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APRESENTAÇÃO 

 

No ano de 2020 fomos impedidos de realizar diversos projetos especialmente significativos para o 8º ano. 
O distanciamento social e a interrupção das aulas impossibilitaram que nos encontrássemos fisicamente bem 
como produzíssemos muitas das reflexões que demandavam deslocamentos e experiências no mundo.  

Dentre elas o trabalho de campo de Paraty, em que buscávamos responder a questão-problema Paraty-
Picinguaba: Para preservar é preciso isolar?, também ficou em suspenso. Impedidos de realizar um deslocamento 
no espaço, para irmos até essa cidade colonial, ponto final da Estrada do Ouro que ligava as Minas ao porto e ao 
mar, foi proposto aos alunos um deslocamento no tempo, em que fosse possível investigar as heranças que 
carregamos como indivíduos e como brasileiros.  

Assim, misturando aquilo que nos constitui, a partir da história de nossos antepassados e familiares, e dos 
locais de onde viemos, o projeto visou realizar uma investigação no tempo para produzir uma espécie de mapa 
da memória como herança do tempo, tecendo os diversos fios que nos constituem da mesma forma que 
entrelaçam nossas histórias. 

O objetivo, afinal, era investigar o passado e o presente, a partir de dois movimentos: da constituição da 
memória (individual e coletiva) e do reconhecimento da herança (material e imaterial), para produzir uma espécie 
de mapa do tempo em que acontecimentos e personagens que povoam nossa história possam estar interligados. 

Como inspiração disparadora do que se propunha, assistimos o filme Uma história de Amor e Fúria e tivemos 
um encontro com seu roteirista e diretor, Luis Bolognesi, que pôde inocular nas alunas e nos alunos a vontade de 
imaginar, porém apoiando-se na pesquisa da história. Depois houve, como tratar-se-ia de narrar, entrevistamos 
coletivamente o escritor Fernando Bonassi, que levantou inúmeros recursos possíveis de serem mobilizados, bem 
a existência de um compromisso de quem escreve com sua verdade mais interior. E, por fim, para nos lembrar 
da dimensão afetiva que há em todo processo de criação, bem como da presença determinante em nossa 
gestação como povo das matrizes indígenas e africanas, tivemos um lindo encontro com o professor e artista Moa 
Simplício. Privilégio nosso, os três são membros de nossa comunidade escolar, o que tornou os encontros Mais 
intenso e caloroso. A eles desde já, nosso muito obrigado! 
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 O livro que agora apresentamos contém a produção da turma do 8º ano de 2020 que abraçou com 
empenho a proposta que se oferecia produzindo inúmeras narrativas. Algumas, como se poderá ver, de fôlego 
surpreendente para um trabalho escolar, outras de grande originalidade e criatividade, mas todas cumprindo a 
contento o desafio proposto. O livro apresenta inicialmente as referências dos personagens criados em páginas 
dedicadas aos perfis desses personagens e ao final encontram-se os textos em sua integralidade. Cada perfil 
está ligado por um hiperlink a outro perfil que o complementa na história criada ou ao texto original escrito. Por 
já termos feito este percurso, garantimos que passear por esses links e deter-se nas histórias criadas espanta 
às vezes, às vezes comove, ou intriga, mas, sobretudo entusiasma e alegra. 
 Professores e professoras, alunos e alunas, pais, mães e responsáveis têm parte no que está aqui – esta 
é uma conclusão inevitável da leitura destas narrativas. Por isso, ao apresentá-las, já parabenizamos a todas e 
todos e desejamos-lhes boa leitura! 
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ALLAN 

A FÁBRICA DE ROBÔS 

 

lá estava eu, no meu escritório, sentado assinado uns documentos que deixasse chegar peças de robôs… esses robôs 
programado para ajudar as pessoa que tem algum tipo de deficiência. Que não consegue fazer algo sozinho e precise de  ajuda. 
Voltando. A fábrica estava com uns problemas financeiros, estava atrasando o salário, e já estava prestes a falir, não tinha mais 
tantos patrocínios e não estava rendendo muito. 
      Foi então que decide fechar a fábrica para ter algumas ideias, que ajudasse a subir o valor da empresa. quando estava quase 
na hora dos funcionários ir embora, juntei todos e falei… 

• Vocês estão dispensados pelo resto da semana. A fábrica está com uns problemas financeiros e não está dando ora manter 

vocês, então sugiro que vocês procurem um trabalho temporário. E isso se cuidem, bjs.  

Ninguém disse nada e saiu pela porta dos fundos. Eu não disse tudo, por que não tinha certeza se precisaria  demitir uma parte. 
Então fui ajeitar meu escritório e  voltar para casa, ter umas ideias vou pedir ajuda a um amigo que tem umas ideias loucas, e isso 
que a fábrica está precisando de coisas extraordinárias. Peguei meu carro a voador  e fui pra minha casa, chegando lá peguei um 
vinho, ligue para meu amigo e perguntei se ele tinha umas ideias para a fábrica ele disse; - 
   -tenho umas ideias muitos legais sim, para melhorar essas sua  fábrica. 
   - empolgado disse quais ideias, diz, preciso colocar meus funcionários logo para trabalhar logo. 
     Ele diz; - e justamente isso a ideia, não ter funcionários para trabalhar, e sim robôs que facilitarão o seu trabalho… mas e claro 
que você precisará dos funcionários por um tempo para construi-los  

• Robert diz;. - Nossa cara, adorei essa ideia, mas… você vai querer o que quando tudo isso der certo? Perguntou Robert  

• Diz o amigo;  - olha só você me citando, já tá bom. Aliás amigos servem pra isso. 

• Diz Robert; - Nossa, você é um amigão, mesmo você não querendo nada eu vou dar 15 por cento do que eu ganhar. 

•  Diz o amigo; - tá então pode ser 15 por cento, não posso recusar uma coisas dessas( rindo). 

E por lá ficou a conversa, eles se deram tchau e desligou. A fábrica daí em diante teve um lucro enorme, um lucro que nem uma 
outra fábrica teve, tudo ficou mais moderno. Tudo por causa das dupla de amigos que se ajudaram.   
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PENNA 

MEMÓRIAS DE UM SOBREVIVENTE: 
 

-Ei, ei, Ei! Moleque! -grita um homem, desesperado 

-PEGA ELE, CARALHO! 
a multidão se assusta. Todos os olhares se voltam para o homem. 
-Ele pegou minha carteira! Aquele moleque pegou minha carteira! 
soam os apitos dos guardas. Todos ficam assustados… mas não adianta. O moleque franzino, já sumia entre os becos e 

vielas que o cercavam. 
O policial interrogava o moço, que descrevia o meliante. 
-Aquele vagabundo! Devia ter uns 170 cm, no máximo. Levou minha carteira! Havia dois mil cruzeiros nela! Que praga! 
-Calma, senhor… mantenha a paciência para… 

-NÃO ME DIGA PARA TER PACIÊNCIA ENQUANTO MINHA CARTEIRA NÃO ESTIVER EM MINHAS MÃOS! 
enquanto esbravejava, o pequeno ladrão sacava as notas e as punha em seu bolso, e jogou a carteira em uma lata de lixo. 

Virava seu casaco e punha um colete, e arrumava o cabelo. Saia completamente diferente de como entrava no beco.  
Seu nome era Lucas Weissmann. E ele sobrevivia de carteiras roubadas, e com elas comprava pão, um pouco de manteiga 

e se alimentava com quase nada. Há 3 meses, ele via seus pais serem mortos em sua frente, sem nada poder fazer. Foram 
assassinados por militares. Era 1970, o brasil passava por uma ditadura militar. Quem eles quisessem morto, morria. Assim foi 
com seus pais, Roberto e Luana Weissmann. Desde então, ele fora morar nas ruas de São Paulo. Talvez você esteja pensando; 
“mas ninguém o ajudou?” bom, toda sua família apoiava o regime, exceto seus pais. Ou seja, família estava fora de questão. Nem 
pelo fato de que foi recusada sua ajuda. Alguns tios até a ofereceram, mas ele se recusava a morar com que apoiava o regime que 
matou seus pais na sua frente. Orfanatos estavam fora de questão. Nunca abrigariam ele por dois motivos: 1, ele já tinha 17 anos, 
e 2, se os militares descobrissem que qualquer lugar abrigava alguém da oposição, seriam caçados. Então, chegamos nos amigos: 
ele não tinha. Nesse caso, só se sobram as ruas. 

Voltando ao assalto, ele cruzava a multidão sem nem ser notado; parecia um pequeno padeiro. Passava de cabeça baixa, 
sem ser seguido. Caminhava em direção oposta ao local do assalto, e voltava para a pequena casinha onde morava, abandonada, 
que nem uma casa parecia. Era uma pequena estrutura de madeirite, onde havia um colchão, uma estante com algumas notas e 
joias, todas roubadas, e um cabide onde pendurava suas coisas. Não havia água encanada, nem sequer um fogão. Ele se lavava 
com raridade, quando comprava um galão d'água e um pouco de sabão. No caminho de casa, ele notava ser seguido. Ele 
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acelerava, o Homem acelerava junto. Ele diminuía, o homem diminuía junto. então ele entrou numa ruazinha, e sacou seu 
canivete. Esperou o homem virar, e o rendeu contra o muro.  

-Tá me seguindo porque, vacilão? Vai, fala! 
-Calma, calma meu amigo… 

-Calma é o… desembucha! 
Ele mantinha a faca em seu pescoço, imobilizando completamente o homem, cuja barba fedia tanto. 
-Olha só, eu faço parte de uma… -ele calou-se. 
-FALA CARALHO! 
-Calma, eu… uma organização armada… Contra a ditadura! Faz dias que o observamos. Você tem talento… 

-Não, não, pera. QUEM tem me observado? 

-Nós! 
-Nós quem?-ele aproximou seu canivete ainda mais, ameaçando o homem com o olhar fixo e fundo que possuía. 
-A Resistência! Nós somos uma organização que sobrevive a perseguição do governo, assaltamos bancos… A Resistência! 

E queremos você nela! 
Lucas abaixou sua navalha, e se afastou. Não aguentava mais o cheiro de uísque barato em sua barba. 
-Me querem nela? -perguntou, hesitando  
-Exato! Você tem habilidade! Já pilotou um carro? Já disparou uma arma? 

-Cara, eu bato carteiras no centro. Tenho cara de atirador? De piloto? 

-Ora, sem problemas! Apenas venha! 
-Onde?  
-Para o carro. Está parado ali, no outro quarteirão. 
Lucas desconfiou. Porém, queria ver do que se tratava. Antes de seguir o homem que tentava recrutá-lo, avisou: 
-Não temo a morte. Qualquer vacilo, movimento em falso, eu te furo. Você vai andar com uma faca em seu rim, já sabe né? 

-Ok, claro! Claro! 
- teu nome. -ordenou Lucas. 
-perdão? 

-FALA TEU NOME! 
-ah, é… João, João Constanza. 
-Ok, vamos João, mova-se. 
-E o seu?  
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-fFalo depois. vá!  
Eles caminharam até um pequeno fusca preto, onde havia um motorista, um homem com pinta de importante e um 

cachorro. “Gracinha”, pensou Lucas. ele sempre amou esses animais. Teve que abandonar o seu, pois não conseguiria alimentá-
lo. O amarrou no portão vizinho. passou lá uma vez para vê-lo, de longe. Ele estava bem.  

Ao lembrar disso no carro, uma lágrima caiu de seu rosto. Ele logo a limpou, e manteve a marra. João viu, mas se fez de 
sonso. Andaram quase duas horas, e pararam em uma favela, no extremo sul da cidade. 

-A sede, meu amigo! A sede da resistência.- disse o motorista. ele parecia simpático, e cheirava bem. Uma mistura de 
camomila e uísque harmonizava o carro, se é que se pode dizer assim. Eles avançaram morro adentro, e pararam do outro lado, 
onde uma enorme represa decorava o local. O motorista parou seu carro, e eles desceram. Entraram em um pequeno quartel 
adaptado de um depósito. Lucas viu o que nunca havia visto: dezenas de menores de idade, alguns pareciam ter catorze anos, 
segurando revólveres e espingardas. Os maiores pareciam ocupar posições mais importantes. Como se fosse uma hierarquia por 
idade. Chegaram em um lugar onde quatro homens estavam sentados. Todos tinham uma tatuagem de bala no pescoço e no 
antebraço. Olhando melhor, viu que João e o motorista também tinham, porém só no antebraço.  

-È esse o moleque? Desse tamanho?-Perguntou um dos quatro, que tinha um porte de lutador peso-pesado.  
Lucas detestou o deboche. Resolveu responder. 
-Tu peita pra ver?-O brutamontes olhou com desprezo para o franzino moleque, e apenas seguiu a falar. Os outros olharam 

com uma mistura de admiração e desconfiança para Lucas. 
-Ele sabe atirar?-continuou o brutamontes 

-Vai para o treinamento, senhor. - respondeu João. 
-Bom. Qual a função? 

-Piloto de fuga. Também vai aprender a dirigir. 
-Bem, em qual tropa ele entrará? 

-Na quarta, senhor. O antigo piloto morreu. 
-Pera, que?- perguntou Lucas, assustado. 
-Relaxa, foi infarto, causas naturais. 
Lucas concordou com a cabeça lentamente, com uma cara de assustado, olhos arregalados. Por que ele infarta-ra? 

Simplesmente uma doença, ou ser piloto de fuga é tão tenso assim? 

-Bom, vou te apresentar as coisas. Poderia tirar a faca do rim de meu colega?- disse o brutamontes, para Lucas. 
ele olhou pro lado, e João estava dando um sorrisinho bobo, meio assustado em sua direção. 
-claro…- ele pôs de volta o canivete para dentro. 



 87 

-Seu nome? 

Lucas desconfiou. Mas respondeu: 
-Lucas, senhor. Lucas Weissm… 

-Lucas está bom. Siga-me. 
Eles avançaram para um pequeno arsenal lotado de revólveres e caixas de munição.  
-Uau- disse Lucas. 
-Sabe atirar? Não, ta certo. Muito treino pela frente, não? Amanhã você começa. Esse é Juliano, sub-general. Ele te 

apresentará o local. 
Juliano era um homem de aproximadamente 180cm, que aparentava ser temido e importante na facção. Porém, nessa hora, 

Lucas se tocou de uma coisa. 
-Pera, pera. Eu ainda nem aceitei entrar nisso. Por que já estão me apresentando o lugar? Como assim? 

Juliano e brutamontes se encararam por um segundo, e voltaram a mim. 
-Você já aceitou. 
-Quando isso? 

-Quando aceitou entrar no fusca e vir até aqui, ué! 
Lucas pensou por um segundo. Como que ele faria pra sobreviver mais um ano daquele jeito? já estava quase desnutrido. 

Forte, porém desnutrido. Ele não sobreviveria. Já não tinha nada a perder, arriscar a vida em uma facção não seria nada mal, se 
fosse recompensado com comida e um lugar confortável para dormir. Decidiu apenas concordar. 

-Justo…- foi tudo o que conseguiu dizer. 
-Siga-me.- disse Juliano. 
andamos por uns dois minutos, e chegamos em uma oficina, com vários carros que pareciam ser velozes. Concluiu que a 

facção já existia a um tempo. 
-Aqui você pegará seu carro para treinamento. Esse é Tadeu, nosso mecânico. Um dos melhores do país. 
saindo de baixo de um  opala, um homem baixinho, bigodudo, com a mão lotada de calos, de macacão azul escuro 

totalmente pintado de graxa com duas chaves de fenda nas mãos, me cumprimenta sem aperto de mãos, a distância. Ele me 
pareceu extremamente simpático. 

-Muito boa tarde! Sou Tadeu. Acho que você já sabe- e deu uma risadinha. 
Ele não resistiu a marra, e abriu um sorriso amigável. 
-Salve! 
-Ele te ensinará tudo que você precisa saber sobre carros, pilotagem e fuga. Um professor ideal.- Disse Juliano. 
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-Já fui piloto de fuga… mas o que fazer quando a idade chega! Enfim, gosto de carros. É disso que entendo, é isso que faço. 
Lucas realmente simpatizou com ele. Já confiava, apesar de conviver poucos segundos com ele. 
-Bem, siga-me. Vou te levar pro treino de tiro.- Lucas seguiu juliano até um terreno baldio. 
Chegando lá, Lucas recebeu um revólver, que a princípio achou meio pesado demais.  
-Vê aquele espantalho, ali na frente? 

-Sim… 

-É seu alvo. Desfrute. 
 Lucas apontou sua arma, e quando atirou, o revólver quase caiu de sua mão. Um estrondo se fez, e Juliano quase desabou 
de rir. 
 -Você matou um pombo!-disse Juliano seguido de uma grossa risada, batendo irônicas palmas. 
 -Vou tentar de novo.- disse Lucas, irritado. 
 após horas de treino, Lucas só ouvia um zumbido, por causa dos tiros. Juliano estava fumando um cigarro de palha, 
sossegado. 
 O treino de tiro acabou, e Lucas se dirigiu a garagem, sob ordens de Juliano. Encontrou Tadeu, ainda naquele Opala.  
 -Treino de tiro, né? Fiquei ouvindo daqui. 
 -Pois é…-Respondeu Lucas 

 -Bom, imagino que agora a próxima etapa é dirigir. Esse é seu carro de treino. Acabei de finalizá-lo-disse tadeu apontando 
para o opala preto. -Me diz, alguma vez você chegou a acertar o espantalho? 

 -Uma vez, apenas. Fui mal- Respondeu Lucas. Ele olhou pra trás e Juliano já saía. 
 -Bom, venha.  
 tadeu o guiou até uma pequena estrada abandonada. Foram horas de treino de acelerar, frear, trocar a marcha no ponto 
certo, curvas fechadas, abertas, conduzir em alta velocidade… Lucas deixou o carro morrer tantas vezes, que Tadeu o apelidou de 
“chacininha”.  Eles acabaram duas da manhã. 
 -Bom, precisa melhorar, mais está bom. Vá dormir agora. 
 -Boa noite -disse Lucas. 
 e assim se seguiu um longo mês de treino de tiro, pilotagem para formar um novo assaltante, que provavelmente morreria 
depois de três meses de atividade. Lucas então foi apresentado a sua equipe, duas meninas e dois meninos, que a princípio não 
falaram seus nomes. Eles foram até uma pequena sala de aula, onde foi realizado o treinamento para o assalto. Era em um posto 
de gasolina, no centro de São Paulo. Após horas de aulas, foi definido o plano. 
 Lucas ficaria na rua ao lado com o carro e iniciaria a fuga assim que todos entrassem no carro. 
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 No caminho, Lucas sentia uma angústia de outro mundo. Ele poderia morrer nesse dia, nesse assalto. Valia a pena morrer 
assim? Ele decidiu não pensar nisso. Seguiu seu caminho, e chegou no local. 
 No posto, os quatro saíram, e ao entrar no posto, sacaram seus revólveres, e imobilizaram todos. Três ficaram dentro, e 
uma menina ficou fora, com o segurança imobilizado também. 
 Um moleque, de uns vinte e poucos anos disparou para o alto, enquanto a menina mais nova sacava o dinheiro do caixa, 
claramente tensa, colocando os malotes na sacola. Lucas estava nervoso, mais se mantinha, se controlava. Após dois minutos, 
todos voltaram para o carro, e Lucas saiu a milhão, cantando pneu. Porém, uma viatura passou, e um dos clientes pediu socorro, 
apontando para o nosso carro. Eles ligaram a sirene, e nos perseguiram estrada afora. Um dos policiais disparou contra nós, e 
acertou o parabrisa. 
 -ATIRA NELES PORRA! VAI!- gritou a moça mais velha.  
 O moleque mais novo apontou ser revólver, e descarregou o pente na viatura, mais foi em vão.  
 Lucas virou-se pra trás por u segundo, e quase trombou com um fusca. A 120 por hora, teria sido fatal. A viatura seguiu 
disparando, e nós chegamos em uma divisa, e Lucas pois em prática o que aprendera nas aulas. Virou a esquerda, para sair da 
avenida, atraiu a viatura, mais de última hora mudou seu curso, e voltou a estrada, e a viatura perdeu o controle, e se chocou com 
a divisa, capotando e entrando em chamas.  
 -Misericórdia… - suplicou a mais nova.  
 Ao olhar no retrovisor, Lucas viu os policiais saindo, e apagando freneticamente o fogo em suas fardas. Por mais uma hora, 
eles avançaram em direção a sede da gangue, enquanto contavam o dinheiro. ao chegar lá, foram recebidos com os líderes 
perguntando de como fora. A mais nova simplesmente deu o saco de malote para um deles, que abriu um enorme sorriso.  
 Lucas levou seu carro a Tadeu, que perguntou como foi no assalto. Lucas, orgulhoso, contou de sua manobra, e de como o 
assalto correu bem, porém evitou o assunto dos policiais, pois ele sabia que eles haviam queimado até a morte. E isso o 
assustava, apesar de sua postura de durão. Tadeu o parabenizou, e foram todos beber vinho em uma sala, para comemorar seus 
feitos. E esse foi o primeiro de muitos assaltos, que formariam o melhor piloto de fuga, ajudante de mecânico e atirador da história 
da resistência.  
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ANTONIO 

 
O carro parou na avenida. Preto, simples, anos 50, sem teto. 
Desceu dele um homem,alto, magro, vestindo um terno tão sem graça que a descrição da vestimenta é irrelevante. Chamava-
se  Alexandre, era um detetive particular. 
Caminhou até o prédio cinza em que trabalhava. Um dos poucos prédios habitados naquela rua, um que sobreviveu à Guerra.  
De qualquer forma, isso não importava, ele não gostava de pensar muito sobre a Guerra. 
Entrou no prédio. Estava realmente cansado. Subiu as escadarias vazias  em direção ao andar número zero, logo após o 
décimo andar. Toda vez que ele subia se perguntava porque ninguém consertava a numeração. 
Abriu a grande porta de madeira da época que aquele edifício ainda era imponente, e chegou no seu escritório. 
Passou pelas pilhas de livros que andava lendo, e fitou sua janela por um tempo. Ver a cidade que havia sido tão viva naquele  
estado, despertava-lhe certa nostalgia. 
Ouvia-se em um alto falante uma mulher falando no glorioso santo Eldritch de 2020. Eldritch, segundo aqueles pregadores, era 
um homem imortal que havia dado cabo a pandemia, e em 2060 tentado acabar com a guerra. 
Ninguém sabe quem criou Eldritch. A  sua história não é tão interessante assim, então vamos deixá-la de lado enquanto 
podemos. 
Leve barulho, o detetive virou devagar sua cabeça.  Um homem, vestindo  um manto preto, coberto  por uma roupa preta, duas 
luvas pretas, uma mascara clássica de médicos da peste negra. A cabeça se voltou em sua direção e os olhos sem vida o 
encararam. 
-Boa tarde Alexandre! 
Aquela voz, a um só tempo jovial e robótica. Vermelhos, os olhos da máscara brilham  enquanto ele fala. 
- O que você quer, Esperança? 

Chamavam os membros daquela instituição de Esperança, todos como uma unidade. O que eles queriam sempre é um 
mistério. São uma espécie de serviço secreto. Nunca entendi o seu propósito. Padronizados, a mesma voz, máscara e 
personalidade. 
Trabalham para o governo – se é que existe um governo. Trata-se apenas de uma entidade, sem representantes transparentes 
ou propósito claro. São constantes, mas inconstantes. 
-Apenas um pequeno favor, Alê. Vamos lá, vai ser legal! 
Gesticulava animadamente enquanto falava, como todos os outros. 
-Você não respondeu minha pergunta, o que faz aqui? 
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Perguntou Alexandre. 
-Preciso que você descubra uma coisa para mim, é só uma ajudinha! 
-Aonde, o que, como. 
-Morro da Saudade. Mas calma, não é tão ruim quanto parece! 
-Curioso, parece bem ruim. 
-Eu vou com você! 
-Era para ser uma vantagem? 

-Ninguém se mete comigo! 
-É isso que vamos descobrir, um minuto, preciso pegar meu casaco. 
Retrospectivamente não acho que isso tenha sido uma boa escolha, pelo contrário, considero que foi a pior escolha possível – 
uma bem impulsiva por sinal. Não consigo nem dizer porque eu levei ele para lá, a história sairia ótima caso ele tivesse ficado 
em casa, mas, enfim, foi o que decidi na hora. 
Miguel foi para o quarto ao lado, pegou seu sobretudo. 
Junto com o Esperança seguiu em direção ao carro. 
-Vamos? 

-Te encontro lá! 
Ele pegou o carro e partiu, foi cruzando a cidade cinzenta e abandonada como supostamente Eldritch cruzou o mar de doentes 
da Cracolândia acabando com os vícios. 
Prédio por prédio. Primeiro pela ruína do que havia sido o bairro de Higienópolis. O lugar foi rico um dia. No entanto, o Brasil 
entrou na Guerra apoiando os Estados Unidos. Óbvio que as coisas não acabaram bem. O Brasil foi bombardeado e 
completamente exterminado. 
O carro agora passava pelo que um dia foram grandes avenidas, chegando ao lugar mais habitado da cidade, o Morro da 
Saudade, onde ficavam os sobreviventes pobres. Claro que eles podiam morar em lugares melhores e com mais distância 
entre as casas, mas não é assim que  as coisas funcionam. 
Ele desceu do carro e lá estava o vulto. Mesma postura, mesma roupa, tudo exatamente igual. 
-Olá, Esperança. 
-Olá, Alexandre! 
-É a mesma pessoa de antes? 

-Todos somos a mesma pessoa, Alexandre! 
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Alexandre olhou o morro, ele já tinha ido a outros, mas esse era singular. Milhares de casas improvisadas, misturando-se com 
algumas construções mais organizadas. 
-Vamos subir a pé, venha, Alexandre! 
-É sério? Só nós dois? 

-É só uma visita! 
Enquanto caminham, ouve-se aquele leve ruído de armas engatilhando. 
-Não acho que as coisas estejam seguras, suspirou Alexandre. 
E não estavam mesmo. Dez homens armados esperavam por eles na base do morro. Ouvem passos. Um homem negro, 
careca, armado, os olha, resignado. 
- O que vocês fazem aqui, Esperanças, vieram matar mais gente? 

- Nós não matamos, Miguel. Quem mata é a polícia, só contamos os corpos! 
- Eu não sou um deles nem trabalho para eles. Na verdade não mencione para ninguém que estou trabalhando com eles. Meu 
nome é Alexandre e não vim aqui matar ninguém, sou detetive. 
- Vocês não me responderam, o que vocês vem fazer aqui? 

- Boa pergunta, Esperança, o que viemos fazer aqui ? 

- Procuro Otávio de Almeida, político. Achamos que esteja escondido aqui! 
- Certo, mas não acho que ele conseguiria ficar neste lugar, ninguém gosta dele. 
- Então existem políticos? 

- Sim, mas é melhor que as pessoas não saibam quem são. 
- Podemos subir?! 
- Fazer o que... entrem. 
Os dois homens subiram. 
- Vamos andar por aqui e ver o que achamos! 
Os dois se separaram de Miguel e começaram a procurar. Muitas pessoas esqueléticas e exaustas os encaravam. Sem 
saneamento nenhum, o lugar parecia a definição de inferno. 
Alexandre não havia visto pouco, ele era detetive particular na época mais perigosa da história. Mesmo assim, o ambiente o 
deixava inquieto. Por outro lado, Esperança andava com gestual alegre e disposto, chegando a cantarolar a clássica música da 
tropa. 
“Quem não tem colírio usa óculos escuro 

Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar 
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Quem não tem colírio usa óculos escuro 

A serpente está na terra, o programa está no ar!” 
- Com quem estamos indo falar? 

- Com a polícia daqui! 
Os dois continuam andando pela rua até chegar a uma pequena casa caindo aos pedaços. O telhado de alumínio um pouco 
deslocado, as paredes de cimento, um material que antes da Guerra era considerado ultrapassado. 
Eles caminham até a porta. O Esperança toca três vezes. 
- Gabrieeel, cadê vocêêê! 
Um homem saiu. Negro, cabelo dreadlock, com uma cara cansada. 
- Quem é esse cara do seu lado? 

Alexandre suspirou. 
- Meu nome é Alexandre, vim ajudar o Esperança, sou detetive. 
- Vocês trouxeram outro detetive para me ajudar? O caso deve ser sério. 
- É sim! 
- É aquela história do político, não é? Ele não está aqui, eu que toco as coisas neste lugar, e sei quando alguém entra e sai. 
- Ele foi visto na beira do morro, não entrou! 
- Vamos dar uma olhada, venha, Alexandre. 
Os dois foram andando juntos. Alexandre, bem constrangido. O que ele poderia falar, que assunto puxar?  

- Então... como está o tempo? 

- Razoável. Aqui choveu muito, o que atrapalhou a plantação de abóbora, acho que vamos ter outra crise de alimentos.  
- Vamos ao caso. Como conseguiremos achar alguma pista dele, e,  principalmente, porque você conhece os políticos? 

- São eles que mandam a polícia matar gente aqui dentro. Nós eventualmente temos que negociar com eles algumas coisas. 
Os políticos eram as pessoas mais ricas do Brasil, que conseguiram comprar defesas contra as bombas sem perder os 
recursos. O dinheiro naquela época ainda valia alguma coisa, as pessoas acreditavam que a sociedade ia se reconstruir... Eles 
criaram um exército e com o poder militar conquistaram tudo. Não cobram nada de ninguém, exceto pelos produtos que fazem, 
temos de comprar deles, e cobram caro. Por enquanto eles têm dinheiro suficiente para viver com luxo, mas os recursos estão 
acabando, são ultraconservadores, e usam a polícia como ferramenta de controle. Os gays, pelo menos os daqui, já dançaram. 
Os Esperanças são melhores, eles não matam ninguém. São responsáveis por cuidar de problemas maiores - pessoas contra o 
governo, políticos fugindo, eu os ajudo em troca de proteção para o morro. Nem sempre isso salva, mas reduz as mortes em 
uns 20 a 30 por cento. O problema é que boa parte das favelas não são tão organizados, e lá é pura chacina. E, claro, quando 
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chamamos essas pessoas de políticos não é exatamente verdade - o chefe da polícia é eleito e ele supostamente é o 
presidente, mas quem manda mesmo são os plutocratas, que detêm as sementes e outros produtos  chaves para as trocas. 
-Isso é extremamente esclarecedor. De qualquer forma, como vamos achar um resquício do político? Estamos na borda do 
morro e... 
-Achamos. 
Era uma maleta enorme com pilhas e pilhas de amoras. Amoras eram extremamente raras, tinham de ser importadas da 
Europa, trazidas pelos poucos barcos que haviam restado. 
No sistema de trocas usado, 5 amoras eram iguais a 30 abóboras. Um símbolo de riqueza e poder. 
Os dois se aproximam das amoras e as examinam. 
-Tem algumas baratas devorando as amoras, mas não muitas. E as amoras parecem doces, baratas demoram umas 6 horas 
para dominarem o local. Pela quantidade, poucas acharam a maleta, ainda. Ele deve ter saído há cerca de três horas, 
Alexandre, ainda dá para pegá-lo. 
-Concordo, não  tem pista nenhuma, melhor abrir a maleta. 
Alexandre abre calmamente a maleta, havia alguns livros e mais amoras. 
-Mesmo para um milionário, ninguém derruba tantas amoras intencionalmente. 
-Sim, isso é óbvio. Mas não era importante o suficiente para ele voltar. 
-E o que são esses livros? 

-Alguns livros de Eldritch, nada importante. 
-E se ele tiver escondido algo neles, já ouvi sobre uma coisa assim em um caso que trabalhei. O que você acha Gabriel?, 
parece nossa melhor chance... 
-Concordo . 
-Vamos voltar para a sua casa e ler. 
Os dois foram devagar subindo o barranco de volta. 
-Gabriel você tem alguma idéia do que exatamente o político fez? 

-Honestamente não, deve ter sido algum tipo de briga, mas não dá para ter certeza. 
-Será que temos chance de pegá-lo? 

-Provável, somos dois bons detetives e não vejo nenhum grande obstáculo no caminho. 
-Fora os capangas dele. 
-Temos os Esperanças do nosso lado, ninguém mexe com eles. 
Os dois terminam a escalada do morro. 
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-Bem, minha casa está aqui perto, vamos para lá ler, não podemos deixar ele escapar. 
Os dois passam pela porta, e sem mais palavras começam a ler. 
Agora vou tentar resumir a narrativa que na sua forma original é totalmente entediante. 
‘’Eldritch nasceu em Londres em 2000. Desde jovem o menino se incomodava com a desigualdade social, então ele veio para o 
Brasil resolver o problema. 
Em 2015 o  país estava em ebulição, milhares de brigas na política, corruptos haviam tomado o país e roubavam de todos. 
Então o menino foi contatado por Luciano Hang, um velho senhor dono de uma organização secreta, a ordem da paz, OP. Essa 
organização juntava empresários que protestavam ativamente contra o governo, ele ajudou a acabar com o governo.  
Depois, durante a pandemia, Eldritch andava pelo país curando a população. E por fim, durante a terrível guerra nuclear, 
Eldritch foi morto tentando, junto com outros membros das empresas mais ricas, impedi-la” 
Depois de 3 horas os dois depositaram os livros. Ambos perplexos. Gabriel suspirou. 
-Algumas dessas empresas ditas no livro ainda fornecem coisas para nós. Cobram quase todo nosso trigo e só sobrevivem 
porque tem monopólio. Mas sobre o caso, você notou que o livro citava a ruína dos bandeirantes como ‘’o ponto onde os heróis 
se refugiavam” Talvez ele esteja lá. 
-Vamos descobrir. 
-Já está de noite, não é melhor tentarmos ir outra hora? A polícia talvez vá para cima hoje. 
-Certo, tem um colchão? 

-Mais ou menos, tem um mas é de feno, ok? 

-Certo, sem problemas. 
A noite dele não foi exatamente confortável, mas refletiu Alexandre, pelo menos em casa ele tinha um colchão de verdade.  
Eles logo acordam de manhã, com uma batida na porta. 
-Bom dia! 
Alexandre rapidamente se levanta e caminha até a porta e abre-a, como sempre um Esperança está lá. 
-Alguma pista?! 
-Sim, tem uma menção a um esconderijo no livro daquela religião, vamos conferir agora, é na ruína dos bandeirantes.  
-Encontro vocês lá! 
-Vamos Gabriel, senão vamos perder a pista. 
Os dois pegam o carro de Alexandre e partem, carro que por sinal é uma tecnologias  que as empresas cobram preços 
extorsivos para uma compra. 
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Os dois partem até o monumento, a polícia os para na saída e insistem em revistar o Gabriel, mas fora isso tudo corre sem 
grandes incidentes. 
Os dois chegam ao grande monumento, velho e destruído como uma silenciosa ruína, que para ser honesto é o que ele era.  
-Certo, como abrimos essa merda, porque eu não sei e presumo que você também não,Gabriel, não tem nenhum botão ou algo 
do tipo. 
-Não não sei, mas o que é realmente é mais esquisito é que não parece ter nenhum jeito de abrir isso, nem uma alavanca nem 
nada. 
Os dois se aproximam, colocam luvas e começam a procurar alguma coisa. 
Tentando primeiro só revirar, depois chutar a base, depois olham nos destroços, em um certo momento, Alexandre descobre 
uma alavanca abaixo de um destroço particularmente desinteressante, o que por sinal é um adjetivo curioso para se dar em um 
destroço, pois eles já são naturalmente chatos. 
Surge uma placa que aponta para uma grande construção alta, de mármore. 
Gabriel olha para a construção. 
-Poderia realmente ser a base deles, mas sabe o que é esquisito, essa construção era resistente o suficiente para aguentar 
ficar perto de bombardeios, então era de um material poderoso, e caro, logo não poderia ser antigo, e em 2040 houve a volta 
do greco-romano no Brasil, ela provavelmente é desse ano, o grande problema é que o impeachment onde a agência 
democrática liderada por Hang e Eldritch derrotou Dilma em 2016. 
-Eu suspeitava que a história fosse mentira, mas até esse detalhe é falso. 
-A história é contada por quem vence, aparentemente essa foi a narrativa que os vencedores bolaram, mas agora não dá mais 
para saber. 
-Tem razão, mas agora temos de ir até o prédio, mas vamos lembrar de procurar saber mais sobre isso. 
-Olá de novo! 
-Olá, descobrimos que o esconderijo é falso, mas tem uma placa que aponta para o templo, claramente mais atual que o 
templo em si, eu e o Alexandre estamos indo checar. 
Os dois vão andando pelo parque Ibirapuera, um parque onde o monumento estava, o Esperança alegre atrás, ele contrastava 
mal com a paisagem de árvores, e ruínas. 
O parque é uma grande floresta, decadente e silenciosa, as arvores com grandes vinhas, os cercam, o caminho é díficil e 
ocupado, por troncos, é possível ouvir ruidos e movimentos pelas arvores. 
Eles vão até a porta do prédio de mármore, ele é imponente, meio assustador, e como igreja parece sempre estar querendo 
deixar quem entra se sentindo pequeno. 
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Entrando, é apenas possível ver um salão de mármore grande e vazio, mas com uma porta no fundo,eles caminham em 
direção a porta, tentando fazer o mínimo de barulho, os dois com suas pistolas na mão, os dois em sussurros conversam  

-Preparado? 

-Sim, sempre, Gabriel vamos. 
-Sim. 
Alexandre dá um chute na porta e abrem. 
-Ninguém se mexe! 
Uma sala vazia os recebe, com várias malas vazias, e um gps, outra tecnologia bem cara. 
-Bem vamos ver a sala, e descobrir, mais sobre isso. 
Os dois caminham até o GPS. 
-Parece bem velho, Gabriel, você sabe operar isso?. 
-Sim, deixa eu dar uma olhada. 
Está marcando uma localização do outro lado dessa cidade, no Pacaembu, vamos até lá. 
Os dois saltam de novo no carro e vão começando a chegar na área nobre da cidade, ainda existem algumas casas acesas 
com pessoas, e tudo está bem mais arrumado no geral. 
-O que me preocupa é, porque ele deixou a localização e saiu, provavelmente tem alguém perseguindo ele, mas não pode ser 
o governo, ele quer que nós o peguemos, pode ser alguma briga de poder, uma parte quer ele vivo uma parte morto, mas isso 
é ruim no geral, significa que temos que ser mais rápido que eles. 
-Sim, significa, e pelo jeito chegamos aonde queríamos. 
O carro para na frente de uma casa de mármore, os dois descem, e andam até a porta a barulho de vozes na entrada. 
-Gabriel tem mais de uma voz na porta, será que o político está tentando nos emboscar?  

-Só vamos descobrir se tentarmos 

Os dois entram chutando a porta, e lá encontram, alto branco, cabelos cinzas, o político. 
-Mãos para cima, não se mexa. Gabriel, algeme ele por favor. 
Gabriel, calmamente algema o político, a resistência é inútil, em poucos segundos ele está algemado, no chão. 
-O que fazemos agora, será que existe um Esperança nos seguindo, ou encontramos um na rua. 
-Existe um seguindo vocês! 
-Olá 

-Olá pessoal, parabéns 

-Obrigado, acho. 
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-Quanto ao político! ... 
O Esperança engatilha a arma, e atira, um tiro e o político está morto. 
-OOOPS! 
-Podemos ir embora Esperança, quero voltar para o morro, e acho que o Alexandre precisa voltar a onde ele trabalha. 
-Só um segundinho, pode entrar pessoal! 
Entram dez homens armados, as metralhadoras apontando para Gabriel. 
-Dois coelhos com uma cajadada só! 
-Você vai me matar? 

-Entenda, o morro é o único ponto de resistência, e mesmo mínima ela deve ser eliminada, é por isso! 
-Isso é absurdo. 
-Não, não é, agora você pode sair Alexandre, só não conte para ninguém! 
E nesse momento você espera que Alexandre faça algo, mas ele não fez nada, afinal não era da conta dele, ele só saiu. 
Os homens armam a pistola. 
-Adeus Gabriel! 
Gabriel não responde, tem a reação padrão, tira a pistola, a bala voa direto no coração, é barulhento e sangrento, o agente, 
com sua máscara da peste negra caí, ele está evidentemente surpreso, não reage, olhando diretamente para o homem que ele 
estava tentando matar. 
Gabriel escapa, e consegue contatar o lugar onde mora, ele é resgatado, e volta irritado, determinado a acabar com a situação , 
declara guerra contra o governo, todos os morros contra os soldados do reino. 
O ciclo acabou como começou, em guerra 
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AUGUSTO 

 
 

Parte 1 

  

  

Navegando em seu grande navio, estava o capitão Henry Gholdy II, em busca da terra chamada Brasil. 
 

Ele queria chegar ao Brasil pois lá havia tesouros incríveis, e piratas gostam muito de tesouros incríveis, e ele era um pirata. 
 

Um tesouro em específico o chamava muita atenção: A poção da vida eterna. 
 

Assim, ele chegou à costa do Brasil com seus companheiros de viagem, e adentrou na floresta em busca do tesouro. 
 

Ele sabia que o tesouro era protegido por armadilhas e até por magia. 
 

Ele também sabia que podia ser pego pelos portugueses ou franceses que estavam por ali, mas, para a sorte dele, eles não 
sabiam do tesouro. 
 

Somente Henry sabia, isso por que seu pai, Henry Gholdy I havia lhe contado essa lenda, pouco antes de morrer. 
 

Eles rapidamente chegaram ao local em que a poção deveria estar: Uma caverna, mas os portugueses fizeram um 
acampamento bem na entrada da caverna. 
 

• Vamos acabar com eles! Falou Tico. 
 

• Não terão chances! Exclamou Taco. 
 

• ATACAR! Gritou Toco. 
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• Espere! Disse Henry, segurando Toco, para impedir que ele atacasse como um louco - Vamos sair daqui, eles já estão vindo. 
 

• Não tem nada aqui. Disse o primeiro dos portugueses, quando verificou de onde aquele “ATACAR” tinha vindo. 
 

• Deve ter sido um pássaro. Disse o outro. 
 

• E dos bem desafinados! Falou o terceiro. 
E todos ficaram rindo, riram tanto, que Henry, Tico, Taco, Toco, Tin, Ellie, 

Charles, Jack e “Perna-de-pau” conseguiram passar para dentro da  
caverna sem serem vistos. 
 

• Vamos, mas temos que ter cuidado. Disse Henry. 
 

• OK! Disseram os outros. 
 

Eles foram andando, até chegarem em uma sala com esqueletos, a sala  
era toda fechada, com exceção da porta. 
 

Henry pegou suas anotações e leu um pouco. 
 

• Há uma porta secreta em uma das paredes. Disse ele. 
 

E começaram a procurar, até que Jack puxou um osso do chão, o que  
abriu a porta na parede, e lá dentro havia um crânio, que era o que eles procuravam. 
 

• EBA! Gritou Taco, correndo em direção ao crânio. 
 

• Espere! Disse Henry, o segurando para não cair no poço que havia em torno do crânio. 
 

• É o poço sem fundo, se você cair aí, vai ficar caindo para sempre. 
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• Caramba! Disse Tico. 
 

• Nós podemos usar essa corda! Disse “Perna-de-pau”. 
 

• Ótimo! Disse Henry. 
      
E eles lançaram e puxaram o crânio. 

 

• Está vazio! Disse Toco. 
 

• Nós temos que fazer a poção. Disse Henry. 
E Henry pegou suas anotações e leu: 

 

• Sangue de onça. Perguntou Henry. 
 

• Confere! Disse Ellie. 
 

• Casca de Pau-Brasil. 
 

• Confere! 
 

• Caldo de Cana. 
 

• Confere! 
 

• Então, podemos fazer a poção da vida eterna! 
  

Eles misturaram tudo, resultando em um líquido muito brilhante. 
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• COLOQUEM NO CRÂNIO! RÁPIDO! Gritou Henry. 
 

• Por que a press…? Perguntou Toco, mas, antes que pudesse terminar a frase, o líquido soltou um raio que o atingiu que o 
pulverizou. 

 

• A POÇÃO DA VIDA SEM ESTAR NO CRÂNIO É A POÇÃO DA MORTE! Gritou Henry, mais alto ainda. 
 

A caverna já estava cheia de luz e de raios mortais, quando os 

portugueses entraram. 
 

• O QU…?!? Perguntaram eles, mas foram rapidamente transformados em poeira. 
 

Tin jogou o líquido dentro do crânio, parando todos os raios, luzes e 

faíscas. 
 

• Ufa! Disse Charles. 
 

• TOCO! Gritaram Tico e Taco. 
 

• Não se preocupem. Disse Henry, jogando uma gotinha da poção no pó que um dia fora Toco. 
 

Quando a gotinha caiu no pó, Toco apareceu. 
 

• TOCO!!! Gritou Taco. 
 

• EHHH!!! Gritou Tico, pulando em cima de Toco. 
 

• UM BRINDE A NOSSA VITÓRIA!!! Gritou Henry. 
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E todos beberam a poção da vida eterna, mas Henry guardou um pouco, 
para o caso de entrar mais alguém na tripulação ou algo assim. 
  

E assim, eles saíram, mas, não puderam sair do Brasil, pois seu navio havia afundado, graças as exímias habilidades de 
piloto de Charles. 
  

  

 Parte 2 

  

  

Eu, Jim Johnson, estou em busca desses piratas, pois eu li essa história inteira no diário de Henry. 
 

Eles devem estar agora onde é a Amazônia, pois, foi lá que eles chegaram. 
 

• Vamos! Eu disse. 
 

• OK! Disse a toda minha equipe de exploração. 
 

• O que trouxemos para comer? 
 

• Duas garrafas de água e uma caixa de Crusis!* 
 

*Crusi: espécie de bolacha crocante, recheado com uma pasta de vitaminas A, B e C. 
 

 

  

• Ótimo, então, já podemos ir. 
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E nós adentramos na mata fechada, em direção do litoral, pois foi lá que 

o pirata chegou, e provavelmente ele ainda estaria lá. 
 

• Olhem! Disse Jukin, o médico da equipe. 
 

• São eles! Disse Kaskio, o cartógrafo. 
 

E eram mesmo, eles estavam no litoral, bebendo caldo de cana. 
 

• O que vamos fazer agora? Perguntou Kaskio. 
 

• Vamos tirar uma foto deles! Eu disse. 
 

• OK! Disseram Kaskio e Jukin, ao mesmo tempo. 
Assim, eu peguei a minha câmera para tirar uma foto, mas eu percebi 

uma coisa. 
 

• Espera, eles não são nove piratas? 
 

• São sim! 
 

• Obrigado pela confirmação, Jukin! 
 

• Mas eu não falei nada. 
 

Quando eu virei, vi que “perna-de-pau” estava logo atrás de nós. 
 

• CAPITÃO, ACHEI UMAS PESSOAS AQUI! Gritou “perna-de-pau” 
 

• Quem são? 
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• Eu não sei, mas eles têm muitas coisas boas, como comida e água, isso sem falar nesses equipamentos. 
 

• Ótimo, traga-os aqui! 
 

• OK! 
 

E, quando vimos, estávamos no meio de nove piratas. 
 

• CORRAM!!! Gritou Kaskio. 
 

Mas, antes de ele se afastar muito, foi atingido por um dos raios 

pulverizadores. 
• Eu fiz mais um pouco da poção, e coloquei dentro da minha espada dourada, agora, quando eu quero, ela solta um raio 

mortífero! Disse Henry. 
 

• Vocês não têm chances contra nós! Disseram Tico, Taco e Toco. 
 

• Nós nunca morreremos! disse Tin. 
 

Então, Jukin jogou areia da praia nos olhos de Henry, e saiu correndo. 
Eu fiz o mesmo. 

 

Nós nos escondemos em uns arbustos, e despistamos os piratas. 
 

Depois, nós pegamos o nosso canhão de plasma e atiramos nos piratas, 
mas eles se regeneram, Henry ia nos atacar com sua espada, mas eu a atingi, destruindo-a. 
 

• AHHH! Gritou Toco, e pulou para nos bater. 



 106 

 

E eles começaram a nos atacar, mas eu usei minhas algemas plásmicas 

para prender todos eles, e prendê-los no drone plásmico. 
 

Agora, eles estão todos presos, e estamos levando-os para a cadeia,  
mas, Henry acaba de chutar Jukin, o deixando bem bravo, e fazendo ele ver uma faca no cinto de Henry. 
 

• Ahá! Pretendia escapar com isso aqui? Disse ele, com deboche. 
 

• Ainda pretendo! Disse Henry, chutando a faca da mão de Jukin, e  
fazendo ela cair no drone, libertando todos eles. 

 

• Agora, vocês vão se arrepender! Disse Henry, pegando sua faca e acertando Jukin com um raio. 
 

• A minha faca também libera raios mortíferos! Disse ele, apontando sua faca para mim 
 

• Ahhh! Gritei, mas Henry atirou seu raio em mim. 
 

Você que está lendo, deve estar se perguntando: “Porque ele ainda continua escrevendo, mesmo depois de morto?”  
 

Isso é porque eu, Henry Gholdy II, estou dando uma finalização para essa “história”, para que, se alguém achar esse diário, 
saiba que eu venci. 

 

Fim 
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AURORA 

 
Meu nome é Augusto Luiz, e vim falar de como minha infância inteira foi muito rígida. Minha mãe morreu quando eu era 

bem pequeno, meu pai era um general rígido e frio. Cresci junto com meu irmão mais velho, ele tinha o sonho de ser cenógrafo, e 
eu tinha o sonho de ser professor, mas na nossa infância inteira nosso pai nos impôs que seríamos militares, ou até mesmo 
generais. 

Quando eu tinha 11 anos, e meu irmão 19, ele foi para o exército, se tornou um militar como meu pai queria. 10 anos depois 
tirou sua própria vida por se sentir preso a vida que meu pai impôs para ele. 
 Eu sentia muita a falta dele, porque apesar da diferença de idade, adorava conversar com ele sobre nossos sonhos, apesar 
de que sempre soubemos que iríamos crescer longe dos nossos sonhos, graças ao nosso pai. 
 Não tinha mais com quem conversar. Não tinha amigos na escola, não tinha ninguém. Depois de alguns meses da morte do 
meu irmão decidi esquecer tudo, decidi tentar ser o orgulho do meu pai uma vez na vida e ser o filho que ele queria. Meu pai nunca 
ligou para o bullying que eu sofri na escola por ser mais feminino que os outros garotos, então decidi mudar e me comportar como 
um garoto de verdade. 
 Quando fiz 19 anos, servi ao exército como meu pai queria.  
 Passei muitos anos sendo militar, e sentia que era um orgulho pro meu pai. 
 Alguns anos se passaram. E em 1974 me tornei general da ditadura militar. 
 

 No começo era um pouco desconfortável a situação daquelas pessoas, mas depois posso dizer que sentia um prazer 
daquelas pessoas de direita serem torturadas e mortas. Não costumo me recordar muito das pessoas que entraram na sala e não 
saíram vivas, mas me lembro especificamente de um. 
 Foi um homem, ele não me era estranho, e foi então que me lembrei. Ele parecia muito um homem que eu conheci entrando 
ao exército, nunca comentei isso com ninguém, e vivi minha vida inteira corroendo isso. Conheci um homem, o nome dele era 
Pedro. Ele era minha melhor companhia, e a pessoa com quem mais me senti feliz no mundo. Ele era meu namorado, mas 
ninguém poderia saber. meu mundo desabou em 1942, quando participamos juntos na Segunda Guerra mundial. Em um momento 
estava do meu lado conversando comigo, mas em outro momento estava lá, mas não respondia, e foi aí que eu virei seu corpo e vi 
a bala presa em seu peito. Foi a pior dor que eu já senti em toda minha vida. E em um instante eu não tinha mais ninguém para 
conversar e para amar. Meu mundo estava perdido, e sempre que tentava esquecê-lo, passava na minha cabeça uma cena de nós 
dois dançando juntos. 
 E esse homem que eu presenciava a tortura, era muito parecido com Pedro. 
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 Senti algo que eu nunca senti antes, um desconforto enorme, uma sensação péssima, quis acabar logo com isso então 
peguei minha arma e puxei o gatilho diante da cabeça de Pedro. Pensei que estava sentindo o incômodo por ver ele sofrer, mas 
não passou. Eu saí de lá me sentindo muito estranho, e fui direto pra casa. tomei vários remédios para dormir e apaguei. 
 Eu acordei, e só pensava no sonho em que tinha tido.  
 Eu acordava em um sofá vermelho, e tinha uma música tocando no fundo, parecia um samba. Estava em uma sala com 
várias passagens, mas todas davam de volta na mesma sala. Tinha uma mulher negra e bem jovem escrevendo uma carta 
sentada em uma árvore. Ela me lembrou uma mulher que eu já tinha visto em outros sonhos meus. De acordo com sua carta que 
estava escrevendo, ela foi uma escrava que conseguiu fugir do engenho. Tinha uma foto dela junto com a carta, eu tentava falar 
com ela no sonho mas ela não respondia. 
 Quando eu acordei, a primeira coisa que eu pensei foi procurar aquela carta e ler. 
 Depois de muito procurar eu achei esse, eu resolvi ler sentado em uma árvore também, que nem ela no sonho e depois de 
ler foi impressionante ver o quanto ela aguentou a vida inteira. E foi aí que eu percebi que estava vivendo errado, virei algo 
agressivo que eu tinha medo quando era criança, para agradar meu pai, mas eu finalmente percebi que tava cansado dessa vida, 
decidi seguir em frente do meu jeito. 
 Já se passaram 2 anos desde que eu escrevi isso, realizei meu sonho de ser professor de geografia e sou casado com um 
homem chamado Henrique, somos felizes, mas nunca esquecerei Pedro. 
 

 

Segunda história:  
  

 

 

 

1626: 
 Diário de Lavínia: 
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Estou aqui a poucos dias, mas já me sinto presa. Meus pais não têm um minuto de descanso e nós não 

comemos direito. Ontem encontrei meus pais chorando e sangrando no meio do mato, eu tentei perguntar o 

que tinha acontecido, mas logo mudaram de assunto e falaram que tinha sido picada de cobra. 

 Algumas semanas se passaram, não parei para escrever porque não tive tempo, era o dia inteiro 

trabalhando, e precisava me esconder de todo mundo para escrever. As manchas de machucados dos meus 

pais aumentaram, mas eles ainda escondiam coisas de mim.  

 Um mês se passou, e eu não conseguia tirar uma imagem da minha cabeça que tinha acontecido. Eu já 

tenho 17 anos, e não sei como consegui sobreviver esse tempo todo aqui, mas voltando a imagem. Eu estava 

trabalhando, e vi minha mãe e meu correndo, para uma direção não permitida, achei estranho mas antes que 

eu pudesse levantar e ir atrás deles eu vejo um cachorro pulando em minha mãe e abocanhando sua perna. 

Minha mãe foi arrastada pelo cachorro, e meu pai, depois de tentar ajudá-la, levou uma pancada na cabeça e 

desmaiou. E bem nessa hora chegou um homem e me puxou pelo braço em direção a eles. Eu só me lembro de 

acordar com eles gritando e implorando por ajuda, e eu amarrada sem poder fazer nada por eles. Eles 

estavam com uma corda amarrada no pescoço e em poucos minutos ouvi eles pararem de gritar. Um homem 

apareceu e me desamarrou, quando cheguei neles estavam sem respirar, e minha mãe com a perna 

ensanguentada pela mordida do cachorro. Me deitei no colo já frio da minha mãe e peguei no sono. 

Passei muitos anos sem escrever e apenas pensando e juntando tempo e coragem. Eu decidi vingar 

meus pais, e fugir desse lugar horrível. Eu precisava de um bom plano para não ter o mesmo futuro de meus 

pais. Me dava um ódio só de pensar que as marcas no corpo da minha mãe não eram picadas de cobra. 

 Eu tinha um plano perfeito, só faltava executar. O plano era fingir que iria fugir pelo rio. Eu decidi 

parar de perder tempo e ir naquela noite mesmo. Esperei todos dormirem e foi aí que resolvi colocar o plano 
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em prática., joguei uma pedra no rio e me escondi atrás da mata, quando todos os homens grandes chegaram 

no rio, eu saí correndo, sem me despedir, sem olhar para trás, sem prestar atenção em nada atrás de mim. 

Foram horas correndo, até encostar em uma árvore, eu estava cansada e com fome, subi na arvore e 

comecei a escrever. Escrevi uma carta que se perdeu nas folhas, e depois disso eu acabei pegando no sono. 

Tive um sonho estranho, com um garoto, na verdade uma criança brincando em uma árvore, de repente ele 

virava um adulto, com uma roupa estranha que me falava repetidamente “eu sou do futuro, e você me salvou, 

eu sou do futuro, e você me salvou”. Ele me falava isso sem parar, e quando fui falar com ele, eu senti uma 

dor muito forte no peito. Eu acordei, sangrando. Os homens me acharam e atiraram em mim. Eles foram 

embora e me deixaram lá, que nem fizeram com meus pais. Meus olhos se fecharam e meu corpo ficou 

gelado, eu estava morta. 
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BELLA 

 

Busca pela esperança:  
 

No séc. XIX, em um engenho no Pernambuco, uma menina chamada Maria Madalena, que era filha de um dono do 
engenho, estava brincando com um menino chamado Ghedi que ajudava a sua mãe, que era a cozinheira da casa-grande. 
Como ambos tinham 6 anos, eles queriam brincar, já que ficavam o dia todo na mesma casa. Eles davam um jeito de sair, e 
acabavam brincando no engenho. Eles gostavam de brincar no canavial, na casa de purgar, no curral e nas plantações. Eles 
também corriam por toda a região perto, brincavam, contavam e inventavam histórias, colhiam flores e pegavam na mão os 
pequenos animais que achavam pelo caminho. 

Um dia, a mãe de Maria Madalena descobriu a amizade de sua filha com o Ghedi, e ela a proibiu de brincar com ele. 
Ghedi foi proibido de ficar com a sua mãe durante o trabalho dela, e ele começou a colher a cana-de-açúcar, e ela teve que 
aprender a fazer coisas para passar o tempo, e que fossem aprovadas pela sua mãe, pois ela teve que fazer quase tudo do 
lado de sua mãe. 

Os anos passaram e ela teve que seguir as ordens da mãe, pois descobriu a força do pai se ela não faz o que ele pede 
ou desobedece a mãe. Ele, trabalhando no engenho todos os dias, aprendeu que nunca mais iria falar com Maria, por mais que 
ele sempre quis saber como ela estava, e o que estava fazendo. 

Maria não aguentava mais um dia naquela casa, sem sair sozinha, podia apenas acompanhada da mãe. Ela queria sair 
correndo como corria com Ghedi alguns anos atrás, e pegar os bichinhos e pensar na vida deles, e fazer todas essas coisas 
que ela gostava de fazer com ele. Ela começou a escrever em um caderno o ódio que tinha, e ainda por cima, do pai, que 
estava escolhendo pretendente para ela. 

Então ela decidiu conversar com o pai sobre o casamento que ele tanto queria que ela tivesse, mas a conversa acabou 
com um roxo na cara dela. Como ele estava indo para a casa-grande para acompanhar sua mãe, para eles irem para a 
senzala, no horário que ele sabia que ela já deveria estar dormindo, ele viu ela sentada no chão chorando. Não 
conseguiu se resistir de ir falar com ela, pela primeira vez em anos sem um falar com o outro.  

- O que aconteceu Maria? 

        Ela contou para ele tudo o que tinha feito nos últimos anos, sobre a sua mãe, que já não suportava mais ficar do lado dela, 
dos pretendentes e de seu pai querendo que ela se case, de como ela já estava entediada, e só queria correr para fora do 
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engenho, e a única coisa que gostava de fazer era escrever no seu diário. Ele contou para ela sobre o trabalho duro que ele 
fazia, sobre sua mãe e sobre as histórias do engenho e dos outros escravos que fugiram para os quilombo. Ele não contou seu 
desejo de fugir igual sua irmã mais velha, de seu desejo de ser livre e não trabalhar mais no engenho, pois, mesmo com eles 
conversando sobre quase tudo, ele sabia que ele não podia falar para a filha do dono do engenho sobre o plano de fuga que 
ele começara a planejar. Pelo resto da noite foi assim, e Ghedi a ajudou com o seu roxo, e falou que era horrível essa ideia de 
casamento forçado só para que o marido dela fosse dono do engenho quando seu pai morresse, já que ela não tinha nenhum 
irmão para herdar as terras. Ele teve que ir, mas eles combinaram que no dia seguinte ele iria lá de novo para conversar mais. 
        Com o tempo, eles foram se encontrando quase todos os dias, e cada vez que se encontravam, ela tinha cada vez mais 
pretendentes, e seu pai se encontrava mais e mais com pais de diferentes homens, e ele estava com seu plano quase definido 
em sua mente, mas não sabia se queria arriscar de fazer aquilo sozinho. 
        Um dia, no horário que eles se encontraram, Ghedi viu Maria chorando, e ele perguntou o que havia acontecido. Ela olhou 
para ele e falou: 
        -Meu pai disse que ele achou o homem que eu vou me casar. 
        Ghedi ficou assustado com as palavras que ele acabara de ouvir de Maria Madalena, e ele decidiu contar para ela o seu 
plano de fuga, pois ele se sentiu além de um pouco de dó pela sua amiga, mas uma confiança com ela, depois de todas as 
conversas que eles tiveram. Ela ficou brava que ele não havia contado nada do plano para ela, afinal, ela contava tudo para 
ele. Ela pensou um pouco e tentou imaginar o futuro dela se ela se casasse com o pretendente que seu pai escolhera, sobre a 
vida de sua mãe, e que no final, iria acabar igual a sua mãe, e só de pensar nesse futuro, a deixou infeliz.  

-Posso ir com você?- Perguntou Maria. 
-Não sei. É muito arriscado você ir comigo, mas eu também não quero ir sozinho. Se a gente fizer, vai ser 

amanhã a noite, e você não poderá levar nada. Nem o seu diário, por mais que você ame escrever nele. Na verdade, você 
deve se livrar dele para ninguém ler nada. 

-Você sabe que eu não vou deixar para trás o meu diário. Vou levá-lo comigo, você querendo ou não. 
Ele foi embora, e no outro dia, Ghedi convenceu Maria Madalena para ela deixar seu diário, mas não sabia onde deixá-

lo. Então Ghedi teve ideia de queimar o diário de manhã, e ela deveria escondê-lo para que de manhã queimá-
lo.                         A noite, eles tinham combinado de se encontrar em uma árvore atrás da casa-grande. Ela estava pronta para 
ir, esperando no seu quarto até ficar mais tarde. Seu pai abre a porta do seu quarto. Ele queria falar com ela sobre o 
casamento, mas ele logo se dá com o diário no seu lado. Ele o pega na hora, ela tenta pegá-lo da mão dele, mas ele joga ela 
para a cama. Ele folheia as páginas, e lê as últimas coisas que ela escreveu. Ele vira para ela, e ela apenas corre para a porta 
dos fundos até a árvore. Ghedi já estava a esperando, então ela grita: 
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-Corre, que eu to atrás de você! 
O pai dela estava atrás deles com alguns cachorros, é claro que os cachorros foram mais rápidos que eles. Os cachorros 

cercaram os dois, e o pai apontou as duas armas que ele tinha na cabeça dos dois, uma arma em cada cabeça.   
                                 

De lá para cá nada mudou: 
         
21/05/1970 

 
Olá seu Júlio e dona Olga, 
Aqui é a Vittória, como vocês já me conhecem bem, por ser amiga da Anna. Nessa carta eu vou contar o que aconteceu 

comigo e com a Anna, por mais que ela não queria que eu mandasse nada, e nem falasse para vocês. 
Como vocês sabem, eu e a Anna somos amigas a muito tempo e nunca nos separamos. Não sei a razão, mas sei que 

vocês não gostavam de mim, e nem gostam, e isso tudo bem, mas isso deixou a Anna muito brava com vocês por muito tempo. 
Nunca tive a chance de conhecer vocês, mas nunca quis, e Anna sempre vinha para casa, todos os sábados comer feijoada, 
ver o futebol, comer bolo da vovó, enfim ela é a minha irmã. 

Na minha familia, se tornou uma tradição de familia, e é tipo uma reliquia, esse diario da minha antecedente, que vai 
contando a sua história no século XIX, e no final, ela conta de sua fuga com o seu amigo Ghedi, que era negro e escravo do 
engenho dela. Ela era branca, e ele era negro, e isso nunca afetou a amizade deles em nenhuma forma. Acho que quando eu 
era pequena, eu ficava imaginando que ela era a Maria Madalena, e eu era o Ghedi, e quando eu contei para ela essa história, 
ela amou. Ela só não gostou, igual todo mundo, que o pai da Maria Madalena mata os dois quando ele descobre que eles 
estavam fugindo. 

Anna nunca gostou muito de vocês, mas quando ela ouviu a história do Eduardo, e que vocês não o deixaram se casar 
com a Letícia porque ela é negra, foi a gota d'água para Anna. Ela já não gostava de vocês, sempre teve a cabeça de uma 
revolucionária, e isso acontece e vocês acham que ela não ia fazer nada? Ela chegou bem tarde na casa da minha avó, 
pedindo para ler o diário novamente. Eu perguntei o porquê, e ela contou a história para mim e para a minha avó. Nós três 
ficamos muito bravas, e minha avó nos deu o conselho de não ficar paradas e bravas, e sim fazer alguma coisa.  

Então, nas últimas semanas, nós ficamos pensando no que fazer, até que nós achamos uma coisa para fazer. Vimos 
que tinha um cara no Rio que tinha um teatro, e que o nome do teatro era Teatro Profissional do Negro, e seu nome era 
Ubirajara Fidalgo. Descobrimos também, que esse teatro fala e discute sobre política e cunho sociais, então, aqui estamos, 
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vivendo no Rio e sendo atrizes desse lugar maravilhoso, longe de uma história que estava se repetindo mesmo depois de um 
século ter passado, que nada mudou nesse tempo para cá. 
        Espero que entendam e aprendam com essa história, 
        Vittoria. 
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BENJAMIN 

10 de fevereiro de 1991, aniversário de 11 anos da fundação do PT, partido dos trabalhadores. Desde 1981, o ano 
que minha mãe morreu, todo dia 10 de fevereiro, eu escrevo ou termino de escrever um resumo geral do que aconteceu 
no meu ano. Eu escrevo em um caderninho que minha mãe me deu, em homenagem a ela, e pra que ela possa ver lá do 
céu, que eu continuo amando ela. Então aqui eu vou escrever tudo de importante que aconteceu em 1990, mas também 
explicar um pouquinho os anos anteriores 

 Em 1990, eu estava com 21 anos, fazendo meu segundo ano da faculdade de Direito. Eu e o meu pai moramos 
na Praça Da República, no centrão de São Paulo. Um prédio alto e um apartamento confortável no último andar, andar 
16. Depois de fazer o ensino médio no Bandeirantes eu decidi fazer 1 ano de cursinho pra depois tentar entrar na USP 
em Direito. No dia que eu entrei na USP eu e o meu pai fizemos uma super festa pra comemorar. A gente foi numa 
churrascaria, depois foi tomar sorvete, e depois meu pai abriu um champanhe quando a gente tava no apartamento. A 
minha relação com o meu pai sempre foi muito boa, mas desde que a Daniela morreu nós nos aproximamos muito mais. 
Ele era praticamente a única pessoa que eu podia confiar pra tudo, ele era o pilar que me mantinha de pé. Nós dois 
ficamos muito abalados depois do acidente, mas nós ajudamos um ao outro a superar isso e seguir em frente. Meu pai 
foi tudo pra mim durante todo esse tempo e quando eu fui pra faculdade ele também me ajudou e me apoiou. Tudo que 
eu tenho e consegui foi graças a ele. 

 A minha vida se resumia à faculdade: eu estudava sem parar, anotava tudo que o professor falava, decorava 
todos os livros, regras, leis, tudo. Alguns meses depois da morte da minha mãe, eu decidi que queria estudar direito. Eu 
queria estudar Direito porque eu queria poder ajudar as pessoas injustiçadas, mas eu também considerava isso um 
pouco como um desafio de ser um bom advogado, já que eu sabia que era uma faculdade difícil e adorava estudar, e eu 
também adorava argumentar com todo mundo. Mas a razão principal era o fato da minha mãe ter sido professora de 
Direito. Quando pequeno eu não tinha muito interesse em “seguir a linhagem” e de fazer a mesma coisa que a minha 
mãe fez, e depois meu filho ou filha também fazer a mesma coisa e virar uma tradição. Eu preferia fazer o meu próprio 
caminho e tentar decidir sozinho. Mas depois do acidente a minha vida ficou muito confusa. Eu passei por muita tristeza, 
confusão, melancolia, e realmente tava perdido na vida. Mas de certa forma essa fase também foi boa para eu me 
organizar pro resto da minha vida. Eu precisei de muito esforço pra sair daquele buraco de sentimentos, e mesmo 
quando a tristeza saiu parcialmente, o meu esforço, motivação e força de vontade ficaram. Hoje em dia eu tento me 
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organizar, tento tomar boas decisões e tento ser uma pessoa melhor. A minha vida estava relativamente “normal” em 
1990 para alguém de 21 anos, e apesar de eu obviamente nunca ter superado a morte da minha mãe eu já lidava com 
isso muito bem, até esse ano. 

A minha mãe morreu em um acidente de carro durante uma viagem a Brasília. Um dia antes de voltar, ela bateu 
em um caminhão. Ela estava sem cinto e saiu voando pelo vidro na colisão. O vidro cortou ela e o impacto com o 
caminhão foi demais. Ela morreu de repente. Sem aviso. Sem sinal. Sem adeus. Sem nada. Em outra cidade, sozinha, 
ela morreu. Morreu saudável, alegre, vivendo a vida dela como qualquer um. Mas todos morrem um dia, e ela morreu 
cedo demais. Pelo menos eu disse tchau, antes dela ir viajar, achando que ela ia voltar semana que vem. Mas ela não 
voltou. Eu tinha 12 anos quando falei tchau pra ela, mas parece que foi ontem.  

Como eu disse, eu estava no meu segundo ano da faculdade de Direito. Eu passava quase o dia inteiro estudando 
e descansava um pouco de noite. Às 9 da noite eu parava de estudar e relaxava um pouco antes de dormir. 

 Um dia, de noite, eu estava procurando um caderno meu que era bem importante. Meu pai tinha ido ver um filme 
no cinema e eu decidi ficar em casa e estudar um pouquinho e também achar esse caderno. Eu fui procurar no escritório 
do meu pai no caso do caderno ter ido parar no meio das tralhas dele. Eu fui procurar nas pilhas de caderno e reparei 
um papel bem velho embaixo da pilha enfiado no fundo do armário, com uma cor amarelada e umas manchas 
transparentes. Era uma carta da minha mãe, pra mim, que ela enviou durante a viagem em Brasília. A primeira coisa que 
me veio à cabeça foi tentar imaginar porque meu pai nunca me mostrou essa carta, mas eu estava ansioso demais para 
pensar em outras coisas. 

“Meu filho querido, essa carta é pra você. Eu estou aqui em Brasília e tô com muita saudades, mas a gente vai 
poder se ver daqui a pouco. Eu tenho uma notícia para te contar, e eu acho que é melhor eu já te avisar agora. Você 
sabe que o seu pai sempre esteve com a gente durante a ditadura, mas eu descobri uma coisa sobre ele. Eu prefiro 
privar você de como eu descobri porque você já vai ter chateações demais com isso, mas o seu pai fez uma coisa muito 
ruim. Ele ajudou as pessoas que estão aterrorizando o país, os militares.” 

Um choque. Óbvio que meu pai não queria que eu visse a carta, eu jamais poderia ver, e por isso ele era tão 
reservado em relação as coisas dele que ele falava que eram de trabalho. Provavelmente ele viveu assombrado por 
essa carta durante a vida inteira dele. 

“Talvez você não saiba direito o que isso significa, mas é importante você saber que é muito grave, então eu vou 
voltar hoje pra São Paulo pra gente conversar e possivelmente ir morar em outro lugar, longe do Estênio. Eu sei que é 
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horrível você descobrir desse jeito, mas eu já tô chegando aí pra cuidar de você, vai ficar tudo bem, é só pra você saber 
o mais cedo possível. Eu tô indo te buscar meu filho querido, vai ficar tudo bem.”  
 

Eu nem conseguia ler a carta direito, porque as lágrimas borravam minha visão. Uma cartinha foi o suficiente pra 
arruinar tudo. Eu nem sabia onde eu tava. “Vai ficar tudo bem”. Essa foi a última coisa que a minha mãe quis dizer pra 
mim: “Vai ficar tudo bem”. “Vai ficar tudo bem” . “Vai ficar tudo bem”. Não ficou. 

Meu próprio pai, a única pessoa viva que eu amava, mentiu pra mim, escondeu a verdade de mim. 9 anos de 
completa ignorância sobre o mundo ao meu redor. 9 anos de completa estupidez e ingenuidade sobre os aspectos da 
vida. 9 anos sem saber que a última coisa que a minha mãe me disse antes da minha vida ir por água abaixo  foi “Vai 
ficar tudo bem”. Durante 9 anos ele escondeu isso de mim, durante 9 anos, ele guardou esse pedaço de papel no fundo 
do armário. Eu imagino a minha mãe tendo que escrever essa carta no seu último dia de vida para alguém guardar o fim 
da vida dela no armário. Talvez ela estivesse tão deprimida e confusa, que nem percebeu que a carta não ia chegar 
antes dela, e que não tinha necessidade nenhuma de escrever a carta. Talvez ela estivesse tão deprimida e confusa, 
que nem percebeu que não estava usando cintos de segurança enquanto dirigia o carro. Talvez ela estivesse tão 
deprimida e confusa, que ela nem percebeu que o carro estava virando na direção de um caminhão. 

 Talvez ela estivesse tão deprimida e confusa, que ela tenha percebido que talvez a carta chegaria sim antes.  
Toda essa confusão e tristeza, em uma névoa entre um acidente e um suicídio que nunca pode se expressar, foi 

guardada no armário por 9 anos, junto com uma papelada qualquer, como se fosse só mais um papel no meio dos 
outros. Um papel esquecido, velho. Uma vida esquecida. Mas alguém abriu o armário.  

Eu desabei no chão, soltando a carta encharcada de lágrimas. Toda a vida que eu tive foi uma mentira. Todo esse 
tempo, vivendo ao lado dele, comendo sorvete com ele, indo ao cinema com ele, abraçando ele. Abraçando um monstro. 
Eu não queria mais passar nem um segundo naquela casa. Eu peguei um casaco, coloquei o caderno na minha mochila 
de estudo que já tinha quase tudo para eu viver uma vida minimamente e fui no ponto de ônibus. Usar o carro que o meu 
pai me deu com um dinheiro que eu nem queria imaginar de onde veio não era uma opção. Hoje, 10 de fevereiro de 
1991, aniversário de 11 anos da fundação do PT, Partido dos Trabalhadores, eu termino de escrever o meu resumo do 
ano em homenagem a minha mãe que eu tanto amei, amo, e vou continuar a amar. 
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BRUNO 

 
Século: XIX. 
 Minha história começa em uma pequena fazenda em Manga do Iguará, dona Tiana, minha mãe, tendo em mente as atrocidades que ocorriam 
por você ser um escravo, assim que soube da gravidez, começou a guardar dinheiro, do jeito que dava, e que a sociedade lhe permitia, 
vendendo artesanatos, e quando necessário, ela vendia informações sobre a fazenda, a quilombos e grupos de resistência. 
Assim que nasci, minha mãe comprou minha carta de euforia. Logo, morei naquela fazenda repugnante até meus 14 anos como um negro 
liberto. Não posso dizer que lá a vida era fácil, pois todos os dias via os meus sofrendo, apanhando e até morrendo. Mas, como não fiz escola, 
todo conhecimento que tenho, vem de lá. Aprendi a colher algodão, cortar cana, às vezes até matar a criação, além disso, aprendi muito sobre 
a cultura africana, a minha cultura, por meio de músicas, histórias, e até de alguns objetos que os escravos trouxeram consigo da África. 
Uma música, que nunca vou esquecer, é a que mamãe sempre cantava, quando eu estava triste, para me animar. 
 "Vovó não quer casca de coco terreiro, vovó não quer casca de coco no terreiro. Que é pra não lembrar dos tempos do cativeiro. Tá caindo 
flor, tá caindo flor. Tá no céu, tá na terra, oooo, tá caindo flor" 
No ano 1822, quando completei meus 14 anos, fui embora da fazenda, sabia que não seria nada fácil me separar da "mãinha", mas também 
sabia, que precisava sair dali e começar minha nova vida. Após sair da fazenda, fiz de tudo um pouco… trabalhei como carregador, menino de 
recados, capinava o quintal das senhoras sem marido, cheguei até a ser vendedor na venda do seu Manoel, um português, nada simpático, 
que veio ao Brasil, em busca de novas oportunidades. Trabalho duro, dormia na dispensa em cima dos sacos de farinha, junto aos ratos. 
Minha relação com seu Manuel nunca foi boa, eu trabalhava o dia inteiro, debaixo de um sol escaldante, para receber apenas 2 mirréis, ao 
final do mês. Então, após 1 ano trabalhando, naquela espelunca, eu acabei saindo daquela vendinha. 
Com o dinheiro que tinha, consegui ficar, no fundo de uma taverna. O dono do lugar, era simpático, ele cobrava 1 conto de réis por 4 dias, com 
1 refeição por dia. Não era a melhor das situações, o lugar onde dormia era frio, e a comida era uma sopa de batata, tão rala quanto água, 
mas era o que meu dinheiro podia pagar. O dinheiro estava acabando, sabia que não iria durar por muito tempo. Então, após ficar 15 dias, saí 
da taverna e fui procurar alguém, disposto a arrendar sua terra para mim. 
Estava andando por algumas horas na cidade até que trombei, com uma linda menina, ela não devia ter mais que 16 anos. Não era apenas 
bonita, ela era linda, de encher os olhos. Assim que a trombei, um livro que ela lia desabou no chão, eu abaixei para pegar e entreguei o livro 
em suas mãos. A menina me agradeceu, e foi embora. Porém, antes que ela pudesse sair do meu campo de visão, perguntei: 
– Qual é o seu nome? 
Então ela me respondeu: 
–Minha mãe me pediu para não contar meu nome para estranhos.  
–Ah, sem problemas. É que… eu estava procurando por alguém que pudesse arrendar suas terras para mim, para que eu pudesse lavrar. 
A menina aparentemente surpresa com minha resposta, me disse: 
– Minha mãe está arrendando uma parte de nosso terreno, se for de seu interesse, posso falar com ela sobre isso. 
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– Claro, me interessa sim. 
A menina, sem pensar duas vezes, me chamou, e começou a andar. 
 Após andarmos cerca de cem metros para fora da cidade, chegamos à tal fazenda. O lugar era bonito, uma pequena casa, em cima de um 
morrinho, um pequeno campo, e algumas palmeiras, um vasto espaço para a lavoura, e lá embaixo do terreno, um pequeno depósito. Assim 
que chegamos, uma mulher bem vestida veio nos receber, aparentemente, a mãe da menina. Ela claramente estava incomodada com minha 
presença, e gritou: 
– Ligia, corra para dentro. O que esse preto fez com você! 
A menina, espantada com a reação da mãe, respondeu: 
– Não, mãe. Ele só quer arrendar nossas terras.  
A mãe com desprezo no olhar retruca: 
– Você é negro fujão? 
– Não, senhora, minha mãe comprou minha liberdade. 
– E você quer plantar o que? 
Eu, assustado com toda situação, disse: 
– Eu gostaria de plantar milho. 
A mãe, após me encarar por um bom tempo, e se acalmar, disse: 
– Está bem. A terra que temos para o plantio é bem grande. Você terá de dar metade de tudo que produzir, a nós, pois estamos lhe cedendo a 
terra. 
A proposta parecia aceitável: 
– Eu aceito. 
A mulher, satisfeita, exclamou: 
– Negócio fechado. Agora vá para sua casa e, amanhã bem cedo, quero te ver aqui. 
Até ali estava tudo bem, tirando o fato de eu não ter onde dormir. Então, quando a mulher já estava me botando para fora do terreno, eu pedi: 
– Eu sei que a senhora já fez muito por mim. Mas eu não tenho onde dormir, e não pude deixar de notar, que a senhora tem um pequeno 
celeiro em seu terreno. Eu não quero ficar por muito tempo, é só até eu conseguir pagar um lugar. 
– Aquele celeiro. Uh, aquilo tá caindo aos pedaços, nem um porco viveria lá. Mas se você quiser.... Mas só por uma semana. 
– Muito obrigado, senhora… a propósito, qual é seu nome? 
– Me chamo Francisca. Até, que para um negro você é bem educado. 
– Obrigado, "sinhá". 
A mulher pegou a filha pelo braço e entrou na casa. Eu fui logo atrás, para o meu celeiro.  
O lugar era frio, mas havia feno, então eu me enrolei e tentei dormir, confesso que foi difícil, pois estava muito alegre de conseguir um lugar 
para plantar, e não conseguia parar de pensar na filha de dona Francisca. Mas depois de umas horas tentando, acabei pegando no sono. 
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No dia seguinte, acordei bem cedo antes de todos, e fui a vendinha de seu Manoel, para comprar minhas sementes de milho. Assim, que 
cheguei, já fui direto ao ponto: 
– Seu Manoel, me vê dez quilos de semente de milho, por favor. 
– Tá, cadê o dinheiro? 
Eu um tanto surpreso com sua resposta disse: 
– Eu lhe pagarei após a colheita. 
– Está bem.  
O velho, com um olhar de puro rancor, se virou me entregou o saco, e acrescentou: 
– Mas para você, o preço é dobrado. 
Fiquei indignado com a proposta do velho, mas não tinha outra escolha. 
Assim que cheguei a fazenda, fui correndo ao meu celeiro, e lá fiz o que aprendi com os escravos. As maiores sementes e as mais bonitas, eu 
coloquei em um prato, para comer mais tarde, e as mais secas e feias, eu devolvia ao saco, e fui plantá-las‐las, passei o dia todo plantando as 

sementes, era cansativo, porém, toda vez que me sentia esgotado, eu começava a cantar a música que minha mãe me ensinou. 
Três meses se passaram, agora era a hora da colheita. Neste meio tempo, me aproximei bastante de Ligia, a filha de dona Francisca, ela era 
muito simpática, e diferente de todos que já havia conhecido, ela não achava ruim eu ser negro… 
Bom, sobre a colheita, não podia dizer que foi a pior que já havia visto, mas com certeza, não podia dizer que era a melhor. Mesmo os milhos 
não estando, em grande qualidade, eu os vendi relativamente rápido na cidade. E quando tinha acabado de vender, tudo eu fui ao seu Manoel, 
pagar o que lhe devia, e comprar outro saco de sementes: 
– Para um negrinho, até que você tem palavra. 
– Eu não lhe disse seu Manoel, que iria pagar tudo… pois pronto. 
Com meu dinheiro no bolso, e o saco de sementes nas costas, eu voltei a fazenda e dei metade de tudo que ganhei a Dona Chica.  
Eu entrei para o meu celeiro e fui dividir as sementes, assim como havia feito da última vez, porém desta vez eu tive uma ideia. Eu inverti os 
papéis, logo eu separei as sementes bonitas para plantar, e as menores e mais feias para comer.  
A colheita foi um sucesso, os milhos estavam grandes e bonitos. Em menos de 8 horas, eu vendi tudo na cidade. E como da última vez 
comprei as sementes, dei o dinheiro para dona Chica, e recomecei tudo. 
Essa foi minha vida durante os próximos 3 anos. 
Agora o ano, era 1826. Meus milhos, eram conhecidos por toda a cidade, e muito cobiçados. Minha relação com Ligia se tornava cada vez 
melhor, mas isso não agradava em nada dona Chica, que já havia percebido isso a tempos.  
Era, um dia como outro qualquer, acordei, e fui regar minha plantação, porém naquele dia, aconteceu algo muito incomum. Lígia saiu da casa 
grande e veio correndo até mim, quando chegou ofegante e com melancolia no olhar disse: 
– Minha mãe percebeu que nós estamos ficando cada vez mais próximos, e achou melhor me mandar para um convento em Salvador.  
– Não Ligia, por favor, me diga que é mentira… 
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– Não se preocupe Tonho. Nós sabíamos que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. Para você nunca se esquecer de mim, lhe darei um 
retrato que tenho. E para você, nunca esquecer de quem é e de onde veio, eu escrevi a letra daquela bela canção, que você sempre cantava 
enquanto lavrava. 
Ligia, deu os objetos em minhas mãos, um beijo no quanto de meu rosto e se foi.  
Eu estava destruído, sem chão sobre meus pés, não sabia o que fazer. 
Como se não bastasse, perder a única pessoa importante para mim na vida, 2 dias depois dona Francisca, veio me dar a notícia, que não 
queria mais arrendar suas terras para mim. 
No mesmo dia me despedi de dona Chica, e deixei o lugar. Havia arrecadado muito dinheiro neste meio tempo, o suficiente para uma vida 
inteira. Comprei uma pequena casa, perto do centro da cidade, de um velho senhor. Não era uma mansão, mas era uma bela casa, com 2 
quartos. Minha vida estava triste e solitária.  
Porém tudo iria mudar do dia para a noite, quando eu encontrei Maria, uma escrava que estava sendo "transportada", para a cidade de Caxias, 
eu negociei com seu dono, e comprei sua carta de euforia. Maria foi comigo para casa, ela era a mulher mais linda e gentil que já havia visto 
em toda minha vida. Mesmo a conhecendo tão pouco, estava encantado com sua pessoa. No primeiro mês, ela ainda não estava confortável, 
não é para menos, um homem que ela nunca tinha visto em sua vida, havia comprado sua euforia, e a deixado viver como uma negra livre. Em 
poucos meses de convivência, todo amor que tinha por Maria, se tornou recíproco. Tudo parecia estar indo muito bem, se não fosse por um 
pequeno detalhe, estávamos ficando sem dinheiro, a euforia de Maria, e meses sem trabalhar me trouxeram muitos gastos, e o que nos 
restava não duraria mais de um mês. Maria começou a me ajudar financeiramente, vendendo alguns artesanatos que ela sabia fazer, 
enquanto eu voltei a trabalhar em uma terra arrendada. Maria a cada dia que passava ficava mais indisposta, e com a barriga maior. Então 
descobrimos a melhor notícia do mundo, Maria estava grávida. Por mais que soubéssemos que seria mais uma boca para alimentar, 
estávamos muito alegres. Maria ficou por 9 meses em casa, e a cada dia parecia mais fraca. Até que um dia, ela estava sentindo dores muito 
fortes, então chamamos a parteira em casa. O parto durou 9 horas, as mais longas 9 horas de minha vida. Até que por volta das 5 horas da 
manhã, a parteira sai do quarto com o mais lindo e saudável bebê que eu já havia visto em mãos, nomeei-a de Viviane. Mas logo depois ela 

me dá a pior notícia que poderia receber: 
– Sua mulher não resistiu ao parto, no processo ela perdeu muito sangue. 
Pela segunda vez, a mulher da minha vida se vai. E agora sem nem mesmo se despedir. 
Não sabia o que fazer, era um homem solteiro, sem dinheiro e com uma filha para criar. Dei uma infância à minha filha, que não desejo nem 
para o pior dos meus inimigos. Levava minha filha ao trabalho comigo, eu condenei sua infância, mas era o jeito que conseguia nos sustentar.  
Foi essa a vida que levei até 1837, quando ela completou seus 9 anos de idade. Eu queria dar uma bela festa a ela, com um belo bolo, ela era 
tudo para mim, logo era o mínimo que eu deveria fazer. Então entreguei 2 reís em suas mãos, e pedi para que ela fosse a padaria e voltasse 
com o bolo mais bonito que tivesse lá.  
Eu estava preparando a casa a espera de sua volta… já fazia 40 minutos que ela havia saído, então comecei a me preocupar, sai  em sua 
busca. Até que no meio da cidade, vejo um alvoroço enorme, dezenas de pessoas umas ao lado das outras, aparentemente olhando para a 
mesma coisa, me aproximo e pergunto a primeira pessoa que vejo: 
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– O que está acontecendo? 
– "Ucê" não tá sabendo? A polícia pegou uma negrinha fujona, e mataram ela no meio da cidade. 
Eu imaginando o pior, entro no meio da multidão, e do jeito que consigo tento avançar até o corpo, empurrando, dando cotoveladas… até que 
chego ao corpo, e o que eu vejo me choca… minha filha estirada ao chão coberta de sangue. 
Naquele momento, meu corpo é tomado por raiva e ódio, eu me ajoelho ao chão, e em um ato de libertação eu grito: 
– Nãoooooo!!!!! 
No dia seguinte, eu tive de enterrar minha filha, no meio do nada, pois a igreja não aceitou enterrá-la. Estava tomado por ira e sede de 
vingança. Até que me chega ao ouvido que Manuel Balaio pretende fazer uma tomada armada da cidade. 
Essa ideia entra em meus ouvidos como a mais bela sinfonia, e se eu de alguma forma fizesse esta revolução aqui em Manga do Iguará, para 
depois irmos ajudar Manuel Balaio. 
No dia seguinte acordei, e fui atrás de todo tipo de ajuda. Porém com o máximo de cautela possível, pois se isso chegasse aos ouvidos das 
autoridades… tudo poderia ruir. Pedi para todos meus amigos, que aceitassem e chamassem seus amigos também. Eu não me atentei  a 
chamar apenas negros livres, chamei também os pobres, os pardos e até alguns escravos. Por volta de um ano já havíamos conseguido 1400 
homens. Porém ainda faltava uma parte muito difícil, conseguir as armas.  
Tentamos não roubar nenhuma arma, pois isso levantaria as suspeitas da polícia para o nosso grupo, o jeito que conseguimos foi com redes 
de solidariedade e comprando a maioria. 
Estava na hora, o dia era 13 de dezembro de 1838, dividimos o grupo em subgrupos de 500 Homens, e escondemos um em cada lado da 
cidade, nós só poderíamos atacar quando eu desse um tiro para o alto, esse era o sinal… 
Com todos os subgrupos devidamente divididos, por volta das 16h00 ressoou, meu tiro para o alto: 
– Pahhh! 
E em menos de 1 segundo, todos os homens estavam atacando, a polícia ficava cada vez mais encurralada, pois o ataque vinha de todos os 
lados, e seus homens estavam diminuindo cada vez mais. Por volta das 20h00 da noite faltava apenas um policial, pedindo suplicando por 
piedade, então eu digo a ele: 
– Você… teve piedade da minha filha?!! 
E naquele momento, o último sinal de resistência havia sucumbido.  
Por dois longos dias comemoramos, e tratamos dos feridos, que não eram muitos. Mas a farra acabava alí, pois um mensageiro que enviei a 
vila de Caxias, acabava de voltar...com as notícias de que a revolta havia começado lá também. Eu e os 1200 homens que sobraram 
procuramos em todas as fazendas da região por cavalos ou bois que pudessem levar as carroças, e começamos aos poucos a ir para Caxias, 
as estradas estavam surpreendentemente sem nenhuma vigia policial. Provável que todas as atenções estivessem voltadas para Caxias. 
Durante 5 dias e 5 noites, fomos ao nosso rumo sem parar até que finalmente chegamos a Caxias.  
Evidentemente o caos já estava instaurado naquele lugar, era possível ouvir os tiros o tempo inteiro. Assim que chegamos ao raio de 100 da 
cidade, fomos recebidos com bala, eles já estavam preparados para a chegada de reforços, provavelmente não éramos os primeiros a chegar, 
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mas isso não nos abateu, nós descíamos das carroças, e as usávamos como escudos. Assim sem grandes perdas conseguimos adentrar a 
cidade. 
O número de policiais e soldados lá dentro era impressionante, mesmo com cerca de 6000 homens, demoramos meses para tomar a cidade. 
Meses difíceis, de ver seus companheiros morrendo aos montes, mas nada disso foi em vão, ao final desta batalha sangrenta, tomamos 
Caxias. Diferentemente de nossa última batalha, nessa nós perdemos muitas vidas. Estávamos nos recuperando da batalha. Quando 
recebemos a notícia de que um tal Duque estava vindo a mando do governo, com um exército colossal. Em menos de 3 semanas este exército 
chegou, e os boatos não mentiam, a tropa era mesmo gigantesca, nossos homens resistiram e resistiram, mas a cada dia a tropa inimiga 
avançava, e nos obrigava a recuar. Até que sem esperanças e com um pouco mais de 400 homens, eu me despedi de Caxias e fugi do campo 
de batalha. 
Procurei um lugar para me refugiar por semanas, talvez meses, a cada dia eu me cansava mais e mais, até que a beira de um riacho eu achei 
este paraíso… o quilombo da Lagoa amarela. 
– Caramba tio Tonho… eu não sabia que você era tão vivido assim… 
– uhhhhh(longo suspiro) é meu filho… há certas coisas que merecem ser lembradas. Pois um povo que não conhece sua história, está 
condenado a repeti‐la. 
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CLARA 

Queimem a Bruxa 

 

Clara Móz ferreira 

8B 

 

Favor, leia ouvindo "Burn the Witch” - Radiohead. 
 

“Fique nas sombras. Aplauda a forca. Cruzes vermelhas nas portas de madeira. Se você flutuar, vai queimar. Boatos correm 
pelas mesas. Evite contato visual. Não reaja. Isso é um resumo”. (trecho adaptado da música “Burn the Witch”) 

Londres, 1665. Tudo o que se falava na região era da "bruxa perdida". Uma garota tinha fugido de Londres após ter sido 
acusada de bruxaria. E até então, estavam à procura dela. 

Minha mãe e eu estávamos indo embora também. Ela dizia que Londres não era mais segura. Fomos para o Brasil. Uma 
terra não muito conhecida, por isso seria mais segura. 

Depois de uma semana no Brasil, eu e minha mãe começamos a nos acomodar. Os dias lá eram bem entediantes, mas de 
fato, mais seguros. 

Até que um dia, eu estava indo pegar água no rio da vizinhança e uma coisa me chamou atenção. Uma garota com uma 
capa cor de vinho cobrindo a cabeça com um capuz passou do outro lado do rio. Ela tinha corrido para a floresta. E foi aí que tomei 
a pior decisão da minha vida. 

Larguei o balde de água na beira do rio e segui a garota. Ela corria, corria e corria. Quando eu estava ficando cansada, ela 
parou. Estava no meio da floresta. A garota olhou para os lados como se não quisesse que  ninguém a visse e depois sentou-se 
com as pernas cruzadas nas folhas secas da floresta. Quando tirou o capuz, fui capaz de ver seus lindos cabelos ruivos e longos 
com pequenas ondulações nas pontas. Ela tirou de seu cinto de couro um pequeno frasco com folhas enroladas dentro. 

Resolvi chegar mais perto. Me posicionei atrás de uma árvore atrás dela. 
- Eu sei que você está aí. - As primeiras palavras que ouvi da garota. 
Saí devagar detrás da árvore e apareci na frente dela. A garota não parou o que estava fazendo e nem olhou para mim.  
Eu observava seus movimentos sem entender nada. Agora tinha acendido um pedaço de galho, eu diria, bem fino que 

exalava um perfume estranhamente relaxante quando balançado. Ainda sem olhar para mim, ela começou a dançar com o pedaço 
de galho pelo meio das árvores úmidas da floresta. Quanto mais ela balançava, mais a rala fumacinha branca que saía do galho 
desaparecia. 
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A esse ponto já tinha me esquecido completamente da água que devia ter levado para casa, e de minha mãe que devia 
estar furiosa. A garota tinha algo muito diferente de todos que já havia conhecido. Parecia que não se importava com o que 
pessoas normais se importavam, ou que nem era desse mundo.  

Além da longa capa cor de vinho e do cinto de couro, ela vestia um longo vestido preto que exaltava sua cintura e era um 
pouco aberto no pescoço. Usava também um lindo colar com uma lua crescente que me chamou a atenção desde o começo. Ele 
brilhava como se fosse a própria luz da lua o iluminando. Os olhos da garota eram verdes como as folhas das árvores da floresta e 
seus lábios e bochechas eram rosados como se passasse morangos neles de manhã. Tudo naquela garota me chamava atenção 
e me atraía. 

Quando já estava perdida na viagem da garota, ela parou de dançar, virou para mim e perguntou: 
- Como se chama? - Ela falava inglês! 
- Sarah - Respondi ainda sem entender nada. 
A garota apoiou um de seus joelhos no chão e estendeu a mão - Eu sou Elizabeth. - Logo se levantou e voltou a saltitar. 
- Você mora por aqui? Nunca havia te visto. - tomei coragem. 
- No momento. - Elizabeth voltou a se sentar nas folhas secas e tirou as folhas enroladas de seu frasquinho. - Cheire! - 

Exclamou. 
Achei algo bobo de se dizer, para quê devia cheirar folhas? 

- Por quê? 

- Ora, não confia em mim? - Algo mais bobo ainda!  
- Como devo acreditar em alguém que apenas conheci? - Disse, espantada com as perguntas de Elizabeth -  Você me 

estranha. 
- Recebo isso frequentemente. - Houve um pequeno silêncio. Fiquei imaginando o porquê dessa resposta. - Cheire! - 

Exclamou-a novamente. 
- Ora, cheire você primeiro. - Testei a garota. 
Ela então abriu uma das folhas, que era laranja salmão e cheirou muito satisfeita. - Ahh! Maravilhoso! - E deitou nas folhas 

secas da floresta, olhando para o céu coberto pelo topo das árvores. - Sua vez. 
Me estendi até pegar a outra folha do frasquinho, esta era verde. Ainda hesitando, abri a folha e dei uma boa cheirada. A 

folha era incrivelmente cheirosa, era como se estivesse sentindo toda a floresta nela. Então, assim como Elizabeth, deitei nas 
folhas secas e observei as nuvens passando enquanto as folhas das árvores balançavam bloqueando o céu azul eventualmente. 

Antes que pudesse perceber, adormeci e quando acordei estava garoando e o céu já não estava mais azul, e sim cheio de 
nuvens cinzas. Elizabeth tinha sumido. Foi aí que me lembrei. - Minha mãe! 
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Saí correndo pelas árvores até chegar na beira do rio novamente. O balde que havia levado para pegar água já não estava 
mais lá. Parei por um segundo. Quando cheguei em casa, levemente molhada, minha mãe estava lavando roupa. Percebi o balde 
em cima da mesa. Sem se virar, ela disse: 

- Onde estava? 

- Me desculpe mãe, me perdi completamente. 
Minha mãe andou até mim calmamente e ficou parada na minha frente por 2 segundos. Me deu um tapa. Virei o rosto, mas 

já estava acostumada. 
• Vou preparar o jantar. - Eu disse mudando de assunto. 

Me dirigi até a cozinha e comecei a cortar cenouras, senti meu rosto arder um pouco, por conta do tapa, mas virei minha atenção 
para as cenouras. 
Quando fui dormir fiquei pensando se Elizabeth e o dia incrível, embora um tanto estranho que havia passado com ela, não se 
passavam de um belo sonho. 
O dia seguinte estava o contrário do anterior, nublado, e já estava garoando, como o fim da tarde de ontem. Levantei e coloquei 
meu vestido diário. 
Eu realmente gostava dele. Era branco com rendas nas pontas e nas mangas. Meu pai havia me dado lá na Inglaterra, antes de ter 
sua cabeça cortada por difamação ao rei. 
Trancei meus cabelos loiros e desci para tomar café da manhã. 
Após comer meu pão puro e um copo de leite, saí para comprar o peixe que minha mãe havia pedido. A cidade lá não era nem um 
pouco movimentada como Londres. Mas pelo menos ainda não tinha visto nenhuma cabeça pendura em estacas de madeira, ou 
pessoas sendo enforcadas. 
A barraca de peixes era na frente da igreja, onde tínhamos que ir rezar toda semana. Parei na barraca e percebi o padre sair da 
igreja conversando com um homem que nunca tinha visto na região. Aparentemente era outro padre. Usava roupas compridas e 
pretas. Assim como o outro. Porém, tinha algo nele que achei muito ruim, seu rosto me passava um péssimo pressentimento. Seu 
nariz era grande e curvado, e seus olhares eram de muito desgosto para o povo. Os padres apertaram as mãos e o desconhecido 
partiu em uma carroça. 
Comprei o peixe e saí de lá achando aquilo um tanto estranho. Quando cruzei a esquina, eu vi! Vi a mesma capa cor de vinho 
daquele dia. Então, sem pensar duas vezes saí correndo em direção a ela. 

• Elizabeth! - Gritei esperando que ela virasse. Mas não virou, então continuei correndo. 
Quando havia desistido, virei para ir para casa, e lá estava ela, parada atrás de mim. - Ah! Você me assustou! 
Silêncio. Percebi que ela parecia triste. 



 127 

• Que bom que pude te ver de novo. Me diverti muito aquele dia.  
Depois de alguns segundos quieta, Elizabeth murmurou: 

• Eu vou embora, Sarah. 
Não entendi isso repentinamente. 

• O quê, por quê? - perguntei. 
• Aqui não me é mais seguro. - Elizabeth respondeu, ainda de cabeça baixa. 
• Mas por quê? 
• Desculpe, eu não posso te dizer, você nem pode dizer que me conhece. Por favor. 
• Mas… 
• Fique com isso. - Ela me deu seu colar de lua. - Para dar sorte. - E desapareceu na esquina com seu capuz enterrado na 

cabeça. 
Estava realmente triste, pensei que havia feito uma amiga. E uma amiga incrível. Do tipo que nunca tinha conhecido antes. 
Apertei o colar com as minhas mãos e quando cheguei em casa coloquei-o em meu pescoço na frente do espelho. Ele brilhava 
assim como brilhava no corpo de Elizabeth. Apesar de ser uma jóia relativamente simples, era a mais bonita que já havia visto. 
Passaram-se três dias que Elizabeth tinha ido embora. Os dias tinham voltado a ser tediosos. 
Até que um dia ao descer para tomar café da manhã, vi minha mãe parada na frente da porta de casa, olhando para a rua, assim 
como todos os vizinhos. Corri para a porta também, para saber sobre o que todo o alvoroço se tratava. Vi na porta do vizinho 
papéis sendo fincados pelo padre e seus ajudantes que diziam: 
 

“Caça às Bruxas 

 

Todos que ouvirem ou presenciarem qualquer ato de bruxaria, que serão especificados pela igreja na próxima semana, devem se dirigir ao padre 

imediatamente. Se ouvir e se calar, queimará junto às bruxas por ser cúmplice.” 

 

Percebi que minha mãe não tinha gostado muito da decisão da igreja, mas entrou em casa e continuou seu dia. 
• Não sabia que havia caça às bruxas no Brasil. - Eu disse, surpresa. 
• Pois parece que agora há. - Minha mãe respondeu, enquanto esfregava uma calçola. 

Quando saí de casa, percebi algo novo na praça principal. Homens empilhavam galhos e palha em cima de um deque de madeira 
e no meio dos galhos e palhas, havia um grande tronco de árvore com uma corda em volta. Era onde se queimavam as bruxas. 
Via muito isso em Londres. 
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No dia seguinte tudo aconteceu normalmente. Ainda não tinha visto ninguém sendo queimado. 
Porém no outro dia, estava levando a água para casa e ouvi algumas pessoas gritando: 

• Queimem! Queimem a bruxa! 
Eu não quis saber quem era, já tinha perdido muitas pessoas na minha vila em Londres. Porém, antes que pudesse tomar essa 
decisão sozinha, vi a minha vizinha da frente sendo levada para o tronco de madeira, que logo estaria pegando fogo. O povo 
gritava e a xingava de tudo que pudessem. 
Quis sair logo dali e entrar em casa. Mas a multidão não me deixou, me puxaram e quando fui ver, eu estava na frente do deque 
de madeira, onde já estava minha vizinha amarrada. 
Quando colocaram fogo no monte palha, virei o olhar. E ao virar, lá estava, de novo! A capa cor de vinho! Me passou pela cabeça 
que poderia não ser Elizabeth, mas eu tinha que tentar. Saí correndo, e agora não deixei que ninguém me empurrasse de volta. 
Quando cheguei perto o suficiente, puxei levemente a capa. Quando a pessoa se virou um pouco, consegui ver seu cabelo ruivo e 
percebi que era Elizabeth. Dei um sorriso de felicidade, porém segundos depois fiquei brava: 

• Você disse que ia embora! 
• Você devia me deixar em paz. - Disse Elizabeth, em um tom que quase não pude ouvir. 
• Mas por quê? 
• Já disse que não posso dizer nada sobre isso. 
• Mas então, por que não foi embora de uma vez?! 

Elizabeth ficou um tempinho sem responder, e prosseguiu: 
• Olha Sarah, ou você me deixa em paz, ou venha comigo. 
• Tá bom, então vamos. - Eu queria saber sobre ela mais que tudo no momento. 
• Não! Eu não quis dizer isso. Você não pode vir comigo. 
• Pois agora vou sim! 

Elizabeth pensou por um instante e me puxou para fora da multidão: 
• Você não foi a igreja semana passada? 
• Na verdade não… Estava completamente dispersa no dia da igreja e acabei não indo. - Respondi. 
• Você perdeu o dia que o padre especificou os tipos de bruxaria. - Disse Elizabeth em um tom de susto e alívio logo depois. 
• Ah, nunca quis muito saber sobre isso.  
• Mas você tem! - Achei um argumento estranho, ela nunca pareceu se importar com essas coisas. - Você sabe o que isso 

pode te causar? Ora, até parece que nunca esteve fora do Brasil! 
• Mas do que você está falando? Está me assustando. 
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• Eu faço bruxaria, Sarah! 
Não sabia o que dizer, nem sabia o que era bruxaria! A única coisa que pensava, era se fosse Elizabeth queimando naquele 
tronco, ao invés de minha vizinha. Eu simplesmente não podia deixar isso acontecer. 

• O que fazemos então? - Eu disse, tentando deixá-la mais calma. 
• Sarah, você não pode mais ficar comigo! Por que não entende? Você quer morrer? - Disse Elizabeth sem paciência.  

Nunca tinha me visto em uma situação como essa. Não importava o que dissesse, eu iria até o fim por Elizabeth. Ela me deu os 
melhores dias de minha vida, os únicos momentos em que não me importei, com mortes, coisas para fazer, minha mãe… 

• Desculpe Elizabeth, eu vou sim. Você foi a melhor coisa que já me aconteceu, por que não me deixa ajudar?! 
Elizabeth respirou fundo e olhou discretamente para os lados. Pegou minha mão, e foi me conduzindo para um beco, onde tinha 
uma porta. Bateu três vezes, com uma média pausa entre as batidas. Alguém abriu a porta. Era uma senhora, com um vestido 
muito bonito. Ela usava muitos anéis, com pedras de variáveis cores, e seu cabelo estava em um coque extravagante. Elizabeth 
me puxou para dentro e logo, a senhora fechou a porta e as janelas. 

• Elizabeth! O que faz aqui? - A senhora também falava inglês. 
•  Não consegui ir, quando vi que a caça às bruxas tinha ficado séria, seria muito suspeito eu ir embora. - Disse Elizabeth. 
• Realmente, fez bem, querida. Sente-se, tome uma xícara de chá.  

Fiquei parada por um tempo, e a mulher me percebeu. - E quem é essa? 

• Sou Sarah. - Respondi.  
• Pois seja bem vinda querida, sente-se, já venho com o chá. 

Elizabeth finalmente tirou seu capuz, sentou em uma poltrona vermelha e suspirou. Parecia que estava extremamente cansada, de 
fugir. 

• Isso foi um erro Sarah, você ainda tem tempo de ir embora.- Disse Elizabeth preocupada. 
Eu decidi que precisava voltar para a minha mãe, talvez tenha sido um erro mesmo. Não podia abandonar tudo por Elizabeth, 
mesmo que gostasse muito dela. Suspirei e disse: 

• Que tal irmos para a floresta uma última vez então? Podemos cheirar folhas de novo!  
• Tudo bem, quero lhe mostrar uma coisa. Mas temos que ser rápidas. 

Nos dirigimos à porta, até Elizabeth se lembrar da senhora e seus chás: 
• Juliet! Nós vamos sair, pode guardar os chás para mais tarde? 

Não houve resposta. Então nós só saímos. 
Chegando na floresta, ela estava exatamente como naquele dia. E novamente não me importei com nenhuma coisa que podia 
estar me aborrecendo. 
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Enquanto eu girava no meio da floresta com meus braços abertos, Elizabeth tirou um daqueles pequenos galhos de seu cinto de 
couro e o acendeu. Ela me disse que se chamava “incenso”. Elizabeth me deixou correr pela floresta com ele na mão para o cheiro 
se espalhar. E então lá fui. Corria e sentia o cheiro da floresta junto com o do incenso. Era uma sensação indescritível. Quando 
virei para ver Elizabeth, ouvi uma mulher no canto da floresta falando:  

• Outra bruxa! 
Quando ouvi isso, olhei para Elizabeth, que olhou para mim e saímos correndo, sem outra alternativa. A mulher gritava para a vila 
inteira:  

• Peguem! Outras bruxas! peguem-as! 
Eu peguei na mão de Elizabeth e cruzamos uma esquina, já fora da floresta. Ao cruzarmos, vimos dois homens querendo nos 
pegar, viramos então para voltar e conseguimos: 

• Corra Sarah! Eu vou despistá-los. - Exclamou Elizabeth.  
• Não! - Eu disse. Agora já estava nessa com ela, não iria deixá-la por nada. 

Então continuamos correndo até a outra esquina. Elizabeth não insistiu para que eu corresse desta vez.  
Ao virarmos a outra esquina, havia a mesma mulher que nos encontrou e mais três homens nos esperando. Então, sem mais 
alternativas, eu e Elizabeth corremos para a floresta novamente. 
Corremos, corremos e corremos. Os galhos e folhas batiam em meu rosto, o cortando. Mas isso não me importava nem um pouco. 
Eu só queria que tudo aquilo acabasse. E que não precisasse mais correr.  
Porém não aguentei mais. E parei. Elizabeth parou em seguida. Mas me alertou: 

• Sarah, não! Não podemos parar. Olhe! - Ela apontou para vários homens e mulheres com tochas na mão, nos seguindo. Já 
estava escurecendo. 

E então comecei a correr de novo. Porém, depois de 20 minutos correndo, começamos a ser cercadas. Dois homens em nossa 
frente, dois de um lado e um do outro.  
Um deles agarrou Elizabeth e eu não sabia o que fazer, a não ser me entregar. Eu não tinha saída!  
Enquanto éramos arrastadas para fora da floresta, pensava em minha mãe. Onde ela estava? O que pensava de mim agora?! Ela 
era tudo o que queria ver naquele momento. Mas só o que ouvia era: 

• Queimem a bruxa! Queimem as bruxas! 
De novo aquelas palavras nojentas que ouvia tanto em Londres, e que ouvi quando minha vizinha foi queimada.  
Passamos pelo povo, que cuspia e nos xingava e entramos na igreja. Aquela estrutura que parecia sagrada toda a minha vida, 
tinha se tornado o inferno pela primeira vez. Eu vi parado na frente do altar, aquele padre que conversava com o padre de minha 
igreja o outro dia. Aquele que me passava uma má impressão no minuto que o vi.  



 131 

Ele olhava eu e Elizabeth com maior desgosto que olhava o povo aquele dia. E a única coisa que fez foi apontar uma escada 
subterrânea e dizer:  

• Levem-nas para lá.  
Nós então, fomos arrastadas para lá, que era como uma masmorra. Fomos colocadas em uma salinha pequena subterrânea com 
poucas tochas para iluminar. Eu e Elizabeth fomos amarradas em cadeiras e vendadas. A única coisa que ouvia no momento, era 
a respiração de Elizabeth. Até que a respiração se tornou um grito. Quando ela gritou eu pulei de susto e comecei a chorar. Ouvia 
uma faca. Então, desta vez quem gritou foi eu. Alguém havia arrancado um pedaço de meu couro cabeludo. Por baixo da venda, vi 
meus cabelos louros caindo no chão de palha da masmorra. Eu e Elizabeth chorávamos e gritávamos conforme nossa cabeça era 
cortada. Quando não estava mais aguentando, eles pararam. 
Fomos desamarradas e aparentemente levadas para cima, novamente. Eu senti a luz solar bater nas vendas e isso já me aliviou. 
Quando estávamos saindo pela porta da igreja, além dos xingamentos, ouvi minha mãe gritando agoniada: 

• Sarah! Esta é minha filha! 
Em seguida gritei: 

• Mãe! Me ajuda! O que estão fazendo?  
Já não aguentava mais a venda em meus olhos. Comecei a tentar tirá-la. Consegui movê-la, mas não por inteiro. Agora ela tocava 
meus cílios, o que estava mais desconfortável.  
Pensei então em Elizabeth, será que ainda estava ao meu lado, sendo levada para o mesmo lugar que eu? Eu queria achá-la, 
queria que pelo menos estivéssemos juntas! 
Então gritei: 

• Elizabeth! Elizabeth! 
Por meu alívio, ela respondeu também gritando:  

• Sarah! Eu sinto muito! Eu sinto muito!! 
Ela chorava. Assim como eu. Que não consegui respondê-la, apenas chorar mais. 
Eu senti meu tornozelo bater em um degrau de madeira, onde fomos obrigadas a subir. Quando senti meus pés na superfície de 
madeira já tinha ideia de onde estava. No mesmo deque de madeira em que minha vizinha foi queimada. Já não aguentava mais o 
povo nos xingando. E aquelas palavras que tanto me machucavam: 

• Queimem a bruxa! Queimem-as! 
Entrei em desespero, e gritava: 

• Parem! Parem! Não! Mãe! Me ajude! Mãe! 
Não ouvi minha mãe. O que me deixou pior, pior e pior. Nem meus gritos de maior agonia eram capazes de abafar a voz do povo. 
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Quando menos esperava, tiraram as vendas de meu olho, e fui capaz de ver o padre infeliz que nos fizera tudo aquilo. Agora via o 
povo. Todos cuspindo em nós, nunca tinha percebido como eram todos tão nojentos e infelizes. 
Olhei então para Elizabeth que estava com o rosto vermelho de tanto chorar. Ela olhava para mim com cara de arrependimento, e 
tentava expressar o tanto que se desculpava para mim. Mas eu não a culpava. Culpava a igreja e o povo. 
Por incrível que pareça, eu me sentia acima de todos eles. Mentalmente. Agora eu olhava o povo com um olhar de desgosto, 
percebi como eram desprezíveis. 
Eu ainda chorava, mas já havia desistido, eu estava calma. Olhei para Elizabeth, que estava me deu a mão, deu um beijo em 
minha bochecha e se distanciou. Parecia que também havia desistido. Estávamos aceitando nosso destino. Mas pela primeira vez, 
me sentia realmente livre. Não tinha mais nada a esconder. 
Fui amarrada antes de Elizabeth. Ela me deu a mão novamente quando jogaram uma tocha no monte de palha embaixo do tronco 
em que eu estava amarrada. Comecei a sentir calor, e logo, faíscas começaram a subir. Ouvia minha mãe gritar, mas não quis 
olhar para ela. Prendi meu olhar nos lindos olhos verdes de Elizabeth e não me importei com mais nada. Mas agora realmente. O 
calor ficava cada vez mais forte e já estava me sentindo sem ar, sufocada. Quando vi o fogo subir começando a cobrir meu rosto, 
deixei mais uma lágrima escorrer de meu olho e observei os cabelos ruivos de Elizabeth se confundirem com o fogo até não 
aguentar mais o calor. 
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DAVI 

 
 Envio essa carta ao passado. 

Se você achou essa carta, parabéns! Meu nome é John Titor e venho do futuro, sou um professor de matemática avançada I.N.I. O 
meu mundo não é mil maravilhas pois sou um viajante do tempo pioneiro, não sou registrado para viajar no tempo, é ilegal isso para 
pessoas não registradas na grande ordem, mas eles que percam tempo me procurando, faço isso por diversão. Meu mundo é tão 
sombrio que a cada carta que eu mando para o passado, meu futuro e minha realidade mudam, não me importo com o império nem com 
a policia temporal. Falo de 2300 e aconteceu algo terrível e eu vou explicar. 

Antes de contar as coisas boas que aconteceram no futuro da sua espécie, vou falar sobre a colonização de planetas. A partir 
desse fenômeno vários governantes tiveram guerras entre si. Já a Terra, bom, a Terra conseguiu sobreviver depois de 32 anos de 
guerra. Vários países foram devastados pela tecnologia alienígena de outros planetas colonizados distantes. Você que encontrou essa 
carta, espalhe ela para o mundo. Por conta de normas e leis da viagem no tempo, não posso falar o motivo da guerra, mas posso dizer 
que isso para vocês humanos vai se chamar 3º guerra mundial. 

Agora, para matar sua curiosidade sobre o futuro, mais números infinitos são usados na matemática, como o número PI e outros 
que poderão e serão resolvidos na evolução da Terra e da mente humana. A matemática também é mais usada e mais conhecida por 
outras formas de vida em planetas alienígenas.  

Umas das coisas mais linguísticas do futuro são novos idiomas e novos tipos de verbos como forma de comunicação entre 
planetas, já que a convivência de seres de outros lugares e a terra  era bem forte até acontecer a guerra e essa convivência ser quase 
extinta e ser criada um outro tipo de língua ainda mais moderno.            

A coisa que mais ajudou na evolução humana foram as espécies híbridas de humanos e outros seres, cientistas fizeram 
experiências sexuais entre humanos e seres de outros planetas e além de ajudar a evolução, por incrível que pareça, ajudou muito na 
parte de novos estilos de artes de híbridos e outras criaturas, que são criativos para descobrir mais esse lado da arte. 

Umas das coisas mais importantes desse futuro é sobre a guerra, antes dela começar, humanos tiveram que ter um porte físico 
mais forte e poderoso, investimos tanto na saúde física que alguns dos mais poderosos soldados tem partes do corpo robóticas 

Humanos entre anos e anos tiveram que fazer e refazer a geografia entre outros planetas, pois novos países e estados foram 
criados, inclusive a terra, foi necessário refazer sua geografia já que alguns países mudaram de lugar muito devagar, e com novos 
países em outros planetas e novos seres, o capitalismo aumentou e novos tipos de moedas e formas de pagamentos foram inventados. 

Lembrando que isso são coisas que aconteceram em diversos futuros, cada vez que uma mudança é feita, o futuro será modificado 
mais uma vez. Então você que está lendo, tem o direito de fazer suas novas escolhas baseadas nessa carta, mas saiba que a cada 
atitude que mudar o seu destino, também irá alterar a linha temporal. 

Agora está em suas mãos, faça o que quiser com a carta mas tenha em mente todas as possibilidades de futuros que você irá 
criar.  
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ELLA 

 
  Kei nasceu em 2081, e hoje, tem quinze anos de idade. Ele nasceu em uma casabem rica, já que seu pai era o dono da empresa que 
distribuía alimentos para cidade toda. Kei é um adolescente no primeiro ano do ensino médio, e por sua escola não ser daquelas mais caras 
(era bem mediana na verdade, já que seu pai não quis gastar dinheiro com educação pra filha) acabou conhecendo pessoas de várias classes 
sociais no ambiente, desde pessoas que tinham pouco acesso a comida, e tinham poucos tipos de tecnologia, que quase recebiam salários 
pequenos, até pessoas que eram podre de ricas, tinham todos os robôs para substituir as tarefas domésticas e sempre tinham comida em 
casa.  
  Kei é uma pessoa até que alta, ele tem por volta de 1,75, usa calças jeans rasgadas ou calças xadrez, camisetas de banda e um casaco 
qualquer por cima. Ele tem um gameboy, sim, uma coisa bem antiga, mas ele guarda, pois, sua mãe deu o aparelho pra ele antes de morrer, 
aparentemente o aparelho era um objeto que foi passado pelas gerações da família, e era um objeto que ele gostava bastante e guardava com 
carinho apesar de quase não funcionar direito de tão velho. 
  Uma coisa que o indignava muito era como o governo mentia, principalmente pra outros países, sobre como eram civilizados e eram livre de 
problemas, o irritava porque ele viu, e ainda vê muitas pessoas que não tem acesso a alimentos além de pão e queijo. então tudo que o 
governo fazia na verdade era esconder essas pessoas da mídia, fingindo que era um país de primeiro mundo. 
  Kei se levantou da sua cama, se dirigindo a mesinha ao lado de sua cama, que flutuava, sem se mover do lugar. Pegou suas lentes de 
contato e as colocou, e logo depois se dirigiu ao banheiro, que a porta se abriu automaticamente ao sensor notar a sua presença. 
  Saiu pela porta automática de sua casa, se dirigindo até o ponto de ônibus particulares. Os ônibus particulares eram como ônibus normais, 
mas com o tamanho menor, como uma cápsula, um pouco mais chique que o ônibus comum, e eles flutuam, e não andam com rodas. 
  Observou as ruas da sua cidade, não tinha nada de interessante por ali, na visão de Kei. Era apenas um monte de prédio, um atrás do outro 
e ruas, todos com uma tonalidade cinza, e no máximo azulada. Não havia mais casas por ali, ou pelo menos não nessa área. 
  Kei entrou na sua sala de aula, se sentando na cadeira, que era uma cadeira que também flutuava, com a mesa que era ligada com a cadeira 
por um grosso cano de metal. 
  Alex se sentou ao lado de Kei, era a pessoa mais próxima de si que Kei tinha, os dois sempre compartilhavam seus pensamentos sobre tudo 
um com o outro.  
 
 — Oi Kei! — Disse Alex, era um garoto animado, na verdade bem o contrário de Kei, mas por algum motivo os dois se davam extremamente 
bem. 
 
 — Oi Alex — Disse Kei sem fazer o esforço de olhar pra ele. 
 
 — Como vai seus planos? O que pensou em relação aquilo que tínhamos conversado? — Perguntou Alex animado. 
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 — Ah… Depois da aula eu te conto, e se tudo der certo, ainda hoje a gente consegue. 
 
  Todos os alunos da classe pararam de falar assim que notaram o grande telão de vidro acender, com o professor falando dali. 
  Os alunos de todas as escolas de classe média pra cima tinham uma pulseira. Era um dispositivo que era feito para fazer os alunos ficarem 
quietos durante a aula, se captavam a voz de algum aluno enquanto o grande telão estava ligado, a pessoa levava um choque forte. 
  Depois de horas sentados nas cadeiras, os alunos todos foram liberados, assim como Kei e Alex. Os dois saíram e foram pra casa de Kei. 
  A única parte boa da sua família (no caso apenas seu pai) pra Kei, era que seu pai nunca ficava em casa, então ele fazia o que queria nesse 
meio tempo de quase vinte e quatro horas sozinho (ou com Alex) em casa. 
  Chegaram lá depois de sair do ônibus comum e subiram até seu apartamento. Ao chegarem em seu quarto, Kei abriu um papel enrolado que 
tinha em seu quarto, o estendendo no chão e olhando pra Alex. 
 — Você fez tudo isso? — Perguntou Alex um pouco chocado, apontando pra folha de papel gigantesca, com uma planta desenhada nele. 
 — É a planta da empresa do meu pai — Disse Kei meio sério — Eu acho que vai dar tudo certo, se o horário do intervalo dele, pelo que eu vi, 
condizer mesmo, eu entro fácil e pego a ficha de informação. 
  Alex chegou mais perto da planta pra observar, abrindo um sorrido largo e olhando pra cima, pra Kei. 
 
— Cara você é incrível, você fez isso tudo hoje?  
 
— De madrugada — Disse sorrindo bobo pelo elogio do outro. 
 
  Depois de algum tempo analisando o local, os dois montaram uma mochila do que precisavam e saíram da casa, deixando tudo arrumado na 
casa, para que seu pai não desconfiasse de nada quando chegasse. 
  Os dois saíram dali e pegaram o transporte público comum, esperando sentados ali até chegarem na estação mais perto da empresa que 
distribuía comida para todos os supermercados da cidade. 
  Os dois se olharam e fizeram um movimento de concordância com a cabeça, como se tivessem se comunicado mentalmente. Entraram pela 
porta dos fundos, já tinham olhado e planejado o caminho todo que fariam até chegar até a sala do principal dono do local, onde Kei entraria 
sozinho na sala e Alex ficaria de tocaia na porta. Os dois planejavam esse plano ha semanas. 
  Os dois foram subindo pelas escadas de emergência, que ficavam em uma área que não passava por dentro da empresa nem da fábrica, que 
ficavam no mesmo prédio. 
  Subiram por quase uma hora até o andar cento e vinte e três, que era o último dali. Os dois sabiam que a porta dava pra sala, mas a porta 
que Alex iria vigiar era a da entrada principal, onde entravam as pessoas que não eram os funcionários. 
  Os dois entraram na sala cuidadosamente e sem fazer barulho, logo depois, Alex foi direto pra vigiar a porta, enquanto Kei abriu a gaveta na 
mesa que eu pai se sentava. 
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  Pego vários papéis dali, a maior parte não importante, apenas contas do lugar e pagamentos. Mas um envelope em vermelho chamou sua 
atenção, tinha um “X” e uma escrita escrito “confidencial” em cima. Obviamente ela ignorou o recado, e abriu o envelope, pegando a carta e a 
lendo. 
  “Ao assinar essa carta, a empresa fecha o contrato, do plano de exterminação das classes sociais mais baixas. 
  Ao aumentar muito o preço de quase todos os alimentos com nutrientes, pessoas que não tem como pagar por eles vão ficando mais fracas, 
e passando cada vez mais fome, o que seria uma técnica “natural” de execução, sem parecer um crime ou um assassinato. 
  É uma forma de nos livrarmos do povo que apenas nos causa trabalho, eles irão morrendo um por um, o que facilitaria muito o nosso 
trabalho. 
 
  Assinado: Diretor Elric. 
 
                                 Assine aqui: _____” 
 
  E a assinatura de seu pai ali.  
  Kei esperava que fosse algo ruim, mas não tão ruim assim, aquilo era basicamente um extermínio, apenas porque eles acham que pessoas 
pobres dão trabalho demais pra eles. Isso o irritou profundamente, e queria fazer algo pra parar isso. 
  A última coisa que Kei ouviu foi seu amigo gritando seu nome, antes de sentir a bala perfurar seu peito. Ali teve certeza que tinha descoberto 
algo que não queriam, e ficou triste, por morrer sem conseguir fazer algo que queria. 
  Colocou a mão sobre o lugar onde saía sangue e sentiu o corpo fraco cair sobre o chão, lentamente perdendo toda a sua consciência. 
 
      Fim ;) 
 

 

 

 

  Oi eu fiz uma playlist do que o Kei ouve: https://open.spotify.com/playlist/5mXYbflFIMO5TFfq6w7MWc?si=MARDVL6aT3KRSmoswhp72w 
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ERNESTO 

 

Refugiadas na aldeia 

Ernesto Esteves, Novembro 2020  

 

 Eu sinto que nossa família não vai muito longe aqui no Japão, meu marido está desaparecido na Manchuria (China) a uns 4 
meses. As crianças estão com fome.  

Eu decidi por colocar minhas filhas em um navio (meio) ilegal para tentar chegar ao Brasil, onde mora Mari, minha irmã. 
 Dei todo o dinheiro que me sobra à minha filha mais velha, Aiko, para que ela possa comprar suprimentos na a viagem. Sei 
que não me sobra muito tempo e não quero que minhas filhas saibam que morri, elas ficarão melhor no Brasil do que em 
Tateyama. 
 Aiko é realmente uma cozinheira muito boa, e é jovem o suficiente para aprender o idioma local. Já sobre Yasu, torço para 
que dê tudo certo com ela. 
 

 Acho que em poucos meses nossos inimigos vão invadir a ilha, e o Japão se tornará um lugar impossível para se viver. Não 
entendo o sentido de uma guerra. Meu marido provavelmente morreu sem entender também, ele era uma boa pessoa, apenas um 
agricultor pacífico. 
 Conheço um senhor idoso que as acompanhará na viagem, o navio sairá amanhã pela madrugada. 
 Na verdade, eu meio que sei que a ilha será invadida. Um cara no meu trabalho foi pego com um mapa militar. E eu fui 
designada para ver o que era, e tomar as atitudes necessárias. Claramente era um mapa da invasão. Não reportei, mas sei que as 
ilhas serão invadidas. 
 Eu estou muito doente e decepcionada com a vida. Não quero mais viver em uma tristeza absoluta. Tenho esperança que 
minhas filhas se sairão melhor que eu. 
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 Hoje cedo, Aiko e Yasu embarcaram no navio com o senhor idoso. Elas pareciam perceber bem que nunca mais veriam 
seus pais de novo. 
 No dia onze de Março as meninas ficaram sabendo do grande bombardeio que causou mais de cem mil mortes em toda 
região de Tóquio nos dias nove e dez. Eu me escondi em escombros durante esses bombardeios e fiquei sem comer por mais de 
cinco dias. 
  

 Minhas filhas estão agora sozinhas em alto mar em rumo ao desconhecido por elas. 
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 O navio era bastante grande, e estava meio vazio. Tinha uma impressionante varanda de madeira muito bem 

tratada.  

 

 Logo no segundo dia de viagem Yasu encontrou uma carta escrita em uma língua desconhecida, porém familiar, em um 
móvel do navio. Ela então pediu para o senhor idoso ler, quem disse entender o que estava escrito. 
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 “ Attu 

Vancouver, British Columbia. July 11, 1943 
 

Dear friend Joseph, I hope you will do find in Panama. I heard that you will defend the channel all over this and the next year, if the war 
doesn't finish before that. 

Friend, as you know, I fought in the battle of Attu, two months ago. It was hard, I almost died in there. So much fog.  
The enemy fought inside caves, they were so well protected.  
I saw Noah dying. He felt just in front of me. I am traumatized. 
Let's go to the point. I am writing this letter to you because I need a favour.  
I deserted. That is it. I could not live in the middle of corpses and risking my life all time just to try to kill a Japanese.  
I need you to let me stay at your house here for just a few months, while you are in Panama. Please, I promise that I won’t touch 

anything non-essential. 
The group of Kiska already returned. They are feeling stupid because there was no enemy there. 
I heard that in Kiska, the Americans killed a few of us, Canadians, thinking that we were Japanese. There is no way to trust someone 

who did that. It is even worse to fight with those people. 
 

Your life friend, Lucas Antony Wasterly” 
 

 Logo depois, o senhor traduziu a carta para o Japonês, para que Yasu pudesse entender. 
Yasu ficou chocada ao ouvir a carta. Acho que ela percebeu que os Canadenses são humanos. 
O senhor idoso estava com as meninas quando morreu, ao mesmo tempo que eu, no dia 26 de março de 1945, dia que 

aconteceu outro bombardeio em Tóquio. 
 Durante a viagem aconteceram inúmeros momentos onde outras pessoas foram muito preconceituosas com elas, e 
tentaram abusá-las de diversas maneiras. Felizmente, algumas pessoas do navio trocaram alguns Ienes por protegê-las dessas 
recorrentes ameaças. 
 Aiko foi muito sagaz quando percebeu que podia ajudar a tripulação do navio com várias tarefas, assim ganhando algo mais 
de respeito e proteção da tripulação. Assim, ninguém mais ousou incomodá-las. 
 Durante uma noite tempestuosa no Planalto de Albatroz, a caminho do canal do Panamá, os passageiros começaram a 
perceber que havia um cheiro ruim muito forte. Eles pensaram que se tratava de uma doença contagiosa muito letal. 
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Mas a realidade é que na região onde estavam passando, haviam muitíssimos peixes mortos, causando um odor horrível. 
Quando os tripulantes ficaram achando que era a doença, o navio ficou uma loucura, pessoas saltando e nadando, uns ferindo, e 
às vezes até matando os outros.  

Felizmente nada aconteceu com as meninas, e a maioria dos passageiros chegou no Panamá perfeitamente, onde foram 
reportados dois assassinatos a bordo e sete pessoas que abandonaram o barco e saíram nadando.* 

 Não sei mais sobre o que aconteceu com as pessoas que saíram do barco, porém Aiko e Yasu seguiram caminho ao Pará 
em um outro navio maior, onde não tiveram problemas. 
 

 O navio Cruiser aporta em Belém no dia dezenove de Junho de 1945 às três e meia da manhã. 
Elas nada sabiam, mas a cidade estava no meio do caos de uma revolta indígena*. 
Os passageiros desembarcaram normalmente e logo se depararam com o caos. Eram pessoas correndo para todos os 

lados e alguns mortos inclusive. 
As meninas foram sequestradas e raptadas por um grupo de indígenas armados, felizmente, Yoki, uma mulher índia, proibiu 

que os outros as maltratassem, alegando que eram apenas crianças inocentes. 
Na manhã seguinte, Aiko acorda Yasu dentro de uma oca. 

 

Elas ficaram vivendo isoladas do sistema capitalista por mais de dois meses, nos quais aconteceram muitos problemas de 
comunicação com os indígenas, como por exemplo, acharem que elas estavam querendo fugir da aldeia, quando o que elas 
realmente queriam era um pouco de água e comida. 

 Depois de pouco mais de uma semana tudo ficou calmo, e os dois lados perceberam que ninguém queria fazer mal algum 
ao outro, logo começaram a conversar pacificamente. 

Durante esse tempo Aiko ajudou a aldeia coletando frutas, legumes, tubérculos e verduras. Enquanto Yasu ajudava  a 
cuidar dos bebês e crianças menores. 

O líder da tribo se chamava Xozu, e era um homem muito velho, porém ativo, e que era tratado pelos outros indígenas 
como um mestre ancião,e levado muito à sério. 
 

Em menos de duas semanas as meninas ficaram amigas de Upiara, o filho de um guerreiro da aldeia que tinha mais ou 
menos uns 10 anos de idade, ele achava Yasu muito engraçada (até agora não entendo o porquê). 

Pouco depois, já eram próximas de quase toda a tribo. Várias pessoas da aldeia já eram responsáveis por cuidar das 
crianças, e inseriram Aiko e Yasu no grupo sem problema algum. 
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Aiko já estava até aprendendo algumas palavras no idioma local. 
Quando Aiko já estava entendendo bastante bem o idioma, Xozu tentou e conseguiu explicar às meninas que haviam uns 

fazendeiros brancos na região que matam todos os índios que veem. 
“Então esse foi o motivo da revolta?” perguntou Aiko. 
“Exato, tínhamos quase certeza que esses fazendeiros moravam em Belém, mas pelo visto estávamos errados.” respondeu 

Xozu. 
Então Aiko finaliza a conversa dizendo que tudo faz sentido. 

 

As duas meninas japonesas eram muito parecidas fisicamente com as meninas índias da aldeia, quase indistinguíveis.  
Justamente por serem tão parecidas às outras crianças da aldeia, na noite que ocorreu a invasão, os fazendeiros nem as 

perceberam. 
 

“Está escuro” disse Yasu à sua irmã mais velha. “Realmente” Aiko respondeu. E as duas ficaram juntas na oca. 
Dali a uns minutos, todas as pessoas na oca ficam loucas de medo ao ouvirem os gritos finais de alguns aldeãos 

conhecidos. Ouvia-se tiros vindos da cabana central. 
Yoki chama todas as crianças na oca para que saiam e fujam, as instruções são para correr sem parar por cinco dias, 

seguindo uma estrela e voltar jamais. 
Algumas das crianças se recusam a correr, enquanto outras já estão bem longe.  
No meio da confusão Yasu se separa de Aiko. 
Um grupo de homens brancos começam a atirar loucamente em todos os seres que viam. Muitas pessoas da aldeia 

perderam suas vidas nesses momentos. 
 Em seus momentos finais, o grande ancião Xozu percebeu que eram os fazendeiros da região, e que eles não tinham 

chance, era o fim da aldeia. 
  
Yasu encontra o corpo de Yahto, o pai de Upiara, atravessado por um tiro no peito. Quando ela o levanta percebe que a 

bala havia passado por seu peito e atingido a cabeça de seu filho, quem estava sendo protegido. 
Yasu entra em choque e fica totalmente paralisada. Alguns 

instantes depois, uma bala perdida atravessa seu corpo, e a menina inocente tomba, gélida no chão. 
 

Aiko se percebe sozinha, perdida e com sede na meio da maior floresta tropical do mundo. 
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 Era dia quatorze de agosto de 1945. 
 

*Isso não aconteceu realmente, desculpe pela inverossimilhança. Vale a pena falar que as datas dos bombardeios (e 
número de mortos), a data final (“rendição” do Japão) são verídicas além das coisas da carta. 
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FRANCISCO 

 
PARTE I 

 

         Hoje, meu pai morreu. Ou talvez ontem, não sei ao certo, pois em casa apenas recebemos uma carta do general: “Seu  pai faleceu. Não 

haverá enterro.” 

         Perguntei à minha mãe se ela sabia algo, mas tudo que saía dela eram choramingos e gritos de desespero. Ela de fato não estava bem e 

não me queria por perto, dizia que ia ir embora e me deixaria para trás. Naquela hora tudo que me restou foi sair de casa e tomar um ar. 

            Eles eram um daqueles casais estranhos, se pudessem já estavam separados (a princípio por minha causa), mas eu não entendia direito, 

talvez tivesse a ver com o fato de meu pai ser padre. 

          Ia caminhando na rua estreita de barro em direção ao centro da cidade. Lá havia uma pequena praça da qual gostava muito de descansar 

lendo livros para ver o tempo passar, mas desta vez a praça estava muito movimentada. Era muita coisa ao mesmo tempo e eu não  gostava 

daquilo. Haviam muitas carroças, escravizados sendo levados de um lado para outro como cães a serem maltratados, homens ricos bebendo 

em bares de esquinas, e muita gente mal educada fazendo barulho. Eu tinha escolhido uma péssima hora para sair de casa.  

     Enquanto andava pelas ruas da pequena cidade, acabei ouvindo muitas histórias e notei que havia um certo assunto do momento: “O Padre 

havia sido executado.” Ninguém sabia que ele era meu pai, e... bom, no meio da multidão eu não era ninguém mesmo, mas o que me chamou 

atenção de verdade foi que eles, que sempre amaram meu pai, agora, de repente faziam comentários e comentários seguidos de desgraça e 

desprezo à ele. Os boatos eram muitos e todos igualmente péssimos, diziam que ele havia traído a igreja para fazer um pacto com o capeta, 

que ele havia matado gente, outros diziam que ele roubava escravizados de senhores fazendeiros… mas a verdade era que todos estavam muito 

mal informados. 

     Ele havia tido certas complicações com a igreja e com os policiais nos meses passados... é verdade. Este ano de 1818 não estava sendo 

diferente para ele, foi o mais cruel de sua vida. 

       No caminho de volta, andando despercebido e com pensamentos muito aéreos, recebo o choque de ver o meu pai entre duas outras pessoas 

enforcadas no centro da mesma praça. 

      Eu já sabia que ele havia falecido, mas para mim o fato só se tornara real ao vê-lo pendurado. Seus rostos estavam roxos e inchados, as 

mãos pálidas e frias… e de resto, tudo o que se via eram as roupas brancas e elegantes de padres, manchadas de sangue. Quem os matou queria 

botar medo nas pessoas, e conseguiram. Aquela imagem me dava pavor, ou melhor, nos dava pavor, pois todos que passavam por lá 

transpareciam um medo enorme, não queriam chegar nem perto, apenas os mais corajosos se aproximavam para ler o que estava esc rito no 

comunicado. E então, ao lado de seu corpo pálido e abatido estava o grande cartaz de  breves palavras, que dizia algo como: “Estes homens 
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desafiaram o sistema, desrespeitaram fé cristã e a igreja, questionando a escravidão, é isto que acontece com passoas assim, por isso, tomem 

cuidado”. 

       Claramente aquela imagem tinha sido pesada, o clima na rua parecia ter mudado e decidi voltar para casa.  

Andei calmo e pensativo, e mesmo não gostando muito dele senti pena. Quase não o conhecia pois nunca assumira antes as suas 

responsabilidades perante a família que agora mal existia. Ele nem sequer morava em casa, só via seu rosto quando aparecia para dormir e para 

comer no jantar. Em casa não gostava de depender de ninguém e fazia tudo por si só. Perto de nós ele parecia ser outra pessoa , mas por um 

outro lado, eu ainda estava curioso para saber a causa de toda aquela agressão. 

         Chegando em casa conversei com uma das criadas negras que há muito tempo trabalhavam para a família, e ela, como de costume, 

começou a contar uma longa história. 

PARTE II 

          Na metade do século XVII, aqui, bem no nordeste do Brasil, na pequena cidade que estamos de Pernambuco, foi que eu conheci o seu 

pai e seu humilde avô. 

          Nessa época eu já era quase moça, e por pouco liberta. Fui mandada para a casa do português Raul Neves (pai de seu pai), que havia 

comprado para mim a carta de alforria. 

           Por mais incrível que pareça, seu Raul era um bom homem, viveu metade de sua vida na europa, e de países em países, em muitas  

viagens foi que chegou no Brasil, veio para ficar. Era um homem muito inteligente, adorava escrever, era gordo e estava sempre bem vestido, 

andava sempre com seu monóculo e tinha uma barba e um bigode muito elegantes. Claro que tinha seus defeitos como qualquer out ro 

homem da época, mas era notável a sua diferença entre os outros, era muito humilde. 

           Foi neste mesmo casarão que vivi minha vida inteira, cuidei de seu pai, trabalhei e aprendi muito, mas até hoje não conheci o  mundo 

lá fora, seu Raul contava que era muito perigoso sair andando pelas ruas, que provavelmente me confundiriam com uma escravizada, 

contudo, sou muito grata pelo que ele me proporcionou, me ensinou a ler e escrever, sempre me deu livros novos, muitas vezes livros e 

cartas escritas por ele mesmo que sempre contavam do mundo e de suas aventuras de quando viajava para o exterior. 

            Ainda pela infância de seu pai, Dr. Raul o deixara. Assim como o padre José, morreram pela  mesma luta e motivos, ambos 

assassinados por suas lutas contra a escravidão. Seu pai, José, por muito tempo não soube da verdade e os poucos que conheciam a família 

diziam que ele não deveria saber mesmo, senão morreria igual, seria refém do mesmo. 

            Foi então que ele, ainda muito novo, começou a frequentar a igreja. Acreditava que se rezasse muito, quem sabe salvaria Raul (caso 

seu destino fosse o mais cruel), por isso foi um padre muito bondoso e atencioso. O tempo passava e a verdade não vinha, de f ato ele era um 

rapaz muito bom, mas as coisas ainda não tinham mudado, até que um dia descobriu as cartas e livros perdidos que Raul o deixara para 

trás… fiz de tudo para escondê-las, mas José descobriu. 

* * * 
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Raul Neves. 
United States 

4 de maio de 1766 
I write this letter to someone, and I don't care who. It's part of my journal, and if it's never seen, I don't care. I just write 

what I think, like a letter to the future. 
I am the son of Portuguese and I dedicate myself to trips in which I write my impressions from the places. Now I'm on one 

of those trips and I have ended up in a small town in the United States, and I've come to the conclusion that here things are 
horrible, for here we see slavery very close, and here one sees the suffering of others as close as that. I wish I could tell  those 
who make this world a disgrace, that they're wrong. 

This I will not be published, but who knows... if it is discovered one day, it might be. But then follows what was supposed 
to be a poem: 

Up close I saw a black and mistreated body dying on the floor. 
I don’t know for sure, but unlike those around me with contemptible looks that deflected tragic death, I couldn't get my 

attention out of my body suffering. 
This man, who died working, without even complaining of the pain of being born and dying poor, who knows hid a rich and 
noble soul from which he could enjoy much. And now, only when dead, did he hope to be someone free and happy. 

I soon noticed and understood, he needed respect for at least once. 
For anyone who wants to read, from your friend from the past. Raul Neves 

* * * 

     Depois de ler as cartas antigas que seu Raul deixou para trás, o mundo de José pareceu estar virado do avesso e a sua mente abriu 

completamente. Ele havia decidido que lutaria pelo mesmo que seu pai, pelo fim da escravidão e das diferenças socias, aproveitaria-se de seu 

cargo na igreja criticando a maneira de como ela lidava com tudo isso, conversando com o povo da maneira correta sem engana-los, 

impedindo que a mesma promovesse algo tão cruel e injusto. 

            Mas como tudo de bom tem seu fim, logo foi descoberto, boatos surgiram pela igreja e se espalharam muito rápido. De repente 

poucos o admiravam, e como dever do clero, tinham que puni-lo o mais rápido o possível… tinham noção do perigo. Foi então que se deu a 

morte de padre José. 

             Desde o dia que descobriu as cartas nem sequer pensou em hesitar. Por isso, não fique zangado, Pedro… seu pai era um bom homem 

sim, a única coisa que lhe faltou foi tempo para a família… morreu lutando pelo fim desta cruel injustiça.  
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GABRIEL BARONE 

 

A carta para as próximas gerações. 

 

    Eu sou Akin, um escravo que  fugiu da escravidão com minha esposa chamada Núbia. Vim da África por um navio negreiro para 
fazer a plantação de cana perto dos anos de 1590. Cheguei numa época em que o ciclo de cana era muito importante no Brasil, e 
esse comércio era a maior economia do país. Eu fui levado para a região nordeste, na Capitania de Pernambuco. Em 1630 os 
Holandeses invadiram o Brasil e se acomodaram em Pernambuco, ficando cerca de uns 20 anos lá. 
  Depois de perder praticamente toda minha família e ser torturado algumas vezes, decidi fugir para um quilombo que estava sendo 
criado e pedi para Núbia vir comigo para conseguirmos formar uma família longe daquele lugar. Não podíamos deixar nossos filhos 
serem criados lá, queríamos que eles tivessem uma infância boa, coisa que não conseguimos ter. E desde pequeno eu sonhava 
em sair daquele lugar e conseguir chegar a algum quilombo. Uns dos quilombos, que eu mais gostava e tinha orgulho, era o 
“Quilombo dos Palmares” que se localizava aqui mesmo na Capitania de Pernambuco. 
  “Eu e Núbia nos conhecemos no engenho quando ela era escrava e trabalhava nos afazeres de casa como faxineira e cozinhava 
para sua dona. Eu lembro até hoje a primeira vez que a vi. Foi no ano de 1600 quando passei perto da casa-grande e a 
vi  limpando a casa. Ela me conheceu pessoalmente quando ficamos presos juntos por mau comportamento. Ela contou sua 
história e naquele momento sabia que estava apaixonado. Ela não tinha muito o que contar, pois tinha nascido nesse campo onde 
vivíamos, mas uma das coisas que mais fiquei assustado foi quando  disse que viu seu pai morrendo em sua frente quando estava 
sendo torturado no Pelourinho num açoitamento público. Isso ficou muito marcado na vida dela , pois era muito pequena. 
  Contei  o que aconteceu comigo na minha cidade natal Angola na África e como fui parar lá. Fui capturado e vendido quando era 
uma criança, não lembrava muito bem do momento que aconteceu. Estava com meu irmão Nilo brincando no lago e de repente ele 
foi atacado pelas costas. Como estava muito ferido não pode fazer nada e fui pego. Minha mãe tentou impedir, mas foi capturada 
também.  
     Quando cheguei aqui no engenho de Pernambuco eu era muito pequeno e não conseguia trabalhar, mas também não fazia 
nada que uma criança merecia. Não brincava e não me divertia nunca. A gente era tratado como animal doméstico, chamado 
como “cria” e negrinho. Uma coisa que comentei para Núbia e que me marcou muito foi quando eu vi uma mãe muito feliz com seu 
filho que tinha acabado de nascer. Seu filho foi retirado de seu colo e levado para ser vendido como recém-nascido, isso ficou 
muito marcado, porque dava para ouvir o choro da mãe e do filho juntos, e como não passava tempo nenhum com minha mãe 
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sentia muita falta. Minha mãe só conseguia me ver duas vezes por semana. Ela trabalhava muito e não podia dormir comigo. 
Depois de um tempo ela não apareceu e não a vi nunca mais. Uns falam que ela morreu torturada, outros dizem que fugiu e foi 
capturada e pessoas até acreditam que ela escapou de lá, mas acho muito difícil, pois teria me levado junto, na verdade não sei 
muito bem. Então uns anos se passaram e completei 8 anos, comecei a trabalhar e sofrer.”       
   Fugimos à noite pela floresta, algumas horas antes de amanhecer para ninguém suspeitar, pois na floresta era onde os brancos 
menos entravam, pois era muito perigoso. E pensamos em fugir à noite porque de manhã era a pior parte do dia. Nós tínhamos 
que acordar muito cedo e já ir trabalhar, não comíamos nada até a tarde e se saíssemos nos pegariam e não teríamos força. Na 
saída do campo onde ficávamos, tinham dois sentinelas, então tivemos que esperar um bom tempo escondidos numa árvore. Logo 
que eles saíram de lá, conseguimos escapar pela floresta. 
  Corremos muito para não conseguirem nos pegar, mas estava muito escuro e não conseguimos enxergar nada, então paramos e 
subimos em cima de uma árvore e esperamos amanhecer para poder continuar. Estávamos muito cansados e falei para Núbia 
descansar um pouco antes de amanhecer e que eu iria ficar acordado tomando conta dela. Nessa hora já era cerca de umas 3h30 
da manhã e não iria demorar muito para começar a correr de novo.  
   Acordei Núbia minutos antes de amanhecer para ela já se preparar. Logo após amanhecer corremos muito, muito mesmo para 
conseguir chegar no quilombo. Tivemos que parar no meio do caminho para descansar. Paramos em um riacho para beber água e 
comecei a pensar em como vou viver a partir daquele momento. Se passaria a vida me escondendo e correndo dos brancos para 
nunca mais voltar para aquela tortura. Pensei positivo e falei “tudo vai dar certo”, pois nada seria pior do que trabalhar lá. “Eu 
trabalhava mais na parte de colher a cana e moê-las até virar açúcar. Só parava para comer, mas mesmo assim o tempo era muito 
curto.  Eu cheguei muito pequeno nesse campo, como disse no começo do  texto, logo no começo do ciclo da cana. Em torno de 
1590, eu já comecei a trabalhar muito duro com 8 anos de idade, mas meu trabalho não era esse que mencionei atrás, era um 
trabalho duro para quem tinha essa idade. Eu tinha que ajudar os estivadores levando as cargas mais leves e ajudava nos 
artesanatos. Não passava todo dia trabalhando, porque eu não aguentava. 
  Resumindo, passei metade da minha vida trabalhando duro e sendo recompensado no máximo com comida e lugar para morar 
que era a senzala, mas isso não era nada para quem trabalhava tanto.” 
  Quando terminamos de descansar, voltamos a correr, pois nessa hora já teriam percebido que fugimos, continuamos por horas, 
para ficar o mais longe possível de lá, mas o fôlego não deixava a gente andar muito mais, então de repente achamos um lugar em 
que poderíamos nos esconder. Parecia ser um abrigo com várias cabanas de palha como se fosse uma casa. Entramos e vimos 
pessoas muito parecidas com a gente. Deduzi na hora que poderia ser o quilombo que estávamos procurando. Perguntamos se 
eram desse lugar, responderam que sim, e contamos nossa história para eles.  
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  Depois disso eles nos apresentou o ancião que contou a história deles e de como viraram um quilombo. Ele disse que se inspirou 
nas fortificações dos quilombos da Angola e que ele era de lá. Também comentou sobre a palavra “Quilombo” e que ela tinha um 
significado de “povoação ou fortaleza”. E depois que ele contou um pouco da história, eu consegui entender a importância de um 
quilombo. Ele não tem só um significado e sim vários, ele é um espaço de resistência, luta e liberdade para nós (Africanos) e os 
Afrodescendentes. Uma das coisas que ele comentou é como eles conseguem viver. Ele falou que os quilombos não são lugares 
isolados da sociedade colonial, eles vivem nas periferias urbanas e rurais que conseguem ter contatos que garantem 
sobrevivência e manutenção de suas estruturas. 
   Uns 5 anos depois nosso ancião faleceu de velhice e com isso eu virei um líder para aquele quilombo. Uma pessoa muito 
importante para aquela sociedade, não só porque eu era bom em ser líder, mas porque eu tinha muita intimidade com o ancião e 
ele gostava muito de mim. Ser líder tinha muitas responsabilidades, mas uma das que eu achava mais difícil era conseguir que 

todos tenham comida e moradia. Os nossos principais cultivos eram milho, mandioca, feijão, fumo, batata-doce, e 

mantínhamos também a criação de galinhas.A  gente não conseguia toda a comida sozinhos e sim fazendo trocas 
com os que vivem no entorno.                                     Sempre que um líder/ancião novo aparecia tínhamos uma canção que 
fazíamos para celebrar o novo “rei” e tem uma parte que eu adoro que é assim: 
 “ Quando esse líder lidera seremos salvos por ele, 
    Temos nossa gratidão sempre contar com as mãos dele, 
    Ele será de nossos corações e nunca vamos te esquecer 
    Ele será nosso ancião com amor no coração” 
Essa canção tinha uma trilha sonora feita por pandeiros e zabumbas, e o trecho que citei acima era  tocada principalmente por um 
pandeiro e um som leve de flauta.  
   Com os anos se passando, o quilombo foi aumentando e ficando mais famoso, chamou mais atenção dos brancos e por anos 
ficaram nos perseguindo, mas nunca conseguiam quebrar nossa união e resistimos por muito tempo até eles nos esquecerem para 
se preocupar com quilombos maiores que cresciam. 
 Então escrevo essa carta para ela ir repassando de geração a geração com o objetivo de mostrar que nada é impossível, se você 
quer algo, vá atrás, pois o que eu fiz foi um ato de superação e resiliência. 
 

 

xxx 
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A Revisão do destino 

  
  Depois de muito tempo dessa carta ser criada, nascia uma menina no ano de 1950. Era uma criança muito bonita, com olhos 
castanhos, era ruiva e tinha um tom de pele moreno e essa combinação era fantástica. Seu nome era Yasmin e ela morava nas 
comunidades do Rio de Janeiro. Falavam para ela que tinha ascendência holandesa, mas ela não acreditava, porque tinha uma 
pele morena. Sua família trabalhava o dia inteiro, ela vivia mais da metade do dia com sua avó que se chamava Zélia. Adorava 
passar o dia com ela. Brincavam, cozinhavam e faziam outras coisas divertidas. Mas o que Yasmin mais gostava era das histórias 
que sua avó contava, eram muito curiosas, traziam sensações que Yasmin nunca tinha tido, ela gostava muito daquilo. Mas teve 
uma história que Zélia contou que falava de como as favelas foram criadas e Yasmin ficou muito interessada. “Sua avó disse que 
morava no centro da cidade que era um lugar muito bom no começo do séc XX. E ao longo do tempo as classes sociais foram 
surgindo a partir da Abolição da escravatura, surgimento das indústrias,  comércio e serviços. Então passou uns anos e ela não 
conseguiu mais viver lá, pois era muito caro. Ela foi chamada para ir morar com uns amigos nos morros do Rio de Janeiro perto do 
centro, assim conseguiria continuar seu trabalho sem precisar de transporte para se locomover. Então Zélia conseguiu formar uma 
grande família nessas comunidades com grandes amigos também.” 
 Anos se passavam e sua avó ia ficando mais doente, pois sua família não conseguia sustentá-la. Eram trabalhos duros e com 
pouca recompensa para a grande família que tinham. Então, com a situação em que viviam, Yasmin começou a ajudar sua família 
com o trabalho. Aprendeu a fazer comida, como por exemplo coxinha e empadas para vender na comunidade e no fim do dia 
ajudava sua mãe no trabalho com a casa e a louça.   
 Pouco tempo depois a avó de Yasmin falece, no ano de 1962, dois anos antes da Ditadura militar. Antes dela morrer Yasmin 
recebeu uma carta de sua avó, como se fosse uma herança de família e ela falou que essa carta seria repassada de geração a 
geração e a pessoa só abriria se precisasse. 
  Seis anos se passaram e Yasmin completou 18 anos, e nesse ano foi um dos mais pesados da Ditadura militar, quando ocorreu 
os piores acontecimentos. Esse ano foi quando percebeu que precisaria de ajuda, pois suas dificuldades só aumentavam e não 
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melhorava nunca. Então decidiu pegar a carta que tinha recebido e ler. Quando leu, ficou muito emocionada e contente, lembrou 
que sua avó já tinha contado desse escravo e do que tinha feito, mas não sabia que era da família. Ela começou a procurar mais 
coisas sobre ele, e mais acontecimento. Conseguiu achar pinturas dele e começou a se perguntar como ele conseguiu fugir e 
encontrar aquele quilombo. Mas a principal coisa que a motivou foi saber que ele era de sua  família, pois nunca imaginou que 
seria de família de escravo e também achava que não parecia nada com ele, pois tinha olhos castanhos, era ruiva e um pouco 
morena de pele.  Depois de ler a carta ela percebeu como o racismo era forte ainda na sociedade e queria mudar isso. E também 
percebeu que tinha mesmo ascendência de holandeses, pois tinham ficado acomodados em Pernambuco na época em que Akin 
estava lá.  
  Yasmin ficou motivada a mudar o mundo, ir contra o que era errado e começou a pensar em como ir contra os preconceitos que a 
Ditadura Militar impunha. Começou a participar de manifestações, como a passeata dos cem mil e também participou de protestos 
de estudantes e etc...   
  E em 1968 aconteceu o ato Institucional nº 5 (AI-5), quando foi assinado o decreto-lei 510, artigo 33º, que vedava qualquer 
discussão pública que colocasse em questão o tema da raça, sendo esta prática observada como uma forma de “incitar o ódio e a 
discriminação racial”. E Yasmin era contra esse ato e começou a fazer faculdade de direito para poder entender melhor a situação 
do país dentro de um sistema capitalista, onde poucos ganham muito e muitos ganham pouco. Nessa faculdade ela participava de 
diretório acadêmico, ela se tornou uma ativista e virou uma voz forte dentro no meio acadêmico. E fez várias amizades. Com isso, 
Yasmin começou seu primeiro movimento contra a Ditadura, juntou alguns amigos da faculdade, convidaram alguns músicos e 
Artistas em destaque contra a DItadura e planejou um Festival de Audiovisual com o tema contra a Ditadura Militar. Chamou todas 
as pessoas de sua faculdade, e mais alguém que conseguisse vim de fora. O começo desse festival foi ela explicando o motivo 
daquilo e mostrando coisa ruins da ditadura. Com mais pessoas gostando e incentivando Yasmin a continuar o festival, ela ficou 
muito famosa, também pelo seus atos contra a ditadura militar.  Foi perseguida por vários policiais até ser presa. Não conseguiu 
terminar sua faculdade e deixou a manifestação no meio. 
 Depois de um ano presa, voltou para ver sua família e terminar sua faculdade. Com medo de ser presa novamente, percebeu que 
tinha que ir embora do país e só voltar quando terminasse a Ditadura Militar. Foi isso que fez. Se mudou para a Argentina, mas 
continuou tendo contato com sua família e começou a  escrever coisas contra a ditadura, até seus textos ficarem famosos e ela 
virar uma grande escritora de temas contra o racismo. 
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GABRIEL KAREEM 

 
Então havia chegado o dia, enquanto corria desesperadamente pela floresta, só uma coisa passava na mente do jovem escravo, a alguns 
quilômetros dali, estava sua liberdade, estava exausto, corria com as últimas forças mata a dentro, gritou com um tom motivador: 

-Força irmãos, falta pouco, Exú vai nos guiar à liberdade, eu sei disso 

Disse ele aos outros 4 que o seguiam. 

Foi quando se ouviu um tiro, os brancos os tinham alcançado e não iriam desistir até que todos fossem capturados ou mortos, nos próximos 5 
minutos eles haviam matado três dos fugitivos e ferido um, apenas o jovem que liderava o grupo continuava intacto. 

Escondidos atrás de um grande tronco os dois fugitivos restantes conversavam: 

-Não vou sobreviver, vá, corre por sua liberdade 

-Se o deixo aqui para morrer não sou melhor que os que fizeram isso contigo  

Disse ele, pegando seu companheiro nos braços e continuando a correr, com uma energia nunca vista no mundo dos homens, conseguiu 
despistar os brancos e continuar sua busca pela tão merecida liberdade. 

Andaram por cerca de dois dias quando chegaram a um desfiladeiro, abaixo deles, um vale imenso, e bem ao longe podia-se ver um 
acampamento com uma fogueira acesa, os dois abriram um sorriso no rosto, poderiam estar mais perto do que nunca de suas novas vidas 
libertas, foi quando o ferido caiu no chão e começou a gritar de dor, aos poucos a ferida de bala em seu quadril havia infeccionado e agora via-
se um grande machucado preto, gangrenado no pobre fugitivo. 

Seu companheiro começou a entrar em pânico e tentou carregá-lo novamente para descerem o desfiladeiro, mas só o fazia sentir cada vez 
mais dor, sem saber o que fazer, disse ao companheiro moribundo: 

-Segure firme irmão, vou te tirar daqui 

-Não... está tudo bem... você já fez muito por mim, e sou grato por isso, agora vá, salve-se, viva uma nova vida, uma vida melhor. 
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E com essas palavras foi lentamente parando de respirar. 

Com a cara de decepção pela morte do amigo, o jovem escravo voltou a correr desfiladeiro abaixo, levou cerca de 7 horas até chegar ao vale, e 
chegou ao acampamento ao anoitecer, onde foi recebido por diversos tipos de armas ao seu redor, oito homens e uma mulher, todos negros, 
com marcas de torturas em todo o corpo, eram escravos fugidos, que nem ele. 

O jovem explicou sua história e pediu ajuda, então baixaram as armas e o deram comida e água, coisas que ele não havia nem visto nos últimos 
dias. 

-Qual seu nome, fugido?  

 Perguntou a mulher 

-Sou Badú 

-Bem Badú, sou Nigera líder do quilombo rio dos macacos, tamo voltando para lá amanhã, se quiser vir com a gente tamo precisando duns 
jovem forte pra ajudar na roça 

E então Badú finalmente poderia ter sua lliberdade. 

 

... 

Um ano se passou, e no quilombo, Badú havia se apaixonado pela líder da comunidade e os dois viviam um romance incrível, mesmo que nem 
toda a comunidade apreciasse, pois Nigera era a mulher mais bonita de lá. 

 O quilombo vivia uma vida feliz e em paz, até que certo dia um rapaz branco encapuzado chegou ao portão a cavalo, e deixou um envelope 
endereçado á ``negada´´, dentro do envelope uma carta 

 

Cara negada, a terra que vocês se apropriaram é minha agora, e daqui três dias vou sair 
com uma expedição pra cabar com o que tiver docês nesse buraco que ceis chamam de 
casa, meu conselho, vão bem pro norte longe da minha terra e não volte mais 
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                                  Atenciosamente    José Bahia Filho 

 

O primeiro a se pronunciar foi Badú: 

-Porra! O que a gente faz? 

-Nós ficamo, e nós rezamo que conseguimo derrotar os brancos, precisamo avisar a comunidade, preparar todo mundo 
pra lutar  

Disse a líder quilombola 

Os seguintes dias foram corridos, dava para notar a ansiedade e o medo no ar, juntaram todas as armas que tinham dentro 
de seus muros, chamaram todos os homens saudáveis, ergueram barricadas tudo que tinham direito. 

Ao anoitecer, na véspera da batalha, Badú deitava na cama de sua líder, os dois mais apreensivos do que nunca, se 
abraçavam, por mais de uma hora o silencio reinou, mas nenhum dos dois conseguia dormir, a preocupação com a 
comunidade os incomodava, mas a relação entre os dois tinha estabelecido um afeto tão grande que só conseguiam 
pensar na segurança um do outro, e ficaram nessa até que a bela moça quebrou o silencio: 

-Você acha que foi a decisão certa? 

-O que? 

-Ficar aqui e tentar defender nossa terra dos brancos 

-Tá brincando? Isso aqui é nossa vida, nossa pequena liberdade, não vamo perder isso, e se a gente morrer, morremos 
lutando, juntos 
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E após essa breve conversa os dois conseguiram dormir melhor 

 

Ao amanhecer, Badú foi o primeiro a sair de sua casa, não eram nem seis da manhã, e o céu estava preto, ventos 
fortíssimos trazendo a tempestade vinda do sul. Sua companheira saiu logo após, e depois dela aos poucos todos foram 
saindo, e se reunindo em frente a casa de sua líder. 

Dividiram as armas entre os guerreiros, que logo se espalharam do lado de fora dos muros, mata adentro, para que 
conseguissem a vantagem em cima dos fazendeiros que vinham ataca-los, em cerca de 30 minutos, quando o sol 
finalmente nasceu atrás da cortina de neblina que caia sobre o local, estavam todos prontos Badú com um machado na 
mão, e uma pistola simples com apenas uma bala no tambor, enquanto o resto da comunidade apenas usava armas 
brancas, pois não tinham balas para as armas de fogo que haviam sido roubadas no passado.  

Depois de alguns tensos minutos, começou a se ouvir o latido de cachorros, e todos souberam que os brancos haviam 
chegado, mas o casal, escondido na mata olhando para o portão de sua comunidade, não viu ninguém chegando, na hora 
perceberam que os brancos haviam os enganado, e foi ai que começou a dar errado, um trovão marcou a chegada da 
chuva, que rapidamente virou uma forte tempestade,  no começo, um tiro, e um grito, e outro e outro, até que os 
quilombolas foram obrigados a levar a batalha ao campo aberto, suas armas quase não eram suficiente, os brancos vieram 
todos montados a cavalo, o que fazia tudo mais difícil, e Badú começou a pensar o pior. Então fez um sinal a Nigera, que 
deu um grito, e todos os quilombolas foram entrando pelo portão.  

Os brancos acharam aquilo estranho, principalmente porque o portão havia ficado aberto, e o casal de líderes ficara em 
frente a ele, os brancos já estavam quase sem balas e resolveram ir em frente com seus facões e machados, tinham 
sobrado 14 dos invasores e 8 dos guerreiros resistentes, os brancos não tardaram a subir em seus cavalos e correr em 
direção ao portão, mas nenhum dos quilombolas se mexeu. 
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Faltava cerca de 15 metros dos cavalos até o portão, quando os portugueses foram surpreendidos por grandes troncos 
pendurados por cordas, balançando e levando tudo ao seu redor, e com isso apenas 3 sobreviveram, e quando faltavam 
cerca de 5 metros até o encontro das forças, a líder ergueu o braço, ao seu comando ergueram do chão, barricadas 
camufladas  por folhas no chão, os cavalos entraram em pânico, derrubando seus cavaleiros nas lanças afiadas, com a 
chuva caindo forte ao redor, Badú sentiu um alivio imenso, tirou um verdadeiro peso de seu coração 

 As barricadas desceram, e os quilombolas comemoraram, talvez muito cedo, pois quando todos deram as costas, ouviu-se 
um tiro, e assim, a líder da comunidade caiu no chão, morta, com uma bala atravessando sua cabeça, um moribundo havia 
puxado a pistola com suas últimas forças, e feito um estrago final. 

 A expressão na cara de Badú se entristeceu na hora, e logo o ódio tomou conta dele, puxou a pistola e colocou uma bala 
pela boca do homem que havia tirado a vida de seu grande amor, enquanto os raios caiam na mata e as chuvas fortes 
alagavam o chão, o jovem quilombola relembrou de todas as suas crenças que haviam sido censuradas quando foi 
escravizado e fez um juramento: 

-Xangô, orixá da justiça, dos raios e do fogo,  em toda sua força e virilidade, me dê forças para trazer a justiça a estes que 
levaram o amor de minha vida, diante de sua presença eu prometo que não vou desistir até que meu povo receba a 
liberdade mais que merecida 

 

... 

 

Mais de cem anos depois, no mesmo quilombo, agora muito maior, duas mulheres conversavam: 

-quem é aquele gato ali? 



 157 

-Não sei bem, ouvi dizer que ele não envelhece, que é jovem há mais de cem anos 

-vixi mulher como que pode isso? 

Foi quando ouviram um homem a cavalo chegando, era um jovem empregado da fazenda de João Bahia, o atual dono da 
fazenda Macacos. Foram rapidamente buscar o atual líder do quilombo, Jefferson Maria dos Campos, um homem já bem 
velho, muito sábio. 

O líder quilombola chegou acompanhado de dois homens fortes, e ouviu o que o jovem empregado tinha a dizer 

-Bom dia! O seu Bahia me mandou vir aqui te avisar que vai passar a posse da fazenda para vocês como indenização por 
tudo que a família dele fez com vocês no passado. 

-Como assim? E onde que ele vai morar? 

-O seu Bahia tá com câncer terminal, tava escrevendo o testamento esses dias mesmo 

-Bom diga pra ele que agradecemo a bondade do senhor 

O empregado acenou com a cabeça, deu meia volta e saiu andando  

  O líder voltava para de sua casa quando foi abordado por um homem: 

-O que ele queria? 

-Relaxa Badú, o homem veio em paz, sr Bahia tá morrendo e vai deixar a terra pra gente, finalmente vamos ter a justiça 
que nós merecemos  

   Badú resmungou um pouco mas ficou extremamente aliviado, a quase cem anos que não havia visto uma vitória da 
comunidade, isso daria sossego e conforto aos quilombolas, coisas que ele não tinha na época em que vivia sua vida 
mortal, antes de sua maldição. 
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 Semanas se passaram, boas semanas, todos felizes, ansiosos com a noticia de que iam finalmente receber o terreno 
pelo qual seus pais e avós trabalharam, exceto por um homem, que continuava sério, não abria um sorriso, praticamente 
havia esquecido como sorrir, continuava apreensivo, desconfiado daquilo tudo, não entendia como o descendente do 
homem que o causara uma dor incompreensível iria agora os presentear. Isso o impedia de dormir de noite, e de 
aproveitar os dias ensolarados de Janeiro. 

 

 Semanas se passaram, e outra carta chegou desta vez, uma carta do governo, todos se juntaram ao redor do líder 
para ler a carta que todos esperavam ser o título de posse da Fazenda Macacos. A carta foi aberta na porta da escola do 
vilarejo, Badú ficava alguns passos atrás, com os olhos fechados, orando para o pai de todos, Obatalá, que seu mau 
pressentimento se comprovasse errado. Foi quando ouviu um baque, e então um movimento preocupado ao redor, virou 
e pediu espaço, quando viu o líder deitado no chão, sem respirar. 

 Tentaram salvá-lo, mas não havia nenhum médico ou curandeiro no local, e o grande chefe do quilombo então 
morreu por conta de uma parada cardíaca em uma roda no meio de toda a comunidade, foi quando Badú percebeu que 
novamente haviam recebido más noticias. 

Na mesma noite, uma pira foi acesa para queimar o corpo do líder, depois de longos 76 anos, um ídolo da comunidade 
queimava em uma grande fogueira, se reunindo com seus orixás do fogo. A comunidade chorava, uma grande perda, mas 
ninguém entendia a causa, até que Badú pegou a carta do chão, e a leu.  

A expressão em sua cara chamou a atenção de quem estava presente no funeral, as veias pulsando em sua testa, a raiva 
evidente, logo começaram a perguntar o que havia na carta. Badú subiu em um deque, e chamou a atenção da 
comunidade 
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 -Nas minhas mãos, tenho a carta que matou nosso querido líder, o governo, novamente, nos passou a perna, a terra 
que nós merecemos e que o Bahia ia nos deixar, foi confiscada, por dividas, e a gente não foi reconhecido como o 
herdeiro, o governo ficou com as terras... 

 -Mas não podemos perder a esperança, ninguém vai lutar por nós, ninguém no governo liga pra nós, mas se me 
deixarem, eu prometo que não vou desistir até que esta comunidade receba o que merece, ou eu morra!   

A comunidade toda ficou de pé e gritou seu nome 

-Badú! Badú! Badú! 

  

 E naquele momento o quilombola imortal recebeu o titulo de líder, um titulo que iria carregar por décadas, até que 
conseguisse a tão esperada justiça para a comunidade. 

 

... 

 

Décadas se passaram, muito aconteceu, leis mudaram, muitos morreram, a terra da fazenda macacos, havia sido passada à 
Marinha que havia então construído a base naval de Aratu, apenas alguns quilômetros da comunidade, nos últimos anos, 
desde a construção de tal, uma história de tremenda violência havia marcado a relação dos quilombolas com os militares, 
que queriam o despejo da comunidade para uma extensão da propriedade. A solução? Conseguir o reconhecimento legal 
como quilombo. 

19/1/2012 
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A primeira audiência estava marcada para as 14 e 30, a primeira de uma série que iria decidir o futuro de uma das mais 
antigas comunidades quilombolas do Brasil.  

Bádu, em uma lanchonete perto do tribunal, pagava com o pouco dinheiro que tinha nos bolsos, salgados para seus 3 
companheiros, Diana, João e Miguel, que iam a audiência com ele. 

Os 4 quilombolas se encontraram com seu advogado, Pedro Faraia na mesma lanchonete, e começaram a revisar o que 
iam falar em seus testemunhos, ninguém estava feliz de estar lá, pois a razão de sua presença era a pior de todas, a 
violência, a injustiça e o racismo com que seus antepassados, e até eles próprios tiveram que lidar, os levaram aquela 
posição, e agora dependia deles, e de seu advogado, se o futuro seria igual, melhor ou pior. 

 Ao entrar na sala, um frio na barriga tomou conta dos quatro, ver a cara dos seus agressores, e dos que queriam os 
despejar. 

 -Temos que nos manter calmos, mal posso imaginar como deve ser olhar nos olhos dos homens que os fizeram tão 
mal, mas a tranquilidade é a chave para ganhar a confiança do júri 

Disse o advogado.  

 O juiz chegou, e começou a audiência, a abertura foi do advogado da Marinha. 

 -Meritíssimo, Júri e companheiros, estamos aqui hoje pois após pedirmos o despejo da comunidade que se encontra 
apenas a 300 metros do terreno da base naval de Aratu, propriedade da Marinha, os moradores irregulares... 

 -Objeção! Meus clientes são os descendentes dos moradores originais do lugar, irregulares, não é a palavra correta e 
não deve ser usada neste julgamento. 

 -Sr. Faraia, deixe o homem falar. 

Disse o Juiz 
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 -Como eu dizia... os moradores irregulares, ocupam uma área necessária para a expansão da base Naval, mas se 
recusaram a se retirar, e por isso estamos trazendo este caso a justiça, para que tal seja feita. 

 Os quilombolas estavam morrendo de raiva por dentro, mas conseguiram manter a calma e não demonstrar 
nenhum sentimento durante a fala do advogado inimigo, então seu advogado se levantou e foi para o centro da sala dar 
sua declaração. 

 - Meritíssimo, Júri e companheiros, a acusação sobre meus clientes é absurda, o quilombo vive na beira daquele 
terreno a mais de 200 anos, antes da Marinha sequer existir, eles são os verdadeiros herdeiros da terra, e se os militares 
não conseguirem conviver com a comunidade pacificamente, a Marinha que se mude. 

 Esta fala causou grande impacto e movimento tanto na sala do tribunal como na mídia nos dias seguintes, e com ela, 
a primeira audiência foi encerrada. 

 

 

 

24/02/2012 

Miguel 

 

Novamente naquela lanchonete, os mesmos 4 se encontravam com seu advogado para a segunda audiência. 

-Bom dia pessoal, como vocês sabem, a audiência de hoje será sobre o caso da agressão contra você, Miguel, vocês 
provavelmente já perceberam que o governo não está do nosso lado, o que significa que este processo pode levar mais de 
um ano, e quanto mais tempo passa mais chance dos militares acharem uma brecha no sistema e despejarem vocês, por 
isso eu tenho uma proposta a vocês. 
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 -E que proposta é essa? 

 -Nós contra atacamos, olhe, para ganharmos este caso o juiz vai nos dar uma única opção, tentar conseguir 
reconhecimento legal como quilombo, mas ele só nos dirá isso depois de todas as audiências que já estão marcadas, isto é, 
uma para o caso de agressão contra João, e o caso da tentativa de estupro contra Maria... 

Uma lagrima correu pelo rosto da mulher, que teve a mão segurada por Badú 

 -Do jeito que as coisas tem sido isso pode levar meses, o que significa que temos um bom tempo para fazer isso 
acontecer. 

O imortal quilombola assentiu com a cabeça, e eles saíram para a segunda audiência. 

 Logo após o juiz anunciar o tribunal em sessão, Miguel foi chamado para testemunhar 

 -Alguns meses atrás, eu estava voltando da cidade, porque o Badú tinha me pedido pra ir vender umas coisas, aí eu 
tava chegando de cavalo ali perto de casa já, quando dois homens de uniforme bloquearam a trilha, logo depois mais dois 
chegaram por tras e me bateram na nuca com algum pedaço de madeira, o que me fez cair do cavalo, e me deu esta 
cicatriz... 

Disse o jovem levantando o cabelo e mostrando a nuca. 

 -Depois disso eles me bateram, espantaram meu cavalo e rasgaram o dinheiro que eu tinha no bolso pela venda dos 
artesanatos, e me deixaram lá, foi Badú que veio me salvar e me levou pro hospital quando meu cavalo chegou em casa 
sem mim. 

 Após a fala de Miguel, os 4 militares envolvidos usaram seu direito ao silencio, e a audiência foi encerrada 
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16/5/2012 

João 

 

Desta vez em uma lanchonete diferente, os 5 se encontravam novamente na situação de ansiedade, o primeiro a se 
manifestar foi João, que até agora parecia estar lidando com a situação melhor que o resto 

 -Realmente temos que usar esses chapéus? 

 -Só por mais alguns minutos, até irmos ao tribunal, realmente não estou a fim de ser expulso de outra lanchonete 
por causa daqueles pentelhos da imprensa enchendo o saco enquanto conversamos 

Respondeu Badú 

 -É desculpe por isso, não consegui nenhuma medida legal que afastasse a imprensa do caso, mas vamos começar, 
João, sabe o que vai dizer? 

 -Sei 

 -Que bom, não vai ser um dia fácil, a boa noticia é que o Incra e a fundação palmares finalmente me responderam 
sobre o pedido de reconhecimento, ainda vai levar alguns meses mas creio que vamos conseguir a tempo. 

 -Espero que a gente consiga a tempo... 
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Completou o líder quilombola, se levantando para ir para a audiência. 

 Pela terceira vez o Juiz entrava na sala, e anunciava a sessão, desta vez, João subia no estandarte para falar. 

 -Ano passado, um pouco depois de meu aniversario de 17 anos, saí com alguns amigos para nadar no rio ao por do 
sol, acabamos perdendo a hora e escureceu, falei pra eles irem indo, que eu queria um tempinho sozinho, alguns minutos 
depois peguei minhas roupas e voltei para a trilha, a trilha que passa pelo muro da base naval, quando fui abordado por 
um homem estranho, de calças brancas, chapéu mas de regatas, fedia a álcool, estava claramente bêbado e começou a vir 
para cima de mim, tentei empurra-lo mas isso só o fazia ficar mais bravo e violento, até que uma hora tentei correr, foi 
quando ele puxou uma arma e disse que ia me matar, parei, então ele mandou eu dar as minhas roupas pra ele, que então 
foram jogadas em cima da cerca, depois ele cuspiu em mim e fez alguma ameaça que eu não entendi direito, e foi embora 
para dentro da base 

 O jovem voltou para seus companheiros, e o juiz continuou a audiência 

 -Entendo que nenhum dos soldados em dever naquela época se pronunciou sobre o assunto, assim não podemos 
confirmar a história, assim sendo, a corte entra em recesso até a próxima audiência para falarmos do suposto estupro 

 Badu ficou furioso com esta frase, fechou as mãos tão forte que marcou as palmas com suas unhas, mas seus 
companheiros o impediram de agir em conta da raiva 

 

05/8/2012 

Diana 

Novamente no ponto de encontro usual, os 4 quilombolas se encontravam com seu advogado para o que eles esperavam 
ser sua penúltima audiência. 
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Dessa vez o assunto era um pouco mais delicado, e apenas uma frase foi dita, por Pedro Faraia, o advogado. 

 -Sobre o reconhecimento legal, consegui com que um representante da fundação palmares para ir a sua 
comunidade fazer um relatório para que consigamos oficializar a comunidade como quilombo. 

Ainda calado, Badú assentiu com a cabeça e eles saíram para o tribunal. 

 Chegando na sala, o juiz Marcelo Bonacci, anunciou a sessão diferente das anteriores, parecia despreocupado, como 
se soubesse que o caso não ia dar em nada, então, chamou Diana para contar seu relato 

A jovem de apenas 22 anos subiu para contar o acontecido, as pernas bambas, a cabeça baixa, claramente não eram 
memorias agradáveis que seriam trazidas a cabeça da mulher 

 -Um pouco depois do João aparecer sem as roupas, uma amiga minha ia se casar, e decidi junto com mais 2 garotas 
levá-la a cachoeira para uma ultima noite com as amigas antes de seu casamento, a gente tinha uma garrafa da uísque que 
uma delas tinha trazido da cidade, e bebemos um pouco, umas duas horas depois resolvemos nadar peladas no rio... 

Seu rosto começou a lacrimejar. 

 -Uma meia hora depois anoiteceu, e eu vi um brilho no mato, colocamos nossas roupas e fomos ver o que que era, e 
foi ai que... foi ai que quatro homens, três de uniforme branco, e um de preto, com binóculos na mão partiram pra cima de 
nós, e começaram a passar a mão no nosso corpo, segurando a gente, e depois rasgaram nossas roupas, consegui bater 
com uma pedra na sobrancelha do de preto, enquanto os outros três violavam minhas amigas, fomos salvas por um sinal 
que tocou de dentro da base, que os fez retornar para seu dever, antes que eu fosse violada, mas minhas amigas, Michele, 
Jaqueline e Rafaela não quiseram vir aqui hoje, porque não queriam reencontrar os monstros que fizeram tão mal a elas. 

A mulher caiu em prantos enquanto retornava á mesa para seus companheiros, infelizmente, ainda teria que ouvir seu 
agressor falar, o que se provou ser ainda pior quando o Sargento Marcos Magnon subiu para dar seu depoimento. 
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 -Em minha defesa e defesa de meus subordinados, Soldado Ryan, Soldado Enzo e soldado Pedro, as mulheres não 
são as vítimas nesta história, ninguém mandou elas ficarem peladas no rio, provocando, elas mereceram, praticamente 
pediram para serem usadas... 

Badú deu um murro na mesa, deixando um amassado no alumínio, mas rapidamente foi parado por seu advogado Pedro 
Faraia. 

 -Acalme-se senhor ou vou te mandar para fora!  

Disse o juiz  

 -Como eu dizia, eu e meus homens somos inocentes, as verdadeiras culpadas estão se fazendo de vítimas. 

Os outros três usaram o direito ao silencio. 

10/11/2012 

Uma semana antes da próxima audiência 

De volta na capital Baiana os quilombolas estavam instalados na casa de seu advogado, que acabou aderindo á causa e se 
tornando um grande amigo e aliado deles nos últimos meses. Badú, tinha uma consulta marcada com um dos diretores do 
Incra, que poderia ser a oficialização e publicação do documento provando a comunidade Rio dos Macacos como um 
quilombo legal , e que daria um fim ao terror que havia sido o ultimo ano com este julgamento, com toda essa pressão, 
dormir a noite não havia sido uma tarefa muito fácil. 

 No dia seguinte, enquanto o imortal quilombola se arrumava para sair, uma ligação chegou, dizendo que o homem 
que poderia assinar o documento que definiria o futuro de toda uma comunidade, havia sido convocado para uma reunião 
no interior e que só voltaria à cidade no dia 17, o mesmo dia da audiência. 
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 A semana não foi agradável, nenhum dos presentes na casa estava com os ânimos altos, muito menos Badú, que 
teria que acordar as 5 horas da manhã na terça, ir na reunião, e voltar a tempo de revisar os planos para a audiência, que 
seria desta vez muito mais longa, pois teriam que discutir em frente ao júri, todas as possíveis soluções para o conflito. 

 

17/11/2012 

A última audiência  

Havia chegado o dia, as 6 e 30 em ponto, Badú esperava na porta de um escritório na sede do Incra, azar o dele, pois o voo 
de volta do diretor só atrasou quase um dia, chegando em Salvador as 11 da manhã, 3 horas antes da audiência, na hora 
que começaram a conversar já era quase meio-dia. 

Após 2 horas e meia de papelada, Badú já estava atrasado para a audiência, quando o diretor o disse: 

 -O que você quer é um reconhecimento que prove a comunidade como quilombo desde o século XVIII, certo? 

 -Certo 

 -Para isso precisaremos de testemunhas que possam dizer que seus antepassados habitaram aquele lugar, mas 
antes todos devem passar por um minucioso teste para ver se são testemunhas válidas ou não num tribunal, pode levar 
meses. 

O celular que Pedro tinha emprestado a Badú tocou, ele atendeu e recebeu a notícia: 

 -Badú, você tem que vir aqui, os militares contrataram um advogado estrangeiro que conseguiu convencer o juiz que 
se a comunidade legalmente não é um quilombo, é só um acampamento ilegal, e o júri ta engolindo tudo, não ta 
parecendo bom 
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Foi quando uma ideia apareceu na mente de Badú 

 -Eu acho que sei como resolver isso, mas você vai ter que enrolar eles um pouco aí 

 -Pode deixar 

Badú desligou o telefone e voltou a conversa com o diretor 

 -Se eu conseguir dois documentos provando a existência do quilombo desde 1810, e o direito as terras da antiga 
Fazenda Macacos, em quanto tempo eu consigo o reconhecimento? 

 -Imediatamente, mas como vai fazer isso? 

 -Eu dou um jeito. 

Badú saiu correndo, pegou o primeiro trem até Simões Filho, onde pegou um cavalo de um de seus amigos na cidade e foi 
até o quilombo, entrou em sua casa, e abriu uma gaveta, onde achou duas cartas, uma do Sr Bahia pai e uma do filho, e 
voltou a Salvador o mais rápido possível. 

 

Na audiência, o advogado Pedro Faraia ganhava tempo, fazia objeções a todas as falas do advogado adversário, até que 
tomou uma dura do juiz, e teve que deixar o homem falar 

 -Nos últimos meses, descobrimos que o quilombo em caso, não é legalmente um quilombo, esta mais para um 
acampamento ilegal, e está na área onde meus clientes pretendem construir, por isso, pedimos o desp... 

Ele foi interrompido pelas portas abrindo com força, Badú entrava com o documento provando a legalidade do quilombo, 
que então foi entregue ao juiz, e depois de alguns tensos minutos que pareceram eternidades o juiz anunciou 
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 -Foi-se provado neste documento que a comunidade Rio Dos Macacos é legalmente considerada um quilombo, e 
mais, um quilombo com direito legal as terras da fazenda Macacos, o que significa que a base naval de Aratu deve ser 
demolida, e  o terreno deve ser dado aos verdadeiros herdeiros. 

 Os quilombolas comemoraram, comemoraram muito, não haviam estado tão felizes por muito tempo, e agora sua 
merecida justiça tinha sido feita. 

 

 

18/11/2012 

O primeiro dia do resto de nossas vidas 

Os 4 voltaram á comunidade, e espalharam a notícia, foi uma baita festança, mas algo ainda incomodava Badú, que ao 
anoitecer, saiu para andar, estava chegando ao rio, quando viu um furgão militar sendo carregado por 9 homens, 
reconheceu cada um deles, os que haviam sido postos a depor no julgamento, os que haviam feito a desgraça de seu povo, 
agora andavam livres, na porta de sua casa. 

Um raio anunciou o começo de uma tempestade repentina, e Badú olhando ao seu lado, viu um machado de dois gumes, 
perfeitamente polido do aço mais duro, e foi ai que toda sua vida centenária finalmente o fez sentido, na noite da morte 
de sua amada, diante a tempestade, fez um juramento, que se realizou, e agora novamente na tempestade devia termina-
lo, para que pudesse ver sua amada novamente, não como Badú o imortal escravo fugido, e Nígera a grande líder 
quilombola, mas como Xangô o senhor da justiça e das tempestades e Iansã, a protetora dos rios.  

Ele então levantou seu machado e com golpes mortais, acabou seu serviço, fez a justiça aos homens e mulheres do 
quilombo Rio dos Macacos. 
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Na comunidade, a tempestade não parou a festança, até que os 3 jovens que haviam acabado de retornar, viram um 
homem de pele negra incrivelmente velho, praticamente se arrastando, chegar a comunidade, e quando o ajudaram, não 
tardaram a reconhece-lo, e com suas ultimas forças, disse: 

 -Me coloquem em uma canoa flamejante no rio, para que finalmente possa rever minha amada.  

 

  



 171 

GABRIELA 

 

Parte I 
 

Diana andava pelas ruas de São Paulo rapidamente: 
-Carla? Estou te ligando sobre o jantar de hoje. - Ela ia o mais 

rápido possível, tentando não derrubar o café, a bolsa ou os vários arquivos que ela carregava - Eu preciso que você 
avise que a Srta. Morgan não vai poder ir… Não, eu não sei o motivo… - Na verdade, Diana sabia sim. Sua chefe, a 
Srta. Morgan, tinha um ódio profundo pelo anfitrião. 
        A Srta. Morgan era a mais jovem e bem sucedida CEO da maior empresa de transporte de Arbor, a LacusCorp. 
Diana era apenas a assistente da Srta. Morgan, mas ela tomava conta dos vôos, compromissos e reuniões da 
empresa responsável pelo transporte da grande maioria dos produtos de dentro e fora de Arbor, então não era um 
trabalho tão simples assim. 
        O elevador da empresa se abriu e uma mulher nova, morena e alta saiu do elevador, fazendo todos os 
empregados prenderem a respiração e a observarem passar. 
        -Seu café, Srta. Morgan, triplo leite e bem quente. 
        -Quente? Tem uma primeira vez pra tudo. - A mulher se sentou atrás de sua grande mesa dando um gole no 
café. Não demorou três segundos e ela apoiava o café na mesa com cara de nojo. - Você desmarcou o jantar? 

        -Desmarqu… 

        -Ótimo, eu preciso que você me arrume os projetos da nova via expressa da rota 54 Norte, os dados do concerto 
da pista dos aviões de carga 3 e todos os gastos causados pelo furacão na Área 12. Ah, a minha mãe não vai 
almoçar comigo hoje, então pode desmarcar a minha psicóloga, se eu não vou almoçar com a minha mãe eu não 
preciso de terapia. 
        -Certo… Hum, Srta. Morgan, eu te disse que vou viajar hoje, então preciso sair daqui às 13h, não disse?  

        -Disse sim, então sugiro que se apresse. 
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        A sala ficou em silêncio por um minuto, o que provavelmente não agradou muito a Srta. Morgan que, sem 
desviar os olhos do computador, completou: 
        -Pra hoje, Dina. 
        Ela se virou e saiu da sala apressadamente, sussurrando contrariada: 
        -É Diana. 

*** 

        Sara estava chegando no trabalho para mais um dia. Quem a visse na rua, não veria nada demais. Uma mulher 
comum com roupas formais andando na rua não chama atenção de ninguém, até porque as amontoadas ruas de 
Londres estão cheias delas. 
        Mas Sara não tinha nada de comum. 
        Ela entrou num grande prédio no centro, que estava quase vazio. Um prédio daquele tamanho estar tão vazio 
em horário comercial era definitivamente incomum, mas ninguém na movimentada Londres parava para prestar 
atenção nesse tipo de coisa. 
        Entrou no saguão e sorriu de leve para a recepcionista, que não prestou nenhuma atenção nela de volta. 
Repousou os cinco dedos da mão direita num leitor biométrico, que depois se alguns segundos ficou verde e 
destravou uma catraca à sua direita. Depois da catraca, havia um corredor com um único elevador no final, que só 
destravou depois que Sara pôs um cartão tirado de um bolso interno de seu paletó em um leitor pregado na parede.  

        Dentro da máquina, o painel de botões dizia: 
         
        Arsenal…………………………...……....-1 

                      ………………………...……...….-2 

Garagem.…………………...……...…….-3   
Garagem V.O……………………......…..-4 

Central de treinamento armado......…...-5 

Contabilidade……………………………..3 

Vestiário M…………………………..…….4 

Vestiário F……………………………..…..5 

Central de Treinamento………………….6 
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Central de Educação…………………….7 

Monitoramento……………………………8 

                        …………………………....9 

                        …………………………..10 

Central de Simulações………………….11 

Manutenção/Refeitório...………………..12 

Laboratório……………………………….13 

Ala Médica……………….……………….14 

Ala de Contenção………;……………….15 

Administração…………………………….16 

(em manutenção) .……………………….17 

                        .....………………………..18 

Arquivos e Servidores…...………….…...19 

Hangar……………………………………..20 

            ……………………………………..21 

Heliponto…………………………………..22 

Assim que chegou no nono andar, Sara assinou uma tela que conferia a sua assinatura e havia um grande 
caderno, onde também assinou. 

Depois de todas as medidas de segurança, ela entrou em um grande saguão. Havia escadas nas laterais da 
sala, que estavam cheias de pessoas subindo e descendo com objetos históricos, caixas e armas. Sara se debruçou 
em uma grade que separava o fim do piso de um grande buraco, de onde  dava pra ver o andar de baixo e uma linda 
paisagem pela grande parede de vidro. Uns metros acima de sua cabeça, um grande círculo grudado no vidro exibia 
o símbolo da instituição, uma grande ampulheta cercada de linhas retas e de um círculo cinza, onde estava escrito: 
Agência de Departamento do Tempo. 

Vários colegas de Sara passaram correndo por ela, dizendo alguma coisa, que ela entendeu ser algo do tipo:  

“Vamos pra 1977 sem supervisão, somos oficialmente agentes de campo!” 

Sara começou a procurar seu chefe pelo saguão para ter certeza de que era verdade. O homem veio em sua 
direção e jogou em seu peito um uniforme com um pequeno botton da Agência pregado no peito, sorrindo para ela.  
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Sem se conter de felicidade, Sara começou a dar pulinhos mas foi parada por um olhar de reprovação de seu 
chefe, e começou a descer as escadas o mais rápido que podia para o vestiário, amedrontada. Mas, quando se virou 
para descer o outro nível, ela podia jurar ter visto seu chefe com um enorme sorriso no rosto. 

*** 

Diana entrou no avião e tentou achar seu lugar. Ela acabou sentada do lado de uma velhinha muito velha, que 
começou a cochilar no momento em que o avião saiu do chão. Acontece que a velhinha era muito velha e Diana ficou 
com medo de que ela não acordasse mais. Então, quando a velha acordou de um dos cochilos e já estava se 
preparando para o próximo, Diana começou: 

-Boa tarde, minha senhora. 
-Boa tarde, menina. 
-A senhora vai fazer o que em Londres? 

-Eu vou passar a semana na minha casa de férias. O cuidador disse que está um ótimo clima lá. 
"Uou! A velha é ricaça" - pensou Diana. Ela botou o melhor sorriso amarelo no rosto e perdeu totalmente a 

vontade de continuar a conversar com a velha. 
Porém, ela não desistiu tão rápido: 
-E você, menina? 

-Eu vou fazer uma visita surpresa à minha irmã. - a velha sorriu - É. Ela é historiadora. 
-Você é tão linda, menina, vê se arruma um inglês bonito, hein? 

-Meu Deus. Me dá licença, senhora, eu vou ao banheiro. 
Diana não via sua irmã havia um bom tempo. Ela ficou em São Paulo trabalhando como assistente da Srta. 

Morgan e a irmã, por sua vez, foi morar em Londres quase seis anos antes. Elas se davam bem e eram toda a família 
uma da outra. 

Diana tinha muito orgulho da irmã. 
Mais ou menos cem anos atrás houve uma guerra fria na corrida pelo tele transporte, e como os homens 

poderosos não se contentaram em acabar com todos os recursos naturais, eles acabaram explodindo metade da 
Ásia, e assim detonando a China, a Mongólia e boa parte da Rússia e Cazaquistão. 

A China, como a maior potência do mundo, depois de ser destruída, deixou o mundo uma bagunça. Pessoas 
morreram de fome por conta da falta de chuva e de recursos naturais, além da destruição causada por desastres 
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naturais que saíram do controle depois da grande quantidade de radiação na atmosfera. Metade da população 
restante da Ásia morreu de câncer, principalmente de tireoide, e de queimaduras causadas pela explosão. As que 
conseguiram fugir foram tratadas principalmente na Europa e no Reino Unido, que se tornou a maior potência mundial 
depois da Detonação. Diana não sabia direito de onde eles tiravam tantos recursos naturais para distribuir para todo o 
mundo, mas sua irmã devia saber. 

Era basicamente com isso que ela trabalhava, tentar descobrir ao máximo sobre a vida usando recursos 
naturais de alguns séculos atrás. 

A maioria das sociedades ruíram depois da Detonação, mas hoje em dia as coisas já deram uma boa 
estabilizada. O que era a América do Sul hoje é Arbor, que se destaca principalmente no transporte nacional e 
internacional, com a LacusCorp. 

A América do Norte está uma bagunça, ninguém sabe direito se é uma democracia, uma ditadura, uma guerra 
civil ou só desespero, e nem eles mesmo sabem. Nunca houve tanta miséria na Ásia como há hoje, principalmente no 
Japão e na Índia, onde a maioria dos hospitais estão abarrotados dos que ainda têm sequelas da Detonação.  

Diana nunca chegou a ir pra faculdade ou ir trabalhar fora como sua irmã, mas ela sabia bastante coisa que 
aprendeu sendo assistente de uma das mulheres mais poderosas do mundo, e uma delas era que você sempre faz a 
coisa certa, mesmo que não seja certa pra todo mundo. Diana gostaria muito de ir trabalhar como voluntária em 
alguns lugares que, mesmo tanto tempo depois, ainda sofrem com a maior explosão já vista na história, mas era 
muito difícil conseguir um time ou até mesmo um avião pra lá. Ela sabia que o ser humano era egoísta, mas as 
pessoas deveriam realmente estar desesperadas para não morrer de fome e para não irem até o continente mais 
perigoso do mundo ajudar os sobreviventes. Ao menos isso era do que ela queria se convencer.  

*** 

Sara acabara de voltar de sua primeira missão de campo oficial em 1977, onde havia um leão muito mal 
posicionado historicamente na Flórida mexendo com a linha do tempo. Ela estava cheia de anomalias desse tipo, 
causadas pela mais alta sociedade que usou a viagem no tempo descoberta por acidente como entretenimento.  

Entrando em guerra por conta de acordo de informações e regulamentos para a moderação de viagem no 
tempo, os Estados Unidos e a China caíram de potências mundiais a literalmente nada, então a Inglaterra aproveitou 
o caos pra começar a policiar o tempo. 



 176 

Várias pessoas usam os dispositivos de tele transporte para perambular pelo tempo, uma consequência não 
prevista pelo governo Estadunidense na pressa para ganhar a guerra fria. 

O Departamento do Tempo em que Sara trabalha tratou de apagar qualquer registro do sucesso de qualquer 
uma das três nações, fazendo com que a guerra fria seja vista como uma grande briga que só resultou na Detonação. 

A situação do mundo ficou bem difícil, especialmente com a falta de recursos naturais, mas em épocas como 
1500 a.c. eles existiam em abundância. Todas as ações do Departamento do tempo eram friamente calculadas para 
que tudo saísse com o mínimo de impacto na linha do tempo. 

Sara, porém, era uma agente de campo altamente qualificada, a melhor de sua turma para falar a verdade, não 
uma simples agente de extração de recursos. Seu trabalho não era complexo apenas em situações de remoção de 
danos, mas também em todas aos efeitos colaterais da viagem no tempo em si, já que o corpo humano está 
acostumado com o tempo linear. 

Não é um trabalho fácil. 
Sara estava muito orgulhosa de si e de sua turma, eles tinham resolvido a anomalia com o mínimo de 

interferência na história possível. Depois de voltar de 1977, seu chefe liberou Sara e sua turma mais cedo pelo bom 
trabalho, e prometeu reportar tudo para a Diretora, na intenção de mostrá-la como fizemos um trabalho exemplar. 
Sara nunca tinha visto o rígido John Sawier falar nada com tanto entusiasmo em sua voz. 

Satisfeita consigo mesma, Sara foi pra casa caminhando e pensando em como 1977 era diferente de tudo o 
que ela já tinha visto. 

Ainda divagando sobre os carros minúsculos, Sara levou um susto gigantesco quando entrou em seu 
apartamento e viu sua irmã parada em sua sala: 

- Diana? O que você está fazendo aqui? Em Londres! 
Elas se abraçaram forte, enquanto Diana respondia: 
- Vim visitar a minha irmãzona favorita. 
- Meu Deus! Você é maluquinha! Se eu soubesse que você vinha tinha pelo menos feito uma comida.  
-Não tem problema - Diana respondeu - A gente pede uma pizza e eu te conto tudo sobre a LacusCorp. A 

minha chefe é um saco! 
Sara riu. Era bom ter sua irmã perto. 
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        - E eu quero ouvir tudo sobre o seu trabalho de coisa de história na Universidade - Diana não se interessava 
muito por história. 
        - Certo! O meu trabalho de coisa de história na universidade… Você definitivamente vai ouvir  tudo sobre ele. 
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GAEL 

 
 Estamos no século XIX, mais precisamente no ano de 1854. Nos encontramos na cidade do Rio de 
Janeiro, onde um homem branco chamado Francisco Armand, filho de imigrantes, monitora os escravos da 
fazenda, que fica afastada do centro. Ele mora com sua esposa, também branca e seu único filho que o ajuda 
em algumas tarefas.  

− Mulher, péssima notícia. Meu carrinho de mão quebrou quando estava carregando as ferramentas, e 
precisamos ir à cidade comprar mais comida e panos. Teremos de ir nós três, eu vou ao mecânico, você 
compra os panos e o menino vai a feira. −. Assim todos entraram na charrete e foram em direção ao centro. 
Francisco andou alguns quarteirões carregando o carrinho e chegou no mecânico perguntando:  
 − O senhor pode me dizer se esse carrinho de mão aqui tem conserto, por favor? 

− Nossa! O negócio foi feio mesmo, mas acho que posso dar um jeito. Vai demorar alguns dias e vai 
custar 50 cruzeiros. 

− Tudo isso? Isso está muito caro. – Assim que Francisco paga ele vê seu filho correndo e direção a ele. 
Espantado, ele pergunta: 

− O que aconteceu? Você devia ter ido a feira.  
− Eu sei pai, eu estava indo. Mas tinha uma muvuca na banca do outro lado da rua. Acho que aconteceu 

algo importante. 
− Tudo bem, então. Eu vou lá dar uma olhada e você vai avisar sua mãe que ela precisa ir a feira e que eu 

vou demorar mais um pouco.  
− Ok, até daqui a pouco. – respondeu o garoto. Depois de Francisco sair do mecânico ele foi para a 

banca. Chegando lá, ele se espremeu na muvuca para pegar um jornal. E não era notícia boa. 
− O que? Como assim esses negros estão contra a escravidão?! Eles não podem fazer isso. A função 

deles é trabalhar para os brancos. Nossa! Aqui diz também que estão recrutando guardas para as outras 
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fazendas onde os pretos escaparam. Pena que não posso ir pois tenho minha própria terra e agora tenho que 
ficar mais atento com os meus escravos para eles não fugirem ou serem resgatados.  

Assim o fazendeiro os colocou em correntes arranjou alguns cães para, durante quase o dia inteiro, 
ficarem de olho nos escravos. Mas em uma noite Francisco acordou com os latidos dos cães, que pareciam 
desesperados, até que os latidos pararam e ele foi dar uma olhada no que tinha acontecido e lá ele teve uma 
terrível visão: seus cães mortos no chão com flechas em suas barrigas e (malditos) índios com pedras 
quebrando as correntes, colocando fogo em sua plantação e parte da casa e por fim fugindo em direção 
contrária a cidade, sumindo de vista. Em pânico ele gritou: 

− Índios desgraçados!! Bando de pretos!!! Mulher, acorde! Rápido! 
− O que.... Meu Deus! O que aconteceu?!!  
− NÃO IMPORTA! Só me ajude a apagar esse fogo!  
No dia seguinte o menino ficou confuso e perguntando o que tinha acontecido, sua esposa e ele ficaram 

deprimidos. Mesmo assim os dois adultos tiveram que concertar a casa e refazer a plantação. Infelizmente o 
dinheiro que eles tinham não foi suficiente para reconstruir as duas coisas e a plantação ficou sem ser refeita. 
Desesperados Francisco e sua mulher procuraram por meios rápidos e fáceis de conseguir pelo menos um 
pouco de dinheiro para a família. Após trabalharem para uma burguesa e conseguirem o dinheiro mínimo para 
comerem bem, eles começaram a refazer o solo de sua plantação e replantaram o terreno. O fazendeiro ficou 
feliz por ter conseguido a plantação, mas lembrou que não iriam conseguir dinheiro suficiente, pois a as plantas 
ainda demorariam a crescer novamente. Então ele teve uma ideia e foi contar a sua esposa:  

− Mulher, eu pensei e talvez eu devesse ir trabalhar nas fazendas de homens poderosos para ajudar com 
os escravos que tentarem fugir. Lá eles pagam um bom dinheiro, eu tenho raiva como motivação, e, além disso, 
você pode continuar a trabalhar para aquela burguesa fresca.  

− Não acha esse trabalho um pouco perigoso? 
− Relaxe mulher, eu sou homem. Eu sei me cuidar.  
− Se você está dizendo..., mas como eu e seu filho ficamos? 



 180 

− Eu vou vir aqui visitar vocês todo fim de semana e eu deixo uma parte do dinheiro ganho aqui com 
vocês. 

− Então você vai nos deixar por dinheiro e seu ódio pelos escravos?!  
− Deixa de drama mulher, eu disse que ia voltar todo fim de semana. 
No dia seguinte a fazenda só estava com dois moradores e Francisco estava a caminho da fazenda que 

estava prestes a trabalhar. Quando chegou lá ele foi bem recebido por todos e recebeu as instruções do que 
deveria fazer. Ele assumiu o posto de guarda de escravos que trabalhavam nas plantações da fazenda. Ao 
longo das semanas ele ficava cada vez mais com raiva dos escravos e dava castigos cada vez piores aos que o 
desobedeciam e matava índios, que tentavam salvar os escravos, dos piores jeitos. Assim, por ser um dos 
homens mais severos e com mais autoridade sobre os negros que ali trabalhavam, ele se tornou um capitão e 
amigo do dono das terras. Mas tudo o que é bom, um dia, acaba. 

Em uma sexta-feira, que Francisco estava fazendo um turno de noite, aconteceu um ataque de índios 
sobre a fazenda, que aconteciam com uma pequena frequência. Ele, com sua motivação, foi correndo pegar 
armas e depois em direção ao local do ataque, junto á um guarda, e lá eles viram seus homens lutando contra 
os negros e uma das casas em chamas. Com muita raiva ele e o guarda foram no primeiro negro que viram e 
assim começou a chacina. O capitão tirou o facão que carregava nas costas e golpeou o adversário na barriga 
que caiu de bruços. Para acabar com aquilo rápido, ele disse: 

− Viu só. Eles são fracos, pode ir confiante. Vá em direção a aquele que está a sua esquerda que eu cuido 
desse macaco que está vindo para cá. 

− Sim senhor. – respondeu o homem. Os dois se dividiram e o guarda ficou frente a frente com o índio, 
que veio correndo e gritando: 

− Aiaaaah!! 
O guarda sacou sua arma e apontou para o índio, mas, assim que ele colocou o dedo no gatilho uma 

flecha, rápida e esguia, acertou no peito antes de atirar. Francisco deu um último golpe em seu inimigo e olhou 
para o seu companheiro para ver como ele tinha se saído e ele o viu estendido no chão. 
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− Droga! Será que eu tenho de fazer tudo sozinho! – Ele gritou. Com mais raiva ainda ele partiu para cima 
dos índios. Enquanto isso, o índio que havia sido salvo por uma flecha pegou a arma de seu inimigo e, 
sorrateiramente foi caminhando em direção ao capitão Francisco.  

Aos poucos o número de índios ia diminuindo, até restou apenas um. Convencido, Francisco ordenou para 
seus guardas recuarem e que já havia terminado. Ele foi em direção ao único restante e rapidamente o 
imobilizou dizendo: 

− Vocês são muito fracos, invadem esse lugar atacando com palitos. Só servem para trabalhar mesmo. 
Agora você vai encontrar o nosso Criador. 

O capitão colocou seus braços em volta do pescoço do índio, mas antes que pudesse quebrá-lo, um 
barulho alto ecoou pela fazenda e ele caiu no chão. O índio foi na direção do corpo deitado no chão, deu um 
sorriso maquiavélico e sumiu de vista pela floresta. O capitão ficou lá sem conseguir se mexer e só foi achado 
um tempo depois por guardas que estranharam seu capitão ter demorado para voltar, mas já era tarde demais. 
No dia seguinte foi mandado um telegrama para a família do capitão e eles ficaram arrasados. No final a família 
superou a perda, a mãe se casou novamente e o filho se tornou homem. Assim foi a história de Francisco 
Armand. 

 
 
Mais de um século depois, no ano de 2002, a família de Armand ainda tem membros. Um deles sendo 

Paulo Armand da Silva, bisneto de Francisco. Hoje ele tem 60 anos e sempre morou na cidade de São Paulo, 
mas parte de sua vida foi dura. Quando tinha apenas 3 anos, seu pai foi recrutado para ir a Europa lutar na 
Segunda Guerra Mundial. Felizmente ele conseguiu voltar para sua família, mas sem uma perna. Assim que ele 
se tornou criança ele começou a engraxar sapatos e levava um pouco de dinheiro para seus pais, pois a 
situação da família na época não era muito boa. Ele também ajudava seus pais em casa com serviços 
domésticos e com seu irmão mais novo, Júlio Armand da Silva. Os dois se davam muito bem, mas, como quase 
todos os irmãos, as vezes brigavam. Com quase 22 anos ele já trabalhava em uma fábrica de sapatos, sendo 
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responsável pela produção da sola do sapato. Ele não gostava muito do emprego e não ganhava muito, mas 
tinha de trabalhar.  

Mais tarde, 5 anos depois em abril de 1969, quando todos estavam falando da Guerra Fria e quem seria o 
primeiro homem a pisar na Lua, Paulo se apaixonou pelo assunto. Ele adorava o espaço, foguetes e as 
centenas de curiosidades que o intrigavam sobre a Guerra Fria, e por isso ele, além de trabalhar na fábrica ele 
começou a estudar ciência do espaço no campo de missões espaciais não tripuladas. Ele foi ficando mais 
interessado e com o tempo ele foi estudando mais do que trabalhando na fábrica, até que ele parou de trabalhar 
com sapatos e foi trabalhar na Agência Espacial Brasileira (AEB), responsável pelo programa espacial do Brasil. 
A cada dia que ele trabalhava, o trabalho parecia mais incrível e ele ficava mais feliz. Ele foi ficando mais 
interessado e com o tempo ele foi estudando mais do que trabalhando na fábrica, até que ele parou de trabalhar 
com sapatos e foi trabalhar na Agência Espacial Brasileira (AEB), responsável pelo programa espacial do Brasil. 
A cada dia que ele trabalhava, o trabalho parecia mais incrível e ele ficava mais feliz. Ele, junto a uma equipe 
com quem trabalhava na parte de construir máquinas que eram lançadas ao espaço sem tripulação, foi trabalhar 
em São Paulo.  

Infelizmente um grande obstáculo surgiu em sua vida: a Ditadura Militar no Brasil. Para conseguir trabalhar 
ele e sua equipe tiveram que viver fugindo dos militares e ficaram nisso por meses. Por isso eles eram um dos 
grupos mais procurados.  

Um dia ele e sua equipe estavam saindo de uma instalação para mudarem sua localização. Quando os 
seus companheiros estavam entrando na sua vã, que estava cheia de equipamentos um mutirão de carros da 
polícia apareceram e deles saíram vários policiais. O motorista da vã pisou com tudo no acelerador, mas um 
dos integrantes do grupo estava subindo no veículo quando todos ouviram o som de um revólver atirar e o corpo 
do companheiro de Paulo ficou pelo caminho no chão. Paulo gritou o nome de seu colega e disse para o 
motorista: 

− RÁPIDO, VOLTE!! 
− Cara, não vai dar tempo. Se eu voltar eles nos pegam! 
− ISSO NÃO IMPORTA. TEMOS QUE SALVÁ-LO!! 
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Ignorando as palavras do líder do grupo, o motorista foi na direção contrária.  
− PARE! VOLTE LÁ AGORA!! – gritou Paulo, olhando para trás e vendo um dos militares levando o corpo 

do homem para um dos carros e os outros carros indo rápido em direção a vã.  
Depois de algumas semanas sem conseguirem resgatar seu companheiro, a maioria dos membros do 

grupo acharam que o companheiro estava morto. Até que em uma noite em que estavam em uma casa 
alugada, trabalhando em um projeto, até que todos ouvem uma voz vindo de lado de fora dizendo:  

− Larguem o que estiver em suas mãos, deitem-se no chão e fiquem parados.   
De repente uma das portas é arrombada e dela entram vários policiais armados. Paulo e seus colegas 

saem correndo a porta de emergência e assim que abriram a porta, outro esquadrão de policiais aparece e 
derrubam todos no chão. Com todos imobilizados, surge um capitão militar que diz: 

− Demorou, mas finalmente capturamos esse grupo de extrema direita, que nos fica causando problemas. 
− Como nos acharam, se vocês não nos viram a semanas? – perguntou Paulo.  
− Digamos que tivemos uma pequena ajuda? 
− De quem? 
Então eis que entra um policial levando um homem de cabeça baixa que Paulo achou familiar. Assim que 

o homem levantou a cabeça e mostrou seu rosto, ele e o resto do grupo o reconheceu imediatamente. Era o 
companheiro desaparecido. 

− Você? Mas, como? – perguntou Paulo. 
− Pode deixar que eu conto para eles. Quando vocês escaparam de nós naquele dia, nós levamos o seu 

companheiro e cuidamos dele para, depois, ele nos dar algumas informações que precisávamos. No começo 
não conseguimos muita coisa, mas depois de usarmos alguns métodos bem eficientes nós conseguimos o que 
queríamos.  

− Então vocês o torturaram para ele dizer a vocês onde estávamos? 
− Bem, tentamos, mas também não tinha dado certo.  
− Então o que vocês fizeram? 
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− Nós tivemos que apelar. Oferecemos a ele a sua liberdade. Felizmente ele aceitou e, assim nós 
conseguimos encontrar vocês. 

− ENTÃO VOCÊ NOS TRAIU?! 
− Eu precisei! – respondeu o companheiro. – Eram vocês ou eu.  
− Você preferiu se salvar do que salvar todos nós e o nosso projeto. 
Depois de tudo esclarecido entre Paulo, o capitão militar e o ex-companheiro, todos os membros do grupo 

foram levados para a prisão militar e alguns foram violentamente torturados e mortos. Paulo ficou na prisão 
durante quase toda a Ditadura. No período em que ficou preso ele teve vários companheiros de cela. Um dos 
companheiros que ele mais gostou de conversar e dividir a cela foi um homem chamado Caetano Veloso que 
era um músico. No tempo que os dois ficaram juntos eles bolaram alguns ritmos com apenas os objetos da cela. 
Eles fizeram uma espécie de batuque com a parede e a privada da cela Quando foi solto ele continuou a 
trabalhar com as máquinas. 

Depois de vários anos trabalhando na AEB ele se tornou um dos melhores cientistas da empresa e, um 
dia, ele foi chamado para ir a NASA ajudá-los com um problema que deu em uma das unidades lançada no 
espaço. Ele recebeu uma carta dizendo: 

NASA 
18/08/1989 

 Letter to Dr. Armand 
 
Hello Mr. Armand, this is NASA’s directors. We are sending you this letter because our scientists who work with 
unmanned space travel thought it best for us to call you, because there was a problem. One of our units, B-47, 
launched into space 5 months ago crashed into a small asteroid and part of it was damaged. So if you can come 
we will be grateful if you help us to redo and improve the new unit that we will launch in soon. It will replace the 
B-47. If you want or need, you can bring one more person to help you and help us. Think very well.  
Attentively, the directors of NASA. 
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Então Paulo foi para os Estados Unidos e depois de algumas semanas ele conseguiu ajudar os cientistas 
da NASA a consertar a unidade lançada no espaço. Assim ele retornou ao Brasil e continuou a trabalhar na 
AEB. Hoje ele continua a trabalhar, mas já está pensando em sua aposentadoria. 

Essa, por enquanto, foi a história de Paulo, mas ela ainda continua.   
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GIL 

 

Morrer para não obedecer 

 

Em 1750, século XVI, no Pantanal, Mato Grosso do Sul, Raoni, um chefe indígena Tupiniquim, estava caçando Capivara com os 
outros Tupiniquins. No meio da caça, um Jesuíta chamado Pedro apareceu com um arco e flecha e ajudou os indígenas na caça. 
Os indígenas acharam estranho um Português aparecer no meio da mata com um arco e flecha e matar capivaras para se 
alimentar. Levaram-no para a aldeia e ele mostrou muitas coisas sobre a religião cristã e o Raoni e os outros indígenas também 
gostaram dos objetos e dos santos católicos. O jesuíta ficou por seis meses participando das atividades indígenas e, com o tempo, 
foram construindo igrejas, os indígenas começaram a usar roupas e eles ficaram felizes, mas muitos indígenas morreram por 
gripes porque os indígenas não tinham anticorpos e o Pedro passou a gripe para eles. Eles também tiveram que mudar a religião e 
a cultura, mas essa tribo indígena gostou das mudanças que o Pedro fez, mesmo com todas essas consequências.  

Seis meses depois, o Pedro se despediu dos indígenas e foi para Portugal contar como foi a catequização dos indígenas 
para o João V, mas ele tinha morrido. Então ele foi falar com o José I, que não gostou da ideia porque ele achava que isso era 
uma perda de tempo e não ganhavam nada em troca e por isso ele tomou uma decisão: se o jesuíta não parasse de catequizar os 
indígenas, todos os indígenas e o jesuíta iriam morrer. Porém, se os indígenas abandonassem a aldeia e caçassem para 
sobreviver, nesse caso, ninguém morreria. 

Pedro voltou para a aldeia indígena e anunciou essa notícia, mas o Raoni falou para o jesuíta que não iriam voltar para a 
vida normal porque eles não queriam obedecer às Leis de Portugal e abandonar a aldeia deles. Eles decidiram ficar lutando contra 
a destruição da aldeia, iriam nascer e morrer no mesmo lugar e, além disso, todos os indígenas estavam gostando da presença do 
Pedro e não queriam que fosse embora e ele, no final, ficou na aldeia. 

Um mês depois, perto da aldeia, um exército de bandeirantes mandados pelo rei de Portugal estava chegando, com armas 
de fogo, com exército de arqueiros e foram se aproximando cada vez mais da aldeia. Finalmente, eles chegaram muito perto da 
aldeia e ficaram escondidos em uma moita na floresta e começaram a atirar em todos os indígenas e os foram matando, o Pedro, 
os indígenas e só sobrou o Raoni e alguns indígenas que conseguiram fugir.  

O Raoni estava caçando no meio dessa guerra. Um bandeirante estava correndo atrás dos fugitivos, mas viu um indígena e 
atirou. Houve a fumaça que as armas soltavam quando as pessoas atiravam naquela época, um corpo sobre a terra e uma aldeia 
pegando fogo. 
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Vida indígena em risco 

 

Em 2340, século XXIV, no Pantanal, Mato Grosso do Sul, Gerson estava em uma cápsula criada em 2645 na qual você se 
alimentava sem sentir o gosto da comida. Gerson era um cientista que trabalhava com genética e queria saber qual era o seu 
ancestral em 1750, por isso ele mandou vários arqueólogos para cavar e procurar se havia alguns cadáveres nesta região. 

Dois dias depois, descobriram muitos cadáveres com os ossos desses indígenas, mas a tecnologia dessa época conseguia 
ver quem são os descendentes desses indígenas e algumas mulheres haviam conseguido fugir grávidas e criar os filhos no Xingu, 
uma aldeia indígena. Examinaram cada cadáver e todos vinham de uma aldeia localizada no Pantanal. Uma hora tinha chegado o 
cadáver do Raoni. A esposa dele havia conseguido fugir e deu positivo o exame de DNA, Raoni era seu ancestral, mas Gerson e 
os outros cientistas não sabiam o que havia acontecido e isso não era importante por enquanto.   

O Gerson ficou muito surpreso que conseguiu achar seu ancestral de 1750. Os arqueólogos iriam tapar os buracos, mas 
viram um objeto, parecia religioso e descobriram que o Raoni foi morto por bandeirantes porque, em 2340, havia muitas estátuas 
deles como heróis e até haviam voltado em 2230, um grupo de pessoas chamado MDI “ Matadores de Indígenas.” Resolveram 
exterminar as restantes aldeias indígenas para queimar as terras deles e transformar em cidades e, por isso, o Gerson resolveu ir 
para a aldeia indígena mais perto do Pantanal que tinha sido a aldeia mais resistente.  

O cientista foi para o Xingu; muitos indígenas do Pantanal se mudaram para o Xingu, uma aldeia localizada no Mato Grosso 
que é muito perto do Pantanal. Quando ele chegou lá, os indígenas ficaram preocupados porque achavam que ele era um MDI, 
mas quando citou o nome Raoni, contaram toda a história dele, porque ele era chefe de uma aldeia e tinha uma grande 
importância. Todos os indígenas sabiam a história do Raoni porque uma geração conta para a outra. 

O Gerson resolveu ficar na aldeia indígena pelo resto da vida dele, porque como o Raoni nasceu e morreu em uma aldeia 
ele vai fazer o mesmo. 

Seis meses depois os MDI já tinham exterminado com todas as aldeias, menos com a aldeia de Xingu e com isso formaram 
um exército gigante com armas de choque de 400 volts, o que é muita energia concentrada em uma arma, e o exército foi com 
vários aviões para a aldeia. 

O Gerson estava caçando, os aviões se aproximando e os indígenas estavam vendo TV. Os Aviões metralharam toda a 
aldeia, matando todos os indígenas da aldeia. Os MDI desceram dos aviões e um dos MDI foi para a floresta e atirou. Uma fumaça 
de queimada e um cheiro extremamente horrível passou. Houve um corpo sobre a terra, queimaram a aldeia, exterminando a vida 
indígena do planeta Terra. 
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Epílogo 

 

Um dia depois desse acontecimento, um jornalista contou a história dos dois personagens e acrescentou: 
– Como vocês podem ver, os indígenas morreram. A maioria dos habitantes do Brasil tem sangue indígena, mas não 

assume e as pessoas que assumiram isso foram mortas após resistirem por 840 anos. Só agora a sociedade conseguiu, 
infelizmente, o que queria, mas isso não acabou, porque ainda muitos têm sangue indígena e vocês podem voltar a ser uma 
sociedade como dos seus antepassados e… 

Cortaram a gravação e espancaram o jornalista.   
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GIOVANA 

 
Meu nome é Amana. minha mãe que me criou desde cedo. Fui criada de uma maneira um pouco diferente das outras crianças na minha infância, eu não 

estudava nas escolas mas em casa, não tinha muitos amigos por conta dessa pouca convivência. 
A gente morava em um lugar muito afastado da cidade, um dos poucos lugares que sobraram árvores no mundo. Uma parte da Amazônia para ser 

mais completa. Minha mãe me criou de forma muito antiquada, isso na verdade foi uma coisa de toda a minha família, das minhas tataravós até minha mãe, e 

agora eu. Morávamos numa casa não muito grande por ser apenas eu e ela, minha mãe se chamava Kauane, um nome bem diferenciado, mas bem bonito eu 

amava dizer seu nome várias vezes para ver se tinha um significado ou algum sentido próprio.  
Amava morar distante da cidade porque não tinha muitos barulhos de pessoas e comércio, também não gostava dos holofotes com tantos brilhos e 

atenção, ficava extremamente enjoada. Fomos algumas vezes para a cidade para encontrar uma amiga da minha mãe de infância, eu nunca entendi o que ela 

falava porque era em outra língua, mas ela era bem legal comigo.   
De vez em quando eu não podia participar das reuniões que elas tinham, minha mãe falava que era para adultos apenas. 
Mas eu de vez em quando ouvia um pouco do começo das conversas e com um pouco de sorte conseguia ver alguns papéis em cima da mesa. Era 

muito engraçado, a mamãe não tinha muito contato com quem ela conhecia e até com quem ela não conhecia.  
Mamãe me ensinou desde cedo a lutar pela liberdade, não sabia fazer muito isso porque ainda não entendia o que quer  era para ser  libertado e de 

quem? Por quê? Minha mãe não explica direito, mas toca no assunto algumas vezes. 
Quando fiz 8 anos eu e minha mãe estávamos atrás de uma ave bem bonita para poder estudar seus costumes, estavam se embriagando no meio de 

mato e sem querer eu pisei numa cobra pequenininha mais não deixava de ser uma cobra. minha mãe correu para mim e fez os primeiros socorros, como era 

uma cobra pequena e minha mãe chegou a tempo não teve tempo de ser uma mordida tão forte quanto poderia ser, mais fez uma marca que está até hoje em 

meu braço direito.  
Quando fiz 13 anos, minha mãe e eu mudamos para mais dentro do mato ainda, lá tinha um laboratório abandonado que parecia estar lá por muito 

tempo. Minha mãe e eu arrumamos o lugar e reconstruímos algumas partes com novos recursos de hoje em dia e fizemos um grande laboratório funcional para 

nossas pesquisas. Ficamos lá por muito tempo, até o dia em que alguns homens com ternos chamaram minha mãe para conversar, minha mãe pediu para eu 

ficar com a amiga dela. Eles falaram alguma coisa de negócios que eles precisavam fazer, eles ofereceram uma mala cheia de dinheiro, ela não aceitou.  
Na manhã seguinte minha mãe me falou que eu teria que ficar um dia com a amiga dela porque ela teria uma reunião com os mesmos homens que 

chegaram ontem a noite. Eu não tinha gostado muito da ideia de ela ir sozinha, mas ela falou que eu não poderia ir porque era muito complicado e porque isso 

não era assunto de criança. Mas em compensação a minha decepção ela me prometeu que voltaria, não importa o que acontecesse. A amiga dela parecia que 

sabia o que estava acontecendo e se despediu como se ela não fosse mais voltar.] 
Eu estava muito confusa por que esses moços vieram buscar a minha mãe, por que a amiga dela estava tão chateada e por que ela disse que voltaria 

não importa o que acontecesse? Eu estava com um pouco de medo, mas mesmo assim não queria apostar no pior, posso ser pequena, mas não sou burra. Antes 

dela sair de lá ela me entregou um colar que ela nunca tirava do pescoço, era um colar bonito com um caroço de alguma árvore, ela era do tamanho de uma 

bolinha de ping pong. Dentro quando você colocava o ouvido pertinho do caroço você podia ouvir o barulho de mar.  
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Desde hoje procuro saber o que aconteceu com minha mãe, espero ela todos os dias na porta de casa por 9 anos e ela ainda não voltou. 
 Hoje em dia tenho 22 anos e sou independente, até meus 18 anos eu morava no laboratório com minha tia, bom, tia mesmo ela não era, mais era tão 

amiga da minha mãe que eu a considerava minha tia. Ela teve que continuar a vida fora do laboratório por questões de política.  
Deixa eu explicar a situação que vivemos até agora: quando pequena minha mãe foi levada para algum lugar da onde nao voltou mais, minha tia não 

me dá detalhes sobre nada mais ainda tenho esperança, trabalho como cientista desde dos meu 16 anos de idade, aprendi a falar inglês porque é a língua da 

minha tia, conseguimos se falar direito agora. Eu sou cientista e estou trabalhando num projeto para achar água, por quê? Bom, desde quando eu era pequena 

vejo minha mãe xingar o governo, ela falava que quando eu crescesse faltaria água e ela sabe sobre isso porque ela era uma pesquisadora bem sucedida, 

descobri com 14 anos no que minha mãe trabalhava e descobri também que muitos pesquisadores e pesquisadoras já tentaram roubar as suas pesquisa e 

principalmente o governo.  
O governo está tentando achar uma solução para que a seca não se prolongue mais. Porém se eles descobrirem como consertar isso eles vão lucrar em 

cima dos impostos que vão cobrar para as pessoas terem água potável.  
No projeto da minha mãe ela corria contra o tempo para poder achar uma solução para achar água potável e fazer que seja de graça como a muito 

tempo atrás era. E por lei e direito se alguém conseguisse uma solução o governo não poderia interferir e pegar o projeto, eles teriam que oferecer o suficiente 

para atentar o cientista a dar os direitos de águas para o governo e esse cientista em si pelo resto da vida não teria que pagar nenhuma taxa de imposto pela 

água.  
Com tudo isso eu tive que decidir um lado para seguir e comandar a empresa da minha mãe até ela voltar. Eu como filha dela continuei o projeto dela 

de conseguir água potável para ser comunitária. Mas primeiro precisamos descobrir como achar água em abundância é o suficiente para viver.  
Minha mãe quando foi embora eu tive que colocar as coisas em ordem, instalei novos recursos e me dediquei ao máximo para deixar o lugar bonito 

como estava um pouco antes dos homens com ternos pretos chegarem.  Eu recrutei novas pessoas com a mesma ideia de trabalho e com o mesmo propósito, 

minha tia e eu tínhamos sedes espalhadas pela mata para conseguir o que necessitavam. Ela comandava uma parte da sede um pouco longe de lá, então tinha 

que entrar em contato com ela constantemente. Então mandava alguns programadores digitais para ela quando podia, sempre contava um  pouco do meu dia a 

dia.  
*** 

“I am writing this hologram for you to see how things are going in the A2b research lab. here we have no news of the research results. I'll update you next 

week. take care. 
 with affection Amana” 

Isso seguiu durante mais 1 mês e meio, ela me dava notícias de lá e eu do laboratório. 
 Depois de algum tempo ela me mandou um programador um pouquinho diferente do resto. 

 

*** 
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“Dear Amana, I know you really want to continue this project and I think I found something that can help, in your mother’s things there was a box that 

she always carried with many letters inside. she gave it to me before people in suits took it, she told me that when you turned 18 I could give it to you, but I 

just found the box with the letters two weeks ago. I will send you through the hologram. 
it's time for you to know the truth.” 

 
-take care- 

 
A caixinha veio junto com o holograma. Eu nunca pensei que uma coisa tão velha estaria na minha casa, dentro da caixinha tinha papel. Ninguém usa mais 

papel nos dias de hoje só holograma  para se comunicar.  
 Dentro tinha muitas cartas, algumas até traduzidas pela minha mãe. 
Fiquei uma tarde inteira lendo as cartas e vendo e tentando traduzir algumas cartas também. Eu descobri que meu nome se chama “água que vem do céu”. O 

nome da minha mãe significa gavião, eu fiquei tão feliz de descobrir isso, o nome dela era tão diferente e tão legal de pronunciar. Tinha vários desenhos e 

objetos da mesma pessoa que me intrigou muito, descobri uma série de coisas sobre ela e usei algumas anotações da minha mãe de tentativa de interpretação. 

Descobrimos as seguintes informações: 
  Ela se chama Azanteua Não sabemos direito. ela era escrava, mas tentou deixar alguns rastros para seus futuros netos e assim por diante. Algo me 

intrigou muito, tinha um desenho numa pedra pequena e uma árvore. Isso me intrigou porque eu acho que já tinha visto essa árvore em alguns estudos da 

minha mãe antes dela ser levada.  
 Dei uma procurada nos meus estudos sobre essa árvore em comum, no mundo só existiu 45 dela e hoje estão todas distintas.  
 Eu estudei essa árvore por três dias, quando descobri uma coisa que talvez pudesse me ajudar muito. Essa árvore armazena água da chuva, o que é 

necessário para nascerem três sementes nas pontas da árvore. Quando a árvore armazena a água ela já manda parte desse armazenamento para as sementes que 

caem quando mais pesadas. Elas se adaptam com o solo rapidamente e nascem sem necessariamente águas diretas, e esse ciclo se repete indefinidamente.  
 Resumindo essa planta armazena água o suficiente para o ciclo da água que foi interrompido pela seca voltar pelo solo. Assim teremos água por um 

tempo indeterminado.  

 
Quando eu vi uma imagem do desenho da Azanteua logo me lembrei do colar que minha mãe me deu, aquilo não era um caroço era uma das sementes que 

tinham migrado por muito tempo pelos meus ancestrais sem ser plantada.  
Seguindo o passo a passo de como criar a árvore, durou em volta de 20 dias mais ou menos. 
O experimento deu certo, comecei uma plantação enorme com essas plantas perto do riacho seco, foi um sucesso, deu tudo certo no fim das contas. 
Depois de 2 anos a água já estava mais instável, e eu soube o que aconteceu com minha mãe, ela estava fazendo pesquisas que interessavam o governo 

então ela foi torturada até a morte para ela dar detalhes de sua pesquisa, o laboratório cresceu muito também, e essa foi minha história de vida.  
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JOÃO PAOLINI 

 

2189-  LAYO: 
 

Layo Caramuru é um jovem de 16 anos, que vive no fim do século 22, vive em uma sociedade do futuro em que nenhum ser 
humano vivo viu a luz do sol, pois, devido a uma guerra que ocorreu entre 2040 e 2049, a superfície do Planeta Terra virou 
inabitável, por isso, todos moram em um bunker subterrâneo, e uma nova sociedade foi se desenvolvendo lá. 

Layo é um menino que quer, mais do que tudo, ajudar sua família a sair da miséria, ele cedeu, com 15 anos de idade, 
metade do seu dia para trabalhar e dar melhores condições de vida à sua família. Ele, em 2189, descobre um baú cheio de 
coisas sobre seus antepassados, e se depara com um passado obscuro de sua família, e uma ação tenebrosa, que fez os 
Caramurus poderem estar vivos ainda, naquele abrigo subterrâneo. 
 

★★★★ 

 

A GUERRA DE 2040 

 

A guerra de 2040 foi a guerra conhecida como a Guerra Final, a guerra que acabou com a superfície do Planeta Terra, 
e ela ocorreu de 2040 até 2049. Ela foi uma briga centralizada entre o Brasil e a China, e o seu principal motivo: a água. Em 
2040, o maior e mais cheio rio do planeta era o Amazonas, ele assumiu o primeiro lugar após a grande Seca do Egito, que 
fez o Nilo perder 32% de sua água, e a China possuía o segundo maior rio do mundo, o rio Yangtzé. Porém, devido ao 
aquecimento global, todos os rios estavam em constante perda de água, junto dos mares, porém, os mares viraram posse 
dos empresários americanos, e eles eram controlados ao redor do mundo inteiro por guardas estadunidenses. Com essa 
situação, as duas maiores potências mundiais da época, depois dos Estados Unidos, a China e o Brasil, somente tinham para 
si os seus rios, que estavam em constante perda de volume, com isso, em 2044, começaram as brigas intercontinentais, 
entre as nações, pela água.  
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Muitos países já haviam perdido mais de um terço de suas populações por desidratação, e os EUA se recusavam a 
ajudar os outros países, pois eles tinham seus mares cheios de água, então, a briga começou a ficar tensa entre a China e o 
Brasil, os dois países não tinham boas proteções, como os Americanos, então começaram as ameaças. Durante dois anos, 
os dois países trocavam ameaças nucleares, como em uma nova Guerra Fria, porém, o que o Brasil e o mundo não estava 
ciente, é que os cientistas e engenheiros mais talentosos da Ásia estavam se unindo e colocando em prática o projeto 
Nautilius248, uma grande estrutura espacial que lançaria pequenas conchas do espaço, no Rio Amazonas, para coletar 
discreta, e lentamente, sua água. 

A China, durante mais um ano e meio, continuou ameaçando o Brasil, como uma distração, até que, em Março de 
2049 o Projeto Nautilius248 foi lançado, porém, um erro inesperado no sistema chinês fez com que a máquina espacial 
falhasse e começasse a cair sobre a América do Sul. Porém, a máquina era muito resistente e pesada, e a China ainda tinha 
um mínimo controle para conseguir que ela caísse lentamente, tempo suficiente para que os bunkers que já estavam sendo 
construídos, terminassem de fazer suas estruturas e que a maior quantidade de pessoas possível pudesse entrar neles, até 
que, em Dezembro de 2049, a Nautilius248 se chocou no Sul da Argentina, causando assim uma onda de destruição sobre o 
Planeta Terra inteiro, o colocando em chamas.  

A partir daí, os seres humanos restantes, que conseguiram dinheiro para comprar vagas, vivem debaixo da terra, 
criando uma nova sociedade, que pouco a pouco, foi se adaptando à nova maneira de viver. 
 

★★★★ 

 

A SOCIEDADE SUBTERRÂNEA 

 

Layo vive, junto da maioria dos Sul-Americanos sobreviventes, em um abrigo subterrâneo, localizado debaixo da Praia 
do Flamengo, no Rio de Janeiro. Esse local foi escolhido especificamente para facilitar a vida dentro do bunker, pois, o Rio 
de Janeiro é uma das cidades mais quentes do Brasil, o que ajuda no aquecimento natural do bunker, e tem o mar ao lado, 
o que é extremamente necessário para a coleta de água para sobreviver, pois, as pedras debaixo do mar são um dos únicos 
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lugares que possuem água, e, o último motivo é que esse é o principal bunker da América do Sul, e, o Rio de Janeiro, em 
2040, quando acontece essa guerra mundial, é a capital brasileira, então, por motivos políticos, econômicos, e de 
sobrevivência, esse abrigo foi feito debaixo da Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro.  
 E, para entrar nesse bunker, era preciso pagar 8.000 dólares por pessoa, por isso, muitas famílias venderam tudo o 
que possuíam, para conseguir uma residência no abrigo. 

Essa nova sociedade, inicialmente, em seus primeiros anos, era bem simples, as pessoas faziam tarefas para ajudar 
uns aos outros a conseguir sobreviver a essa situação de quase extinção da raça humana, porém, conforme os anos foram 
se passando, as coisas foram se complicando, as pessoas foram se dividindo em grupos políticos para tentar liderar o bunker, 
por isso começou a haver muitas brigas e homicídios entre os grupos políticos, com isso, a sociedade igual e justa, onde 
todos se ajudavam foi desaparecendo. Então, em 2072, um dos grupos conseguiu tomar o poder do bunker, assim 
reformando e criando muitas novas coisas dentro do bunker, criando leis e regras que começaram a se assemelhar muito à 
sociedade que vivia sobre a o chão, 30 anos antes, com cadeias, punições por diversas coisas, empregos, moedas, o que 
eliminou totalmente as igualdades dentro do abrigo, pois, as famílias que eram mais próximas aos líderes ganharam grandes 
posses, enquanto outros, que eram contra esses líderes, não ganharam praticamente nada.  

Um século depois, após muitas e muitas mudanças, porém, mantendo essa estrutura que começa a ser desenvolvida 
em 2072, em 2189, o bunker é organizado desta forma: 

Ele contém 6 andares, o primeiro, o mais abaixo é o andar Classe 1, onde ficam os mais pobres, vivendo em residências 
coletivas, depois vem o andar Classe 2, onde as pessoas vivem em pequenas residências familiares privadas, depois a Classe 
3, onde ficam os que têm um bom trabalho, e vivem em residências bem boas, grandes, e por último, o andar que é duplo, 
que são os andares da Classe 4, onde moram os mais ricos, que têm residências imensas, e há ainda mais dois andares que 
são andares para o lazer coletivo e trabalho, além de pequenos andares de administração e controle dos sistemas do bunker. 

Por conta das Classes, o objetivo da vida da maioria das pessoas é subir de andar, o que significaria uma melhor 
qualidade de vida e mais respeito dos outros, pois quem mora nos andares de baixo são considerados inferiores por todos 
os outros acima e podem fazer menos coisas e acessar menos áreas de lazer do que os de Classes mais altas, e, também, há 



 195 

uma estrutura de pena criminal, que, dependendo da gravidade do crime, o detento pode ser obrigado a descer uma Classe, 
ou, se for um crime de alta gravidade, ele pode ser rebaixado completamente à Classe 1. 

E, nesse tempo, não existe mais o mesmo tipo de racismo que conhecemos, pois não existem mais peles das cores 
que nós estamos acostumados, todos os seres humanos têm uma cor de pele semelhante, um tom de cinza bem claro, que 
são os descendentes de brancos, e os que tem uma pele um pouquinho mais escura, porém, quase nada, é um tom de cinza 
um pouco mais forte, são os que tinham famílias com gente de peles morenas ou negras, que é o caso de Layo, que tinha 
praticamente todos os seus ascendentes negros. Porém, ele não adquiriu mais essa herança, e, isso aconteceu por conta do 
tempo que a humanidade passou debaixo da terra, pois, as peles mais escuras foram começando a existir devido à evolução 
e  adaptação do ser humano em lugares muito quentes, onde o organismo dos seres de pele clara começaram a criar defesas 
naturais contra o clima e o sol muito quente, essa defesa foi, principalmente, a perda de pelos no corpo, para resfriar mais 
o corpo, porém, após perder o pelo, a pele das pessoas começaram a escurecer por conta da exposição maior ao sol, porém 
isso não foi passado adiante por conta da ‘’não exposição’’ ao sol e ao clima frio. Dentro do abrigo subterrâneo em que Layo 
vive, não há sol, e lá dentro a temperatura gira em torno de 8º e 12º graus, então ninguém desta geração mais nova possui 
pele escura.  
 

★★★★ 

 

LAYO 
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Layo Caramuru é um menino de 16 anos, que vive com sua família em uma residência privada nível 1, na Classe 

2, ele tem uma família muito pobre, que, após o seu nascimento,  pela primeira vez na história da família Caramuru 
no abrigo, devido ao aumento de gastos, teve de ser rebaixada, à Classe 1, e, após descobrir isso, Layo fica muito mal 
e começa a se sentir culpado por saber que por conta de sua existência, sua família vive tão mal, então, aos seus 15 
anos, ele começa a trabalhar na sessão agrícola, assim perdendo muito de seu tempo livre para ganhar dinheiro, 
porém, pouco mais de 1 ano depois, ele consegue fazer sua família ser promovida de volta à sua residência tradicional, 
na Classe 2. De volta à Classe 2, em 2189, Layo descobre um baú cheio de coisas sobre seus antepassados, e se depara 
com um passado obscuro de sua família, e uma ação tenebrosa, que fez os Caramurus poderem estar vivos ainda, 
naquele abrigo subterrâneo. 
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★★★★ 

 

1. 
A DESCOBERTA 

 

Layo corre pelos corredores da Classe 2, passa por diversas residências familiares, por seções de lazer  coloridos e 
alegres, atravessa corredores e corredores mal iluminados e com mau cheiro, típicos da ala oeste da Classe 2, até que, 
finalmente, no fim do Corredor 7, da ala sul, ele se aproxima da discreta porta cinza, em que no meio está escrito, em uma 
comprida placa de led: CARAMURU.  

A sua residência. Enfim, ele chega em sua casa, e, aos prantos, abre a porta após escanear sua íris, bate a porta atrás 
de si, ele está muito cansado, o suor escorre por suas costas, foi por muito pouco, por muito pouco... Mas ele conseguiu 
escapar, e, agora, ele tinha em suas mãos comida suficiente para pelo menos 3 semanas. Então, morto de cansaço após 
correr quase 2 quilômetros sem parar, ele deita-se no chão da entrada de sua residência, encosta suas vértebras uma por 
uma no chão gelado de metal e relaxa, solta suas pernas e braços no chão. 

Porém, enquanto relaxa, ele sente que o chão está levemente solto debaixo de seus pés, então, com muita curiosidade 
e um pouco de preocupação, ele se levanta, e vai averiguar o piso de metal claro. Ele ordena para que a luz se acenda, e a 
traz para perto de onde está, olha para o chão e vê um leve desregulamento nas barras de metais que se enfileiram 
perfeitamente formando o piso de sua residência, então ele encosta nessa parte do chão e percebe que está solto, como se 
fosse uma abertura escondida. Ele se agacha no chão e começa a empurrar aquele local, até que ele se abre, e Layo encontra 
um pequeno espaço escondido debaixo do piso, onde há um baú prateado de ferro. Ele se debruça dentro do buraco e pega 
o baú, que aparentava estar cheio. Com muito esforço, consegue retirá-lo de dentro do esconderijo, e o coloca ao seu lado, 
é um grande baú de ferro, com uma fechadura antiga. Layo tenta abri-lo, porém está trancado, ou seja, só resta achar a 
chave para abrir o baú.  

Então, Layo, cansado, começa a pensar em muitas coisas, os pensamentos em sua cabeça vão a milhão, ele começa a 
refletir o porquê de haver um baú escondido debaixo do piso da residência de sua família, será que era de algum antecessor 
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dele, de algum parente do passado? Ele chega à conclusão de que sim, pois essa residência sempre fora de sua família, até 
o dia em que ela foi rebaixada à Classe 1. Porém, depois a família Caramuru retornou à Classe 2 e retomou a residência, 
então, provavelmente sua mãe saberia do que se tratava o baú. Então, será que deveria dizer a ela e arriscar perder um 
grande conhecimento caso fosse algo proibido? Ou não, ele não contaria nada à sua família, para não correr o risco de não 
poder descobrir do que se tratava esse baú escondido debaixo do piso?  Ele pensa um pouco e no fim decide que prefere a 
segunda opção, com isso, ele começa a pensar onde poderia estar essa chave, já que é algo de sua família, a chave deve 
estar em algum lugar na residência da família.  

Layo, então, passa dias procurando e pensando, em suas horas livres de seu novo trabalho na sessão agrícola, sobre 
onde poderia estar a chave que abriria o baú. Até que, cinco dias depois, após analisar bem a fechadura do baú, ele consegue 
conectar a herança de sua família com o baú escondido no chão e, com isso, ele descobre que a chave para abrir o baú é seu 
colar, o colar que todos os Caramurus recebem após completar 8 anos, um colar que representa a família Caramuru, e que, 
analisando a fechadura do baú, Layo descobre que coincide perfeitamente ao formato do pássaro Carcará, de penas de fogo, 
feito de metal, que está pendurado em seu pescoço. Então ele se prepara, pega seu colar, segura o pássaro de ouro e o 
encaixa na fechadura. O baú faz um leve ruído de metal e abre. 
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Logo que Layo abre o baú, de dentro dele sai uma nuvem de pó. Depois que ela se dissipa, ele olha para dentro do 
baú e de cara encontra uma carta, escrita em sua capa: À FAMÍLIA CARAMURU. 
 

2. 
A CARTA 

 

Layo, então, abre a carta e começa a ler: 
 

''Caro descendente Caramuru,  
 

se você encontrou o esconderijo onde esse baú estava escondido, significa que você já está, de acordo com meus cálculos, 
no fim do século 22, eu, Lara Caramuru, filha de Dante Caramuru, fiz este esconderijo em 2051. Planejei que o piso desta 
residência vá se deteriorando ao longo do tempo para que, aproximadamente em 2190, o esconderijo se torne visível. Espero 
que tudo tenha ficado bem, pois, em 2051, as coisas estão começando a ficar tensas aqui no bunker, com grupos se 
separando e brigando, dá medo de sair de nossas residências, mas enfim… Dentro desse baú eu coloquei diversas coisas que 
irão explicar o passado obscuro de nossa família, e o porquê de termos chegado nesse bunker, o porquê da família Caramuru 
ter sobrevivido à Guerra Final. 
 Eu irei explicar as coisas e enquanto explico, irei relacionar as coisas escritas aqui com os objetos e livros que se 
encontram dentro desse baú.  
 Primeiramente, Dante Caramuru (se você está lendo essa carta por volta do ano de 2190) deve ser seu tataravô. Dante, 
o meu pai, ele era um homem negro que tinha sobrepeso, por isso ele sofria bullying e racismo em todo lugar que ia. Ele 
vivia na época da Ditadura Militar, e a história que eu vou contar se passa em 1972, quando Dante tinha por volta de seus 
vinte e poucos anos. Nós, naquela época, éramos, eu, minha mãe e o Dante. Meu pai era um professor de filosofia em uma 
escola pública do Rio de Janeiro, a cidade acima de nossas cabeças. Ele era um homem que militava contra a Ditadura Militar, 
contra o governo. 
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Quase todas as informações que eu irei te passar aqui estão escritas no livro de capa vermelha chamado: Minha Vida 
e Minhas Histórias, de Dante Caramuru. Que foi o livro que meu pai escreveu durante sua vida toda, porém nunca foi 
publicado. 
 Um dia, Dante entrou para um grupo de militantes que não o aceitavam do jeito que ele era, todos faziam piadas 
quanto a sua gordura, seu peso, porém, ele continuava indo ao ponto de encontro, quase todos os dias, para organizar junto 
aos outros o ataque ao Banco Central, para recuperar o dinheiro e as riquezas que a nós antes pertencia, a nós negros. Mas, 
meu pai foi se cansando cada vez mais, tanto de todos os dias ir às ruas, em manifestações, protestar, tanto de todos os dias 
chegar ao estabelecimento de reuniões do seu grupo de resistência e ouvir risadas e gozações por todos os lados sobre seu 
peso. Porém, ele foi segurando essa raiva dentro de seu corpo por meses e meses, lutando todos os dias, e sofrendo, até 
que ele resolveu que não queria mais, ele não queria mais sofrer e lutar todos os dias, sendo que nunca terminava bem, 
nada mudava, ele continuava pobre, continuava tendo dias em que tinha de ceder a sua comida para que eu pudesse me 
alimentar bem e não ficar doente. Ele perdeu a esperança, perdeu suas forças. No dia 28 de setembro, então, ele escreveu 
uma carta ao governo militar, leia essa carta, você irá encontrá-la no livro dele, na página 81. Mas eu preciso avisar que está 
escrita em inglês, então, caso você não consiga ler, coloquei também neste baú, um dicionário inglês-português, então pegue 
os dois, leia e depois volte a esta carta.” 

 Layo então, coloca a carta de volta no baú, surpreso com as informações todas que estavam chegando à sua mente, 
sobre seu tataravô que ele nunca conheceu, e o que será que seria essa ação tenebrosa e esse passado obscuro da família 
Caramuru que os fez estar vivos? O que será que Dante iria fazer? Com todos esses pensamentos borbulhando em seu 
cérebro, com seu corpo elétrico, ele abre de novo o baú, escondido novamente debaixo do piso da entrada em busca do 
livro vermelho de Dante. 
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 Ele o encontra no fundo do baú prateado, debaixo de alguns 
objetos retangulares, com uma forte cor dourada, é um pequeno livro, com uma capa vermelha escura, com pequenas 
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ranhuras e rasgos nos cantos, e, no meio da capa, está escrito em letras pretas: Minha Vida e Minhas Histórias - Dante 
Caramuru. 
 O livro está coberto com uma camada de pó, que Layo retira com um sopro bem forte, então, ele abre o livro e vai até 
a página indicada pela sua bisavó Lara, na carta. Virando as páginas ele encontra diversas ilustrações e fotos do mundo 
exterior e de Dante, Layo sabe que depois de ler a carta de Lara, ele vai ficar horas somente admirando o Planeta Terra pelas 
pequenas fotos quadradas, deitado em sua cama. Ele folheia o livro e encontra uma fotografia com a legenda Dante 
Caramuru embaixo, então significa que aquele era seu tataravô? O homem que fez os Caramuru estarem vivos?  
 

Depois de alguns minutos virando lentamente as páginas, ele chega à página indicada, a página 81, lá ele encontra uma 
fotografia antiga de uma carta escrita na língua inglesa antiga, então ele pega o dicionário, um pequeno livro azul, e começa 
a ler a carta do livro: 
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“From: Dante Caramuru 

Rua Tenente Lopes Ribeiro, nº69, Cordovil. Rio de Janeiro, RJ, 21250-450 

September 30, 1967 

Recipient: Tenente Bruno Berg Avenida J. Figueiredo, nº1010, Tijuca. Rio de Janeiro, RJ, 20530-100 

 

Dear Bruno Berg 

Hello, my old friend Tenant, who sent you this letter was Dante Caramuru, I remember when I worked at your house, as you 
were a little boy, in 1953, I was your philosophy teacher, do you remember me? You loved me, whenever your parents 
disrespected me because of my skin color, you got upset and angry. Anyways, how are you? I would like that you, since you 
are someone so important and you have so many friends and companions in the army and government, that you give this 
letter in secret to the highest ranking man you can, in the military government, I am offering a very important service to the 
military. Everything is well explained in the letter below, in case you want to know what it is about before handing it over to 
another person, thank you very much, I hope everything works out, thank you, Dante Caramuru. 
 

Hello, my name is Dante Caramuru, I am a philosopher and teacher in Rio de Janeiro, I am black, poor and I have already 
participated of many resistance groups against the military government, however, none of them worked, I fought a lot, I’m 
fighting since 1964, I participated of many student revolts, protests, manifestations, but nothing worked, so I got tired of 
fighting, and now, all I want is to give peace to my family, I don't want to live in a miserable wooden house in Cordovil 
anymore, I want to give my family happiness, even if for conquering that, i will be destroying the lives of some people, i 
accept that, because my suffering is indescribable, my wife deceased recently, and since then, all I see in my two children is 
sadness, I can’t stand to leave my house every day, go to the street to protest, with the knowledge that I can never return, 
and my children can be alone. I got tired of fighting, so the reason for this letter is to offer my service to the military 
government, I can pass on advanced and confidential information about the communist and student attacks and revolts to 
you, in exchange for money, I want to provide better living conditions for my family, so this letter that I send to you in English 
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for not having much risks of being caught and red, is to offer my service as a secret agent, infiltrated in the groups of 
resistance to dictatorship, but I must here make it clear that I do not support anything that you believe, what I want is just 
to pass on the information to you and then receive the money, my address is: Rua Tenete Lopes Ribeiro, 69, consider my job 
offer, I expect the answer soon. 
 

Graciously 

  

Dante Caramuru” 

 

Depois de ver a carta, ainda cheio de dúvidas, Layo devolve o livro ao baú, e pega de volta a carta de Lara. 
 

 ''Como pode ver na carta de Dante, ele ofereceu serviço ao governo militar em troca de dinheiro. Depois disso, meu 
pai vai fazer falhar o ataque e entregar todos os seus companheiros de resistência aos militares, em troca de dinheiro, eu 
consegui descobrir em seu livro, que foi por volta de um milhão de reais.  

Dante, claro, sofre um pouco por ter levado à tortura muitas pessoas com o mesmo pensamento político e social dele, 
porém, ele não sofre tanto, por pensar que está fazendo uma espécie de vingança. Então, após conseguir o dinheiro, nos 
levou apressado para o aeroporto do Rio, e voamos no mesmo dia para a Suíça. Ele nos fez viajar para não correr o risco de 
algum outro grupo de resistência machucar-nos após descobrirem a sua traição. 

Ficamos anos e anos na Europa, meu pai e minha mãe arranjaram lá trabalhos estáveis, eles ainda sofriam por conta 
de suas cores de pele, porém, isso não os afetava muito mais, pois estávamos felizes e seguindo nossas vidas. 

Após eu completar a faculdade de história, na Alemanha, em 1992, eu voltei ao Brasil, com outro sobrenome, para 
que não corresse risco de ainda ter alguém que reconhecesse o sobrenome Caramuru como o do meu pai, e querer me 
atacar. Éramos uma família razoavelmente rica, eu fui e voltei para a Europa diversas vezes, para visitar meus pais na Europa, 
até que em 2012, aos meus 34 anos, eu recebi uma mensagem de meu irmão, que ainda morava na Suíça, de que Dante 
havia falecido por um ataque cardíaco, por problemas relacionados à gordura, ele tinha 65 anos, depois dessa notícia eu 
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fiquei arrasada e voltei à Suíça para juntar as coisas dele e tomar conta de todas as burocracias após a morte de meu pai. 
Achei muitas coisas dele guardadas, escondidas em seu cofre, coisas que ele nunca havia me mostrado, nem à minha mãe. 
A maioria dessas coisas estão nesse baú, porém, parte dessas coisas eu fiz de tudo para que virassem heranças e tradições 
da família Caramuru, como o colar que abre o baú, eu deixei uma cópia dele aqui, como muitas outras coisas. 

Porém, todo o objetivo desta carta era mostrar a  você, do futuro, as profundezas de nossa família, e este motivo 
trágico que nos fez conseguir comprar um lugar neste bunker. Deixei o baú escondido para que ele só apareça daqui a muito 
tempo pois não quero que isso de alguma forma possa fazer mal à minha família atual, caso alguém errado encontre-o. Eu 
espero que tudo dê certo e que tudo esteja bem aí no século vinte e dois. 

Então, eu deixo com você muitos objetos e livros relacionados à história da nossa família, e, junto deles, cadernos 
explicando o significado e a origem dos mesmos. 

Espero que você se divirta com eles e descubra muitas coisas, boa sorte. 
 

Lara Caramuru, 
 

2051.'' 
 

 

 

 

 

 

João Paolini Carvalheiro 
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JOÃO TORRES 

O mundo já está perdido há anos 

 

   

 

7h25. O cacetete bate no meu corpo, sinto muita dor, não entendo por que eu sou agredido, afinal fiz meu trabalho 
certo e por completo.  

Ultimamente ando preocupado com a minha mãe, ela está com alguma doença. Ela fica em casa o dia inteiro, sem 
dinheiro para poder ir para o hospital. 

Enquanto isso, eu fico sofrendo por diversão, eu não entendo,  como já não bastasse fazer um crime ainda sofrer 
dentro da prisão mentalmente e fisicamente. 

Você deve estar se perguntando que crime eu fiz para estar na prisão? Simples. Roubei um saco de arroz para minha 
mãe e eu comermos, com isso fui preso por dois anos. 

Tudo na vida está ficando tão triste, tão solitário, me lembro de como era aquele mundo onde todos se ajudavam, se 
respeitavam, era muito mais inteligente, um mundo feliz, mas agora o que importa é você, suas propriedades e seu dinheiro. 

Milhares de pessoas estão morrendo por falta de comida e o governo ignora isso, trata como se estivesse tudo bem, 
ao contrário de ajudar, eles criam robôs para ver se você rouba comida, eu fui pego por um desses robôs. 

O desenvolvimento da tecnologia fez com que os humanos ficassem cada vez piores, a gente achava que a gente 
tinha controle e dominação de tudo neste planeta, por isso os humanos são egoístas. 

Mas o que eu posso fazer? Os humanos são o verdadeiro erro desse planeta. A tecnologia sempre foi um lado 
obscuro para os humanos, um lado que estraga as pessoas, um lado que traz ódio, dor e raiva. 

Eu gosto muito de escrever, então estou com meu caderno e minha caneta sempre no bolso esquerdo do meu 
casaco, quando está sol eu guardo no bolso direito da minha calça. Gosto de aprofundar o que as pessoas pensam, 
enxergam, entendem, e anoto tudo isso no meu caderno. 

Quando eu era pequeno, minha mãe sempre falava bem de mim, me alegrava e eu sempre retribuía escrevendo 
como eu gostava dela, normalmente eu escrevia errado. 

Basicamente assim está sendo minha vida hoje. 
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    Caderno    

 

Olá, meu nome é Maria, tenho 35 anos e sou negra. Trabalho limpando (faxineira), para ser sincera, eu gosto muito 
do meu trabalho porque eu me sinto ajudando o mundo. 

Muitas pessoas não ligam para o meu trabalho, mas o meu trabalho é essencial para que as pessoas consigam viver 
em um mundo mais limpo. 

Várias pessoas já falaram mal de mim por causa da minha cor.  Um dia um cara de uns 40 anos jogou o lixo no chão 
literalmente na minha cara e me mandou limpar, eu simplesmente limpei o que ele fez e saí de perto dele. 

Meu irmão foi preso por vender drogas e eu sempre o visito uma vez por semana, quando estou lá sempre fico vendo 
um cara que sempre está com um caderninho de anotações, tenho muita curiosidade para ver o que ele fica escrevendo e 
pensando, mas nunca consigo falar com ele. 

Teve um dia que eu fui visitar meu irmão e eu perguntei sobre o cara que sempre estava com o caderno na mão, 
meu irmão falou que ele era doido. Fiquei com mais interesse ainda de conhecê-lo. 

Falei com o policial e consegui falar com ele, me apresentei para ele e ele foi super simpático falando comigo, eu 
comecei a visitar a prisão duas vezes por semana, uma vez para falar com meu irmão e a outra para falar com o José, que 
eu tinha acabado de conhecer. 

O José sempre me tratava bem e a gente sempre falava sobre o que acontecia na nossa vida, de como a gente sofria 
por causa da nossa cor, como a gente não conseguia ter uma vida agradável sem ter que ficar sofrendo. Ele me entendia 
muito e eu sempre ficava feliz de vê-lo, e ele também. 

Ele me deu o caderno e disse que era um presente, eu fiquei muito feliz e ansiosa para ver o que ele tinha escrito no 
caderno.  
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 Ele escrevia histórias, perguntas, tudo sobre tempo, humanos e a vida. Eu gostei bastante do estilo de escrita dele, ele 
falava bastante de política também, destacando as ações dos políticos e seus pensamentos. 

Eu li todas as histórias que ele escreveu e a mais bonita foi um texto bem simples e pequeno que a mãe dele escreveu para 
ele de uma memória que era assim:   
 

Meu querido você é tudo para mim, quero que você saiba que eu estou com uma doença muito grave, eu queria muito poder 
fazer algum programa com você, mas quando a gente não pode fazer alguma coisa a gente pode lembrar do que já aconteceu 
com a gente. Lembra daquele dia que você tinha ido muito bem nas atividades da sua escola e a gente foi comemorar tomando um 
sorvete naquela praça que a gente apelidou de sucesso, a gente sempre ficava na sombra observando os brinquedos e as vezes 
você ia nos brinquedos e ficava brincando enquanto eu ficava olhando para você, quando você percebia que eu estava olhando 
para você, você sorria. essa foi a praça que a gente sempre ia quando a gente fazia algo gentil e solidário. Quando você ficar 
desanimado, triste e sem vontade de fazer nada, lembre de mim e sorria.  
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Eu confesso que chorei depois de ler esse texto, porque ele lembrou muito meus pais. Eu achei incrível o jeito que os dois 

escreviam, porque eles conseguiam expressar o que eles queriam e eu me imaginava na praça vendo os dois sorrindo.  
Hoje eu conversei com ele sobre o texto que eu li e achei uma ótima conversa. A gente falou sobre as nossas memórias e a 

nossa infância. Sempre é muito bom falar com ele, porque ele parece que me entende, ele parece que sabe o que eu penso 
quando eu leio as histórias dele. 

Dois anos depois, José sai da prisão, sua mãe morre por causa da sua doença e o José começa a morar comigo. A gente 
tem dois filhos lindos, o Matheus e a Laura, o Matheus puxou o pai, adora escrever e a laura gosta muito de dançar que nem eu. 
Todo sábado a gente vai na praça "sucesso" como um lugar para se divertir.  
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KADU 

 

Um sonho possível.  

 

Havia uma família que morava no Capão Redondo, um dos lugares mais perigosos para se morar, ali 
morava uma família com três crianças e uma mãe, o pai das crianças abandonou a mulher para viver entre as 
drogas.  

A mãe trabalhava das 4 horas da manhã até às 8 horas da noite, quando ela ia sair para trabalhar, ela 
sempre acordava o irmão mais velho chamado Carlos, de 15 anos, avisando ele que ela já estava na hora de ir 
trabalhar.  

“Ela deixava um bilhete de um dia atrás”   
    Mãe: 

"- Carlos, eu vou ir trabalhar e cuide dos seus irmãos, a comida já está pronta, o feijão já está cozido e 
temperado, está na geladeira, o filé de frango já está temperado, só falta vc fritar. A mãe ama vcs. ” 

   Atrás da folha está a lista de tarefas de casa antes de ir brincar na Rua. 

                                    Tarefas 

1-Varrer a casa. 

2- Arrumar a cama. 
3- Ir comprar pão. 
4- Lavar a louça depois do almoço. 
5- Varrer o quintal. 
6- Pode ir brincar. 
 

O Carlos acordou a seus irmãos, o Pedro tinha 5 anos e o Júlio tinha 11 anos de idade.  
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Três anos depois,  as crianças já estavam mais velhas, o Carlos tinha 18 anos, o Pedro tinha 8 anos e o 
Júlio já tinha 14 anos.,  sua mãe não estava mais conseguindo dar conta das contas de casa, mas também tinha 
outro problema à frente: o Carlos começou a andar com os meninos que faziam coisa errada na vida , ele 
começou a fumar maconha escondido da mãe, mas o Júlio não estava de “toca” ele sempre sabia onde o Carlos 
estava, com quem ele andava, com quem ele fumava. 
  O Carlos começou a traficar drogas para ajudar a mãe a pagar as contas, mas o'Júlio, irmão dele, sabia 
que ele estava traficando e quis conversar com ele a sós. 
    Júlio: Mano, Carlos, sai dessa vida mano, não vai te levar a lugar nenhum. 
   Carlos: Você está falando de que, Júlio ? 

    Júlio: Mano, você não acha que eu sei que você está começando a traficar! Para ajudar a mãe, mano, sai 
daí, cara, eu não quero perder meu irmão porque ele morreu trocando tiro com os policiais ou foi preso, já não 
basta o cara da rua de cima que morreu de overdose? 

 

 Mas Carlos não podia falar que uma vez traficando não teria como sair dessa vida, porque os caras avisaram. 
 

Dois dias antes, os caras avisando o Carlos:  Carlos, uma vez traficando não tem como sair, porque essa 
porra não é brincadeira, se você sair você vai morrer, e a maioria das pessoas que sai do tráfico é caçado para 
morrer ou elas acabam sendo presas, porque lá elas estão mais seguras! Você entendeu?! 

Carlos: Sim, poh, eu entendi! Agora me passa um oitão e para onde eu vou? 

O dono da boca: Calma, Carlos, 
 não é assim, poh! amanhã você vem aqui para  a gente resolver. 
Carlos: Ok. 

 

Voltando ao presente, Carlos estava conversando com o  jJúlio. 
 

Júlio: Mano, Carlos, sai dessa vida, mano, não vai te levar a lugar nenhum. 
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   Carlos: Você está falando de que Júlio ? 

    Júlio: Mano, você não acha que eu sei que você está começando a traficar! Para ajudar a mãe, mano, sai 
dai, cara, eu não quero perder meu irmão porque ele morreu trocando tiros com os policiais ou foi preso, já não 
basta o cara da rua de cima que morreu de overdose? 

 

    Mas Carlos não podia falar que uma vez traficando não teria como sair dessa vida, porque os caras avisar 
tomou. 
  Carlos : Júlio, não conta para mãe, deixa que eu me resolvo, com ela, se não o bagulho vai ficar "louco" 
para o seu lado, tendeu?! 

• Sim, irmão.  
• Agora vai jogar bola e levar o Pedro para brincar com você. 
• Ei Carlos, me dá dinheiro? Para comprar doce pra nós dois. 
• Toma , agora mete marcha.  
• Falow, irmão. 

 Nesse mesmo dia, estava tendo uma troca de tiros e aí ele teve que deitar no chão. mas a troca de tiros 
tava tendo de policial para e os ladrões, mas o Carlos tinha acabado de ir pegar uma bucha de 
mach@nha.  
Carlos- Meu deus me ajuda por favor.  
O Carlos estava com medo de ser enquadrado, porque ele sabia que ele poderia ser preso ou apanhar 
dos policiais, más quando a troca de tiro acabou, o policial falou.. 

 

   -Policial: Levanta aí neguinho, encosta na parede cruza os dedos e abre as pernas. 
    -Carlos: Puta merda, mano logo eu !! ferrou. 
    -Policial: Tem passagem ?  
    -Carlos: Não, policial. 
   - Policial : Abre os braços que eu vou te revistar.! Está com             alguma coisa errada ai neguinho ? 
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   Nesse momento o Carlos estava suando muito, porque ele sabia que ele poderia ir preso e ele sabia a 
tristeza que ele poderia dar para mãe dele. 
   Até que o policial colocou a mão no bolso e achou um pouco de machon@. 
 Em seguida ele foi conduzido para dentro do carro porque ele seria preso, por estar com drogas. Logo 
após esse ocorrido os policiais levaram ele para casa da sua mãe para ele se despedir dela, quando ela 
viu o filho dela dentro do carro da policia ela falou. 

• O policial por favor tira ele da minha frente. 
• Sim, senhora. 

  Um dia depois ele já preso, ele recebe uma carta do irmão dele. 
 

                                                Carta 

      
     Oi irmão aqui é o Júlio, só fiquei sabendo que você foi preso quando eu cheguei em casa, chorei muito, mas 
fazer oq ?! eu te falei mas você não me escuta. eu não dormir nada até agora chorei muito, más pode deixar eu 
vou cuidar de todo mundo aqui por vc e te prometo que eu nunca vou tocar em uma arma, mas também eu fiz 
essa letra para vc pensar e saber como eu me sinto e como a mãe ta. eu me inspiro em você te amo . 
                                        LETRA 

 

Espera um pouco, para e pensa e controle com as droga 

Que um barco sem direção, o mar leva pra rocha 

A viagem é muito louca e sempre perigosa 

E tá transformando em zumbi vários truta da hora 

E lembra daquele parceiro que era atacante na quadra e com a mina? 

Sempre avançado no tempo, pelo linguajar e pela picadilha 

Dançava um break com nóis, sabadão quando tinha escola da família 
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Tá desandado no óleo e de bom exemplo, virou parasita 

É que o beck enrolou e a brisa bateu na mente injuriada 

É que a nota enrolou, ele tava na hora errada com a banca errada 

Quando a brisa bateu, o convite foi feito, a atenção desviada 

Prejudicou, perdeu tudo o que tinha 

A família, os amigo, hoje não tem mais nada 

Enquanto a lata chacoalhar 

E a ilusão for a sensação de ser mais poderoso 

Vários vai memo se arrastar 

Que a Cracolândia tá lotada de curioso 

Enquanto a lata chacoalhar 

E a ilusão for a sensação de ser mais poderoso 

Vários vai memo se arrastar. 
irmão te amo se cuida . 
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LAURA 

 

Primeira Parte  

 
A noite era chuvosa, as gotas embaçavam as janelas e umedeciam as plantações de cana de açúcar, cujo cheiro se misturava ao perfume 

da dama da noite e criava um clima memorável. 
 A respiração abafada de ambos, os corações em turbulência, a esperança fresca quase palpável de uma nova vida. 
O desejo de se chamar mãe, o amor à criança sobrepujava seus medos. 
Danso mamava o leite do seu seio, ouvia cantigas vindas de sua voz, se alimentava de sua comida, mas, ao dormir, no entanto, era 

coberto por mãos que não eram as suas, beijado na testa por lábios que não eram os seus. 
Não lhe parecia justo. 
Sua Senhora pariu Danso, mas o nomeara Tomás, sem se importar que Ayana dera à criança um outro nome, um nome valente. 
Para Sua Senhora, Danso era um símbolo de prosperidade e riqueza, um espelho que transparecia, por meio de roupas nobres, sua 

fortuna e elegância. 
Não lhe importava que Danso contraía irritações com as calças de veludo, que seus dedos curtos se arrepiassem com as luvas ásperas, 

e que suas pernas se atrapalhassem com os sapatos apertados. 
Sua Senhora não queria o bem do menino. 
Temia que aquela gente, se o criasse, faria dele um homem, e então ele cresceria como um dono de escravos. Como seu pai., embora 

corresse mundo que a cor mais escura de sua pele evidenciasse a todos que vinha de alguma linhagem impura, nunca explicada. Nunca nem 
sequer falada. Nem sequer na senzala. 

Ayana nutria um ciúme doentio de Sua Senhora. 
 Danso a enfeitiçara com seus cabelos cor de palha e seus olhos de mar. Nenhuma outra criança de quem já cuidara gerara nela tanto 

amor; os outros haviam sido sempre tolos, fracos, ingênuos.  
Danso era corajoso o suficiente para amá-la. 
Não sabia como se daria sua vida no quilombo, o que faria, mas confiava inteiramente no ancião Adisa, e pusera a felicidade em suas 

mãos.  
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Contara a Adisa que traria Danso. De início, o ancião não achara boa ideia, branco em meio de preto é matança, disse-lhe - mas Ayana 
o contrariava, dizendo: não se preocupe, ancião, ele é preto de alma. 

Danso não era branco violento, nem branco era: era mestiço. Era nisso que acreditava. 
Danso seria homem trabalhador, e sem dúvida seria o predileto do Ancião. 
Pediria a alguém para ensinar-lhe a ler, porque embora não soubesse ou considerasse necessário, queria poder exibir Danso como um 

homem sábio, estudado. 
Ayana só levava consigo a roupa do corpo, e, claro, o neném. 
Pensava apavorada no dia em que Danso amaria outra mulher, sentindo desejos impuros. Desejava que a criança fosse conservada 

criança. 
Afinal, tudo o que possuía fora-lhe dado por Sua senhora, e pretendia esquecê-la.  
Todos da casa estavam dormindo, e divertia-se em imaginar a preocupação de Sua Senhora, quando pela manhã procurasse Danso e 

não o encontrasse. 
Assim, com todos os seus pensamentos embaralhados, lançou-se  à mata densa e escura. 

       Segunda Parte 

 
Em 1776, algo determinante ocorre no exterior, um acontecimento que impacta a mente colonial, e mais importante, a dos colonos. A 

independência americana da metrópole inglesa desencadeia uma esperança de mudança, um movimento estruturado de senhores de te rra 
contra Portugal, e de quilombolas contra seus senhores. 

Retrocedendo cerca de uma década, estamos no ano da fuga de Ayana, algo que não gera tamanha comoção, mas é um marco de 
resistência pessoal, no qual o amor transcende a violência. Pelo menos, era nisso que Ayana queria acreditar. 

Danso foi criado em uma conturbada mudança de cenários, na qual características físicas e culturais híbridas marcavam sua liberdade.  
Não era branco violento - nem branco era, era mestiço. 
Não era negro impuro - nem negro era, era mestiço. 
Não era nascido no quilombo - tomara parte de uma fuga como projeção do amor de uma escravizada.  
Ele era a falha no sistema da constante oposição ética, da opressão estabelecida. 
E cresceu assim. 
As questões se revelaram cedo, mas foram ignoradas pelas fantasias infantis de uma criança. Qualquer um via, menos ele e, cla ro, 

Ayana. 



 218 

Com o nascimento de Bonami, irmão mais novo de Danso, a composição familiar mudou. Revelou-se o amante de Ayana e os problemas 
passaram a ser abertamente reconhecidos.  

Talvez tenha sido isso o primeiro vislumbre de Danso: de que não era considerado igual, de que era visto por muitos como inim igo. A 
atenção e os elogios em excesso a Bonami, comprovavam o que temia e agora podia ver crescer todos os dias diante de seus olhos atentos: 
Bonami era negro, nascido quilombola, enquanto ele era a segunda geração dos senhores de terra Amaral. 

A inquietação se agrava exatamente ao mesmo tempo em que se tornou homem, e agora estamos no ano de 1776. Danso estava 
envolvido em um caso com a neta de Adisa, Nala. Naquela idade, o amor nascendo, era difícil para qualquer um ignorar aqueles dois. 

Aren, pretendente declarado de Nala, enfurecido às veias, difama fervorosamente Danso, desqualificando-o para participar de qualquer 
ação comum, de qualquer revolta local. 

Homens não guerreiros são fadados a uma eterna vergonha, para si, para sua família, para seu povo. 
Danso vivia meses de solidão, por uma paixão proibida, por ser mestiço, por não pertencer a lugar nenhum. Perambulava sempre sozinho. 
Quando, em uma de suas andanças, encontra Cabiria. 

         Terceira Parte 

 
Cabiria era uma linda menina filha de senhores de engenho, como ele. 
Danso via-se em Cabiria - os mesmos olhos azuis, um nariz fino. 
Reconhecia-se nela. 
Amá-la era como amar a si mesmo. 
Ela, no entanto, era muito moça para sequer saber o que era amor, se entretinha com o perigo e as aventuras por estar com Danso. 
Encontravam-se em uma clareira da mata, atentos a todo som, a qualquer ruído.  
Vira-a pela primeira vez quando ela própria fugia dos seus problemas e esbarram-se por acidente, nos limites do campo negro. 
Danso sempre gostava de passear por lá, talvez porque via uma mistura de gente, de cor, cara e jeito diferente, convivendo  juntas. Ali, 

se comercializavam produtos, alguns alimentos colhidos pela região e animais de pequeno porte, úteis para os trabalhos daqueles tempos e 
para a criação.  

O campo era afastado do quilombo, mas não muito longe, assim sempre encontrava conhecidos. 
Parecia-lhe que que já conhecia a todos, e a tudo que se pode conhecer, sentia-se como um viajante dos sete mares. 
E, no entanto, conhecer uma moça era algo completamente novo. 
Uma mulher não muito bonita, seu rosto era magro, com olheiras marcadas, os olhos pequenos, azuis, boca fina. 
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De corpo, era magrela-vara-pau, como dizia Jafari. 
Mas ela era singular, a pele era branca. Uma cor não vista por suas bandas. 

 Não tinham nada em comum, ou não dera tempo de encontrar similaridades, a não ser pelo que mais importa: ambos eram solitários, e 
careciam de afeto. 
 Logo que se veem, se perdem em beijos. 
 E, aos poucos, Danso ocupa-se completamente com Cabiria. 

Sentia, vez ou outra, saudade da mãe, saudade do colo, mas logo se distraía com o amor. 
Em contraponto, Ayana enlouquecia. 
O único medo permanente em Danso era que, se o romance fosse revelado, tornaria-se um completo estrangeiro junto aos quilombolas, 

envolvendo-se com uma branca, enquanto Cabiria seria difamada por namorar um negro. 
Ao passarem meses, se tornaram descuidados, envolvidos fielmente. Mas sabiam que de nada adiantaria aquele caso... 
Mas o mundo não lhe oferece nada sem pedir algo em troca. 
Em um dia, marcaram de se encontrar abaixo de uma laranjeira. 
Não se preocuparam da laranjeira ser em meio ao campo, em meio ‘às transações comerciais. Aberta ao público. 
Foram vistos por Aren que, vitorioso, passa a notícia adiante. 
O mundo desabou sobre Cabiria e Danso. 
As promessas de amor eterno, feitas somente pelos mais jovens, rompe-se em um estalar de dedos. 
Uma tristeza imensurável. 
Quando o pai de Cabiria descobre o ocorrido, faz as malas. Prefere mudar de vilarejo, ao invés de admitir que sua única filha era namorada 

de um negro.  
Depois desse encontro nunca mais se viram; Cabiria só soube do paradeiro de Danso anos mais tarde, quando, já esposa de um outro 

homem, com filhos nascidos e outro na barriga, visita a antiga casa para vendê-la. 
Danso não se revoltou contra Aren, era muito imaturo ainda, e só conseguiu pensar no castigo que levaria. 
 Ayana, ao ouvir incrédula, embriagando-se em ciúme, expulsa Danso imediatamente por um intermediário. A raiva era tamanha que não 

se dignou a olhá-lo no rosto. 
Danso se viu perdido e perplexo, pois a única pessoa que amara o considerava também imprestável. 
Neste momento, rende-se às lágrimas. 
A vida faz de Danso capacho. 

 De tanta angústia e sofrimento, em um desespero maluco, joga-se do precipício. 
 A vida, mesmo sem Danso, segue seu rumo, exceto para Ayana. 

Na mesma noite, no mesmo precipício, Ayana atira-se ao encontro do filho. 
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LEO 

 

O samurai de SP 

 

Meu nome é Senshi Haykai, eu nasci em São Paulo em 2062, em um mundo muito mais evoluído do que 
apenas algumas décadas atrás, uma distopia cyberpunk, onde existem tecnologias absurdamente avançadas, 
e próteses robóticas são cada vez mais comuns. O mundo sofre de um tremendo problema de superpopulação, 
o que aumentou todos os problemas da humanidade, fome, pobreza, violência, falta de moradia e muito mais.  

Com os anos, os governos do mundo todo começaram a se desestabilizar com tantos problemas e o 
mundo só começou a ir de mal a pior. Uma das maiores coisas feitas no Brasil para tentar controlar tudo, foi a 
criação de uma organização chamada ONP (Organização Nacional da Paz –o nome vai totalmente contra o 
que fazem), a organização possui um exército gigante de soldados que possuem uma armadura muito 
resistente e armamento pesado, eles atuam em todo lugar no Brasil, patrulhando áreas para “manter a ordem”.  

Com os anos, o mundo só ia piorando e as pessoas ligando menos para o que acontecia à sua volta, a 
ONP ficava mais violenta a cada ano, depois de um tempo, sem que o povo percebesse, o governo havia 
instaurado uma nova ditadura militar no Brasil. Porém, dessa vez, o povo não lutou contra, pois agora todo 
mundo apenas tinha o único objetivo de sobreviver, nem ligando para o que acontecia à sua volta. Ainda houve 
alguns grupos de oposição ao governo, porém o governo criou uma organização chamada OBCO (Organização 
de Busca e Controle da Oposição), que trabalhava junto à ONP no objetivo de acabar com grupos de oposição 
ao governo. 

Quando eu era criança, eu era bem pobre. Um dia, quando eu tinha por volta de 3 anos, estava com meus 
pais tentando encontrar um abrigo para passar a noite, até que fomos abordados por soldados da ONP, eles 
questionaram se tínhamos permissão de ficar ali e mais algumas outras coisas. Depois disso eles receberam 
a ordem de eliminar a gente, foi então que eles mataram meus pais, e quando iam me matar, alguém apareceu 
e matou os dois, esse alguém era o meu futuro sensei, ele é um espadachim que utiliza da técnica de luta 
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samurai, ele nasceu no Japão e veio ao Brasil quando jovem morar por um tempo, mas acabou ficando por 
aqui. Depois daquele dia, ele me adotou, eu não lembrava de muita coisa, nem mesmo meu nome, então ele 
me renomeou como Senshi Haykai, ele também me ensinou a técnica de luta de samurai e me tornei um 
espadachim. 

Quando eu tinha uns 20 anos e ele quase 50, aconteceu a 3º guerra mundial e nós dois fomos recrutados. 
Infelizmente, meu sensei morreu na guerra e eu fiquei sozinho, eu sobrevivi à guerra, mas tive alguns 
machucados, eu perdi meu braço direito, que teve que ser substituído por uma prótese robótica (o que foi até 
melhor, pois com a prótese eu conseguia fazer movimentos sobre-humanos), também sofri fraturas na perna, 
o que resultou que eu ficasse com 80% da minha perna de partes robóticas (o que também aumentou a minha 
velocidade, já que podia adicionar propulsores nas próteses da perna), então, no fim, os acidentes da guerra 
me deixaram mais forte. Eu também comecei a usar uma máscara, principalmente para não ser 
identificado. Depois da morte do meu sensei, eu fiquei desolado, sem sentido na vida, comecei a trabalhar 
como assassino de aluguel, mas eu apenas matava criminosos em meus serviços, nunca inocentes, e mesmo 
assim eu nem gostava de trabalhar com isso, apenas fazia porque precisava de dinheiro para sobreviver, mas 
eu não tinha mais nenhum plano na vida, nenhum sonho, nenhuma vontade. 
        Eu fiquei durante anos trabalhando com isso, em 2089, quando eu tinha 27 anos, eu estava voltando para 
casa após um serviço, até que eu vejo em um beco, um pai, uma mãe e uma filha sendo abordados por dois 
soldados da ONP, eu não queria criar problemas com a ONP, então fiquei apenas parado ali do lado, 
observando. O primeiro soldado da ONP chegou na família e perguntou:  

        - Vocês têm permissão para ficar aqui? - quando ele falou aquilo eu senti uma sensação estranha, de 
repente comecei a lembrar do dia em que meus pais foram assassinados. 
        - Não, mas a minha filha machucou a perna, a gente só parou para ela descansar um pouco, por favor… 
- disse o pai. 
        - Alô, central? Tem uma família residindo em uma área não permitida, eles estão resistindo às nossas 
ordens, como devo prosseguir? Câmbio. -  era um dos soldados, aparentemente se comunicando por rádio 
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com uma central de ordens de operação da ONP. Depois de um tempo aparentemente ouvindo algo, o soldado 
vira para o outro e fala: 
        - Foi dada a ordem de eliminar, eles podem ser problema mais para frente com essa atitude insistente.  

        Quando isso foi dito, eu fiquei louco, memórias do dia que meus pais foram mortos começaram a lotar 
minha cabeça, e eu comecei a lembrar de um monte de coisa que não lembrava sobre meus pais, e tudo antes 
de eles morrerem. Os dois soldados miraram as armas para a família, mas quando fizeram isso, sem que eu 
quisesse, meu corpo se moveu sozinho e voou (não literalmente) na direção deles, e antes que eu pudesse 
perceber, eu havia sacado a minha katana da minha cintura, e cortado a cabeça dos dois para fora. Quando 
eu fiz isso, eu fiquei parado olhando para o que tinha feito, eu tinha matado dois soldados da ONP, isso poderia 
me dar problemas gigantes, mas depois disso, a família ficou olhando assustada e congelada para mim, foi 
então que eu disse: 
        - Podem ir, ninguém vai incomodar vocês agora. - a família saiu correndo, o pai virou na minha direção 
por um momento e apenas disse: 
        - Obrigado. - Eu apenas acenei minha cabeça, tentando me manter sério depois da encrenca em que 
acabara de me meter. 
        Depois daquele dia, eu só fui para casa, no outro dia no jornal passou uma reportagem sobre o que havia 
acontecido, mas claro que na versão deles eu estava tentando machucar a família, então os soldados me 
seguraram enquanto a família fugia, eu nem liguei muito, apenas me senti bem pelo agradecimento sincero 
daquele pai no dia anterior. Naquela noite, eu não sei por que, eu senti vontade de sair de casa de novo, foi aí 
que achei mais pessoas tendo problemas com soldados da ONP, e quando eu percebi eu tinha ficado a noite 
inteira matando soldados da ONP que estavam causando problemas, e no dia seguinte também e no seguinte 
do seguinte a mesma coisa. Quando eu percebi, eu já estava há algumas semanas fazendo isso, eu sempre 
decapitava meus inimigos, então não foi fácil de entenderem que era a mesma pessoa que estava fazendo 
isso. 

Uma coisa em comum do depoimento das testemunhas que conseguiram interrogar, era que todas diziam 
que eu era muito veloz, então a mídia me apelidou de Assassino Veloz, enquanto o povo me apelidou de 
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Justiceiro Veloz, isso era até bom, assim, quando eu conversava com alguém, era só ver com qual apelido me 
chamava, que eu sabia de qual lado a pessoa estava. 
        Um dia, enquanto eu patrulhava a cidade, ouvi um pedido de socorro de um civil, rapidamente fui ao local, 
e quando cheguei lá, vi um soldado da ONP mexendo com uma mulher, rapidamente matei o soldado e disse 
para a mulher que ela poderia ir, então ela vira para mim e diz:  

        - Justiceiro Veloz, eu tenho uma proposta para te fazer - eu apenas olhei para ela com uma cara de 
confuso - eu fiz aquele soldado me atacar para te atrair e conversar com você. Meu nome é Marina Malta, a 
líder de um grupo chamado UPD (União em Prol da Democracia), esse grupo foi criado há mais de 100 anos 
atrás pela minha bisavó na época da primeira ditadura militar no Brasil. O grupo parou de atuar depois da 
ditadura, então só por volta de 2055 voltamos a atuar em oposição ao governo, porém foi aí que o governo 
começou a caçar fortemente os grupos de oposição, então a UPD se desativou de novo, agora eu estou 
tentando voltar à ação, estou juntando pessoas fortes que apoiem a causa, e recentemente você tem chamado 
bastante atenção por lutar contra o governo, então queria saber se você queria se juntar a UPD. - Depois de 
dizer isso, ela vira de costas e aponta para a parte de trás de seu casaco, que possui um símbolo de um dragão 
tribal. 
        - Eu aceito, por onde começamos? 

        Depois disso, ela me levou para a base da UPD, era um pequeno apartamento, que só possuía uma sala 
com uma mesa de reunião, uma cozinha só com o básico do básico, e um pequeno quarto com alguns armários 
e sofás. Tinha mais 4 pessoas no grupo além de mim e da Marina, eles pareciam confiáveis, então tirei minha 
máscara e me apresentei para todos, e conheci os outros integrantes: Rafael, o hacker, Frank, o ex soldado da 
ONP, que saiu depois de ver o que realmente faziam lá, Helena, a especialista em armas, e Felipe, um amigo 
da Marina. Depois das apresentações nós seis sentamos na mesa de reunião e começamos a conversar. 
        - Bom, acho que temos gente o bastante agora, é claro que nunca conseguiremos acabar com a ditadura 
só a gente, para isso nós precisamos de milhões de pessoas, então o que nós vamos fazer é com que o povo 
volte a lutar novamente, para isso precisamos de algo grande, que vai chamar atenção de todos. - disse Marina. 

- Eu tenho uma ideia, vai parecer loucura, mas e se nós explodirmos o prédio da ONP? - disse Felipe. 



 224 

        - QUÊ? Você tá ficando louco? Você quer explodir o prédio da ONP? Como a gente vai fazer isso? - disse 
Helena. 
        - Olha, realmente é muito arriscado e perigoso, mas eu acho que com o que eu sei, isso não é impossível. 
- disse Frank. 
        - Eu também tenho uma ideia, os outros países não sabem muito bem o que está acontecendo aqui, talvez 
se nós contatarmos, por exemplo, os EUA, é possível que nós consigamos ajuda deles. - disse Rafael - quando 
aconteceu a ditadura em 64 eles a apoiaram, mas hoje em dia eles querem a democracia, por isso acredito 
que eles nos ajudariam. 
        - Sim, mas para isso precisamos chamar a atenção deles, e para isso precisamos fazer algo grande, algo 
como explodir o prédio da ONP, e com as pessoas que temos aqui, isso não é impossível. - eu disse. 
        - Bom, mas se fôssemos fazer isso, como seria? - disse Marina. 
        - Nós teríamos que nos infiltrar no prédio como funcionários e plantar as bombas no prédio inteiro, vai 
demorar um pouco, mas depois é só ir embora, esperar o momento certo e explodir tudo. - disse Frank. 
        - Então tá decidido, nós vamos explodir o prédio da ONP. - disse Marina. 
        Depois daquele dia ficamos algumas semanas nos preparando, a Helena preparou as bombas, o Rafael 
hackeou o sistema da ONP e criou identidades falsas para nós, o Frank e a Marina entrariam disfarçados de 
soldados da ONP, eu e o Felipe íamos entrar como faxineiros, e a Helena e o Rafael como funcionários normais 
que cuidavam do sistema e da central de ordens de operação. 
        Então a operação começou, durante vários dias íamos ao prédio, entrávamos disfarçados em horários 
diferentes, e plantávamos algumas bombas, e isso durou algumas semanas, até que finalmente estávamos 
quase terminando. Faltava apenas uma bomba, e o Frank a estava plantando, enquanto o resto do time 
esperava no alto de um outro prédio para explodirmos. Depois de um tempo, ele confirma pelo rádio que tinha 
plantado a bomba, até que ele fala: 
        - Merda! Me descobriram! Rápido, explodam o prédio, se apertarem o botão de emergência as paredes e 
o prédio todo vai ser coberto por um aço muito resistente, se isso acontecer nosso plano vai por água abaixo!  
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        - Eu vou te buscar! - digo eu enquanto levanto e me preparo para ir em direção ao prédio salvar o Frank, 
porém antes que eu possa ir embora, a Marina põe a mão no meu ombro e diz: 
        - Não vai dar tempo. - quando ela fala isso, ela aperta o botão e confirma a detonação, então nós vemos 
o prédio explodir e desabar na nossa frente. 
        Depois disso, o mundo inteiro fica sabendo desse acontecimento, e o povo no Brasil finalmente volta a 
lutar contra o governo, e centenas de manifestações, com milhões de pessoas começam a acontecer. O 
governo também reagiu e matou, prendeu e torturou milhares de pessoas, mas mesmo assim o povo não parou 
de lutar, a UPD mesmo, apenas eu e o Rafael não fomos presos e torturados, porém os outros três conseguiram 
sair vivos da prisão. Nós escrevemos uma carta para o governo americano e eles e muitos outros países 
apoiaram o povo brasileiro e pressionaram o governo, então em 2094, várias ações foram tomadas, incluindo 
o fim da ONP, que decretou o fim da segunda ditadura militar no Brasil. 
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LEONARDO 

 
Diário dos Demônios Vermelhos (Traduzido do espanhol arcaico) 

 
12 de Outubro de 1560. 

 
Chegamos nessa ilha faz 3 semanas. Ancoramos os navios e montamos o acampamento muito longe das colônias portuguesas de Matatana, já que 

queremos encontrar os animais sem interferência humana, na selva mais pura. Faz pouco tempo e já encontramos diversos vários animais incríveis que 

não conhecíamos. São muito parecidos com os lêmures dessa ilha, mas com proporções aumentadas. Têm um lindo pelo vermelho. Tem o quase o 

tamanho de um gorila adulto (aqueles macacos gigantes da África) adulto, e se se apoiassem apenas nas patas traseiras, ultrapassariam o tamanho de 

um humano adulto. Não é apenas o tamanho que lembra aquele dos gorilas, mas também a postura.  Ainda não demos um nome para eles, e nem acho 

que será preciso. Acho que vão vender mais como “Os Macacos Gigantes”, ou os “Demônios Vermelhos”. Provavelmente “Os Demônios Vermelhos” 

vai vender muito mais. O nosso navio de carga vai estar cheio deles, já que queremos transportar muitos. Provavelmente levaremos apenas esses 

animais e alguns lêmures pequenos. Sairemos em um mês. Até lá, temos que coletar mais informações sobre esses seres magníficos. Iremos para a 

colônia portuguesa “Brasil”. Esperamos encontrar criaturas tão incríveis quanto as que encontramos aqui. 

 
:image: 

 
A captura desses animais está sendo razoavelmente fácil. A maior dificuldade é que não há muitos na ilha. O tamanho deles também poderia ser um 

problema, mas a nossa vida não está em perigo, só a dos pretos que capturam por nós. Na última semana capturamos 20. Os dividimos em três jaulas, 

duas com 7 e uma com 6. Capturamos também dois diferentes, que iremos vender por mais caro. Eles têm uma pelagem cinzenta e branca, no lugar de 

vermelha e cinzenta. 
Eles se alimentam das folhas no topo das árvores, usando seus braços longos para isso. Não andam em grupos grandes. Os maiores grupos que vimos 

eram de quatro fêmeas. Os machos aparentam andar sempre sozinhos. São muito lerdos, não fazem nenhum movimento muito rápido. São animais 

semi-noturnos. Dormem durante a manhã e início de tarde, acordam aproximadamente às 13:00. Pesam entre 150 kg e 240 kg. 

 
19 de Março de 1561 

 
Chegamos na colônia Brasil faz 3 semanas. Os navios encalharam. Estamos longe de qualquer cidade, pois o que queríamos eram os animais mais 

exóticos. A jaula de alguns dos Demônios Vermelhos se corroeu com a umidade, e as espécimes lá dentro conseguiram escapar. Amanhã 

começaremos uma missão de reconhecimento no local. Se os encontrarmos, tentaremos recapturá-los. Estamos tentando consertar os navios, mas não 
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sabemos se iremos conseguir. Se não conseguirmos em menos de uma semana, iremos procurar civilização. Tentamos ir ao sul da primeira vez e não 

encontramos nada, então iremos procurar ao norte.  

 

O ano é 1862. Um navio acaba de chegar num porto baiano. Está ventando muito. Junto de uma multidão, desembarcam um 

homem de pele rosada, com aproximadamente 1,70 de altura, usando um monóculo, vestindo um chapéu e jaqueta pretos, calça cinza, 

camisa branca e gravata borboleta vermelha. Este homem está acompanhado de um jovem, de aproximadamente 1,98 de altura, 

vestindo roupas marrons, e usando um chapéu preto idêntico ao do outro homem. Eles são Oliver Halt, um professor de biologia 

inglês de renome, que trabalhou com Darwin enquanto ele escrevia seu livro “On the Origin of Species”, ou “A Origem das 
Espécies”, e John Borten, seu aprendiz. Eles parecem estar com pressa. Os dois vieram para o Brasil em busca de uma criatura que foi 

descrita num diário do capitão Juan Delgado, escrito 200 anos antes dessa história. Oliver Halt comprou o diário em um leilão de 

antiguidades científicas que aconteceu em Londres. Essa criatura seria um lêmure gigante, de pelagem vermelha e cinza. O 

documento os chama de “Demonios Rojos”, ou “Demônios Vermelhos”. Eles teriam quase a altura de um gorila adulto, e se se 

apoiassem apenas em suas patas traseiras ultrapassariam, por muito, a altura de um humano adulto. 
 “Onde mesmo combinamos de nos encontrar com a equipe, Professor?” 

 “Por aqui. Mas está ventando muito, melhor irmos para algum lugar coberto.” 

 Se passam algumas horas. Eles ficaram esse tempo dentro dum restaurante pequeno. Finalmente avistam a carroça pela qual 

esperavam. Conduzindo a carroça está um homem de pele rosada queimada pelo sol. Usa um chapéu de palha e ternos razoavelmente 

sujos. Eles saem do restaurante, se aproximam da carroça e acenam. O condutor acena de volta e conduz a carroça na direção deles. 
Ele páara a carroça. 

 “Oliver! John! Há quanto tempo!” 

 “Realmente, meu caro José.” Responde Oliver. “Toda a equipe está aí dentro?” 

 “Sim. Todos. Partiremos direto para o rio para pegar as canoas, então espero que estejam bem descansados, a viagem até o 
lugar onde estão as canoas é razoavelmente longa.” 

 “Conseguimos descansar no restaurante.” - Responde John. 

 “Ótimo. Simplesmente perfeito.” 

 Eles entram na carroça. Dentro estão outras cinco pessoas. Essas são: Mário, Pedro Tupinambá e João Oliveira, os guias, Philip 

Kjelberg, o inglês descendente de suecos, que faz o trabalho braçal, e Adam Ghint, o cozinheiro. 
 “Olá, Olá! Como vão?” Diz Oliver. 
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 “Olá, Olá! Como vão?” Traduz José para o português. 

 “Ótimo” Responde Philip. 

 “Ótimo também.” Responde Adam. 
 “Muito bem.” Responde Mário em português. 

 “Muito bem também.” Respondem Pedro e João em português. 

 José traduz as respostas em português para Oliver. 

 A José vai para o assento de condução e a carruagem começa a se mover. Os sete conversam um pouco durante a viagem, e 

finalmente chegam no local. Eles estão no meio do bioma Caatinga. Vieram para cá pois é o local estimado de onde Juan Delgado 
teria parado.  

Choveu recentemente. As árvores e arbustos, ao contrário do comum, estão verdes e cheias. Toda a vegetação parece estar mais 

“feliz” do que o comum. O rio corre forte, carregando a água da chuva. 

 “Considerando o que Juan Delgado falou em seu documento sobre os Demônios Vermelhos, ele não deve ter encalhado muito 

mais que a um raio de 10 quilômetros daqui. Cobrimos isso em aproximadamente duas semanas. Se ainda houver algum espécime 
descendente dos que escaparam 500 anos atrás vivo, ele estará em um raio muito maior. Talvez para os espécimes conseguirem 

sobreviver, eles tiveram que sair da caatinga, já que aqui é muito seco e muitas das árvores ficam sem folhas por uma razoavelmente 

grande parte do ano, e folhas das árvores são exatamente a fonte de alimento deles. É um assunto a se pensar, se não conseguirmos 

muitas pistas. Hoje temos que viajar de canoa mais cinco quilômetros para dentro do rio, e então montaremos o acampamento lá.” Diz 

Oliver. 
 “E a carroça, deixaremos aqui?” Pergunta John Borten. 

 “Sim, não temos como levá-la. Os suprimentos colocaremos naquela canoa maior.” 

 “Certo.” 

 José traduz tudo isso para o português para os guias, e eles afirmam com a cabeça. Daqui para frente não vou falar que José 
traduziu para o português, apenas se for muito importante. Sempre que Oliver, John, Adam ou Philip falarem, ele vai traduzir para o 

português, e , quando Mário, Pedro e João falarem, José vai traduzir para o inglês. 

 Todos entram nas canoas. Se passa meia hora de viagem, quando: 

 “Parem!” Grita John. 

 “O que foi?” Pergunta Oliver. 
 “Veem aquele monte de folhas amassadas? Também há folhas mordidas!” Diz jJohn apontando para a costa do rio. 
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 “Sim. É possível que seja uma pista” 

 Eles param as canoas. Depois de alguns minutos de análise, com a ajuda de Mário e José para traduzir, Oliver chega a um 

veredito: 
 “Não é o que estamos procurando. Não há nenhum pelo vermelho nem cinza. E olhe as marcas de mordida nas folhas. Não 

combinam com a arcada dentária desenhada no diário.” 

 Eles voltam para as canoas. Todos atentos para qualquer coisa que poderia indicar a presença de uma criatura grande e 

herbívora. Se passam duas horas. 

 “Parem as canoas aqui. Vamos montar o acampamento aqui.” Diz Mário. 
 A noite foi difícil. A chuva não só fez com que a vegetação ficasse mais forte e verde, mas também trouxe pernilongos, a única 

coisa boa foi a comida maravilhosa que Adam fez com os tubérculos que encontraram perto de onde montaram o acampamento. 

Oliver aproveitou do tempo extra que sua insônia o havia disponibilizado para escrever seu relatório sobre a expedição. Isso seguiria 

por todas as noites até que a expedição acabasse. 

 No dia seguinte, eles se levantaram cedo, tinham que usar seu dia ao máximo. Foram ao norte do acampamento, e cobriram 
uma área de aproximadamente 4 quilômetros. Não encontraram nada. Calcularam que se não haviam encontrado nada nesse espaço, 

não haveria nada em um raio de 1 quilômetro daquele espaço, reduzindo a área de procura. 

 No dia seguinte, foram ao Sul, e não encontraram nada. Isso continuou por alguns dias, até que cobriram toda a área em um 

raio de 10 quilômetros do acampamento. 

 Mudam o acampamento de lugar, 20 quilômetros de distância ao oeste do antigo, seguindo o rio. O bioma não é diferente. 
 Saem para procurar para o oeste, não encontram nada. 

 Saem para procurar para o norte, não encontram nenhuma pista, mas encontram uma onça pintada, que seguiria a observar de 

longe a equipe. Oliver fica maravilhado com a majestosidade do animal. 

 Saem para procurar para o sul, não encontram nada. 
 Saem para procurar para o leste, não encontram nada. 

Mudam o acampamento, indo novamente mais para o oeste. 
 

Um mês se passa. 
 

Não encontraram nada. Eles estão observando o local, quando Mário se aproxima de Oliver. 
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“Oliver.” - Diz Mário. 

 “Diga.” 

“Eu, João e Pedro estávamos conversando...” 

“Sim…” 

“Você acha que realmente vamos encontrar algo? Digo, a expedição começou há um mês e meio atrás e ainda não tivemos 

nenhuma pista, nada que indique a possível existência desse animal aqui, e se passaram duzentos anos desde que Juan escreveu seu 

diário, a chance de ninguém ter visto um animal tão grande aqui é quase inexistente, ainda considerando que a população dessa 

espécie teoricamente teria aumentado muito desde que Juan e sua tripulação encalharam., então não seria um gigante ou outro, mas 
pelo menos uns quarenta, isso se grande parte não tivesse conseguido sobreviver.” 

“Realmente, vocês têm um ponto, mas um ponto fraco. Essas terras também não são as mais amigáveis para pessoas 

simplesmente saírem explorando, aqueles que exploram aqui têm algum objetivo científico, como nós, e não sei de nenhuma outra 

expedição nesta região. E sobre serem gigantes, acho que você está exagerando muito o tamanho dessas criaturas, elas mal chegam a 

um metro e noventa de altura. Concordo que já faz muito tempo sem nenhuma pista, mas ainda tenho esperança. Estamos chegando 
no cerrado, e lá provavelmente é o bioma ideal aqui no Brasil para essa criatura, você vai ver que ainda vamos encontrar pelo menos 

os restos de um Demonio Rojo” 

“Quanta coisa para traduzir…” Resmunga José. 

Se passa mais uma hora. Nesse tempo, Mário, João e Pedro estavam conversando sobre a situação da expedição, claramente 

tristes e com raiva de Oliver por continuar com a expedição, enquanto John tinha um olhar morto, sem emoção, assim como 
Kjellberg. Adam estava no acampamento cozinhando. 

 Pelos próximos cinco dias o clima continuaria o mesmo. 

 É o sexto dia. Vão sair para o norte do acampamento, e vão explorar essa região norte pelos próximos dois dias, e se não 

encontrarem nada terão que mudar de acampamento pela sétima vez. 
 Já andaram por aproximadamente três horas. Avistam arbustos e grama amassada perto de uma árvore com galhos quebrados e 

com lugares com folhas faltando, logo no pé de uma colina. Eles se aproximam, sem esperança. Já deve ser a trigésima vez que 

avistam um local assim, e assumem que provavelmente esses rastros foram deixados por uma onça que dormiu lá, ou gado que fugiu 

das fazendas, mas mesmo assim vão verificar. Depois de examinar alguns minutos, Oliver grita puxa um tufo de pelos, e o coloca 

contra a luz do sol, e grita: 
 “Vejam! Vejam! É um vermelho alaranjado!” 
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 “Deixe- me ver!” - Exclama John. 

 Analisa e grita: 

 “Uma pista, finalmente!” 

 “Finalmente!” Exclamam todos, com sua esperança um pouco elevada. 

“Isto é simplesmente maravilhoso! Tenho de confessar que eu já havia perdido a esperança também.” - Diz Oliver - “Certo. 

Agora aqui está o plano: O documento de Juan não dizia se esses animais faziam ninhos e não saiam de certo território ou se 

migravam, e encontravam um novo lugar para dormir cada noite. Vamos montar um acampamento aqui perto, em uma distância onde 

ainda conseguimos observar com os binóculos. Montaremos outro a aproximadamente dois quilômetros daqui. Esses rastros são 
frescos, não foram deixados a mais de quatro horas, então acredito que esse segundo acampamento será uma distância segura para 

encontrar esses animais. Dividiremos o grupo em dois: No posto que montaremos aqui ficarei eu, José Barreiro, João Oliveira e Pedro 

Tupinambá, e no outro ficarão John Borten, Philip Kjellberg, Adam Ghint e Mário Belisário. Acredito que com esse plano 

encontraremos esses animais em menos de uma semana.” 

“Certo.” - Responde John. 
Já era tarde. O sol estava se pondo atrás da colina, quando Oliver escuta um barulho. Ele se vira e coloca os binóculos nos 

olhos, apontando para a colina de onde veio o som. Descendo-a, contra o sol, está uma criatura grande, de quase dois metros de altura. 

Sua sombra desce até o pé da colina. A criatura tem braços e ombros desproporcionalmente grandes, o que fazem sua cabeça de 

pelagem cinza parecer pequena. Sua pelagem vermelha que cobre boa parte do corpo faz de ótima camuflagem. Uma coisa de sua 

aparência que o documento de Juan não descreve são listras de um amarelo alaranjado em suas costas. Essa criatura traz consigo dois 
filhotes. Oliver fica maravilhado com essa imagem, com essa criatura simplesmente magnífica, uma criatura lendária, fantasiosa, não 

parece que cabe nesse mundo. 

Ele acorda os outros,  pede para que falem baixo, faz alguns rascunhos da criatura em seu caderno, e anota tudo sobre o 

comportamento da criatura que viu durante aquela noite. No dia seguinte, o Demonio Rojo sai, junto de seus filhotes. Oliver nota uma 
coisa que não havia percebido na escuridão da noite: A criatura está ferida. 

Todos se movem para o acampamento atual no dia seguinte. 

“Não acredito que foi tão rápido depois da primeira pista que encontramos o primeiro Demonio Rojo, e foram três de uma 

vez!.” - Diz John em um tom animado. 

“Realmente.” - Responde Oliver - “Mas temos um problema.” 

“Qual?” 
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“Esse pode ser o último espécime, e está ferido.” - Ele responde. 

“Bom, isso realmente pode ser um problema, mas podemos capturá-lo e trazê-lo para o acampamento e tratar de suas feridas 

aqui, não?” 

“Há dois problemas com isso. O primeiro é que nenhum de nós conseguiria fazer um trabalho bom para curá-lo, apenas 

costuraríamos as feridas, mas com chance de estarmos errando muito. O segundo é que as feridas do animal são das garras de uma 

onça, e não pretendo interferir na seleção natural.” 

“Certo… O que fazemos?” 

“Apenas observamos de longe.” - Oliver responde. 
Dois dias se passam. As feridas do animal ficam melhor. Eles percebem que uma noite a mãe e os filhotes não voltam. Com a 

ajuda de Mário eles rastreiam o animal. Quando o encontram, percebem que ela está agora junto com um grupo de outras fêmeas e 

filhotes. Chegaram à conclusão que a Demonia Roja que encontraram primeiro (que chamaram de Victoria, em homenagem à rainha 

da Inglaterra na época) não conseguia acompanhar o grupo que migrava por conta de seu machucado, mas quando ficou curado o 

suficiente para ela andar longas distâncias voltou para o bando. 
Eles continuariam seguindo o bando por dois meses, e então encerrariam a expedição. Oliver ficou muito famoso com o livro 

que escreveu sobre a espécie nova que descobriu no novo mundo. 

Dois companheiros de estudo de biologia de Halt voltaram para o local, junto de Halt e seu aprendiz John, dois anos depois, e 

fundaram o “Centro de Observação e Preservação de Demonios Rojos do Cerrado e Caatinga”. 
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LINA 

 

Fora da cúpula   

Parte I 

             São Paulo, no ano de 2101, é uma cidade muito desenvolvida e segura. Não tem mais nenhum verde na cidade, só árvores criadas 
artificialmente para compor a estética da cidade perfeita, todos estão dentro de uma cúpula abastecida com oxigênio ót imo. Mas dentro dessa 
cúpula só estão 5% da população, ou melhor, os mais ricos, os que podem pagar por aquela vida segura, e esse era o problema, segura de 
quem? De nós que temos outra cor de pele? Mesmo depois de anos lutando, a discriminação continuava. Meu nome é Layla, tenho 15 anos, 
sou negra e por isso moro fora da cúpula – do lado de fora, o ar está péssimo, não dá para sair de casa sem máscara respiratória. Eu moro com 
minhas mães e minha avó em um condomínio comunitário, que foi criado alguns anos atrás quando São Paulo ainda tinha um governo decente, 
mas outro governo está no poder agora, só investindo em coisas para dentro da cúpula. O nosso condomínio não era reformado há anos, está 
desatualizado com as novas tecnologias e, além disso, está em péssimo estado. Eu ouvi minhas mães conversando que talvez nós tenhamos 
que sair de lá. O governo queria aumentar a área da cúpula, sempre nos empurrando para fora.  

Onde eu moro só tem uma escola pública, era ali onde eu ia todo dia. Era perigoso ficar muito tempo fora, por conta do ar impossível de respirar, 
então, não tínhamos muitas horas de aula, o que dificultava muito nosso aprendizado, além da falta de subsídios do governo para a manutenção 
da escola. Além de ir à escola e à minha casa, não tinha muitos lugares para ir que tivesse o sistema de filtragem de ar. Então, sem minhas 
mães saberem, sempre depois da aula eu passava no grande lixão que vinha da cúpula, eu adorava colecionar coisas que eu achava lá, sempre 
tinham coisas que podiam ser ultrapassadas para quem morava na cúpula, mas eram novidades para nós.  
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Então, em mais um dia normal, eu saí da escola e fui para o lixão, quando estava procurando algo legal, achei uma espécie de caixa marrom 
quadrada, tinha uma textura estranha, parecia um tecido, eu nunca tinha visto algo assim antes, mas fiquei curiosa, então peguei e levei para 
casa. Chegando lá, corri para minha avó, e, mostrando a caixa estranha, perguntei: 

- Vó, você sabe o que é isso? 

- Umm... - minha avó ficou olhando atentamente a caixa - isso me parece uma mala. 

- Uma mala? Mas cadê os botões e fechaduras?! - falei eu procurando algum botão. 

- É uma mala antiga, não tinha essas coisas. 

- Mas então como abre? - ela pegou a mala de minhas mãos e olhou para a frente da mala. 

- Parece que tem uma fechadura aqui. 

- Mas cadê os teclados para colocar a senha?     
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- Acho que antigamente as fechaduras eram abertas com chaves. 

- Mas eu não tenho uma tal de chave... 

- Então leve para o senhor Manuel tentar abrir, ele adora antiguidades. 

Eu fiz um sinal positivo com a cabeça e saí correndo em direção à porta enquanto colocava a máscara. 

 

- Ei, Layla! Onde você tá indo? - minha mãe gritou da cozinha - O almoço já tá pronto! 

- Mãe, preciso ir, é muito importante! Tchau! 

Minha mãe estava furiosa, mas eu precisava abrir aquela mala estranha. Chegando lá, entrei no grande armazém do Manuel, ele era um velhinho 
muito estranho, ficava o dia inteiro construindo coisas com sucata, não falava com ninguém, era muito rabugento, confesso que eu tenho um 
pouco de medo dele. Ele nem olhou para mim quando eu entrei. 

- Boa tarde... Manuel? 

- O que você quer? 

- Eu achei uma mala antiga... - ele se virou rapidamente para mim com os olhos vidrados na mala - e... eu não sei como abri-la. 
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- Uau... Uma mala provavelmente do século 17 ou 18, incrível como está preservada! – o velhinho estava fascinado. – Deixe-me ver isso de 
perto... Mas, antes, o que eu ganho com isso? 

- Eu não tenho dinheiro... 

- Então em troca de eu abrir a mala você traduz essa carta virtual, minha filha mora nos Estados Unidos, e ela disse que meu neto me escreveu 
isso. – Ele projetou a carta de seu celular e ampliou para eu ler – Mas essa coisa está tudo em inglês, minha filha nem quer ensinar nossa língua 
para a filho! Vocês jovens devem saber inglês, parece que tudo agora é em inglês! 

Aquele homem sempre parecia irritado, mas o que mais queria era saber o que seu neto escreveu, não saber inglês estava o deixando mais 
distante da família, então resolvi aceitar o acordo:    

- Bom, vamos ver... – Tomara que as aulas de inglês sirvam para algo. – Aqui seu neto fala que ele gosta de inventar coisas que nem você e te 
admira muito, e fala que na cúpula de Chicago tudo fica pronto por máquinas e isso é ruim, ah e ele quer criar algo com você algum dia por uma 
chamada de holograma. Basicamente é isso... Pera, o senhor está chorando? 

- Que chorando o quê, menina! – ele ainda era rabugento, mas parecia estar mais feliz por ter entendido a carta – Agora deixe-me ver essa mala. 

Ele a tirou delicadamente das minhas mãos e colocou sobre a mesa, com algumas ferramentas estranhas que soltavam faíscas e a mala fez um 
clique, e o velhinho abriu ela. Eu me aproximei para ver o que tinha dentro, mas nesse exato momento ouvimos barulhos violentos, Manuel se 
virou em direção à porta assustado. Lá fora eu avistei o meu maior medo, a polícia. Estavam atirando e soltando bombas, eu tinha muito medo 
disso, a polícia não poupava vida de preto, isso me assustava muito. Foi tudo tão rápido, que nem tive tempo de me abaixar, uma bomba veio 
em nossa direção. Meus ouvidos zuniam, tudo estava claro e depois ficou escuro, eu não vi mais nada, eu apaguei.  

  

Parte II 

Meus olhos abriram lentamente, estava tudo borrado, mas logo minha visão foi melhorando, avistei um campo verde, o que era aquilo? Plantas? 
Mas não existe verde em São Paulo, como... como assim? Com dificuldade, me levantei, minha perna estava doendo, mas não havia  nenhum 
ferimento. Eu estava deitada em um chão marrom arenoso, onde eu estava? Não tinha sequer um prédio à minha volta. De repente, uma espécie 
de automóvel de madeira com dois cavalos na frente passou por mim, tinha um homem branco com roupas estranhas no automóvel, sem saber 
o que fazer, eu gritei: 
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- Ei! Moço, o que está acontecendo? 

Mas ele nem olhou para mim, passou reto. Como assim! Então olhei para minhas mãos e levei um susto, estavam quase transparentes, será 
que ninguém me via? Eu morri? Como assim… 

 

Sem saber muito o que fazer, fui andando para a mesma direção em que foi o automóvel de madeira, talvez fosse um carro muito antigo, mas o 
carro da época da minha bisa nem era assim. Depois de andar muito, mesmo mancando um pouco, fui me aproximando de algo que pa recia 
uma casa, mas não tinha revestimento e o telhado era de palha, era uma casa bem grande e tinha outras menores mais ao longe. Tinha árvores 
e gramados por todo o lugar, mas o que mais me chamou a atenção foram mulheres, homens e até crianças trabalhando sem parar, todos 
usavam roupas estranhas. Foi aí que eu me toquei, aquelas pessoas eram escravizadas, então eu estava no passado! Eu havia estudado a 
escravidão na escola e era exatamente assim. Aquela mala, o Manuel falou que deveria ser do século 18, isso não pode ser real, como assim? 
Isso não faz sentido nenhum. 
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Já que ninguém parecia me ver, eu entrei na fazenda de escravizados e avistei outro carro estranho de madeira, um pouco maior  parado na 
frente da casa, me aproximei e de dentro do carro estavam tirando várias pessoas. Uma mulher jovem saiu com uma mala na mão, era a mala 
que eu havia encontrado, será que era dela? Curiosa, eu comecei a segui-la. 

Ela mal acabara de entrar na fazenda e já começara a trabalhar. Foi um dia cansativo para ela, já estava escurecendo, todos estavam dormindo, 
mas a moça cujo nome era Anaya não conseguia dormir, aquilo era aterrorizante, as senzalas eram apertadas e abafadas, o chão era duro e as 
correntes machucavam sua pele. Toda sua história começou na Nigéria, ela fazia parte do grupo dos Igbos. Mas, um dia, seu povo foi atacado 
e levaram todas as mulheres e homens mais jovens da tribo para serem vendidos. Ela não conseguiu fugir e foi capturada. Os navios negreiros 
eram terríveis, não havia boas condições para sobreviver durante uma longa viagem, mas ela resistiu, não falou com ninguém a viagem toda, 
estava muda e aterrorizada. Chegando no Brasil, ela foi levada para essa fazenda onde estava agora. Soube dessa história quando ela contou 
para as outros escravizados ao seu lado na senzala.  

Eu dormi perto dela até a manhã seguinte, e todos os dias eu a acompanhava. Agora eu via na frente dos meus olhos o que aquelas pessoas 
enfrentavam. Mas um dia Anaya conheceu o Akin, eles sempre se encontravam na floresta para conversar. Aquilo que Anaya vivia era terrível, 
mas lhe acalmava ter Akin ao seu lado. 

Depois de conhecer Akin, Anaya entrou em um grupo de outros escravizados que planejavam fugir da fazenda, eram oito no total, os outros do 
grupo eram o Bikila, um homem grande e forte com um belo sorriso, o Wanbua, era mais quieto, mas muito determinado, a Jamila, uma mulher 
muito forte e resistente, Minkah, ela havia sofrido muitos abusos, mas continuava de pé para lutar por sua liberdade e exercer justiça,  o Ndulu 
era o mais jovem, mas muito experiente como guerreiro, e a Fayola, uma mulher mais velha e sábia. 

A data da fuga já estava combinada, Anaya estava nervosa, mas tinha Akin ao seu lado. Um dia antes, todos se encontraram de noite para 
repassar o plano. Amanhã era o dia que a fazenda ficava mais vazia, só com dois homens do mato cuidando, pois um grupo de escravizados 
iriam colher cana no campo mais longe com seis homens brancos de olho. A fazenda estaria mais vazia e seria mais fácil de fugir. Eles i riam 
fugir para a floresta que dá para um suposto quilombo, nem sabiam se ele realmente existia, ou se eles os aceitariam. Wanbua havia dito que é 
muito complexa a relação dos quilombos com brancos, mas nenhum de nós sabíamos ao certo como funcionavam suas relações com os brancos, 
tinham que ter sorte para que aquele quilombo os abraçasse. 

Quando todos saíram da reunião, Anaya estava muito enjoada, seu corpo estava estranho, Fayola era a única que estava lá e falou que a moça 
poderia estar grávida, isso foi uma alegria para Anaya, mas com isso ela poderia estragar a fuga. Ela decidiu não contar mais  para ninguém, 
nem mesmo para o Akin, o pai da criança, ela não queria atrapalhar a fuga. 
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No dia seguinte, todos agiram normalmente para ninguém desconfiar. Quando os escravizados saíram com os seis homens brancos para a 
plantação, todos se olharam e começaram a agir. Akin e Anaya foram os primeiros a ir em direção da floresta. Bikila distraiu o homem do mato 
falando que tinha acontecido um incidente com o grupo que estava na plantação. Pronto, eles só tinham que se preocupar com um homem 
branco. Wanbua, Minkah e Jamila foram para a floresta se encontrando com Anaya e Akin. Bikila e Fayola também foram indo para a floresta, 
só faltava Ndulu, ele não aparecia no local combinado. Akin falou para irmos correndo, nessa hora o homem do mato que foi à p lantação já havia 
percebido que foi enganado. Todos começaram a correr sem nem olhar para trás, o suor escorria por seus rostos assustados, Ndulu não 
aparecera, o que será que tinha acontecido? Já estávamos longe, até que ouvimos barulhos, aqueles barulhos violentos que me atordoam, 
cachorros latindo e homens gritando enquanto atiravam para cima. Agora eu entendia, Ndulu se sacrificou para nós fugirmos, Akin sabia disso, 
ele nunca deixaria ele para trás, mas Ndulu insistiu, ele sabia que não ia dar tempo de todos fugirmos, droga! Já havíamos perdido um de nós, 
a esperança estava oscilante, mas continuamos correndo sem parar, minhas perdas doíam, mas não podia parar. Prometi a mim mesma que 
acompanharia Anaya até o fim, eu não sei por que, mas ela parecia familiar para mim, parecia uma pessoa que eu tivesse conhecido muito 
tempo atrás. 

 

De repente Anaya parou, suas pernas tremiam, sentia dores e enjoo, e desmaiou sobre o chão de folhas.  Akin, sem hesitar, pegou ela pelos 
ombros e continuou a correr, carregando-a. Ele ficaria para trás não havia dúvida, mas correu mais rápido ainda, ele jamais pensou em desistir, 
até que parou, todos pararam, eu não sabia o porquê. Anaya começou a acordar, mas estava muito fraca, então Akin falou: 
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– Bikila, carrega a Anaya, eu vou distraí-los - houve um minuto de silêncio, todos estavam pasmos – continuem a correr, cheguem no quilombo, 
não me esperem. 

Com isso Akin foi para o lado contrário para encarar de frente os homens brancos. 

– Não! Não, Akin! – Anaya chorava apoiada em Bikila - Não vá, eu preciso de você porque... 

Akin se virou e falou: 

– Eu sei... Fayola me contou. Fala para nossa criança que eu a amo – com os olhos cheios de lágrimas, ele saiu disparado com a zagaia na 
mão ao encontro dos latidos e disparos. 

Todos continuamos a correr, agora além do suor em nossos rostos também escorriam lágrimas, mas tínhamos que ser fortes, era isso o que 
Akin queria. Corremos o mais rápido possível, ao fundo ouvimos disparos e um grito dolorido de Akin, isso foi terrível. Anaya não parava de 
chorar, mas Akin havia nos salvado, não ouvimos mais gritos ou disparos atrás de nós, estávamos livres. Até que enfim vencemos, chegamos 
no quilombo, ele realmente existia. Agora lá era nossa nova casa. 

Não tínhamos os corpos de Akin e Ndulu, mas fizemos um funeral digno, e depois naquela noite fomos dormir. Eu estava quase pegando no 
sono quando ao meu lado Anaya começou a cantar uma canção bem baixinho, enquanto olhava para a barriga: 

- Akin lutou 

 Akin morreu    

Akin lutou por todos nós 

E para nós ele venceu... 

Akin pode ter perdido 

Mas aqui ele venceu 

Aqui no meu coração 
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Akin venceu  

O estranho é que eu conhecia aquela canção, a minha mãe sempre cantava antes de dormir quando eu era pequena, nunca tinha percebido 
que Akin era um nome e não a palavra “aqui”. Mas isso não pode ser possível, será que a Anaya é parte da geração da minha família? Minha 
avó já havia contado histórias que os ancestrais conseguem sentir o que o outro sente, e eu estranhamente sentia o que Anaya sentia. Já era 
tarde, minha cabeça estava doendo, talvez não estivesse pensando direito, então ao som da cantiga eu adormeci. 

 

Quando abri meus olhos eu estava em um hospital, aquela sala toda branca e gelada, mas logo senti aconchego quando minhas mãe s felizes 
me abraçaram falando: 

– Ah Layla querida, você acordou! – Eu ainda estava muito confusa, mas o sorriso delas me contagiou. – Ai que susto você nos deu, ficou 
inconsciente por horas... 

Que estranho, como assim por horas? Mas passaram meses, o que será que tinha acontecido? Isso tudo foi um sonho ou realmente viajei para 
o passado? Minha avó estava sentada em um canto da sala sorrindo para mim como se soubesse de algo. 

  

Fim 
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LUCCA 

 

Eduardo um jovem pirata que estava em busca de açúcar, e então ele foi ao Brasil enquanto ele está concentrado no mar 
sua tripulação está festejando todos estavam cantando uma musica: “we should wait for day, wait for for day, wait for day intill we 
get our payyyydd uaa “ um dos piratas disse: 

-capitão um navio negreiro ao leste. 
-hm, abaixe a bandeira preta, para ele não suspeitar de nada- disse Eduardo. 
Outro pirata grita: 
-capitão, chegamos ao Brasil logo em frente 

-ótimo, eu vou descer e vou ver o q tem para nós roubarmos vocês esperem aqui. 
Então Eduardo se infiltrou em um campo de escravos, estava armado com duas espadas, quatro pistolas, uma zarabatana é 

uma faca. 
 

Eduardo explorou o campo furtivamente e não achou o açúcar, ele descidiu falar com os escravos, 
-olá me chamo Eduardo  
-não devia estar aqui-disse o escravo 

-se acalme só preciso saber onde tem açúcar por aqui. 
-por que quer saber? 

-na verdade eu vim aqui roubar. 
-entendo. Me chamo Maloke. 
-prazer, como você vive aqui? -Eduardo perguntou curioso. 
-não vivemos muito mal não somos bem alimentados, somos muito agredidos e se alguem estiver meio lento é morto. 
-meu Deus, certo me diga onde está o açúcar que eu levo você é seus amigos comigo. 
-jura! Está naquele galpão ali- Maloke apontou,  
-ok durante a noite nós invadimos o arsenal pegamos algumas armas e fazemos uma rebelião. 
-certo. 
Eduardo chamou sua tripulação que ajudou ele a levar o açúcar, Eduardo também explicou o plano de libertar os escravos 

para a tripulação. 
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Quando a noite chegou, ele entrou no galpão dos escravos e disse: 
-Maloke venha comigo, o resto espere aqui, chamaremos vocês na hora certa. 
Eles invadiram o arsenal e pegaram espadas e rifles e chamaram todos os escravos. Eduardo gritou: 
-AGORA VÃO. 
E todos saíram e começaram a atirar nos guardas, a tripulação de Eduardo que ouviram os tiros na hora correram para 

ajudar os escravos e Eduardo correram para o barco. 
Um dos piratas da tripulação gritou: 
-CAPITÃO NAVIO NEGREIRO VINDO EM NOSSA DIREÇÃO. 
O navio negreiro começou a atirar então Eduardo e todos chegaram perto o suficiente para pular no navio, Eduardo pegou 

duas de suas pistolas e disparou, ele avistou Maloke que tinha acabado de tomar uma espadada no ombro e Eduardo jogou uma 
de suas pistolas para ele e disse: 

-atire rápido. 
Ele atirou, mas no mesmo instante tomou uma facada no peito e Eduardo foi empurrado para fora do barco, uma 

tempestade começou e Eduardo gritou: VOLTEM PARA O NAVIO. 
E todos voltaram, mas o capitão do navio negreiro subiu no navio de Eduardo e matou dois de sua tripulação e Eduardo ao 

ver ele disse: 
-você é Don Creeg o corsário assassino de piratas. mas com a tempestade o navio afundou.  
Eduardo acordou em uma ilha deserta e ouviu alguém dizer: 
-posso pagar… 

-como é - Eduardo falou se levantando, ele viu que era Don. 
-não é isso que um pirata gosta de ouvir? 

-não tem nada com você tem?  
Don apontou uma pistola a Eduardo e disparou, mas estava descarregada, 
Ele começou a correr e Eduardo foi atrás dele e o matou. Viu o que ele tinha e achou uma carta, ( a carta de inglês só para 

não ficarem confusos) então Eduardo pegou a roupa dele e partiu. 
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LUIZA 

 

Meu nome é Rodrigo, fui preso no dia 31 de outubro de 1968, durante uma “limpeza” na cidade de São Paulo, 

feita em uma ronda policial sistemática para receber a rainha Elizabeth II, fui preso por ser homossexual e 

sentenciado a 6 anos de prisão. Estou nesse inferno há uma semana acho, passo constantemente por torturas 

psicológicas e físicas, não durmo desde que cheguei aqui, não me deixam, toda hora aparece alguém que fica me 

olhando pela porta fixamente, sem falar nada. 

Desde aquele dia, ainda não me deixaram dormir, eu tinha minhas unhas pintadas e então eles arrancaram elas 

fora, arrancaram minhas unhas uma por uma lentamente com um alicate, senti a minha unha se descolar da minha 

carne e sangra, depois da terceira unha arrancada, desmaiei e então fui acordado novamente me disseram que um 

homem de verdade aguenta tudo então cada vez que eu desmaiava eles paravam me acordavam e então continuavam. 

quando arrancaram a última unha desmaiei de novo, e quando acordei já estava na cela sem nenhuma das minhas 

unhas, fiquei alguns dias com luzes em meus olhos, perdi completamente a noção do tempo, não sei quanto tempo fiquei 

naquele estado, não faço ideia de que dia é hoje, e além disso acho que eles me trocaram de cela, aqui não tem mais 

a cama que tinha antes e ela está completamente molhada, assim não posso me deitar pra dormir. De vez em quando, 

durante a noite ouço tiros e gritos, isso tá acabando comigo, nunca sei se são os militares encenando ou se tem 

alguém realmente morrendo. Me trocaram de cela de novo, agora tenho uma cama e posso dormir. 

Não sei mais que dia é hoje, não sei mais de nada.  

Sei que estou há dias pendurado em uma barra de ferro que atravessa os meus punhos e as dobras do meu 

joelho, nu. Além disso, enquanto fico assim me eletrocutam, colocaram fios no meu pênis, ouvido, dentes, língua e 

dedos, fazem isso até o ponto de eu desmaiar. Além disso, enfiam um tubo de borracha na minha boca me obrigando a 

engolir água até começar a me afogar. Fui espancado e deixado no meu quarto, não tomo banho há cerca de um mês, 

se não me engano. 
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Encheram a minha boca com insetos, deixaram minha boca coberta de besouros, usaram ratos para fazer coisas que 

eu prefiro nem comentar sobre.. Após alguns dias sem passar por nenhum tipo de tortura física, eles me espancaram, 

estupraram e me trancaram em uma coisa que eles chamam de geladeira, aqui dentro é um inferno, eu estou há dias 

preso aqui, em um ambiente que vai de uma temperatura extremamente quente para uma extremamente fria, sem 

contar que eles colocam uma orquestra caótica e enlouquecedora. Eu não aguento mais, estou há dias preso neste 

inferno sem água ou comida, quando eu sair dessa coisa vou garantir que as torturas parem de vez. 

Finalmente fui liberado, esperei até a noite e agora chegou a hora, enrolei a corda do varal em meu pescoço e… 

 

Eu sou o general que ficou encarregado de ferrar com a vida dessa bicha nojenta, se eu não me engano foi uns dias 

antes da vinda da rainha para o brasil quando nós fizemos um grande arrastão e levamos, comunistas, prostitutas, 

bichas, manifestantes etc, ou seja, gente que merece sofrer o máximo possível e então ser largado para apodrecer, 

ou ser morto, esse é meu trabalho manter a cidade limpa de gente asquerosa e acabar com eles e se alguém discordar 

desses métodos, vai junto. O general Newton Cruz é um general incrível, forte, e que pensa mais do que corretamente 

um dia espero vê-lo. 

 

Quando o viadinho chegou ele tinha as unhas pintadas isso me deixou completamente enojado, então para ele aprender 

o que é ser um homem de verdade eu decidi arrancá-las fora, ele desmaiou muito rápido, logo o acordei não vou livrar 

ele da dor das outras unhas sendo lentamente arrancadas de forma alguma. Depois disso submeti ele a torturas 

psicológicas em sua maioria, de vez em quando mando meus homens fingirem matar alguém durante a noite, mas tem as 

noites que são bem melhores e eles não precisam fingir se é que me entendem. Tem dias que ele é espancado, mas 

nada muito sério, quero dar a ele a impressão que ele não vai sofrer tanto quanto ele esperava para então enfiar ele 

num inferno sem fim, então ele só fica sem dormir, faço ele perder noção do tempo e o resto você já sabe. 

 Hoje para a minha infelicidade não poderei cuidar do gayzinho porque vou ter que liderar um grupo para acabar com 

uma manifestação de uns comunistas que não têm nada para fazer da vida esses ignóbeis. Na operação conseguimos 
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prender umas 10 pessoas incluindo os organizadores e eu acho que umas 4 ou 5 morreram, ou seja, foi muito bem 

sucedida.  

 

A bixa esta pendurada e sendo torturada a dias os gritos dele de dor cada vez que eu lhe dou choques é uma das 

coisas que fazem os meus dias ficarem bem melhores e interessantes se não me engano durante esses dois anos já 

afogamos ele até desmaiar umas 30 vezes ele é bem resistente não faço ideia de como ele continua vivo, acho que vou 

ter que pegar mais pesado e fazer ele lidar com outros seres vivos, quando falei isso a ele ele ficou com um semblante 

semelhante a de uma pessoa feliz, mas quando cheguei com os seres vivos ele logo fechou a cara novamente, fiquei 

sem entender é claro ele estava tão animado para isso e quando os seres chegaram ele fechou a cara, me senti 

desrespeitado. a ideia inicial era apenas largar os insetos pela cela dele, mas ele me irritou com aquela cara, então 

decidi fazê lo engolir todas as baratas e outros insetos. 

Hoje faz um total de três anos que o viadinho está sobre os meus cuidados então para comemorar decidi colocar ele 

em um lugar muito, mais muito especial, a geladeira, nada melhor do que largar alguém sem comida e poder decidir 

quando ele congela e quando ele vai queimar até não aguentar mais.como já fez uma semana que ele está na geladeira 

decidi colocar ele de volta na cela, e decidi largar ele lá com um meio pão velho e um pouquinho de água enquanto fico 

fora para resolver uns negocios. 

Finalmente voltei após 4 longos dias fora, quando fui ver a bicha fiquei extremamente decepcionado por dois motivos o 

primeiro por que ele so provou o quao fraco e sem valor ele era e garantiu a passagem dele para o inferno, não que 

tivesse duvidas que ele iria para mim isso ja estava bem obvio, mas o motivo principal é que eu queria acabar com ele 

eu mesmo e ter o prazer de ser quem fez o coração dele parar. 
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MARIA 

 

 

EDUARDO 

 

PARTE 1 

 

Heloísa e Eduardo se conheceram pela primeira vez no dia 5 de setembro de 1966.  
 

Eduardo já estava foragido há um tempo, tinha sido alvo da polícia havia uns dois anos. Uma vez que estava com o seu 
grupo  e  acabaram sendo pegos, o que o acabou  fazendo perder a maioria de seus companheiros que foram levados pela 
polícia , e  até mesmo um deles morto.  
 

Ele morava desde pequeno na capital da Bahia, Salvador, nunca conheceu seu pai, e passou a maior parte  da vida morando 
com sua mãe.  
 

Sua mãe, Cecília, era enfermeira do posto médico do Subúrbio onde morava, ele tinha pouquíssimo contato com a mãe desde 
pequeno, ela passava quase o dia inteiro trabalhando, além de ter o peso de sustentar Adriano sozinha. 
 

Assim, ele geralmente passaria boa parte do tempo na escola, mas não era muito bem o que acontecia.  
 

A escola nunca havia sido uma motivação individual, ele tinha um certo bloqueio para estudar, e  suas relações familiares o 
faziam se sentir muitas vezes sozinho,  e até meio perdido no que fazer.  
 

Então geralmente passava o dia inteiro na rua, o que nem sempre era tão seguro, considerando o local onde morava, mas 
desde pequeno ele já havia aprendido a se deslocar por aí sozinho.  
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Geralmente, ele andava de ônibus até o centro, e passava o dia inteiro andando por aí, sempre gostou de estar na rua, talvez 
pela ideia de sempre estar cercado de outras pessoas.  
 

Porém, um dia acabou chegando tarde.  Naquele dia, quando chegou em casa, já era por volta das onze horas da noite.   
 

Após sua chegada reparou os móveis todos revirados, os pertences jogados no chão, e as janelas quebradas, tentou ver se 
sua mãe já tinha chegado em casa e visto o que tinha acontecido, mas percebeu que já era tarde demais. 
 

Após subir as escadas e entrar no seu quarto, viu ela deitada no chão sem ar, com sangue escorrendo pelo peito, que se 
espalhava por quase todo o chão. Teriam invadido a casa e matado a sua mãe.  
 

Tinha por volta de uns 15 anos na época, a perda de sua mãe foi um trauma que o acompanhou quase a vida inteira, aquele 
acontecimento foi só uma realidade do lugar em que ele morava, os assaltos, invasões, enchentes, e assassinatos faziam parte 
de uma violência constante.   
 

Naquele momento em que ainda observava sua mãe no chão, não sabia o que fazer, ela já estava evidentemente morta, ligar 
para a ambulância ou levá-la para o hospital seria uma perda de tempo, além de que, se soubessem que ela era a única parente 
que o poderia criar, provavelmente ele seria levado para algum orfanato ou algo do tipo, o que na sua cabeça não deveria 
ser  muito bom,  não havia  outra escolha.  
 

Ele então, logo no dia seguinte de manhã, pega o seu ônibus diário e segue o mesmo percurso que costumava seguir  todos 
os dias, e a partir daquele dia a rua passou a ser sua casa.  
 

O centro era a melhor opção, ele costumava ir lá de vez em quando, além de ser meio agitado, era um lugar em que ele sabia 
se deslocar e que pensava conseguir alguma oportunidade de vida.  
 

Ainda nos primeiros dias, conseguiu se virar com o pouco de dinheiro que sua mãe tinha lhe dado antes do assalto, mas depois 
foi percebendo que seria impossível conseguir viver somente daquilo, além de ter quinze anos, o que o fazia ainda não poder 
trabalhar naquela época.    
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Com o passar do tempo, quando passou a não ter mais nenhum sustento, começou a pedir dinheiro na rua, e nisso acabou 
conhecendo um menino um pouco mais velho que ele, chamado Arthur. 
 

Arthur era um menino negro órfão, que morava no centro já há muito tempo, dizia nunca ter conseguido contato com os pais, e 
assim com os anos foi conhecendo meninos na mesma situacão que ele e foram formando um grupo onde conseguiam se 
ajudar.  
 

Arthur virou um companheiro muito forte, por ser o mais velho dos meninos ele geralmente sabia melhor sobre o que fazer.   
 

Então, a partir dessa época, ele se juntou com esses mais quatro meninos, e passaram a viver juntos em busca de 
sobrevivência.  
 

Não faziam nenhuma atividade muito grande, chegavam a furtar uma coisa ou outra, de vez em vez tentavam pedir dinheiro na 
rua, até que com o passar dos anos a situação começou a mudar.  
 

No meio de 1964, quando Adriano já tinha em torno de uns dezessete anos, começou um regime militar no Brasil, a polícia 
começou a cercar melhor todas as áreas do centro, e passou a ser muito mais brutal.  
 

O medo começou a crescer entre o grupo, não podiam ficar mais soltos na rua igual antes, e já não conseguiam comer muito, 
a única forma de poderem sair disso é se conseguissem realizar algo planejado e com muito cuidado.   
  
Eles então planejaram uma tentativa de invadir um bar próximo à noite, um dos meninos iria na frente e caso conseguisse 
entrar, iria avisar o resto, iriam tentar pegar o máximo de comida possível.  
 

Era quase meia noite quando chegaram na porta do bar, um dos meninos entrou primeiro e deu o sinal, Adriano, Arthur e os 
outros meninos entraram no bar e começaram a colocar as comidas que achavam dentro do saco que levaram.  
 

Já estavam quase de saída quando ouviram um barulho de sirene,  a polícia estava lá fora cercando as entradas.  
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*** 

 

Os policiais entraram já com armas apontadas, largamos o que havíamos pegado e colocamos as mãos pra cima.  
 

Ouvi um barulho de tiro vindo do meu lado esquerdo.  
 

Arthur se contorcia no chão com sangue escorrendo pelo peito, ele tentava controlar sua respiração ofegante enquanto eu 
ainda imóvel com as mãos pro alto sentia tensão e suor percorrerem meu corpo.  
 

Os policiais após perceberem o que estávamos fazendo, não pareciam ter nenhum remorso do que haviam feito com o menino, 
vieram até mim e meus outros companheiros e começaram a nos revistar.  
 

Tinha terminado ali, Arthur havia morrido injustamente e eu e os outros provavelmente iríamos para algum tipo de abrigo para 
menores.  
 

Enquanto os policiais revistaram meus outros amigos, percebi uma entrada que haviam deixado livre, eles estavam tão 
concentrados em revistá-los   que provavelmente nem perceberam.  
 

Naquele momento não pensei nada direito, ou nos riscos que poderia correr, só segui em frente e corri o mais rápido que pude, 
e fiquei correndo durante a noite toda até chegar em uma rua deserta, em que só conseguia ouvir minha respiração ofegante.  
 

PARTE 2  
 

Já tinham se passado dois anos desde aquele dia, naquela época eu não sabia o que aquelas perdas significavam pra mim, 
Arthur e minha mãe eram duas pessoas que lutavam para poderem continuar vivendo em uma realidade que não era fácil pra 
eles. 
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Passei praticamente um ano sem rumo nenhum, não foi fácil ser dominado   pela culpa, culpa de não ter chegado cedo pra 
tentar proteger minha mãe, culpa de ter que ver Arthur lutando pra sobreviver na minha frente e não poder fazer nada pra 
ajudar, culpa de ter deixado meus companheiros que tinham me ajudado durante dois anos pra trás, enquanto me dei o luxo 
de escapar.  
 

Minha pergunta depois de um tempo passou a ser se realmente tudo aquilo era minha culpa, se realmente valia  a pena carregar 
todo aquele fardo. 
 

Eu era o responsável pela violência do lugar onde minha mãe teve que me criar? Eu era o responsável por meu amigo negro 
ter sido assassinado pela polícia, e eu e meus outros companheiros não? Eu era o responsável por tudo aquilo que  estava 
acontecendo ao meu redor?   
 

Talvez tudo aquilo não estivesse acontecendo por minha causa, mas eu, no final das contas, nunca havia movido um dedo pra 
mudar.  
 

Foi aí que decidi o que queria fazer, queria mudar tudo aquilo, queria estar perto daqueles que queriam estabelecer ordem e 
igualdade, queria estar do lado daqueles que iriam tirar minha mãe e Arthur daquela situação que enfrentavam.  
 

Foi aí que por sorte na mesma época conheci Heloisa, ela deveria ter em torno de uns 18 anos quando a conheci, ela estava 
andando na rua deserta sozinha até que me reparou, eu estava sentado na calçada encarando o chão.  
 

Não sei no que exatamente chamei atenção dela, talvez por minha expressão sonhadora que estava carregando fazia um 
tempo, ou por achar um pouco suspeito um menino de sua idade estar sentado numa rua deserta ainda naquela hora da noite.  
 

Mas mais do que isso ela me chamou atenção também, ela era alta e tinha cabelos negros e compridos, sua pele era escura e 
seus olhos eram castanhos.  
 

• Você está sozinho? - Ela pergunta pra mim.  
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•  Sim - Respondi.    
  

• Considerando o local onde estamos, eu poderia pensar que você está em dívida com a polícia? A maioria das pessoas 
que estão foragidas estão aqui, a polícia não roda muito essa área da cidade.    

 

• Mais ou menos, nada muito grande, só fui pego junto com uns companheiros  assaltando um bar, não estava  mais 
tão  fácil conseguir algo pra comer.  

 

Ela pareceu me avaliar  por um tempo e depois veio em minha direção.  
 

• Sei que não é só isso, não é a primeira vez que te vejo por aqui, moro  aqui do lado, todas as vezes que te vejo andar 
por aí está sempre com uma expressão reflexiva, como se estivesse em outro mundo, me conte, o que você tem pensado 
durante esse tempo que só estava andando de um lado pro outro sem objetivo nenhum?   

 

Fiquei um pouco assustado por ouvir tudo isso sair dela de um jeito tão rápido e tão inesperado, mas ela não parecia me 
ameaçar, parecia mais interessada, como se o tempo todo estivesse atenta e observando tudo.  
 

Contei pra ela um resumo do que tinha acontecido, desde que tinha ido embora da casa da minha mãe até ali, ela parecia 
prestar atenção em tudo que eu falava, como se quisesse decifrar como eu me sentia.  
 

Ficamos um tempo em silêncio até que ela começa a falar.  
 

• Sou do PCR, estamos começando a formar um grupo de força armada, você pode não saber atirar e nem como esse 
tipo de organização funciona, mas você tem experiência, já andou bastante pela cidade, já enfrentou a morte na sua 
frente mais de uma vez, e agora está sem nada, como muitos de nós, isso é uma proposta, mas se não aceitar, não 
tenho nada pra fazer por você.    

 

Então me juntei ao PCR (Partido Comunista Revolucionário), não conhecia muito sobre eles, Heloisa falou da minha situação atual, 
e do como eu poderia ser útil, e eles não tiveram muitas suspeitas que eu pudesse ser algum tipo de espião.    
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Com o tempo eu não conheci só ela mas também Samuel, que também era iniciante como eu, por isso acabamos 
compartilhando muitos momentos juntos, o sentimento de não estar mais sozinho era bom.   
 

Comecei a fazer treinamento junto com ele também, passava boa parte do meu tempo me dedicando a isso,  cada dia 
conseguia  um avanço.  
 

Com um tempo fui me integrando melhor no grupo, fazíamos em torno de quatro atividades por semana, assaltávamos bancos 
para render fundos, participamos das frentes de luta armada, e muitas vezes também ajudamos os protestos que aconteciam.  
 

Heloisa virou minha companhia constante durante aqueles dois anos que passei lá, estávamos quase sempre juntos, porém 
com o passar do tempo as coisas começaram a ficar mais complicadas.  
 

Já no ano de 1969, nossa força começou a aumentar, agora aconteciam grandes manifestações e atividades todos os dias, 
ambos os lados formavam forças cada vez mais brutais, os militares estavam em um sistema de investigação contra os 
perseguidos políticos cada vez maior, e a organização de luta armada cada vez mais forte em todos os estados. 
 

As ideias, portanto, começaram a ficar maiores também, agora haviam começado a fazer viagens clandestinas não só pelos 
estados, mas também para fora do país. 
 

Os estados vizinhos estavam pensando em fazer uma frente ampla com os grupos que toparam participar da luta armada. Eu 
e Samuel fomos alguns dos recrutados para a viagem que seria até Recife.  
 

Eu não tinha outra escolha a não ser ir, não iria ser fácil ter que deixar o que eu tinha construído para trás de novo, Heloísa, 
apesar de já ter sido umas das líderes do grupo, estava em estado doentio.   
 

Isso acabou causando conflitos entre nós, com aquela situação, eu não sabia se iria voltar, e com poucas pessoas que iriam 
ficar com o grupo em Salvador, a chance de serem pegos pela polícia era maior.     
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Heloísa foi a melhor pessoa que eu havia conhecido durante todos aqueles anos, era uma mulher muito inteligente  e dedicada, 
me fez acreditar de que lutar valia a pena, e que tudo que havia acontecido no meu passado servia para que eu continuasse 
atrás do que acredito. 
  
Pensava que essa partida já seria difícil o suficiente até saber do que eu ainda não havia descoberto.  
 

Heloisa estava grávida.  
 

Eu estava fazendo as malas para o dia seguinte que teria que partir quando ela me deu a notícia.  
 

Ela falava com um tom de preocupação, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, no momento não lembro muito bem o que 
senti, parecia que poderia  desmoronar a qualquer momento, não sabia se iria voltar, e nem se um dia se eu voltasse ela ainda 
estaria aqui me esperando, mas no final das contas eu não tinha o que fazer, não tinha outra escolha.  
 

O dia seguinte chegou, e a minha partida também, me despedi de Heloísa que ainda parecia ter algum remorso sobre a situação, 
mas eu não podia culpá-la pelo que estava sentindo.   
 

Mais uma vez tive que deixar tudo para trás, eu podia muito bem me agarrar ao sentimento de culpa de novo, mas  as coisas 
eram  diferentes, talvez fosse difícil ter que deixar a mulher que eu amo e meu futuro filho ou filha para trás, mas sei que estou 
partindo por uma boa causa, e estou partindo para construir um mundo melhor pra minha futura família, não só pra ela, mas 
também honrando aqueles que já se foram e que me fizeram continuar lutando.  

"Quem tem consciência para ter coragem 

Quem tem a força de saber que existe 

E no centro da própria engrenagem 

Inventa contra a mola que resiste 
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Quem já perdido nunca desespera 

E envolto em tempestade, decepado 

Entre os dentes segura a primavera" 

  

Primavera nos Dentes ( Secos e molhados)  

  

ELOÁ  
 
Eloá é uma menina de 23 anos que faz faculdade de história em Salvador, em 1990, estava cursando seu quinto ano e último ano na UFBA, 
morava no alojamento da faculdade desde que saiu do orfanato onde ficou até seus 18 anos.  
 
Sempre soube que seus pais haviam sido mortos ainda quando era pequena, sabia o nome de sua mãe, Heloísa, mas não tinha nenhum 
conhecimento de quem era o seu pai.   
 
A sua escolha de faculdade teria sido não só algo de interesse, mas também emocional, desde pequena ela nunca soube o porquê estava ali, 
o que a fez chegar até lá, não sabia quem eram seus pais.   
 
Pra ela sua vida sempre pareceu um mistério, então ter o trabalho de pesquisar a história das gerações e seus antepassados talvez fosse uma 
forma de saber mais sobre quem ela era, descobrir essas histórias.  
 
Com o final do ano letivo na faculdade, os alunos teriam que apresentar um artigo, escolhendo algum tema que se relacionasse à história do 
Brasil. Ela não sabia que tema escolher pro seu trabalho, tinha já algumas ideias em mente, mas como os professores já haviam falado, ela 
teria que se esforçar pra fazer algo original, que mostrasse o verdadeiro valor de tudo que aprendera durante esses 5 anos.  
 
Desde o anúncio do trabalho ela ia quase todos os dias pra Biblioteca e lia e lia mais livros que a pudessem ajudar a escolher um tema.  
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Até que finalmente pareceu achar alguma coisa realmente interessante.  
 
O regime militar de 1964, um momento do Brasil extremamente brutal e violento, onde aqueles que se mostrassem contra o sistema militar 
eram censurados, presos e até mesmo torturados, quantas histórias comoventes poderia haver ali? Ainda considerando que muitas pessoas 
daquele período ainda estavam vivas. 
 
Foi aí que tomou sua decisão.  Escreveria um artigo sobre a história de algum preso político que tivesse participado de movimentos e 
organizações contra os militares,  e que pudesse representar como era ser um perseguido político  naquela época.   
 
Ainda que fosse um pouco difícil achar informações detalhadas em livros, o regime tinha acabado por completo há só uns dez  anos atrás, se 
quisesse conseguir informações que valessem a pena, teria que achar outros meios.  
 
Tentou ver se achava algum tipo de artigo na internet que falasse sobre os mortos e desaparecidos na ditadura militar em Salvador.  
 
Após um tempo procurando achou um nome que pareceu um pouco familiar 
 

Heloisa de Campos Lima   

20 anos  

 

Bahia, Salvador 

PCR (partido comunista revolucionário) 
morta dia 5 de outubro de 1968 

 

*** 

 
Naquele momento não consegui pensar em mais em nada, devo ter ficado uns dez minutos encarando o computador, tentando processar 
aquela informação.  
 
Nunca a havia conhecido, nem mesmo a visto em vídeo ou em uma foto, até ali não sabia nem seu nome completo.  
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Sem mesmo ter a consciência do porquê reagi assim, meus olhos se encheram de lágrimas, enquanto eu tentava me reprimir daquele 
sentimento, não sei se eram lágrimas de tristeza, de alívio ou até de felicidade.  
 
Agora eu sabia o motivo, ou pelo menos sabia muito mais do que soube durante esses 23 anos.  
 
Mas ainda não era o suficiente, eu precisava saber o porquê de tudo aquilo, não podia deixar essa oportunidade, eu precisava saber mais.  
 
Depois de um tempo comecei a reparar melhor na foto, ela tinha alguns traços parecidos com os meus, tinha o cabelo cacheado e  olhos 
castanhos como os meus.  
 

O artigo dizia que ela teria participado da organização PCR, achar algo sobre ela sozinha seria praticamente impossível, se eu ao menos 
conseguisse o contato de alguém que tivesse participado da organização na época que ela ainda estava viva, poderia descobrir muito mais 
além de só seu nome completo.  
 
Pesquisei um pouco mais e achei  mais informações.   
 
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO REVOLUCIONÁRIO (PCBR) 

O Partido político revolucionário criado em 1968 por Mário Alves, Manoel Jover Teles e Apolônio de Carvalho, dissidentes do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Defendendo a luta 

armada como o único caminho para derrubar o regime militar instalado no Brasil em 1964, foi uma das principais organizações que entre as décadas de 1960 e 1970 se dedicaram à 

guerrilha no país. 

Em maio de 1965, o comitê central do PCB se reuniu em São Paulo, manifestando-se durante o encontro duas posições distintas,  enquanto o partido defendia a participação dos 

comunistas numa frente antiditadura, o grupo  defendia a luta armada como estratégia política.  

Defendendo a formação de núcleos guerrilheiros no campo, o PCBR considerava também necessária a manutenção de uma estrutura partidária de apoio na cidade. 

Suas primeiras ações, ainda em 1968, foram assaltos a bancos para obtenção de fundos. Entretanto, com a intensificação da repressão policial-militar aos movimentos de oposição e 

sobretudo aos grupos guerrilheiros, e com a prisão e a morte de Mário Alves em 1970, a organização praticamente se desarticulou. 

Autor : Samuel Pereira (ex membro )  
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Prestei atenção no nome do escritor do artigo, ele dizia no final do texto ter sido ex membro do grupo, seria fácil achá-lo na internet, já que deveria ter 

escrito mais artigos além desse, podia ter até ter o contato na página.  

Escrevi um e-mail pra ele contando que era estudante de história e tinha interesse de saber melhor sobre o grupo para fazer um artigo de final de curso, 

ele pareceu até bem contente que alguém estivesse se interessado no artigo que escreveu, e falou que no dia seguinte à tarde estava livre para uma 

conversa.  

Naquele dia, quase não consegui dormir, desde pequena sempre quis saber melhor quem meus pais foram, mas não sabia que a verdade viria de uma 

forma tão forte.   

Eram cinco horas da tarde quando cheguei na casa do Samuel, não era tão longe da minha faculdade. A casa dele era simples e pequena, 

ele   aparentava morar sozinho.  

Ele deveria ter uns quarenta anos, mas tinha marcas no rosto, provavelmente ainda da época que participava da luta armada.  

Ele pediu pra eu entrar e comecei a fazer e pedir informações mais detalhadas sobre o grupo, onde ficava, como funcionava, como era organizado, e 

o que significava ter participado daquele tipo de organização naquela época.  

Pelo menos até conseguir chegar no ponto que eu queria.  

Samuel foi respondendo minhas perguntas e eu fui anotando o máximo que podia, depois que ele terminou de responder, resolvi pedir outra coisa.  

• Você tem alguma foto? - Perguntei. 

• Foto? - 

• Sim. Alguma foto daquela época.   
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Ele ficou pensando por um tempo e depois saiu da sala, voltou com uma espécie de álbum e me entregou.  

• Não tenho muitas - Disse - Só algumas com as pessoas de quem eu era mais próximo na época.  

Abri o álbum e comecei a folhear as fotos, a qualidade da câmera era até boa pra aquela época, fiquei me perguntando onde conseguiu achá-

la.  

Fui folheando até conseguir achar o que eu queria, nessa foto dava pra ver ela melhor, parecia ainda mais comigo, percebi que nas fotos ela era 

até meio alta comparada aos outros, percebi que também na foto tinha um homem do lado dela segurando a sua mão,  não consegui ver muito 

bem quem era, ele estava meio desfocado.  

• Esse homem e essa mulher, eles eram alguma coisa? Irmãos? - Pergunto pra Samuel apontando para a foto. 

 
• Esses dois aqui? - Perguntou ele apontando pra minha mãe e o homem segurando sua mão - Eduardo e Heloisa?  

 
• Sim - Respondi engolindo seco.  

 
Afinal, quem era Eduardo?  
 

•  Eduardo e Heloisa ainda estavam juntos nessa época, eram ótimas pessoas, não sei muito sobre Heloísa, mas eu e Eduardo entramos 
no grupo na mesma época, éramos ótimos amigos.  

 
Ele falava em um tom nostálgico, mas minha cabeça estava girando, será que era ele?  
 

• Porém eles se separaram quando eu e ele tivemos que fazer uma viagem clandestina pra luta armada, Eduardo me falou que 
descobriu que ela estava grávida um dia antes de partimos, ele ficou meio mal por ter que deixá-la sozinha ainda naquela situação em 
que estávamos.  
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Eu só o observava atenta a cada palavra que dizia, tive que me  reprimir para não demonstrar o que eu estava sentindo .  
 

•   Algumas semanas depois, Heloísa foi pega pela polícia junto com alguns companheiros, e ela acabou presa, morreu lá depois de 
alguns meses, ainda quando foi ter sua filha, sinceramente não sei se a filha dela ainda está viva, provavelmente não.   

 
Eu olhava pra foto ainda tentando absorver todas aquelas informações que tinha recebido ainda naquela meia hora, mas tinha que tentar ser o 
mais natural possível. 
 

• Você era muito próximo de Eduardo?- Perguntei no tom mais tranquilo que consegui fazer  

 
• Sim, com certeza, Eduardo me contou todas as suas histórias, quando perdeu sua mãe, o lugar onde morava, quando teve que morar 

na rua durante dois anos  e deixar seus companheiros.  Vi i Eduardo morrer na batalha que estávamos participando, fiz o máximo que 
pude pra ajudá-lo, mas não foi o suficiente… 

 
Ele fica um tempo em silêncio e depois volta a falar  
 

•  Uma pena que ele e Heloísa tiveram que ter esse final… 

 
Percebi que enquanto falava seus olhos se enchiam de lágrimas, eu não podia contar pra ele, não naquele momento, mas ao mesmo tempo 
ele parecia ter prazer de poder falar sobre isso depois de tantos anos.  
 

• Mas afinal, por que está tão interessada?  

 
Refleti um pouco antes de responder a pergunta, ficamos um tempo em silêncio.  
 

• Como já disse, eu faço faculdade de história, queria fazer algo original, precisava de histórias para serem contadas, por favor, me conte 
tudo que sabe sobre os dois, posso até publicar isso na internet, já que você tem tanta consideração pelos dois.   

 
Ele me olha durante um tempo como se estivesse me avaliando, continuei com o olhar firme ainda reparando como ele se reprimia para não 
chorar.  
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• Sente-se, pegue seu caderno e uma caneta e anote tudo, seja rápida, não sei se consigo repetir muitas vezes.  

 
Ficamos ali a tarde inteira, eu anotava e prestava atenção a cada palavra que dizia, e tentava ser neutra no máximo que conseguia.  
 
Quando saí de lá parecia que essas três horas tivessem sido anos, eu ainda estava tentando elaborar toda aquela informação.   
 
Quando cheguei na faculdade de novo li e reli todas as minhas anotações, agora eu sabia de tudo, toda a minha história estava nas minhas 
mãos.  
 
Um mês depois, eu já estava com o meu artigo pronto, iríamos começar as apresentações já nos últimos dias de aula.  
 
Passei a vida inteira lendo histórias, aprendendo sobre um passado que todos tinham em comum, mas agora a sensação era diferente, agora 
pela primeira vez eu estava contando a minha própria história, mostrando para as pessoas quem eu era, tudo que me fez chegar até aqui.  
 
Depois de 23 anos eu pude saber o que me moveu a tudo isso, mesmo não tendo consciência de nada daquilo, sempre tive o espíri to dos 
meus pais em mim, que viveram com alguma razão pra lutar, e se eles nem ao menos foram reconhecidos por isso, chegou o meu momento 
de mostrar essa história.       
 
  
"Quem me dera ao menos uma vez 

Acreditar por um instante em tudo que existe 

E acreditar que o mundo é perfeito 

E que todas as pessoas são felizes 

Quem me dera ao menos uma vez 

Fazer com que o mundo saiba que seu nome 

Está em tudo e mesmo assim 

Ninguém lhe diz ao menos obrigado" 

• (Índios (legião urbana)  
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MARIANE 

 

Rosa: 
                                         1955, Rio de Janeiro. 
                                               

O dia estava agradável o suficiente para eu ir até a praça tomar um sorvete, perguntei a minha mãe se eu poderia 
ir, ela me olhou desconfiada como se eu escondesse algo, mas no final deixou, seus olhos verdes e seus cabelos  loiros 
eram lindos, ela parecia uma princesa mesmo de avental. Saí de casa com cinco reais, a rua estava um pouco mais 
cheia que o normal, carros passavam pelas ruas de paralelepípedos e homens de ternos e chapéus conversavam nas 
esquinas e nos bares, havia muitas pessoas nas ruas pedindo dinheiro, eu sempre quis poder ajudar a todos, mas isso 
não era possível, sempre que eu podia eu ajudava, dando um trocado ou outro. Eu estava usando um vestido branco 
que tinha pequenas flores azuis e um laço azul na cabeça. Ao chegar na casa de Mariana, eu bati na porta e ela mesma 
atendeu, usava um vestido amarelo claro e um laço branco na cabeça, seus cabelos ruivos eram como fogo e seus olhos 
azuis eram águas cristalinas, ela sorriu para mim e eu disse: 

-Mari, vamos tomar sorvete na praça? O dia está lindo para uma caminhada, olhe o céu, está azul radiante e o sol 
está muito gostoso. 

 - Tenho que perguntar para os meus pais, já volto. 
E esperei pacientemente até ela voltar com um sorriso enorme no rosto e fazer que sim com a cabeça, ela enlaçou o 
braço no meu e nós fomos até a praça, algumas crianças brincaram de bolas e havia uns garotos mais velhos que 
pareciam da nossa idade, sentamos em um banco de madeira de frente para uma fonte e logo em seguida o sorveteiro 
com o carrinho veio até nós, ele tinha um bigode abaixo do nariz e usava um chapéu branco, tinha cabelos e olhos 
castanhos, ele usava um avental de listras branco e azul, ele sorriu e disse: 

-Boa tarde, senhoritas, que sabor vocês querem hoje? 

 Eu e Mariana nos olhamos e demos uma risada tímida e eu disse: 
-Boa tarde, eu gostaria de um sorvete de uva e você, Mariana? 

-Boa tarde, senhor, eu gostaria de um de limão. 
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 Ele abriu o carrinho, pegou os sorvetes e nos entregou, eu paguei e ele se foi. Começamos a comer calmamente, 
até Mari me dar um pequeno cutucão e sussurrar: 

-Olha aqueles garotos, estão olhando para você. 
 Eu coloquei a mão na boca e dei uma pequena risada, logo depois eu disse: 

-Bem, eu não tenho nada a declarar, apenas que eles são bonitinhos… 

 Nós duas começamos a rir, Mari era a minha melhor amiga desde pequena, ela era a pessoa com quem eu 
compartilhava tudo, mas estava ansiosa para chegar em casa e relatar tudo o que tinha acontecido esta tarde, garotos, 
sorvete e o tempo. Ao acabar de comer nos levantamos e voltamos para nossa casa, eu tentei ir o mais rápido possível, 
porque meu pai iria ficar bravo se eu ficasse até tarde na rua, passei pelo portão branco desbotado de casa, depois pela 
porta de madeira clara, minha mãe já estava preparando o jantar, o aroma de molho de tomate me fez deduzir que hoje 
seria dia de macarrão, fui até a cozinha e dei duas batidas na porta de leve, minha mãe abriu e disse: 

-Já voltou, querida? Como foi? - ela deu um sorriso triste para mim e continuou a mexer na panela 

- O dia estava lindo, havia algumas crianças brincando de bola e alguns garotos mais velhos conversando, eu e 
Mariana tomamos sorvete e aproveitamos a vista. 

- Que bom, filha, agora vá tomar um banho, seu pai chegará daqui a pouco. 
- Tá bom, mãe. 

 Subi as escadas até o segundo andar e entrei no banheiro. Ao tomar banho, fui até o meu quarto e coloquei um 
vestido azul, que combinava com o céu e as estrelas, desci e fui até a cozinha, mas ela não estava mais lá, então fui até 
a sala de jantar, eu me encostei na parede enquanto via ela colocar as últimas coisas que faltavam, minha mãe era a 
pessoa mais especial para mim, ela era incrível, ouvi a porta da frente sendo aberta e vi meu pai entrar, seus cabelos 
brancos misturados com os pretos, ele segurava uma maleta e o seu chapéu na mão, colocou o chapéu na chapeleira e 
a maleta pendurou em um gancho na parede, ele sorriu ao me ver e disse: 

-Olá, filha, como você está? 

-Estou bem, você parece cansado, venha se sentar. 
 Ele veio até mim e deu um beijo na minha cabeça, depois foi até a sala de jantar, minha mãe havia acabado de 
colocar o último copo, ele a beijou na testa e disse: 

-O cheiro está espetacular, querida. 
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 Ela sorriu e foi para a cozinha, voltou sem o avental e se sentou ao lado do meu pai e de frente para mim, nós 
rezamos e começamos a comer, meu pai tinha olhos verdes e sempre era muito formal e era dono de um banco, minha 
mãe não havia acabado de terminar seus estudos para poder casar com meu pai, eu tinha um pouco de medo disso 
acontecer comigo, eu queria muito mesmo poder continuar meus estudos. Quando eu nasci, minha mãe fez questão de 
eu ter aulas particulares para poder saber escrever bem, ler e saber coisas importantes, além disso, meu pai no início 
não cedeu, mas aos poucos ele aceitou essa ideia. 
 Ao acabar o jantar, meu pai se levantou e foi para a sala, ele parecia cansado, mas eu ainda não entendia o 
porquê dele não ajudar minha mãe e eu nas coisas de casa. Eu tirava as coisas da mesa e levava para a cozinha 
onde  minha mãe colocava as coisas na geladeira e lavava a louça, quando eu acabei, voltei para a cozinha e vi que 
minha mãe já havia acabado de fazer tudo, eu e ela fomos até a sala onde meu pai lia um jornal, ele olhou para nós por 
cima no jornal e disse: 

-Rosa, querida, é melhor você ir dormir, amanhã o professor vai chegar cedo. 
-Claro, pai.  

 Saí da sala e subi a escadaria de madeira escura, virei para a direita e abri a porta do meu quarto, à minha direita 
tinha a minha cama e à minha esquerda um sofá, ao lado do sofá havia o meu armário branco e de frente para mim 
havia a minha penteadeira. Me troquei e me deitei, apaguei a luz e fechei os olhos. 
 Na manhã seguinte, meu pai bateu na porta duas vezes antes de entrar, ele parecia muito sério, usava um terno 
cor de vinho e um chapéu preto, ele se sentou ao meu lado e disse: 

-Você tem que se arrumar agora, daqui a pouco seu professor vai chegar. 
 Eu me sentei na cama ainda sonolenta, esfreguei os olhos e fiz que sim com a cabeça,  ele se levantou e foi 
embora, eu me levantei e fui até o banheiro, escovei os dentes e lavei o rosto, voltei para o meu quarto, abri o armário e 
peguei uma saia preta e uma camiseta branca, prendi meu cabelo em um rabo de cavalo e desci para o primeiro andar. 
 Meu pai já havia saído, eram seis da manhã e meu professor iria chegar às seis e meia, fui até a sala de jantar 
onde minha mãe estava acabando de comer, me sentei de frente para ela e falei: 

- Bom dia, mãe, como você está? 

-Estou bem, querida, é melhor se apressar. 
-Sim. 
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 Peguei um pão e coloquei peito de peru e queijo, peguei a jarra de leite e coloquei um pouco no meu copo, 
consegui comer rapidamente sem perder a elegância, o que provavelmente deixou minha mãe muito orgulhosa, retirei o 
meu prato e meu copo e coloquei na pia, fui para o banheiro e escovei os dentes, fui para o meu quarto e peguei uma 
caneta e o meu caderno, desci e fui novamente para a sala de jantar, minha mãe havia acabado de tirar tudo da mesa e 
agora estava lavando a louça.  
 A campainha tocou dez minutos depois, abri a porta e o professor Charles estava na minha frente, ele era um 
homem muito respeitável e educado, tinha se formado em outro país e voltou para o Rio de Janeiro para poder viver com 
os pais. Ele usava um terno azul escuro e um óculos, tinha cabelo castanho igual os olhos, entrou e deu um sorriso para 
mim, eu e ele fomos até a sala de jantar, ele se sentou ao meu lado e disse: 

-Rosa, como vai? 

-Estou bem e você? 

-Também, hoje podemos falar um pouco de gramática, sua escrita está indo muito bem, mas notei alguns erros. 
-Entendo. 

 Ele começou a explicar algumas coisas como oração e tempos verbais, o conteúdo era fácil de se entender, mas 
ao colocar no papel tudo ficava meio confuso. Charles teve que ser muito paciente na aula de hoje, mas ao final dela as 
coisas já estavam esclarecidas. Charles foi embora e me deixou algumas lições de casa para que eu pudesse praticar e 
disse que eu deveria escrever uma carta em inglês para alguém.  
 Fiquei pensando para quem eu poderia escrever, pensei em amigos e familiares, mas a ideia de escrever para 
eles não me animava, então pensei em escrever para um desconhecido, talvez entregar para alguém na rua, subi as 
escadas para o meu quarto e peguei uma folha de papel, peguei uma caneta preta e escrevi: 
 

From: Rosa 

For: Unknown 

 

Today I had class with teacher Charles. 
The sky was ugly, the sun did not not appear and the clouds were dark. I think it will rain.  
Yesterday I went for ice cream with my fried Mariana, the ice cream man was very kind and the day was beautiful, the sun was 
radiant and the wind was light, there were some kids playing ball and kids talking. 
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I really like to write, walk, shop and help my mom at home. I miss my dad. He works too much but i know I like to work at the bank. 
My mom is a lovely person and makes me laugh in any situation, cooks very well and knows how to play the piano. 
My father was serious, he spent little at home and always gave gifts to me, he was elegant, with green eyes and black hair. My 
mom had light hair and green eyes, she was short and calm, lately she was sad, she didn't play the piano anymore and had sad 
smiles. I didn-t know why, it seems like my father didn't realize it. 
I was a mix of the two, I had brown hair and green eyes, I was tall and calm, I was very focused on my jobs and I really liked 
cooking. 
 

Eu não sabia mais o que colocar, eu me sentia bem escrevendo, dobrei a carta e coloquei em um envelope, abri a gaveta e 
a guardei, fui até o meu armário e o abri, peguei meu diário lá no fundo e o fechei, peguei a caneta e me deitei na cama, me 
lembrei que não havia escrito o que havia acontecido ontem, sobre os garotos bonitos olhando para mim na praça, pensei alguns 
minutos antes de decidir colocar a carta dentro do diário, me levantei e abri a gaveta, peguei a carta e voltei para cama, abri o 
diário e coloquei no meio dele. 

                                 Cinco dias depois:  
Papai finalmente recebeu uma folga e decidiu me levar e à mamãe para a praia de Ipanema, ele era muito ocupado 

resolvendo os assuntos dele no banco, eu já havia arrumado minhas malas e colocado no carro, mamãe estava acabando de 
fechar a casa e o papai estava esperando no carro, eu me sentei no banco de trás e esperei a mamãe chegar para que 
pudéssemos ir, ela não demorou muito, mas meu pai já estava bravo, minha mãe entrou no carro e meu pai disparou pela rua. 

No meio do caminho, percebi que havia esquecido o meu diário, eu pedi que meu pai voltasse, implorei, mas ele não cedeu, 
ele estava furioso pelo trânsito e pela demora de chegar à praia, eu implorei tanto que ele decidiu que iríamos voltar para pegar o 
meu diário, ele ia mudar de direção na estrada, até que um carro veio com tudo e… 

   
                                          Max: 
                                 2025, Rio de Janeiro.                        

 

Finalmente as férias haviam chegado, meus pais iriam continuar a trabalhar no Sítio Arqueológico, mas eu poderia ficar em 
paz, eu e o silêncio, a escola era um lugar que eu gostava bastante, eu sabia que muitos dos meus amigos a odiavam, mas eu não 
me importava, eu conhecia coisas novas, conversava com meus amigos, entregava trabalhos e fazia provas, talvez eu não seja tão 
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normal quanto outras pessoas, aos poucos fui percebendo que eu amo fazer provas, gosto de me testar e saber se realmente 
aprendi alguma coisa e normalmente eu ia muito bem. 

Meus pais, Ana e Tomás tinham se conhecido na escola que eu estudo, ele é um ano mais velho que ela, mas isso não os 
impediu de ficarem juntos, Ana era uma garota tímida e que sempre tirava notas excelentes e meu pai… bem ele estava abaixo da 
média, talvez seja isso, os opostos se atraem. 

Eu fui até a cozinha pegar um suco de maracujá que eu havia colhido na horta de casa, abri a geladeira e peguei a jarra 
azul, coloquei em cima da bancada e eu abri um armário cinza que havia em cima da geladeira, peguei um copo e o fechei, 
coloquei o suco no copo e devolvi a jarra para a geladeira e a fechei, meu celular começou a tocar, peguei o celular no meu bolso, 
a chamada era da minha mãe, então eu atendi e disse: 

-Oi, mãe. 
-Oi, filho, eu sei que prometi que iria chegar mais cedo hoje, só que eu lembrei que hoje tenho que ver aquele casarão 

antigo, sabe? 

-Entendo, tudo bem, o papai vai com você? 

-Vai sim. 
-Mas… por que temos que nos mudar para uma casa antiga que era de um banqueiro? 

-Ela é linda, filho. 
-Tá, tudo bem, eu vou fazer lição. 
Ela desligou, eu realmente não queria fazer lição, então decidi ler o jornal que estava em cima da mesa em frente à TV, a 

primeira notícia era: 
“Governo quer voltar com horário de verão”.  
A matéria falava do novo presidente e os planos dele de como ajudar o meio ambiente, o nosso país ficava mais decadente 

a cada ano no tópico meio ambiente, alguns cientistas haviam formulado coisas que pareciam plástico, mas na verdade eram 
feitas de comida, como mandioca e tapioca que, se jogadas ao mar, viram comidas para os animais marinhos. Em poucos dias de 
presidente, o Sr. Lucas Alberto já havia decretado que era proibido usar plástico e que só se poderia usar esse novo tipo de 
“plástico”. 

Eu cansei de ler o jornal e joguei novamente na mesa, meu celular começou a tocar novamente, eu atendi e antes que eu 
pudesse dizer algo, minha mãe falou: 

-Filho! Tenho uma super novidade para você, estou chegando em casa com um diário da filha do banqueiro que morreu no 
acidente. 

-O quê? como você conseguiu isso? 
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-Te explico depois. 
Ela desligou o celular e mil coisas passaram na minha cabeça, eu sabia sobre a história daquela família de classe alta de 

1955, Rosa era a filha de um banqueiro famoso chamado Carlos Eduardo e de uma mulher chamada Micaella, não era difícil achar 
coisas sobre eles, já que Carlos era um homem tão importante, todos diziam que a filha deles, Rosa, era uma garota cobiçada por 
diversos homens amigos de Carlos, mas ele nunca deixou que ela se casasse com nenhum deles. 

Eu nunca havia me interessado muito nela e na sua família, mas achar o diário dela? Isso era incrível, será que a vida dela 
era boa? Eu li em algumas notícias na internet que diziam que o pai dela era muito sério e focado em seu trabalho. 

Minha mãe chegou minutos depois com meu pai, eles estavam com sorriso de orelha a orelha, eu levantei uma sobrancelha 
e disse: 

-O que houve? Cadê o diário? Nós vamos ficar naquele casarão velho? 

-Filho, calma, nós estamos com o diário e sim, vamos nos mudar para lá, é um lugar muito bem preservado e é histórico. 
Eu dei um pulo e fui até meu pai que estava segurando o diário, ele me olhou e riu, eu estava nervoso, queria saber de tudo 

e de como as coisas eram, ele me deu e eu disparei para o meu quarto, fechei a porta e me joguei na cama, era um diário com 
capa de couro vermelha escura e na capa estava escrito: 
  "Rosa e seu jeito de ver o mundo." 
Eu nunca havia visto algo tão lindo, sua caligrafia era perfeita, cada detalhe era impecável, abri e passei a mão pela folha que era 
delicada e tinha uma textura nobre, na primeira página estava escrito: 
“ 21 de dezembro 1953, este é o primeiro presente que meu pai me dá que eu realmente gosto, é algo simples, um caderno, com 
folhas para você escrever, mas eu amei, normalmente ele me dá joias, vestidos e enfeites para o cabelo. Nunca pensei que ficaria 
tão feliz com algo tão simples.” 
 Eu estava pasmo, ela não era como os jornais e as notícias abordavam, ela era simples, não era um pessoa mimada que 
diziam, ela era simples, gostava das coisas mais naturais e simples da vida, gostava de escrever e poder mostrar como se sentia. 
Eu virei a página e seus relatos continuavam: 
“ 26 de dezembro, 1953, eu sinto muito mesmo, mãe, sinto por não fazer nada quando você briga com o papai, ele é uma pessoa 
muito cruel com você, sei que ele era diferente, você me contava de como era antes, me contou de como foi o primeiro encontro 
entre os dois e como foi o dia em que seus pais deixaram você se casar com ele. Estou me sentindo culpada, acho que depois que 
eu nasci, o papai teve que trabalhar mais e mais para poder nos sustentar e isso fez com que ele ficasse muito estressado.” 
 O que ela queria dizer com isso? Carlos Eduardo, marido da Micaella a tratava mal?! Mas o jornal nunca noticiou nenhum 
comportamento agressivo de Carlos e nas fotos que o jornal da época tirava, Micaella nunca aparecia com nenhum hematoma nas 
partes que estavam à mostra. O meu jeito de olhar aquela família “perfeita” havia mudado radicalmente, não sei o porquê de eu 
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estar tão bravo, nunca havia me interessado por eles, nunca havia me importado com a história deles, fechei minha mão com força 
e fechei os olhos, tentei controlar toda a minha raiva para não rasgar aquele diário, respirei fundo várias vezes e abri a mão, abri 
os olhos e continuei a ler: 
“15 de Fevereiro 1954, já se passaram alguns meses sem escrever, têm sido dias difíceis, meu pai não voltou para casa por três 
dias, ele arranjou uma nova mulher, mais jovem que minha mãe e segundo ele mais interessante. Eu estou tentando arranjar 
coragem para conversar com ele, meu pai bateu na minha mãe no dia que ela pediu que ele ficasse e não saísse de casa para se 
encontrar com a outra. Assim que ele saiu, minha mãe caiu no chão e começou a chorar, eu tentei acalmá-la mas ela disse que 
era para eu ir dormir, eu a obedeci e fui para o meu quarto, hoje eu senti ódio do meu pai, ele foi a pior pessoa que eu já conheci, 
ele tratou minha mãe como se ela não fosse ninguém, meu pai não era assim, antigamente ele era uma pessoa boa, cuidava da 
minha mãe e a ajudava em tudo.” 
 Eu me senti tão mal, tadinha da Rosa, ela parecia tão feliz nas fotos, era a família perfeita, aos poucos comecei a pensar se 
realmente eles haviam morrido em um acidente, será que o Carlos matou a Rosa e Micaella? Ele era um monstro? O que havia de 
errado? O que houve com aquela família? Fechei o diário e desci disparado para a sala, meus pais estavam assinando alguns 
papéis da nova casa, eu fui até o lado do pai e disse: 

-Pai, o Carlos era um monstro! 
 Ele se virou para mim sem entender e tirou os óculos, esfregou os olhos e disse: 

-O que? 

-O Carlos, pai da Rosa e marido da Micaella, ele traía a esposa e bateu nela. 
-Filho… 

-Pai! Isso é horrível, eu odeio esse cara, a Rosa tentava ajudar a mãe e estava tomando coragem para conversar com ele. 
-Filho, não há nada que eu possa te dizer, desculpe. 

 Ele me olhou triste e colocou os óculos de novo, minha mãe me olhou e disse: 
-Filho, as coisas eram assim, não que isso seja bom ou que deveríamos naturalizar, só que muitos homens naquela época 

traíram suas mulheres, saíam para se divertir e suas esposas tinham que ficar em casa cuidando das crianças e da casa. 
 Eu respirei fundo e voltei para o meu quarto, meus pais não pareciam nem um pouco assustados com isso, pensei que eles 
iriam ter outra reação, me deitei na cama novamente e abri o diário, passei para a folha seguinte: 
“ 22 de Fevereiro 1954, Meu pai se desculpou com a minha mãe, trouxe um buquê de rosas vermelhas e uma caixa de chocolates, 
fez diversas promessas e disse que nunca mais a machucaria, eu não acreditei em nenhuma palavra do que ele disse, mas minha 
mãe ficou feliz, ela acreditou em tudo e eu tive que fingir acreditar também.” 
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“28 de Fevereiro 1954, minha mãe e meu pai se acertaram, talvez ele tenha falado a verdade, minha mãe estava mais feliz e não 
estava tão cansada, meu pai conseguiu algumas folgas para passear com a minha mãe enquanto eu fico em casa estudando.” 
 

“17 de Março 1954, Meu pai trocou meu professor particular por achar que ele não era bom o suficiente, então meu novo professor 
se chama Charles, ele é muito simpático e ensina muito bem, eu estou preferindo-o  do que o meu antigo professor que se 
chamava José Alencar, Charles tem um jeito mais organizado e diferente de ensinar do que o do José. Obs: me dei melhor com o 
Charles.” 
 

 Rosa era simplesmente incrível, o jeito que ela escrevia parecia que eu estava no momento, parecia que eu estava 
presente, ela não era nem um pouco como os jornais da época reportavam, ela era simplesmente linda, era uma garota incrível, 
revolucionária como a sua mãe, que conseguiu convencer o marido a contratar um professor para a filha.  
 

                                         Cinco dias depois: 
Parei de ler o diário da Rosa, eu decidi aproveitar um pouco o tempo com meus amigos, decidi aproveitar e contar para eles sobre 
o diário e como ela era diferente das notícias, eles riram de mim e disseram que eu estava viciado naquela garota, ao falarem isso, 
eu já fiquei bravo, mas aos poucos pude perceber que isso poderia ser verdade, quando minha mente estava vaga, eu pensava 
nela, pensava no diário e em suas palavras. 
 Voltei para casa um pouco desanimado passei pelo espelho e vi que eu estava acabado, meus cabelos castanhos estavam 
bagunçados, meus olhos cor de mel estavam mais escuros do que o normal e minha pele estava pálida,  vi que meus pais 
estavam na cozinha, eu me sentei no balcão e disse: 

-Pai, mãe, é possível se apaixonar por alguém que já morreu? 

 Eles se entreolharam e meu pai disse: 
-Sim, mas por quê? 

-Meus amigos disseram que eu estou viciado na Rosa, e de certa forma é verdade, só que não é como eles estão 
pensando, eu gosto dela, mas eu gosto dela como amiga, eu realmente queria que ela estivesse viva para que nós fôssemos 
amigos, eu não a amo como uma namorada. 

-Isso é normal, filho, olha, você entrou no mundo dela de um jeito que nunca ninguém entrou, você está vendo como era a 
época em que ela vivia e como era sua vida. 

-Sim, você tem razão, mas de alguma forma eu queria poder falar com ela, queria visitar seu túmulo. 
-Claro, podemos ir em algum dia desses. 
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 Eu fiquei feliz de saber que poderia pelo menos pensar que de algum modo ela me ouviria, fui para o meu quarto e me 
sentei no chão, peguei o diário e comecei a ler: 
“ 29 de Maio 1954 Passei um tempo na casa do meu tio, ele é um professor também, meu pai me mandou por um tempo para a 
casa dele para que ele pudesse me ensinar algumas coisas sobre filosofia e astronomia, na maioria do tempo eu não entendia 
muito bem o que ele queria dizer, falava palavras difíceis e que eu nunca havia ouvido na minha vida, falou sobre estrelas e 
constelações, sobre experimentos que fez ao longo de sua carreira, a parte que eu achei mais interessantes de todos os dias foi o 
dia em que nós fomos para o jardim dele com telescópio e observamos as estrelas e eu tentei acertar as constelações.”  
  
“01 de Junho 1954 Meu pai me deu um novo vestido para eu ir a uma festa que iria ter no banco, ele é vermelho com um enorme 
laço nas costas e também me comprou um sapato vermelho brilhante, minha mãe me ajudou a me arrumar, ela estava tão 
orgulhosa de mim e de quem eu estava me tornando, eu tinha catorze anos e daqui a pouco iria ter quinze, meu pai estava 
preocupado com quem eu poderia me casar, queria que fosse uma boa pessoa, um médico, alguém importante, minha mãe não se 
importava com isso, ela apenas queria minha felicidade.” 
 

“26 de Junho 1954 Hoje conheci um garoto chamado Romeu, ele estava na praça comprando um sorvete,  eu me sentei em um 
banco e ele veio logo depois me oferecer um sorvete, eu aceitei e ele se sentou comigo, ele tem cabelos castanhos penteados 
para o lado, olhos azuis e usava um terno cor de vinho, ele tinha dezessete anos e queria se formar em medicina, me contou seus 
planos para o futuro e onde morava, eu me encantei por ele, era um pessoa incrível, gentil e muito lindo.” 
  
“ 02 de Agosto 1954 Romeu me escreveu uma carta falando que estava se mudando para estudar medicina, não iria voltar para o 
Rio tão cedo e disse que nunca me esqueceria. Eu sabia que meu pai tinha algo a ver com isso, ele deve ter manipulado os pais 
do Romeu. Tentei conversar com ele, mas ele me ignorou.” 
 

 Rosa havia tido um amor que não deu certo? Eu ficava cada vez mais conectado com ela e ficava cada vez com mais raiva 
de seu pai, Micaella era uma mãe incrível e Rosa sabia muito bem disso, continuei a folhear o diário: 
  
“ 13 de Setembro 1954, escrevi diversas vezes para Romeu e ele não me respondeu nenhuma vez, os dias eram demorados, o 
tempo não passava e eu pensava cada vez mais no Romeu, meu pai não parecia estar triste ao ver minha tristeza, por outro lado 
minha mãe parecia compartilhar comigo a minha tristeza.” 
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 Saí do quarto e fui para a sala, tentei me distrair um pouco, não pensar na tristeza que Rosa passou e muito menos o que 
poderia ter acontecido com Romeu, liguei a TV no canal oficial do presidente, que estava discursando, ele estava dizendo que 
queria proibir qualquer tipo de animais exóticos em domicílio, não iríamos mais poder ter animais em casa como:  

-Cobras. 
-Aves. 
-Tigres. 
-Leões. 

 Eu achei que isso seria ótimo, já que o presidente antigo liberou todos os animais possíveis para poderem morar em 
domicílio em vez de seu habitat natural, ele também falou sobre diminuir o preço das verduras, e sobre as carnes,  o consumo 
aumentou e o preço da carne aumentou absurdamente. 
 Eu estava sozinho em casa, meus pais estavam no sítio trabalhando e eu sabia que tinha que estudar para a prova, mas… 
eu não conseguiria, estava cansado demais para conseguir estudar, desliguei a TV e me deitei no sofá, adormeci tão rápido como 
piscar. 
 Acordei em um pulo, tive um pesadelo com a Rosa, ela estava correndo atrás de mim toda ensanguentada, havia acabado 
de sair de dentro do carro do seu acidente e ela gritava: 
 “Socorro! Ele me matou, me matou!” 
 Minha respiração estava muito rápida, eu estava muito assustado, mas eu estava tentando me convencer de que era 
apenas um sonho, um sonho, eu continuava a repetir isso para mim até minha respiração voltar ao normal. 
 Fui para o meu quarto e me deitei na cama, abri o diário e comecei a ler as últimas páginas: 
“ 27 de Novembro 1954, eu consegui mudar de humor, estava tentando tirar Romeu da minha cabeça e estava dando certo, eu 
estava com mais vida agora, saí para passear na praça e fofocar com Mariana, minha melhor amiga, meu pai e minha mãe foram 
na casa de uns amigos e eu voltei para casa e dormi, meu pai parecia mais feliz, mais calmo e relaxado, não ficava toda hora 
pensando  no trabalho, estava se dedicando mais à minha mãe.” 
 

“05 de Janeiro 1955, Hoje eu saí para tomar sorvete com a Mariana, o sorveteiro era muito simpático e alguns garotos ficavam 
olhando para nós, eles eram bonitinhos, eu voltei para casa e jantei, mas pai estava de bom humor e o nosso jantar foi bem 
agradável. 
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“06 de Janeiro 1955 Charles veio me dar aula hoje, revisamos minha ortografia e aprendemos alguns conteúdos de português, 
depois pediu que eu escrevesse uma carta em inglês para alguém que eu quisesse. Fiquei em dúvida para quem eu poderia 
escrever então escrevi para um estranho mas não entreguei ainda.” 
 

“11 de Janeiro 1955, Hoje eu tive um sonho que me inspirou uma música: 
Nada será como antes, vamos viver como se nada pudesse nos impedir 
Estamos andando em nuvens de algodão doce, estamos aprendendo 

estamos mudando estamos crescendo 

Nada será como antes, vire a página e descubra novas coisas 

Mude de ideia várias vezes enquanto há tempo 

Não pare de fazer perguntas, se pergunte, se questione. 
 Pensei em cantar essa música enquanto tocava piano, notas mais agudas e angelicais davam a impressão de ser uma música de 
ninar, enquanto eu cantava em um ritmo lento.” 
 Rosa havia composto uma música através de um sonho, como isso era possível? Ela tinha uma mente de artista, ela era 
incrível e estava triste por não poder dizer isto pessoalmente para ela, virei a página, ainda havia várias páginas, mas todas 
estavam em branco, aquela página que eu leria era a última que ela havia escrito em sua vida: 
“25 de Fevereiro 1955 O papai conseguiu uma folga e vai nos levar para a praia, faz tanto tempo que não vou a praia, mamãe 
estava super animada, estava feliz, ela iria poder tomar um banho de água salgada e poder tomar sorvetes com a brisa soprando 
em seu rosto.” 
 Então essa foi a última coisa que ela escreveu? Ela… ela morreu depois disso? Ela precisa ver e saber que ela escreveu 
algo tão lindo, ela precisava saber que eu me importava com ela, folheei as páginas em branco até uma carta cair na minha cama, 
coloquei o diário de lado e abri a carta, o que seria aquilo? 

 Havia um papel dobrado ao meio, eu o abri e sua caligrafia perfeita ainda parecia nova, a tinta não havia desbotado como a 
do diário, era a carta que ela havia dito que havia escrito para um estranho… passei os olhos rapidamente tentando ler tudo o que 
ela havia escrito, processar cada informação, suas escritas tinham tanta vida que era impressionante. 
 Desci as escadas com a carta na mão e o diário, meus pais haviam acabado de chegar e eu disse: 

-Me levem para o túmulo da Rosa, eu preciso ir agora. 
-O que? 

-É urgente! 
-Tudo bem. 
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 Nós entramos no carro e fomos até o cemitério em que ela havia sido enterrada, o lugar era lindo, cheio de árvores e flores 
por todos os lados, um gramado verde brilhante e as lápides brancas com os nomes em preto, eu avistei de longe uma lápide 
luxuosa e maior que as outras, eu andei rapidamente até lá e me sentei no chão, não havia trazido flores nem nenhum presente 
que ela nunca havia ganhado, mas eu havia trazido suas memórias de volta, coloquei a carta e o diário em cima da tampa e disse: 

-Já faz um tempo e talvez eu esteja atrasado, mas aqui estão suas memórias, elas vão ficar aqui por um bom tempo para 
que você possa lê-las e se divertir com isso.  
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MARINA 

 

Estava a caminho de meu quarto quando ouço uma tábua solta no chão, o que me intriga, pois nunca a 
ouvira antes. Olho para a tábua e tem um pequeno buraco do tamanho de um dedo indicador, levanto a tábua e 
encontro ali uma caixa de metal, o fecho tem um botão que aperto e destranca a caixa, tento puxá-la e não 
consigo, é muito pesada.  

Abro a caixa e pego as coisas de dentro, tem um tipo de pasta de tamanho A5 ou A6, não tenho certeza, 
nos saquinhos tem várias fotos, com datas escritas no verso. Também tem 4 cadernos, todos com um ano na 
capa customizada com recortes de jornais e catálogos, eu acho. Tem um recorte de um desenho, que acho que 
é a capa de um disco, porque do lado tem a foto de um disco em uma vitrola, os cadernos começam em 1973 e 
terminam em 1977. Pego o disco de dentro da caixa e vejo que no fundo tem uma câmera, tiro tudo da caixa e 
espalho no chão, começo a ler os cadernos e juntar as datas do diário com as das fotos. No final de cada caderno 
tem um desenho de um homem segurando uma câmera, igual a que achei na caixa, e ele tinha um jornal 
escondendo o rosto, é como se quem escreveu naqueles diários quisesse que soubessem dos acontecimentos, 
mas não soubessem quem ele era. 

Uma anotação do diário de 1975 me chamou atenção, dizia que ele havia sido preso por roubar uma loja de 
conveniência em que nem havia estado, parei para perceber que é muito parecido com a minha realidade, e me 
chama a atenção que tem uma mulher que aparece em muitas fotos, e se parece muito com minha avó. 

Continuei a ler todos os relatos, aquelas palavras eram tão reais, e representavam tanto como é agora, a 
única diferença é que temos um rei e fomos proibidos de nos encontrar com um grupo de mais de 10 pessoas, 
pois continuamos em uma pandemia, por mais que já tenham sido 20 anos desse jeito. 

O Brasil não vacinou gente o suficiente e pessoas contra a vacinação começaram a morrer e começaram a 
busca por vacinação, mas não tinha o suficiente, e ficou uma grande briga. Meus pais se formaram em medicina 
e passam o tempo todo no hospital e deixam eu e minha irmã mais nova em casa sozinhos. Deixo esses 
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pensamentos e volto a olhar tudo à minha frente, pego minha vitrola e toco o disco de vinil, meu avô sempre 
cantava as músicas que estavam no disco, volto a olhar as fotos, um protesto me chama atenção, é um policial 
batendo em um cara que estava com um cartaz escrito “se cale ou vão te matar”  

Olhei atentamente cada foto e cada artigo colado às páginas dos cadernos, no final do último caderno tinha 
uma lista de nomes e o título dizia: “os que foram forçados a deixar a luta”,  e cada nome tinha a data de morte 
ao lado. Me confundia muito, tudo aquilo é tão recente e tão distante ao mesmo tempo... 

Continuei analisando tudo, olhei a câmera e ainda tinha umas 3 fotos no filme, era um homem pálido e 
magro segurando um bebê em uma coberta azul e outro em uma amarela e tinha bordado seus nomes nas 
cobertas, em uma estava escrito Jaime e na outra Alice, que é o nome da minha avó.Voltei os diários e achei uma 
anotação falando que no dia que descobriu que tinha câncer também descobriu que seria pai. A data que diz ser 
o nascimento de suas crianças é o aniversário de minha avó, e a palidez dele na foto é porque aparentemente foi 
um dia em que ele teve uma dose de quimioterapia. 

Volto a olhar todas as coisas horríveis daquela época, o que me faz pensar que o país regrediu e não quer 
evoluir, ouço passos e guardo tudo de volta na caixa, fecho a mesma, coloco a tábua no lugar a tempo de minha 
irmã pedir por um chá para dor de cabeça. Subo com ela para a cozinha e faço o chá. Ainda meio dispersa, eu 
converso um pouco com ela.  

Quando ela vai para seu quarto, volto para o porão e procuro pela carta que meus avós escreveram para 
quando eu quisesse saber sobre o meu passado, algo que a não ser que seus pais te ensinem você não aprende. 
Na carta, dizem para eu procurar pelos livros na cozinha com a capa azul esverdeado, sempre achei que fossem 
livros em branco só de decoração, mas quando os molho e olho com a luz negra, tem tanto escrito nas páginas 
que acabo virando a noite, indo dos livros pros cadernos avaliando todas as informações recebidas.  

Quando vejo a hora tenho que arrumar alguma coisa para comer de café da manhã, faço o básico: tapioca 
e cereal, e levo pra minha irmã que já está em aula, que virou o normal. Segundo meus pais não era assim, ela 
pega a comida e volta para a frente do computador, eu vou pro escritório e começo a desenhar minha próxima 
casa. Sou arquiteta e desenho abrigos para adolescentes e mulheres que procuram refúgio, eu tento fazer parecer 
o mais aconchegante e familiar possível, mas você ainda vai dividir o quarto com mais 5 pessoas. 
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Não importa o quanto tento organizar meus pensamentos e focar no trabalho, não consigo, ligo pra minha 
melhor amiga e ela logo atende, conto tudo que li, dos cadernos aos livros, mostro as fotos também, e a única 
dica que ela me dá é não contar pra ninguém e esconder tudo aquilo. Fico atônita, mas sigo seu conselho, faço o 
almoço, como e volto para o desenho do abrigo, fico meio satisfeita com a base quando eu descubro que eu 
preciso pedir comida, porque não tem mais nada pra cozinhar. Por mais que tivesse tentado me concentrar em 
qualquer coisa que eu fiz o dia inteiro, eu não pude me esquecer de tudo que eu havia lido. Assim que terminei 
de comer, desci e comecei a escrever o relato do meu dia em um caderno, vou fazer como o tal homem que 
sempre tinha um jornal ou tirava fotos do que estava acontecendo, aquilo fez uma pequena diferença na minha 
formação como ser humano e impactou muito como eu penso do sistema em que eu vivo. É como se tudo que eu 
achasse ser bom é na verdade horrível, achava que se podia confiar na polícia, mas aquele policial batendo no 
protestante tirou totalmente minha fé na humanidade. Com essa raiva e inspiração, fui dormir, e escrevi mais e 
mais a cada dia que se passou depois daquele. 
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MARTIM PRIETO 

 

Eu estou aqui mais uma vez, neste lugar pacato e melancólico onde sempre quis trabalhar, depois de anos e anos me 

preparando e 19 anos de um trabalho incrível o museu infelizmente vai fechar. Que saudade que vou sentir deste cheiro de tapete 
empoeirado, e de café. Como fazer para arranjar emprego nos dias de hoje? Acho que serei telemarketing, sou ótimo em puxar assunto 

e melhor ainda em importunar a vida de alguém que definitivamente não quer assinar um plano de internet novo. Hoje já faz quase 

sete meses que aconteceu o golpe, foram os piores sete meses da economia do Brasil em quarenta anos.  

Olhando agora fica cada vez mais claro quando se pensa que nessa mesma época de grande crise o mundo ainda não tinha 

guerras de água, não tinha uma falta tão grande de cultura e menos ainda um desgosto pelos séculos passados. 
Tiro do meu bolso um cigarro acendo, observo calmamente as obras ao meu redor e dou um trago fundo, como foi bom todos 

esses anos, faz acho que uns 20 anos desde que a economia melhorou um pouco e agora está muito instável mesmo subindo a 

qualquer momento ela pode descer até o chão, nós realmente estamos vivendo uma desgraça, a taxa de desemprego só sobe, todo dia 

uma notícia ruim, nossa falando em notícia ruim hoje faz 19 meses do golpe, me traz lembranças de quando o papai ainda era prefeito 

e de como dava medo aquela cidade nos céus sendo construída, me lembro de como ele falava sobre a oposição liderada por Jaime 

Jeremias do Campo, cada atrocidade que ele falava, falando que “diminuir a área de São Paulo pra fazer floresta é coisa de coisa de 

vagabundo” ou “se São Paulo fizer uma área no céu os militares vão mandar todos eles pro inferno” e coisas nesse tipo. 

Eu gosto de lembrar daquela época, era uma época muito mais simples eu acho que ainda era muito tranquilo, todo dia eu saia 

feliz vinha para esse lugar, todo dia cheio de gente, era tão bom saber que eu podia trazer conhecimento a quem não podia. Até que 

chegou um dia que as coisas começaram a desandar foi o dia que anunciaram que o oxigênio e a água se tornam escassos na maioria 
dos países mais pobres e alguns anos depois o novo presidente chegou ao poder e ainda nessa crise dos recursos básicos da 

existência  e ele começou a vender oxigênio e água como se nós fossemos Europeus e logo depois a maioria do Brasil entrou nas 

batalhas por água e por oxigênio limpo, logo após esse triste evento começou o novo governo e assim começou a era do sumiço, onde 

a cultura estava sendo desvalorizada pelo governo e meu trabalho estava começando a dificultar ,mas felizmente a maioria da 
população ainda tinha a vontade e a curiosidade de saber sobre a cultura e como tudo no Brasil pode ficar muito pior teve uma parte 

muito agressiva do governo que quando alguém se opunha a ele alguns dos “policiais” que estão mais para máfia eles te jogavam em 

um bolsa subterrânea de água para ajudar a pegar água para a população, mas na verdade após muita água ser coletada o governo 
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vendia para outros países. Junto desta época foi quando um problema muito antigo voltou a assolar o povo do Brasil o racismo voltou 

com muita força e veio impulsionado pelas grandes corporações e pela igreja. 

Mas agora dando um pequeno salto no tempo para os dias atuais, eu acho que seria bom fazer um resumo desses 
acontecimentos após o que eu já havia dito antes, após doze anos ininterruptos de um governo pseudo ditatorial foram alguns anos de 

calmaria, a taxa de assassinato caiu em 50% e a estimativa de vida chegou aos 138 anos nos lugares mais pobres do Brasil e nos 

lugares mais ricos chegou a 144 anos, nesse momento foi a época que eu ganhei mais dinheiro as pessoas estavam interessadas na 

cultura, esses doze anos de repressão fizeram as pessoas quererem entender a cultura do pais principalmente a cultura antiga, essa que 

você não acha em qualquer lugar são esse tipo de cultura que eu tenho guardado neste lugar, desde livros até coisas do cotidiano como 
os “smartphones” que eram como uma caixinha que funciona quase como os chips e holo-projetores. Aproveitando a brecha dos 

livros tem um livro em especial que eu adoro o “Palavras de alguém que não pode falar”. Este livro fala sobre um dos piores 

momentos do Brasil ou talvez o pior momento do Brasil, pra quem não conhece foi o momento da ditadura militar que se iniciou no 

ano de 1964, quase quatrocentos anos atrás, esse período durou vinte e um anos de pura repressão com direito a censura,  anulamento 

dos direitos humanos e tortura o escritor do livro é: Lourenso de Souza, ele foi um escritor de crônicas, colunista de jornal e por fim 
apresentador de um programa de entrevista, ele foi preso e torturado e lá no final da ditadura escreveu este livro, o livro diz como foi 

sua vida nesses vinte e um anos de repressão, como ele perdeu sua família para um “acidente de carro” que na verdade eles tinham 

sido assassinados para não fugirem do país, contou sobre a luta que ele teve e as manifestações contra o governo militar, 

definitivamente foi um momento horrível. Eu me lembro de quando achei esse livro, eu estava com meus nove anos de idade saindo 

da escola de inglês particular ao lado de minha mãe, ela era uma pessoa muito doce e muito gentil quando não estava com fome ou 
com sono, e enquanto estávamos passando pelo parque e eu vi um senhor sentado em um banco lendo um livro bem grande de capa 

verde ele largou o livro no banco e saiu caminhando, eu super curioso como era na época fui ver qual era aquele objeto estranho que o 

moço estava lendo, minha mãe falou que era um livro e que era o jeito em que as pessoas escreviam antigamente, não era digitado por 

uma máquina ele era escrito, eu levei esse livro pra casa e logo comecei a ler  com muita curiosidade, este livro me fez muito 
interessado pela época mais antiga, ele me instigou a saber  mais dessa época e de acontecimentos antes, essa curiosidade que me fez 

abrir esse museu, para que aqui as pessoas pudessem desfrutar da mesma curiosidade do que eu tinha, foi um mega sucesso todo dia 

vinham mais de quinhentas pessoas, era uma época muito boa para o Brasil. 

Acho que esses anos estavam muito bons para ser verdade por isso que o Jaime Jeremias chegou no poder a alguns meses e 

esses meses foram horríveis, me lembra os relatos da ditadura, só que dessa vez é em menor escala, tem a desvalorização da cultura o 
que fez meu museu fechar, também tem  agressão da “polícia”  pelo fato de questionarem o governo, agora eu penso… eu penso como 
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esse país não muda de qualquer maneira, mesmo quando saem várias iniciativas e vários movimentos a favor da cultura e do 

conhecimento esse país sempre vai ter gente burra e negacionista mas “vai que um dia isso mude” essa frase ecoa na minha cabeça 

toda hora, tomara que aconteça mesmo. 
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MARTIM TARIFA 

 

Desde jovem a vida de Luiz era muito corrida, não tinha muito tempo para si, ou para lazer porque 

sempre precisava estar fazendo um bico ou outro para ajudar a seus pais a alimentar os três 

irmãos. Mas sempre que podia tentava dar uma escapada para ir ao cinema do bairro que trabalhava 

sapateiro, nascido em 1979 ele teve o privilégio de acompanhar os maiores sucessos que de certa 

forma inspiraram toda uma geração. 
Aos 21 anos ele conseguiu um bom emprego como gerente de uma locadora no centro de São 

Paulo. Todos os dias ele ia de ônibus da vila Santa Maria até o centro para atender as pessoas 

que queriam alugar filmes. Naquela época dos anos 2000 as pessoas gostavam muito de ir até 

locadoras para alugar vários filmes e assistir sozinho ou com a família. Ele ficava o dia inteiro 

no trabalho e chegava tarde em casa por conta do longo trajeto do ônibus atravessando as pontes 

do rio Tietê. três anos depois seu chefe, o dono da locadora, faleceu por um ataque cardíaco 

fulminante. O chefe, chamado Zé Carlos, não tinha muitas pessoas em sua vida, a pessoa que 

buscava seus remédios, o levava no posto de saúde e fazia suas compras, depois de um tempo acabou 

se tornando Luiz. Luiz ficou chateado com a morte de seu amigo mais velho, porém não se 

surpreendeu com a causa da morte, já que seu amigo era atacado, ficava o dia inteiro trabalhando 

e quando chegava em casa convidava seus vizinhos para umas rodadas de dominó. 
 Ficou uma dúvida. Quem seria o novo dono da locadora? Mas depois de provar que um documento 

encontrado na gaveta da cabeceira da cama de Zé, foi provado que Luiz era o novo proprietário da 

locadora. 
Ele estava decidido de que tocaria o negócio sozinho, com toda sua experiência de três anos 

gerenciando a locadora, ele tinha ou achava que tinha todas as informações suficientemente 

necessárias para não precisar de ninguém além dele para tocar o negócio.  
 No ano seguinte, 2004 ele conheceu Joana. Joana era uma mulher muito inteligente, politizada 

e tinha uma visão de mundo em alguns aspectos bem parecida com Luiz, mas em outros eram bem 

diferentes. Ela era professora de História e não pensava tanto quanto Luiz em dinheiro e renda 

mensal, ela queria mesmo era ensinar e projetar um futuro melhor. Luiz com sua locadora 

distribuía cultura, mas sempre queria procurar um bom jeito de render com isso.  
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 Eles se conheceram quando ela foi justamente alugar um filme sobre a ditadura militar da 

Argentina, e ele logo foi puxando assunto, perguntou por que ela veria o filme e aí já começou a 

contar tudo sobre sua vida… 
Dias depois ela o convidou para comer algo no bar da esquina da locadora, e depois disso 

assumiram um compromisso e num momento de descuido de ambos ela engravidou.  
Os próximos dois anos seguintes foram uns dos melhores anos da vida de Luiz, tanto por conta 

da família, e também por conta da locadora lucrando muito com as pessoas querendo assistir os 

filmes.  
Seu filho chamado de Zé em homenagem ao homem que lhe deu a locadora, foi crescendo e eles 

foram criando uma boa relação entre pai e filho. A locadora tinha altos e baixos mais sempre que 

lançava um filme de sucesso ela voltava a bombar. 
Até que muito rapidamente a partir de 2011 e 2012 as pessoas simplesmente pararam de alugar 

filmes, porque surgia algo, que você pagava e tinha acesso pela internet a qualquer filme que 

quisesse. Ainda tinham algumas pessoas que não tinham muita confiança nesse novo método de 

assistir filmes, mas com o tempo até esses migraram para o streaming.  

Nesse momento extremamente difícil da vida de Luiz, ele teve uma conversa com sua esposa e 

começou a querer entender um pouco mais de política, e ela como já era bem ligada ao assunto o 

introduziu a um mundo que ele nem imaginava o quão seria importante nos próximos anos. Ele entrou 

para um grupo de assistência social na cracolândia, para apoiar as 1680 pessoas em situação de 

rua que viviam naquela determinada região da cidade.  

Lá tinham pessoas que o achavam um bom líder e o indicaram para entrar em um partido político, 

após um ano ele decidiu se candidatar para vereador, e conseguiu ser eleito e entrar de vez na 

política paulistana. 

Na câmara ele tentava lembrar de quando era um jovem desempregado que não fazia ideia de 

como seria seu futuro, mas sabia que tinha conseguido chegar num lugar, num nível de importância 

que jamais imaginaria. 
Os quatro anos foram muito bons para Luiz perceber como funciona a política de dentro, e entender 

que ele gostava bastante daquilo. Ele foi sendo conhecido por causas sociais e decidiu se 

candidatar a prefeito. Ele perdeu por um simples fato, falta de experiência. Ele tinha sido uma 

vez senador e estava disputando contra pessoas que já estavam a muito mais tempo. E isso deu a 

ele um tempo para pensar e conhecer pessoas que o impulsionariam a vitória numa futura eleição 
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para prefeito, só que política é um terreno muito complexo, porque as pessoas que um dia te 

ajudam e te elegem no outro dia podem te odiar e provocar uma mudança política histórica no país.  
Ele novamente tenta e consegue se eleger, agora sendo o prefeito da maior cidade do país, 

ele só pensava em melhorar a cidade, mas sempre com os pés no chão para nunca ir com muita sede 

ao pote.  
No último ano de seu mandato seu filho Zé foi fazer um intercâmbio na Inglaterra, e só voltaria 

quase dois anos depois.  

Quando seu mandato terminou, ele se candidatou à presidência e inesperadamente liderava as 

pesquisas.  

“A vida é o espelho da política com uma enorme passada de pano para alguns fanfarrões.”  
Após essa frase ele bombou em todos os jornais e começou a ser mais aprovado ainda pelos 

eleitores. 

Ele não tinha medo de ninguém, falava tudo o que pensava. 
Quando Zé voltou da Inglaterra, seu pai estava sendo diversas vezes ameaçado e seu filho tentou 

orientá-lo, mas ele não admitia ficar calado diante de pessoas querendo matá-lo. 

Em janeiro de 2024 ele foi assassinado. Ninguém encontrou seu corpo somente as roupas 

manchadas de sangue. 

E foi por isso que eu Zé, filho de Luiz decidi escrever este roteiro de filme relatando sua vida. 

Uma biografia, que eu queria que tivesse terminado melhor. 
Eu realmente não sei se este roteiro será escolhido, ou terá a permissão de ser transformado em 

filme, porém já consegui vencer o mais difícil, agora são as batalhas de sempre.  
Mesmo com minhas ideias preciso me adaptar aos dias de hoje e por isso também gostaria de 

anunciar minha nova plataforma streaming, que terá somente filmes independentes, que precisam 

realmente de um apoio para estourar e conscientizar com cultura um país que está desnorteado.  

 

 

 

                 FIM 
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MATEUS 

 

O Caminho da Liberdade 

  
     Kantu estava deitado de bruços, dentro da senzala, suas costas ainda ardiam e sangravam, em carne viva, sobre as demais cicatrizes de 
castigos passados. Já não doía tanto quanto das primeiras vezes, Kantu pensava se não era porque, após tantas chicotadas, já não havia se 
acostumado à dor e ao sofrimento. Sofria sozinho, já que não havia lá ninguém que com ele se importasse. Kantu nem tinha certeza se queria 
que alguém lá se importasse com ele, afinal, aquilo só o atrapalharia, não podia deixar que as emoções intervissem em seu plano. 
     Mas, na opinião de Kantu, o pior de tudo era ter que sofrer em silêncio. Kantu queria gritar, não de dor e sim de ódio. No último ano vira 
tudo ser tirado dele, de forma agressiva. Primeiro o seu lar foi invadido por uma tribo do litoral, tudo acabou em chamas. Depois viu seus pais 
serem mortos por guerreiros da tribo invasora, por uma arma que nunca havia visto antes, era longa, com um pequeno gatilho, que lançava 
pedras brilhantes à uma velocidade suficiente para atravessar o corpo dos seus pais. Depois foi tirada dele sua força, após caminhar durante 
dias para chegar a praia. Depois foi tirada dele sua saúde, após passar dias no porão de um barco enorme, amontoado com várias pessoas 
que nunca vira, se alimentando pouco. Ainda naquele barco fora tirado dele sua sanidade, ao ver diversas pessoas, que viajavam com ele no 
porão do barco, morrerem e serem atiradas na água, sem nenhum reconhecimento, apenas jogadas como se fossem nada, e assim foi até 
chegar a um ponto onde, para Kantu, se jogar da beira daquele barco e se afogar, afundando lentamente, sendo acolhido por iemanjá, sua 
Orixá protetora, que até aquele momento não o estava protegendo ou ajudando. Ao aportarem foi tirado dele sua esperança, já que não tinha 
nenhuma ideia de onde estava, quem dirá de como voltar para casa, e também sua identidade, ao ser batizado como Francisco. Após isso 
perdeu seus irmãos, que tinham sido vendidos para pessoas brancas, depois perdeu a própria liberdade ao ser vendido para um português. 
     Kantu então se deu conta de que as únicas coisas que lhe restavam era seu ódio, sua raiva, seu amargor, e, por sorte ou azar, sua vida, 
que Kantu se recusava a continuar a desperdiçá-la, trabalhando para tiranos. E foi esse pensamento que fez Kantu tomar sua decisão, era 
hora de fugir de tudo aquilo. 
     Kantu se levanta silenciosamente, porém com muito esforço, olhava para baixo, tentando desviar das pessoas adormecidas no chão. Saiu 
da senzala e olhou para a Casa Grande, todas as luzes estavam apagadas e tudo estava silencioso. Olhou para o lado oposto, onde viu a 
cerca, delimitando os terrenos do engenho, e do outro lado da cerca, uma mata fechada e escura. Por um momento Kantu hesitou pensando o 
que faria naquela mata, poderia andar a esmo durante dias, e ser encontrado morto de fome, mas então Kantu pensou que, se achasse um 
destino seguro, ótimo, e se não achasse a morte o traria liberdade eterna. Qualquer coisa era melhor que aquilo. 
      Kantu correu, porém, tomando muito cuidado para não fazer nenhum barulho, se aproximou da cerca abaixado, não queria ser pego, olhou 
ao redor e viu um escravizado de guarda. Manteve-se imóvel por um tempo observando o homem sentado em uma cadeira. Minutos depois o 
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homem ainda não tivera nenhuma reação, Kantu se aproximou um pouco mais e viu que o homem estava adormecido, então pulou a cerca já 
do outro lado, olhou para trás, ainda para o homem adormecido, pensou no quão doloroso seria o seu castigo por deixar um escravo fugir. 
      Mas essa distração foi um erro, começou a ouvir os latidos dos cães, que notaram a sua falta, a primeira luz se acendeu na casa, e o 
sentinela começou a despertar. Então Kantu se virou e correu, sem olhar para trás, com toda a energia que lhe restava, ouviu os cachorros 
latindo mais forte, tentando acordar todos na fazenda, avisando sobre o fugitivo, mas, para a sorte de Kantu, a sentinela só ficou desperto o 
suficiente para ver o vulto de Kantu sumir na escuridão, deu o primeiro tiro, mas já nem via Kantu. Ouviu os passos de outra pessoa se 
aproximando, provavelmente o senhor do engenho, ele berrava de raiva, os cães continuavam a latir, a sentinela gaguejava, tentando se 
defender, e todos esses barulhos foram diminuindo e sumindo aos poucos, até que Kantu estava tão distante que já não conseguia os ouvir. 
Então parou para retomar o fôlego, e pensou que seu caminho acabara de ficar mais complicado, pois tinha certeza que o senhor do engenho 
mandaria alguém atrás dele. 
     Se sentou e se encostou no tronco de uma árvore para descansar um pouco, e assim que seus batimentos voltaram ao normal se levantou 
e continuou andando, não sabia para onde ía, andava a esmo, sem nenhum destino definido. Lá estava ele, se embrenhando em uma mata do 
Ceará do século XIX, sem ter nenhuma ideia da localização exata de onde estava, apenas sabia que estava em algum lugar entre o Rio 
Jaguaribe e o Canal do Trabalhador, o que não o ajudava muito. 
     Mal sabia Kantu que enquanto ele andava mata adentro o senhor do engenho mandava uma carta a um inglês que morava nos arredores 
pedindo que este mandasse um capitão do mato atrás dele. 
     Kantu andou pelas matas até o amanhecer, já estava exausto, então, quando chegou a uma clareira, se deitou na grama e ficou olhando a 
abertura na copa das árvores, observando o céu azul e as nuvens, até adormecer. 
     Sonhou que estava em uma praia. Por mais que não tivesse um histórico muito bom com praias, aquela era paradisíaca. Estava 
completamente deserta, a areia era muito branca, e por mais que estivesse quente não chegava a queimar os pés de Kantu. A água era 
cristalina, havia algumas pedras que emergiam da água e, em uma delas, havia uma mulher sentada.   
     Seu longo vestido azul, adornado com búzios, cobria os seus pés e se estendia mais um pouco, se juntando à água de forma que era 
impossível perceber a divisão entre os dois. Em seu pulso havia uma pulseira de miçangas transparentes, verdes e azuis, e em ambos os seus 
braços haviam braceletes dourados, logo abaixo de seus ombros. Em seu pescoço havia um colar com miçangas de mesma cor que as de 
suas pulseiras. Ela segurava um espelho de prata em uma mão, e nele, olhava seu belo rosto e seus cabelos longos e enrolados. 
      Kantu a reconheceu de imediato. Por mais surpreso que estivesse, sua expressão surpresa logo se transformou em uma expressão de 
raiva. Kantu então disse, agressivamente: 
     ─Você me ignorou antes, deixou que roubassem de mim minha própria liberdade, porque eu deveria ouvi-la agora? 
     Iemanjá sorriu e respondeu serenamente: 
     ─Você pode não entender até agora o que eu fiz, mas pode ter certeza que você não está aqui a toa, e mais certeza ainda que não deixarei 
nada acontecer com você. Se tudo ocorrer como eu pensei, não terá apenas a sua liberdade como também conduzirá outros a liberdade. por 
isso peço que me ouça. 
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      Kantu passou de enraivecido a confuso enquanto a mulher falava. Kantu, esquecendo completamente que deveria estar com raiva, 
pergunta para a Orixá: 
     ─Mas o que eu tenho que fazer? 
     ─Não temos tempo para detalhes, Exu não nos deu muito tempo, mas quando acordar será mostrado a você o caminho até um quilombo, 
chegue até lá, haverá obstáculos em seu caminho, e para passar por eles terá que tomar decisões, e para tomá-las terá que deixar sua raiva 
de lado. por hora tenho de me despedir. 
     A visão de Kantu ficou embaçada e ele acordou. Por um momento não gostou de ter sua conversa interrompida. Mas logo agradeceu estar 
acordado por ouvir vozes. Kantu se escondeu atrás de uma árvore e permaneceu imóvel. Era um grupo de portugueses, estavam armados e 
falavam alto, porém todos ao mesmo tempo, portanto Kantu não entendeu todo o diálogo, mas apenas algumas palavras. Pelo que Kantu 
entendeu, eles estavam vagando por aquela mata a dias procurando um quilombo, pois foram encarregados de achá-lo, e informar a sua 
localização exata e assim poderem levar reforços para o ataque. 
     Então o sangue de Kantu gelou, provavelmente os dos portugueses também, ao ouvirem um barulho vindo da copa das árvores. os 
portugueses começaram a olhar em volta, em alerta. então a primeira lança foi atirada, atravessando a barriga de um dos portugueses. Todos 
apontaram suas armas na direção de onde veio a lança, esperando encontrar o atirador, mas já não havia mais ninguém lá. mais duas lanças 
foram atiradas, matando mais dois deles. só sobravam três, estavam em desespero, começaram a atirar em todas as direções esperando 
acertar alguém. por sorte nenhuma acertou Kantu, e para o azar dos portugueses restantes, não acertaram mais ninguém. mais três lanças 
foram atiradas, acertando em cheio dois deles, que caíram no chão de imediato, e uma terceira que passou de raspão fazendo um corte 
profundo no braço do último, que com a dor, largou sua arma e colocou a mão sobre a ferida. Nove homens negros desceram das árvores, 
todos eles muito fortes. O português caiu de joelhos, o homem com um ar de imponência, pegou uma lança e a fincou no pescoço do último 
homem branco. Um dos negros perguntou para o homem com ar de imponência: 
      ─ O que fazemos agora? 
      ─ Peguem as armas e vasculhem os bolsos deles. ─respondeu ele ─ Quanto aos corpos deixem aí para apodrecer, até que alguém ache. 
     Os homens se puseram a fazer o que o outro falou. Enquanto isso, Kantu pensava se deveria sair de trás da árvore ou se poderia ser mais 
um corpo no chão caso fizesse isso. Após muito debate interno, Kantu saiu de trás da árvore. Assim que apareceu o homem mais imponente 
instintivamente o pegou, o jogou no chão e apontou uma lança para seu pescoço. Novamente, por pura sorte de Kantu, ele o reconheceu 
como um fugitivo antes de matá-lo. Então ele perguntou a Kantu: 
      ─Quem é você? O que está fazendo aqui? E há quanto tempo estava ali atrás? 
        Kantu se apresentou, contou sobre sua fuga, sobre sua pausa e sobre ter ouvido vozes e se escondido. Ao final de sua história o homem 
imponente falou: 
        ─ Eu sou Konu, nós somos do Quilombo Rio Jaguaribe, estávamos rondando por aqui e achamos os brancos. tínhamos que impedir que 
chegassem ao quilombo, se quiser voltar para o Quilombo com a gente, sinta-se a vontade. 
         ─ Eu adoraria ─ respondeu Kantu 
         Kuno acenou com a cabeça, então se virou para os outros homens, que pareciam já ter acabado de saquear os bolsos dos portugueses: 
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        ─Prontos para voltar? ─ perguntou Konu, obtendo acenos de cabeça em afirmação como resposta. 
     Então todos começaram a andar se dirigindo novamente para a mata fechada, e continuaram andando por um longo tempo até que 
chegaram à beira de um rio. Konu parou abruptamente, virou-se e disse: 
      ─ Vamos fazer uma pausa, quem estiver com sede beba água e descanse. vamos continuar a nossa viagem em breve, agora é só subir o 
rio. Alguém está com fome? 
       Todos responderam que sim, até mesmo Kantu, que agora notara que com toda a adrenalina e ação não comia nem bebia nada há quase 
dezoito horas. Konu olhou dentro de um saco que carregava nas costas. lá dentro havia armas, lanças, munição, mas nada de comida. então 
Konu anunciou: 
       ─Nossos suprimentos acabaram. preciso que alguém olhe por aqui e veja se acha algumas frutas. alguém se oferece? 
      Kantu, como um novo conhecido, se sentiu obrigado a se mostrar prestativo, além disso, era o único que já acabara de se hidratar, então 
ele levantou sua mão. Konu então deu a ele um saco vazio e uma lança e disse: 
      ─ Pegue só o necessário e volte o mais rápido possível, entendeu? 
      Kantu fez que sim com a cabeça e voltou para a mata e logo encontrou uma árvore carregada de mangas pensou em pegar 2 para cada 
um, o que daria 20 mangas, começou a colher e contava cada uma que colocava no saco, até que ouviu uma voz atrás de si. 
        ─Você deve ser o escravo rebelde fugitivo. 
       Kantu ficou confuso por um momento, era um homem negro, que se vestia como os portugueses e estava armado e apontando a sua 
arma para ele. Então ligou os pontos, já ouvira falar dos capitães do mato, escravizados encarregados de ir atrás e recapturar outros 
escravizados que fugiram. Kantu devia saber que, mesmo estando em companhia, não estaria a salvo de ser perseguido. Kantu tinha uma 
lança, mas algo o impedia de a usar, no dia anterior ele teria enfiado a lança onde tivesse certeza que fosse doer mais, porém, após sua 
conversa com Iemanjá, não conseguia, pensava que aquele homem também havia sido arrancado de sua terra e família, estava sendo tratado 
como um animal e que sonhava com a liberdade tanto quanto ele. não podia simplesmente matá-lo. o homem perguntou novamente: 
      ─me diga! é você o fugitivo? 
      Kantu buscava em sua mente algo que pudesse falar, para que ele não atirasse. queria sair daquilo de forma pacífica. então ele perguntou: 
      ─Qual é a sua história?  
      ─Não mude de assunto! ─ falou o capitão do mato ─ Você é ou não é o fugitivo? 
       ─Sim, sou eu, mas me diga, qual é a sua história? de onde você vem? pelo quê já passou? quem era importante para você e morreu? 
     Parecia estar fazendo efeito, o capitão do mato abaixou sua arma um pouco, seu olhar se perdeu a distância como se estivesse pensando, 
mas logo voltou a si e voltou a apontar a arma para Kantu. 
      ─Nada disso importa, você vem comigo. 
      ─O que ele te oferece por me capturar? Nada, não é? ─perguntou Kantu ─ Você tem a esperança de que algum dia ele te liberte por seu 
esforço, mas a verdade é que as únicas pessoas que ganham com o nosso trabalho são eles. por isso temos de achar um jeito para ser livres, 
eu fugi, e nesse exato momento não sirvo mais a ninguém. por hora, eu estou livre. você pode estar também. 
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      ─Não, eu não posso. em primeiro lugar, eu não teria para onde ir, os fugitivos vão para os quilombos, eu já arruinei a fuga de muitas 
pessoas, eu nunca seria aceito. em segundo, se eu fugir meu filho morre. 
      ─Como… O que quer dizer? ─perguntou Kantu 
      ─Já tentei fugir uma vez, mas fui recapturado, meu senhor, como garantia, mante meu filho como refém, se eu cometer um erro, eu tenho 
de assistir meu filho ser castigado, se eu fugir ele mata meu filho. eu não tenho opções. 
      Por um momento tudo ficou em silêncio. 
      ─eu tenho um plano ─ disse Kantu ─Mas terá que vir comigo. Se tudo der certo, conseguiremos salvar seu filho, e todos os outros 
escravizados da fazenda de seu senhor. e nos ajudando ganhará respeito e será aceito no quilombo. 
      O capitão do mato concordou em ir com Kantu então Kantu acabou de colher as mangas e voltou para onde os seus companheiros 
estavam. 
     Quando o Capitão saiu da mata todos reagiram, pegando suas lanças e correndo na direção dele, Kantu teve de se interpor entre eles para 
impedir um derramamento de sangue. 
     Kantu teve trabalho para acalmar todos, e quando todos ficaram um pouco mais calmos, ele explicou toda a história do capitão do mato. A 
reação de todos mudou de ódio para pena aos poucos. 
     Então Kantu falou que tinha um plano, mas que seria perigoso e que precisariam de reforços, mas novamente afirmando que se tudo desse 
certo conseguiriam libertar todos da fazenda. Konu se levantou e apoiou Kantu dizendo: 
      ─Se existe a mínima chance de libertarmos essas pessoas, precisamos tentar. vamos voltar ao quilombo, Kantu pode apresentar seu 
plano e botá-lo em prática. 
       assim que todos acabaram de comer suas maçãs seguiram rio acima, até chegaram a um grande paredão de toras de madeira com 
pontas afiadas, mas Kantu e os outros conseguiram entrar sem problemas, mas apenas porque as pessoas dentro do Quilombo deixaram. 
      Ao entrarem Konu os levou até uma casa feita de barro com um telhado de palha, e dentro uma mulher idosa estava sentada. kantu então 
perguntou em voz baixa: 
      ─Quem é ela? 
      ─Ela é a chefe daqui, a nossa matriarca. Respondeu Konu, então ele se vira para a matriarca─ Kibongui, temos dois novos quilombolas, 
um deles tem um plano de ataque para libertar o filho do outro. 
      ─E que plano seria esse?─perguntou Kibongui. 
      Konu deu uma cutucada em Kantu, abrindo a deixa para ele apresentar seu plano: 
     ─Em primeiro lugar, é um prazer conhecer a senhora, mas indo ao plano, esse homem é um capitão do mato, odeia o cargo para que foi 
“designado”, já tentou fugir uma vez, mas falhou e como castigo o senhor dele pegou seu filho como refém, obrigando-o à obedecê-lo. sua 
“missão” mais recente é me capturar e me levar para seu senhor para que eu seja novamente um escravo. meu plano é que ele me capture, e 
me coloque para dentro como um prisioneiro. Provavelmente a primeira coisa que o senhor dele vai fazer será comunicar o meu senhor. 
Enquanto isso eu vou conseguir me soltar com a ajuda dele, então eu vou escondido até um ponto combinado nos limites da fazenda, assim 
eu consigo fazer com que vocês entrem, então vamos nos dividir em grupos, um grupo irá libertar e armar os escravizados que lá estiverem, 
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outro vai se ocupar queimando coisas essenciais para a fazenda, como a plantação o moinho e a casa, um outro grupo irá se encarregar de 
proteger os outros dois grupos, e o último grupo  irá matar todos os brancos, deixando vivo apenas o próprio senhor, para que ele veja e sofra 
vendo tudo o que construiu e conquistou sendo arrancado dele. enquanto toda essa confusão estiver em prática, eu e o capitão vamos libertar 
o filho do capitão, então fugimos com todos os escravizados libertados e pronto, fazenda destruída. 
     ─O que planeja é muito arriscado, rapaz. porém com a colaboração de todos do quilombo pode funcionar─ respondeu Kibongui─temos que 
tentar de qualquer jeito.  
      ─Ótimo ─disse Kuno ─Vou reunir todos, se conseguirmos decidir quem vai em cada grupo antes do anoitecer, podemos invadir a fazenda 
ainda hoje. 

      E assim foi, todos acataram o plano tão bem que a divisão foi bastante dinâmica, em menos de meia hora já estavam todos em seus 

grupos. partiram no início do anoitecer, mas a viagem era longa, chegaram à fazenda apenas dali três horas. todos os quilombolas se 
posicionaram escondidos perto do ponto de encontro. o Capitão amarrou Kantu e começou a empurrá-lo, se fosse nos dias de hoje os dois se 
dariam muito bem na carreira de atuação. Kantu se debatia tentando se soltar, ele gritava. enquanto isso o capitão o segurava e o empurrava 
com violência, o xingando com os piores nomes possíveis. As sentinelas que estavam no portão o abriram sem hesitar quando o capitão 
chegou com Kantu e falou para eles abrirem o portão ainda com o tom feroz. A atuação continuou até do mesmo jeito até o pé da escada que 
levava à varanda, quando o Capitão mandou com o mesmo tom de antes que uma mulher negra que estava a porta chamasse o senhor. 
minutos depois um homem saiu pela porta principal e assim que olhou Kantu já raciocinou que seria o fugitivo falou apenas: 

      ─Take him to the slave quarters ─ fazendo um gesto com a mão e entrando novamente, Kantu não entendeu uma palavra sequer, mas o 

capitão pareceu entender. 
    Começaram a se dirigir para a senzala, então Kantu sentiu algo tocar a sua mão amarrada atrás das costas, sentiu que tinha uma ponta 
afiada, não foi necessário falar nada, Kantu entendeu o que era aquilo e para que servia, então o Capitão o jogou para dentro da senzala. 
Kantu esperou alguns minutos, então começou a cortar as cordas que o prendiam e saiu da senzala, estava bastante escuro, então Kantu se 
manteve grudado a parede e ninguém o notou, ele continuou se movendo pelas sombras até o ponto de encontro, usou a faca que usara para 
cortar as cordas para matar o sentinela mais próximo, então todos os quilombolas começaram a entrar, e já dentro a se dividir, para um lado foi 
o grupo de queimada e de escolta 1 e para outro o grupo dos libertadores e o de escolta 2, Kantu seguiu junto ao grupo de ataque que foi para 
o meio da fazenda e de lá se dividiu em todas as direções Kantu olhou em volta procurando pelo Capitão, para todo lado que olhava corpos 
caíam, para a felicidade de Kantu (por mais horrível que isso possa parecer) a maioria eram dos brancos, viu construções queimando, pessoas 
correndo e finalmente viu o Capitão, correu em sua direção, ao se cruzarem Kantu começou a seguir na direção para onde o Capitão estava 
correndo, então perguntou: 
     ─Para onde estamos indo? 
      ─para o porão da casa, é lá que meu filho está, como está indo o ataque? 
      ─Por enquanto, na vantagem, conseguiu a chave? 
     O capitão ergueu a mão e nela estava segurando a chave que abriria as correntes, O capitão jogou as chaves para Kantu, que conseguiu 
pegar. 
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      ─boa jogada, Capitão. 
      ─pare de me chamar de capitão, a partir de hoje volto a ser Seki. 
      Kantu sorriu, Seki sorriu de volta. então chegaram a uma porta do lado externo da casa que levava ao porão, Seki a abriu e ambos 
desceram escada abaixo correndo. 
      Estava bastante escuro no porão, mas Kantu conseguiu ver no lado oposto do quarto um menino negro de mais ou menos 16 anos, com 
aparência fraca e tão magro que dava para ver as costelas por baixo da pele. Seki correu e abraçou o menino, enquanto ele estava abraçado 
com o menino, Kantu já estava soltando as correntes dos braços esqueléticos do menino. Quando acabou Seki colocou o menino em suas 
costas e começou a voltar para a escada o carregando. Quando saíram já não havia mais nenhuma construção inteira, o único branco vivo era 
o senhor, que estava ajoelhado a porta de sua casa sendo queimada aos poucos, Kantu e Seki correram de volta ao ponto de encontro, sem 
muitas dificuldades, já que não havia mais nenhuma sentinela vivo. chegaram ao ponto de encontro e diretamente já partiram, só conseguiram 
chegar de volta ao quilombo, ao amanhecer, e todos estavam exaustos demais para comemorar, todos foram descansar. 
     Kantu adormeceu logo que se deitou, e sonhou novamente que estava naquela praia. Iemanjá continuava sentada naquela mesma pedra, e 
disse, com a mesma voz serena: 
      ─você conseguiu, completou a segunda parte do meu plano sem mesmos termos que conversar novamente, eu sabia que você seria a 
pessoa certa.  
      Kantu não sabia o que dizer. simplesmente encarava Iemanjá com felicidade. 
      ─Como se sente? ─perguntou Iemanjá 
       ─é difícil de explicar ─começou Kantu ─eu me sinto feliz, mas não pela vitória somente, eu me sinto feliz por ter me achado, eu achei um 
lar aqui no quilombo, não é minha tribo, mas é um lar, eu me sinto em casa, mas em uma nova casa. 
      ─É isso que me importa, você se achou novamente ao ajudar pessoas, você tem um novo futuro. Mas agora Adeus, creio que tenha coisas 
para fazer em seu novo lar. 
      Novamente a imagem se embaçou e  Kantu acordou sendo cutucado, quando abriu os olhos viu que quem o cutucava era Kibongui, sua 
cara não era muito boa. ela fez um gesto com a mão para que Kantu a seguisse. assim ele fez se levantou e a seguiu até uma grande casa de 
barro e palha. lá dentro havia várias pessoas deitadas no chão, feridos da noite anterior. passando por entre os feridos, Kantu viu Seki sentado 
ao lado de seu filho, que embora continuasse bastante magro, já parecia um pouco mais forte do que na noite anterior. continuou a seguir 
Kibongui até ela parar á frente de um homem deitado. Kantu demorou para reconhecê-lo, naquele estado enfraquecido e pálido. mas era 
Konu. 
      ─têm como curar? ─perguntou Kantu a Kibongui, que sacudiu a cabeça negativamente. 
      ─Konu tinha um corte feio nas costas, mas se recusou a ceder, andou durante todo o caminho carregando mais um ferido, muito esforço, 
perdeu muito sangue. 
      ─Ele vai morrer? ─perguntou Kantu, Kibongui fechou os olhos tristemente ─E foi minha culpa? 
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       ─Todas as lutas tem seus riscos, Konu confiava em você, ele se sacrificou, para que tudo desse certo, e além do mais ─ Kibongui se virou 
e apontou para uma grande fileira de pessoas deitadas. as quais Kantu não reconheceu nenhuma ─salvamos mais pessoas do que perdemos 
na batalha, seu plano deu certo, você os salvou. 
      Kibongui saiu para ir cuidar de outras pessoas, Kantu ficou mais um pouco, olhando para Konu no chão. depois saiu e o deixou repousar.  
      A partir daquele dia, 25 de fevereiro de 1853, Kantu não apenas passou a fazer parte 
    Passou os próximos dias ajudando Kibongui a cuidar dos feridos, aos poucos a casa grande foi se esvaziando, dali mais uns dias o filho de 
Seki acordou, Seki apresentou Kantu a seu filho como o homem que bolou o plano que o salvou, Seki e Kantu formaram uma amizade difícil 
de acreditar ao pensar que começou com um querendo capturar o outro, para o filho de Seki, Kantu era como um tio, durante muitos anos 
Todos continuaram no quilombo e Kantu planejou muitas invasões a fazendas, inclusive a da qual ele fugiu no início da história. Em uma das 
libertações de escravizados, Kantu conheceu uma moça e com ela se casou. 
       Cerca de 30 anos depois foi abolida a escravidão, muitos saíram do quilombo e foram viver nas cidades, mas Kantu, sua mulher, Seki e 
seu filho continuaram a viver no quilombo, sendo duas das poucas famílias que vivem em nosso quilombo até hoje. Kibongui morreu pouco 
depois da abolição, e sua filha assumiu a posição de matriarca. 
     A história de Kantu é contada aqui no nosso quilombo até hoje e seus descendentes se orgulha de ser parentes dele, e pode ter certeza 
que eu sei disso por experiência própria, sendo a tetraneta dele.  
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MIGUEL 

 

Capítulo 1 

 

 2140 

Acordo. Olho para o lado, olho para o outro, há tubos em minhas mãos, aparentemente em meus 
pés também, meus? Por que conclui que seriam meus? Apenas por estarem grudados no corpo?   

Nada disso importa, o que importa é que desde o mais tenro momento de minha existência, já 
sabia o que deveria fazer com minha vida, eu deveria cumprir ordens, apenas isso, não deveria pensar, 
nem criticar, apenas segui-las seja elas quais fossem, para o pensamento existiam outros, iguais a mim 
em aparência mas com um objetivo diferente. Eu precisava apenas seguir ordens, então por que consigo 
pensar, por que consigo imaginar, por que já sonho? Eu deveria apenas seguir ordens, por isso não 
deveria poder pensar, então por que posso?  

Ouço uma voz, não entendo o que ela diz, mas ainda sim infiro que seja para eu me levantar, os 
cabos haviam saído de meu corpo (meu?), levanto e saio da cápsula. 

Assim que levanto, olho para os lados, vejo vários de mim, afinal como sabia que eram vários de 
mim? Bem tanto faz, estavam enfileirados, cada um em uma cápsula, em cada cápsula havia um 
número na frente, afinal o que esses números significavam, será que tinham algum significado?  

Enquanto olhava para as cápsulas percebi algo, quanto menor o número maior a cápsula, portanto 
logo pensei que meu número deveria ser baixo, e que cometeram algum erro pois eu penso e eles não 
(como eu sabia isso?). De qualquer jeito deveriam ter cometido um erro, quando penso nisso que eles 
haviam feito algo assim, minha cabeça começa a doer, e antes que eu tenha algum tempo para pensar 
nisso, uma voz me chama, eu me viro. 
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Em minha frente há um homem, parece velho, mas algo me diz que devo segui-lo, ele nem olha 
para mim e apenas como se não fosse nada fala “temos mais um pronto, é o clone número 871082, 
pode pegar”, esse é meu nome? Por algum motivo eu não gosto dele, poderia ter qualquer nome, mas 
porque logo um que não faz sentido, agora tenho um sonho: quero ter um nome, pois assim serei 
alguém, serei um indivíduo, não como o resto, pois eu sou único, então apenas eu posso ter um nome.  

Admito que enquanto olhava para meus irmãos, se é que podemos ser chamados disso, pensei 
que deveria soltá-los, e juntos vivermos em paz, porém esse pensamento logo foge de minha cabeça, 
por dois motivos: primeiro por conta da dor de cabeça inimaginável que eu senti, e segundo pois a dor 
de cabeça deu tempo para um pensamento surgir em minha cabeça, de onde eu não faço ideia, de 
como eu sou mais especial que todos, não precisaria salvá-los, pois seria como um gênio salvar 
macacos, não sabia o que eram macacos, mas sabia que seria essa a  situação.  

Depois de pensar um pouco, uma mulher que o outro havia chamado, investe contra mim com uma 
seringa, desgosto da situação, como iria deixar alguém especial como eu ser furado por algo assim?  

Contra-ataco, logo percebo que ela é muito mais forte do que eu, então começo a entrar em 
desespero, pois por algum motivo eu tinha a total certeza de que se ela conseguisse me furar, algo 
terrível iria acontecer.  

Com medo, tento qualquer coisa, mas ela logo me domina e me fura, antes de apagar olho para ela 
com um olhar de tristeza, aparentemente ela percebeu e me olhou de volta, acho que ela tentou me 
dizer algo como um “me desculpe” então apaguei.  
 

Acordo, de novo, mas dessa vez estou sentado em uma cadeira e com roupas, em minha frente 
um homem bem vestido e farto, logo começa a falar sem nem perguntar como eu estava, ele diz:  

- Você será encaminhado para uma loja no centro, quando chegar lá apenas espere algum 
comprador, você deve apenas atendê-los e mostrar os produtos. Ok?  
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Não gostava da ideia. Eu como ser pensante tenho de ter direito há apenas uma coisa: a liberdade, 
se não posso ter nem isso, então não sou nada, sou insignificante como lágrimas na chuva. A dor de 
cabeça começou.  
Respondo:  

-Não.  
Ele estranha e pergunta:  
-Como assim?  
-Simples não, eu não aceito a tarefa que me foi dada.  
Enquanto eu falava essas palavras a dor piorava.  
-Eu não aceito por uma pergunta que eu criei agora mesmo: por que devemos seguir a ordens de 

vocês? 

A dor piorava a cada momento, mas ainda assim eu não poderia parar, acho que estou perto de 
meu objetivo.  

-Pois pelo que posso ver, falo igual a vocês, ando igual, penso, tenho o mesmo corpo, então por 
que deveria servi-los? Se somos iguais, portanto, tenho direito a um futuro, como qualquer outro, como 
você. 

Ele me olha com cara de espanto, medo e desprezo, me pergunto o por que? Pois sou igual a ele, 
ficar espantado por um igual sequer faz sentido. Então ele me pergunta:  

-Você…. Pensa? 

Minha dor de cabeça continuava a crescer. Mas estava feliz, pois havia comprido meu objetivo, 
alguém percebeu que eu sou um igual, então talvez agora eu pudesse ter um nome, ser alguém, e 
portanto, livre. No auge da minha felicidade, grito para quem quisesse ouvir "Si…” mas antes que 
pudesse terminar, ele pulou para cima de mim com uma seringa e me acertou, antes de desmaiar 
percebo que não havia conquistado nada no final, continuava a não ser alguém. 
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Eu não era nada, pois um homem sem sonhos ou com um sonho destruído não difere do vazio, do 
esquecimento.  Por fim, durmo. 
 

    * 

 

Acordo, mas dessa vez em uma maca, com meus braços e pernas amarrados, parece que estou 
em uma sala cirúrgica; o homem com quem havia conversado antes olha para um médico e diz:  

-Pode trocar o chip desse, veio estragado, estava achando que era igual a nós, enfim pode trocar.  
O Doutor ri, e acena com a cabeça em sinal de afirmação.  
Eles começam a mexer com uma serra, percebo que era sério, percebo que iria deixar de pensar e 

portanto de existir, não queria isso, quero viver, crescer, existir, quero poder ter um nome, conhecer 
pessoas, espero que algumas iguais a mim. Estava com medo da morte, não queria cair no 
esquecimento.  

Começo a chorar, a berrar, os médicos acham estranho mas não param de fazer suas atividades e 
nem atendem aos meus suplícios. Não havia mais nada a fazer, eu sei que não havia, mas eu precisava 
tentar, eu precisava viver.  

Os médicos ligam a serra, eu fico com cada vez mais medo, eu não queria morrer. Antes da serra 
chegar em meu crânio e eu desaparecer, brando ao mundo... falava a última coisa que falaria 
consciente, a coisa que não mudaria nada, mas iria mudar tudo: 

-Eu Não Quero Morrer!!!!! 
 

Capítulo 2 

2140 

Em algum lugar da alta classe de Centrum Mundi . 
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Em um porsche, dois homens conversam:  
-Você viu a nova loja que lançaram aqui no centro, dizem ter os melhores mordomos da região. 

-Vamos dar uma passada lá então, o meu morreu semana passada, aparentemente eles precisam 
comer. 

-Lembre então para o próximo. Riu.  
Quando eles chegam na loja, veem que a loja estava muito bem cuidada, muito chique, com 

modelos muito bons, então eles vão até o atendente, para conseguirem comprar.  
  O atendente fala:  

-Bom dia mestres, desejam alguma comprar alguma coisa, caso sim eu que irei guiá-los.  
  Ouve-se o sino da porta enquanto ela se fecha. E se vê o sorriso do atendente, que parecia ter algo 
de estranho.  

-Queremos um novo modelo de mordomo. 
-Bom dia mestres. 
-Parece que ele está com algum problema. 
-Bom dia mestres. 
-Sim, acho que está; vamos a outra loja ou voltamos mais tarde. Esse tipo dá sempre problema 

mesmo... 
 Os dois dão meia volta e se dirigem à porta. No entanto, o atendente vai até eles e segura um no 
ombro direito.  

-Não, não estou com problema não, só estava esperando vocês me responderem. 

-Quê?!!! Você nasceu apenas para nos servir, por que acha que deveríamos nem que por um 
segundo nos preocupar com você, um mero clone que nem tem direitos não deveria nem poder pedir um 
copo de Água, por que acha que poderia pedir por um cumprimento? 
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-Senhores creio que se enganaram, eu sou como vocês, tão humano quanto senão mais, pois eu 
posso fazer as mesmas coisas, algumas até melhor, penso, falo converso e me comunico, porque seria 
menos humano que qualquer um. A única diferença é que eu trabalho, eu produzo, e por mais que eu 
faça todo trabalho pesado ainda sim eu tenho que que cumprimentar idiotas como você, então sim eu 
acho que deveria ter me cumprimentado.  

-Com quem você acha que está falando seu pedaço de estrume, você não é nada, nunca será 
nada. Se você se acha humano então te mostrarei o que de fato é um humano, você não tem direito de 
me matar enquanto eu tenho o direito de te aposentar. Vou te dar um jeito, e depois pago para o dono.  
Assim que diz essas palavras os dois homens pulam para atacar o atendente, o atendente com um 
sorriso presunçoso fala.  

-Terei o prazer de receber tal lição.  
  A cena que se segue se quer pode ser considerada uma luta: foi um massacre, um banho de 
sangue. 

Algo que era tão brutal que aconteceria apenas em uma guerra, não em uma cidade, pelo menos 
não naquela parte da cidade. No fim, apenas o atendente estava de pé, sujo de sangue; os dois homens 
estavam mortos. Ainda assim, o atendente continuava batendo, ele não parecia contente com a 
situação, parecia apenas ser uma máquina fria e sem emoções cumprindo uma tarefa.    
 

         * 

 

 Acordo. Desta vez, estava tudo escuro.  
Espere: como saberia se estava acordado? Eu não estava morto? Tinha que estar morto. Senti um 

choque de felicidade percorrendo todo o meu corpo. Estava vivo. Vivo. 
 Mesmo feliz, não sabia onde estava. Não fazia a menor ideia. Concentro-me então a descobrir; 
sabia que estava em movimento pois ouvia o barulho de um motor, sentia chacoalhadas; portanto, 
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estava em um veículo. Estaria sendo levado? Sim, claro, para o trabalho. Eles provavelmente acham 
que eu estou morto e funcionaria normalmente. 

 Preciso pensar como escapar. É minha única chance. Trabalharei normalmente pelas próximas 
semanas e, assim que encontrar uma brecha, fugirei. 

Assim fiz.  
Por duas semanas, atendi as mais diversas pessoas e comecei a compreender como aquele 

mundo funcionava. As pessoas não trabalhavam, apenas compravam, dormiam, acordavam, e 
recomeçavam tudo no dia seguinte.  

Aprendi também muito sobre o que eles achavam que eu era. Se referiam a mim como um clone. 
Nunca entendi esse conceito, mas, pelo menos, agora, sabia que eu era algo e fazia parte de um 

grupo. Percebi também que essas mesmas pessoas que nada faziam nos desprezavam mais do que 
qualquer coisa, logo nós, aqueles que os serviam. 

Conheci meus inimigos. Não tinha ódio ou afeição por eles, apenas sabia que, para ser livre, 
precisava vencê-los. 

Foi naquela tarde de segunda que minha chance apareceu. 

O dono da loja - como ele diria, "meu dono" - não estava lá e não havia tampouco nenhum cliente. 
Estava tudo preparado até que dois caras entraram, como sempre ignoraram meus cumprimentos e 
começaram os pedidos. Já estava cheio daquilo e decidi não mais engolir aquele tratamento.  

Tentei o diálogo: nada; eram trogloditas que partiram logo para a agressão. Tive que passar nas 
semanas anteriores pelo treinamento anti-furto e sabia o que fazer naquele momento.  

Bati. E bati novamente. Mais. Como nunca antes. Não é como se sentisse prazer naquilo, mas 
também não me arrependia. Apenas precisava ter certeza de que estavam mortos. 

Comecei então minha fuga. 
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Fui até os fundos da loja e passei pela porta; no limite do quintal, havia uma espécie de um 
pequeno galpão. O dono nunca me deixava por ali, mas todo meu plano projetava naquele lugar a minha 
saída. Não havia outra.  

Abri a portinhola de ferro que dava acesso a parte interna; para mim surpresa, dei de frente com 
uma escada cujo destino também desconhecia. 

Desci correndo, o mais rápido que podia. Pela primeira vez sentia algo desconfortável, estava 
apreensivo - será o chamavam de medo? 

Por mais que não soubesse meu destino, tinha certeza de que seria melhor do que a vida que 
levava. 

Para meu desgosto, nunca estivera tão errado.  
 

   * 

A cena que via era decrépita, lamentável. Via uma cidade em ruínas: os prédios continuavam de 
pé, no entanto tomados por uma única cor, um cinza escuro, e cheios de buracos.  

Neles, pessoas se movimentavam. Pareciam estar, elas também, em pedaços. Roupas rasgadas, 
costas curvas, corpos magros. Algo tornava tudo pior: não havia luz do sol, apenas uma artificial, muito 
fraca e branca. 

Não entendia a razão de tudo aquilo. Será que aquelas pessoas eram humanas? Como, se tão 
diferentes daqueles que conhecia? Por que tão sujas? 

Talvez não fosse tão ruim e quem sabe elas poderiam me entender. 
Vaguei por não sei quanto tempo, afinal, sem a luz do sol, não há como saber. 
Cansado e com fome, bati em uma porta com receio de que o que me acontecia lá em cima se 

repetisse. Uma pessoa abriu: 
- O que foi? 
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-Peço perdão pelo incômodo, mas não como e nem descanso há muito. Poderia, por favor, me 
ajudar? 

-Claro, posso não ter muito, mas entre e dividiremos a refeição. 
 

   * 

 

Muito tempo se passou e entrar naquela pequena porta foi a melhor coisa que poderia ter feito. O 
homem que encontrei me tratou muito bem - como um irmão. Dividimos as refeições, ajudava-o em seu 
trabalho: passávamos horas catando lixo que ele vendia na parte de cima da cidade.   

Enquanto isso, ele me explicava várias coisas que desconhecia; perguntava sobre seu trabalho e 
sua vida e descobri que a parte da cidade em que estávamos já existira a luz do sol até que uma 
empresa decidiu comprar São Paulo, que aceitou após a grande crise de 2055, seguindo os exemplos 
de outras cidades do mundo, a nova dona construiu uma nova cidade por cima da velha - e era ali que 
habitávamos, como todos aqueles que eram "pobres".  

Quem tinha ou conseguia dinheiro, logo se mudava para aquele lugar que eu deixara.  
O lixo mais valioso era o metal, de que a outra cidade precisava constantemente. Em nossas 

andanças, procurava separar o máximo que encontrava para ajudá-lo. 
Também aprendi o nome de onde estávamos, São Paulo, e o nome de onde eu vim, Centrum 

Mundi.  
Ele reagiu bem quando falei que era um clone e me explicou o que eu era. Havia sido criado por 

Lacerda Corp, a mesma empresa responsável pela divisão das cidades. 
Todos os clones serviam às pessoas de cima, faziam todos os trabalhos braçais por elas que 

apenas pensavam, mandavam e compravam. Tínhamos uma mesma expectativa de vida: dez anos. 
Após isso, morríamos. 

Ele dizia que não sabia muito sobre o mundo, mas para mim era um mestre.  
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   * 

 

Um dia, bateram na porta. Ele atendeu. Perguntaram por mim -certamente, pessoas da superfície. 
Escondido, ouvia tudo e escutei as acusações de meus atos, a descrição dos meus crimes.  

 Presenciei sua mentira: disse que nunca havia me visto. As coisas começaram a esquentar. Os 
homens não acreditaram nele e ele continuava a sustentar sua mentira. Depois de alguns minutos, 
sacaram duas armas e o mataram ali mesmo, sem que pudesse fazer nada.  

Saíram com um sorriso, como se nada tivesse acontecido e falam: 

-Vamos logo achar esse maldito clone e sair desse lixão. Essas pessoas são tão imundas! 
 Fiquei estático. Não sei por quanto tempo não me mexi. Achei que, pelo menos, os humanos 
tivessem compaixão entre si. Sabia que, se me achassem, me matariam, mas nunca imaginara que o 
matariam. 
 Em meio a raiva e a fúria, prometi junto ao seu corpo que mudaria esse mundo de merda. Antes 
queria ser livre, não pensava nos outros, não me importava com os outros. Os clones que eram como eu 
não pensavam e nunca me ajudaram, não ligava para eles, já as pessoas ligavam menos ainda, só o 
que fizeram foi me desprezar e maltratar - pior que isso, me odiavam. 

Não queria salvar ninguém, se o mundo se mantivesse o mesmo mas eu fosse livre, tudo bem por 
mim. Mas quando eu o conheci, quando ele mostrou que as pessoas poderiam ser boas, que talvez eu 
pudesse ser alguém, eu mudei, percebi que existem pessoas boas, que eu poderia além de ser livre, 
fazer algo com essa liberdade, ajudar o próximo.  

Contudo esse pensamento vai embora junto com ele. Concluí que ele não morreu, que eu não 
deixaria ele morrer, pois pessoas não morrem quando tomam um tiro, ou quando são desligadas, elas 
morrem quando são esquecidas.  
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Decido que iria mudar o mundo, salvaria as pessoas como ele e as pessoas como eu. Achava que 
era o mais injustiçado, isso se estilhaçou como vidro quando fui apresentado a pobreza, a fome, a 
miséria. Aquelas pessoas sim, eram as injustiçadas.  

Mudarei o mundo, trarei as pessoas que de fato fazem esse mundo girar para o sol, as pessoas 
boas para luz. Farei com que meu povo possa pensar e se rebelar, farei com que as pessoas de São 
Paulo possam ver a luz do dia, possam ver o mundo.  

Não sou nenhum herói, quero vingança farei com que aqueles que mataram ele, e aqueles me 
maltrataram, me fizeram sofrer, farei com que aqueles que me criaram, aqueles que lucram em cima do 
meu povo, e do povo dele, sofrer, farei com que se arrependam de terem nos oprimidos.  

Farei uma revolução!!! Nem que seja a custa das vidas das pessoas da cidade de cima. Viajarei o 
mundo, conhecerei tudo, entenderei tudo, e usarei esse conhecimento para mudar tudo, e com o que 
restar da minha vida juntarei os dois povos e farei um novo. 

 Eu com minhas próprias mãos devolverei o que nos foi roubado, usurpado pelas elites, para seus 
verdadeiros donos, as pessoas que fizeram as elites!!!  

-Prometo a ti, meu irmão e salvador, que trarei seu povo para o sol, para vida que merecem, e juro 
que meu povo irá ajudar isso acontecer!!! Eu Juro!     
  

 

Capítulo 3 

2150 

Em uma rua na cidade Centrum Mundi, em um belo e arrumado café chamado de Bordô, chega um 
homem de sobretudo e pede para sentar no lado de fora. 

O garçom o acompanha. 
O homem diz: 
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-Sente-se. 
-Não posso, senhor, estou trabalhando. 
-Sente-se. 
O garçom se senta; porém, o homem ainda assim não parece feliz. Parece decepcionado.  
-Se você não tivesse feito isso, uma parte de meu objetivo estaria alcançado.  
-Isso é uma pena senhor. 
-Deixe-me contar uma história. Um dia um homem decidiu algo, mesmo sabendo que estava sozinho e 

que morreria logo, ainda sim ele decidiu que ele queria mudar tudo, ele queria mudar o mundo!! Queria pouca 
coisa não?  

Por maior que fosse seu objetivo, ele ainda sim queria fazê-lo, pois ele tinha uma promessa e precisava 
cumprí-la, já que era livre decidiu então fazer bom uso dessa liberdade. Viajou o mundo e além, havia decidido 
que para mudar algo precisava ver tudo e conhecer tudo. Ele viu coisas que nós não acreditaríamos se nos 
contasse, conheceu todo tipo de pessoas, boas e más, e conforme o tempo passava, e mais perto a morte 
chegava, mas ele percebia que não conseguiria cumprir seu único objetivo.  

Assim perdeu sua vontade, pois já que ele não conseguiria mudar nada melhor então que nada fizesse, 
pois assim não falharia. Mas com o tempo ele percebeu o quão idiota era, ele que sempre se achou o melhor e 
o escolhido, percebeu que nem que tivesse todo o tempo do mundo conseguiria mudar algo, nem que fosse a 
menor coisa sozinho. 

Mudou então seu objetivo, ele como não tinha tempo e nem conseguiria mudar o mundo sozinho, ele 
decidiu que convenceria o maior número de pessoas a seguir seu sonho, a continuarem nessa luta. Porém é 
muito difícil você convencer as pessoas a entrarem em uma causa, cujo resultado elas não estarão vivas para 
ver, ele já estava acostumado a ideia, os outros não.  

Não conseguiu convencer ninguém, caso tivesse mais tempo provavelmente conseguiria convencer as 
pessoas e assim começar uma luta, mais o tempo é cruel, quando ele finalmente descobriu como chegar em 
seu objetivo, a morte bateu em sua porta. Se ao menos ele houvesse descoberto antes, não é?  

-Ótima história senhor! Onde a ouviu?  
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Respondeu o clone sem muita empolgação, como se fosse uma máquina seguindo o protocolo.  
-Bem, eu conheço bem o sujeito. Essa foi a história de um tolo que achou que poderia mudar tudo 

sozinho, mas que percebeu tarde de mais o quão estúpido era, no fim não conseguiu mudar nada ou ninguém, 
se tornou apenas mais um fracassado sonhador. Não conseguiu cumprir seu objetivo, nem ser livre, pois se 
fosse não estaria preso a uma promessa que nunca iria conseguir cumprir. 

Após isso começou um silêncio sepulcral, ninguém falava, o homem de sobretudo notou isso e estranhou, 
até então o garçom estava sempre o respondendo, mesmo com um semblante triste e desapontado, levanta a 
cabeça e olhou para o garçom.  

O mesmo estava com uma cara de dúvida, mas não aquela dúvida artificial que ele tinha antes, não, agora 
estava com uma dúvida real. O encarou por algum tempo, mas o garçom nem se movia. O homem parecia estar 
ficando cansado, e a cada segundo que passava ficava mais, era como se ele estivesse prestes a morrer mas a 
dúvida em relação ao moço não o deixasse ir.             

Passado alguns minutos, o garçom abriu a boca, e mesmo parecendo estar com uma mistura de medo e 
aflição, quase como se ele soubesse que o que iria perguntar fosse errado, ele fala:  

-O que é liberdade?  
O homem parece surpreso, parece que ele queria falar algo para o garoto, mas lhe faltava tempo, então 

apenas sorri, um sorriso puro e ingênuo, quase com se falasse " você está indo no caminho certo", então caí na 
mesa.  

O garçom não se move, fica estático, não por conta da queda do homem, e sim por que ainda estava 
confuso e com muitas dúvidas.  

O homem, mesmo caído e parado, tinha um sorriso no rosto, parecia que estava satisfeito, como se 
houvesse cumprido um objetivo. 

O moço continuava estático e confuso.     
 

O Sonho 
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Meu pai não era um homem bom, mas me amava. Ele era um capitão do exército e teve influência 
direta no golpe de 64. 

Entrou no Exército aos 16 anos, por pressão do pai. Odiava a profissão, mas percebeu que podia 
ganhar dinheiro; juntou-se ao grupo que causaria o golpe e, ao longo daqueles tempos turbulentos, 
conseguiram tomar o poder.  

Ele cuidava diretamente das obras em São Paulo e sempre pegava uma parte substancial do lucro. 
Com isso, se tornara um homem muito rico; casou-se com minha mãe em 67 e eu nasci alguns anos 
depois, em 75, e me deram o nome de João Lacerda.  

Desde muito novo ele me levava nas sessões de tortura e, como um professor, me mostrava os 
processos. Se divertia com aquilo, gostava daquilo. E, como não achava que iria acabar, queria que eu 
me acostumasse desde cedo. 

Me amava muito e sempre me mimava. Se eu soubesse desses outros momentos, acreditaria que 
era o homem mais bondoso e gentil do mundo. 

Nunca tocou um dedo em minha mãe ou em mim - falava que guardava isso para os fracos.  
Minha infância não foi boa ou ruim; passou.  
Com a abertura política lenta da década de 80, meu pai foi aposentado e tirado de circulação; os 

militares queriam protegê-lo e , com isso, proteger-se.  
Percebi na minha adolescência quem ele era de verdade; mesmo assim, não o odiava. Ele era meu 

cuidador - então, quando morreu, no início dos anos 90, fiquei preocupado com meu destino, mas não 
triste. 

Ali se formava quem eu seria durante grande parte de minha vida. Alguém que não ligava para 
muita coisa, que não amava nem odiava nada. 
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Não sei se era um mecanismo de proteção, mas, ainda assim, minha vida seguia sem qualquer 
emoção. Era chato, insignificante, nenhum propósito me movia. 

A vida apenas passava diante de meus olhos, não fazia nada para atrasá-la, mas também não 
tinha qualquer interesse em interrompê-la. 

Eu não vivia na terra, no inferno ou no céu, vivia era no limbo, e não conseguia sair de lá, também 
não queria. 

Após terminar o ensino médio, fiz faculdade de economia e trabalhava em uma pequena empresa, 
em uma posição medíocre. 

Morava em um apartamento pequeno e pouco mobiliado; trabalhava só para me manter. 
Continuava em minha vida pacata, sem qualquer propósito ou interesse. 

 Mas em um dia como outro qualquer - em 2008 - um colega veio até mim e falou sobre ações da 
empresa e os problemas que estavam tendo no mercado. Conversamos um pouco sobre o assunto, que 
logo encerrei - afinal, nada podia fazer. 
 À noite, em casa, entediado, estava no computador e lembrei da conversa do trabalho; como se 
fosse um jogo ou qualquer brincadeira, comprei umas ações e fui dormir. De manhã, vendi e, nesse 
momento, senti algo que nunca sentira: parecia mágica, os números tinha se multiplicado e meu dinheiro 
havia aumentado um pouco. 
 Era como uma onda de calor percorrendo meu corpo; estava animado, queria mais. Era como se 
uma luz se acendesse na mediocridade da minha vida mas logo se apagou. 
 Decidi então que tentaria de novo as apostas naquela noite. Queria mais daquilo. Talvez, aquilo me 
desse um propósito. Repeti o processo e, maravilhado, notei que a sensação voltara. 

 Durante as semanas que se seguirão, tudo se intensificou e larguei meu emprego. Estava animado, 
feliz, e pela primeira vez entendia o significado dessa palavra. 
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 Passava o dia ligado na bolsa de valores; era bom naquilo, esperava a hora de vender e comprar e 
sempre tinha sucesso - meu patrimônio só aumentava, junto com minha felicidade. 
 Quando cheguei ao meu primeiro milhão, foi a maior excitação que senti na vida. Depois de 
superado esse patamar, o jogo perdia a graça. Continuava naquela rotina, mas agora era só isso, uma 
rotina. 
 Voltara para o limbo. 
 Nada mais fazia sentido. 
 Os anos voltaram a só passar. 
 Até que um dia, ao dormir, tive um sonho: via uma cidade iluminada, bela, polida. Ela estava acima 
de tudo, acima da minha vida medíocre, acima da cidade em que vivia. 

 Era perfeita, tudo que qualquer um poderia sonhar e muito mais.  
 Era maior que qualquer obra de Deus, maior que a própria natureza. Ao acordar, sabia o que 
deveria fazer - minha vida ganhara novo propósito. 
 Precisava construir aquilo, ser maior que Deus, ser melhor que Deus. 
 

   * 

 

 Entrei em uma empresa de grande porte. Visava a presidência - apenas esse posto me daria a 
condição de alterar a paisagem em que todos vivíamos. 
 Trabalhei meticulosamente, ao mesmo tempo em que acumulava dinheiro com o mercado de 
ações. 
 Todas as noites, sonhava com a cidade e perdia muito tempo planejando esboços em que esses 
sonhos se materializavam. 
 Vivia no mesmo apartamento, com os mesmo poucos móveis, mas tinha o chão e as paredes 
tomados pelos desenhos que produzia ininterruptamente. 
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 Minha aparência, meu jeito se moldavam a esse objetivo. Meus amigos, meus amores, eram 
apenas para isso. 
 Passaram-se anos. Mais do que posso contar. 
 Finalmente chegara a minha vez de concorrer para a presidência. 
 Me preparei do melhor modo possível, o meu adversário nada poderia fazer. Mas ele tinha uma 
carta na manga: o tempo. 
 Percebi que não controlara aquela variável e perderia o cargo por conta dela: nenhum presidente 
tinha sido nomeado com aquela idade. 
 Não podia perder aquele cargo - estava tão perto! 
 Faria qualquer coisa para tê-lo; quer dizer, fiz. 
 

  * 

 Passava pelo café Bordô, ele me dava memórias, aqui havia tomado muitos cafés e vi muito tempo 
passar. Naquela pequena porta no meio desta grande São Paulo, havia meu lugar preferido, um lugar 
aconchegante, calmo. Era muito bem mobiliado, e pequeno, poucos sabiam desta joia, e os que sabiam 
não iriam a compartilhar com ninguém.  

Gostava de apenas duas coisas na vida: uma era o meu sonho, pois me movia, e a segunda é 
esse café, talvez seja o único lugar que eu possa chamar de casa, o único lugar que me sinto 
confortável, além, é claro, de meu quarto com meus inúmeros desenhos.  

Passei por ele com muita calma, relembrando de muitos momentos, de muitas histórias. Logo que 
terminei de lembrar , a realidade fria e dura me puxou de volta.  

Sabia que o que eu estava fazendo era horrível, maldoso, e condenável por qualquer pessoa 
decente, mas eu não era uma pessoa decente, sabia disso desde o momento que resolvi abdicar de 
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tudo para realizar meu sonho, desde o momento que resolvi perseguir aquela cidade brilhante, 
intocável.    

Quando fiz isso, desisti de minha humanidade, do amor, de qualquer coisa além daquilo.  
Passei por um beco, nele meu rival estava sendo espancado, sem dó, nem piedade, iria morrer se 

continuasse naquela situação. Os homens que estavam fazendo isso olham para mim, e piscam como 
se fosse um sinal de "trabalho feito". Eu aceno. Sim, o trabalho estava feito.  

Enquanto meu rival clamava por algum tipo de ajuda, eu caminhava calmamente, passei pela cena, 
e depois de alguns segundos, os gritos cessaram, eu sorri, e pensava:  

" Agora a sala grande é minha".      
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NATAN 

 

 Um estrangeiro 

 

Hoje é dia 5 agosto de 2017, sou Heitor Alves Ferreira, mais conhecido como o jovem do sumidouro, bom, pelo menos eu acho que 
sim, mais tarde eu explico o porquê disso. Mas para você entender melhor a minha história, preciso voltar para o dia 25 de janeiro 
de 2007, quando meu pai, ex professor de filosofia, morreu em um acidente de carro, perto da universidade onde ele trabalhava, a 
USP, uma das melhores e mais conhecidas do Brasil. Ele amava lecionar naquele lugar, dizia que amava o modo como a comunidade 
acadêmica era tão envolvida na política de nosso país, os alunos, muitos deles sempre indo nas manifestações, várias vezes eles 
mesmos as organizavam, em resumo, para meu pai, a USP era um lugar cheio de pessoas com os mesmos pensamentos positivos 
dele, onde as pessoas estavam sempre juntas para fazer a justiça e nunca se calavam diante do povo e dos militares. Isso ele 
contava foi por volta dos anos 70, durante a ditadura militar. Aquela foi para ele a uma época única, cujas memórias lhe traziam um 
sentimento bom diante de tanto caos e sofrimento. Ser professor naquela época não era nada fácil nem para ele nem pra ninguém, 
meu pai foi um sobrevivente. Enfim, meu pai não foi uns dos únicos da minha família que conseguiu sair vivo das perseguições dos 
militares e morreu anos depois por outras causas. 
 Minha mãe foi uma ex bióloga também perseguida pelos militares. Ela é umas das poucas pessoas que eu amo que me restam. 
Nem sei por que disse isso agora, enfim, ela foi perseguida pelos militares mais ou menos no meio da ditadura para o final da 
ditadura. Ela e seu filho de 2 anos e meio, meu irmão mais velho Samuel, que morreu quando eu tinha 12 anos, em 2001. Samuel 
estava em Nova York trabalhando no seu documentário sobre a cidade, quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas, ele estava 
na frente do prédio do lado das torres, quando um pedaço de uma delas caiu em cima dele, infelizmente ele não sobreviveu. Também 
não posso me esquecer de falar da minha irmã Lorena, ela era nossa irmã do meio. Bom, já deu para entender que eu sou o mais 
novo. Lorena era uma menina muito sensata na maioria das vezes e muito inteligente, era ela quem sempre resolvia as brigas entre 
mim e Samuel, sempre da maneira mais lógica possível. Lembro que no dia 15 de março de 2002, logo no ano seguinte da morte 
de Samuel, ela estava voltando para casa de uber da faculdade, quando no caminho desapareceu misteriosamente. Para falar a 
verdade, nunca tivemos certeza se ela continua viva ou não, mas desde aquele dia, eu, minha mãe, e até o começo de 2007, o meu 
pai, nunca paramos de procurar por ela. Minha mãe está muito abalada até hoje, ela criou uma depressão profunda, já está exausta. 
Quanto a mim nunca parei de tentar encontrá-la. Acho que já estou falando de minha família há um bom tempo. O importante é que 
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guardo lembranças, muitas lembranças boas deles no meu coração, eu sei que eu posso ser meio emotivo às vezes, ou quase 
sempre, mas, mesmo assim, isso não me impede de seguir com a vida. 
Eu estudo filosofia, como meu pai, na FFLCH da USP, não sei se herdei dele mas sei que gostei muito de refletir sobre a vida, quem 
nós somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido de nossa existência e tudo à nossa volta. Essas são as principais 
perguntas, mas eu acho que não há uma única resposta para tudo isso. Penso que tudo tem uma razão para acontecer e para não 
acontecer, talvez nós sejamos só mais alguns pontinhos no universo sem não tem nenhum objetivo determinado, seres que não tem 
nenhum propósito no universo, só estão ali por estarem ali. É, mas de alguma coisa eu sei, ou acho que sei, que nós não temos vida 
à toa, o universo nos deu uma chance, então temos que aproveitá-la. Eu já disse que eu falo demais, acho que deu para ver, não é? 
Enfim, para quem lembra do começo, lembra que eu falei que era conhecido como o jovem do Sumidouro, lembra? E eu não tenho 
esse nome à toa, pois a história que eu vou contar se passa em 2007.  
Eu tinha 17 anos, e estava no meu quarto no dormitório da USP. Eu estava fazendo um trabalho que tinha que entregar até o dia 
seguinte, e aquele trabalho estava muito difícil! Enfim, enquanto estava escrevendo, alguém bateu na porta, abri, e era um policial 
que falou que eu precisava ir com ele ao necrotério, pois, legista queria falar comigo e com a minha mãe. Chegando lá, eu a avisto 
no fundo sentada em um banco com uma cara bem séria, não estava chorando nem nada, está só com uma cara séria e pálida, me 
sentei ao lado dela do lhe dei um abraço e esperei junto com ela a notícia. Então, enquanto estávamos sentados juntos, o legista 
chega e pede para a gente acompanhá-lo até sua sala, chegando lá, ele fecha a porta, se senta e começa a falar. Lembro-me que 
ele estava muito nervoso e estava pálido também. Ele disse algo como: “Senhora, há 3 dias eu estava consultado o arquivo de seu 
filho...Samuel... mas eu notei uma coisa estranha, você tinha me dito que seu filho tinha uma marca de nascença preta embaixo da 
perna esquerda, pois bem, depois disso e estava olhando as fotos que tirei de seu filho, e notei que o cadáver...não tinha esta marca, 
bom ele tinha uma marca de nascença preta, só que... embaixo do pé esquerdo!” Naquele momento minha mãe ficou 1000 vezes 
mais pálida que o normal, lembro que eu estava com dois sentimentos ao mesmo tempo, raiva por ele só ter descoberto agora isso 
só agora, e tristeza por ele só ter descoberto só agora. Eu devia estar com uma cara vermelha como sangue de raiva, ao mesmo 
tempo que caiam pequenas gotas de lágrimas de meus olhos. Foi então que minha mãe se virou para ele e disse com a voz mais 
deprimente que eu jamais tinha ouvido antes:  “O que você.. quer dizer com isso?!’’ A resposta dele nos surpreendeu: “Bem, o que 
quero dizer é que baseado nisso, eu pedi para um amigo meu, detetive, investigar o caso de seu filho, e com base em algumas 
descobertas, achamos que há 93,83% de chance de seu filho ter cometido pseudocídio!’’ Minha mãe pulou da cadeira e com muito 
desespero disse: “ Você está querendo dizer que meu filho forjou a própria morte.. é isso?!” Minha mãe estava mais branca do que 
uma parede. Naquele momento eu não sei se estava com muita raiva de meu irmão, ou se estava feliz por ter uma chance de eu 
não tê-lo perdido por completo. Minha mãe ainda tentou argumentar “Isso... isso é impossível! Eu fui no enterro do meu filho, eu vi 
ele morto no caixão! “Senhora aquele cadáver pode ser muito parecido com seu filho, mas não é ele!’’ “Você acha que eu não o 
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reconheceria... além de que VOCÊ não o reconheceu naquela época e SEIS anos depois você me vem falando que ele pode estar 
vivo, que por SEIS anos nós pensávamos que ele estava morto quando na verdade ele está por ai ...VIVO!’’ 
O necropsia ficou parado por alguns segundos,  aqueles segundos que pareceram horas, e então disse com muita calma: “ Eu não 
sei como responder a isso!’’ Minha mãe levantou da cadeira rapidamente puxou meu braço e fomos embora, ela mandou eu entrar 
no carro e  falou que ia me levar para a faculdade. Falei para ela que não, que me levasse para nossa casa, ela precisava ter alguém 
para fazer companhia e ajuda-la a em uma hora como esta. Então nós entramos no seu carro e vamos para casa, chegando lá sua 
mão estava trêmula,  ela  abriu sua bolsa para pegar a chave e começou a procura-la, estava cheio de coisas como, papel amassado, 
seu celular, um monte de panfleto e etc…, sua mão continuava trêmula, remexia sua bolsa como se fosse um terremoto, finalmente 
encontrou a chave, foi abrir a porta mas antes eu a peguei no braço e me ofereci para abri-la, então ela me deu a chave, e nós 
entramos. Assim que ela chegou na sala ela deitou no sofá, então pensei em preparar alguma bebida para ela, mas... não lembrava 
do que ela gostava, foi quando me recordei de uma vez, quando eu tinha 7 anos, estava exausto de tanto jogar bola com meus 
amigos, então ela me carregou no colo e me levou para meu quarto, me colocou na cama, levantou minha cabeça e colocou o lençol 
por cima de mim, lembro de ter falado para ela: ‘’Mãe eu tenho 7 anos, você não precisa por pra dormir mais!’’ Então ela olhou para 
mim, deu um sorriso e falou: ‘’Não importa a sua idade, sempre que eu puder eu vou te levar para cama, ajusta o travesseiro, e te 
cobrir com o lençol, sabe porque… por que eu sou sua mãe.’’ Ela se virou e eu dei um sorrisinho meio envergonhado, foi nesse dia 
que eu comecei a chamá-la de ‘’super-mamãe’’. Um tempo depois ela apareceu na porta segurando um copo com um líquido amarelo 
dentro, ela me ofereceu aquela bebida e eu perguntei oque era, ela disse que era uma surpresa, estava curioso, então eu tomei um 
gole, era chá, mas não um chá qualquer, era de camomila, ela dizia que ajudava muito nas horas em que você está com dor de 
cabeça, e quando você não consegue dormir, era um chá calmante, também era muito gostoso, eu adorava. Bom, depois de me 
lembrar disso, fui até a cozinha e preparei para ela um chá de camomila para ela, engraçado pensar como as coisas mudam, agora 
quem  cuida dela sou eu, bem que ela sempre me dizia que eu iria fazer o mesmo, porque sou uma boa pessoa. 
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OLÍVIA 

 

Vida Após Morte  
  
 Capítulo um: A rebelião 

-Angela! 
-Sim senhor, General. 
-Precisamos que verifique uma casa, há boatos de que uma rebelião contra o nosso governo, está se formando e essa 

residência parece ser o local de encontro. Não sabemos a localização da casa, mas temos o número: 167. São conhecidos como 
''A armada da pantera negra'', parece que eles lutam pelo poder dos pretos.  Encontre-os e traga diretamente para cá para que 
possamos investigá-los.  

-Sim senhor!  
O general me deu as informações e depois recitou o código:  
- A ditadura tem poder… 

- Os militares vão vencer. 
Estava muito orgulhosa do meu trabalho agora que finalmente um ato para censurar os rebeldes havia sido criado, era a 

mais nova invenção do governo militar, uma maravilha se chamaria AI 5, aquele decreto era sem dúvidas a resolução de todos os 
nossos problemas. Trabalhadores indignados que nos traziam tanto trabalho não iriam incomodar mais. 

Saí da delegacia pronta para acabar com aqueles pirralhos. ''Isso vai ser moleza" ''Vou pegar esses pretos que nem rato na 
ratoeira!'' ''A final eles são negros, portanto, são burros, e incompetentes''. Entrei na viatura disfarçada que tínhamos, e fui direto 
para uma central de investigação e facilmente encontrei a casa. Número 167. Não demorou muito e já estava na casa, as ruas 
estavam vazias devido ao medo que tinham por nós militares, e muitos grupos de jovens guerrilheiros andavam assaltando 
bancos, um perigo, ainda mais porque andavam armados. ''Como se pode deixar gente assim armada atirar sem controle por aí! 
Um absurdo! Aposto que eles nem pensam antes de atirar saem fazendo qualquer coisa". Arrombei a porta e saquei minha arma, 
os caras estavam nas minhas mãos, não tinha escapatória. ''Essa gente preta vai ser fácil de pegar!'' Foi quando de repente ouvi 
um barulho. Assustada saí atirando em todas as direções na esperança de matar o autor daquele barulho.  Não tive tempo de 
perceber nada, só vi jovens saindo de dentro da casa, então atirei, obviamente, matei dois deles, dois pretos, e antes que pudesse 
cuidar do restante, senti um tiro na minha barriga. Senti dor, muita dor, vi o sangue em cima de mim, e antes que pudesse fazer 
qualquer coisa, desmaiei. 
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Capítulo dois: Que lugar é esse? 

Acordei em um lugar escuro. Não consegui enxergar nada. Eu achava que estava sonhando ou delirando. "Aqueles 
rebeldes devem ter feito algo comigo, aquela gente nojenta deve ter me envenenado de alguma forma! Devem trabalhar com 
bruxaria! Começaram a me atacar antes que pudesse fazer qualquer coisa, são monstros violentos, um verdadeiro perigo viver 
cercado de negros, pessoas horríveis que deviam ser mortas umas a uma. Quando conseguir vou pegar eles! Vão direto para a 
sala de tortura!'' Me levantei e comecei a andar, não parecia ser a casa da rebelião. Escutei vozes então segui o barulho até 
chegar em uma espécie de sala, era tudo escuro, porém podia ver alguns bancos que brilhavam e uns outros negócios que eu não 
sabia o que eram. Lá estavam sentados vários pretos, pretos nojentos, entre eles uma velha estranha e cega. Nem dava para 
contar quantos havia. Sai daquela sala horrorosa e continuei andando. Entrei em outra sala, lá havia todo tipo de gente, mulheres, 
homens, brancos, pretos. Porém alguns deles me pareciam familiar, já tinha visto eles em algum lugar. Alguns sentados naqueles 
mesmos bancos, e outros conversando, pessoas alegres e calmas. Entrei, estavam me olhando de forma estranha, então saí 
porque não sou uma mulher de brincadeira e exijo respeito como policial que protege o Brasil das ameaças e violências contra o 
governo que o trata tão bem.  

Andei mais até achar uma sala diferente das outras, tinha a minha cara, havia outros policiais lá conversando também. Só 
tinham homens lá. Entrei na sala, mas ela não parecia alegre como as outras. Fui recebida por um general: 

- Se não é uma policial morta! Olhem rapazes. - e olhou para trás enquanto ria- Vejo que o mundo não é mais o mesmo. 
Podemos saber como foi que você assumiu esse cargo? 

- Foi muito simpl…- antes que pudesse terminar a fala, fui interrompida por gargalhadas. 
-Você realmente vai explicar?! Haha. Aposto que ela morreu tentando segurar o revólver. Foi muito difícil pra você princesa? 

Hahaha. 
Todos começaram a rir então me virei e sai da sala. Estava treinada para não me abalar, e eu não sou burra, não posso deixar que 
tirem vantagem assim de mim. Não podia compreender, eles são policiais, devem me respeitar não é óbvio, estamos do mesmo 
lado. ''E como assim eu estou morta?'' ''Que viagem'' ''Será que morri''. Pensei era impossível, mas tudo indicava que não. Resolvi 
procurar alguém para perguntar, pois afinal eu sou uma policial não podem recusar me responder. Achei uma sala estranha cheia 
de gente pintada, e eles nem usavam roupas, ''Que burros'' pensei, por que eles não compravam roupas enquanto estavam vivos? 
E ainda eram todos pintados com tintas, tipo por que eles não tomavam banho? Entrei na sala mesmo assim e perguntei o que era 
aquele lugar. Eles me olharam, e apenas ignoraram a minha pergunta. Perguntei de novo e denovo, falando cada vez mais alto, 
mas eles pareciam não ligar. Como poderiam me ignorar? Eu sou a autoridade aqui! Saí da sala confusa e decidi perguntar para 
as pessoas da outra sala que tinha entrado antes. Lá estavam todas aquelas pessoas que me pareciam familiar… Entrei e 
perguntei o que eu fazia lá. Todos se entreolharam e riram. Até que um deles saiu da multidão e olhou para mim: 
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-Se lembra de mim oficial Angela? Você me torturou até a morte, e agora… Agora você está pagando por isso, finalmente. 
Senhoras e senhores, aqui está a causadora de muitas de nossas mortes, uma militar contra todos os direitos de igualdade a que 
lutamos durante nosso tempo de vida! Estamos livres irmãos! 

Um coro de vozes então começou a comemorar, e a sala se encheu por uma alegria: 
- A porca morreu! -Alguém gritou, fazendo o coro de vozes ficar mais alto.  
Aquilo me causou uma fúria gigantesca, ainda mais porque conhecia todas aquelas pessoas, rebeldes insuportáveis, queria 

ser a responsável pela morte de todos aqueles. Porém estava começando a entender o que era aquele lugar e o que estava 
fazendo lá: Havia sido morta por um dos rebeldes e fui parar naquele lugar onde poderia encontrar os mortos. Fazia muito sentido 
apesar de não parecer verdade.  

Capítulo três: A velha. 
Depois daquilo me isolei em uma sala vazia que achei por lá, sem iluminação nenhuma pois não haviam bancos e nem 

daqueles instrumentos estranhos e brilhantes que iluminavam as salas.  Muito tempo sozinha me fez pensar e refletir. Talvez eu 
devesse dar uma segunda chance para aquelas pessoas, afinal eu estou morta. Decidi ir até o primeiro lugar que entrei quando 
cheguei. Chegando lá encontrei aqueles mesmos pretos, porém dessa vez estavam tocando os instrumentos:  

-Estávamos esperando por você.- Disse a velha cega. 
- Por mim?! 
- Sim 

- Como assim? 

- Sou sua trisavó, vim da África, da época da escravidão, e a família toda já morreu, só havia sobrado você, mas agora está 
aqui. 

- A tá conta outra, como se uma negra fosse minha avó sei. Olha pra mim eu sou branca, é impossível a gente ser da 
mesma família, você só quer roubar minha honra. Pretos não podem fazer parte da família de pessoas brancas, eles nem tem a 
mesma cor de pele. 

- Se me deixar me explicar quem sabe mudaria de ideia. 
- Certo então, o que vai fazer contar uma história? Me poupe.  
- Exatamente. 
E antes que pudesse falar qualquer coisa, a velha começou a contar: 
- Vim do tempo da escravidão, era uma escravizada que veio da África, e de outro pe'riodo de opressão assim como os que 

estão acontecendo nos dias de hoje, em 1968.  Eu vim de Angola, de uma cidade na costa chamada Luanda, tinha uma família: 
dois filhos e um marido. MInha vida lá era maravilhosa, eu era livre para fazer o que quiser, quando envelheci fui escolhida como 
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anciã da minha aldeia. Era um lugar lindo, repleto de animais, e nós tínhamos a nossa cultura, fazíamos festas para os orixás, e 
vivíamos muito bem em conjunto. Como nossa aldeia era na costa éramos muito vulneráveis a invasores do continente. O ano era 
1556 se não me engano, era um belo  dia e  eu estava no lago pegando água para levar a aldeia, percebi, que o lago não estava 
tão cheio de vida, então deduzi que Oxum, orixá dos rios,  estava fraca e que algo estava errado. Larguei o jarro no chão e fui 
correndo até a aldeia, que estava já destruída. Milhares de jarros quebrados, casas demolidas e em chamas. O continente havia 
sido invadido por homens brancos que levavam destruição para toda parte, Ogum não estava lá para nos ajudar, e não pode nos 
fortalecer.Eu sabia que ele voltaria, mas quando? Fomos capturados e colocados em navios gigantes, maiores que qualquer um 
que eu já havia visto.Fui separada de meus dois filhos, de meu marido e de todos os amigos que tinha na aldeia, que só pude 
reencontrar após a minha morte. Fomos obrigados a ficar presos nos porões dos navios, ficávamos lá amontoados, fazendo cocô e 
xixi em cima dos outros, transmitido doenças. Éramos obrigados a comer a comida que nos davam, e aquilo nos causava muito 
enjoo e mal estar. Mesmo que fossemos em maioria não podíamos vencer, pois Ogum não estava conosco. Foi em uma revolta no 
navio que fiquei cega e perdi muitos companheiros, que foram terrivelmente assassinados pelos portugueses e jogados ao mar. 
Depois daquele dia nunca mais enxerguei, e passei a temer o que me aguardava. Muitos negros morreram naquele navio, apenas 
aquele em que eu estava, imagina nos outros. 

 E tudo aquilo por quê? Bem mais tarde quando cheguei ao Brasil, descobri. Queriam mão de obra para fazer o trabalho 
sujo que eles não queriam fazer, aquilo era uma nova escravidão, porém não uma de guerra assim como nós conhecíamos na 
África, era uma escravidão bem mais cruel e que duraria muito mais. Fomos separados novamente de todo tipo diferente de laço 
que aconteceu no navio. Depois fomos vendidos como objetos, para trabalhar em fazendas. Fui parar em uma fazenda de um 
homem branco muito muito rico que nos tratava como vermes nojentos. E aquilo durou por muito tempo pois era só o começo, 
milhares de navios foram levados da África para as américas, gente tratada como mercadoria, trocada por dinheiro, depois 
trabalhavam muito e eram maltratados. Muitos morreram durante esse período que até hoje influencia a vida das pessoas. Como 
mulher velha, trabalhava na cozinha, fazendo comida para ele, sua esposa, e seus cinco filhos. Trabalhamos muito duro, durante 
muito tempo, tivemos que aprender a falar português e fomos obrigados a trocar a nossa religião pelo catolicismo.  Trabalhei 
durante muitos anos lá naquela fazenda, quatorze anos se não me lembro bem, e assisti muitos de meus amigos e companheiros 
na luta morrerem ou serem muito torturados pelos brancos. 

Essa frase me tocou, e comecei a perceber que talvez eu não estivesse certa sobre tudo e que talvez eu fosse tão cruel 
quanto falavam. E se eu fosse tão ruim quanto os homens na história da velha? 

E ela continuou contando: 
- Depois de muito tempo conseguimos se juntar e formar uma rebelião para fugir da fazenda. Nos juntamos uma noite e 

fugimos junto com um quilombo que havia perto daquelas terras. 
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- Quilombo? 

- O quilombo é a força da resistência. - respondeu a velha e continuou contando- Não tivemos que lutar pois conseguimos 
sair silenciosamente sem que nos vissem. Foi a melhor coisa que já me aconteceu na vida. E depois disso passei a vida como 
uma negra livre assim como eu era antes, fizemos nosso próprio quilombo e vivemos lá. Depois de muito tempo, morri por um 
problema no meu coração, e agora pude reencontrar minha família novamente.  

Fiquei completamente sem palavras e não sabia o que dizer. Como a vida que ela teve era parecida com os tempos em que 
vivi, e como a resistência dela era bonita e completamente ao contrário do que o que eu fazia. Como eu era ridícula e e… 

- Enquanto estava em outra fazenda, um de meus filhos conseguiu se libertar, e teve uma filha, que logo se casou e teve um 
filho, que era seu pai. Depois você nasceu e se tornou o que é hoje. 
Me senti completamente envergonhada pela minha própria pessoa, e a forma como eu era ignorante: 

-Então se você é minha trisavó... Como eu nasci branca? 

-Isso que você tem é apenas um preconceito que diz que por sua família ser preta você também é. As pessoas podem ter 
pais de uma cor e nascer de outra, a ciência já provou isso.  

- Certo… 

A sala imediatamente entrou em um silêncio absoluto,e com um pouco de excitação perguntei: 
-Mas… Essa história que você contou não parece ser verdade, pois eu não é assim que os livros contam. Ninguém nunca 

foi tratado assim. 
-Isso é por que os únicos relatos escritos que existem vem dos opressores e não dos oprimidos, e por isso, só ouvimos  as 

histórias de quem estava se dando bem com toda essa violência, e não de quem estava sofrendo por ela.   
Novamente a sala foi interrompida por um silêncio, porém que foi logo quebrado por minha trisavó: 
- O que você acha? -falou olhando para mim. 
-Bem, sinceramente eu estou meio confusa, e tudo aqui é confuso, mas eu queria pedir desculpas por tudo. 
Capítulo quatro: Um pedido de desculpas. 
Estava realmente muito confusa e não sabia o que dizer, então saí correndo e voltei para a sala em que tinha me isolado 

antes. Refleti muito sobre o que eu realmente apoiava e como aquela história mexeu comigo. Acabei adormecendo e acordei com 
um barulho muito alto, vindo da sala dos mortos pela ditadura. Entrei para ver. Eles estavam fazendo um banquete e comendo 
com os antigos escravizados e aquele povo esquisito todo pintado. Mesmo tendo tido passados horríveis, aquelas pessoas 
pareciam felizes como se a morte fosse uma forma de resistência. Entrei na sala e todos pararam de falar. Novamente me 
olhavam como se eu fosse um monstro. E eu era. Mas consegui me redimir. 
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Eu queria pedir desculpas por tudo que eu fiz, quando eu estava viva, eu não sabia o quão ruim eu era, e como morrer me 
fez mudar, e essa vida após a morte me fez pensar muito sobre quem eu era antes, e eu sei que desculpas não vão mudar quem 
eu fui, mas são desculpas para mim mesma, para mudar que eu sou. Eles não iriam me perdoar.  

O silêncio continuou até que vó Luena  se levantou, pegou outra cadeira, e me convidou para se sentar ao lado dela. E 
depois ela disse: 

- Não vão te perdoar tão fácil, mas você pode perdoar eles.  
E então uma menina começou a falar: 
-Meu pai escrevia um jornal contra a ditadura, nossa família foi perseguida por meses por conta disso. Um dia nos 

encontraram. Pegaram eu minha mãe e meu pai, nos levaram até uma sala de tortura onde me torturaram meu pai e minha mãe 
para que eles entregassem onde estavam os outros escritores do jornal, tive que assistir aquela cena horrível, rezando para que 
eles falassem e a tortura acabasse. Porém eles não falaram. A tortura com eles acabou, então me pegaram e me levaram até uma 
sala onde eu fui torturada para fazer meus pais falarem. E foi o que eles fizeram, mas era tarde. Logo no primeiro instante de 
tortura morri. E agora estou aqui. 

- Muitos de nós fomos censurados e torturados durante a vida, perdemos nossa liberdade de nos expressar e formar uma 
opinião diferente. Muitos trabalhadores perderam seus empregos, muitas pessoas foram assassinadas, em sua maioria pessoas 
em péssimas condições sociais lutando pelos seus direitos.  
Me contaram muitas das histórias de suas mortes e sobre a resistência que tinha enquanto viviam, e enquanto eu estava 
relaxando, sempre alguém estava lutando, sempre alguém esteve lá, sendo oprimido.  

Agradeci pelo banquete e saí. 
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OTO 

 

Numa noite de 1879, um navio com 338 escravos chegou no litoral de São Paulo, em uma fazenda pequena, que 
pertencia a uma família antiga inglesa, neste navio que chegou a fazenda, estava Kwame Kwanga, o sétimo filho da 
família Kwanga, ele tinha 34 anos quando entrou no navio, faltando apenas 21 dias para fazer 35, mas ele perdeu a 
conta no navio, e já não sabia se tinha 34 ou 35 anos. 
     Kwame era dum adulto forte e astuto, sua mãe o dizia que ele era o mais que ele era o mais corajoso e o mais forte 
de todos, porém Kwame estava com medo, ele não sabia onde ele estava, mais tarde, kwame conhece o dono da fazenda, o 
pai da recente geração da família inglesa, que era mais brasileira do que inglesa, O dono organizou os 338 escravos, Kwame foi 
levado para um quarto minúsculo, onde ele tinha que dormir com outros 338 escravos. Kwame adormeceu rápido, pois estava 
cansado, a cama era dura, mas já era o suficiente. 

     No dia seguinte Kwame foi encaminhado para a plantação de café. Ele trabalhou por lá, duramente, ele comia apenas uma 
tigela de mingau, por dia, que era entregue a ele, às 13 horas da tarde. Dentro da fazenda, existia uma casa grande, parecia uma 
mansão. Nela vivia a família inglesa, às vezes a família saia da casa para dar um passeio pela fazenda, mas não era tão comum, 
pois eles não gostavam muito de ficar perto dos escravos, mas havia uma exceção, o filho mais novo da família, ele saia da casa 
todo dia, e caminhava por lá, mesmo tendo escravos a sua volta, ele desenhava árvores, e tomava sol diariamente, este filho 
cumprimentava Kwame todas as manhãs, ele era simpático com Kwame, e  Kwame era gentil com o garoto também, apesar de ter 
que trabalhar na plantação de café por 16 horas por dia.  
-Bom dia -dizia o menino 

-Você sabe falar minha língua?- respondia Kwame 

--Sei sim, você também fala português né? 

-Falo sim, na Angola, aprendemos português também, e pelo visto o Brasil também foi colonizado por Portugal 
-Sim o Brasil foi, mas espera aí, você é da Angola? -perguntou o garoto 

-Sou, é bem longe daqui 
-Que legal, acho que gostei de você 

-Também gostei de você, pra um muleque branco, você é bem amigável 
-Qual seu nome? 

-Kwame Kwanga, e o seu?-retrucou Kwame 
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-Meu pai me disse para eu não dizer meu nome a estranhos, ele nem gosta que eu converse com escravos desta fazenda, nem sei 
porque-completou o menino 

-Entendo 

Esse tipo de conversa se repetia, quase todas as manhãs, aos poucos eles foram se conhecendo mais e mais. 
Até que em umas dessas manhãs, a conversa tomou outro rumo: 
-Ei garoto, que dia é hoje?-perguntou Kwame com curiosidade 

-Hoje é dia 23 de agosto de 1879-respondeu o moleque 

-Uau, eu já tenho 35 anos 

-Você não sabia sua idade? 

-Mais ou menos, eu perdi a conta no Navio 

-Navio? 

-Sim, eu cheguei aqui de Navio 

-Senhor Kwame, me responda uma coisa, você está trabalhando contra sua vontade? 

-Estou garoto, fui obrigado a ficar aqui 
-Que terrível! 
-Sim, eu só queria ir embora daqui, e voltar para Angola 

-Você quer ajuda? 

-Não sei se você pode me ajudar 
-Posso sim, se você quer ir embora, eu sei como você pode ir, conheço este lugar como se fosse na palma da minha mão 

-E como eu posso ir embora? 

-Meu pai vai me dar um barco particular, para eu poder navegar, ele disse para eu não ir muito longe com ele, mas eu posso te dar 
o barco, para você cumprir seu caminho 

-Eu agradeceria muito, mas você não iria ficar triste de não ter seu barco particular? -Perguntou Kwame 

-Relaxa, eu já tenho uma casa na árvore particular, eu nem preciso de um barco, eu quero ser artista, e não navegador 
-Ok, só tem mais um problema, eu estou preso em uma corrente de ferro-informou Kwame 

-Por que você tem uma corrente de ferro em seus pés?, meu pai que fez essa crueldade? 

-Desculpe garoto, mas seu pai não me trata muito bem 

-Tudo bem, nunca gostei do meu pai, ele maltrata pessoas, só por causa que eles têm cor de pele diferente, meu pai é um 
verdadeiro vilão, nunca concordei com os atos dele. 
-Ah!, já sei como te livrar dessa corrente -completou o menino 
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-Como? 

-Amanhã eu volto, e vou trazer uma coisa, tchau senhor Kwame! -falou se despedindo o menino 

-Tchau moleque-disse Kwame 

Kwame não sabia se podia confiar em um menino super jovem, pois ele também era seu inimigo, mas ao mesmo tempo ele queria 
ajudar ele, mas kwame também estava feliz que tinha uma chance de sair daquele lugar. 
Na manhã seguinte, o menino chegou mais tarde do que de costume 

-Muito bom dia, senhor Kwame 

-Bom dia garoto 

-Eu trouxe uma coisa do meu pai, para te ajudar, você vai sair dessa corrente logo logo 

-O que você trouxe? 

-esta ferramenta ainda está em desenvolvimento, ela é da inglaterra, meu pai recebeu de um amigo antigo dele 

-Como chama isso?-falou kwame 

-Eles chama de solda,mas eu chamo de metal quentinho 

-E isso aí, pode me tirar das correntes? 

-Sim, na verdade vai derreter o ferro da corrente 

-Isso vai me machucar né? 

-Vou ser sincero, que talvez te machuque, se o metal quentinho te tocar, vai ficar uma ferida bem grande 

-Ok, mas vai logo, se os guardas do seu pai, virem o que estamos fazendo já era 

-Tá, vou ser rápido, daqui a pouco o metal vai esfriar-respondeu o moleque 

O menino cuidadosamente foi encostando a solda na corrente, ele acaba sem querer encostando em kwame, fazendo ele sangrar, 
mas o processo foi bem sucedido, a corrente se solta da perna do Angolano 

-Consegui!, o ferro se soltou de você, e desculpa pelos sangramentos 

-Ai, dói demais!-grita Kwame -mas e ai moleque, onde está o barco? 

-Meu pai vai me dar amanhã 

-Amanhã?, eles não podem me ver sem corrente, vão me chicotear, e colocar outra corrente 

-Desculpe senhor Kwame, eu não sabia que você não sabia que era só amanhã que eu receberia o barco 

-Tá,ta,tudo bem, vou dar um jeito de esconder meus pés 

-Ok, até amanhã senhor Kwame, boa sorte 

  O garoto vai embora com uma das sementes de café que Kwame estava plantando, o menino some de vista, roendo a semente e 
olhando o pôr do sol vermelho, Kwame escondeu seus pés dos guardas, e adormeceu rápido em sua cama de pedra. 
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  O dia amanhece, Kwame estava nervoso, ele entra na plantação, e começa a colher os brotos de café, atrás dele surge o menino 
saltitando 

-Chegou o grande dia ! 
-Estou nervoso 

-Relaxa, vai dar tudo certo, pega esta bolsa, tem alguns pedaços de pão, que eu não comi nos meus cafés da manhã, meu pai 
manda eu guardar eles todo dia, para que a cada mês, eu veja o quanto de comida eu desperdicei, mas acho que vai servir para 
você não ficar com fome no barco 

-Obrigado, você me salvou, sua atitude foi muito bela -agradeceu Kwame 

-É o mínimo que eu posso fazer por uma pessoa que trabalha contra sua vontade, mas enfim, o barco está na costa da praia, vai 
pela floresta, eu vou distrair os guardas, e qualquer coisa não olhe para trás, só corra pro barco 

-Tá bom moleque, vou correr 
-Uma última coisa 

-Diga garoto 

-Meu pai disse para eu não falar meu nome a estranhos, mas para mim você já não é mais um estranho, então acho que eu posso 
dizer meu nome a você 

-E qual é seu nome ?-perguntou Kwame 

-Meu nome é James Smith, mas eu não gosto desse nome, ele é inglês, e eu sou Brasileiro e não inglês, não quero me chamar de 
James 

-Mas James é um nome bonito 

-Não é, eu preferia outro 

-Qual você prefere? 

-Eu prefiro João, é parecido com James, e é mais bonito e brasileiro 

-Ok João, sempre vou lembrar de você 

-Obrigado, agora vai, antes que mais guardas cheguem aqui, vai! 
  Kwame corre em direção a floresta, desesperadamente, ele acaba tropeçando em galhos, mas ele continua correndo, até que ele 
dá meia volta, e chega a costa da praia, enquanto isso, João inventava histórias e distraia para os guardas,Kwame correu 
desesperadamente para o litoral da praia, Kwame nunca tinha pilotado um barco sozinho, mas ele pegou os remos e começou a 
remar mais forte que ele podia, ele estava ofegante, mas continuou remando, Kwame tinha noção que ele não podia chegar na 
angola remando, mas ele só queria poder fugir daquele lugar, e encontrar ajuda para chegar a angola, Kwame se esforçou tanto, 
que quando chegou em mar aberto, ele desmaiou. 
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   Kwame acordou perdido no mar, só havia ele, ele não enxergava nada, ele começou a comer os pães de João, Kwame perdeu 
as esperanças, ele sabia que em pouco tempo, ele ficaria sem nada, então, ele começou a cantar as músicas que sua mãe, 
cantava para ele quando Kwame era pequeno, Kwame gostava muito das músicas, o deixava alegre, ele sentia saudades de sua 
terra natal. 
     Depois de dois dias, Kwame come todos seus pães,e fica mais fraco aos poucos, mas infelizmente, Kwame não conseguiu 
resistir muito, ele já não era mais tão forte, e morre lentamente dentro daquele pequeno barco, Kwame morre de um jeito 
lamentável, mas morreu feliz, por não ter mais que ser escravo de homens brancos, e sua luta e a ajuda de João, ele se libertou 
daquela fazenda onde ele iria trabalhar até não aguentar mais. 
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RAUL 

 

“- O mundo não é um mar de rosas, Enzo”. 
 

De fato, nunca foi para alguns, não é vovô? 

 

“- Como assim um mar de rosas? O que isso significa vô? 

• Quer dizer que nem tudo é bom, nem tudo é divertido. 
• Tipo o quê?” 

  

Acho que quase tudo. 
  

 “- Acho que na sua realidade, nada, para ser sincero. 
• Como assim realidade? 
• As vidas das pessoas são muito diferentes da sua. A Neusa, por exemplo. O que você acha que ela vai 

fazer depois de limpar a nossa casa? 
• Brincar? Ver tevê? 
• Não, ela vai para a casa de outra pessoa. E ela limpa a casa de outra pessoa, e faz isso 4 vezes todos os 

dias. 
• Mas por quê ela faz isso? 
• Para poder ter comida, casa, água, enfim, sobreviver. 
• Que idiota. 
• Por que você diz isso Enzo? 
• Por quê ela faz tudo isso só para poder comer. O meu pai, ele não faz muita coisa e consegue fazer o que 

ela faz.” 
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Nossa, que criancinha asquerosa eu era. Não apenas por  culpa minha, mas eu era terrível como ser humano. É 
engraçado falar isso hoje, como se eu tivesse mudado. Ainda sou a mesma criancinha asquerosa, mas hoje em 
dia, eu tenho ciência disso. 
 

“- Não é bem assim. Quando eu era jovem, eu vivia como ela. Aconteceu uma coisa, bem grande, e eu fui 
tratado como o “mocinho” da história, e depois disso, eu não tive que me esforçar como ela, e seu pai também, 
isso aconteceu por causa de mim. 

• Legal... Mas por que isso não acontece com todo mundo? 
• Sorte. A vida não é justa, você teve sorte de nascer aqui.” 

 

Acho que não posso chamar de ingratidão, o que estou fazendo agora, mas não sei se estou fazendo o certo… 
Tenho tudo para mudar o mundo, então por quê não o faço? 

 

“- Então eu sou melhor porque tenho sorte? 

• Você não é melhor moleque. Não se ache tanto. Mas acho que você consegue ser como eu, o “mocinho”. 
Mas está tarde, vou dormir, e você também. 

• Não quero dormir! 
• Mas está tarde, você vai, se não vou te colocar de castigo. 
• Tá bom…” 

 

Sinto muito, vovô Antônio, nunca vou conseguir ser tão bom quanto você foi. Nunca vou chegar nem perto de 
ser o homem incrível que você conseguiu ser. Sou uma falha, me desculpe. Queria poder ir para o céu, e ver 
você, mas acho que vou para o inferno, uma escória como eu não merece ir para o mesmo lugar que o 
senhor… Adeus… 

 

Descanse em paz, Enzo. 2060-2084. 
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STELLA 

Mei era uma garota comum, tinha um irmão, um pai, uma mãe. Não eram ricos, mas também não eram pobres. 
Tinham lar, amor e viviam bem. 

Claro, havia os pequenos problemas que faziam sua vida um pouco mais complicada, como o preconceito dos 
outros em relação a cor da sua pele e a cor da pele de sua família. Magoava, mas sua felicidade nata não era abalada 
tão facilmente. 
 O pai era professor de história, a mãe trabalhava no banco, Mei tinha 14 anos e estudava na escola do pai, e o 
irmão tinha 20, e estava desempregado. 
 Era uma situação um tanto comum, nada de anormal. 
 Seu pai conhecia bem a história, mas era um tanto quanto notável seu interesse maior pela revolução russa em 
1917, por Marx e Lenin. Ele já havia participado de movimentos anarquistas, mas depois passou a olhar o sistema 
anarquista como algo utópico demais, e bem após essa desilusão, ele conheceu Marx, e por tanto o comunismo. Mei 
sabia dessas informações sobre o pai, e sabia do interesse dos mesmos assuntos vindo por parte do irmão, mas não 
achava que era grande coisa, não achava que poderia atrapalhar sua vida em qualquer sentido.  
 Tudo começou em 1961 quando João Goulart assumiu o poder. Nada demais aconteceu durante esse tempo.  
 As coisas ficaram ruins em 64, e ela nem sabia como. Vez ou outra ouvia coisas sobre um golpe militar. Ela viu 
muita coisa mudar nas escolas e nos jornais, as notícias não eram mais como antes, e o que os professores ensinavam 
não era mais o mesmo, tanto que seu pai se afastou da escola naquele mesmo ano. Ela viu a família ficar preocupada, 
o pai se trancar no quarto com o irmão por longas noites. Ela ficava sem vê-los por dias. A mãe era a única que ficava 
com ela, porém não adiantava de muito, já que ela não havia ideia do que estava acontecendo. 
 O pai e o irmão foram ficando cada vez mais distantes, e aquela família perfeita e amorosa já não existia mais. 
 Foi em uma noite chuvosa de 1965 que o pai e o irmão saíram de casa. Ela se lembra da porta batendo forte, 
tanto como sua cabeça, pois ela sentia que havia algo errado.  
 E foi nesta mesma noite que ambos não voltaram. 
 Já em 1966, mais um dia normal se passava, no qual a garota tinha ido a escola, ficado entediada como o de 
costume, e retornado para casa. O estranho foi ver a aglomeração de policiais em volta da residência. 
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-Mei? Mei! Pssssh! - Era a voz da mãe, que se encontrava do outro lado da rua. 
A menina piscou, olhou para casa, pensou, e se virou, indo ao encontro da mãe. 
A mãe fez sinal de silêncio, começando a andar para o meio da mata que tinha neste lado da rua. Mei somente 

a seguiu, se perguntando o que estava acontecendo. 
Deram de cara em um estabelecimento fechado em uma rua escura. A mãe ainda calada e a menina ainda 

confusa. 
Adentraram no local e o ambiente estava totalmente escuro, mas aquilo durou pouco tempo, quando a mãe tirou 

o casaco, uma luz acendeu no fundo. 
-Vai, tem que ser rápido... Se me pegam aqui fazendo isso, já viu... - Um homem falou, deixando a mostra duas 

cadeiras de frente para o espelho. 
-Mei, sente-se aí e fique o mais quieta que conseguir, por favor. Por mim. - A mãe falou para a menina, em tom 

sério. 
Ela sentiu os olhos começarem a se fechar quando o cheiro forte de descolorante adentrou suas narinas. Se 

sentiu mais tonta e mole, mas estava fazendo esforço para ficar acordada. 
Seus olhos piscaram várias e várias vezes até ela apagar, sentindo o produto por toda a extensão do seu cabelo. 

E quando acordou, cerca de 10 minutos depois, o cabelo estava loiro oxigenado, assim como o de sua mãe. 
 Nem teve a chance de se despedir ou ao menos comprimentar o moço que havia feito aquilo em seu cabelo, e 
nem ao menos a chance de perguntar o porquê, já que foi praticamente empurrada fora do estabelecimento e jogada 
na rua com a mãe novamente. 
 Pegaram o ônibus das 8:30, e no caminho, Mei tentou abordar a mãe e perguntar finalmente o que estava 
acontecendo, mas falhou, já que a mulher apenas a explicou que iriam para a casa da sua tia, bem perto de onde elas 
estavam, quase dentro de São Paulo, onde ambas moravam. 
 O trajeto não demorava muito, meia hora, uma hora no máximo. 
 Quando chegaram no local, para a não surpresa da garota, o lugar também era estranho e assustador. Era 
escuro, fechado, quase sombrio. 
 Adentraram na casa e estavam sozinhas, não havia ninguém lá, nem mesmo sua tia e tio, os donos da casa. 
 A mãe foi em direção á cozinha, onde se sentou em uma cadeira, e fez sinal para Mei sentar-se também. 
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 -Precisamos conversar. - Foi tudo que a mãe disse, e daí então ela explicou que não era mais seguro pra ela 
ficar no Brasil, que ela não podia mais ficar aqui pois tinha gente atrás dela, pessoas ruins. 
 Mei entendeu, a princípio achando que não ia ficar sozinha naquela casa escura, mas assim que a mãe 
atravessou a porta e acenou, ela soube que seriam dois anos levemente difíceis. 
 Não foram o tanto quanto ela esperava, afinal, quando chegou lá, já tinha 15 anos, ela conseguia se virar 
sozinha.  
 Foi quase fácil, o bairro era pequeno e afastado de quase tudo que ela conhecia, o que facilitou ela arranjar uma 
identidade falsa e se passar por uma mulher de 20 anos. O cabelo loiro também facilitava, ninguém sabia quem ela 
era, e ficava com cara de mais velha, principalmente quando usava as roupas abandonadas pela tia. 
 Estudar. Ela não se preocupou com isso, sentia que estava em situações não muito normais, e se ela quisesse 
estudar, poderia fazer isso depois. 
 Com esse sistema de vida “escondida”, um ano se passou voando, e logo em seguida, dois. 
 Ela já tinha arrumado um emprego, não era muito bom. Caixa de supermercado. Mas com o dinheiro que ela 
ganhava era suficiente para se alimentar, só para isso, mas ela não passava fome. 
 Mei sentiu-se ficar mais madura, não sabia se era por que estava vivendo sozinha, ou por que estava realmente 
envelhecendo.  
 E foi em um desses belos dias, nos quais ela não trabalhava, ficava em casa o dia inteiro, e se sentia velha e 
madura, como uma versão aprofundada dela mesma, ela abriu sua mochila a procura de um livro. 
 Tinha pegado aquilo de seu pai a um tempo atrás, quando ele e o irmão sumiram. Era um livro tão especial para 
o pai, que ela quase não acreditou quando o viu em cima da sua própria escrivaninha. 
 Ela abriu o livro, e imediatamente começou a ler, ficando assim o dia todo, e entendendo mais aquilo que o pai 
tanto falava. 
 Adormeceu com a cara enfiada na mesa, e foi acordada por alguém passando as mãos em seus cabelos. 
 Se remexeu, estava um pouco tonta e não conseguia saber quem era, mas o cheiro, aquele cheiro era comum. 
 Era o cheiro do pai. 
 E quando ela virou sua cabeça, era realmente o pai, e seu irmão. 
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 Sua cabeça perguntava várias coisas, como “onde eles ficaram por tanto tempo?” “por que foram dados como 
mortos se estão vivos?” “como me acharam?”, etc. 
 E tudo isso foi perguntado pela garota no instante seguinte, e ela finalmente teve a explicação decente. 
 Seu pai e irmão faziam parte de um movimento comunista, que se fortificou quando aconteceu o golpe militar,  ou 
seja, uma luta clandestina contra a ditadura. O pai e o irmão foram pegos e torturados, mas conseguiram sair. Quando 
saíram, alguns amigos de seu pai que estavam neste mesmo movimento começaram uma luta armada, com intuito 
de assaltar agências bancárias, e o pai e o irmão queriam fazer parte disso também, honrando o movimento de antes. 
 Um destes que estava ajudando o pai e irmão, se chamava Rato, era o moço do cabeleireiro, e sabia para onde 
Mei e sua mãe iam, por isso o pai Eduardo e o irmão José conseguiram achar a menina. 
 E quanto a mãe, Eduardo disse para não se preocupar, que ela estava mais segura fora do Brasil. 
 Quando Mei perguntou por que ela não foi para fora do país com sua mãe, Eduardo respondeu que ele 
acreditava que ela poderia fazer parte daquilo também. 
 Saíram da casa os três, cobertos por óculos escuros e casacos grandes. Iam em direção a onde José dizia que 
todos se encontravam. 
 Era no mesmo estabelecimento que a menina tinha visitado com a mãe, ficava nos fundos, era um cômodo com 
isolamento sonoro, parecia um estúdio. Tinha uma única luz vindo de uma lâmpada amarelada no topo do quarto, e 
lá dentro estavam Eduardo, José, Rato e Miguel. Mei era a única garota ali, mas tentou não pensar muito nisso e ficar 
quieta escutando o que Miguel falava. 
 O que planejaram naquele dia era um simples ataque ao banco, eles não iriam roubar nenhum dinheiro, o que 
foi explicado era que eles somente iam quebrar os vidros e assustar as pessoas. Como se fosse uma entrada triunfal. 
 Também no dia foram distribuídos diários, cadernos, e rolo de filme para gravar vídeos. A ideia era de anotar 
(tanto por escrito, como por vídeos, fotos, qualquer tipo de recordação) o que acontecia no dia-dia, qualquer coisa. 
 Pelas próximas duas semanas, Mei fez o que pediram, não só escrevendo sobre o que sofria, como de tudo. 
Como eram seus dias, o que ela via, sua percepção pelas coisas, tudo que vinha pela sua cabeça. 
 Todos os dias, exatamente 7 da noite, ela pegava o caderno gordo debaixo do travesseiro, acendia a luz da 
luminária e pegava sua caneta, e começava a escrever, escrever sem parar. As vezes nem era sobre seus dias, as 
vezes eram contos, às vezes hipóteses sobre o que tinha acontecido com seu amigo que tinha desaparecido, ou com 
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alguém que foi pego pela polícia. Às vezes cartas pra mãe, a qual ela sentia muita saudade obviamente. Ela, quando 
escrevia, sentia que estava deixando sua história no mundo, uma recordação da qual alguém podia lembrar. Ela sentia 
como se estivesse produzindo uma herança. Ela sentia que aquilo era importante, que tudo que acontecia em sua 
vida estava sendo importante. 
 Depois das semanas que ao seu ver pareciam mais anos, ela se sentia pronta, e quando foi avisada por todos 
que querendo ou não, a chance de alguém levar um tiro era grande, e se ela, que era a mais nova, ainda queria fazer 
aquilo do mesmo jeito. 
 Ela respondeu que sim, com a maior sinceridade do mundo. Se ela morresse, pelo menos morreu tentando, 
morreu tentando salvar a vida de outros que estavam sofrendo. Afinal, ela havia aprendido que não é tudo sobre si 
mesmo, que em vez de passar um ano inteiro jogada na cama chorando por sumiços e desaparecimentos, você tem 
alguma chance de fazer algo para mudar coisas maiores, coisas com mais importância.  
 Saíram cada um para um lado da rua, para se encontrar no mesmo lugar as 15:00 da tarde. 
 A garota sentia um ar estranho nas ruas, como se estivessem olhando para ela, e seu coração começou a bater 
mais rápido, cada vez mais rápido, até ela sentir que ia ele ia rasgar seu corpo e sair para fora. 
 Estava um dia particularmente escuro e cinzento, ela gostava de dias assim, normalmente se sentia bem nesse 
tempo. Não conseguia perceber por que tudo estava tão estranho. 
 Sim, ela estava indo fazer um ataque a uma agência bancária, mas não era aquilo apertando seu coração, ela 
conseguia perceber. 
 Chegando ao local, ela encontrou os homens, cada um em uma janela do banco. Eles se entreolharam e 
balançavam a cabeça, em uma espécie de concordância, como um “agora. Vamos.”  
 O primeiro a ir foi o Rato, quebrou a janela e sacou a arma de fogo, gritando para todos no banco ficarem 
quietos, que ele estava armado.  
 Depois de Rato, cada um entrou em uma ponta do local, José, Miguel, Eduardo e por fim Mei. Todos atiraram 
pro teto inúmeras vezes. As pessoas dentro do banco se assustaram e abaixaram. Todos estavam ajoelhados. 
 Eles gritaram forte e Rato recitou um pedaço do manifesto. Todos se entreolharam novamente, e acharam que 
por hoje estava bom, aquilo havia sido um bom começo.  
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 Todos se viraram pra trás e estavam preparados para ir embora. Mei estava bem mais calma e seu coração 
parecia estar mais relaxado. Ela já não tinha mas aquele aperto ao redor de seu corpo e mente, parecia que ela havia 
ficado mais leve. 
 No instante seguinte, Mei se arrependeu profundamente de ter pensado naquilo. 
 O barulho do tiro veio forte, denso, seco. 
 Tudo ficou em câmera lenta a partir daí, as últimas coisas que Mei conseguiu ver foram a sobra vasta de Eduardo 
tentando fazer a bala pegar nele, não nela. 
 Mei caiu dura no chão, sentindo sua última respiração acabar e o corpo ficar cada vez mais gelado, até ela não 
sentir nada. 
 Mal sabia ela que o único motivo de sua morte era a cor de sua pele. 
 Mas aquilo não importava, ela deixou sua marca. 
 Seu diário iria ser achado no final da ditadura militar, e ele serviria de exemplo para pessoas que haviam sofrido 
e precisavam de suporte para ajudar os outros, ao mesmo tempo que ajudavam elas mesmas. 
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THEO 

 

Quando eu nasci, eu nao sabia o que era escravidao, e não sabia se era uma coisa boa, eu cresci em uma 
família rica com um pai militar que piorava mais as coisas, moramos em  uma casa enorme e por isso 
necessitava de escravos para fazer o trabalho duro. e meus pais me explicavam a escravidao como uma coisa 
boa. Quando eu cresci  percebi que não era a mesma coisa. Todas as pessoas da minha casa tratavam os 
negros de uma forma inferior a eles, meus irmao, meu pai, minha mae, mas eu tratava eles diferente, tentava a 
maior parte do tempo agradar eles de um jeito bom, dando comida, cobertores tudo para agradalos. Mas um dia 
eu estava no meu quarto, e comecei a ouvir gritos de várias pessoas, ouvia meu pai gritando: 

-Peguem as armas e resolvam isso agora! 
E minha mãe dizendo: 
-Corram para seus quartos e se tranquem! 
A voz de minha mãe aumentava até chegar bem perto, na minha porta ela grita: 
-Alberto se ranque e não saia, os escravos estão fazendo uma rebelião, seu pai disse que os homens dele 

podem resolver mas nao saia do quarto!  
Então eu disse: 
-Como assim, rebelião, não machuquem os escravos por favor eu... 
Nessa mesma hora eu ouvi um som de tiro que ecoou por toda casa, e em seguida meu pai dizendo. 
-Esse aqui não vive mais. 
Não acreditei no que meu pai havia dito, não aceitava o jeito de que as pessoas tratavam eles, 

principalmente meus pais queria poder fazer alguma coisa, nessa hora eu pensei em uma solução arriscada. 
Estava pensando em tentar fugir com um grupo de escravos pois também não aguentava mais ficar nessa casa, 
pensei em montar um quilombo para se proteger melhor pois sabia que os brancos iriam me procurar e procurar 
os escravos. 
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No dia seguinte comecei a juntar itens para que fosse possível de ser feito essa fuga, juntei comida, 
matérias, armamento etc. depois de ter juntado algumas coisas fui para meu quarto escrever uma carta para 
meus pais avisando sobre minha saída, porém sem falar dos escravos. Agora o mais difícil era recrutar um 
grupo de escravos, teria que ir escondido pois meu pai não permitia que eu tenha contato com escravos, 
quando ia sair do meu quarto meu pai e mais três guardas de escravos entraram no meu quarto com armas, e 
meu pai disse com uma cara de bravo: 

-Porque você está ajudando esses escravos? 

-Como assim, nao estou ajudando ninguém pai… 

Eu mal pude terminar a minha frase e meu pai logo disse gritando: 
-NÃO MINTA PRA MIM!!! 
E meu pai continuou: 
-Se você ajudar mais uma vez esses escravos, você vai se ver comigo- disse meu pai saindo do quarto 

com um ar de decepção. 
Depois disso sabia que tinha que fugir o mais rápido possível, já tinha tudo o que precisava, só faltava os 

escravos, precisaria de pelo menos 5 ou mais para assim formar um quilombo. Isso me ajudou pois acabaram 
de decretar a lei de que 5 ou mais escravos fugidos já era considerado um quilombo. Entao fui ate o lugar onde 
ficam os escravos, mas chegando lá ouvi um grupo de homens conversando: 

-Eu sei que essa rebelião de ontem foi um fiasco, mas acho que tenho um outro plano, nos vamos fugir, já 
chega de tanta morte, perdemos muitos ontem, nós apenas vamos fugir e formar um quilombo- disse o chefe. 

-Tem certeza de que isso vai dar certo chefe, como vamos fugir? disse um outro homem. 
O chefe com orgulho começou a falar o plano, até que eu ouvi que eles precisavam de alguém da casa, 

então percebi que era minha hora de intervir: 
-Eu posso ajudar! 
O chefe já me conhecia, então foi fácil convencê los. Falei que tinha tudo que precisamos escondidas em 

um galpão abandonado perto do poço. Combinamos de sair depois da última inspeção a noite depois disso 
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teríamos que agir rápido para não sermos visto, iria ser difícil pois nós estávamos em 10 mas iríamos conseguir, 
combinamos de se encontrar nas plantações de algodão atrás de minha casa. 

O chefe iria me dar um sinal para que eu possa sair da casa com segurança sem ninguém me veja, desci 
as escadas, parei na porta de trás e esperei o sinal. Estava demorando muito, pensei que tinha dado alguma 
coisa errada, pensei que tinham sido descobertos, mas nessa hora olhei ao fundo do campo de algodão e sabia 
que era minha hora de ir, abri a porta tentando fazer o menor barulho possível, sai para fora e comecei a correr 
em direção ao sinal, nunca tinha ido para além desse campo de algodão, estava ansioso para sair, me juntei 
aos outros e fomos rápido para floresta para que seja mais difícil de nos acharem. Combinamos de apenas ligar 
as luzes dos lampiões em caso de emergência e se alguém precisar fazer alguma necessidade. 

No dia seguinte acordei com o chefe dizendo: 
-Ei Alberto, fuja, fuja, eles nos acharam corra rápido vou distraídos!!!   
Meu maior medo se no momento era esse, de que meu pai tivesse me achado e me prenderia por traição. 

Então comecei a correr tentando não fazer barulho para que eles não me pegassem. Parei um minuto e subi em 
cima de uma árvore para ver se alguém mais tivesse conseguido escapar, mas infelizmente vi todos os 
escravos detidos debaixo de uma árvore próxima, me senti culpado de não ter ajudado, agora não poderia mais 
voltar para casa por causa de meu pai, então esperei o resto dos soldados irem embora e decidi andar até 
achar civilização. 

Já estava exausto e não aguentava mais andar, já estava anoitecendo e não tinha forças para montar um 
abrigo, até que, ao longe, eu vi uma luz, parecia de fogueira. Fui me aproximando devagar para ver quem era a 
pessoas que estavam lá, consegui achar um arbusto para me esconder e dar uma olhada que era que estava 
naquela luz, pensei que era algum escravo fugitivo ou algum cangaceiro, mas era um homem grande e forte, 
indígena com certeza, um guerreiro indígena. Achei interessante ainda terem sobrados indígenas nessas áreas, 
com certeza há uma aldeia por perto. 

Quando ia me apresentar a ele, pisei em um galho e fiz um barulho, neste mesmo instante ele pegou sua 
lança e apontou para o arbusto gritando: 
 -Quem está aí! 
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Então eu disse:  
-Olá, não me machuque sou apenas um homem perdido, queria saber se poderia ficar aqui com você pelo 

menos essa noite, meu nome é Alberto e o seu? Perguntei com um tom curioso e gentil. 
Então ele falou: 
-Meu nome é Avaré, porque está aqui? 

-Estou aqui pois me perdi do meu grupo de negros e eles foram capturados. 
-Eu sou uma pessoa boa, então pode ficar, você partirá amanhã- disse ele. 
Eu com curiosidade, perguntei de onde ele veio. E ele foi contando ao longo da noite, ele me contou que 

não sabia qual era sua tribo e seu objetivo era esse, buscar essa informação. Me disse também que nasceu e 
não conheceu seus pais, e quem o criou foi um casal de índios que achou ele no meio de uma lagoa em uma 
canoa. 

Também perguntei se havia alguma aldeia próxima e ele falou que ele era apenas ele e o mundo. 
Já que ele estava sozinho e eu estava também, decide fazer uma proposta ao amanhecer. Quando 

amanheceu decide fazer a         proposta: 
-Avaré, tenho que te fazer uma pergunta, vc está sozinho em busca de seus pais, e eu quero continuar 

com minha viagem até chegar em minha casa, se eu te ajudar a achar os seus pais, voce me ajuda a voltar para 
casa? 

-Ainda não sei, tenho que pensar- Disse Avaré. 
Então deixei ele pensar. Depois de um tempo ele voltou e falou: 
-Aceito sua proposta, mas meus pais primeiro ok? 

-Tudo bem, eu não tenho pressa. 
Então depois de dois dias, nós dois fomos em busca de saber quem eram os pais de Avaré, ele falou que 

havia ainda uma aldeia perto do lago que havia a 5k de onde estávamos acampados que nessa aldeia havia um 
dos caciques mais sábios, e ele com certeza sabia quem os eram os pais. 
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Chegando lá, depois de uma caminhada cansativa fomos até o centro da aldeia e perguntamos onde 
estava o cacique, descobrimos que o cacique estava na floresta, então fomos até ele. Chegamos em uma 
clareira em que o cacique sentado, Avaré foi em direção a ele e já foi logo perguntando: 

-Caciques nome é Avaré e estou em busca de saber quem são os meus os pais. 
O cacique calmamente falou: 
-Sim, Avaré, filho de Abaeté e Avati, Abaeté foi um grande líder de uma aldeia esquecida no tempo, e 

Avati foi a mais inteligente mulher daqueles tempos eles foram o responsáveis por todas as conquistas de seu 
povo e agora os dois estão mortos por um povo que não aceitava nossa cultura.  

Depois de muito tempo de história, ele abriu um sorriso por ter descoberto quem seus pais eram, saber 
que seus pais foram pessoas importantes, então depois disso ele olhou para mim e falou: 

-Já consegui o que queria agora vamos te levar para casa. 
-Não, não quero mais ir para casa, serei igual a você, ficarei por ai, salvando escravos de seus trabalhos 

horríveis. Avaré, gostaria de me acompanhar nessa missão? 

-Sim, ficaria feliz de te ajudar, já fui escravo, não gostei da sensação. 
Então, eu e Avaré nos tornamos amigos e fomos em busca de libertar a maior parte dos escravizados e 

montar um quilombo para que possam se proteger 
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TOM 

 

PREFIRO SARDINHAS 

   

  Minha história se passa no século XVII, e é sobre um homem chamado João, que ama bacalhau, e por amor a esse peixe que talvez 

inconscientemente ele acabou indo para o ramo da pescaria como profissão ele já teve seus tempos de glória, porém atualmente passa por um 

momento difícil na pesca. João- tem 37 anos em Janeiro de 1620, e é casado com Maria porém o casamento não está muito bem, boa parte da 

culpa disso é dele ficar meses, e até anos fora viajando o mundo com sua tripulação, e seu navio pescando, e por consequência ele acaba 

deixando os dois filhos sozinhos com a Maria. Ele também é um homem de princípios, odeia a violência, e reprova completamente a escravidao 

que era uma coisa desumana que está se iniciando no Brasil. depois de mais e mais viagens frustradas, onde bate marés quentes onde expulsam 

os melhores peixes como o bacalhau. sua família já estava passando fome quando João teve que se decidir, continuar nessa vida arriscada de 

pescador, ou tentar outra coisa nova. nesse momento veio à sua cabeça uma fala de seu nobre tio Leonor: 

  -"ah muleque, pesca não dá em nada! você devia vir comigo nesse mercado promissor de comércio de escravos, você tem até sua 

própria embarcação, vai facilitar as coisas, e acredite em mim, é MUITO lucrativo, se você for esperto claro, além de que  eu tenho uns contatos 

para te passar, se é que você me entende, hehehe" 

 -"claro que nao tio Leonor, que coisa horrível comerciar pessoas, mesmos esses negrinhos aí, coisa horrível, como voce faz uma coisa 

dessas, que nojo!" 

 

Acho que é minha última esperança… nunca pensei que fosse chegar a esse ponto. e João desaba em choro um choro faminto sua família. 

O agora ex-pescador decidido a ir para África, porém não sabia como pois estava quebrado de dinheiro, e teria que ter mantimentos, e 

bastante armamento,por causa de sua filosofia de que é importante levar armas reservas para caso batesse uma onda, e o sal corresse um pouco 

do metal da arma, o que é bem comum. então ele resolveu contactar Leonor sobre sua decisão, e pediu também um empréstimo. 
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Passadas algumas semanas ele recebe a carta de seu tio, e o dinheiro então tudo já está pronto. O ex -pescador falou para sua mulher que 

ia embarcar nessa nova vida, e ia ficar fora por um tempo, mas prometeu voltar, e manter contato enquanto estiver lá, ou pelo menos sinais de 

vida, caso contrário “não esperar e ver de novo” foi oque ele falou 

Já dentro da embarcação João apreensivo, morrendo de medo, e se sentindo muito mal por ir embora nessa nebulosa, criminosa e suspeita 

nova vida que ele tomaria dali em diante, João tremia inteiro, e com 21 anos de navegação, pela primeira vez na vida estava enjoado. Então ele 

tira de seu bolso uma cartinha amassada escrito: 

 SOBRE SUA VINDA AMÉRICA 

de: tio Leonor 

para: João 

MUITO FELIZ DE VOCÊ TER TOMADO ESSA DECISÃO 

21 novembro 1620 

aqui segue os nomes, e localizações que você pediu:  

Chegando no Congo você fala com o Lueji e, diga que me conhece que eu paguei alguns macacos para você, e ele vai te 

dar. Lá nos encontramos. 

Depois vamos  para o Brasil, mas para região de Pernambuco, na zona da mata e lá falaremos com o José, e cobraremos 

uma boa quantia,na volta coletamos, e pega uma madeira chamada pau-brasil, que lá em Portugal podemos vender muito caro, e 

ganhar mais grana. 

mais informações sobre como chegar, e localização abaixo: 
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(...) 

Passados 23 dias João chega à África com sua fiel tripulação, depois de passar por uma tempestuosa viagem, e com alguns imprevistos 

como os ventos alísios de nordeste João fica espantado com a brutalidade que é lá com os negros, e ele pensava assim quando viu como sao os 

negros da África: “como são animais selvagens”, e ele não conseguem entender como que eles não trabalham , e vivem em condições péssimas, 

dormindo sem cama, matando animais com apenas pequenas flechas, mas  ele acha que mesmo assim definitivamente não mereciam tal 

brutalidade. Tudo corre bem em sua viagem porque ele vai para as coordenadas certas do tio, e lá achou um homem africano de pele escura, e seu 

tio. estão estranhando João fala: “você está fazendo comércio com um preto sujo?!” e a parte Leonor responde: “cala boca imbecil! Esse 

neguinho é apenas uma peça do nosso tabuleiro, ele está nos dando outros negros preciosíssimos monetariamente falando, em troca de coisas 

estúpidas como espelhos, para ele nós fingimos que são escravos de guerra, e ficaram permanentemente escravizados por um curto período de 

tempo, porque senão é mais difícil deles nos darmos. Eles acreditam que se eles ganharem dele os perdedores tem que virar escravos por um 

tempo, e nessa a gente compra deles, e nunca mais os liberta, a não ser que o futuro dono deles queira. A partir de agora preste atenção em todos 

os meus passos porque é sua primeira travessia, e depois você vai pegando o jeito, mas para crescer aqui nesse negócio mesmo com tanta 

concorrência você tem que ser inteligente porque a concorrência é grande, ainda bem que para você já está meio caminho andado com minhas 

informações, e usando meus compradores e vendedores, você apenas tem que intermediar esse comércio, cobrando caro para gerar um lucro. 

Então Leonor, e seu sobrinho partem na direção do Brasil. 

Durante a travessia João fica traumatizado com a violência, e a quantidade de homens e mulheres negras morrendo, e toda a violência 

insana, e no meio da viagem João tinha vontade de voltar a Portugal, e morar na rua ao invés de ver toda essa violência, e alguém da sua família 

agredindo brutalmente outro ser. e quando ele tentava com medo falar com seu tio sobre oque significava aquela violência ele dizia: “é o único 

jeito”, e vinha acompanhado de uma risadinha sádica. Também na viagem foi o momento que João lembrou de sua família, e que a esse ponto já 

deviam estar desesperados atrás dele, e com um medo, e uma maldade ao mesmo tempo João resolveu não falar nada, e esperar para ver se 

realmente daria certa essa viagem, e o dinheiro que receberiam. 

 Depois de uma mortal (para os escravizados), longa, e traumatizante (para João) viagem chegam à terra firme, e lá mais um novo mundo 

de choque para o pobre português. ele vê indígenas, e vê praias lindas, vê portugueses imundos, e armados que cruzaram por eles quando 

estavam indo para a zona da mata no engenho certo, eles cruzaram essas pessoas, que vinham com uns homens vermelhos, e alguns homens afro 

descendentes junto acorrentados, e situação era meio deprimente. Chegando no engenho o senhor que ia comprar os escravizados analisou-os , e 

levou ⅔ dos escravos, o dinheiro que o Leonor lucrou deixou João espantado, e fez ele entender porque a agressão com os pretos, eles valem 

muito. o isso deixou João ganancioso, e ele não via a hora de comprar mais barcos com o dinheiro que tinham acabado de ganhar, e projetar 
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barcos pelo menor preço, e que caibam mais escravos, onde o lucro cobriria as mortes, era uma ideia genial, cada passo a frente mais perto do 

monopólio, porém essa ideia tinha um problema que João só entenderá na volta, ele estava tão ganancioso que ele nem pensou em sua família, e 

no fato de que ele teria que dividir o dinheiro com eles. 

 No caminho de volta, os escravos que não foram vendidos cortaram madeira, e cataram algumas coisas que Leonor disse que eram 

valiosas na Europa, umas frutas, e coisas que ele nunca tinha visto antes, por isso mesmo que é valioso. 

Já no barco João percebeu que seu plano dos navios projetados para carregar negros era falho, porque na volta teria que vir as coisas da 

américa para a Europa o que também é um lucro. ele nem ficou tão incomodado com a violência da travessia, e nem pensava mais sobre isso; ele 

só conseguia pensar em sua família, e no dinheiro. Então ele chegou a conclusão que conseguiria ficar rico igual seu tio com essas viagens, e 

provavelmente sua família um grande obstáculo, e nesse momento veio a sua cabeça: eles já devem achar que estou morto mesmo, tudo bem se 

eu fingir que morri, assim posso ficar rico, e depois ajudá-los. 

Eles voltaram para Portugal, ganharam mais dinheiro com as especiarias, e o tio falou que agora ele teria que ir sozinho uma vez para ver 

se ele realmente prestava para isso. Então o português pegou todo o dinheiro que tinha lucrado, pegou um empréstimo do banco, e partiu com 

dois barcos em direção à África. conseguiu fazer a travessia, e lucrou 2x mais por causa dos barcos, então pagou o empréstimo, e partiu de novo, 

e assim foi ficando mais rico até que na quarta travessia, no caminho de volta o seu outro navio que tinha uma tripulação que não era de 

confiança afundou, porque da África para américa os mares são muito ruins, só grandes navegadores como João conseguem, e uma tripulação 

com grandes navegadores é muito raro, e caro. mas um bom arquiteto de navios não. então depois desse prejuízo capitão J. (como sua tripulação 

o chamava) contratou o melhor arquiteta naval do país, e contou sua ideia de ter um barco específico para negros, porém contou o problema, e o 

arquiteto Fernando, um homem admirado por sua astúcia teve uma ideia: ele podia projetar um barco para cada travessia: um para África -

América; um para América-Europa, e um Europa África. dito e feito, isso foi crucial para o nosso capitão crescer absurdamente no negócio de 

tráfico. antes morriam umas 15 pessoas negras na travessia, agora morrem uns 30, mas antes carregava 50, agora carrega 110, parecia um sonho, 

mas ainda tinha um problema porque o comércio estava aumentando, cada vez mais pessoas tendo que arranjar escravos, e às vezes os 

vendedores de escravos morriam lutando para tentar escravizar outras pessoas, então estava ficando difícil arranjar 110 escravos por travessia, 

praticamente impossível, e para conseguir isso, e afundar os outros que estavam crescendo João precisava do monopólio, e acabar com a 

concorrência, e para isso investir muito dinheiro. Então começou o projeto para fazer isso, e João já sabia oque fazer. então ele para ganhar a 

confiança total ele falou com o tal de R. Tavares, e falou que ia fornecer armas de ponta em troca de escravos, e ele não poderia mais vender para 

ninguém que ele seria recompensado. ele também teria que roubar do engenho que o próprio João vendia, para ele querer comprar mais ainda. 

João também pegou alguns nativos, e falou: “eu te dou essas armas de fogo para caçar as outras tribos, e vender para mim, e com essas armas 

também matar os outros comerciantes que não vendem exclusivamente para mim” ele falou isso para os outros não conseguirem os escravos, e 
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porque os outros não tem o respeito de seus vendedores, e assim ficam com medo de dar armas à eles, mas João por estar comprando faz tempo, 

e todos lá o respeitam, e tem medo. com esses passos a frente, João vai ficando cada vez mais rico, com seu primeiro bom lucro, ele compra uma 

casa grande para sua família (ex-mulher, e filhos) 

 40 anos passados, ele nem precisa navegar, ele só fica em sua casa em Portugal manipulando o dinheiro, e dando ordens. Então em sua 

parede um retrato dele assinado El Greco, grande pintor espanhol: 
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 João O Grande estende seu mapa feito à mão, em cima de sua grande mesa de jantar, e escreve uma carta para seu empregado falando 

que ele tem que torturar aquele negrinho até ele falar quem que ele vendeu os escravos que eram dele para poder enforcá-lo.  Então bate em sua 

porta sua escrava oferecendo-lhe um bacalhau que ela havia cozinhado, e João diz:  

“prefiro sardinhas” 
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TOMÁS CARVALHO 

 

Carlos acordou em um pulo. Olhou em volta, muito assustado, mas quando se deu conta de onde estava logo se 
tranquilizou, falando para si próprio: 

• Foi só um sonho. 
 Ele se levantou de sua cama e andou até a sua sala, onde bateu duas palmas e na sua frente apareceu uma mesa com 
uma caneca de café, um pedaço de pão e um copo de suco, seguido por uma voz feminina e robótica que dizia: 

• Bom dia senhor. 
Ele respondeu: 

• Bom dia Roberta, minha assistente virtual. - E se sentou à mesa para 
se alimentar. 

Quando terminou, estalou os dedos, e a mesa simplesmente desapareceu, seguida por um holograma de um homem bem 
vestido que apareceu na sala falando as principais notícias do dia. Acabando de ouvir as notícias, o holograma sumiu, e Carlos 
lembrou que a sua dispensa estava praticamente vazia, ou seja ele precisava ir ao mercado. Trocou de roupa, escovou os dentes, 
e quando estava prestes a sair de casa foi interrompido por Roberta, sua assistente virtual, que disse a ele: 

• Um momento senhor, há uma mensagem de voz na sua caixa de mensagens, gostaria que eu a lesse? 
• Sim - Ele respondeu. 

Ela começou: 
• “Olá Carlos, eu me chamo Paulo, e sou o editor principal do jornal DNN. Eu estou lhe enviando essa mensagem, pois estou 

interessado em publicar uma reportagem contando um pouco sobre a sua história de vida, que como todos sabem, mudou o 
rumo da história do nosso país. Caso esteja interessado, estale os dedos, se não estiver, estale os dedos duas vezes.” 

 Carlos, que estava prestes a sair de casa, parou e pensou. No fim, ele concluiu que aquilo era realmente importante, e 
diferente das compras do mês, não podia esperar. Ele sentou-se em uma poltrona, e estalou os dedos uma vez, pois gostava da 
ideia de fazerem uma reportagem sobre sua vida. Logo depois, Roberta voltou a ler a continuação da carta: 

• “Obrigado por escolher contar-nos a sua história, quando quiser é só começar a falar, que nós começaremos a gravar. 
Quando terminar, é só estalar os dedos, que automaticamente suas falas serão enviadas para nós.”  
Ele se ajeitou na poltrona, pensou por um tempo e começou a falar: 

-“Olá, eu me chamo Carlos, tenho quarenta e três anos e resido na cidade de São Paulo - SP - Brasil. Eu nasci no 
ano de 2087, e estudei na escola técnica Rabeirinhos durante todo o meu período escolar, depois cursei engenharia 
robótica na Universidade de Santa Clara, e me formei no ano de 2110. Logo depois de me formar, eu fui contratado pela 
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Empresa Nacional de Produção e Estudos de Robôs (ENPER), como estagiário, e depois de um ano eu fui aceito como 
engenheiro. Passei dois anos lá e recebi uma promoção para o cargo de engenheiro chefe da empresa. Mas a história que 
eu vou contar, foi quando minha vida realmente mudou, um pouco depois disso. O ano era 2120, aquela era a fase 
informacional do capitalismo e eu ainda trabalhava na ENPER como engenheiro robótico chefe. Eu havia acabado de 
chegar em casa depois de um longo dia de trabalho, quando Roberta me avisou que havia uma mensagem importante na 
minha caixa de mensagens. Eu estranhei um pouco, já que mensagens eram coisas um pouco ultrapassadas, e eu quase 
nunca recebia uma, mas pedi a minha assistente para que lesse para mim e ela começou: 

• “Olá Carlos, aqui quem fala é o Vice-Presidente do Brasil. Eu conheço o seu trabalho, e preciso que faça algo para a sua 
nação. Algo confidencial, que não pode vazar. Se você tiver interesse, responda a essa mensagem, se não a exclua.” 
Eu respondi a mensagem com um “sim”, pois achava que era importante fazer algo pelo meu país, e a voz continuou: 

- “Que bom que você aceitou, então deixe-me lhe explicar a situação. Recentemente, nós do governo estávamos 
analisando alguns dados da economia, e constatamos que há uma crise de comida iminente. Estatísticas apontam que em 
torno de três meses, não teremos mais comida suficiente para a nossa população, que está crescendo cada vez mais. 
Analisamos alguns dados recentes, e constatamos que há apenas uma solução: Nós temos que expandir o nosso 
agronegócio, aumentando assim a nossa produção mensal de comida para que ninguém passe fome. Porém, como você já 
sabe, o agronegócio já ocupa trinta por cento de todas as terras do país. Não dá mais para expandir esse território de uma 
maneira simples. O único pedaço de terra que ainda pode ser tomado por nós, é a  terra preservada da única aldeia 
indígena que restou. 
 -“Como você já sabe, a lei protege não só a terra deles, mas por eles serem os únicos seres humanos “naturais” ou 
seja, que não alteraram seu código genético ao nascer para se prevenir de doenças ou se alterar a sua aparência física, 
eles são considerados quase que um patrimônio histórico, e vai ser muito difícil de tomar as terras e matar os indígenas, 
mas é algo que precisa ser feito pelo bem da população. Por isso peço a sua ajuda. Eu preciso que você use seu 
conhecimento em engenharia e robótica, para desenvolver um projeto de um robô, feito para dizimar os remanescentes 
indígenas do nosso país. Isso é um pedido do governo, que é importante que seja comprido, pelo bem da nossa população. 
Espero que tenha entendido o recado, aguardo uma resposta.” 
 -Ao terminar de entender a carta, entrei em choque por conta da situação que estava acontecendo. Eu não estava 
acreditando naquilo, mas sabia que eu tinha pouco tempo para ficar refletindo, já que de acordo com a carta, em torno de 
um mês a comida começaria a passar, e isso geraria uma crise nacional, que geraria muita repercussão. Eu tinha que tomar 
uma decisão, se eu ia apoiar aquele projeto ou não. Eu temia que se eu recusasse algo aconteceria a mim, eu tinha o 
pressentimento de que aquela carta não era só uma convocação, me soava também como uma ameaça.  
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- Eu não me sentia digno de tomar aquela decisão, de ditar quem vive e quem morre, não me parecia nem um pouco 
justo. Mas eu sabia também que se eu não fizesse isso, alguém mais faria. Então eu decidi fazer uma viagem para as terras 
dos indígenas, para tentar entender um pouco mais sobre a história daquele povo. Eu sabia que não tinha muito tempo, 
então eu logo comprei as minhas passagens aéreas para o mesmo dia. 

- Cheguei no aeroporto já tarde da noite, e peguei meu avião que aterrissou em um aeroporto que ficava a alguns 
quilômetros da aldeia que eu visitaria. Peguei um carro alugado, dirigi por algumas horas, e lá pela manhã eu cheguei na 
primeira das duas aldeias que iriam ser dizimadas pelo governo. Chegando lá, eu fui recebido por alguns curiosos, que 
vieram ver quem estava chegando. Nesse momento eu lembrei que eu tinha que dar uma desculpa para passar um tempo 
na aldeia, já que eu não podia contar o verdadeiro motivo da minha chegada, por motivos óbvios.  

- “Quem é você”, foi a minha recepção assim que eu cheguei, feita por um homem alto, musculoso, mulato e sem 
camisa, só com uma bermuda. Ele segurava um pedaço de pau na mão, e me olhava com um olhar ameaçador. Aquela 
situação me motivou rapidamente a pensar em uma justificativa: 

- “Eu me chamo Carlos e eu vim aqui para conhecer e estudar um pouco melhor a sua aldeia e suas histórias, para 
no fim escrever um relato delas. Vocês me receberiam aqui? “Depois da minha fala, o homem soltou o pedaço de pau, e 
aquela expressão agressiva do seu rosto sumiu, substituída por uma expressão de alívio. Ele me respondeu: 

- Sim, nós podemos te receber aqui. Desculpe a recepção calorosa, mas por aqui nós tememos invasões nas nossas 
terras, por isso tendemos a suspeitar de estranhos. Venha por aqui, vou lhe mostrar o lugar para visitas, onde você poderá 
ficar. 

- Dizendo isso, ele me levou para uma cabana, com uma porta baixa, com uma cama de palha e uma tigela com 
água. Eu agradeci, e me sentei um pouco para descansar da minha longa viagem. Foi quando eu reparei que havia algo 
mais na minha cabana. Em um canto de uma parede, havia um quadro de madeira, bordado a pedra. O quadro parecia bem 
conservado, já que era possível ver nitidamente a foto enquadrada. Era de um homem, negro e um pouco baixo. Ele estava 
até que bem vestido na foto, com uma bermuda e uma camiseta, e quando eu fui chegar um pouco mais perto para 
enxergar melhor, que uma mulher negra, e de idade chegou até a minha cabana com uma expressão alegre e disse: 

- “Olá, eu me chamo Tainá, prazer. Nós da aldeia estamos nos reunindo agora para almoçar, gostaria de nos 
acompanhar?” Eu respondi que sim, mas cometi o engano de perguntá-la quem era o homem naquele quadro. Sua 
expressão alegre se tornou vazia, ela me deu as costas e saiu andando. Eu fui atrás, pois deduzi que ela estava indo para o 
local onde aconteceria o almoço. Chegando lá, eu vi que a aldeia inteira estava reunida, pareciam todos felizes e festejando. 
Eu cheguei e me sentei à mesa, ao lado do homem alto que me recebeu na aldeia. Ele parecia contente. Assim como todos, 
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eu me servi da comida e perguntei ao homem sobre aquele quadro que estava no meu quarto, e ele teve a mesma reação 
da outra senhora. Sua expressão se fechou, e ele disse em um tom mais baixo e rouco: 

- “Aquele homem que está naquele quadro, foi um verdadeiro herói. Mas para contar a sua história, temos que voltar 
algumas décadas no tempo. No ano de 2030, a nossa aldeia tinha uma vida muito melhor. Ninguém invadia tanto as nossas 
terras, e nem tentavam tomá-las para eles. Nessa época, vivia um homem de trinta anos na nossa aldeia, ele se chamava 
Piatã e foi ele que salvou a aldeia inteira de uma grande tragédia. No início de 2029 parte da floresta que fica em volta da 
nossa aldeia foi cortada. Isso fez com que os animais que habitavam aquele lugar migrassem para mais perto daqui, e 
passou a ficar cada vez mais recentes encontros entre seres humanos e animais. Um dia, enquanto estávamos festejando 
em uma manhã de domingo, apareceu uma onça grande e agressiva com alguns ferimentos. Ela veio avançando em 
direção a aldeia, até que ela pegou uma criança de três anos, e jogou no chão… Piatã, que estava por perto, arremessou 
uma pedra no animal, que recuou deixando a criança livre. O animal se enfureceu, e avançou nele, arrancando-lhe um 
braço e causando graves ferimentos. Em uma última tentativa, vendo que o animal iria atacar a aldeia inteira, ele se jogou e 
conseguiu desferir um último golpe na onça, que faleceu junto a ele. Depois disso, ele foi considerado um herói, e vários 
quadros com fotos dele foram espalhados na aldeia. Piatã era jovem quando morreu, e era também um remanescente de 
quilombola, cujo seu tataravô havia sido o fundador desta aldeia.” Depois de ouvir tal história, eu não pude deixar de ficar 
impressionado com a coragem daquele homem. Durante a tarde, os homens da aldeia foram caçar, e as mulheres 
começaram a preparar algum tipo de ritual, que eu não entendi exatamente o que era. Quando o sol se pôs, todos os 
membros da aldeia se reuniram em torno de uma fogueira, e começaram a cantar e dançar. Eu me juntei a eles, e por meio 
de algum tipo de mágica, eu me diverti tanto que nem percebi que a noite inteira havia passado, e o sol já estava nascendo. 
No dia seguinte, eu e os membros da aldeia regamos e cuidamos das plantações da aldeia, e almoçamos o resultado da 
nossa colheita. No fim de tarde, eu já estava cansado, e muito embora quisesse passar a minha noite ali, eu sabia que não 
podia. Me despedi de todos e peguei meu avião de volta, chegando em casa já tarde da noite.  

- Chegando na minha casa, Roberta me alertou que os membros do governo estavam me pressionando por uma 
resposta logo. Eu me senti mal e enjoado por ter de tomar aquela decisão. Ouvi um barulho agudo, que me alertava que 
outra mensagem de voz me aguardava. Ela dizia: 

- “Olá Carlos. Ainda estamos aguardando uma resposta sua. Queremos ela agora, sem um minuto de atraso. Faça o 
que estamos te pedindo, ou recuse nossa proposta. Estale os dedos uma vez para aceitar, ou duas vezes para recusar.” Eu 
pensei em Piatã, Tainá e toda a aldeia… Concluí que não havia muito a ser feito, afinal de contas, se eu não fizesse o 
projeto, alguém faria por mim e a aldeia seria dizimada de qualquer jeito. Me desculpem por isso. Mas às vezes o mal é 
necessário. Mesmo sabendo o que fazer, hesitei. Acho que ainda havia algo de humano em mim, ao fim, nesta sociedade 
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tão podre. Estalei os dedos uma vez, e saí de casa fechando a porta atrás de mim, pensando em meu novo projeto. Essa é 
a minha história de vida.” 

Quando Carlos terminou de falar, uma voz robótica alertou que a gravação estava pronta e havia sido enviada. Ele 
levantou da poltrona, e foi fazer as compras do mês, pensando nas lembranças que aquela narrativa lhe trouxera. 
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TOMÁS COMARU 
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VALENTIN 

 

969, 2 de outubro, Rio de Janeiro. Uma moça chamada Lara iria fazer sua primeira apresentação profissional de 
dança no Teatro Cacilda Becker:  

• Lara, você entra em 5 minutos. 
• Ok, estou terminando a maquiagem. 

 

  Ela estava bem nervosa. Apesar disso, a apresentação foi incrível. saindo do teatro foi para um bar com seus 
amigos e amigas. A noite foi muito boa. Mas no dia seguinte, por volta das 6 da manhã, alguém bateu em sua 
porta: 

• Quem é? 
• É a polícia. Viemos te levar pra fazer um interrogatório, venha! 
• Pra onde nós vamos? 
• Venha logo! 
• Tá bom! Eu vou!  

Ela foi levada em um camburão e não fazia ideia para onde ela estava indo. Depois de umas 8 horas o 
camburão parou, e eles tiraram ela de dentro dele: 

• Onde eu estou? 
Ninguém responde, eles só a levam para dentro do DOI COD. Ao entrar ela foi levada para uma cela: 

• Onde eu estou? 
Ninguém responde novamente. Os policiais saem e trancam a cela. 
 Ela fica lá durante uma semana, até que os policiais chegaram e a levaram para outra sala onde tinha um 
homem de terno: 

• Bom, vim fazer algumas perguntas, responda todas. 
• Sim… eu tenho direito a um advogado, não? 

Ele sorri e responde: 
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• É melhor você responder, ou poderá acontecer coisas não muito agradáveis. 
Ela respira fundo e aguarda a pergunta.  

• Você faz parte do Ação Libertadora Nacional? 
• Não senhor. 
• Faz parte da Vanguarda Popular Revolucionária?  
• Não senhor. 
• Você conhece Carlos Mariguella? 
• Sim, ele é bem conhecido  
• O que você sabe sobre ele? 
• Bom, ele é um político e um guerrilheiro comunista.  
• Sabe onde ele mora? 
• Não. 
• Conhece ele pessoalmente, ou algum parente dele? 
• Não. 
• Você tem certeza de todas as respostas que você deu? 
• Sim senhor. 
• Podem levá-la. 

 Os guardas a levam para sua cela novamente. Onde durante mais uma semana ficou refletindo o motivo dela 
estar lá, ela pensava:  

• O que eu fiz? Eu nem sei onde estou. Eu devo ter feito alguma coisa de errada, mas não sei o que. 
• Cala a boca, para de falar sozinha! 

Grita o guarda: 
• O que eu fiz? (Falou ela sussurrando).   

  Ela foi levada para tomar seu primeiro banho de sol 3 semanas depois de sua chegada, foi bem traumático, 
pois sempre tinha um guarda com um rifle apontado para suas costelas. Ela não sabia o que iria acontecer, era 
muito angustiante. 
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 Mais ou menos 10 dias depois ela foi solta, ainda sem saber o motivo da sua prisão. 
  Ao sair de lá, ela encontrou um homem, que parecia ter uns 25 anos, que estava na mesma situação que a 
dela e se ofereceu para dar uma carona: 

• Você está perdida? 
• É, não sei onde estou. 
•  precisa de carona pra algum lugar? 
• É, não sei onde estou. Para onde você está indo? 
• Para um lugar. Mas eu vou levar 3 pessoas para o Rio de Janeiro. Você mora lá também, não é? 
• Como você sabe? 
• Seu sotaque, é de lá. 
• Bom, meu nome é Lara, qual é o seu? 
• Me chamo Bento. Mas, você aceita ir com a gente? 
• Não tenho muita escolha. Mas eu vou sim. 
• Ótimo, vou te apresentar para os outros. 
• Ok. 

Eles chegam no carro e o Bento apresenta Lara para os outros: 
• Gente, essa é a Lara! 
• Oi Gente. 

Todos cumprimentam ela. Depois eles partem para a viagem. No carro cada um conta sua história, de como 
vieram parar ali. Ninguém sabia o motivo deles estarem lá. A viagem demorou 10 dias, pois eles faziam várias 
paradas, em motéis para descansar, e em uma dessas paradas o Bento e a Lara se apaixonaram, e começaram 
a namorar. Quando eles chegaram no Rio de Janeiro, ficaram lá 3 anos. Até Bento decidir ir para o Rio 
Araguaia. Foram se despedir: 

• Você vai voltar pra me ver? 
• Claro, eu vou para o Araguaia para ajudar as pessoas que estão lá, vou ficar durante 1 ano mais ou 

menos. Nós vamos nos falar todos os dias por um mini rádio. 
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• Ok, eu sei usar eles. 
• Prometo que eu volto. 
• Então até logo, te amo muito. 
• Também te amo. 

 Bento partiu para o Araguaia. Eles conversavam todos os dias. E no final de 1973 Lara ficou grávida, e ligou 
para Bento. 

• Oi amor, lembra que eu falei que ia fazer o teste de gravidez? 
• Sim, você fez? 
• Sim. 
• E o que deu? 
• Bento, você vai ser pai. 
• Sério? Que bom!!!  Eu vou ser pai!!! Ei, Rogério, eu vou ser pai cara. 

Uma voz de fundo responde: 
• Que bom! parabéns! 
• Lara, eu também tenho notícias, recebemos panfletos que  diziam que se nós nos entregarmos, 

poderíamos negociar nossa liberdade. 
• Quem deu esses panfletos? 
• Os policiais, eles jogaram de uns aviões. Vamos discutir e ver se nos entregamos ou não, se tudo der 

certo nós iremos nos ver novamente. 
• Que coisa incrível! 
• É, o pessoal tá me chamando aqui, nos falamos mais tarde, ok? 
• Tudo bem, vai lá, boa noite amor. 
• Boa noite, te amo. 

 Infelizmente, em 1974, foi armada uma grande emboscada com os guerrilheiros, a polícia matou mais de 90% 
dos guerrilheiros, e infelizmente, um deles era Bento. Ao saber da notícia Lara ficou muito abalada, chorou 
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durante várias noites, mas decidiu não abortar o bebe. Ele nasceu em dezembro de 1974, quando Lara tinha 23 
anos, ela deu o nome de Antonio. 
  Ela o criou sozinha, contou o que aconteceu com seu pai, e o que aconteceu com ela. Ele era pequeno, então 
não ligava muito pra essas coisas, mas quando ele cresceu, ficou com 17 anos ele perguntou para a mãe se ela 
sabia o motivo dela ter sido presa: 

• Bom, houve uma denúncia de que eu e outros jovens estávamos dançando durante o hino nacional, que 
nessa época era um crime, aí eles pegaram meu endereço e foram até a minha casa e me levaram para a 
DOI COD, que ficava em São Paulo e… 

• Mas como eles te levaram para São Paulo? 
• Eles me botaram dentro de um camburão, e me levaram para lá, e me deixaram lá durante mais ou menos 

um mês. 
• Nossa, que horrível, devia ser muito difícil. 
• Era mesmo. 
• Tá mãe, eu tenho que ir, obrigado pela conversa. 
• Tchau, te amo filho. 
• Te amo.    

Um tempo depois Antônio decidiu estudar química na UFRJ.  
  Quando completou 36 anos ele queria se aprofundar mais na área da política, queria ser prefeito do Rio de 
Janeiro, mas sabia que isso não ia acontecer muito rápido, então já começou a estudar durante 10 anos. 
Quando ele tinha 42 anos tentou se eleger prefeito do Rio de Janeiro, mas não conseguiu, pois ninguém sabia 
muito seus planos de governo e ela também não era muito conhecido.     Quando ele completou 55 anos de 
idade, tentou se eleger novamente, com o discurso de que ele não iria deixar a ditadura militar acontecer 
novamente. Ele ganhou reconhecimento e conseguiu ir para o segundo turno. Mas   
houve alguns ataques durante a eleição, ataques contra sua família. Mas mesmo assim conseguiu ganhar as 
eleições de prefeito para o Rio de Janeiro. 
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YURI 

 

O golpe militar já tinha se instaurado, as ruas estavam desertas, normal ver pessoas correndo, se manifestando, e a policia sempre 
de plantão... clima tenso era rotina na vida dos jovens gêmeos, Afonso e Pietro, filhos da classe média, de esquerda, viviam 
escondidos em casa. 

  

Afonso tinha uma doença rara, que o fazia não sentir dor, ele sempre precisou de cuidados desde pequeno e já tinha se 
acostumado... Pietro tinha outro problema que era da mentir patologicamente, Mitomania. 

  

Como jovens engajados eles estavam já entrando na faculdade e queriam a liberdade do país, o fim da ditadura, pois viram seus 
pais e amigos da família passaram bons apertos. Por isso eram muito envolvidos na politica e na luta contra a opressão. 

  

Na faculdade ninguém sabia sobre essas doenças que eles sofriam, era algo que mantinham discreto, porque era complexo lidar 
com isso. 

  

Eram boas pessoas, e faziam de tudo para melhorar a situação do país, envolvendo-se em conflitos e confrontos, combatiam como 
podiam, eram engajados com os colegas de escola, e tinham acesso a literatura proibida pelo governo... 
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No meio dessa vida com tantas restrições, Afonso decide que teria que participar de um sequestro de uma militar corrupto e 
maldoso que liderava grupos de tortura, ele tinha muito rancor e ódio, pois seu tio e tantos outros amigos da família haviam sumido 
e sido torturados por conta desse homem militar linha dura. 

  

Envolvido nesse sequestro ele acaba sendo preso, junto com o irmão. E eles sabiam de muitas coisas do grupo de esquerda, 
tinham códigos e endereços de locais secretos que ninguém poderia saber. Tinham listas de nomes de lideres de esquerda 
importantíssimos... eles sabiam de planos e outras estratégias de ataques, eles tinham a faca e o queijo nas mãos. 

  

Quando presos, Afonso que era o mais raivoso e respondão foi pego para ser torturado até falar tudo... e Pietro retino na sala ao 
lado ouvia os gritos do irmão, que fingia sentir qualquer dor...  Pietro confessou tudo o que os militares queriam, mas na verdade 
era tudo invenção, já que ele só sabia dizer falsas verdades, devido à sua doença ... 

  

Os militares se deram por satisfeitos pensando terem conseguido descobrir segredos importantes e deixaram os dois gêmeos 
largados na sala enquanto iam atrás dessas pistas. Nesse ínterim, chega ajuda milagrosa, um carro bomba explode na porta 
dessa delegacia e arrebenta a parede, muita fumaça por toda parte, um corre corre infernal. 

  

Os gêmeos conseguem escapar e fogem em um outro carro que os esperada, dos militantes de esquerda. 

  

O plano estava implantando, militares pensavam que tinham tantas pistas, e foram jogados para o lado oposto, sem saberem. 
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Foi uma vitória da esquerda graças a união de forças desses jovens, inteligentes e articulados. Nunca foram tão bem vindas essas 
doenças tão raras. 

  

E assim seguiram de conflito em conflito, todos esses jovens, lutando pela liberdade do país. 
 

 

 

 


	APRESENTAÇÃO
	Allan
	Penna
	Antonio
	Augusto
	Aurora
	Bella
	Benjamin
	Bruno
	Clara
	Davi
	Ella
	Ernesto
	Francisco
	Gabriel Barone
	Gabriel Kareem
	Gabriela
	Gael
	Gil
	Giovana
	João Paolini
	João Torres
	Kadu
	Laura
	Leo
	Leonardo
	Lina
	Lucca
	Luiza
	Maria
	Mariane
	Marina
	Martim Prieto
	Martim Tarifa
	Mateus
	Miguel
	Natan
	Olívia
	Oto
	Raul
	Stella
	Theo
	Tom
	Tomás Carvalho
	Tomás Comaru
	Valentin
	Yuri

