a mulata, enquanto mexia no 
rádio, completou que outros passageiros 
também tinham saído, não sabia exatamente 
quem mas tinha certeza que tinham, começou 
a descrever um ou outro passageiro de que se 
lembrava quando circulou pelo vagão 
anotando nomes, o gordo de terno se 
levantou, foi andando até o canto do vagão, 
parou perto das fezes do garoto e abriu a 
calça, a urina que escorria formou um fio 
líquido que correu na direção do segurança, 
nós é que somos uns imbecis, ainda aqui 
dentro esperando um resgate que nunca vai 
chegar, o gordo falou com a cabeça virada pra 
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nós e ainda urinando, quem tem coragem pra 
ir lá fora? alguém reagiu, ninguém 
respondeu, minha perna doía cada vez mais, 
a névoa parecia mais turva e o cheiro enojava, 
Patrícia disse que as batidas que se ouviu 
podiam ser o resgate, eles passaram e, por 
estar muito escuro, não perceberam que 
ainda havia passageiros aqui, e as luzes do 
celular? eles não viram? e as vozes? você 
explica isso? eu ouvi gente pedindo socorro, 
eu também ouvi, outro passageiro disse, eu 
não ouvi nada disso, muito tempo aqui 
dentro faz a gente imaginar coisas, Patrícia 
respondeu, eles continuaram debatendo, 
Patrícia sem dúvida ouviu os pedidos de 
socorro mas preferia continuar devota à sua 
razão, um homem que estava sentado no 
chão se levantou e tirou a blusa, um mulher 
também se levantou e os dois foram até as 
fezes, ele esticou a blusa na frente da mulher, 
como um biombo, ela suspendeu o vestido e 
se agachou, o homem disse que precisava de 
papel higiênico e olhou pra o pastor, ele se 
abraçou à bíblia como se fossem roubá-la 
dele, arrepende-te, pois, quando não, em 
breve virei a ti, e contra eles batalharei com a 
espada da minha boca, a mulata mandou que 
ele ficasse quieto, procure no livro de deus 
uma passagem que tolere um homem num 
corpo de mulher e eu me calarei, ele 
respondeu, o cara alto de terno foi até o 
pastor, segurou o pescoço dele e pegou a 
bíblia, rasgou umas três ou quatro páginas, as 
entregou pra outro passageiro que as passou 
pra frente e pra frente até ser entregue à 
mulher que defecava, o pastor continuou 
resmungando, o cara alto de terno jogou a 
bíblia de volta na direção do pastor e ela caiu 
aberta no chão, o pastor ajoelhou, pegou a 
bíblia nas mãos e começou a ler em voz alta, 

a fera abriu a boca em blasfêmias 

contra deus, contra o seu nome e contra 

a sua morada, sim, contra os que moram 

no céu, foi aí que as luzes começaram a 
falhar, indo e voltando, de repente o chiado 

aumentou e ficou mais agudo, o som era 
estridente e contínuo, Patrícia se encolheu 
protegendo os ouvidos, o pastor movia os 
lábios mas eu já não conseguia ouvir o que 
ele dizia, dos alto-falantes, saíam sons de 
vidros sendo quebradas e coisas sendo 
retorcidas, os passageiros taparam os 
ouvidos, o barulho estava se tornando 
insuportável, o cara alto de terno começou a 
socar o alto-falante acima dele, o gordo 
parecia estar gritando, no assento perto da 
janela, vi um senhor tapar os ouvidos, fechar 
os olhos lentamente, tombar pra o lado e 
bater a cabeça, a luz se apagou, quando 
voltou, segundos depois, eu vi a mãe do 
garoto, parecia discutir com ele e ele chorava, 
a mulata estava encolhida também, com as 
mãos no ouvido, alguém começou a gritar 
socorro e a socar as janelas, outro passageiro 
tentava puxar as portas, as pancadas tinham 
voltado e eu tentei levantar pra ver o que 
acontecia lá fora mas minha perna doía 
muito, a névoa ficava cada vez mais turva, 
perguntei a Patrícia de onde vinha aquela 
névoa e ela fez um gesto como se não 
estivesse entendendo minha pergunta, essa 
névoa, eu insisti, que névoa? ela perguntou, a 
luz se apagou, eu ouvia vozes conhecidas e 
desconhecidas, o chiado atordoava, fazia a 
cabeça latejar, a gente tem que sair daqui, 
Patrícia disse, a luz se acendeu e o palco 
havia ficado mais grotesco, alguns 
passageiros corriam de um lado pra o outro, 
totalmente desnorteados, eu não conseguia 
ver a mãe do garoto, nem a mulata, o vagão 
estava quase todo tomado pela névoa, você 
tem que levantar, Patrícia disse, mas minha 
perna estava muito inchada, eu não 
conseguia encontrar meu violão, então a luz 
se apagou e eu ouvi o som de vidro sendo 
estilhaçado, a voz do pastor gritava 
arrepende-te e tu não serás devorado, alguém 
caiu perto da gente e começou a pedir ajuda, 
quando a luz se acendeu, não havia ninguém 
mais ali, olhei pra Patrícia e seus olhos 
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estavam mais moles do que nunca, ela me 
puxou pra junto dela e disse que alguém 
tinha quebrado o vidro de uma janela, que a 
gente tinha que sair dali, eu estava sentando 
no chão, encostado na parede do vagão, os 
hematomas da minha perna estavam bem 
maiores, a gente tinha que andar até a ponta 
do vagão pra alcançar a janela, vi um 
passageiro com as mãos ensanguetadas saltar 
pra fora do trem, entrando pelo vidro 
quebrado, a névoa inundava o vagão, as 
pancadas nas laterais do trem eram tão fortes 
que pareciam marteladas, com muito custo, 
eu consegui me levantar escorando nos 
assentos e nas balizas do corredor, vai na 
frente, eu disse pra Patrícia, você não vai 
conseguir pular a janela sem minha ajuda, 
vou sim, ainda vi outros passageiros 
sentados, encolhidos nos cantos, a bíblia sem 
pastor caída no chão, a luz se apagou outra 
vez quando eu estava a meio caminho da 
janela e era confuso se orientar naquela 
escuridão, não importava estar com os olhos 
abertos ou fechados, nada se enxergava, em 
meio àquele chiado excruciante, ouvi uma 
voz familiar atrás de mim e me virei mas era 
inútil tentar distinguir alguma coisa, à minha 
frente, a voz de Patrícia chamava meu nome, 
pedia pressa, eu fazia o melhor que eu podia, 
a perna doía demais, quando a luz voltou, eu 
vi o segurança de pé do meu lado com o 
cassetete na mão, pronto pra o golpe, seu 
rosto estava molhado e tinha fezes no 
uniforme, ninguém sai do vagão, ele gritou, a 
janela estava próxima, Patrícia estava 
próxima, a último coisa que vi antes de tudo 
se apagar foram aqueles olhos moles, acordei 

no chão do trem, parecia que eu tinha 
dormido ali por dias, ouvi as portas se 
abrirem e abri os olhos, os passageiros 
entravam, procurei Patrícia pelo vagão, 
levantei e minha perna ainda doía muito, 
suspendi a calça pra ver os hematomas mas 
nem inchaço nem hematomas, procurei meu 
violão, eu mancava enquanto andava pelo 
corredor, a janela estava intacta, examinei o 
chão em busca de pertences esquecidos, olhei 
os cantos em busca das fezes do garoto, olhei 
sob os assentos e nada, então notei alguns 
rostos conhecidos entre os passageiros e 
perguntei pra eles onde ela estava, reagiram 
com indiferença, fingiam que não me 
conheciam, o que aconteceu com ela? o que 
aconteceu com os outros passageiros? mas 
eles fingiam que não sabiam do que eu estava 
falando, respondiam que não sabiam do que 
eu estava falando, você estava aqui, e você e 
você também, o que aconteceu? eu 
perguntava, tinha uma janela quebrada ali, eu 
apontava, mas eles continuavam fingindo, 
sentei num dos assentos, os passageiros 
fingiam, todos fingiam, eu falei pra mim 
mesmo, minha boca estava seca, eu estava 
faminto, uma voz feminina informou que a 
próxima estação era a Glória, eu fiquei 
encarando o alto-falante acima da minha 
cabeça, esperando ouvir o chiado outra vez, 
tem alguma coisa errada, eu pensei, quando 
as portas se abriram, eu desembarquei, 
procurei meu celular nos bolsos e não o achei, 
perguntei as horas pra primeiro pessoa que 
passou por mim, seis e dez, ela disse, saí da 
estação e havia uma névoa nesse dia, uma 
névoa tão espessa que cobria a cidade inteira.   
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Saída de emergência 
Jonatas T. Barbosa 

O livro “A Lei do Triunfo” estava 
aberto na página quarenta e três. Clóvis leu a 
última palavra, uma centena de vezes, 
lambeu a ponta do dedo e passou para a 
próxima. Os lábios se moviam devagar. A 
voz escapava involuntária, feito uma prece.  

- “Edifon era, como todof fabem, um 
filófofo, um fientifta e um infentor. (...) o maif 
profundo eftudante da Bíblia. (...) Tinha um 
conhefimento tão profundo da naturefa.” 

Levantou os olhos, sem focar nada em 
específico. A plataforma não tinha ninguém 
interessante. Nenhum sinal de vagões. Piscou 
repetidas vezes. Coçou as pálpebras. Ajustou 
as lentes que davam um tom verde 
acastanhado bonito. Tornou a leitura: 

- “((...) Edifon talvef ainda realifafe a 
captafão e interpretafão correta daf vibrafõef 
do penfamento que palpitam no éter do 
univerfo.) (...) Foi ele quem primeiro 
dominou a fentelha, tranf-formando-a em luf 
para o ufo do homem, (...). (...) fob qualquer 
pretenfo poder fobre-humano, maf fim, no 
meio da luf clara da fiênfia.” 

Clóvis sentiu alguém se aproximar. A 
cadeira azul balançou sob a pressão do 
assento ao lado. Não demonstrou interesse. 
Continuaria a leitura ignorando o vulto. Mas 
ele reconhecia aquele cheiro incomum. 
Cheiro de limbo e nicotina. Amassou a ponta 
da folha e fechou o livro. Não gostava de 
parecer desajeitado. Praticamente nunca 
deixava que identificassem sua insegurança. 
Vigiava os tremores. Evitava gestos em que 
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podiam ler suas fraquezas. Entretanto, aquele 
cara via através do crânio. Se desse crédito a 
tolices semelhantes a espírito, alma ou aura, 
diria que Ednei tinha plena ideia de que eram 
feitas, de onde vinham e a maneira como um 
dia se apagariam.  

Abriu a mochila e guardou o volume 
grosso entre os recipientes de remédio e as 
provas aguardando correção. Ednei se virou 
sem sorrir. Mas ele sentia o ar irônico com 
que o senhor mexia nos óculos escuros. 
Levou um cigarro para trás da orelha. Apesar 
de, há seis meses,  encontrando-se com ele, 
sempre no mesmo lugar e na mesma hora, 
vestindo a mesma camisa social listrada de 
manga curta, a mesma calça de brim que 
levanta demais ao sentar, o rosto tão alheio 
que poderia ser qualquer rocha daquele 
monte despovoado do outro lado da estação, 
apesar da presença habitual daquele homem, 
não se acostumava com aquelas provocações. 
Era como se soubesse o quanto seu interior 
não passava de vidro fino. Um gesto, a 
frequência sonora adequada, tudo se partia. 

- Que foi? – Clóvis encarou-o, tentando 
parecer descontraído. – Não fai me difer que 
agora o fenhor gosfa fe ler. 

Ednei ajustou o volume do cano 
debaixo da cintura, e respondeu: 

- De nada sei, professor. 

Cruzou as pernas e amassou uma 
embalagem de cigarro. Clóvis ladeou um 
sorriso. 

- Por que olhou pra ele enfão? 

- Para o quê? 

- Pro littro, ora. 

- O de capa vermelha? 

- Fem outro? 

- Primeira vez que te vejo com 
autoajuda. Estranhei. 

Clóvis balançou a cabeça. 

- Ok. Maf não fabia que focê fostafa de 
livrof.  

- Eu sei ouvir. 

Clóvis não entendia metade das 
colocações de Ednei. Porém, havia algo 
atraente na forma que se expressava. 

- Chegou mais cedo hoje, professor. 

- Eftão confertando af intalafões de luf. 
Me liberaram. E o fenhor? Refolfeu o negófio 
com a mulher? 

Ednei era reservado em relação ao seu 
casamento. Prendeu a respiração por um 
segundo, e apertou o maço de cigarro no 
bolso da camisa. Não tinha amigos para 
conversar. Mas gostava daquele pobre diabo. 
Apesar, de, às vezes, mencionar assuntos que 
não deveria.  

- Minha esposa... ela está em casa. Na 
mesma. Não mudou nada. Sabe que horas 
são? 

Ednei sabia que ele não usava relógio 
de pulso. Lembrava as correias com que 
prendiam suas mãos no hospital psiquiátrico. 
Ednei achava tolice no início, a história sobre 
traumas, sobre marcas profundas que faziam 
as pessoas terem medo de insetos, palhaços e 
altura.  

Clóvis se voltou à senhora em pé 
segurando a mão de uma criança. 

- Fem horas? 

-  

A velhinha deu dois tapinhas no 
relógio de ponteiro: 

- Dez pras três. 

- Ofrigado. 

O garoto arregalou os olhos.  

Clóvis tentou passar a mão em sua 
cabeça, mas a criança se escondeu atrás da 
avó. Depois correu em direção à beira da 
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plataforma. A velha se afastou, dando meios 
saltos, e pedindo desculpas. 

- Venha cá, Túlio! – gritou. 

Clóvis não abaixou a cabeça. Nem se 
constrangeu. As linhas faciais se contiveram. 
Ednei pôs a mão no ombro do companheiro, 
tirou o cigarro de trás da orelha e ofereceu.  

- Você acredita no Diabo, garoto? Que 
ele existe? – Tira um isqueiro do bolso. Clóvis 
nota a sujeira negra por baixo da unha roída. 

- Diabo? 

- Nós que já estivemos no inferno 
sabemos como é. Sabe aquela mulher que te 
para na rua, te pergunta se você acredita em 
Deus... é fácil acreditar em Deus se você 
nunca viu o inferno. Agora, pouca gente 
acredita no Diabo, garoto. As pessoas acham 
que acreditam, mas só nós, que já estivemos 
no inferno podemos falar sobre o Diabo. 

Era um daqueles momentos. Ednei 
falava mais quando conversava coisas 
estranhas.  

- É como uma bússola, - continuou, 
acendendo a chama do isqueiro. Você não 
precisa saber como funciona para entender 
que ela aponta para o lugar certo. 

O metrô roncava como o interior de 
uma concha. As janelas refratavam ao longe 
as luzes cortantes dos refletores. Aquele papo 
estava mais insano do que o normal, pensou 
Clóvis. Mas antes que ele se levantasse às 
pressas e pudesse agradecer, Ednei, pela 
primeira vez em muitas vidas, olhou no 
fundo dos seus olhos, pôs o isqueiro no bolso 
da calça e disse:  

- Aqui está a chama da estrela que 
caiu, - beijou-lhe a testa. – A primeira luz que 
brilhou de manhã. 

Clóvis confuso, pergunta.  

- E fofê, não fai? 

- Hoje não. Hoje eu vou pra Pavuna, 
professor.  

 

O metrô não estava cheio. As 
multidões o perturbavam. Qualquer pouca 
agitação, como a de shopping ao meio dia, ou 
a do centro da cidade, já o afligia. Sentia-se 
num formigueiro, sendo devorado por 
picadas que doíam feito cortes a foice. Mas 
Clóvis não precisava se esforçar para ignorá-
los. Controlava a histeria num estalar de 
dedos. Não era difícil. Um par de 
comprimidos. Descobrira que se diluísse 
debaixo da língua absorveria mais rápido e 
em instantes seu sangue levaria a substância 
amarga para o cérebro. O corpo não ficava 
mole, relaxado como os remédios da clínica 
psiquiátrica. Estes o permitiam se sentir 
normal. Davam a sensação de estar onde 
quisesse. Numa praia, numa montanha, no 
fundo de um rio, longe. 

Uma garota entrou no vagão. Ele 
estava um pouco longe, mas conseguia 
imaginar o cheiro dela. O rapaz que a 
acompanhava carregava um instrumento 
musical. Deviam ser argentinos, pensou. 
Pessoal sujo. A música não era desagradável. 
Mas ele ignorou a canção. Estava no fundo de 
uma caverna com a moça. Acompanhava o 
movimento dos lábios, os gestos dramáticos 
das mãos. Não gostava de peitos pequenos, 
mas achou aqueles ideais. Eram perfeitos. 
Cruzou as coxas dobrando a virilha, mas não 
sentia nada entre as pernas. Uma das 
desvantagens da droga era ficar broxa. Às 
vezes o membro ficava dormente por quase o 
dia todo. A música contagiou. Em minutos 
todos estavam abanando a cabeça. Os lábios 
se moviam descompassadamente.. O 
segurança não fez nada. Sacou uns trocados e 
pôs no porta-violão. Clóvis não tirou os olhos 
da mulher. Havia algo de magnético nos 
seios dela. E ela não devolveu o olhar uma 
vez sequer. Tinha certeza. Ele contou.  
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“Quinze minutos, acredita?”, ouviu 
uma senhora sussurrar. 

O trem já estava parado um bom 
tempo, Clóvis percebeu. . Uma turba ao final 
do vagão. Era um homem grande e forte 
vestido de mulher. Discutia com outro, que 
segurava uma Bíblia. Elevava o tom da voz 
para intimidar. A maneira como falava 
perturbava Clóvis. O homem lembrava o 
pessoal da universidade. O trejeito e as 
palavras eram as mesmas usadas na forma e 
ordem que o das pessoas que o levaram ao 
quarto, que tiraram sua roupa e o sufocaram, 
que ficaram íntimas e se imprimiram como 
ferro de marcar gado em sua mente. Então, 
não era apenas uma lembrança. Outro ponto 
negativo da droga. Quando algo ruim 
fustigava o fundo da memória, trazendo-a a 
tona, aquela coisa geralmente ruim. Sentia o 
cheiro de cigarro, o toque de mãos frias onde 
não havia nada. E se isso acontecesse, só 
poderia tomar mais uma dose.  

Vozes começaram a soar das caixas 
acústicas do vagão. Mas não dava para 
entender. Ora parecia voz infantil, ora 
assemelhava-se ao eco distante da voz do 
homem vestido de mulher. Clóvis tateou o 
fundo da bolsa. Abriu a tampa do plástico. 
Não havia mais do que um comprimido. Um 
não era a dose adequada, mas deveria valer. 
O som de estática aumentou, mudou para um 
barulho de cordas vocais rasgadas. Ele 
esmagou entre os dentes e tentou diluir o 
mais rápido sob a língua. Não suportaria 
mais. Precisava fugir. Eles estavam próximos. 
Queriam escapar do buraco na mente feito 
vermes de fruta. O falatório estava ficando 
turbulento. As pessoas se agitavam. A fome e 
o cansaço fomentavam a ira de alguns. Não 
necessitaram mais do que poucas horas 
contidos como animais numa jaula. Algumas 
discutiam formas de sair dali.  

“Calma, pessoal”, berrou o segurança. 
Ninguém obedeceu. Dois homens e uma 

mulher tentaram abrir uma porta. Insistiram, 
o mecanismo cedeu. O segurança correu 
agitando o cassetete. Clóvis irrompeu em 
frenesi quando o homem vestido de mulher 
começou a gritar algo sobre violência policial. 
O coração palpitou igual ao de um velho. 
Teve vontade de vomitar o estômago. A 
saliva correu pelo canto da boca. Ele limpou. 
Fechou os olhos até arderem nas órbitas. Não 
podia sair de controle. A mente não era mais 
um bom refúgio, então tinha que ir para 
longe. Deveria achar a saída de emergência 
da própria cabeça. Os encanamentos de 
esgoto que conduziam para fora daquele 
lugar miserável. De repente, uma palavra se 
acendeu como escrita por uma chama.  

Inferno. 

O ruído das caixas de som dessa vez 
viera agudo, quase inaudível. Todavia, ele 
compreendera bem a mensagem, o sinal. 
Nada havia começado ainda. Era apenas um 
prelúdio. Um círculo familiar onde fim 
precedia o princípio. Um túnel aberto. 
Atravessava o tempo e o espaço, dentro e fora 
de sua mente. O caminho direto para seu 
próprio Inferno.  

O mundo se abriu assim que a luz se 
apagou. 

Uma camada de silêncio cobriu todo o 
vagão. Poderia ser o espaço cósmico. Apenas 
ondas de energia e radiação atravessando seu 
corpo sem fazer ruído. Matando-o de dentro 
para fora. 

Clóvis meteu a mão no bolso da 
camisa e sacou o isqueiro. 

Acendeu. 

A respiração travou. A breve chama 
tremulou a sombra de sua cabeça. As paredes 
eram turvas, quase dava para ver do lado de 
fora. O vagão parecia ter aumentado, não 
sabia dizer exatamente. Era como se tivessem 
grudado nas paredes do túnel, feito um cano 
entupido. Tentou deduzir se era cinza, 
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ferrugem ou sangue. Não era nenhuma. Não 
havia cor. Podia ser só impressão. Arriscou 

um grito. E esperou a resposta olhando 
atentamente as caixas acústicas. 
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Incidente Glória 
Pedro Sasse  

 

Todo o material reproduzido neste 
documento é transcrito das anotações do 
diário pessoal de P., jornalista, 25 anos, cujo 
nome oficial foi omitido a fim de evitar que 
pessoas próximas a ela sofram nas mãos das 
mesmas pessoas responsáveis por seu 
assassinato. P. foi encontrada morta em um 
hotel às 11h da manhã do dia 18 de junho de 
2016. Durante a repercussão da morte, a 
polícia mostrou-se reticente e aventaram a 
possibilidade de suicídio por 
envenenamento. O caso ainda permanece 
sem solução. Um funcionário do hotel que 
preferiu não ser identificado entregou em 

minhas mãos o diário que encontrou dias 
após o caso. Seu depoimento é o único 
encontrado nesse documento que não foi 
retirado do diário e está transcrito 
integralmente abaixo: 

 

 Foi doidera, cara. A gente de hotel 
pequeno tá acostumado com um padrão bem 
parecido de cliente. Uma galera que faz trilha, 
surfa, tá ligado? Tem alguns gringo também, 
umas loirona cheia de sotaque. As vezes dá gente 
que você sabe que é caso. Gente que não tem cara 
de ir pra motel aí paga quarto de hotel pequeno. 
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Banca de família, mas tu pensa: o maluco com cara 
de 50 anos. A menina com cara de 20 e qualquer 
coisa. A mulher tá em casa pensando que o cara tá 
ralando no emprego, tá ligado? Reunião, viagem 
de negócio, essas porra... opa, desculpa. Pode falar 
palavrão? Ah, então beleza, essas porra assim.  
Mas essa aí foi estranho. Garota bonita, toda 
arrumada, entra com cara de nóia, olhando pro 
lado de fora, pede um quarto, paga adiantado. Eu 
lembro bem dela, tanto que assim que eu vi na TV 
eu chamei os cana, tá ligado? Eu lembro que 
pensei: tem coisa aí. Mas eu pensava que tava 
fugindo de namorado violento, de pai, sei lá. Eu 
até pedi pro Juarez pra levar uma água com açúcar 
pra menina, pra acalmar. Ela tava só com uma 
bolsa pequena, roupa do corpo. Eu fiquei de olho 
na portaria, sabe, pra ver se aparecia algum 
drogado atrás dela, sei lá, mas nada. Quando dá 
três horas da manhã, que eu tinha que dobrar 
nesse dia e fiquei no outro turno também, eu vejo 
um carrão tipo S10, tá ligado? Parou ali do lado 
da farmácia e ficou, ó, coisa de umas duas horas. 
Depois partiu. Quando eu chamei a polícia, eu 
subi logo pra ver se ela tava bem, pra avisar que 
tavam procurando por ela e tal – até porque se 
fosse criminosa também eu já ficava ligado logo do 
problema –, mas chego e pá, tá lá o corpo na cama. 
A boca roxa, todo pálido. Chego a me arrepiar, tá 
ligado? Mas a coisa do diário foi depois. A polícia 
chegou, veio repórter junto, foi um escarcéu 
danado. Tinha um cara de terno que veio logo 
chegando na gente, nos funcionários, querendo 
agradecer. Eu fui logo contar a história toda, mas 
ele nem quis saber, só fazia pergunta estranha, 
tipo perguntou o que ela falou com a gente, pediu 
registro das chamadas. Aí eu falava, tipo, tinha 
um carro na farmácia e o cara me cortava dizendo 
pra deixar a investigação com ele. Deu em porra 
nenhuma como você viu. Quando era na noite 
seguinte, a perícia tinha acabado o trabalho no 
quarto e eu precisava organizar tudo, que tinham 
deixado tudo zoneado esses filhas da puta. Quando 
eu tô limpando debaixo do frigobar que sempre 
tem uma galera zoada que joga camisinha ali 
debaixo, eu encontro um caderninho. No começo 
eu só guardei, porque já tava desconfiadão daquele 
cara de terno. Procurei saber dele e do caso na 

polícia e ninguém dizia nada. Pode ver que 
morreu... Você não vê mais notícia, ninguém se 
importa, tá ligado? Não é estranho? Mina de 
dinheiro, jornalista, morre assim e ninguém faz 
nada. Esses jornais grandes nem quiseram me 
atender e os pequenos diziam que não tinham 
como provar que era dela e tal. Aí eu pensei logo 
em você. Sei que não é o que vocês fazem 
normalmente, mas achei que podia espalhar o caso 
até melhor. É isso aí... – acho que é só cara, pode 
desligar isso aí. 

 

 Eu pensei, inicialmente, em 
escanear e reproduzir o conteúdo na íntegra, 
mas após diversas leituras, percebi que seria 
mais efetivo para transmitir a mensagem de 
P. se eu organizasse o material. Primeiro, há 
nele muita descrição de rotina e trechos 
redundantes, que optei por omitir nessa 
versão. Selecionei, ainda, apenas alguns 
recortes dos depoimentos recolhidos no 
diário, evitando as digressões, os desabafos e 
as narrativas mais caóticas. O resultado final, 
ainda que algo confuso, revela o processo 
investigativo do que P. chamou de “Incidente 
Glória”. Segundo ela, há pouco mais de três 
anos, no dia 28 de Janeiro de 2013, um 
estranho evento manteve um grupo de 
pessoas confinado entre duas estações de 
metrô no Rio de Janeiro. Apesar de haver 
relatos na mídia sobre uma pane elétrica, o 
problema, tal como relatado pelos 
passageiros entrevistados por ela, vai muito 
além do que o que foi retratado. As hipóteses 
de P. sobre o caso variam de evasão de 
responsabilidade por parte da empresa 
responsável pelo metrô até conspirações 
envolvendo grandes escalões da política. 

Dessa forma, meu trabalho foi, 
sobretudo, organizar as anotações a fim de 
construir uma narrativa cronológica do 
evento. Tanto os comentários ao longo do 
texto quanto as notas de rodapé são 
transcrições de anotações paralelas feitas pela 
própria jornalista nas margens das folhas. Em 
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alguns momentos adiciono, ainda, a descrição 
de alguns esboços apenas para situar o leitor 
no raciocínio de P. ao longo do diário.  

As entradas não estão bem separadas 
no original. Dessa forma, tomei a liberdade 
de criar uma separação que dê conta das 
principais etapas da investigação. Ressalto, 
ainda, que outros documentos chegaram a 
circular concomitantes ao diário, relatos, 
digamos, apócrifos, sobre o ocorrido, 
postados nos fóruns após a divulgação do 
caderno de P. Optei por não incluir nenhum 
deles aqui, a fim de manter  maior fidelidade 
à forma que foi apresentada pela própria 
jornalista.  

1. 

Não sei bem como me meti nisso, mas 
sei que nada disso teria ocorrido sem você, L. 
Espero que, esteja onde você estiver, você 
fique sabendo quando tudo vier a tona. // 
Uma espiral adorna a letra L // 

Algo ocorreu no dia 28 de Janeiro de 
2013. Algo sobre o que ninguém quis falar. 
Algo que foi escondido do público. L. foi o 
primeiro a notar. Ele era é genial. Estranho, 
mas brilhante. Ele tinha tem no seu sítio um 
quarto cheio de recortes, manuscritos, mapas 
e páginas de internet impressas. Instalações 
de pesquisa comportamental no subterrâneo, 
perturbadoras entradas de antigas estações 
de pesquisa soviéticas, manuscritos da época 
do descobrimento escondidos pelos maçons, 
conspirações, assassinatos, supostos desastres 
naturais induzidos... Essas informações, por 
si só, seriam capazes de desequilibrar 
qualquer pessoa sã. Naquele dia, no entanto, 
ele estava agitado para me falar sobre a 
investigação mais recente dele. Era uma pasta 
com uma etiqueta branca escrito “Incidente 
Glória” em marcador preto. Dentro, apenas 
alguns mapas, uma folha completamente 
rabiscada e algumas fotos, vagões 
ensanguentados, restos de roupa rasgada, 
algo que parecia ser (fezes?) humanas. Mari 

trouxe uma térmica com café e uns bolos 
enquanto L. me mostrava suas anotações: 
nomes de políticos importantes, cópias de e-
mails de alguma empresa chamada UITP1, 
relatórios sismológicos. Eu realmente não 
entendia como aquilo tudo podia estar 
interligo. Mas na cabeça de L. fazia sentido. 
Não me envolvi muito, mas aquilo ficou na 
minha cabeça. 

 

2. 

Acho que algo aconteceu. L. não 
responde minhas mensagens. Tentei ligar, 
mas ninguém atendeu nos últimos dias. 
Cansei de esperar. Vou aproveitar minha 
folga e verificar se ele não teve outra de suas 
crises de paranoia. Por que eu me envolvo? 
Não posso negar que há algo de atrativo 
nesse mundo que ele acredita existir. Já parou 
pra pensar? (escrevo como se alguém fosse 
ler isso...) O mundo depois que crescemos é 
tão preto-e-branco, tão tediosamente técnico, 
previsível. As pessoas tentam dar sentido a 
isso: religião, astrologia, metafísica. Mas essas 
medidas ainda se prendem a sistemas... não, 
não é isso que me atrai. L. vive em um 
mundo diferente do nosso. Começando pela 
casa na fazenda do pai, toda decorada com 
quadros antigos2 e outras velharias cheias de 
simbolismo, parece que saiu diretamente de 
um livro gótico. Depois tem suas teorias da 
conspiração. De certa forma, essas ideias 
parecem com algumas de suas pinturas: se 
você olha de muito perto, tudo parece 
terrivelmente fora do lugar, nada é 

                                                 
1
 Fachada de Sustentabilidade e transporte? “Look 

to the future”. “Sharing insights”. “Global center of 
knowledge”. Odebrecht -> ANTT -> UITP? Masaki Ogata. 

2
Brueghel -> Torre de Babel -> Parlamento Europeu 

-> “UITP ENCOURAGES ITS MEMBERS TO TAKE PART IN THE 
EUROPEAN PARLIAMENT ELECTIONS” //anexo de uma 
notícia//. Estou começando a viajar demais? Ele já 
suspeitava deles antes? //um rosto com interrogações no 
lugar dos olhos// 
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harmônico. Mas conforme você vai se 
afastando, o todo cria uma impressão de 
ordem na desordem. Espero que ele não 
tenha se matado. Cedo ou tarde eu vou 
encontrar seu corpo pendurado por um cinto 
no teto. Eu sinto isso. 

 

3. 

Acabo de voltar do sítio. Minha mão 
ainda está trêmula. Estou no shopping. Me 
sinto segura aqui, rodeada de gente estranha. 
É como se eu pudesse ser invisível por um 
tempo, para pensar. Não sei exatamente o 
que está acontecendo, mas estou começando 
a levar a sério o trabalho de L. Quando 
cheguei na entrada do sítio, o local estava 
selado. Havia dezenas de policiais na área, 
com cães treinados, farejadores, acho. Eu 
tentei descobrir algo, mas perceberam que eu 
não parecia uma moradora do lugar. 
Começaram a me fazer perguntas, se eu 
conhecia o dono do local, onde eu morava, eu 
acabei dizendo que me perdi e que estava 
tentando chegar numa cachoeira por ali. Me 
mandaram ir pra casa, disseram que havia 
um homem perigoso à solta. Que L. era 
perigoso, não havia dúvida. Mas para quem? 
Para os políticos que os fardados protegem? 
As empresas que injetam dinheiro ilegal na 
corporação? Acho que preciso beber um copo 
de mate e ir pra casa relaxar. Estou 
começando a falar que nem ele. 

 

4. 

Estive tão atolada preparando notícia 
no trabalho que faz tempo que não escrevo. 
Mas também nada demais aconteceu até hoje 
de tarde. Eu conversei por alto com minha 
terapeuta e resolvi que o melhor para mim 
era ficar longe dessa loucura toda do L. Acho 
que já estava superando seu 
desaparecimento... o trabalho ajuda a gente a 
esquecer. Hoje eu cheguei do trabalho e o 

porteiro3 me entregou um pacote, uma caixa 
de papelão do tamanho de um fichário, bem 
grosso e pesado. Levei para cima, abri com 
desconfiança. Achava que poderia ser um 
dossiê contra algum político aqui da região, 
seria uma mina de ouro para alguém que 
ainda está fazendo estágio... Era do L. Uma 
pasta com um monte de papel amassado, 
como se tudo tivesse sido reunido às pressas 
dentro. As fotos, as anotações, tudo aqui. Mas 
o que eu faço com todo esse material? Eu 
disse que não me envolveria, mas e se esse for 
o último desejo de um cara que arriscou a 
vida pra reunir esses papeis? Vou 
simplesmente jogar no lixo, guardar no 
armário? Eu poderia dar para outra pessoa, 
mas, sinceramente, sem conhecer L. e seu 
quarto conspiratório, quem levaria essas 
anotações a sério? Melhor encostar isso, por 
enquanto. Preciso me focar em não chegar 
atrasada no trabalho4 novamente. 

 

5. 

Estou oficialmente contrariando as 
recomendações da minha terapeuta. Eu não 
posso simplesmente ignorar essa pasta para o 
resto da minha vida. Simplesmente não 
conseguiria. Tentei organizar os documentos, 
checar as – poucas – fontes que ele deixou. 
Pouca coisa me dá algum retorno. Mas tem 
uma lista de nomes no final. E cópias de 
boletins de ocorrência. Parece que alguns dos 
passageiros chegaram a registrar queixa 

                                                 
3
 Por que eu demorei tanto para interrogar o 

porteiro? Ele me disse esses dias que quem entregou foi 
uma menina chinesa. Ele provavelmente não saberia 
diferenciar uma chinesa de uma japonesa, o que me leva a 
pensar que talvez a Mari tenha deixado isso aqui. Mas isso 
significa que ela escapou? Que ELE escapou? E isso que 
disseram sobre ele é verdade? Se é, porque ela ainda 
ajudaria? 

4
 Parte do problema. Sempre foi. Merda. // há 

diversos desenhos de caveiras pela folha // Follow the 
money: Metrô -> Invepar -> OAS  Lava-Jato  (?) 
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contra o Metrô Rio, mas, se as anotações de L. 
estiverem certas, o caso foi apagado dos 
registros. 

P.S.: O vidro de remédios me chama. 
Estou tentando evitar os calmantes, mas está 
difícil. Saiu uma reportagem na TV falando 
coisas horríveis do L. Espero que só estejam 
querendo incriminá-lo falsamente. Se 
qualquer dessas coisas fosse verdade, eu não 
sei o que eu faria... 

 

6. 

 Pegar o metrô depois de ler as 
hipóteses de L. me dá falta de ar. É como se 
todo o vagão, a cada segundo, ficasse menor 
e menor. Tento afastar os medos ouvindo 
música. Toca Waiting for the End no celular. O 
refrão me dá uma paz difícil de entender. 
Acabo de voltar da administração do Metrô 
Rio. Consegui – após uma longa sessão de 
mentiras e o uso da credencial do trabalho – 
algumas cópias do log do sistema de controle 
interno do metrô. Eles marcaram para mim o 
dia 28 de Janeiro. Há apenas a menção a uma 
queda do sistema pouco antes das 8 da 
manhã. As notícias que eu separei indicam 
que o serviço já estava normalizado após 
algumas horas. De acordo com a queixa 
prestada a que L. teve acesso, contudo, 
indica-se que a parada do vagão em direção à 
estação Glória ocorreu mais ou menos 3 horas 
da tarde. Nesse horário, o log apresenta algo 
muito mais intrigante que a queda de energia 
inicial. Minha estação se aproxima. Preciso 
urgentemente entrar em contato com algum 
dos nomes da lista. 

//Há um papel colado com um trecho 
do log de sistema. Transcrevo abaixo apenas 
a parte marcada por P.// 

“14:53 – An anomaly forced the system 
to shutdown. Code: 31415925. Manual control 
locked. Please contact the administrator.” 

 

7. 

O nervosismo ataca meu estômago. 
Ando tomando leite de magnésia como se 
fosse água. Só consigo comer saladas 
ultimamente. Sempre quis tentar ser 
vegetariana e nunca fui bem sucedida, agora 
talvez eu consiga. Um dos contatos 
finalmente levou a algum lugar. Utilizarei 
nomes fictícios para protegê-los caso alguém 
leia isso. Vou chamar esse passageiro de 
Lutero. Nenhuma rede social. Nenhum 
telefone residencial. O celular registrado no 
boletim estava em nome de outra pessoa. 
Depois de muita pesquisa encontrei uma 
postagem sobre o trabalho no centro 
evangélico de recuperação M. e resolvi tentar 
conseguir alguma informação por lá. 
Funcionou. Lutero era pastor e trabalhava 
arrecadando doações no metrô durante a 
época do incidente. Haviam perdido contato 
com ele, mas me deram o endereço em que 
ele congregava. A investigação me fez 
pendular entre casas, instituições, igrejas até 
finalmente encontrar uma informação sólida: 
Lutero retornou às drogas poucos meses 
depois do incidente. Encontrei com ele 
ontem, por volta das 4 horas da tarde, em um 
casebre no fundo da Vila Cosmos. Ele aceitou 
fazer a entrevista desde que recebesse algo 
em troca. Paguei cinquenta reais adiantados e 
prometi mais cinquenta ao fim de todas as 
gravações. Como ainda não sei ao certo o que 
fazer com as entrevistas, vou manter as partes 
mais importantes transcritas aqui mesmo. 

 

Depoimento de Lutero6 

                                                 
5
 Coincidência? 
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Eu quero que tu garante que não vai ter 
meu nome nisso, que ninguém sabe que eu falei. 
Porque vocês da mídia não quiseram saber da 
gente quando a gente sofreu o que sofreu. E 
ninguém vai proteger se vier alguém atrás da 
gente de novo. Isso vai sair onde? Globo? Band? 

P.: O senhor acredita que está em 
perigo ainda hoje? 

A gente tá sempre em perigo madame, isso 
é normal de qualquer carioca. Seje eu no beco ou 
você no shopping, o que impede de chegar um 
perdido e largar três tiro na tua cara por causa de 
miséria de 20 reais, de celular? Aí vem povinho 
pedir a cabeça do moleque que atirou como se fosse 
mudar alguma coisa. Dizem “Assim esses 
marginal, porque é assim que eles chamo a gente, 
esses marginal aprende a não roubar.”. Tu acha 
que é verdade? Que é porque a gente não 
aprendeu? Vou te dizer uma coisa, a polícia 
ensina isso todo dia pra nós. É esculacho atrás de 
esculacho. Mas a gente, com fé em Deus, batalha 
pelo nosso e segue adiante. Agora quando bate o 
aperto, de tu num ter um botijão de gás em casa, 
um pedaço de frango pra dar pros meninos, fica 
aquela criança dizendo “tô com fome, minha 
barriga dói”, aí já era. Não tem lição não. Agora 
tem também o problema dos tóxicos, que aí é o 
diabo mesmo. Tem jeito não. Por isso que a gente 
tenta tirar os jovens das drogas, porque o vício é o 
que acaba com o lar – desculpa o desabafo, mas é 
foda, madame, eu saí dessa vida já, mas é foda. 

P.: O senhor era pastor e trabalhava na 
casa de recuperação Man., certo? O que 
houve? 

[longo silêncio] Alguma coisa aconteceu 
lá embaixo, madame. Não era normal. Eu fui 
pastor e eu vi muita coisa de arrepiar os pelo do 
braço. Vi gente cair entrevada, falei língua dos 
anjo e tive no leito de morte mas fui salvo pela 
graça do Senhor e tenho atestado de óbito pra 
provar que os médicos já tinham desistido quando 

                                                                                   
6
 Todos os nomes citados serão substituídos por 

nomes fictícios para preservar a identidade dos 
entrevistados. 

o Senhor me disse “Lutero, volta para a obra do 
senhor”. As provações vieram, claro, mas o Senhor 
dá força. Eu larguei o tóxico. Eu parei de procurar 
o prazer nas put... nas prostituta. Eu... eu não... 
eu aguentei segurança de metrô tentando me 
bater, gente falando “cala a boca, o crente, vai pro 
inferno”. Agora aquele dia foi diferente. [Lutero 
olha para a janela. Está trêmulo]. Você acredita 
na palavra de Deus, madame? Acredita no 
apocalipse? 

P.: O senhor acha que o incidente do 
metrô tem relação com a bíblia? 

Duas horas andando no escuro. Ouvindo 
um barulho que parecia a respiração de Satanás. 
Nem os ratos ficaram. O que eu achei naquele 
lugar, o cheiro, a luz vermelha. Aquilo era 
diabólico. Eu fui o único que saiu do vagão e 
sobrevivi, madame, pela graça de Deus Pai. Vivi 
pra servir de testemunho para o fim dos dias que 
começou naquele dia. Segundo a bíb... segundo 
Tess... a carta de Paulo aos Tessalonisenso diz que 
Deus virá é como um ladrão na noite, e quando 
disserem que há paz e segurança, virá a 
destruição. 

P.: Então você descarta a possibilidade 
de envolvimento da companhia de Metrô no 
evento. 

Claro que não, madame. Eu não sou burro. 
Eu tava lá no dia da queixa. Foi a Eva que correu 
atrás primeiro. Ela colheu informação no vagão, 
pegou nome e telefone de um monte de gente. Os 
seguranças do metrô levaram a gente numa sala 
toda chique e ficamos lá quase uma hora 
esperando. Um rapaz novinho desistiu até porque 
não aguentava ficar preso numa sala com as 
mesmas pessoas. Te dizer que normalmente eu 
acho essas coisa frescura, mas eu também senti um 
aperto no peito, como uma presença maligna. Aí 
entrou o homem. Até hoje eu lembro do nome dele. 
Sr. Medrano. De medo, madame. Parece nome 
inventado. Uma olheira funda, cabelo grisalho, 
voz grossa. Aquele homem é um braço do 
anticristo. Ficava mexendo num anel enquanto 
falava, olhando no fundo dos olhos da gente. Disse 
que queria manter contato. Ofereceu dinheiro, 
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disse que queria que a gente ficasse em observação, 
pediu endereço, telefone. Mas, madame, o que a 
gente passou ali, principalmente eu, o que eu vi 
naquele túnel, o que eu vivi, sabe? Acordo no meio 
da noite, todo molhado, clamando o sangue de 
Cristo. Mas eu sinto aquela presença bem aqui na 
minha nuca. É melhor a senhora ficar longe disso 
tudo, eu digo, madame, é melhor. 

 

8. 

Preferi interromper a transcrição por 
hoje. Não dá pra notar pelo diário, mas a voz 
daquele homem tem algo de perturbador. A 
veemência com que ele diz aquelas coisas. Já 
fui três vezes na cozinha hoje. Ouço barulhos 
de coisas caindo, um chiado estranho às 
vezes. Acho que isso está me perturbando. Eu 
nunca tive estabilidade suficiente para lidar 
com a parte mais barra pesada da profissão. 
Conheço uns quantos que se promoveram 
com reportagem de campo sobre tráfico, 
prostituição, drogas. Eu sempre preferi as 
entrevistas, a parte política, civilidade. Acho 
que vou dormir com o Netflix ligado hoje. 

 

Depoimento de Lutero 

 

P.: Tudo que você fala ainda está 
muito confuso, Lutero, vamos tentar 
retroceder um pouco nessa história. O que 
você fazia no metrô aquele dia? 

Eu sei que não dá pra notar agora, 
madame, pelo meu estado, mas eu fui um homem 
ungido, de profetizar cura, vitória. Uma vez uma 
menina entrou na minha congre... na congregação 
que eu dirigia e eu senti o espírito santo me tocar 
pra dizer pra ela “hoje, Jesus te concedeu tua 
benção, glorifica o santo nome do Senhor!” e ela 
caiu de joelho falando em língua na minha frente. 
Dois dias depois voltou, dizendo o pai batia nela e 
na mãe, bebia muito e tentava é... digamos que 
met... que tocar nela, sexualmente. Ela me falou 
naquele dia que o pai dela na mesma noite que ela 

entrou na igreja tinha sofrido um acidente fatal. A 
mãe ainda cobrou um dinheiro da morte. Isso é 
unção, madame. Naquela época eu saía todo dia de 
manhã com meu terno, minha bri.. bliblia e a 
santa glória do meu Pai e passava naquele metrô 
de Pavuna a General Osório só ganhando alma. 
Era louvor. Era... pregação. Era... era... Madame, 
eu fazia um trabalho abençoado. [comoção e 
silêncio] Você não repara não, mas é duro 
retroceder. A droga é uma maldita. Tira tudo da 
gente... 

P.: E quando você percebeu 
exatamente que tinha algo errado? 

Eu pregava todo dia. Já tinha tudo contado 
de estação em estação, pra ninguém pegar benção 
pela metade [risos]. Normalmente, quando chega 
na estação Glória eu estou terminando de pegar as 
contribuições e na última estrofe daquele hino que 
eu gosto muito “Não vou calar meus lábios, vou 
profetizar, manifestar a graça...”. Só quando eu 
terminei o hino que eu notei que a gente estava 
parado. As vezes acontece mesmo. Quando você 
pega metrô que nem eu, você vê de tudo. Já vi 
gente cair na via... é... já... já vi falta de luz... 
Naquele dia mesmo, de manhã, teve uma falta de 
luz grande, todo mundo pensou que o probre... o 
problema continuou. Aí o piloto veio e falou 
“Aguardando liberação da central para 
prosseguir”, alguma coisa assim. Acho que eu 
notei mesmo que aquilo tava errado foi quando 
passou coisa de uns trinta minutos parados e eu 
fiquei “Jesus, o que tá acontecendo nessa central 
que não deixam eu seguir minha benção?”. Na 
mesma hora, madame, vou te dizer, senti um 
calafrio forte e o espírito de Deus falando pra mim 
“Vigia, filho meu, que o inimigo espreita tua... tua 
fraqueza”. Eu fechei o olho e comecei a orar na 
mesma hora. 

 

9. 

A princípio nenhum outro telefone me 
retornava ou atendia. Deixei mensagens em 
celulares há muito desativados, até secretária 
eletrônica eu usei. Poucos dos nomes da lista 
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ainda utilizavam redes sociais. Meu segundo 
contato foi com Eva, a responsável por 
organizar os passageiros para uma ação 
pública contra o metrô. Nos encontramos 
hoje em um café na Universidade Federal 
Fluminense. Devo confessar que fiquei um 
pouco surpresa, não esperava que Eva fosse 
uma mulher trans. Uma negra alta, com um 
afro bem cuidado, camisa do Encontro 
Nacional dos Estudantes de História.  Passou 
a impressão de uma mulher guerreira. Eu 
expliquei a situação pra ela. Falei sobre os 
arquivos que eu tinha. Ela estava muito 
reticente. Três alunas que pareciam colegas 
de Eva vigiavam de longe e não me olhavam 
muito bem. Por fim, aceitou dar o 
depoimento desde que o nome fosse 
mascarado, a voz alterada e não houvesse 
registros visuais. Aceitei. A gravação foi feita 
em uma sala vazia da própria faculdade e 
sempre com uma de suas amigas para vigiar. 

 

Depoimento de Eva 

 

P.: Você pode dizer sua idade e 
ocupação? 

Eu pensei que fosse indelicado perguntar a 
idade das pessoas assim... 

P.: Desculpa. Se você... 

Tudo bem, menina, eu estou só 
descontraindo. Quando eu fico nervosa eu tenho 
essa mania mesmo. Meu nome é [Eva faz a 
simulação de um apito de censura], eu tenho 
32 anos e sou mestranda em História, dentro da 
área de Classe, Poder e Manifestações Culturais 
aqui da UFF mesmo e eu estudo Madame Satã e 
suas apropriações culturais ao longo do tempo. 
Conhece? Quem não, era uma deusa. Que mais, 
menina? 

P.: Você pode resumir a situação pela 
qual você passou na tarde do dia 28 de 
Janeiro de 2013? 

Resumir? [Me olha de cima a baixo] 
Como você acha que eu vou resumir aquela 
merda? Eu não sei sequer se eu seria capaz de 
rememorar esses eventos e você quer que eu 
resuma tudo pra você? Não quer que eu faça um 
desenho colorido pra você estampar na sua página 
de jornal de branco alienado também não? [é 
preciso mais de 10 minutos até convencê-la a 
prosseguir]. 

P.: Após o aviso do piloto, como ficou 
a situação no vagão? 

Eu estava em pé apoiada na porta naquela 
hora. Eu estava ouvindo música do celular e não 
notei o aviso. Na verdade demorei um tempo para 
perceber que estávamos parados. Estava me 
remoendo de ódio por um velho escroto7, racista, 
transfóbico, que estava apontado para mim e 
fazendo comentários com um rapaz. A vontade é 
de dar uma navalhada num lixo desses, te juro. 
Deixar uma marca pra todo mundo ver o que ele é 
de verdade. Um ricão... um gordo... um brocha... 
por trás do dinheiro não tem nada. Mas voltando, 
– as vezes eu me perco um pouco, não liga não – 
quando eu percebi mesmo que tinha algo muito 
errado eu tentei logo chegar a internet, mas o 
celular nem tinha sinal. Comecei a pensar que ia 
chegar atrasada no trabalho – eu dou aula num 
pré-vestibular comunitário –, tinha uma droga de 
um crente gritando no ouvido de todo mundo. 
Mas nessas horas eu não posso nem falar nada. Já 
parei três vezes na delegacia por causa de 
machinho babaca. Agressão. Fui pro outro lado do 
vagão – era desses um pouco antigos, que ainda 
eram divididos por vagões mesmo, com porta e 
tudo – e fiquei perto de uma garota branquinha 
assim que nem você, com um menino pequeno. Eu 
lembro que ela estava com o garoto no colo, cara de 
preocupada. Me perguntou se eu achava que era 
problema grave. Engraçado como na hora do 
sufoco tem gente que para de te olhar de cima pra 
baixo. Eu sabia que se fosse outra situação, ela 
passaria por mim olhando pro outro lado, 

                                                 
7
 Possível figura central para o caso. Estaria lá 

monitorando a situação para a UITP? 
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distraindo o filho para não ver “isso”. Da mesma 
forma que, não fosse minha situação, você 
continuaria na sua faculdade particular, na sua 
academia de classe média, sem ter a mínima noção 
do que acontece no mundo cão. Mas eu resolvi 
deixar passar. Acalmei a garota. Disse pra ela: 
“Calma, menina, ouvi na CBN de manhã que teve 
o mesmo problema. Parece que é pane elétrica. Em 
alguns minutos devem resolver. Tá levando a 
criança na escola?”. Quando eu mencionei a 
criança foi como tirar ela do transe. Ela olhou pra 
mim, deu um sorriso amarelo, puxou o filho pra 
mais perto dela e não puxou mais assunto. Eu 
botei meu fone no ouvido e fiquei imaginando 
aquele vagão de gente hipócrita e fanática 
queimando. 

 

10. 

Eva é um carrossel de emoções. Me 
trata bem, sorri, as vezes comenta sobre a 
infância, de como veio do Recife pra São 
Paulo quando resolveu se assumir, da barra 
que passou na casa da tia que não aceitava a 
mudança. Da dureza de conseguir trabalho. 
Mas, ao mesmo tempo, há nela um ódio 
quase incontrolável que as vezes respinga em 
mim. O fato de ser branca, de ter uma 
situação confortável, de ser bonita, talvez 
(será que sou?)... É como se, a todo momento, 
eu tivesse que me sentir culpada de ser quem 
eu sou... É errado da minha parte achar que 
eu não tenho culpa? 

Independente de como ela seja ou 
como eu me sinta, Eva foi um anjo para a 
investigação. Ela conseguiu me botar em 
contato com alguns outros passageiros. 
Passarei mais um trecho da entrevista dela 
para o papel e amanhã parto para um 
encontro com Napoleão8, um dos seguranças 
do metrô. 

Depoimento de Eva 

                                                 
8
 Nome fictício para proteger o entrevistado. 

Foi um pouco depois do anúncio do 
maquinista que eu resolvi agir. A melhor coisa que 
a gente aprende nesse vida é a lutar pelos nossos 
direitos. Já processei shopping, mercado, loja de 
roupa, restaurante, taxista... A gente não pode 
deixar passar nada. Tem que mostrar pra essa 
gente que os tempos são outros. Como já conheço 
os trâmites, eu peguei um folha do fichário e anotei 
o contato de todo mundo que queria fazer uma 
ação coletiva contra o Metrô, que ação coletiva é 
bem mais fácil de ganhar. Lembro que a maioria 
assinou. Até o pastor, ainda que não tenha olhado 
na minha cara em nenhum momento. Só quem 
não quis contato foi o velho escroto. Bem, o 
segurança também não quis, mas anotei o nome 
dele da plaquinha e depois puxei outros dados da 
internet. Depois resolvi filmar a situação, 
entrevistar algumas pessoas pra ter provas de tudo 
aquilo. 

P.: Você ainda tem essa gravação? 

Se você não tivesse me interrompido eu 
chegaria lá. Assim que eu comecei a fazer as 
entrevistas, a falar as verdades sobre a nossa 
situação, o segurança disse que eu não podia 
gravar o interior do metrô daquela forma. Isso 
obviamente é mentira. O metrô é um lugar público 
e eu tenho direito de filmar o que eu quiser lá 
dentro. Mas hétero branco é tudo igual, menina. 
O tempo inteiro tentando provar que é o macho 
alfa, que manda, que oprime. Eu disse que não ia 
dar porra nenhuma pra um porco fardado que nem 
ele. Ele tentou me pegar pelo braço, torcer, me dar 
um golpe desses de jiujitsu ou qualquer merda 
assim. Mas o que ele aprendeu na academia eu 
aprendi nas ruas de uma São Paulo em que a cada 
esquina tem um adolescente de cabeça raspada 
esperando pra mandar um travesti pra UTI. É 
preciso muito mais que um cafuçú metido a 
soldado pra frear essa aqui, menina... [Ela acende 
um cigarro. Sua mão está um pouco trêmula. 
Constantemente olha para a janela]. Aí foi aquela 
de gente querendo parar o bafo, gritando “tem 
criança no vagão, moço”, “larga traveco”, “por 
isso que essas porra tem que morrer”, “racista”, 
“babaca”... Ele deu uns passos pra trás suando 
frio, com a cara toda arranhada que eu não deixo 



Poligrafia Revista Confinamento Ago-Set/16 

 

 

37 

por menos. Me olhava com ódio mesmo, menina. 
Lembro até agora dele falando “Se tu fizer isso de 
novo, aberração, eu quebro teu pescoço, te juro”. E 
tudo ficou escuro. 

 

Depoimento de Napoleão 

P.: Pelo que eu sei, você foi contra o 
processo coletivo, a denúncia na polícia, o 
protesto. O que te mudou para, hoje, você 
resolver falar com a imprensa? 

Desde pequeno eu tinha o sonho de ser 
policial. Meu pai morreu novo, quarenta e três 
tiros de fuzil. Confundido com um vereador 
jurado de morte. No enterro não dava nem pra ver 
a cara dele. Eu ainda era moleque. Já é difícil 
aceitar a morte vendo o defunto, imagina enterrar 
um corpo estranho que dizem que é teu pai. Cresci 
querendo lutar contra isso... Te juro. Queria fazer 
a diferença. Nada de aceitar suborno, de acobertar 
miliciano. Se eu tivesse que morrer com a mesma 
idade do meu pai, que fosse fazendo o que era 
certo. Defendendo gente honesta que nem ele era. 
Limpando as ruas desse bando de marginal. Mas 
minha mãe quase enfartou quando soube que eu 
pretendia fazer concurso pra Praça. Chorou três 
dias dizendo que preferia morrer do que me ver na 
linha de frente de uma guerra. Mas quando teu 
coração nasce pro combate, não adianta. Fiz o 
concurso mesmo assim. Reprovado. Acredita? 
Reprovado por tatuagem no braço. Quando fui 
fazer a prova física que eu fiquei de regata já 
falaram logo “pode voltar pra casa, rapaz, aqui 
não entra marginal tatuado não”. “Mas é o 
símbolo da corporação, senhor”. Eles riram, 
meteram o dedo na minha cara e disseram que eu 
não tinha direito de ter aquele símbolo no braço, 
que se pudessem arrancaram com a faca ali mesmo 
e me faziam comer. Um ano mais tarde eu estava 
de farda começando meu novo trabalho no metrô 
carioca. Estava a seis meses no emprego quando 
tudo aconteceu. Minha namorada estava grávida 
na época. Eu pretendia juntar dinheiro e tentar 
uma remoção a laser na tatuagem, voltar ao 
concurso. Aquilo era tudo que eu tinha. Eu 
precisava do emprego. Eu gostava do emprego. Me 

sentia menos humilhado quando estava com 
aquele uniforme. 

P.: Você acha que a frustração da 
carreira policial teve influência no seu 
comportamento no vagão? 

Eu não sei o que te falaram, mas eu agi 
como... [suspira] Olha, eu agi como eu precisava 
agir naquela situação. Em casos de perigo, é dever 
de um agente da lei preservar a ordem. Foi só isso 
que eu tentei fazer... só isso. 

P.: Mesmo quando você atacou Eva? 

Essa gente adora fazer vitimismo, te juro. 
Provavelmente ela falou que estava quieta no 
canto dela e eu tive um surto racista e resolvi 
agredi-la ou alguma besteira desse nível, né? 

P.: Você quer contar o que houve? 

Desde que o veículo parou, eu estava 
tentando manter a calma. Havia uma mulher com 
criança pequena, eu falei pra ela ficar calma, que 
eu a protegeria caso alguma coisa acontecesse. 
Procurei acalmar também a cantora, que eu até 
deixei cantar no vagão, pra ver que eu não sou o 
mostro que pintam. Enfim, todas as mulheres, 
que, nesses momentos, é quem precisa de um 
homem pra se sentir segura, só isso. Depois de ter 
o vagão em ordem, eu tentei contatar a central, 
seguindo os protocolos. Mas o rádio estava com 
alguma interferência forte. Normalmente nossos 
rádios funcionam bem mesmo dentro dos túneis da 
linha 1. Pouco antes do incidente eu havia feito 
contato com um dos outros seguranças pelo 
aparelho, a gente estava bem atento por causa da 
pane elétrica que teve de manhã. Mas depois que o 
veículo parou, o rádio só passava estática e uns 
apitos agudos de tempo em tempo. Às vezes eu 
ouvia uma voz meio distante, mas era 
incompreensível. 

P.: Você não conseguiu estabelecer 
contato com a central em nenhum momento, 
então? 

Posteriormente. Bem depois do... Bem, 
mais tarde, bem depois mesmo. Naquela hora era 
contato zero. Eu pensei “Bem, sou eu que vou ter 
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que assumir, então, é comigo, que bom que todos 
estão calmos”. Aí, eis que levanta aquela... aquele 
indivíduo  e começa a gritar no vagão, dizendo que 
todos poderiam morrer ali, que aquela situação era 
perigosa... Todos ficaram imediatamente 
apreensivos. O menino, coitado, abraçou a 
mãezinha dele, com medo daquela voz estranha 
gritando. Depois o cidadão travestido ainda tentou 
gravar imagens, ferindo a privacidade das pessoas, 
a fragilidade do momento. Depois, se aquilo caísse 
na mídia e alguém se sentisse ofendido de ter sua 
intimidade exposta, você acha que alguém ia 
correr pra processar uma prostituta? Não, eles 
tentariam processar o metrô, diriam que foi 
negligência do segurança não ter impedido aquilo. 

P.: Mas você deve estar ciente que pesa 
sobre você a fama de truculência dos 
seguranças de metrô no Rio... 

Acontece que as câmeras só se levantam 
pra ver o “porco” dando um mata-leão no “pobre 
menino”. Ninguém filma quando o passageiro 
chega pra mim e diz “um marginal no vagão 
passou a mão debaixo da minha saia”, “um 
moleque no vagão levou meu iphone”, “um garoto 
no vagão levou uma facada de um neguinho”. A 
população fica em cima querendo proteção, a chefia 
fica em cima querendo reduzir reclamação e 
quando chega o funcionário, que está levando 
esporro de quatro da tarde até uma da manhã, que 
recebe uma mixaria, que não tem o respeito dos 
passageiros, que ninguém quer saber se tá com 
problema em casa, quando esse cara perde a cabeça 
e derruba um marginal, ele é taxado de monstro. 
Protegem tanto esses meliantes dizendo que são 
“vítimas do sistema” mas não veem lá da 
varandinha da Av. Atlântica que aqui em baixo 
todo mundo é vítima do sistema. 

P.: Você ainda não disse o que te fez 
mudar de ideia... 

[ele levanta a calça e mostra uma 
prótese metálica no lugar de boa parte da 
perna esquerda] 

 

 Depoimento de Lutero 

O escuro é o habitat do mau. O escuro é o 
vazio que existia antes do Pai manifestar a 
vontade da luz. Sem luz não há vida. Mas as 
pessoa pensa que luz é só... lâmpada, sol... Mas a 
verdadeira luz é aquela que o Pai derrama sobre 
nós. É por isso que tem um monte de planeta lá 
fora que os cientista fica procurando vida e não 
acha. Só aqui Deus plantou... Deus criou a 
verdadeira luz da vida. Quando a gente fica no 
escuro, é um lembrete de como o mundo era sem a 
presença gloriosa do Pai. Pode ver que desde 
criancinha, nós temos medo do escuro. Ninguém 
diz pra gente que tem algo lá, mas na hora de 
apagar a luz a gente “não, por favor, meu pai, 
deixa a luzinha acesa”, porque lá no fundo a gente 
sente no nosso coração que é ruim ficar no escuro. 
No escuro só se faz o pior: se transa, se usa drogas, 
se rouba... hoje em dia se faz isso tudo de dia, mas 
é a noite que o movimento cresce: é quando 
funciona as boca, quando funciona os puteiro, 
quando os muleque desce pro asfalto pra meter o 
terror... 

Lá não foi diferente. Antes de apagar a luz, 
todo mundo estava agindo dentro do esperado. 
Eles acham que eu não sei, mas eu sei que 
ninguém ali gosta de ficar ouvindo a palavra. Só 
os cristãos, que louvam comigo e profetizam 
vitória pros... pros outros passageiros. Mas o resto 
reclama mesmo... xinga. Mas xingam se a gente 
não faz também, madame. Na época que eu usava 
uma pedrinha, eu ficava sentadinho debaixo do 
viaduto, com meu colchão... com meu... copinho, 
meu isqueiro. Não ia falar com ninguém. Tava 
morrendo quieto no meu canto. A gente vendia 
um papelão, uns fios... é... sucata... Aí o dinheiro 
era só pra comprar a pedrinha, comprar um pão. 
Mas mexiam com a gente do mesmo jeito. Diziam 
“morre cracudo”, “vou tacar fogo, heim”. Aí 
quando a gente melhora de vida e vem 
compartilhar a boa notícia, reclamam de novo. 

Naquele dia tinha pouco crente. É sinal de 
coisa ruim, madame, quando tem pouco crente 
num lugar. Deus fica mais impiedoso. Ali, 
competindo com o meu louvor e palavra, tinha já 
dois músicos drogados, que queriam o dinheiro pra 
comprar a maconha dos meninos lá da favela. Mas 
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como eles são branco, até o segurança bate palma. 
Tinha também a sodomita, que não gostava de 
mim porque eu era pastor. Tinha um velho 
também, que estava com segurança no metrô, já 
viu isso, madame? Quando a luz caiu, eu sabia 
que o demônio queria agir naquele lugar através 
do coração dos pecadores. 

Eu comecei a orar baixinho. Eis que ouvi o 
inimigo falando em meu ouvido “primeiro a 
provação da escuridão...” com voz como a da 
serpente do deserto. E eu respondi: “te repreendo 
em nome do pai”. Mas Deus queria permitir que 
aquilo passasse e o demônio, já manifestando-se na 
figura do velho entrevado, ria, gargalhava como 
um... exu. “Essa é a cidade maravilhosa! Nada 
funciona. O homem trabalhador, direito, tem que 
sustentar todo tipo de vagabundo. É crente, é 
travesti, é „artista‟...” o inimigo falava através do 
velho. A palavra do inimigo incitou o coração dos 
pecadores que não... vigiaram e Deus... os homens 
caíram no pecado da ira. Todos gritavam alto. E 
falavam palavras de ódio. O menino estava 
chorando no colo da mãe. Duas garotas com 
roupas de escola também, Madame, no canto, com 
medo. Era como caminhar em Babel, porque havia 
confusão de línguas. Ninguém entendia ninguém.  
E eu falei com Deus “Pai altíssimo eu sei que é de 
tua vontade que sofremos, mas como teu filho, 
aleluia, como teu filho me dê a autoridade para 
repreender esse mal”.  

Eu caminhei na direção do velho em 
oração. Falava em línguas estranhas. Falava a 
palavra de Deus. Toquei em sua tes... em sua 
fronte e... [comoção] proclamei “liberta este 
corpo, Satanás, porque quem te manda é o filho do 
deus vivo” 

 

11.  

Ainda não consegui processar toda a 
informação que recebi durante os últimos 
dias.  Ainda tenho muito material para 
transcrever e ainda algumas entrevistas pela 
frente. Tive contato recente com dois outros 
passageiros, mas ainda não consegui coletar 

os depoimentos. Ainda é muito difícil 
conectar o evento com toda a conspiração 
proposta por L. Tudo que vi até agora aponta 
para uma situação grave, sem dúvida, mas 
não extraordinária...  Se L. estiver certo, a 
UITP teria algum interesse secreto no 
subterrâneo carioca9, que pode ter sido 
descoberto por alguns dos passageiros. Mas o 
que pode estar sendo escondido? 

Meus ataques de ansiedade voltaram. 
A falta de ar, o pânico repentino, a vontade 
de gritar. Isso está me fazendo mal. //Há 
rabiscos de caveira e um olho desenhados nas 
bordas do caderno. // 

 

Depoimento de René 

 

P.: Nenhum outro passageiro 
mencionou alguém com as suas 
características ao longo das entrevistas. Seu 
nome não está na lista que eu tenho. Você foi 
o único a me procurar, dizendo que foi 
avisado por um dos passageiros que eu tentei 
contatar e não tive sucesso. Como eu sei que 
você não é só alguém querendo aparecer? 

A paranoia é o primeiro sintoma. 
[silêncio] 

P.: Como assim? 

A maioria das pessoas que se envolveu com 
o Incidente Glória experimentou uma série de 
sintomas que levam a um quadro comum. O 
primeiro deles é a paranoia. Todos se negam que 
haja ocorrido apenas um incidente ordinário. Já 
ouviu aquela reflexão lugar-comum sobre a árvore 
que cai no meio da floresta? Se ninguém ouviu, 
ninguém viu, ela caiu de fato? E se apenas uma 
pessoa presenciou? Isso ganha valor de verdade? 

                                                 
9
 O “Carioca 2” deve ser a “entrada executiva” de 

toda a rede. Se Lutero falou a verdade, provavelmente as 
instalações devem estabelecer contato com a estação 
abandonada. Eu preciso verificar esse lugar pessoalmente 
// escrito em caneta vermelha: 5tfijdtfG3M //. 
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A única coisa que mantém os lunáticos no 
manicômio é o senso comum. Ou o senso de 
comum. Num mundo em que tudo é experiência 
sensorial, o homem se depara com a dúvida: há um 
real que transcenda minha subjetividade? O 
homem, desesperado, flutuante, numa realidade 
rala, precisava de uma pedra fundamental. Sentou 
com outros homens e acordou que aquilo que a 
maioria vê e sabe deve ser real. É de fato o real? De 
forma alguma, mas isso é um problema pros 
filósofos. É o melhor real com o que podemos 
trabalhar, essa é a verdade – essa frase, nesse tipo 
de conversa, sempre soa um pouco irônica. 
Naquele metrô havia muitos passageiros. Cada 
passageiro tem sua própria experiência que se 
traduz em realidade subjetiva. Cada realidade 
subjetiva é composta de experiências 
compartilháveis e experiências únicas. O amor – 
por mais que os poetas se esforcem tanto – é uma 
experiência única, ao tentarmos narrá-lo só 
conseguimos uma aproximação vaga e cheia de 
metáforas confusas. Calor é uma experiência 
compartilhável. Naquele vagão, após a queda de 
luz, todos sentiam calor. Podemos medir o calor 
porque concordamos que 45º não é uma 
temperatura agradável. Mas existem pessoas que 
sentem menos ou mais calor – qualquer 
funcionário de escritórios grandes pode te 
confirmar isso –, e existem pessoas cuja tolerância 
a temperaturas extremas é sobrehumana. Se sua 
experiência fosse tão real quanto as demais, 
haveria um conflito: 45º é quente ou não? Nossa 
única alternativa, tiranos que somos, é exilar as 
pequenas vozes. É uma questão de necessidade, de 
sobrevivência. Só pode ser real o conjunto de 
elementos que, como num diagrama de Venn, 
podem ser experimentados de forma semelhante 
pela maioria das pessoas. Por isso não podemos 
dizer que astrologia é real. Que Deus é real. Que 
ETs são reais. Se fôssemos honestos, teríamos que 
dizer que eles apenas não são detectáveis pela 
experiência comum e, dessa forma, foram 
convencionalmente excluídos dos elementos com 
os quais se pode realmente – quando mais 
repetimos essa palavra mais vazia ela fica – perder 
tempo. 

A sua cara me diz que eu estou falando 
sem parar e não respondi sua pergunta. Vou 
chegar lá, me permita. Primeiro, o que aconteceu 
realmente [risos] no trem? Aquilo que todos 
experimentaram em comum: horas presos em um 
vagão. Fome. Calor. Brigas. O resto não pode ser 
levado em conta. O mundo precisa continuar 
girando, então, a voz comunal precisa prevalecer à 
subjetividade desancorada. Segundo, eu sou a 
árvore que cai no meio da floresta. Ninguém me 
viu no vagão. Como eu poderia estar lá? 

 

Depoimento de Napoleão 

 

Acho que a coisa toda começou a desandar 
mesmo quando as luzes apagaram. Até ali era 
coisa da rotina mesmo, discutir, bater boca, 
reprimir uma... um problema qualquer que surja. 
Ficou escuro mesmo. Quando falta luz em casa, a 
gente acha que fica escuro, mas a verdade é que 
tem sempre um pouco de luz da Lua. Ali não tinha 
nenhuma outra fonte mínima de iluminação. 
Assim que apagou foi como se de repente todo 
mundo tivesse sido vendado. Durou, sei lá, uns 30 
segundos pra todo mundo processar a escuridão. 
Eu sentia as mãos esbarrando no meu corpo, 
tateando o escuro. Ouvi gritos. Um garoto 
chorando. Depois, começaram a brilhar as telas 
dos celulares. Só dava pra ver os rostos pelos 
cantos do vagão, aquela cara de quem vai contar 
história de terror na fogueira. O rádio estava 
soltando uma estática distorcida, só muito 
eventualmente eu conseguia pegar uma palavra. 
Eu já não sei se coisa mesmo da influência, do 
momento, mas eu juro que a palavra “quarentena” 
foi mencionada, mas com sotaque estrangeiro, algo 
do tipo “quarentáini” – Quarentena em inglês é 
assim mesmo?. 

Como se não bastasse toda a confusão que a 
falta de luz causou, eu tinha que lidar com um 
fanático no vagão. Não me entenda mal, todo 
mundo lá no trabalho gostava do cara. Era ele que 
sempre desenrolava com marginalzinho pela 
gente, pra não rolar denúncia e tal, falava daquele 
papo de perdoar, pagava um café pros moleques. 
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Ele também entregava se entrasse ladrão no trem. 
A gente tinha um código: ele levantava a bíblia 
com as duas mãos na janela se tivesse ladrão 
conhecido no vagão. Pegamos 3 assim já. Em troca 
a gente deixava ele passar a caixinha dele 
tranquilo no trem, só barrávamos mesmo dia de 
fiscalização. Mesmo ali, com aquela porra de orar 
em voz alta, ninguém estava dando muita bola pro 
coitado... reclamavam só. Mas ele foi mexer com o 
César10. Se tudo aquilo aconteceu com a gente, é 
porque ele estava no meio. Eu só fui descobrir 
quem ele era bem depois mesmo, vi a cara dele 
numa notícia antiga. É um policial aposentado da 
época que se premiava morte de ladrão, na época 
do velho oeste. Dizem que o cara tem mais de cem 
na conta. Estava em todas as jogadas de corrupção 
possíveis, conhecia o tráfico inteiro da cidade e da 
baixada. Mas a idade chegou, saiu da corporação e 
o foda dessa profissão é que o grosso do salário 
vem todo por fora. Saindo do circuito de 
pagamentos adicionais ele se meteu na política pra 
bancar os prazeres da velhice. Estava indo bem até 
se tornar delator de um caso contra a Federal. 
Meteram 242 balaços no carro dele num 
cruzamento movimentado só pra avisar. Era a 
amante dirigindo. Filha da puta de sorte. Era por 
isso que ele estava de segurança aquele dia. 

P.: Mas se ele estava tão visado, 
porque iria logo de metrô? 

Aí que está o truque. Se você foi jurado de 
morte por um qualquer, é melhor mesmo pegar o 
carro, um blindado se possível. Mas quando o 
problema é a própria polícia, é mais arriscado pra 
eles executar em público. O metrô é cheio demais 
para um trabalho limpo. A chance de matar um 
monte de gente é alta. Mas ele não contava que, se 
necessário, os grandões desviariam um vagão 
inteiro só pra garantir sua morte. 

                                                 
10

 Eu chequei esse cara. É bem pior do que o 
quadro pintado pelo segurança. O sujeito está estava com 
os dois pés na lama. O depoimento envolvia não só a polícia 
federal, mas políticos importantes, grandes empresários. 
Não há como evitar pensar que tudo pode ter sido armado 
para sumir com ele... 

P.: Você acha que o incidente foi uma 
execução, então? 

Se não foi, foi o que? [Ele sente uma dor 
aguda na perna, tira um frasco do bolso da 
calça e toma duas pílulas com um pouco de 
água]. E foi logo esse cara que o pastor quis 
exorcizar. O segurança só percebeu quando o 
César gritou e ensaiou puxar a arma. Acho que só 
eu percebi que ele estava armado naquele 
momento. O grandão acertou um chute no joelho 
no pastor e, em seguida, derrubou no chão e 
começou a socá-lo. Alguns tentaram separar, como 
todo bom carioca. Outros partiram pra bater 
também, querendo descarregar anos de pregação 
forçada talvez. Eu me joguei no grandão e tirei ele 
de cima antes que matasse o pastor. Jogaram uma 
luz em cima da gente, só deu pra ver o corpo do 
pregador inchado e ensanguentado. E o olhar de 
ódio do segurança. 

 

Depoimento de Eva 

 

Escuridão total. Meu coração disparou na 
hora. Claro que eu peguei logo o celular e liguei 
aquele aplicativo de lanterna, que usa o flash, pra 
jogar na cara do guardinha abusado. A situação 
era perfeita pra, como ele mesmo sugeriu, quebrar 
meu pescoço. Ninguém ia ficar sabendo. Quando a 
luz apagou ele estava numa ponta do vagão, perto 
da porta que faz a conexão com os outros carros. 
Demorei um tempo pra ligar a luz e ele já estava 
quase do meu lado. Ceguei o filha da puta e fiquei 
perto de um casalzinho hipster de artistas. Acho 
que eles eram os únicos com que eu podia me 
identificar um pouco. É nessas horas que você vê, 
menina, o quão fodida é a vida de uma negra trans 
– não que você vá realmente entender algum dia.  

Quando passou o susto da escuridão é que 
a gente percebeu que aquele não era o real 
problema. Os celulares dariam conta de iluminar o 
que precisasse ser iluminado – pelo menos naquele 
momento. Mas a ventilação que estava matando a 
gente. Sem circulação de ar fresco, começamos 
pouco a pouco a assar dentro daquela lata. Era um 
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dia quente. Mesmo debaixo da terra dava pra 
sentir. E o vagão não estava muito vazio. Não 
estava lotado, mas estava cheio ao ponto de ter 
bastante gente de pé. Primeiro foi o calor. Comecei 
a suar. Senti minha camisa molhando, grudando 
no corpo. Depois foi o cheiro. Aqueles homens que 
não usam desodorante, que já fedem desde sete 
horas da manhã... Eu aguentei, que já morei do 
lado de valão e não caio pra perrengue pequeno. 
Mas as barbiezinhas já começaram a passar mal. 
O cantor tava alucinando, olhando pela janela de 
um lado pro outro, dizendo que tava vendo algo se 
mover lá fora, sei lá, não dei muita bola. Até então 
eu estava com um sorriso na cara. Sorriso amargo, 
claro, só pra provocar mesmo, mas ainda assim 
sorriso. Mas a cena perdeu a graça quando a 
menina de roupa de escola vomitou.  

Era como sentir leite estragado passando 
pelo seu pulmão. O calor, a umidade e o cheio se 
juntavam a um ar cada vez mais morno, cada vez 
menos respirável... 

P.: Vocês não conseguiram abrir a 
porta do vagão? 

A princípio, não. Eu e mais uns dois 
machinhos começamos a forçar a porta, que 
qualquer um que esteja acostumado a andar de 
metrô já teve que fazer isso na vida, ou pelo menos 
viu alguém fazendo. A porta não oferece muita 
resistência. O problema foi o guarda. O ego dele 
era mais importante que a sobrevivência geral, ele 
estava gostando cada vez mais da situação de 
desespero, de se sentir no controle uma vez na 
vida. Eu vi aquela cara de playboy branco sorrindo 
olhando pro canto do trem quando a menina de 
escola teve que tirar a camisa vomitada e se cobrir 
com o paletó de um dos engravatados do vagão. 
Ele mandou todo mundo se afastar da porta, disse 
que não era seguro abrir naquela situação. Eu falei 
“o que não é seguro é morrer sufocado nesse 
vagão, babaca”. Depois senti um soco do estômago 
tirar minhas forças e o filha da puta me agarrando 
por trás pra me tirar da porta, roçando aquele 
resto de barba nas minhas costas, arranhando 
meus braços. E sabe qual foi o pior, menina? Ele 
tava de pau duro. Aquilo tudo era um fetiche 

bizarro pra ele. Comecei a me contorcer e chorar 
gritando que ia denunciar, que ia pra polícia assim 
que saísse dali. Ele puxou o cassetete e acertou 
minha garganta, me deixando no chão sem ar. 
Depois um outro macho se animou com o evento e 
foi brigar com ele pela abertura da porta, mas eu já 
estava quase inconsciente nesse momento. 

 

Depoimento de Napoleão 

 

A ordem geralmente é que ninguém saia do 
vagão, ainda mais fora da estação. Como 
autoridade representante do metrô eu precisava 
velar pela vida daquelas pessoas. Se todos tivessem 
me obedecido, a gente poderia até ter ficado 
desidratado pelo calor, desmaiar, mas estaria todo 
mundo vivo agora. E eu não estaria... [ele aperta 
o joelho prostético, demora a se recompor]  
Num túnel de metrô tem trilhos eletrificados, tem 
animais peçonhentos, tem áreas em que alguém 
pode ficar com um pé preso, tem... Tem tudo que é 
preciso pra matar uma pessoa que não está 
acostumada a andar ali. Eu sabia que, assim que 
conseguissem abrir a porta, ninguém ia ficar 
contente em permanecer no interior do vagão. E aí 
já seria tarde pra tentar segurar todo mundo. Eu 
estava conseguindo evitar que abrissem a porta 
quando o segurança viu a oportunidade de uma 
revanche. Arrancou meu cassetete me deu uma 
joelhada no saco. Não era amador não, aquilo era 
krav magá. Senti meu corpo virar do avesso. O 
armário tinha cara de militar, parecia que saiu de 
um filme do Rambo, te juro. Eu ainda pensei em 
enfrentar o cara, mas lembrei que o César estava 
armado e ele provavelmente também. Se queriam 
sair que saíssem, que se fodessem, como se 
foderam. Eu fiz o que era possível para impedir 
aquela gente. 

 

Depoimento de Lutero 

 

Eis que senti em meu coração o espírito de 
Deus me falar “A segunda provação, a praga”. Me 
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falava em sonhos. Levantei meus olhos e vi uma 
grande víbora negra que devorava ratos. Quanto 
mais os ratos se debatiam para fugir, mas 
amarrados eles ficavam uns nos outros. E eis que 
um, que teve o rabo devorado pelos outros, 
conseguiu escapar e caminhou na escuridão das 
entranhas da serpente até encontrar a saída. Mas 
do lado de fora, não tinha mais luz, só tinha mais 
sombra. Eu acordei com uma senhora limpando 
minha cara com umas folhas de jornal. Tava tudo 
doendo, mas eu já estava acostumado, madame. 
Uma vez eu tomei uma surra porque tava usando 
a pedrinha perto de escola, quebraram três 
costelas, dois dedos e quase me deixaram cego de 
um olho. Dessa vez eu só senti que tava faltando 
um dente, esse aqui ó [ele mostra a ausência de 
um dente na boca]. Mas eu percebi que a 
discórdia tinha cessado. Deus me concedeu a 
vitória de expulsar o demônio daquele vagão. 

P.: Ainda que você tenha sido 
espancado, você acredita que Deus tenha te 
dado uma vitória naquele momento? 

Se Deus matou seu filho unigênito pra que 
todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida 
eterna, eu vou reclamar por ter levado um soco? 
Que espécie de crente eu seria, madame? Aquilo 
não foi nada perto do que eu sentiria um pouco 
mais tarde. Eu lembro que eu perguntei à senhora 
que estava limpando meus ferimentos o que tinha 
acontecido e ela disse que tinham aberto a porta 
pra entrar ar puro. Mas o ar que entrava tinha 
cheiro de mofo. Não melhorava em quase nada a 
situação. Continuava quente. Eu agradeci e 
levantei com dificuldade, tava com o joelho todo 
inchado. A vontade era orar e pedir a morte 
daquele segurança, mas eu tive piedade. Ela tinha 
cara de macum... 

P.: Ninguém... desculpa interromper, 
Lutero, mas ninguém tentou descer do vagão 
quando a porta foi aberta? 

Eu já acordei com a porta aberta e não vi se 
alguém tinha saído, mas parece que não, madame. 
O guarda disse que pisar no trilho era morte e 
ainda tinha chance de vir trem na outra direção, 
tava todo mundo com medo. 

P.: Mas vocês saíram em algum 
momento... 

Só depois da segunda praga. Eu ainda 
estava me recuperando quando começou. Primeiro, 
um barulho de trovão ao longe, bem longo. Como 
se a barriga de um gigante estivesse roncando. 
Um garoto novo, desses bem tímidos, estava 
tentando enxergar algo na escuridão do túnel... 
Botava a mão no ouvido, para escutar melhor, 
pedia silêncio. “Vocês estão ouvindo esse chiado?” 
“Vem da rádio, é estática...” “Não, não, esse não, 
esse mais agudo vindo lá de fora”. Depois veio o 
barulho agudo. Era voz de animal. Uma montanha 
de rato entrou pelo vagão, madame, coisa satânica 
mesmo. Eles tentavam escalar as pessoas, se 
esconder debaixo dos bancos... As menina tava 
tudo gritando, mas tinha homem gritando 
também. Nessas horas que tu vê a fri... a fibra das 
pessoa. Só quem ficou calmo fui eu, que já vi 
muita ratazana na minha época de rua, a Eva, que 
deve ter sofrido as suas também e o garoto da 
porta. “É um comportamento anômalo. Elas não 
entrariam aqui normalmente” ele dizia. “Esse 
tremor deve ter assustado todos os ninhos do 
túnel...”. Enquanto ele fazia filosofia eu me 
preocupava em não deixar rato nenhum subir em 
mim. Quando o primeiro gritou de dor por uma 
mordida os mais corajosos ou os mais covardes, 
não sei, saíram correndo do vagão. Eram uns 
quatro, a mãe do menino e o segurança grandão. 
Onde já se viu, madame, a mulher deixar o filho 
em cima da cadeira e sair correndo? Eu botei o 
menino na corcunda e fui pra porta, pra perto do 
menino que parecia saber das coisas. “Precisamos 
de luz... se todos puderem ligar as lanternas, os 
flashs, a luz pode tirar as ratazanas daqui...”. 
Todo mundo foi logo ligando os celulares e os 
ratão foi tudo correndo porta a fora. Eu até que 
achei graça, sabe, madame. Ver o garoto 
resolvendo a situação assim. Por isso que eu 
sempre pedi a Deus pra me dar uma oportunidade 
de estudo. 

P.: Com a saída dos ratos, as pessoas 
voltaram ao vagão? 
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É, madame, ponto complicado. Voltou só 
um dos homens. Estava ofegante, com medo nos 
olhos. “Os outros vagões... eles... não tem 
ninguém... só uns restos de roupa... sangue, tem 
sangue...”. Nessa hora [Lutero engole seco, fica 
bem sério e puxa a cadeira para mais perto de 
mim] eu senti um arrepio e comecei a falar, a 
chorar e clamar misericórdia. “O dia que o senhor 
virá como um ladrão de noite”, aleluia. Você não 
deve estar acostumada, madame, mas é o sinal 
mais claro do arrebatamento. Deus levou seus 
escolhidos e as roupas ficaram... 

P.: Não acha estranho que o Senhor 
tenha levado todas as pessoas de todos os 
outros vagões? Você mesmo disse que não 
tinha visto muitos crentes no trem... 

Eu pensei nisso depois e hoje eu sei que não 
foi a volta de Cristo que eu vi. Mas Deus opera de 
formas misteriosas e algo ali aconteceu. Algo que 
ninguém fala. E a prova foi Ele falando comigo. 
Eu lembrei do meu sonho na hora e lembrei como 
um rato se perdia dos outros nas entranhas da 
víbora. E eis que lembrei também que a ovelha 
perdida deve ser resgatada pelo pastor. A mãe do 
menino não podia ficar desaparecida. Eu peguei 
minha bíblia, porque crente não anda sem sua 
espada de fogo, e fui pra porta. Antes de descer, eu 
orei e falei “Senhor, se for de tua vontade que eu 
vá toque em meu coração”. Naquele momento as 
luzes se acenderam um pouco fracas intermitentes 
e começou a tocar uma música na rádio, como o 
coro dos anjos em línguas estranhas. Eu desci e me 
embrenhei por dentro da serpente. 

 

Depoimento de René 

 

Era o opus 37 de Rachmaninoff. 

P.: Como assim? 

Era o opus 37 de Rachmaninoff que estava 
tocando na rádio quando o pastor resolveu partir. 
Linda peça. Pena que já estava quase na metade 
quando começamos a ouvir.  

P.: O senhor trabalha com música? 

Tenho um sebo na Carioca. Leio de tudo 
um pouco. Inclusive música. 

P.: Já que o senhor parece ser um 
homem bem racional, tem alguma explicação 
para os vagões vazios? 

A mais lógica possível, minha cara. Só um 
guarda estava no trem quando houve o incidente. 
As roupas e o sangue indicam que todos, como 
nós, tiveram suas desavenças. Mas nós tínhamos 
um guarda que avisasse sobre os perigos do túnel, 
os outros vagões não. Sem essa informação, todos, 
cedo ou tarde, saíram dos vagões sem saber do 
nível de risco. 

P.: E nenhum de vocês viu nada? 

Se você perguntar o suficiente alguém dirá 
que viu um vulto, uma sombra, passos. Mas 
ninguém viu nada, nada que se possa considerar 
real no conceito que já trabalhamos anteriormente. 
Estávamos no último vagão. Todos que saíram, 
por instinto, rumaram na mesma direção que ia o 
metrô, na esperança de parar na estação Glória. 
Alguns podem ter se acidentado, mas a maioria 
deve ter chegado na estação sem mais problemas. 
Os maiores problemas ocorreram todos após as 
primeiras horas. 

P.: Então ao menos você reconhece que 
houve problemas... 

Eu fiquei preso por mais de dez horas em 
um vagão sem eletricidade no subterrâneo do Rio 
de Janeiro. Claro que houve problemas. 

 

12. 

 

Eu não lembro qual foi a última vez 
que me senti assim. Me lembro de quando era 
criança e brincava de testar a coragem 
entrando em um porão, correndo por um 
salão mal iluminado, imaginando os 
monstros a ponto de me devorar. Lembro 
bem da pontada de medo no estômago, da 
adrenalina, dos sentidos aguçados pelo terror 
inventado e ainda assim tão real... É como se 
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cada esquina da minha vida houvesse se 
tornado, de repente, um corredor escuro e eu, 
criança, fugisse de um monstro invisível sem 
jamais achar a porta de saída. 

Hoje eu visitei a “Carioca 2”, uma 
estação abandonada do metrô carioca. Minha 
hipótese é que ela não foi necessariamente 
abandonada, mas que é mantida como área 
de acesso a uma rede subterrânea que pode 
se estender até o litoral. A ideia surgiu ao ver 
o anúncio de que gravariam um filme de um 
livro que li ainda na adolescência, Berenice 
procura. Pra escrevê-lo, Garcia Roza fez 
pesquisa de campo, observando toda uma 
região de Copacabana. Acabou optando por 
ambientar boa parte de suas histórias em 
túneis desativados que provavelmente 
encontrara durante a investigação. 
Obviamente, para ele, não passava de uma 
escavação para futuras estações de Metrô. Me 
pergunto se ele pensaria diferente sabendo 
tudo que eu sei.   

Não foi difícil ter acesso ao local. Usei 
um jaleco que peguei emprestado de um 
amigo que cursou engenharia e comprei um 
capacete de obras em uma dessas lojas de 
uniforme que tem em Niterói. Passei pelo 
local fingindo que falava no celular e me 
dirigi à porta como se já fosse íntima das 
instalações. Quanto mais o tempo passa mais 
eu percebo que, se você tem convicção no que 
você está fazendo, não importa o quão 
estúpido isso seja, as pessoas começam a 
acreditar em vocês. Acho que nada reflete 
melhor isso que a política brasileira... 

Ver aquele lugar ao vivo foi 
impactante. Conforme eu me aprofundava 
pelos saguões escuros e empoeirados sentia 
como se o peso de toda a cidade estivesse 
forçando as minhas costas. De tantos em 
tantos minutos podia sentir todo o lugar 
vibrar com a passagem do metrô não muito 
longe. É incrível como nessa atmosfera nossos 
sentidos ficam aguçados, ouvimos cada 

ínfimo som e vemos cada mínima variação de 
luz. O próprio eco dos meus passos me dava 
a sensação de ser seguida de perto, por 
alguém sorrateiro, que sabia exatamente a 
hora de parar e a hora de seguir. Demorei 
mais tempo do que gostaria para encontrar o 
túnel principal, a área que seria destinada à 
passagem do metrô. Tive o cuidado de checar 
o chão. Havia trilhos nele. Trilhos 
praticamente novos. Caminhei alguns passos 
para dentro do túnel. Agora já não estava 
mais na região da estação, mas caminhava em 
algum lugar por debaixo do centro da cidade. 
A paranoia não tardou em se transformar em 
uma angústia claustrofóbica. Não conseguia 
respirar. Minha alergia disparou. Sentia ratos 
subindo por minha perna. Ouvia sussurros se 
arrastando pelos cantos. Voltei. 

Cheguei em casa perto do anoitecer. 
Deveria ter tomado mais cuidado. É possível 
que as câmeras de segurança tenham 
capturado minha imagem entrando naquele 
lugar, posso ter complicações. Finalmente 
consegui autorização para visitar um dos 
passageiros que se encontra preso em Bangu. 

 

Depoimento de Charlie 

 

P.: O que você fazia no trem naquele 
dia? 

Eu trabalho vendendo chocolate tem mais 
de três anos. Vendo mais na linha 1 que implica 
menos com nós, os segurança. Vim pra cá tem pra 
cinco anos. 

P.: Pro Rio de Janeiro? 

É, vim tentar a vida que lá em Maceió tá 
fácil não. Deixei meus muleque e vim tentar a 
vida, juntar um dinheiro.  

P.: Você já tem filhos? 

Tenho dois. Um tem sete e outro seis. Tudo 
menino bonito, saudável. 
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P.: E você passará um bom tempo sem 
vê-los... 

Me pegaram pra cristo, doutora. Fiz nada 
disso não. Queriam botar morte no meu nome. 
Sou homem trabalhador, Deus sabe. O pastor do 
metrô me conhecia fazia mais de dois anos. Nunca 
me viu fumar um cigarro.  

P.: E você pegou o que de pena? 

É pra mais de trinta anos. Me pegaram por 
causa de roubo. Roubei mesmo porque queria 
dinheiro pra voltar pra casa, fugir daqui. Depois 
daquele dia eu só pensava em fugir “vô fugir, 
quero ver meus menino, ir pro interior mesmo, 
longe da capital”. Peguei uma câmera de um 
japonês na praia, ia trocar por uma viagem pra 
Juazeiro do Norte de van e descer antes, perto de 
casa. Na delegacia apareceu um homem de terno e 
disse que queria me representar, que era dos 
direitos humano, engomado, perfumado. Eu 
aceitei. Ele pegou minhas digital que num sei 
assinar o nome, e depois eu vim pra cá com tudo 
isso nas costas. Assassinato... Eu nunca vou sair 
daqui, doutora. 

 

Depoimento de Eva 

 

Rato, rato grande mesmo, desses que pode 
arrancar um dedo, menina. Eu fiquei batendo o 
salto no chão, pra fazer barulho e assustar. Ver o 
guarda se debatendo, segurando aquele restinho de 
masculinidade, deu prazer, vou falar a verdade. 
Quem já viveu a realidade de uma clínica estética 
clandestina perde o medo de quase tudo nessa 
vida, menina. A ideia do branquinho nerd foi boa, 
jogar luz pra assustar, funcionou. Mas só 
funcionou porque é bicho criado no túnel. Se você 
joga luz num desse lá da baixada ele vem e pra 
cima de você [risada alta. Abre o estojo de 
maquiagem e checa o rosto. Parece tentar 
observar o reflexo do que há atrás dela] Isso 
dessa gente sair túnel afora que foi problemático e 
aí eu até me sinto um pouco culpada. Quando eu 
ajudei a abrir a porta era pra garantir que a gente 
não tivesse que respirar o vômito da patricinha. 

Eu nunca ia imaginar que essa gente frouxa fosse 
sair correndo pra fora do vagão. Coisa de maluco. 
Num escuro daquele, andar num trilho de metrô? 
Isso tudo por medo de rato? Vocês são muito 
estranhos mesmo... Depois a luz ameaçou voltar, 
ficou meia fase, sabe? Luz fraquinha... Mas a 
ventilação ajudou um pouco. E teve também 
aquela música. Eu sempre achei uma tortura ter 
que engolir música de branco em qualquer espaço 
público que vou. Você vai em qualquer museu do 
Brasil e estão alternando infinitamente entre a 
turminha branca da música clássica e a turminha 
branca da bossa nova. Tom Jobim era um babaca. 

P.: E o jazz? Tocam muito jazz nesses 
lugares também... 

[Ela me lança um olhar frio, como se 
não autorizasse minha intromissão] Às vezes 
toca Jazz. Mas no vagão era o pior dos mundos: 
coro de igreja. Um nojo. Ainda misturado com 
estática, ficava um ambiente de enterro. O mais 
incrível era ver que, na confusão, a mãe do garoto 
pequeno surtou e abandonou o filho no vagão. Eu 
ia cuidar do menino, mas o pastor foi mais rápido. 
A velha história de amor entre o clero e a 
infância... Mas quando a música começou foi a vez 
do pastor pirar também. Largou a criança, 
perguntou o nome da mãe dele e foi brincar de 
explorador no túnel. Eu fui pra porta e acendi um 
cigarro enquanto via ele desaparecer da vista. Teve 
gente de reclamou da fumaça, adoram reclamar. 
Eu disse que se alguém tocasse em mim eu tacava 
fogo na porra do vagão.  Ninguém estava com 
forças pra comprar briga pequena ali. Joguei a 
guimba pra fora e fui ver se o menino estava bem, 
mas acho que já tinha quebrado. Estava soluçando 
num canto com a mão do ouvido. Provavelmente 
ia precisar de uma terapeuta, aquelas madame 
metida a esperta que acha que uma hora do ouvido 
dela custa uma semana de trabalho de gente 
honesta. Você vai ao terapeuta, gracinha? [não 
respondo. Começo a perceber que é a melhor 
forma de lidar com ela] 

 

Depoimento de Lutero 
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Quando Deus anda ao teu lado, você não 
teme o mal, porque mil cairão a tua direita e três 
mil a tua esquerda, mas tu não serás atingido. Eu 
segui pelo túnel com a certeza que voltaria com a 
mãe do menino. Quando encontrasse ela eu diria 
“Meu senhor e salvador Jesus Cristo mandou te 
buscar” e ela cairia em prantos já glorificando o 
nome do Senhor. Eu saí do vagão e segui pra 
frente, passando pelos outros vagões pra confirmar 
o que os outros tinham dito. Não querendo ser 
Tomé, que tem que ver pra crer, mas a gente 
espera a vida toda pelo momento do arrebatamento 
e quando uma coisa assim acontece a gente quer 
ver de perto, tocar... Eu entrei num vagão lá pelo 
meio do trem. A porta tinha sido arrancada 
completamente. Tinha até pedaço de metal 
dobrado. A luz estava piscando, só dava pra ver de 
relance as coisas lá de dentro. Uns pedaços de 
roupa rasgada, um tênis aqui, óculos ali. E muita 
marca de sangue, mesmo. Pegadas, marca de dedo 
na parede. Eu senti um calafrio nas costa. Aquilo 
não era obra de Deus. Não era arrebatamento, era 
algo maligno. Algo que arrancou as pessoas a 
força, que arrebentou a porta, quebrou vidro. Já 
tentou quebrar um vidro desse madame? Eu já vi 
um homem sobre a influência de Satanás 
arremessar um paralelepípedo no vidro e ele 
aguentar. Eu saí dali foi é rápido clamando o santo 
nome de Jesus. Quando eu comecei a andar, eu 
pensei que fosse encontrar a mulher rápido, que, 
talvez, a gente conseguisse chegar juntos na 
Glória – Glória a estação não na Glória do pai, 
madame [ele tenta rir, disfarçando o 
nervosismo] –, chegar na estação e pedir ajuda, 
resgatar todo mundo. Mas eu andei foi muito e 
nada de chegar na estação. Eu andei mais de uma 
hora, quase certeza. Nesse tempo eu, faço muito 
mais chão que de uma estação pra outra, eu cruzo 
quase o centro todo. Eu percebi também que dava 
curva demais pra ser o trajeto normal. Nem dá pra 
pegar velocidade com tanta curva. Aquilo era 
muito estranho. Eu só pensava no estômago da 
víbora...  

Foi quando eu cheguei no fim do trajeto. 
Tinha uma escada de metal e umas luzes 

vermelhas piscando [Ele começa a suar e pede 
para abrir a janela, do lado de fora, uma 
ventania anuncia chuva forte. Tive medo de 
ficar ilhada ali até o dia seguinte]. Não dava 
pra ver muito bem o lugar, mas não parecia 
nenhuma estação de metrô, isso eu sei. Passava 
muito cano ali, saindo de uma parede de concreto. 
Eu senti que ali o chão estava pegajoso mesmo. E 
os ratos, madame. Estavam todos ali outra vez. Só 
que estavam calmos. Nos cantos, lambendo aquela 
coisa escura no chão. 

P.: Era sangue? 

Na luz vermelha tudo parecia sangue, 
madame. Eu só clamava e clamava o nome de 
Jesus, mas eu sentia o inimigo tirando as minhas 
forças, estava com falta de ar. Quando tem uma 
presença maligna muito perto de você, meu antigo 
pastor dizia, você começa a perder o fôlego, porque 
o fôlego é o sopro do senhor e o diabo quer tirar a 
presença de Deus do teu peito. Se você quer saber 
se um lugar está tomado com a presença do 
inimigo, não precisa de gravador, que nem nesses 
filme de fantasma não. É só pedir a manifestação 
“Manifesta-te Legião, espírito de trevas, quem te 
ordena é o filho do Deus vivo de Israel”. Se você 
começar a sentir o ar faltando no peito, é porque 
ele está ali, espreitando como uma víbora, 
esperando você fraquejar na fé pra morder seu 
coração. No meio da plataforma de metal tinha 
uma passagem mais estreita, eu tinha que passar 
espremido na parede... Os canos estavam muito 
quentes e tinham uns que soltava vapor muito 
quente também. Essa queimadura aqui [ele me 
mostra um lado enrugado do braço] foi 
pisando num rato ali. O bicho gritou que nem 
criancinha, madame [respiração 
descompassada], eu encostei o braço no ferro e 
gritei eu. A voz deu eco lá no fundo do túnel. Eu 
continuei andando, estava completamente escuro 
que eu nem com celular eu ando pra evitar as 
ferramentas do anticristo. Eu segurei minha bíblia 
forte e foi passo a passo, com a mão na parede pra 
me guiar. Eis que eu sinto, de repente, que a 
parede vai ficando mais úmida, como se eu 
estivesse tocando no céu da boca de alguém, um 
cheiro forte de suor, de urina, não sei. Eu fui 
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passando a mão nisso só clamando, mas teve uma 
hora que eu senti se mover. Fez o barulho como de 
uma garganta engolindo alguma coisa e se 
mexeu11. Aí, irm... madame, eu fraquejei na fé e 
corri. Encostei um monte de vezes no mesmo 
lugar nos canos, foi abrindo uma ferida no braço, 
eu gritando, aquela coisa se mexendo. Eu saí num 
lugar... que... o que tinha lá [a voz está 
pendendo ao choro] Madame, eu penso muito 
ultimamente em Jó... [silêncio. Suspiro] Porque 
Deus aceitou humilhar Jó daquela maneira? Se ele 
já sabia que Jó podia aguentar, ele faria aquilo do 
mesmo jeito? Eu às vezes penso que isso... não 
sei... me parece cruel... Mas Deus me perdoe que 
eu não blasfemo o seu santo nome. Mas e se eu 
falhei com Deus? 

P.: O que aconteceu lá? O que você 
viu? 

Madame... eu não... [o temporal está 
forte do lado de fora. Eu deveria ter escolhido 
um lugar melhor para a entrevista, não deixá-
lo escolher o coração da favela] As vozes 
gritando... o choro e o ranger de dentes... Eu 
sempre admirei quando anunciava nas igrejas que 
o pastor que ia pregar já tinha sido levado ao 
inferno em visão. Mas o inferno... se o que eu vi 
foi... eu não sei... eu [falta de ar. Por influência, 
eu também sinto, me incomoda] aquilo foi 
demais pra mim... A nossa imaginação não 
consegue pensar em algo com aquela intensidade... 
O sofrimento... [Nesse momento a luz caiu na 
região, como tende a acontecer em caso de 
temporal, mas o efeito foi desastroso para 
minha entrevista. Tudo que eu consegui foi 
esse resto de gravação antes de perder 
contato permanentemente com Lutero] Está 
repreendido em nome de Jesus. Manifesta-te 
Legião. Quem te ordena... Meu Deus... Sai, 
madame, sai, sai, sai, não dá, eu não posso parar... 

                                                 
11

 TcKpx2DxGwY / Possível relação? Ele 
dificilmente viu esse vídeo. Coincidência? Inconsciente 
coletivo? Acho melhor confiar no René. Mas eu posso 
confiar nele? Ele parece o perfeito infiltrado do governo. O 
único sem nome na lista. Quem será ele? 

Pede a Deus pra te livrar disso... Sai, madame... 
[Ele abandonou a quitinete no meio da 
gravação e disparou por entre as vielas 
escuras e inundadas. Nas vezes que eu entrei 
em contato com conhecidos me informaram 
que ele tinha ido para Minas... outros 
disseram que ele tinha voltado plenamente 
para as drogas e tinha sido cobrado pelo 
tráfico. Na igreja dizem que ele foi levado por 
Deus, por não aguentar mais o sofrimento]. 

 

13. 

 

O que aconteceu no final da entrevista 
de Lutero me abalou. Ter que reviver aquilo 
para transcrever foi mais custoso do que eu 
pensei. A ida ao Carioca 2, aquele relato 
perturbador, os vídeos que eu ando vendo na 
internet, as histórias que eu andei lendo no 
Reddit. Eu estou pensando em abandonar 
tudo isso, passar férias no Nordeste quem 
sabe. Ou passar um tempo na casa da minha 
mãe. Preciso de uma praia. De ver o Sol. 
Passar tanto tempo trabalhando nisso faz com 
que eu me sinta presa lá debaixo, no escuro... 

 

Depoimento de Charlie 

 

Eu inda era pequeno quando ia visitar 
meu falecido tio no Patacho. Cenário de filme 
mesmo. Aquela areia bonita, as palmeira 
verdinha. Sol. Ele falava pra mim “A vida te 
dá com uma mão e te toma com a outra. Pra 
sobreviver, você tem que saber usar o que o 
tempo entre essas duas coisa”. Homem sábio, 
podia ser doutor, filósofo. Eu lembrei disso 
agora porque naquele dia do metrô eu lembrei 
disso também. Já tinha passado muito 
tempo, eu fiquei quieto na minha que pobre 
quando começa a falar demais arrumam logo 
um jeito de calar. Mas quando a fome 
apertou eu lembrei dos chocolates. Primeiro 
eu dei graças a Deus de ter aquela comida, 
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mas lembrei logo da mão que toma.  Se eu 
comesse ali, iam logo pedir e ia acabar tudo. 
E que nem quando sua mãe prepara uma 
cocada bonita pra levar pra merendar na roça 
e vem logo os mais velho pedindo uma lasca 
e quando você vê quem menos comeu foi você. 
Esperei. Quando começou o furdúncio da 
porta me pergunte o que foi que eu fiz? Cheio 
de fome, que eu só almoço um salgado da Tia 
na Pavuna que é um real e deixo pra jantar 
quando chego em casa. Quando chegava... 
[Ele fica um pouco cabisbaixo como se 
lembrasse de súbito de sua atual condição]. 
Eu cheio de fome, que já estava ficando tarde, 
puxei um chocolate que sai pouco, as vezes eu 
tenho que apagar a validade pra vender... comecei 
a comer, tinha coco dentro, me lembrou logo 
minha mãe. Mas foi aí que um barbudo filho de 
uma rapariga véia me viu. Ele estava com a 
namorada, que era uma menina dessas de novela, 
bonitona, mas ele parecia um mendigo mesmo. Ele 
tava nervoso, olhando pela janela, passando de um 
lado pro outro e eu só comendo meu chocolate no 
escuro e olhando o rabão da mulher dele... Opa, 
desculpe, falar assim, doutora... 

P.: Por favor, fale sem nenhuma trava 
na língua, eu realmente não me importo 
[ainda que isso signifique ter que ouvir esses 
comentários nojentos...] 

Bom, sendo assim, sim, como dizia meu 
cunhado. É que era rabão mesmo, com a calça 
jeans apertadinha, dessas que agora, veja a 
senhora, já vendem com furo. Se eu soubesse abria 
era uma fábrica disso, que as minhas são tudo 
assim! [um riso mais espontâneo do que eu 
esperava] Quando ele me viu fez uma cara foi é 
de raiva. Eu pensei “Lascou que agora o mendigo 
vai querer tirar satisfação de eu olhando praquele 
rabão”. Mas pense num homem frouxo. Ele tava 
era de olho no chocolate. Queria nem saber da 
mulher. Tava com fome mais deixou quieto. Eu 
pensei em vender pra ele, mas se vendesse também 
iam querer tomar de mim que quando as pessoa vê 
pobre com dinheiro acha logo que  ele não merece. 
Fiquei foi é quieto na minha de novo. Teve soco, 
teve briga, teve rato, nada que a gente não esteja 

acostumado de ver nessa vida. Uma garota se 
vomitou toda, parecia essas bêbadas de fim de 
forró, uma lasqueira só. Mas tirou a camisa pra 
trocar, tava escuro mas deu bem pra ver o 
sutiãzinho branco, pontudinho, aquela pele 
clarinha... 

P.: Quantos anos você acha que essa 
menina tinha? 

Coisa de uns quinze, sei não. [Estava 
pensando em me arrepender da pergunta, 
com medo de que ele se retraísse pelo meu 
comentário, mas a naturalidade da resposta 
me indicou que ele sequer sente a gravidade 
da afirmação...] A fome a gente até aguenta, o 
que estava matando mesmo era não ter água. É 
raro ver gente vendendo água no metrô, precisa de 
isopor e isopor não dá pra disfarçar. E tava era 
calor. Eu cresci com Sol na cabeça, trabalhando 
sem medo mesmo, mas aquilo não era calor de Sol, 
que o vento passa e leva de vez em quando, era 
calor de gente, feito quando a gente pegava a van 
pra Patacho e ia pra mais de vinte dentro. Não dá 
nem é pra respirar direito. Quando deu lá pras 
oito e meia tava todo mundo lesando já... A gente 
sentando no chão que era mais fresco que o banco 
de plástico todo suado... Depois ainda tinha o 
problema de ir ao banheiro que ninguém queria ir 
lá fora pra fazer as necessidades. Eu pensei, mas 
ôxe, é só arriar as calça aí na porta e fazer tudo pro 
lado de fora... Mas não falei nada pra depois num 
dizer que era eu o errado. Eu só vendo os cu 
ficando cheio, nego segurando o buraco, aquele 
cheiro de peido guardado toda hora aparecendo. 
Você nota que mulher quer cagar quando elas 
começa a ficar muito tempo calada, é porque tá se 
concentrando. Porque homem, se peidar é homem 
mesmo ninguém liga. Mas já visse mulher peidar 
e fazer barulho? Só esposa, mãe e vó. 

P.: E como vocês fizeram as... 
necessidades? 

A ideia foi da mulher macho. Disse que 
“nós mulheres precisamos de privacidade”, agora 
pense! Juntou ela, a mulher do rabão e as menina 
de escola e foram pegando os paletó dos homem pra 
fazer uma cortina no canto do metrô. Depois a 
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mulher macho disse que era só pegar com jornal e 
jogar lá pra fora. Depois de armar tudo, ela 
querendo ficar pra ajudar, disseram que não 
queriam um homem espiando as intimidade delas! 
[gargalha. Um dos seguranças olha ao longe 
com cara feia] Aí começou o inferninho. Depois 
que a primeira não se aguentou e foi, todas 
perderam a vergonha de uma vez só. Foram umas 
dez. Quando recolheram a cortininha, a pilha de 
bosta era do tamanho de uma melancia madura. 
Agora me pergunte quem que limpou aquilo? 
Num tinha jornal no mundo que desse conta de 
limpar aquele cupinzeiro que tinham armado ali. 
Os homem começaram a ir também, mas não 
tinham coragem de ficar pedindo cortininha pra 
um bando de macho e foram tudo sozinho, se 
cobrindo com o próprio paletó, cena ridícula. Um 
deles perdeu o equilíbrio e enterrou meio braço na 
merda das mulheres. Mas eu bem acho que foi de 
propósito. Que nem essas coisas bizarras que você 
vê nas internet... 

P.: E vocês continuaram firmemente 
acreditando que a melhor opção era ficar no 
vagão? 

Olhe, eu vou te dizer que não, que a gente 
pensou em sair. Mas pense... quase ninguém que 
foi voltou. Ou todo mundo tinha conseguido ir 
embora, ou sabe lá Deus o que tinha acontecido... 
Teve um que resolveu partir depois daquilo tudo. 
Disse que aquilo era “desumano”. É porque ele 
num viu um banheiro do forró do Gil em fim de 
noite... Agora a doutora me desculpe se parecer 
que é doidice minha, mas eu digo de coração [ele 
melhora a postura e tenta soar mais solene] 
Eu lhe juro pela minha mãe mortinha que assim 
que aquele homem deu dez passo pra fora da nossa 
vista, eu ouvi barulho de tiro. 

 

Depoimento de Eva 

 

Eu não estava nem prestando atenção 
nesses engravatados do vagão nessa hora. Se foi 
tiro ou não eu não sei. Eu ainda acho que foi estalo 
na rádio, porque a música parou e a luz caiu de 

novo. Agora elas terem me expulsado do banheiro 
que eu mesmo improvisei? Isso é uma prova do 
típico comportamento predatório da elite branca. 
Eles sorriam e ouvem as suas ideias, depois pegam 
o que acharem bom e transformam em algo deles. 
Foi assim com o afro, com o dreadlock, com o pano 
na cabeça, com o hiphop, com o funk e com meu 
banheiro improvisado. Quando eu fui fazer o meu, 
elas saíram de perto e eu me vi diante da perfeita 
metáfora do que é a vida de uma trans: o mundo 
inteiro quer distância, mas todo mundo está te 
olhando, como se você fosse uma atração de circo; 
ou você caga pra tudo aquilo ou você explode. Eu 
arriei minha calça e deixei a maior merda que eu já 
fiz na minha vida naquele chão. E fiz questão de 
não recolher. Fiz longe das outras pilhas. Uma 
solitária serpente marrom espremendo a moral e os 
bons costumes dos ditos cidadãos respeitáveis. 

Disseram que teve grito. Eu não ouvi 
nada. Mas também não ia arriscar sair dali. Era o 
que todos queriam. Eu saía, depois vinha o policial 
atrás e quebrava meu pescoço. Porra nenhuma. Ia 
ficar ali encarando aquela gente branca perder a 
dignidade em doses homeopáticas. Quando todo 
mundo estivesse igualmente degradado, eles talvez 
entendessem que não somos tão diferentes como 
aponta o preconceito deles. 

 

Depoimento de René 

 

Eu até consideraria o primeiro deles uma 
sugestão retroativa do horror causado pelo 
segundo, mas aqueles ratos realmente estavam 
perturbados por algo anormal. O segundo foi 
claro, todos afirmarão o mesmo. Não foi nada 
semelhante ao que se encontra no Japão ou algo do 
tipo, e não afirmo sequer que tenha sido, de fato 
um abalo sísmico. Pode ter sido causado por 
diversos fatores. Eu teorizo que todo problema gire 
em torno das tubulações de gás que devem passar 
perto do túnel do metrô. Um vazamento localizado 
cria um bolsão de gás e a pressão e o calor fazem o 
resto. O primeiro ocorre ainda pela manhã, 
causando primeiro apagão. Eles interrompem o 
fluxo para consertar o problema e a pressão em 
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outras áreas, já abaladas pelo primeiro impacto, 
aumenta. Pela tarde, o calor absorvido ao longo do 
dia alcança as tubulações, que começam seu lento 
processo de dilatação térmica. Os canos velhos 
normalmente resistem, mas o estresse causado pela 
explosão inicial gera novas explosões. Quatro para 
ser exato, ainda que só duas tenham sido ouvidas. 
A primeira dessas quatro é novamente menor, 
obrigando o metrô a interromper o fluxo por 
segurança. Eles tentam resolver o problema, mas 
antes de estabilizar a situação, uma segunda 
explosão atinge a área elétrica, obrigando-os a 
recuar em busca de um gerador para executar os 
reparos. A terceira indica que o perigo está 
aumentando: as tubulações12 estão ficando cada 
vez mais fragilizadas, uma bola de neve. A quarta 
e última pode ter causado o maior tremor. A 
explosão ainda ajuda a explicar a intensidade com 
que a nuvem de poeira entrou pelo vagão. 

P.: Você parece ter se preparado 
mesmo para falar sobre o caso... 

Diante de um evento cuja explicação nos 
foge, temos duas opções: uma homérica e uma 
platônica. Ambos entendiam que há forças no 
mundo que subvertem nossos sentidos, que não 
podemos unicamente confiar naquilo que vemos. 
Dois tentam sair da caverna, em busca do criador 
das sombras projetadas na parede. Um cansado, 
no meio do caminho, percebe, de repente, que 
talvez ele mesmo tivesse criado as sombras o 
tempo inteiro, mas percebe, ao mesmo tempo, que 
se sair dali, os outros, iguais a ele, sem as sombras, 
nunca pensariam em buscar a luz. Estoico, fica e 
alimenta o sonho. O segundo persegue obstinado o 
criador das sombras, mas nunca verdadeiramente 
o encontra. Mas resolve voltar e dizer aos demais 
que realmente viu a verdade lá fora. Ele sabe que 
provavelmente está certo, sabe que não precisaria 
ver para saber que eles estão lá. Elas têm que estar 
lá. 

                                                 
12

 Dois meses depois um vazamento ocorre no 
Edifício Panamérica não muito longe dali. É plausível um 
problema nas tubulações. Mas uma parte de mim quer 
desconfiar de uma história muito bem contada... 

P.: Eu não sei se eu vejo muito sentido 
nessa anedota... 

Mas sabe qual é o pior? É às vezes olhar a 
parede e não mais perceber a diferença entre as 
sombras reais e aquelas feitas pelo louco lá no meio 
da caverna... 

 

Depoimento de Napoleão 

 

Por um tempo eu saí de sintonia. Acho que 
ter fracassado na minha tentativa de organizar um 
grupo tão pequeno me fez perceber que talvez eu 
não fosse tão bom naquilo quanto eu achava. Eu 
não tinha o carisma. Você só pode ser um bom 
líder com carisma, por mais que você cometa todas 
as atrocidades do mundo, vão gostar de você. 
Agora se você não sabe quando sorrir e quando 
gritar, você pode ser a Madre Teresa e vão querer 
tua caveira. Já ouviu um discurso de Hitler? O 
cara era um gênio do mal. Nem sei se era mal 
mesmo, mas todo mundo diz, então deve ser. 

Eu só acordei mesmo pra vida quando veio 
a onda de poeira. A gente ouvi um tremor forte, eu 
já até me preparei pra volta dos ratos, peguei o 
celular. Mas daquela vez o que veio foi pó. Um pó 
escuro, grosso, entrando por cada poro do meu 
corpo. Foi como, de repente, levar um “caldo”, só 
que em vez de água, entrasse terra pela boca e pelo 
nariz. Era tão denso que era difícil ouvir o que 
estava acontecendo no vagão. Eu ouvia gritos, mas 
não sabia de onde vinha. Eu pensei logo em 
proteger as meninas mais novas, mas não achava 
ninguém naquela poeira toda. Algumas luzes 
ainda acenderam, mas ficaram dispersas e fracas 
no meio da poeira. O gosto... o cheiro... era como 
ter um pano de chão mofado enrolado na cara. 
Tipo tortura militar, te juro. Eu lembro que eu fui 
tateando até chegar ao que devia ser a porta, 
tentando ver se do lado de fora dava pra respirar 
melhor. Cheguei a descer do vagão, desorientado, 
tossindo muito. Andei uns quantos metros e já 
não conseguia mais saber pra onde voltar. Tudo 
era poeira. Andava tremendo, com medo de pisar 
em alguma parte eletrificada, pisar num rato... 
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Tentei correr em direção à parede, me escorar atrás 
de algum ferro, sair da onda de poeira. Fui 
tateando o vazio até sentir uma dor muito forte na 
perna. Tentei gritar e mal ouvi minha própria voz. 
Botei a mão e senti molhado de sangue. Doía como 
se tivessem enfiado um porco espinho no meio da 
minha coxa. Sentei no chão e coloquei a camisa na 
frente da boca. Respirando meu ar quente. 
Chorando de dor. Naquela hora eu só conseguia 
pensar na minha namorada. E pensar que depois 
de tudo ela ia me trocar por um cabo da PM... Eu 
fiquei abaixado, tentando respirar, tonto, sentindo 
o amargor na língua. Aí eu vi uma luz forte, como 
se fosse um farol mesmo, desses de xenon, de 
carro. Tentei ver o que era, mas não deu pra ver 
nada, só uns vultos. Aí senti algo caindo em cima 
de mim. Cheguei bem perto do rosto e vi: era a mãe 
do menino. 

 

Depoimento de Eva 

 

Não foi também isso tudo. Era poeira, era 
grossa, mas tapando a boca com um bom pano, 
problema resolvido. O pior foi depois que passou. 
Aquela poeirada ressecou a pele e a garganta de 
todo mundo. E nem um gole de água. Isso mexe 
com as pessoas, menina. É nessas horas que vemos 
quem é quem. O velho, que passou um tempo 
quieto, estava trêmulo, olhando para todos como se 
quisesse beber nosso sangue. A fome estava dura, 
também, mas pra quem já passou fome de verdade, 
aquilo não era nada. Já passavam das dez da noite 
e o ambiente parecia drenar qualquer coisa de bom 
que ainda podia haver nas pessoas. Um rapaz 
magrinho estava conversando com as meninas no 
canto oposto ao canto sanitário, alguns 
passageiros estavam deitados nos bancos e outros 
sentados no chão conversando baixo ou 
plenamente calados olhando para a escuridão. A 
única luz no local, agora, era a da lanterna do 
celular de um desconhecido que tinha ficado ligada 
desde a primeira leva de covardes. 

Eu nem tinha percebido a saída do 
segurança, só notei quando ele voltou. A cara 
preta, se contorcendo de dor, arrastando a mãe do 

menino. Era estranho. Ela não estava 
simplesmente com poeira no corpo. A poeira tinha 
grudado nela, virado uma pasta. Ela estava cheia 
de um líquido viscoso, parecia óleo. O cheiro era 
fortíssimo, cheiro de diesel... Eu tirei o menino de 
perto, ele gritando pela mãe. Mas não era pra ele 
ver aquele tipo de coisa. Ela não parecia 
machucada nem nada, mas eu queria ter certeza 
antes de deixar o menino se traumatizar. 

 

Depoimento de Charlie 

 

Eu falei assim pra menina, “posso me 
sentar aqui, senhorita”. Elas me olharam com 
desconfiança, mas eu já estou acostumado. Só 
queria ficar perto de alguém, falar um pouco. A 
poeira nem importou, mas o tremor, valha-me 
Nossa Senhora. Eu tenho pavor de terremoto, de 
trovão, essas coisas que fazem barulho muito forte, 
Deus me livre, parece que o mundo vai cair na sua 
cabeça. Eu, pra animar as menina, falei assim ó 
“eita, nunca vi tanta poeira, parece eu quando 
abro minha carteira!”. Elas riram um pouco, mas 
era bicha tímida, doutora. Fiquei ali falando umas 
besteirinha mesmo, contando que uma vez eu 
tinha ficado preso num depósito de farinha de 
mandioca lá no sertão, dois dias inteirinho 
comendo só farinha de mandioca. Agora me 
pergunte como eu não morri de sede? Tinha uma 
cachorra que a gente prendia lá no depósito que 
era pra matar os ratos que andava ali. E ela tinha 
tido filhote fazia nem três dias. Pois num é que eu 
mamei na cadela por dois dias! No começo ela 
tentou me morder, mas com carinho ela aceitou... 
se não eu morria era ali mesmo. Essas história 
maluca assim as pessoas gosta, doutora, porque 
nada acontece na vida delas. Essa vida de gente da 
cidade é o que? É estudo e trabalho. Onde já se 
viu? Só se fala de “minha prova”, “minha 
promoção”, “o evento da empresa”. Mas a vida 
também é mamar na cachorra se precisar, 
compreende? 

Eu fiquei ali falando um tempo e a fome 
apertando. Novamente, esperto que eu sou, fiquei 
só de olho no movimento. Quando chegou o 
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segurança com a mulher lá, eu aproveitei pra 
comer outro chocolate. Tava todo derretido já, nem 
deu pra comer rápido sem me lambuzar. Aí a 
menina viu que eu tava mastigando e bem falou 
assim “dá um pedaço, aí, por favor, a gente não 
conta pra ninguém não...” Sorrindo, com aquele 
aparelho rosa brilhando na boca. Eu pensando, 
agora quando, rapaz, que uma novinha dessa ia 
sorrir assim pra tu em outra ocasião? Eu lhe 
respondo, nunca! Eu canso de vender meu doce e 
sempre faço uma piada, brinco um pouco com o 
cliente, eles riem mas é aquela risada meio sem 
graça, meio que de pena. Agora sorriso que nem 
aquele ali? Era o sorriso que elas dá pros filho de 
fazendeiro que roda Patacho de quadriciclo e de 
ray ban. Eu, sabendo que a vida num tardava em 
meter a mão nas minhas coisa, que mulher não 
sabe ficar quieta, falei, eu lhe um chocolate se você 
me der um beijo [Ele riu como se esperasse 
cumplicidade de mim, mas eu não consegui 
sequer fingir um sorriso] 

P.: O senhor estava falando sério? Ia 
mesmo tentar assediar uma menina de 
quinze anos numa situação dessa? 

Não assim não, doutora. Eu não botei a 
mão debaixo da saia de mulher nenhuma. Eu falei 
que trocava, oras. Agora, pense, e eu pra comer 
não tenho que pagar? E pra dormir, num tem que 
pagar aluguel? Pra andar de metrô num tem que 
pagar passagem? Uma coisa é certa, doutora: cada 
um vende o que quer pelo preço que bem lhe 
pareça, que se o mundo fosse justo não se cobrava 
por água, que Deus ao homem sem pedir um 
centavo. A menina ainda tentou rir achando que 
era brincadeira, mas aí quem fechou o tempo fui 
eu. “Ou beija ou fica com fome”. Você não sabe o 
que é desgraça, doutora. Quando você vê o galã na 
televisão, você passa um batom vermelho na boca e 
vai lá nas festas de Copacabana buscar um 
parecido pra senhora. Agora sabe o que é a gente 
crescer vendo essas Juliana Paes, essas Débora 
Seco, tudo rebolando e sorrindo na TV, nas revista 
e nós nem pagando tem coisa parecida? Já viu 
quenga de pobre? Sabe o que é saber que a não ser 
que você fique rico, você nunca vai sentir o cheiro 
de uma mulher dessas que esfregam na sua cara 

todo dia na novela das oito? Falei mesmo, por que 
com a mão que a vida dá ela leva. E digo mais, ela 
aceitou. Fechou os olhos e fez cara de nojo, mas 
depois de choramingar muito disse que fazia. 
Avisei que ia ser de língua. 

 

Depoimento de Napoleão 

Não tinha passado nem quinze minutos 
que eu tava lá dentro. Enfaixei a perna. Com o 
uniforme, e fiquei sem camisa mesmo. Estava 
morrendo de medo de ter cortado uma veia, uma 
artéria sei lá, uma dessas que passa na perna e se 
cortar você morre. Mas depois de um tempo, ainda 
doía, mas parou de sair tanto sangue. Eu chequei a 
mãe do menino, que estava acordando ainda 
desorientada. Acho que teve amnésia traumática, 
sei lá. Não lembrava de nada. Nem do próprio 
filho, te juro. Chego a me arrepiar quando eu 
lembro. Aí quando eu olho pro lado, vejo um 
safado, um pilantra, tentando meter a mão numa 
das meninas do vagão. Um paraibinha qualquer 
desses que não sabe viver em sociedade. Nem senti 
mais a perna, meu sangue ferveu. Atravessei 
metade do vagão e me joguei em cima dele antes 
dele esfregar a boca suja na menina. Meti logo três 
socos na boca pro filha da puta nunca mais querer 
beijar uma boca. Vieram pra cima de mim 
perguntar o que eu tava fazendo, principalmente 
os hippies, que gostam de proteger marginal. 
Mandei logo a real: “esse verme não estava 
tentando abusar de vocês?”. As meninas ficaram 
assustadas, mas depois de um tempo afirmaram 
com a cabeça. Te juro que quase mandei aquele pro 
inferno. Tolero muita coisa, mas esses animais não 
merecem viver. Fechei um mataleão e deixei ele se 
contorcendo feito uma barata, já estava dando 
espasmo quando conseguiram soltar ele. Era a 
porra do travesti de novo. 

 

Depoimento de Eva 

 

Na minha frente, menina [ela esta 
visivelmente abalada]. Ele queria executar o 
menino na minha frente. Eu nunca, repito, nunca 
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vou permitir a perpetuação dessa prática cruel de 
extermínio na minha frente. Não me importa que 
ele seja um estuprador. Ninguém merece pena de 
morte. Já parou pra pensar se fosse um garoto da 
idade dela, branquinho, de relógio e celular 
moderno? Sabe o que ia acontecer? O bombadinho 
escroto ia amenizar, dizer que a culpa foi dela, que 
ela devia estar dando mole pro menino, que 
adolescente é assim mesmo, que o mundo anda 
muito politicamente correto. Agora quando é preto 
e pobre? Aí o problema se resolve com assassinato. 
Já cansei de ver esse tipinho racista enrustido, que 
se diz protetor da lei mas só quer matar negro sem 
ser punido. Por isso reclamam dos direitos 
humanos... Enfiei minha mão na perna enfaixada e 
senti meu dedo do meio penetrar inteirinho na 
carne dele. Quase gozei fodendo ele com a mão 
enquanto ele gritava feito o porco que ele é. Ainda 
tentou lutar, mas ele não estava acostumado a 
sentir dor, nesses casos, quando você sente, ela te 
derruba legal. 

Quando eu vi do que se tratava, acabei logo 
com o problema. Era comida. Peguei duas barras e 
joguei o resto ao avanço. Foi uma cena teatral. 
Aquela gente coberta de poeira, com cheiro de 
merda, se jogando no chão cheio de mijo de rato, se 
debatendo pra ver em quem pegava mais barra de 
chocolate. Enfim desceram dos pedestais. Enfim 
deixaram de lado a moral, a etiqueta, enfim eram 
os animais que sempre foram por trás dos ternos e 
vestidos. 

 

Depoimento de René 

 

P.: Você também se jogou pra pegar 
doces? Eu não vejo o senhor fazendo isso... 

Não precisei. Faria por muito menos do 
que sua imaginação espera de mim, mas não 
precisei. Equilíbrio de Nash [ele olha para mim, 
esperando a inevitável expressão de 
incompreensão]. Se todos avançam sobre o 
chocolate, uns atrapalham os outros e ninguém 
chega efetivamente no chocolate. A melhor 
estratégia é aquela em que você não fica no 

caminho de ninguém, caso contrário, os outros 
também escolheriam a estratégia de barrar seu 
caminho e você estaria igualmente prejudicado. É 
como um sinal de trânsito: acelerar sem parar em 
nenhum cruzamento, parece, inicialmente, uma 
ótima ideia. Você chegaria mais rápido em casa. 
Mas isso só seria verdade caso nenhum dos outros 
motoristas pensasse nisso. Como chegar em casa 
cedo é tão atrativo, todos escolheriam o mesmo, 
fazendo com que os carros batessem nos 
cruzamentos. Resultado: ninguém chega em casa. 
Por outro lado, dar sempre a passagem, caso 
adotado por todos, tampouco levaria a lugar 
nenhum: todos ficariam presos em um eterno ciclo 
de gentilezas. A melhor forma, então, é visualizar 
a melhor forma para que todos alcancem o que 
desejam ainda que isso signifique não conseguir o 
que se deseja da forma que se deseja. Eu só precisei 
ir até a Eva e esmolar uma barra, expondo toda 
minha fragilidade. Compadecida, me deu duas 
enquanto os selvagens batiam no cruzamento. Dei 
uma das duas a uma senhora que não tinha forças 
para lutar pelo seu sustento e comi a minha 
assistindo o quão errado Rosseau estava. 

 

Depoimento de Eva 

 

Eu me arrependi depois. Mas não do todo. 
Só aquele arrependimento que tenta tranquilizar 
sua consciência, garantir que você ainda conseguir 
dormir de noite sem tomar remédios.  É como se 
tivesse um gatilho nas pessoas que depois de 
ativado não fosse mais possível desligar. O pouco 
de bateria do último celular acabou. Era total 
escuridão agora. A selvageria... Os homens 
pareciam se socar, morder, gritar. Não era mais 
como ver apenas homens brigando, como uma 
briga de trânsito, dois caras atracados trocando 
socos. Era outra coisa. Algo mais instintivo, 
visceral, como se o lado sombrio do ser humano 
tivesse acordado completamente, ofuscando 
totalmente qualquer rastro de bondade que uma 
pessoa dessa pode ter. Eu ouvia berros, barulho de 
carne sendo rasgada. É um barulho que você não 
esquece [lágrimas. Não sei se são verdadeiras]. 
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Tinha alguém armado no vagão. Deu pra ouvir os 
tiros. Gente morreu ali. O sangue foi se 
misturando com as fezes, parecia que de repente 
estávamos em outro lugar... Afundando em algo... 
mau... O segurança gritava num canto, pedia 
calma para as estudantes, os dois velhos 
desapareceram nas sombras... Eu estava paralisada 
no meio daquilo quando algo levantou do meio 
daquela lagoa de imundície... Eu não saberia nem 
dizer a cor, o gênero, era como uma coisa feita só 
de ódio irracional. Agarrou meu cabelo e me jogou 
no chão com uma força descomunal. Assim que eu 
bati, senti o fôlego sair todo do meu peito, tudo foi 
ficando mais escuro que o escuro enquanto aquele 
demônio me batia, me mordia, me arranhava. Eu... 
[o choro agora é intenso] Eu... Só podia me 
debater, queria respirar e não conseguia... Eu 
lembro que ele botou a mão na minha vagina e 
lambeu meu rosto cheio de sangue... tudo foi 
ficando distante... eu pensava “eu não posso 
desmaiar assim. Eu não posso desmaiar aqui. Eu 
não posso desmaiar...”. O pior é que nunca ter 
sequer visto a real cara do agressor. Toda a noite 
eu revejo apenas aquele monstro vermelho 
sorrindo e lambendo meu rosto... [Aos prantos. 
Levanta e derruba a cadeira. As outras duas 
amigas que estavam ao longe se aproximam, 
me empurram e levam minha entrevistada] 

 

Depoimento de Aurora //único trecho 
transcrito, sem mais indicações// 

 

Dormir? Claro que não. Acho que eu 
nunca mais consegui dormir de verdade. Mas eu 
estava de olho fechado. Eu não queria... não sei... 
eu não queria ver nada. Só queria que tudo 
acabasse, ir pra casa. Eu tinha uma festa de quinze 
anos pra ir naquela noite. Eu estava toda animada, 
tinha comprado vestido novo com meu próprio 
dinheiro. Ia ser uma das primeiras oportunidades 
para parecer adulta, quem sabe beber cerveja, 
beijar na boca. Mas aquilo tudo foi roubado de 
mim, toda minha adolescência foi. Eu não sinto 
mais nada. Nada mais me dá prazer na vida. Olha 
que marquinhas bonitas que risquei no braço 

buscando liberdade... É como se não tivesse 
sobrado nada aqui dentro. Eu ainda lembro 
daquele dia cada vez que eu fecho os olhos... O 
vagão escuro. Eu deitada. O sangue começando a 
tocar a ponta dos meus pés. Eu me encolhendo. O 
segurança sussurrando pra eu ficar tranquila. Os 
gemidos de dor. Os barulhos estranhos do lado de 
fora. Eu fechando os olhos com mais força. 
Contando um... dois... três... trinta... cem... mil... e 
ainda presa naquele pesadelo. O silêncio. O frio da 
madrugada. O cheiro de produtos químicos. Eu 
tremia. Passos indo e voltando pelo vagão. O medo 
de ser o vendedor de chocolate. De ele voltar pra se 
vingar de mim. O medo de não saber onde começa 
e termina seu próprio corpo, de tanto escuro. 
Depois algo tocando meus cabelos. Uma mão 
grossa, pesada. Não era a mão magra do vendedor 
de chocolate. “Calma, relaxa, sou eu”. A voz no 
meu ouvido. O hálito podre. Eu tremia. De um 
lado o sangue avançava, do outro ele. “Aquele 
cara não vai mas mexer contigo não, pode 
descansar, meu amor”. Os lábios tocaram minha 
nuca. Dedos passaram pela minha barriga. Eu 
tentava dizer não, mas as palavras saíam como um 
choro descompassado, quase mudo, um 
desmoronamento de tudo aquilo que se acumulou 
ao longo das horas que a gente passou ali. Aquele 
corpo tocando o meu, se esfregando em mim... 

 

 

 

Depoimento de Napoleão 

 

Eu acordei com a rádio voltando a 
funcionar. Primeiro estática. Depois vozes falando 
coisas. Depois a luz. O ar. Foi tudo tão rápido, 
automático. Pareceu um sonho ruim no final. 
Minha perna estava espumando de tanta infecção. 
Mas eu só pude sentir perplexidade. O metrô 
andou. Primeiro em uma direção – eu já não sabia 
mais o que era trás e frente àquela altura do 
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campeonato –, depois na outra13. Em alguns 
minutos a porta abria na estação Glória. 

 

Depoimento de Charlie 

 

As pessoa tentaram entrar e olharam pra 
gente, aí foram pro vagão do lado. Depois de um 
tempo foi chegando uma equipe de limpeza, como 
se alguém só tivesse derramado um copo de café no 
chão... 

 

Depoimento de René 

 

As pessoas sequer ligaram muito. Alguns 
quiseram ver, curiosos. Outros entraram no vagão 
seguinte, como se aquele estivesse apenas 
quebrado. As pessoas vivem em um ritmo tão 
voraz que sequer percebem o que pode ocorrer fora 
daquela rotina maquinal. Nem estão 
interessadas... 

“As pessoas na sala de jantar são ocupadas 
em nascer e morrer...” 

 

14. 

Eu desci. Dessa vez não parei no meio 
do caminho. Estava resolvida a ir até o fundo 
da questão. Descobrir se havia algo lá. Toda a 
pesquisa, todos os relatos. Aquilo não me 
levou muito mais longe que eu estava no 
começo. Só me perturbou. Começo a me 
sentir cada vez mais como L. Eu segui o túnel 
do “Carioca 2”. Me perdi nas suas voltas. 
Nada mais que caminhos desertos. Tudo que 
persegui até então foram caminhos desertos. 
Vou pra região dos Lagos. Vou comer sushi. 
Vou ouvir Linkin Park. 

                                                 
13

 Ele não estava na via principal. Por isso ninguém 
notou. Aqueles trilhos da Carioca 2... Eles devem ter 
desviado o trem para ali. A questão é, foi proposital ou 
não? 

 

//uma última nota aparece numa 
folha isolada, como se o caderno houvesse 
sido aberto as pressas em busca de um espaço 
em branco. A caligrafia é quase ilegível// 

 

Não (...) Errada. Eles sabem. (Não 
confiar). Acho que (vou) morrer. Eu vou 
morrer (merda)... eu vou morrer. 

 

//o resto são tentativas 
incompreensíveis de um mapa do metrô 
carioca e um desenho de uma palmeira, de 
um sol e uma gaivota//  

 

 

 

 



Poligrafia Revista Confinamento Ago-Set/16 

 

 

57 

Caixas de Sobra

 

XVI                                                                                

ponho o telefone no gancho, tenho a 
sensação de que todos os olhos do mundo 
estão sobre mim, saio dali como um bicho 
escorraçado, eles podem voltar, me perseguir, 
me atormentar, mas não são capazes de saber 
o que está acontecendo  

dentro da minha cabeça 

uma caixa, meu Cássio 

sem Pandora, mais fácil 

meus passos, passos pra trás 

dois passos, passo a mais 

Rubem não poupa ninguém 

Simeão cara de cão 

Judá morrer ou matar 

digressão sem direção 

doze menos passos são onze 

sangue, unhas, vidro estilhaçado 

carteira perdida, acidente na estrada 

hotelzinho de merda, acabado 

blowing in the wind 

Sun Tzu nunca foi à guerra 

Marlene e eu fomos 

Marlene e eu 

não devia ter ligado pra ele, devia ter 
ligado pra ela, em que eu estava pensando 
quando fiz esta ligação? meu pensamentos 
equivocados embaralham minhas pernas, 
tropeço como se estivesse aprendendo a 
andar, mas eu continuo, continuo andando, 
preciso me afastar dali, eles não são capazes 
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de saber o que está acontecendo dentro da 
minha cabeça e às vezes nem eu sou.   

 

XVII 

A meia lua assomava no centro do céu. 
Brilhava escondida entre nuvens roxas. O 
jeito com que sorria causava certo 
desconforto a Santos Passos. Não se 
importava se amanhecia ou anoitecia. Mas 
não suportava aquela sensação. De ser 
perseguido. Observado. Ele não contava os 
dias desde a fuga do hotel. Entendia-se mais 
avesso aos olhares curiosos, e, na mesma 
medida, estava mais íntimo da estrada. Era 
sua melhor amiga. As costas doíam menos 
por dormir. Depois que tudo terminasse, 
pensava, poderia compor seu próprio 
Testamento em sua homenagem. “A fuga 
pela terra esquecida”, ou “O retorno ao 
paraíso perdido”. Entretanto, os olhares 
fustigavam como agulhas. Irritava. A sombra 
dos Onze ainda estava grudada na sola do 
seu sapato. Em cada esquina que virava, 
quando parou para roubar pacotes de 
biscoito em uma loja, sentia unhas raspando, 
subindo o calcanhar. No final da tarde, 
meteu-se no banheiro de um posto de 
gasolina e abriu a sola por dentro do sapato. 
Não estava louco, afirmava. Mas tinha que 
ver. Ver se não enfiaram um daqueles 
rastreadores modernos. Arrebentou o couro 
em vão. Agora o calçado engolia as pedras no 
caminho, obrigando-o a parar 
constantemente para tirá-las do espaço entre 
os dedos. Mais olhares. Não conseguiria 
caminhar mais de um quilômetro.Precisava 
de um lugar seguro pra dormir. Às vezes 
tinha a impressão de ouvir um barulho 
gorgolejante de pigarro perseguindo-o. Igual 
ao que Ismael fazia para provocar. Ismael 
batia na porta. Dava para sentir o cheiro de 
cigarro entrando pela fresta. Santos Passos 
oferecia a mão, mas ele não cumprimentava. 
Sacava o certificado de recebimento. Santos 

assinava. Depois destacava o canhoto com o 
endereço para carregar o carro com a remessa 
de caixas. Mas isso fora há muito tempo. Há 
meses atrás. Não devia ter se metido com 
eles, resmungava tirando uma pedra do 
sapato. Os olhos pesavam e o corpo estava 
ficando dormente. Ainda tinha chance de 
chegar a algum lugar e roubar um pouco de 
comida. Adentrou uma área pouco 
movimentada.. Talvez um aglomerado de 
sítios, um ou outro casebre colonial protegido 
por muros baixos, alguns mais precários, 
ruínas de madeira e tijolos cercadas por 
arame farpado. Nada mais. Os pigarros ainda 
o perseguiam. Não haveria tempo. Escolheu a 
terceira residência. Uma casa grande, de 
fachada antiga, daquelas ornamentadas por 
santos em azulejo. Havia dois picapes, uma 
motocicleta e uma caminhonete próximos à 
porteira. Perfeito. Percorreu alguns metros 
pelo caminho de pedras que adentrava um 
bosque. Parou atrás de uma touceira densa 
que crescia num ajuntamento de salgueiros 
podres. Sentou-se num tronco morto sob as 
copas, e começou a contar os insetos que 
matava para se distrair. Esperaria ficar bem 
tarde. Não precisava olhar para o céu. Não 
queria encará-la nos olhos e ter que ver seu 
sorriso. 

 

XVIII 

Coberto pelo escuro, pelo frio úmido 
que passeia pelas noites silvestres, Santos 
Passos não é mais que um tronco velho a 
espera do musgo. Àquilo chama descanso. 
Não o cochilo tenso no estacionamento do fast 
food depois do almoço. Não a madrugada 
vazia após o sexo tedioso, mecânico. Não os 
sonos conturbados dos primeiros dias de 
venda em São Paulo. É um descanso que já se 
apagava na memória, dos dias em que a 
rotina não batia ponto em seu peito a cada 
manhã. Lembra do rosto já borrado dela, sua 
graça e ruína, portadora de todos os dons e 
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todos os males. Ela está vestindo um baby 
doll quase transparente. O corpo ainda nas 
primeiras curvas. Os olhos ainda marcado 
pelas chamas vivas da adolescência. Ela 
segura uma das caixas na mão, o primeiro 
lote que recebera. O papelão ainda rígido, 
quase brilhante. O adesivo de frágil luzindo o 
amarelo intenso. Olha o contorno rosado de 
seus seios e esquece tudo que deixou de lado 
para estar ali. Ela sorri. O sorriso que todo 
homem espera para saber que finalmente está 
feliz. O sorriso que quase nunca chega, e se 
afoga em frustração, em pornografia, em uma 
imaginação embaçada pelo vapor da água 
quente do chuveiro. “Já que agora você tem 
caixas de sobra, já que agora é o próprio 
Senhor das Caixas, eu também mereço um 
título, não acha?”. Disseram que era 
escapismo. Que era uma ilusão. Que era... 
errado. Longe da embriaguez da felicidade, 
amarrotado pela vida inteira que se interpôs 
entre ela e o céu que agora o cobria, talvez até 
concordasse. “Eu me proclamo, então, 
Pandora. Comporte-se, ou eu ABRO a minha 
caixa” A risada preenche o passado e o 
presente. Santos Passos espasma, trazido 
novamente a vida pelo voo noturno de um 
pássaro sem nome. 

Pegaria o máximo de pacotes e latas 
que conseguisse, o suficiente para sumir uns 
dias, quem sabe acampar na floresta, ser 
tronco por um tempo. O muro baixo é 
decoração de um tempo esquecido pelo 
homem urbano, anterior às grades, aos 
cadeados, aos sonos conturbados pelos 
mínimos ruídos. Sobe sem dificuldade, 
permanecendo parado em seu topo, felino. 
Estaria a casa destrancada? Janelas abertas? E 
se ouvissem algo? E se fosse preso? Eles o 
encontrariam até lá, sabia. Não avança nem 
volta. Pura hesitação. Adrenalina varrendo a 
languidez do sono. Mas a fome não pede, 
ordena. O corpo pende, predatório, ao 
interior do terreno. 

- É muita coragem de um cabra pensar 
em pular o muro da casa do Coronel.  

Os olhos distantes, como o gato de 
Cheshire, flutuam entre os troncos, seguidos 
pelo igualmente arqueado sorriso. Quando, 
meses mais tarde, Santos Passos chorar a 
morte de Angélica no banheiro de um barco 
subindo o imponente Amazonas, essa será 
sua lembrança. O verdadeiro começo de um 
longo caminho. 

 

XIX 

O sussurro impeditivo o afeta, aquela 
tonalidade feminina, de leveza agressiva, o 
faz cair em sua incapacidade, não pula o 
muro, Abrão, Não!, como ao profeta, a voz do 
anjo sussurra em meu ouvido. Vem comigo, 
melhor por aqui. Ser guiado. Passos segue. 
Angélica. Haveria esquecer os dias passados 
por um tempo... O incidente. A falta de 
identidade. Passos prossegue num caminho 
tortuoso de velhas árvores de raízes 
aparentes, temeroso, como confiar nela, isso 
não era questão que lhe vinha à cabeça, 
apenas ela ter lhe indicado o perigo do pulo, 
quem sabe não perderia uma perna, ou 
braços pelo ataque dos cães treinados do 
coronel, quem sabe uma bala certeira na 
cabeça. Você deve estar muito perdido. 
Quando chegarmos, te deixo descansar. Pela 
manhã te apresento ao pessoal. Como se 
chama. Santos Passos. Ironia. 

Chegam. Muros de pichações, 
abreviaturas, nomes, Samuca Saudades 
eternas. Dois homens, seguidos de três 
crianças, armados, se aproximam. Tá comigo. 
Olhares de cima abaixo sobre Passos. 

Becos estreitos. Casas de vários tipos, 
de tijolos ou papelão, os tamanhos variam 
conforme o tamanho dos familiares, uma das 
regras era não exceder seis crianças. 
Caminhos que não seguem o trajeto das 
réguas com que as crianças aprendem a 
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contar os números com Seu Afonso, professor 
de matemática aposentado, morador da casa 
amarela à Rua G. Santos Passos aprende, 
mesmo com fome e sono. 

Não repara, é uma casa humilde. Pode 
usar o banheiro. Só não esvazia o balde 
d‟água. Vou preparar um canto pra você 
deitar. E pega alguns panos velhos, toalhas 
que não servem para enxugar. 

Finalmente deita. 

 

XX 

- Não é assim que se vira a massa, seu 
Passos. 

A cada vez que Matias me chama pelo 
nome, me amaldiçoo. Por que não fui 
inventar uma desgraça de nome falso? Coisas 
agora tão óbvias, mas que antes não 
passaram pela minha cabeça. Coisas que me 
fazem entender os grandes erros da 
humanidade. Guerras. Holocausto. Viver não 
é simples, não são decisões tomadas na frente 
de uma máquina de escrever.  

- Vai deixar secar a massa, seu Passos! 

Ele gritou. Eu imagino se alguém neste 
estado não ouviu. Meus olhos giram ao redor 
em pavor, acusando culpa, mas uma culpa 
que ninguém percebe, pois, aqui, todos são 
igualmente culpados. 

- Matias, eu não sirvo pra servente. 

- Pelo menos você não falta. Os 
moleques da Rafaela cagam tudo e ainda nem 
aparecem na hora do serviço. 

Vinte e cinto reais no fim do dia. Volto 
para a casa da Angélica, suado, as roupas são 
fiapos de indigente. Cumprimento o Marlon, 
ou talvez o Diogo, nunca lembro quem é 
quem. O menorzinho é Levi. Nunca consigo 

olhar nos olhos dele. Angélica pede pra eu 
descer e comprar um macarrão porque a água 
já está fervendo. É um fim agradável de 
tarde, ao longo de muitas tardes agradáveis, 
como jamais pensei ser possível. 

- Faz mágica, tio? 

Ponho uma pedrinha na junta do 
cotovelo do menino e a faço aparecer no 
outro braço.  

- Me ensina? 

- Só se você for na venda pra mim, que 
eu tô cansado. Traz um macarrão. 

Deito no canto que me foi preparado. 
Angélica assiste TV e faz as unhas dos pés.
 - Me diz uma coisa, Passos. O que que 
tu fazia de trabalho? 

- Eu? Era vendedor. 

- E o que tu vendia? 

Abro boca despretensiosamente: 

- Era um... 

No bolso, um papel manchado. Parece 
ser o que sobrou do velho “A Arte da 
Guerra”. Angélica olha para mim e espera a 
resposta. Eu apenas sorrio. 

Autoria 

 

Episódio XVI – Luciano Cabral  

Episódio XVII – Jonatas Tosta  

Episódio XVIII – Pedro Sasse  

Episódio XIX – Gabriel Sant’Ana  

Episódio XX – Lucas Carvalho 
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Altergrafia apresenta: 

Crime Doesn’t Pay 
Harold Emert 

 

1.  

 

Call me Miguel Lemos, Private Eye...  

Home location: Copacabana, Rio de 
Janeiro. 

Country: Brazil 

Continent: South America.  

Is there anything more one must say? 

Voluptuous, half-undressed beach 
girls in G-string bikinis, the famous Brazilian 
butt, envied by women--and men--all over 
the world. 

A vibrant metropolis which never 
sleeps...the incessant samba beat, as "schools" 
of samba dancers and musicians rehearse for 
Carnaval. 

 Rap music from the favelas, where 
Black Orpheus once reigned. Drug traffickers, 

violence, invading military police called 
BOPE with pistols and rifles aimed high. 

Supposedly the most beautiful city in 
the world, to which the Portuguese Royal 
family fled from Lisbon, to escape the 
invasion of Napoleon's armies. 

They say that my native city, New 
York, has improved since the days of my 
youth when it resembled crime-ridden, 
unsafe and unpredictable Rio de Janeiro. ...or 
has it? Does anything in life really change 
besides technology? My story begins at the 
end of the Rio de Janeiro saga of Donald 
Small, an American crook who pulled off one 
of the biggest bank robberies in United States 
history, without hesitating, shot dead a bank 
guard, served a few years in jail ....until he 
managed a cinematic escape... climbing a 
wall and fleeing to... where else but Rio de 
Janeiro. 

 

2. 

 

It is June, 2003 and I am just across the 
road from Rio's Tom Jobim International  
airport with a whole bunch of reporters, 
photographers and observers watching a 
chartered Cessna jet seating fifteen persons 
awaiting... Donald  Small to board. The other 
passengers include two FBI men, a Brazilian 
Policewoman in ordinary dress, two reporters 
and one journalist and photographer from an 
American sensationalist magazine and two 
reporters from American news agencies. 
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Suddenly Donald Small, 54, - whose real 
name is Charles Roberts – appears. He is on 
his way home to face the music. He is tall, 
Handsome, and sun-tanned, athletically built 
and waves to everyone as if he were a movie 
star instead of an escaped criminal being 
flown home to return to his jail cell. 

But wait. A trash can's cover suddenly 
opens as if a ghost was departing the bin. Is 
someone about to murder Donald Small? 
No.  Popping out of the trash can is a 
Brazilian paparazzi who was hiding in its 
depths, awaiting Senhor Small to pass by... 
American authorities are furious... But since 
they are not on their home territory, they 
can't make an arrest and the Brazilian 
photographer popping out the trash can gets 
the best shot of Mr. Small being deported. 
The picture will be printed on the first page 
of Brazil's leading newspapers, as well as 
publications all over the world, in an epoch 
prior to internet taking over 
journalism.  Where do I, Private Eye Miguel 
Lemos (real name Harry Steven Blackstein), 
fit into all of this madness? 

 

3. 

 

My own story begins when as a young 
American classical musician, specifically an 
oboist (the double reed instrument which 
supposedly drives its players crazy), I arrive 
in Rio de Janeiro in 1973 to become first 
oboist in the Orquestra Sinfônica Brasileira 
(Brazilian Symphony Orchestra). 

It was a wonderful job in those bad ole 
days: good music, lots of laughs, enduring (I 
imagined) friendships, lovely Brazilian and 
Latin Americans expots (female) many 
festas/parties and wonderful music 
with some of the greatest musicians of our 
time visiting Rio including Claudio Arrau, 
Chilean pianist, French flautist Jean Pierre 

Rampal, Italian tenor Pavarotti, Salvatore 
Accardo, Italian violinist... big names for their 
epoch, probably unknown by today‟s IPhone 
generation. Sometimes I couldn't believe that 
someone was paying me to live in a 
marvelous city to make music with great 
musicians and have a wonderful time. 

As I relaxed on a Sunday--a traditional 
beach day for Cariocas-- from Saturday 
evening's taxing, sold-out concert at the 
Municipal Theater --I asked myself "what 
could be wrong with this life in this 
wonderful city?" 

The answer – as I learned with years of 
experience – is and was: "everything is wrong 
with Rio de Janeiro and Brazil." 

Tom Jobim, the distinguished bossa 
nova composer (who wrote "Gal from 
Ipanema") said the same about Rio and Brazil 
("tudo é uma merda mas ótimo") but fled from a 
celebrity life in New York City to return 
home to Rio. 

But getting back to my and Donald 
Small's story, I really loved my job in the 
Brazilian Symphony Orchestra as first 
oboist... although there were some days I 
couldn‟t believe I was being paid to play 
music with such great musicians, there was a 
“small" problem”: after getting paid my 
meager monthly salary, the money went as 
quickly as a woman's menstrual cycle. 

 

4. 

 

After consulting my father, a former 
New York City police detective who retired 
in relative comfort to sunny Florida, I 
considered two possibilities to resolving my 
financial problem: returning to my native to 
New York and back to the blackboard jungle 
of teaching often dangerous, violent-prone 
kids in the local school system or opening a 
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private eye´s office to conduct investigations 
for the local English-speaking community, as 
suggested by my astute, worldly father. 

After I bribed a local justice official on 
a dark street in Penha, Rio's north zone and 
received my private eye license, I opened my 
detective office in the Copacabana district 
using the consulting room of my wife Ana 
Maria, a full-time shrink. It took a while to 
get my new profession or sideline started up 
and going via daily ads in the local English–
speaking newspaper (then called the Brazil 
Herald) but eventually customers began to 
trickle in. They were mostly foreign women 
whose husbands had gone or were going 
astray, seduced by the local sexpots, who 
were usually seeking foreign husbands and a 
new life abroad. Usually the betrayed wives – 
or even girlfriends – couldn‟t pay my fee... 
and the bed in my new office often came in 
handy to "pay the debt they owed me" for my 
meticulous work. 

Awaiting clients, I would practice my 
oboe or when not practicing, twitted down 
pieces of cane to make reeds, an important 
and essential part of a double-reader‟s 
existence. (My wife often complained of 
course that the office was full of wood 
shredding and her neighbors complained of 
the squeaks of my trying out reeds). 

 

5. 

 

 For my detective work, I charged a 
day rate, plus expenses, which I could always 
pad, or increase in order to improve my 
relatively low fees in order to be able to pay 
the bills which the musician‟s salary could 
never pay. 

One day my life changed dramatically 
when not a cuckolded woman but a fellow 
male gringo with a Texan cowboy hat, boots 
and a big cigar knocked on my door. I was 

practicing the Mozart "Oboe Concerto in C 
major," which put my most faithful listener, 
my white poodle Ludwig, fast to sleep. I 
almost didn‟t open up the door because I 
wished to complete the first movement of 
Mozart's masterpiece. 

Unable to call my attention and stop 
my Mozart "performance", after more 
knocking on my office door, "Tex" shot the 
door down with his Colt .45. 

"There was no need to shoot my door 
down, “I screamed at Tex, as I put my oboe 
back into its case after cleaning it thoroughly. 

"I couldn‟t stand that noise I heard (my 
oboe playing) and thought it might be 
someone screaming for help behind the 
door", Tex answered, as he handed me a fifty 
dollar bill to repair what was left of the door. 

Tex then sat down on my wife's couch 
for her patients being analyzed as I offered 
him a local soft drink called Guaraná light. He 
apologized again for his shooting down the 
door and proceeded to tell me his sad story, 
this brought tears to his – and my – eyes. His 
tears dripped onto his red bandana, which 
here moved from his neck. 

His wife Meryl had fallen in love with 
another gringo called Billy Merker... who 
later turned out – after my investigation – to 
be Donald Small. 

 

6. 

 

Merker-Small (or Charles Roberts, 
Small's real name) as I later discovered, 
resided near the cobblestone streets and 
trolley cars of Santa Teresa and was wanted 
by the FBI and Interpol for – as previously 
noted – shooting to death a bank guard 
during an armed robbery in Seattle. 
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My instructions were first to follow 
Meryl and confirm she was really having an 
affair with Merker/Small/Roberts and then 
Tex warned me "I´ll take care of the rest". 

I shook hands with the Texan and 
agreed to a higher fee and higher expenses 
than I had ever received in my short 
undistinguished career. Tex handed me over 
five crisp hundred dollar bills. 

My father was right: crime paid! 

What worried me however was what 
Tex would do if I confirmed his suspicions 
that his wife was betraying him? 

Following Meryl and not being caught 
in the act was easy because since I was a well-
known oboe player – or I thought I was – in a 
city which revered soccer players and samba 
singers and dancers – I could travel wherever 
and whenever I wished without arousing 
suspicions. A musician always has rehearsals. 

So during the next few days, whenever 
I didn't have concerts of Bach, Beethoven and 
Villa Lobos, I rode on the trolley car up to the 
cobblestone streets of quaint Santa Teresa, 
which in some ways with its rolling hills 
resembles San Francisco. The frequent trolley 
car excursions rested my mind and soul from 
a Maestro I couldn‟t stand, who appeared on 
the podium wearing awful-smelling perfume, 
and insisted that his young boyfriend 
awaiting him during the rehearsals and made 
Brahms and Beethoven sound like music for a 
gay ball. 

(Excuse me: I´m not prejudiced against 
sexual preferences but Brahms is Brahms and 
Beethoven is Beethoven). 

 

7.  

 

One day I, with my oboe, music stand 
and musical scores was actually on the same 

trolley car as Meryl, Tex´s wife, but 
fortunately she didn‟t seem to notice me. She 
got off the trolley at a colonial mansion 
surrounded by a high gate and to avoid 
arousing suspicion I departed at the next 
stop, with three young hoodlums following 
me, who probably were planning to steal my 
oboe. I literally ran back to Happy Mountain 
Street (Rua Monte Alegre) and when I got 
there, I heard three dachshunds barking in 
shrieks at the top of their lungs as they were 
literally locked up. 

Nearby inside the doghouse (or kennel 
as the Brits call it or Canil in Portuguese), I 
witnessed the strangest and most exotic 
scene: Meryl and Small were completely 
naked making love inside the doghouse, or 
home forcibly abandoned by the dachshunds. 

Taking out my camera armed with 
telescopic lens from my oboe case, I shot a 
sensational picture of this erotic scene as the 
couple reached their climax and were yelling 
and screaming in orgasms. 

After shooting what would turn out to 
be a historical picture, my first thought was 
to get the hell out of Happy Mountain/Monte 
Alegre street before Small shot me ...I did, 
frantically hailing a yellow taxi. My second 
thought was to show my pornographic-like 
discovery to Tex. 

But then I had another thought: I badly 
needed a new oboe and it cost 10,000 dollars 
or more. Running over to a nearby orelhão, or 
phone station(this was before the popular 
days of mobile phones), I called Henry 
Martins and we made an appointment to 
meet in thirty minutes on Rua Carioca near 
the Villa Lobos music school and across the 
street from Casa do Choro  at a German-style. 

 

8. 
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The local was right across the street 
from the Casa do Choro, or Choro music 
Auditorium and a delicious German-style 
restaurant once called Bar Adolf but changed 
for obvious reasons to Bar Luiz. 

Henry has resided in Rio for the last 30 
years and makes most of his dough digging 
up sensationalist stories work for tabloids in 
the USA and the UK. When I rushed in, he 
was already sipping a chopp, or cold draft 
beer. After our initial conversation about the 
present financial scandals in Brazil, we 
ordered two roast beef sandwiches with 
potato salad and discussed what to do with 
the pictures I showed Henry as his jaw 
dropped open and the potato salad fell to the 
floor. 

 He decided that since were dealing 
with the extraordinary peccadilloes of a 
wanted American criminal the National 
Enquirer might be interested. Taking out of 
his pocket the first mobile phone I had ever 
seen, Henry called the editor immediately 
and spoke in English but I could swear 
someone nearby overheard and understand 
the whole conversation. (I later proved to be 
right: it was an editor for Rio´s Meia Hora 
sensationalist daily newspaper) 

To make a long story shorter, the 
picture of Don Small and Meryl doing it – or 
shagging as the English say – in the doghouse 
made the front page of not only the National 
Enquirer but all the major British tabloids 
and other international publications. 

What better way to call attention to the 
FBI and Interpol where Don Small, escaped 
American bank robber, was hiding: in Rio de 
Janeiro, of course, you fools. 

 

9. 

 

Tex, who reads the Brazil Herald (the 
local English-speaking newspaper) learned of 
the bad news – that he was being betrayed – 
too late, thank goodness. But by then the FBI 
and Interpol had found Small´s Rio 
hideaway, arrested him and gotten the 
extradition papers from Brazilian authorities 
in record time. 

Instead of coming after me – most 
likely to kill me – Tex instead was arrested in 
handcuffs by Brazilian police and as far as I 
know and pray is still behind bars. 

Meanwhile the scene of Don Small 
which began this tale also ends it. 

 

Postscript 

 

As soon as Don Small was flown out of 
Rio, Meryl became an overnight a national 
celebrity making Playboy magazine as a 
cover gal and earning a fortune. She also was 
given or "earned" her own nightly TV 
program of interviewing celebrities on a 
growing new network where she married the 
President. Oh yes, in between all these 
activities, she had a well-publicized, hot affair 
with a British fugitive who had fled to Rio 
after pulling off the Great Train Robbery. 
This fugitive, also has been exported or flown 
back to a British prison, where he 
subsequently died. 

The latest update I heard on Tex was 
that he was extradited to Dallas, Texas, where 
he managed to bribe official (yes that 
occasionally happens in the USA) and is 
allowed to walk around the city freely, 
shooting and carrying his Colt .45 in local 
restaurants, movie houses and other public 
places. 

As for my musical career, I received 
many proposals to appear in public – but not 
always to play Bach, Beethoven or Villa 
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Lobos – but to display a picture show the 
shots of the couple Meryl and Don Small 
making love in the dog house. 

I even appeared on the then most 
popular TV night program in Brazil, hosted 
by comedian Jô Soares and between relating 
tales of what really went on in the doghouse, 
managed to get invited to play a choro tune 
on my oboe. The ditty was appropriately 
called "Naquele Tempo", "In those good old 
days." 

 Back at the orchestra, the gay Maestro 
with the heavy perfume and toy boyfriend at 
rehearsals continued to taunt me.  But since I 

had become famous from all my extra-
musical activities, I became an untouchable 
celebrity. Although a "serious” violinist 
colleague in the orchestra told me "I feel like 
putting a bag over my head when I perform 
on the same stage as you ....how could you a 
serious musician participate in such low life?" 

Despite my "sins," everyone observed 
with the new super-expensive oboe I had 
purchased from France I was playing better 
than ever. 

 

But I continue to insist "Crime Doesn't 
Pay." 
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Metagrafia 
Luciano Cabral 

 

O começo da história 
O título deste pequeno texto talvez fale 

mais para o leitor do que para o escritor. 
Porque, quase sempre, a primeira frase que 
lemos não é a que o autor tinha em mente 
quando pensou sua história. Há começos de 
histórias que não cativam (embora não 
signifique que o que virá não cative). Mas há 
começos que ficam. Alguns são uma óbvia 
apresentação, como em Moby Dick, Chamem-
me simplesmente Ismael. Daqui há uns anos não 
me peçam para ser mais preciso. Outros apóiam-
se em frases bem conhecidas, como em O 
Psicopata Americano, “Perca toda a esperança 
aquele que aqui entrar” está rabiscado em letras 
com de sangue na parede no edifício do Chemical 
Bank. Há outros ainda que optam por 
confundir o relato, como faz o narrador em A 
Lua Vem da Ásia, Aos 16 anos matei meu 
professor de lógica. Invocando a legítima defesa – e 
qual defesa seria mais legítima? Logrei ser 
absolvido por 5 votos a 2, e fui morar sob uma 
ponte do Sena, embora nunca tenha estado em 
Paris. E há, além disso, aqueles que se 
dirigem a nós leitores, como Dom 
Quixote, Desocupado leitor: sem juramento meu 
embora, poderás acreditar que eu gostaria que este 
livro, como filho da razão, fosse o mais formoso, o 
mais primoroso e o mais judicioso e agudo que se 
pudesse imaginar. 

Mas estes exemplos são de frases de 
abertura de obras já acabadas, prontas. 
Quando a história ainda é apenas um 
emaranhado de ideias na cabeça, vale a pena 
se perguntar: como começar a história? 

Começar uma história não é uma 
decisão banal. Muitas vezes, a primeira 
impressão é a que fica. Pode-se escolher por 
começar do começo, ou seja, abrir a narrativa 
com algo que lembre princípio, origem, início 
– o nascimento, a infância, as primeiras horas 
de um dia, o dizer o nome, o acordar pela 
manhã. Por falar nisso, deste último temos A 
Metamorfose, Quando certa manhã Gregor 
Samsa acordou de sonhos intranquilos, em sua 
cama metamorfoseado num inseto monstruoso. 
Ou pode-se preferir começar do meio, 
deixando várias pistas que serão 
desvendadas (ou não) no recorrer da 
leitura. Cem Anos de Solidão é assim, Muitos 
anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o 
Coronel Aureliano Buendía havia de recordar 
aquela tarde remota em que seu pai o levou para 
conhecer o gelo. E pode-se até começar pelo 
fim, daí termos como melhor 
exemplo, Memórias Póstumas de Brás 
Cubas, Algum tempo hesitei se devia abrir estas 
memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se 
poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a 
minha morte. 

As opções são muitas e variadas para 
quem escreve. A decisão requer, acima de 
tudo, saber qual o efeito que se busca ao se 
eleger esta ou aquela frase inicial. Começar 
pelo começo é uma boa estratégia para quem 
quer que o leitor crie intimidade com o 
personagem. Por outro lado, começar pelo 
meio aguça a curiosidade, uma vez que pistas 
serão deixadas logo nas primeiras 
páginas. Por último, começar pelo fim obriga 
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o leitor a acompanhar o personagem até que 
o ciclo se feche, quando a história é concluída 
e tudo faz mais sentido. 

Para mim, uma boa história deve 
começar com uma boa frase. Do contrário, 
não me cativa. O resto da narrativa pode ser 
excelente. Contudo, sem um começo 

cativante, sempre fica a sensação de que algo 
está fora dos eixos. Saber como alcançar o 
efeito desejado pode fazer toda a diferença. 
Pode fazer com que a primeira impressão 
fique. 
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Escrever com rapidez... 
A escolha do título foi proposital. Mas 

já esclareço que, quando falo em rapidez, não 
me refiro à “como escrever um livro em 4 
semanas” ou coisa que o valha. A rapidez de 
que quero falar hoje está ligada a uma 
estratégia do escritor ou da escritora, quando 
se perguntam: “Devo acelerar a narrativa 
aqui ou devo ir mais devagar?”. Bom, isso 
depende. Mas, antes de continuar, gostaria de 
contar uma antiga lenda.  

“O imperador Carlos Magno, já em 
avançada idade, apaixonou-se por uma 
donzela alemã. Os barões da corte andavam 
muito preocupados vendo que o soberano, 
entregue a uma paixão amorosa que o fazia 
esquecer sua dignidade real, negligenciava 
os deveres do Império. Quando a jovem 
morreu subitamente, os dignatários 
respiravam aliviados, mas por pouco tempo, 
pois o amor de Carlos Magno não morreu 
com ela. O imperador mandou embalsamar 
o cadáver e transportá-lo para sua câmara, 
recusando separar-se dele. O arcebispo 
Turpino, apavorado com essa paixão 
macabra, suspeitou que havia ali um 
sortilégio e quis examinar o cadáver. Oculto 
sob a língua da morta, encontrou um anel 
com um pedra preciosa. A partir do 
momento em que o anel passou às mãos de 
Turpino, Carlos Magno apressou-se em 
mandar sepultar o cadáver e transferir seu 
amor para a pessoa do arcebispo. Turpino, 
para fugir àquela embaraçosa situação, 
atirou o anel no lago Constança. Carlos 
Magno apaixonou-se então pelo lago e 
nunca mais quis se afastar de suas 
margens”. 

Eu trouxe esta antiga lenda porque 
acredito que ela é um ótimo exemplo 
de rapidez. Em poucas linhas, aprendemos 
que um imperador está apaixonado, que sua 
amada morreu, que seu amor permanece, que 

sua dignidade falha, que há barões 
preocupados, que um arcebispo desconfia de 
algo, que há uma breve atração homossexual 
do imperador pelo arcebispo, que a culpa é 
de um anel e que o amor do imperador 
repousa, na verdade, no fundo do lago. 

Essa lenda (como todas as lendas) tem 
várias versões. Algumas não tratam do 
homossexualismo, outras dão mais 
importância ao amor do casal, e outras 
enfatizam a preocupação dos barões e a 
detetivesca empreitada do arcebispo na sua 
busca por uma resposta. No entanto, parece 
que, em todas elas, é a concisão dos fatos, a 
economia das palavras que garante a eficácia 
da lenda. Ou seja, é a rapidez que determina 
a qualidade desta história. 

Se tua intenção, ao escrever, for 
criar um efeito de choque, de surpresa ou 
de arrebatamento, abrir mão de detalhes e 
divagações é um caminho. A tensão que se 
pode produzir com a narrativa acelerada, as 
informações escassas e as descrições mínimas 
é bem interessante. 

Entretanto, há momentos em que a 
lentidão também pode ser bem eficaz. E 
estrategicamente, são os detalhes, as 
descrições minuciosas e as divagações que 
contam nessa hora. Mas “escrever com 
lentidão” será assunto pra outro momento. 

Até lá! 


