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Um paraibano nascido em Brasília, como gosta de se definir, é mestre e doutor
em Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba, além de possuir formação
em História. Escreve contos e poemas, realiza pesquisas sobre o pensamento
de Nietzsche e acerca da relação entre Filosofia e Literatura, modernidade e
pós-modernidade. Escreveu as obras “O Mundo Recôndito das Sociedades
Secretas” (História), “Ecos do Caos” (poemas) e “A Guerra e Eu” (romance).
Pela Verlidelas, lançou “A Sutileza do Caos” (crônicas) e participou das
antologias “Histórias do Cotidiano”, “Indrisus” e “Delirium Liricus”. Nesta última
foi premiado como um dos autores das duas melhores poesias

POR SERGIO CARMACH

FOTOS: EVELINE ALVAREZ
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Fale um pouco de você e sobre como se tornou
escritor.
Sempre gostei de ler, mas não imaginava que
também pudesse escrever. Iniciei compondo pequenos poemas na esperança de um dia publicá-los.
Com o passar do tempo, percebi que pessoas
próximas tinham interesse nos meus versos e frases.
Então comecei a alimentar a ideia de escrever de
forma mais rotineira. Na faculdade me deparei com o
mundo dos artigos acadêmicos e me apaixonei.
Pesquisava, escrevia e publicava. Porém, notei que
não podia abandonar os textos literários, pois neles
eu podia criar, desenvolver meu pensamento e,
principalmente, unir literatura e filosofia. E foi isso o
que fiz. Voltei para os textos literários, sem perder o
foco nos textos acadêmicos.

“O despertador marca cinco horas da
manhã. Tive uma noite terrível, medonha
e envolta em pesadelos. Sonhei que era
Gregor Samsa, estava em sala de aula e
todos os alunos me espancavam.
Isso mesmo! Em sala de aula.
É que trabalho como professor de Língua
Portuguesa numa escola de ensino
básico.”
Trecho de “Vida de Professor” (conto da
antologia “Histórias do Cotidiano”)

Você escreve com desenvoltura em
prosa e verso, às vezes produzindo
textos com características mistas. Seu
estilo é algo que possa ser definido?
Acho que ainda não desenvolvi um
estilo próprio, mas já consigo perceber
características bem peculiares na
minha escrita. Gosto de escrever de
forma poética, com frases profundas e
intensas. Também gosto de escrever
sobre relacionamentos, vida noturna,
bares, bebida... Tudo isso com uma
pitada filosófica por trás, abordando de
forma reflexiva a existência e a
condição humana. Talvez seja esse o
meu estilo.
O cotidiano de professor às vezes
invade suas histórias. Como a profissão que abraçou se relaciona com
sua literatura?
Na verdade, nunca parei para pensar
nisso. Talvez aconteça de forma inconsciente. Acho que as minhas formações (História e Filosofia) têm mais
relação com a escrita que o ofício de
professor.
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“E entre uma garrafa e outra meu alter ego
faz contato:
(...)
Tenho penetrado no âmago de seus
pensamentos e saído de lá perturbado.
Quando tomo conhecimento daquilo que
você pensa, daquilo que está impregnado
em sua consciência, daquilo que você
almeja ou em vão tenta refutar, sinto pavor
e quero desesperadamente sair de lá.
Suas noites são longas.

Como você disse, os textos que produz também
sofrem grande influência de suas áreas de
formação, História e Filosofia. Você, por exemplo,
cita filósofos em suas tramas para suscitar ou
embasar reflexões próprias. Qual a verdadeira
importância dessas duas áreas de conhecimento em
sua literatura e que papel elas exercem em seus
textos?
Quando concluí meu doutorado em Filosofia, fiquei
na dúvida se me voltava para os textos acadêmicos
ou se prosseguia somente com a literatura. Foi então
que decidi aglutinar literatura, filosofia e história num
mundo só, sem precisar abandonar nenhuma dessas
três áreas tão importantes para o desenvolvimento
humano. Assim, consegui reunir e aproveitar todo o
meu conhecimento para, em seguida, criar algo
próprio, que partia de mim e não era apenas o
resultado de estudos e pesquisas. Isso me deu maior
clareza na escrita, desenvoltura nas ideias e
diversificação na linguagem.
Seus textos são uma forma de catarse?
Sim! Acho que isso ocorre com todo escritor. É um
momento de purificação, de externar o acúmulo de
pensamentos e compartilhar com os leitores a
essência do meu mundo.

O lúgubre da lua adicionado ao silêncio da
madrugada o paralisa, reprime seus
ímpetos e faz você pensar, pensar, pensar...
O problema é que seus pensamentos não
dizem nada, não levam a nada e não
querem nada. Você só está embriagado.
Mas é nesse momento que você se liberta,
que você se sente livre e que você voa.”
Trecho de “A Sutileza do Caos”
Você diria que a realidade de seu universo particular
é a principal fonte de inspiração para suas tramas
ficcionais? Acha possível e legítimo criar histórias
envolvendo emoções nunca sentidas ou sofrimentos
alheios?
Acho possível, sim. Muita gente pensa que tudo que
escrevo aconteceu realmente comigo. Entretanto,
nem sempre é assim. Acredito que o bom escritor
consegue escrever bem qualquer tipo de texto, seja
literário, jornalístico, filosófico ou, até mesmo,
publicitário. A escrita, além de arte, é uma técnica; e,
como tal, precisa ser dominada. Nesse caso, é
inegável que meu universo particular forneça vários
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subsídios para a minha escrita. Todavia, os eventos
ocorridos com amigos, histórias que as pessoas
contam, livros que leio, músicas que escuto e filmes
aos quais assisto também fornecem dados para a
escrita. Ou seja, ela nem sempre surge a partir de
mim.
Gostaria de mencionar alguns livros e autores que
admira?
A lista seria imensa. Mas gosto muito dos filósofos
contemporâneos, principalmente aqueles do existencialismo e da fenomenologia. Na poesia, os meus
preferidos são Augusto dos Anjos e Álvares de
Azevedo. Na prosa, sou um grande leitor e admirador
dos textos de Charles Bukowski.

Tem projetos literários em andamento?
Comecei a escrever uma série de artigos abordando
filosofia e literatura. Pretendo mostrar de que modo
podemos extrair filosofia dos textos literários e
literatura dos textos filosóficos. Minha ideia é colocálos em revistas acadêmicas e depois reuni-los para
os transformar em livro. Também estou concluindo
vários contos que irei publicar em breve. Venho me
dedicando a eles há vários anos. São textos que
retratam a realidade cotidiana de modo bem
específico e com certo humor. Provavelmente será o
meu próximo livro.
■

“Lembro quando ela disse que me amava,
abrindo uma avenida em meu coração.
Também acabo me lembrando de
Bukowski:
Há sempre uma mulher
pra salvar você de outra
e assim que ela o salva
está pronta para
destruí-lo
Caramba!!! Isso é muito profundo! Dá um
frio na espinha. Faz a gente suar frio e
pensar que tudo se repete num infinito de
proporções múltiplas.
As palavras dela ficaram em minha mente.
Não sei por que foram ditas, mas gostei de
ouvir. Foi como se a voz de um deus
tivesse anunciado que há possibilidades no
impossível.
Não acreditei, apenas gostei.”
Trecho de “A Sutileza do Caos”
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Visite:
http://www.revistaconexaoliteratura.com.br/

Visite:
https://www.adrianovilla.com.br/
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Neste alucinante conto tirado da antologia
“O Sopro da Besta”, o leitor precisa de
sangue-frio e atenção. Ele não pode se
distrair em meio às pesadas cenas, pois só
assim chegará ao final com as informações
necessárias para decifrá-lo
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FORA MAIS UM DIA de trabalho e luta. Marlon
chegou cansado, sujo e suado em casa. A vida não
o tratava bem havia tempos. Alguns anos antes,
mudara-se para uma pequena cidade do interior
em busca de novos ares e oportunidades. Acabou
presenteado com algumas alegrias, mas, naquele
momento, a balança pendia muito mais para o
lado das tristezas e desilusões. Ele entrou na
velha casa, feita de madeira e já meio corroída
pelos cupins. Largou as chaves sobre a mesa de
ferro que adornava sua humilde sala e largou-se
sobre o sofá velho, adquirido em uma loja de
cacarecos.
Com o rosto apoiado nas mãos, deixou cair
algumas
lágrimas.
Sua
situação
era
desesperadora. Pouco dinheiro e uma conta
enorme para saldar. Não havia luz no horizonte

que brilhasse sobre ele e o fizesse enxergar
aquele fio de esperança que nos incentiva a
levantar para encarar mais um dia. Mas ele
precisava enfrentar sua dura rotina e realidade.
Criou coragem e ergueu-se para tomar banho e

trocar de roupa. Tinha outro lugar para onde
deveria ir com urgência.
O banho de água fria o arrepiou, como se um
espírito maligno tivesse passado ao seu lado e
soprado em seu ouvido. Não tinha eletricidade
na casa. As três contas vencidas e o aviso de
corte estavam colados à geladeira por um
pequeno ímã de pinguim. Trocou-se, ajeitou com
os dedos os cabelos desgrenhados e dirigiu-se à
sala. Ao pegar as chaves para partir, notou algo
novo, que não estava ali quando chegou.
– Que papel será esse? Definitivamente não
estava sobre a mesa quando larguei o molho de
chaves! – falou sozinho.
Preocupado, rondou a casa para pegar o
responsável em flagrante, mas não encontrou
ninguém. Desenrolou a folha amarela com
detalhes
dourados
nas
pontas.
Estranhou o papel. Teve a impressão de
ter visto outro semelhante em algum
lugar, mas a memória não o ajudou.
“Sei que você precisa de dinheiro
desesperadamente e tenho uma oferta a lhe
fazer. Mande uma mensagem por
WhatsApp para este número e explicarei
os detalhes. Veja bem, não me ligue!
Falaremos apenas por mensagem.”
Marlon olhou novamente para as
janelas. A sensação de estar sendo
observado fervia em sua cabeça. Nada.
Ninguém. Imaginou quem poderia
saber de sua situação...
– Só quase a cidade toda! –
exprimiu para si; mesmo diante da
tragédia que era sua vida, essa fala o
fez sorrir por um segundo.
Talvez fosse uma proposta de
emprego... E qualquer coisa seria
melhor do que o bico de limpeza de
esgotos entupidos. Trêmulo, procurou seu
celular. Suspirou aliviado por não precisar ligar
para o número, visto que seu aparelho não tinha
créditos. Acessava a internet através do sinal de
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wi-fi de uma vizinha que, gentilmente, havia lhe
cedido sua senha.
Adicionou o número, que era de um perfil
sem foto. Marlon não estranhou, pois sabia se
tratar de um hábito comum. Não que
conversasse com frequência pelas redes sociais.
Seu tempo, escasso e contado, só não era menor
que sua conta no banco.
“Aqui é o Marlon, você deixou um bilhete em
minha casa. Com quem estou falando?” – digitou no
aplicativo de mensagens.
“Boa noite, Marlon. Fico feliz que tenha retornado
meu contato. Desculpe ter entrado em sua casa dessa
forma, mas logo você compreenderá que foi preciso
agir assim” – veio a resposta na tela.
“Tudo bem, isso não tem problema, até porque
não havia nada na casa que alguém pudesse querer
levar” – buscou amenizar a situação, pois
esperava
conseguir
o
emprego,
mas,
internamente, estava puto por terem invadido
seu espaço.
“Que bom que não se incomodou. Bom, vamos ao
que interessa, não é mesmo? Já que entrou em
contato, acredito que esteja disponível para uma
rápida conversa agora.”
“Sim, sim, pode falar, não tinha nada de especial
para fazer esta noite” – mentiu.
“Como já disse no bilhete, sei que sua situação
não está muito boa no momento e tenho uma proposta
para lhe fazer. Não sei se será algo do seu interesse,
mas envolve um excelente pagamento” – a
mensagem iluminou a tela do celular de Marlon.
“Desde que não envolva matar alguém” – a frase
foi complementada com uma série de emojis de
carinhas sorridentes.
Nenhuma nova mensagem apareceu. Marlon
engoliu em seco. Fora estúpido demais em fazer
tal brincadeira... Nada profissional, nada, nada
profissional.
“Desculpe, pode prosseguir. Estou interessado,
sim!” – ele reiniciou a conversa.
“Mesmo que envolva matar alguém?”
Aquelas palavras latejaram em seu cérebro.

“Que espécie de brincadeira é essa?” – Marlon
esperava que realmente fosse uma piada, mas,
antes de se ofender, pensou em todas as imensas
dificuldades que a falta de dinheiro vinha lhe
causando.
“Você está interessado no dinheiro ou não? Sei
bem que ele poderá resolver quase todos os seus
problemas...”
“Olha, se você estiver falando sério, pode ir tomar
bem no meio do seu...”
Antes que Marlon enviasse a resposta
malcriada, uma nova mensagem apareceu no
celular.
“Seu pagamento seria de dois milhões de reais.”
Marlon começou a suar frio. Sua mão tremia
como nunca antes em sua vida. Apagou a ofensa,
tomando cuidado para não tocar no botão de
enviar sem querer.
“E eu preciso matar alguém? É sério isso? Não é
pegadinha?” – ele escondeu-se no quarto, como
que temendo que algum ser invisível pudesse
enxergar a conversa ilícita.
“Não é pegadinha, porém envolve mais do que
apenas matar alguém. Tem algumas coisas que você
precisa fazer antes...”
Marlon saiu de casa e trancou a porta.
Digitava no celular enquanto caminhava pela
rua, até que ficou sem sinal. Desesperado, correu
até a calçada da cafeteria. Conseguiu se
reconectar à rede. Apesar de ser um sujeito um
tanto recluso, Marlon era bom de papo; em todo
lugar que ia, logo descolava as senhas de wi-fi.
Como a cidade era pequena e ele já morava
ali havia alguns anos, não foi difícil chegar ao
endereço indicado. Uma antiga casa, pintada de
rosa, com uma cerca viva bem baixinha, portas e
janelas antigas. Marlon pulou a cerca e caminhou
pelo jardim. Seguiu em meio à grama alta e às
ervas daninhas até o fundo da propriedade. Logo
conseguiu ver o interior da residência, uma vez
que todas as janelas estavam abertas. Como era
um local calmo, o medo da criminalidade
praticamente inexistia ali.
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Uma mulher parecia ter acabado de se lavar.
Diante de uma penteadeira e vestindo uma longa
camisola, arrumava seus cabelos calmamente,
preparando-se para se recolher, aparentemente.
Nada na cena causou qualquer estranheza ao
homem, que contornou a propriedade para se
certificar de que não havia olhos nem ouvidos
que pudessem perceber a sua presença. Tudo
estava tranquilo, no mais absoluto silêncio.
Seguindo as orientações recebidas, entrou
na casa, escolhendo saltar pela janela da sala, o
local mais distante do quarto, para que sua
vítima não percebesse a invasão. Caminhou pé
ante pé com extrema cautela de modo a não
provocar rangidos no assoalho de madeira. Ele
enrolou em uma das mãos o pedaço de pano que
levava consigo. Aproximou-se da porta do quarto
e esperou.
Não
poderia
atacar
sua
vítima
imediatamente, pois ela estava diante de um
espelho. Marlon tentava controlar a respiração;
um suor frio lhe escorria pelas costas.
Finalmente escutou a banqueta ser empurrada.
Ela havia se levantado. O invasor prestou atenção
ao barulho quase inaudível dos passos da vítima.
Ela seguia em direção à porta. Assim que a
maçaneta vibrou, o coração do homem
estremeceu. Aquele era o momento, não tinha
mais volta.
Um forte chute arremessou a porta contra a
proprietária do imóvel, que caiu no chão com o
nariz se esvaindo em sangue. Num salto, Marlon
atirou-se sobre ela, envolvendo seu pescoço com
o pedaço de tecido que trazia. Puxou-a para cima
e a sufocou até que desmaiasse.
Sua mente estava em turbilhão. Sentiu um
enjoo que quase o fez vomitar, mas controlou a
respiração e conseguiu se segurar. Assim que a
vítima desmaiou, afrouxou o pano para que não
morresse. Aquele não era o momento nem o
local. Ele a sentou em uma cadeira. Arrancou os
lençóis da cama para atar os pés e as mãos da
mulher e amordaçá-la. Percorreu todos os

cômodos da casa, fechou as janelas e trancou as
portas. Tudo o que não precisava naquele
momento era de um curioso interferindo.
A mulher recobrou a consciência aos poucos.
Ficara desacordada por mais tempo do que o
invasor imaginara. Os longos minutos de espera
consumiram toda sua calma. O nervosismo não
permitia que pensasse direito. Ao abrir os olhos e
se acostumar à claridade, ela vislumbrou um
sujeito caminhando para lá e para cá com uma
faca, que reconhecia ser sua, nas mãos.
– Finalmente você acordou. Que merda mais
demorada... Olha só, eu preciso te perguntar uma
coisa e vou tirar sua mordaça. Se você gritar eu
te furo com a faca. Estamos entendidos?
A mulher anuiu com a cabeça. Seus olhos
arregalados denunciavam o horror que sentia.
Marlon se aproximou e soltou o pano que a
impedia de falar.
– Muito bem, espero que você cumpra sua
promessa, senão vou ter de cumprir a minha.
– Tudo bem, acalme-se, por favor! –
implorou a vítima.
– Cale a boca, responda apenas o que eu te
perguntar! – Marlon soou agressivo, embora
falasse baixo para não ser ouvido pela
vizinhança.
– Certo, desculpe.
– Qual a senha do wi-fi? – ele perguntou.
– Como é que é? – a vítima se espantou com
a pergunta insólita e não conseguiu disfarçar um
sorriso de canto de boca.
– Qual a senha do wi-fi, porra?! Não
conseguiu entender, não?!
– Entender eu entendi, mas esperava
qualquer pergunta, menos essa...
O homem se alterava conforme os minutos
passavam. Ele não estava para brincadeiras.
Ergueu a faca e a encostou no pescoço da vítima.
– E então?
– Taninha37.
– Que porra de senha é essa?
– Meu nome é Tânia e tenho trinta e sete
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anos... – ela tentou explicar.
– Não quero saber... Acha que estamos no
Tinder? Que estamos aqui para nos conhecer
melhor? – Marlon se concentrava para digitar a
senha no minúsculo teclado de seu smartphone
antigo. – Essa porra é com T maiúsculo ou
minúsculo? – ele indagou.
– Maiúsculo.
– Eu coloquei, mas essa merda não está
entrando... Ah, entrou...
Marlon ficou de costas para Tânia e passou a
digitar no WhatsApp. Respondia conforme novas
orientações chegavam em seu aparelho. Nada
daquilo fazia sentido, mas, se queria ter seus
problemas resolvidos pelos dois milhões de reais,
precisaria fazer tudo sem questionar. Marlon
não era um homem ruim. No entanto, as
circunstâncias afetaram sua capacidade de
diferenciar o certo do errado. Tânia permaneceu
imóvel e em silêncio. Certamente o medo a
impedia de tentar fazer alguma coisa. Assim
como seu algoz, ela jamais concebera tal
situação.
Guardando o celular no bolso, ele se voltou
novamente para sua vítima.
– Certo, onde estão as chaves do teu carro?
– Na gaveta da escrivaninha, a primeira. Lá
no escritório.
Marlon tornou a amordaçar Tânia e saiu, já
sabendo onde era o tal cômodo. Olhou ao redor,
localizou facilmente a escrivaninha e,
consequentemente, as chaves dentro da gaveta.
Voltou para o quarto.
– Desculpe...
O homem, que era grande e forte, desferiu
um potente soco no rosto da mulher, deixando-a
novamente desacordada. Soltou os pés e as mãos
dela, colocou-a sobre seus ombros e dirigiu-se
para a garagem, que ficava na lateral da casa.
Mirou a noite fria e silenciosa. A rua estava
deserta. Abriu o bagageiro do carro com o
controle e depositou lá dentro o corpo de sua
vítima, que respirava com dificuldade devido ao

nariz quebrado e ensanguentado. Marlon teve o
cuidado de voltar até a casa, apagar todas as
luzes e trancar as portas antes de partir em
direção ao local estipulado.
Seguindo as orientações, chegou a uma velha
mansão abandonada. “Típico”, pensou. Dirigiu
até o interior de um celeiro, que estava quase
desabando de tão velho e abandonado, mas que
serviria como local perfeito para esconder o
carro, embora isso nem fosse necessário, pois a
casa estava em um local bastante afastado e
pouco frequentado. Ao abrir o porta-malas do
veículo, encontrou Tânia com os olhos
esbugalhados. Ela gemeu em desespero e
estendeu os braços implorando por misericórdia.
O homem a observou por alguns instantes.
Lentamente, Tânia levou as mãos até a mordaça
e desatou o nó.
– Por favor...
– Acompanhe-me sem tentar nenhuma
gracinha – ele se limitou a dizer.
Marlon segurou sua refém pelo pulso e a
guiou até o interior da casa. Acendeu a luz e
procurou um local para sentá-la. “Até esta merda
caindo aos pedaços tem luz, e eu não!”, pensou. O
sequestrador percebia mais e mais o quanto a
vida era injusta com ele. Isso não estava certo.
Definitivamente. Esse sentimento de ódio contra
o mundo ia tornando mais fáceis suas ações.
Finalmente, encontrou cordas deixadas sobre um
sofá velho. Atou as mãos e os pés da mulher, que
tentou protestar, sendo calada por um forte tapa
no rosto, já bastante desfigurado pelos golpes
que sofrera.
Ele vasculhou a sala e encontrou, sobre uma
mesinha de canto, um carregador de celular e
outro papel amarelo com a seguinte informação:
“A senha do wi-fi é Filosofo_5134970”. “Que porra
de senha é essa?”, pensou. Isso não importava.
Simplesmente pegou seu aparelho e a digitou. A
internet deu sinal de vida.
“Já estou no local combinado” – avisou.
“Muito bem, repare que no seu chaveiro tem uma
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chave que não é sua... Pegue-a, tranque a porta da
frente e jogue-a num tubo que está ao lado do fogão”
– a ordem veio pelo aplicativo.
“Qual o propósito disso?” – Marlon indagou.
“Não se preocupe, quando tudo estiver concluído,
uma pessoa abrirá a porta e te entregará os dois
milhões, conforme combinamos... Essas são suas novas
orientações...”
Encerrada a conversa, Marlon colocou o
celular para carregar, trancou a porta, tirou a
chave do chaveiro e a jogou pelo tubo, como
ordenado. Abriu a geladeira velha da cozinha e,
de lá, retirou um frasco marrom. Uma seringa
jazia sobre uma mesa de madeira, consumida
pelo tempo. Estava exatamente no local
indicado. Tânia permanecia muda e quieta na
sala. O medo de apanhar a impedia de falar.
O homem apareceu com a seringa, repleta de
um líquido transparente. Antes que ela se
manifestasse e Marlon se irritasse, este se
antecipou:
– É apenas um sonífero. Eu também preciso
descansar.
Ela anuiu com a cabeça. Não tinha outra
opção além de concordar com o que era feito.
Sentiu a agulha entrando sem nenhum cuidado
em sua pele. Sua vista escureceu.
Tânia acordou com a água atirada de um
balde em seu rosto. Ela inspirou com
sofreguidão, tentando sorver o oxigênio do ar.
Novo banho se seguiu, antes mesmo que ela
pudesse abrir os olhos.
– Mas que porra é essa? – gritou. – Por que
está fazendo isso? O que foi que eu fiz?
Marlon permanecia mudo, com olhar fixo,
duro. Antes que a mulher pudesse dizer mais
alguma coisa, ele a agarrou pelos cabelos e
enfiou seu rosto dentro de uma bacia funda, que
se encontrava numa mesinha ao lado do sofá.
Tânia se debateu até ter a cabeça retirada da
água.
– Mas que mer... – foi tudo o que conseguiu
dizer.

Seu rosto acabou mergulhado novamente. E
assim foi sua manhã, sendo afogada de novo e de
novo. Tânia lutava com todas as forças para
encher os pulmões de ar sempre que sua cabeça
era erguida. A tortura parecia não terminar
nunca, e Marlon prosseguia sem pronunciar uma
única palavra. Por fim, o suplício cessou. O
torturador largou a mulher sobre o sofá e ela não
ousou falar nada, pois supunha que seria
submetida novamente ao suplício se o fizesse.
Algum tempo se passou sem que Marlon
retornasse à sala. Tânia sentiu um aroma
agradável vindo da cozinha. Concluiu que o
homem estava comendo. Aguardou até que sua
vez chegasse; mas não chegou. Pouco depois seu
algoz entrou no recinto. Tânia tremeu, precisava
muito urinar. Tinha medo de pedir, mas não se
conteve.
– Preciso fazer xixi...
– Pode fazer... – Marlon foi seco.
– Poderia me desamarrar para eu caminhar
até o banheiro? – ela suplicou.
– Não é necessário, pode fazer bem aí onde
você está.
– Por que isso?
– São minhas ordens – foi frio novamente.
– Ordens? Ordens de quem?
A resposta foi um novo afogamento. Com
violência, Marlon agarrou-a pelos cabelos e
recomeçou o ritual, que duraria a tarde toda.
Tânia se mijou. O cheiro invadiu a sala. Nova
pausa. Novo aroma de comida no ar, dessa vez
misturado ao odor da urina. Nova sessão de
afogamentos. Injeção. Sono.
Tânia foi despertada novamente. Dessa vez
com um ferro em brasa marcando sua pele. Ela
urrou. Foi silenciada com um bofetão. Marlon
tornou a amordaçá-la. Queria tudo, menos seus
gritos escandalosos. Aquele seria um dia
doloroso. Antes que ela pudesse se recobrar da
dor, o ferro encostou novamente em sua pele,
deixando nova marca de queimadura. Ela não
resistiu e a urina veio acompanhada de fezes,

13

Revista Verlidelas nº 02

que se espalharam pelo sofá onde a mulher se
contorcia de dor. Não tardou para que seu
vestido estivesse imundo e para que o cheiro
fosse insuportável. Urina, fezes e carne
queimada.
E Marlon continuou. Cada vez que encostava
o ferro em brasa na vítima, seus olhos pareciam
perder um pouco mais de luz, como se sua alma
lentamente morresse. Tânia logo compreendeu
que, se o dia anterior tinha sido regado a
afogamentos, aquele seria o dia das
queimaduras. Seus olhos se esbugalhavam cada
vez que o homem voltava com o ferro da
cozinha, onde o esquentava no fogão, e enfiava
sem dó em novo ponto da sua pele. Ela apertava
a mordaça com os dentes e esperava que seu fim
chegasse logo, pois não se julgava capaz de
suportar tamanha aflição.
A pausa do almoço veio. A dor estava
insuportável.
Os
primeiros
pontos
de
queimadura haviam se tornado imensas bolhas
ardidas e doloridas. Se alguma coisa podia se
aproximar do que era o inferno, seria aquela
tortura. Enquanto tinha o corpo queimado, Tânia
desmaiou algumas vezes, não suportando a dor,
mas era sempre acordada aos bofetões, seguidos
por novas queimaduras. Marlon terminou seu
almoço e a mulher experimentou novo suplício.
O show de horrores prosseguiu durante toda a
tarde. Pausa para a janta. Mais agressões.
Injeção. Sono.
Tânia abriu os olhos. Dessa vez não houve
agressão. Nada de afogamentos, nada de ferros
incandescentes. Nenhuma tortura. Teria seu
algoz dormido demais e perdido a hora? Teria o
efeito do sonífero durado menos que o esperado?
Ela ouviu um barulho vindo da cozinha. Parecia
que uma faca era esfregada em algo. Sim, ele
estava amolando a lâmina. O que viria a seguir?
O sequestrador entrou na sala. Seu olhar
parecia mais sem vida do que no dia anterior.
Algo verdadeiramente sombrio estava para
acontecer. Ele se aproximou de Tânia e, como de

costume, não pronunciou uma palavra. Tirou a
mordaça da mulher, soltou os pés e as mãos das
cordas cobertas de fezes. Gesticulou para que o
acompanhasse. Ela entendeu o recado e
caminhou com ele sem questionar. O corpo
coberto de bolhas, um ardor que parecia querer
lhe cortar a carne. Tânia nem mesmo entendia
como ainda estava viva, como podia ter resistido
a todo o suplício que enfrentara durante os
últimos dias e noites.
– Olha, alguém deve te odiar muito... – ele
rompeu o silêncio finalmente.
– O que quer dizer com isso? – a mulher
ousou questionar.
– O que estou prestes a fazer... Não é
pessoal... Compreenda que estou em uma
situação impossível.
– Céus, o que vai acontecer? Você vai me
matar?
– Não, ainda não, mas o que serei obrigado a
fazer...
– Não faça, por favor, não faça. Seja lá o que
te disseram, seja lá o que te ofereceram... Por
favor! – suplicou.
– Já fui longe demais, não há como voltar
atrás.
– Nunca é tarde demais, por favor!
– Eu vou te dar um pano e você morde. Só te
peço que seja forte, você tem aguentado bem até
aqui.
– O que vai fazer?
– Seja forte, apenas isso...
Dizendo essas últimas palavras, Marlon
pegou a faca que estivera amolando e se dirigiu
até Tânia. Ela mordeu o pano, antecipando o que
aconteceria. O homem cortou o tecido na parte
superior da camisola, expondo um dos seios da
mulher, que permaneceu completamente sem
reação. Quando ela menos esperava, ele segurou
firme o seio com uma das mãos e passou a faca
no local, como se estivesse tirando um bife.
Tânia urrou de dor e seus dentes quase
trincaram ao morder o tecido, que a impediu de
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arrancar a própria língua.
Pegando a fatia de carne cortada de sua
vítima, Marlon deu-lhe as costas e se dirigiu para
o fogão, onde uma frigideira com óleo repousava.
Acendeu o fogo, atirou ali o pedaço da mulher e
começou a fritar a carne, que exalou um cheiro
característico. Com horror, Tânia observou o
macabro ritual. Viu quando o homem temperou
sua carne, colocou-a em um prato e comeu. Era
inimaginável aquilo. Qual não foi o espanto da
mulher ao ver seu sequestrador pegar
novamente a faca e dirigir-se até ela. Lá se foi um
pedaço do outro seio.
“Um bife de cada seio. E certifique-se de extirpar
os mamilos!” – estava escrito no aplicativo de
mensagens.
Novo urro, novo pedaço de seio na frigideira,
tempero, garfo, faca e Marlon se alimentando de
carne humana. Porém, só isso não bastava ao
sádico que dava as ordens. O sequestrador foi
mais uma vez até a vítima e tirou um pedaço de
sua barriga. A mulher gemeu e desmaiou. O
homem mal conseguia olhar para ela. Somente
alguém em uma condição muito desesperadora
teria chegado até ali. E essa era a situação dele:
desesperadora.
Ele foi até o fogão, fritou o terceiro bife.
Preparava-se para comer quando sentiu algo
espetando seu pescoço. Assustado, virou-se para
ver a mulher coberta de sangue e fezes
segurando uma seringa. Ele imaginou que ela
poderia ter pegado o sonífero. Mas como? O
medicamento estava na geladeira. Marlon olhou
para cima do armário. Sua seringa ainda estava
ali. Como era possível?
– O quê? Como? O que significa isso? – o
homem estava confuso.
Não deveria demorar mais que alguns
segundos para o remédio fazer o devido efeito.
Contudo, o sono não se abateu sobre ele. Seu
olhar estava cada vez mais perdido.
– O que você fez? Como conseguiu essa
seringa? O que injetou em mim? O sonífero... O

sonífero está na geladeira... Você não chegou
nem perto dela...
Mesmo despedaçada, destruída, Tânia
conseguiu esboçar um sorriso doentio. Para
Marlon nada fazia sentido. Como ela poderia
sorrir se estava naquele estado?
– Não foi apenas você que recebeu um
bilhete amarelo...
– Co-como? – gaguejou.
– Você não é o único na Terra com
problemas aparentemente insolúveis – Tânia
dessa vez gargalhou, um riso misturado a um
choro histérico.
Marlon engasgou; seu olhar voltou à vida,
mostrou um terror nunca antes experimentado.
Ele não conseguia compreender o tipo de jogo
doentio em que havia se envolvido. Percebendo a
surpresa genuína no rosto do homem, Tânia
continuou.
– Eu não acreditei que pudesse existir um ser
humano tão asqueroso quanto você. Imaginei
que o meu algoz, seja lá quem fosse, não seria
capaz de fazer as coisas que me foram ditas...
– Então, você... Você sabia? – aquilo se
tornou ainda mais absurdo na mente do homem.
– Você sabia de tudo o que iria acontecer? Como
é possível?
– As instruções diziam o que eu passaria,
tintim por tintim... Eu deveria permitir que me
sequestrassem,
que
me
torturassem...
Afogamentos em um primeiro momento, me
informou o estranho no WhatsApp; depois,
queimaduras e canibalismo... Eu realmente não
imaginei que alguém seria capaz de chegar a
tanto. Estou enojada! Você é um monstro, seu
maldito!
– Você não compreende, esse não sou eu...
Não sou assim, não sou uma má pessoa... Se você
estivesse em minha situação...
– Bem que o sujeito me falou quando
duvidei: “Não existe nada no mundo que alguém
já não tenha feito ou que pelo menos uma pessoa
não esteja disposta a fazer.” O ser humano é o
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animal mais bestial que existe...
– Essa seringa... – Marlon repentinamente se
lembrou da picada que sentira no pescoço. – De
onde você tirou, como a conseguiu?
– Estava comigo o tempo todo, tudo fazia
parte desse jogo bizarro no qual nos metemos –
Tânia respondeu friamente, era sua vez de
aterrorizar Marlon.
– O que tinha aí? O que você injetou em
mim?
– Segundo me foi informado, um veneno que
age em trinta minutos.
Desesperado, Marlon começou a esfregar a
cabeça e a andar de um lado para o outro.
– Você não entende. Não pode fazer isso.
Minha filha, minha filha vai morrer se eu não
voltar para casa.
– Uma filha? – Tânia se espantou. – Você tem
uma filha? Por que ela vai morrer?
– Minha filha está internada no hospital
municipal, ela tem uma grave doença há alguns
anos. Perdi tudo o que tinha tentando salvá-la.
Você precisa compreender... Disseram que me
dariam dois milhões se eu fizesse essas coisas
horríveis. Não tive escolha. Eu não fazia ideia,
não fazia mesmo. As ordens eram passadas
diariamente. Não queria fazer, mas voltar atrás
era impossível. Sem esse dinheiro, minha filha
vai morrer em alguns dias. Por favor, me diga o
que fazer para interromper o efeito do veneno.
– Sinceramente não sei. E eu jamais teria me
submetido a tudo isso e chegado a esse estado
deplorável se também não tivesse uma causa
urgente.
Vendo que estava sem saída, Marlon se
atirou contra a debilitada Tânia, derrubando-a
no chão. Correu até a sala, pegou o molho de
chaves que repousava sobre a mesa velha e caçou
nervosamente a que abriria a porta da casa.
Achou e saiu, levando consigo também a chave
do carro.
Três dias antes, ao sair de casa, Marlon
percebera uma chave a mais em seu chaveiro.

Intrigado, pensou que se tratava de algo
importante. Imaginando que pudesse depender
dela para alguma coisa, parou em um chaveiro
no caminho e fez uma cópia. Talvez aquela
presença de espírito salvasse sua vida.
Salvaria, se Tânia não o surpreendesse
tentando, desesperadamente, abrir a porta velha
do celeiro. Uma lâmina atravessou o braço do
homem, que urrou de dor. Ele não conseguia
compreender de onde a mulher tirava tanta
força, mas fato é que, após desferir o golpe, ela se
atirou sobre ele e o esfaqueou mais duas vezes. O
sangue fluía em grande profusão. Marlon tentou
se defender de mais um ataque; e teve a mão
dilacerada.
– Apenas me diga o motivo de tudo isso... –
Marlon gemeu.
– Ele queria saber se eu seria capaz de
aguentar... Foi isso o que me disse... Queria saber
até onde as pessoas eram capazes de ir, o que
poderiam suportar e fazer diante da motivação
certa...
– O que te moveu? – Marlon perguntou,
dando o último suspiro; não resistiu ao golpe que
perfurara sua artéria femoral, fazendo o sangue
jorrar com muita rapidez.
Exausta e dolorida, Tânia se jogou no chão
ao lado daquele que lhe infligira imenso
sofrimento. Não tardou para que um carro
aparecesse. Dois homens desceram. Um deles
colocou o corpo de Marlon no interior do veículo
enquanto o outro ajudava a mulher a entrar em
seu próprio carro. Os dois automóveis saíram do
local em alta velocidade.
Tânia acordou. Não sabia onde estava, mas
logo reconheceu o lugar que se acostumara a
frequentar. Os aparelhos ligados ao seu lado, a
cama e as janelas não deixavam dúvidas: estava
no hospital municipal.
– Que bom que acordou, Tânia. Estávamos
muito preocupados.
– Há quanto tempo estou aqui, doutor?
– Cerca de três dias. Seus ferimentos eram
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muito graves, então a mantivemos sedada.
– Minha nossa! Como está o Henrique? Como
está o meu filho? – ela tentou se levantar.
– Acalme-se, não se levante, você ainda está
muito debilitada. O que, afinal, aconteceu
contigo? – ele indagou.
– Não sei, doutor, não consigo me lembrar de
nada – mentiu.
– Bem, conversaremos melhor sobre isso
posteriormente. Sobre o Henrique, vim
justamente falar sobre ele...
– O que houve, como ele está?
– São boas notícias, na verdade. Recebemos
um coração para realizar o transplante. Seu filho
terá uma nova vida daqui em diante! – o médico
sorriu.
– Assim de repente, doutor?
– Infelizmente uma de nossas pacientes, a
Rafa, faleceu esta manhã. Ela tinha uma doença
muito grave e seu pai não arrumou o dinheiro
para pagar o tratamento em um hospital
particular da capital, onde poderia ter uma
chance. Ele sumiu há alguns dias, mas tinha

deixado um consentimento assinado para a
doação dos órgãos da menina caso o pior viesse a
acontecer.
Tânia começou a chorar. Aquilo pelo que
tanto lutara estava prestes a se realizar.
– Como posso agradecê-lo, doutor?
– Ora, não se preocupe com isso.
– Quando poderei ver o Henrique?
– Normalmente não são permitidas visitas
logo após a cirurgia, mas vou abrir uma exceção
para você. Tome, basta entregar este cartão ao
enfermeiro-chefe e ele o deixará entrar na UTI.
– Obrigada, doutor! Deus lhe pague!
O médico sorriu e se retirou do quarto. Tânia
observou seu passe livre para ver o filho, um
cartão no qual se lia:
“Permitam que esta senhora veja o menino
Henrique após o transplante.
Sem mais,
Doutor Aristóteles Fernandes
CRM: 51.3497-0”
■ ■ ■
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Este conto infantojuvenil tirado da antologia
“Aquela Casa” é um chamado para o jovem que
gosta de histórias assustadoras e está à procura
de uma porta de entrada para a literatura de terror
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– MERDA – RECLAMOU Bob.
– Você me deve um real – falei. – Você disse ‘merda’.
A casa era acinzentada, uma construção que misturava madeira com
concreto. O quintal estava seco, uma árvore encontrava-se morta na
calçada.
– Alguém vai ter que pular – Magrelão avisou.
Alto, magro e desengonçado, não aparentava ter apenas doze anos,
como o resto do grupo. Todos deram um passo para trás em sinal de que
ninguém era louco para fazer isso.
O vento batia numa das janelas da casa e a fazia ranger. A porta estava
semiaberta, ninguém morava lá havia anos.
Pé de Chinelo disse:
– Minha mãe falou que as pessoas que tentavam alugar a casa eram
assombradas pelo resto da vida.
Olhamos para ele. Embora tivesse a mesma idade dos demais, Pé de
Chinelo parecia ser mais novo. Diferentemente de Magrelão, ele era baixo,
meio curvado e tinha uma voz fina e mansa.
Bob falou:
– Quem chutou pega.
E todos olharam para mim.
– Espera... – respondi. – Tecnicamente não chutei. A bola bateu no pé
com tanta força depois que o Pé de Chinelo chutou, que caiu na casa.
A bola havia atravessado uma das vidraças.
Eles me olhavam como se não pudessem engolir aquela desculpa.
Magrelão, sentado por saber que era horrível ficar olhando para cima
quando falávamos com ele, pôs-se de pé, caminhou até o portão
escancarado e o empurrou.
Como nos filmes de terror, o portão gemeu em meio ao som do vento
passando pela grama seca.
– Vamos todos. Quem ainda quiser minha bola emprestada vai ter que
buscá-la comigo.
Todos se olharam. Pé de Chinelo caminhou logo atrás de Magrelão. Bob
o seguiu fazendo um sinal da cruz e eu fui atrás. Estávamos entrando em
território desconhecido.
– Devemos bater na porta? – Bob perguntou.
Magrelão disse:
– Ninguém mora aqui há anos. A gente entra, pega a bola e sai
correndo.
“Ótimo plano”, pensei.
Próximos à porta semiaberta, Magrelão gritou um “olá” bem alto.
Magrelão berrou, perguntando se tinha alguém em casa. Todos riram,
menos Pé de Chinelo, que falou:
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– Pessoal, melhor não fazermos isso.
– Cara, com o que você está preocupado? – perguntei. – Ninguém mora
aí.
– Esse é meu medo, e se alguém atender?
Um calafrio passou pela minha espinha e arrepiou os pelos da minha
nuca. O mesmo deve ter acontecido com eles, pois sacolejaram o corpo de
repente. Então Magrelão gritou:
– Viemos pegar a bola. Essa que caiu na cozinha.
A porta se abriu. Uma moça alta saiu de lá, arrumada, com cabelos
presos em um grande coque no alto da cabeça, bochechas rosadas e olhos
verdes. Ela disse:
– Ali é minha sala, querido.
Ficamos pálidos, mortos de medo. A mulher parada à nossa frente
segurava a bola em uma das mãos. Meu corpo tremia, pois eu não entendia
o que estava acontecendo. Me virei para correr dali. E vi um gramado verde.
A árvore, antes morta, estava enorme, com muitas folhas. Havia gnomos
pelo jardim florido, uma mangueira com furos esguichava água nas plantas.
Um cachorro descansava em sua casinha. E uma menininha de uns cinco
anos estava sentada numa caixa de areia.
– Eliza, não come areia, minha filha – a moça gritou, caminhando em
direção à criança.
Ainda pasmos, ficamos nos fitando. Não demorou muito até um homem
barbudo aparecer na porta. Alto, ombros largos, cabelo ralo e barba grossa.
– Bom dia, rapazes! Vocês moram na vizinhança? Eu nunca tinha visto
garotos brincando por aqui.
Ninguém abriu a boca. Então expliquei que morávamos na parte de
cima da rua. Falei, não sei por que razão, onde estudávamos, o que fazíamos
e quem eram nossos pais. O homem não conhecia nenhum deles nem o
nome da escola, disse nem saber que havia uma naquelas redondezas.
A mulher vinha segurando no colo a garotinha, com uma das mãos
limpava a terra em volta da boca da criança.
– Vocês querem tomar um refresco?
Ninguém sabia o que responder. Apenas ficamos olhando um para o
outro.
Estávamos morrendo de sede. Então Pé de Chinelo disse com sua
vozinha fina e calma:
– E-eu gostaria de usar o banheiro.
Todos nos viramos para ele, perplexos. Mas não podíamos julgá-lo,
também estávamos loucos para fazer xixi.
A mulher, com um sorriso doce e uma leve inclinação de cabeça,
respondeu:
– Ah, querido, pode ir. Siga por ali e vire à esquerda – apontou para um
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corredor longo.
Ele entrou, e o resto de nós foi atrás. A casa por dentro era nova, com
móveis planejados, armários se encaixando nos cantos das paredes,
televisão embutida, sofás de couro. A janela por onde a bola passou não
estava quebrada. Fomos para a cozinha tomar o refresco. A geladeira era
enorme. O homem barbudo disse que era um contador. Naquele dia
resolveu trabalhar em casa para ficar um pouco com a família. A mulher já
tinha sido professora. Ela mencionou o nome de uma escola que nunca
tínhamos ouvido falar. A menina estudaria lá quando ficasse maior.
Caminhamos pela casa até a porta do banheiro. Pé de Chinelo ainda
estava lá.
– Quer apostar que ele está batizando a privada – cochichou Bob, dando
uma risada silenciosa.
Um atrás do outro, ficamos esperando Pé de Chinelo acabar para
usarmos o banheiro também. Magrelão saiu da fila e foi até a janela no fim
do corredor.
– Caraca, olha o tamanho dessa piscina! – admirou-se, dando pulinhos,
e veio puxar meu braço. – Adam, olha só isso, que delícia deve ser no calor.
Eu não sabia nadar, então não fazia muita diferença para mim.
O homem, vendo a empolgação de Magrelão, disse:
– Gostou? – ele coçava a barba. – Que tal voltarem aqui depois de
amanhã para nadarem nela?
Magrelão abriu um sorriso, ficou animadíssimo, concordou na hora e
fez todos nós concordarmos também. Lá do banheiro, Pé de Chinelo gritou
que estava de acordo também.
Não demorou muito para ouvirmos a descarga. Ele abriu a porta e saiu.
Mas ninguém conseguiu entrar depois.
A mulher nos acompanhou até o portão. Alta e cheia de classe, contou
coisas que não conhecíamos. Falou sobre um tipo de pássaro que não
consigo recordar, disse ter visto na tevê que o clima iria logo mudar. A mãe
e sua garotinha ficaram no portão balançando as mãos abertas, despedindose de nós.
Enquanto nos distanciávamos, Magrelão comentou:
– Que loucura foi essa?
– Não faço ideia, mas sei que não vou nadar naquela piscina – respondi.
Magrelão se espantou e me deu um empurrão:
– O quê? Como assim? Vai deixar seus companheiros aproveitarem uma
água fresca e tomarem refresco sozinhos?
– Bom – Bob começou a dizer —, eu tenho médico depois de amanhã,
então não vou para a aula. Pelo que conheço de minha mãe, ela não vai me
deixar sair para a rua.
– Espera, ninguém achou estranho uma casa velha ficar nova de
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repente? – perguntei. – Alguém lembrou de pegar a bola?
Olhamos em volta, um para a mão do outro, e ninguém estava com a
bendita bola. Corremos de volta. Batemos palmas, gritamos. Mas ninguém
atendeu. Era apenas uma casa vazia e velha novamente.
Magrelão sugeriu:
– Vamos entrar para pegar?
– Eu vou embora – respondi.
Todos me encararam, parecendo que queriam me apedrejar, até porque
foi por minha culpa que a bola caiu lá dentro. Pela segunda vez entramos
pelo portão que rangia. Pela segunda vez batemos à porta, mas ninguém
nos atendeu. Entramos.
Tudo estava quebrado, o jardim não ficou verde, a árvore não renasceu
e a casa encontrava-se vazia.
Caminhamos pela sala destruída, cheia de ratos e aranhas. Havia uma
janela estilhaçada. A bola tinha entrado por ali.
– Será que estivemos em um tipo de mundo paralelo? – perguntou Bob,
levantando uma tábua e vendo as formigas correrem pelo chão.
– Não sei – Magrelão respondeu —, mas espero que depois de amanhã
role a festa na piscina.
Entramos na cozinha vazia, com bichos correndo para os buracos
escuros nas paredes. O corredor estava diferente. No final dele, uma escada
de madeira no lugar da janela.
Pé de Chinelo pisou no primeiro degrau, que rangeu alto. Ele se
alarmou:
– Vocês pretendem subir nisso?
Ouvimos a bola pulando no segundo andar. Ela quicava cada vez mais
rápido, como se alguém estivesse batendo nela.
Magrelão pôs o pé na escada assim que ouviu o som. Olhou para trás e
viu nossa cara de espanto.
– Essa bola foi cara demais – disse e correu escada acima.
De repente, um silêncio. Então algo desceu rolando pela escada,
quicando em cada degrau. Uma bola peluda. Quando parou diante de nossos
pés, notamos que era a cabeça de Magrelão.
Todos gritaram e correram em disparada na direção da saída. Olhei em
volta, estava sozinho. Apenas silêncio. Eu podia ouvir o som da minha
respiração, os batimentos acelerados do meu coração.
Chamei alto:
– Pessoal?!
Ouvi passos na escada. Ao correr, vi as pernas do Pé de Chinelo nos
degraus. Voltei.
– Meu Deus, Pé, vocês estão me zoando? Sei que foi minha culpa a bola
cair aqui, mas isso já é demais!
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Quando me aproximei, notei que o corpo dele não estava lá, apenas as
pernas até um pouco acima da altura dos joelhos. Elas desciam os degraus
uma de cada vez. Em desespero, me joguei contra a janela quebrada.
Caí sobre a grama, ralando costas e braços. Senti um toque e me afastei.
– Calma, garoto.
Era a mulher.
– Você está machucado?
À minha volta, tudo estava lindo novamente, a árvore, o quintal.
Me levantei. Ela tentou tocar meu rosto. Gritei os nomes de meus
amigos. Ninguém respondeu, mas ouvi risadas vindo do fundo da casa. A
mulher me olhou:
– Vamos, junte-se a eles.
Eu a acompanhei sem entender em que merda estava me metendo.
Passamos por uma pequena porta de madeira que escondia a parte dos
fundos. Eu continuava escutando os risos de meus amigos. Também podia
sentir o cheiro de churrasco que vinha lá de trás, ouvir o som da água da
piscina.
Mas o cenário era bem diferente do que meus ouvidos indicavam. A
água estava verde, não dava para ver o fundo da piscina. Dentro dela,
estavam o corpo de Magrelão sem a cabeça e o de Pé de Chinelo sem as
pernas, ambos boiando em meio a toda aquela sujeira. Tudo era cinza e
preto, sujo. Procurei a mulher que me acompanhava, mas não a achei. O
silêncio tomou conta novamente do lugar. Corri em direção à porta pela
qual tinha entrado ali. Ao passar por uma janela, percebi um vulto atrás
dela. Pelo vidro, notei Bob saindo pela porta da frente.
Corri gritando seu nome. Corri o mais rápido que podia. Consegui
alcançá-lo. Coloquei a mão em seu ombro, tentei controlar a respiração.
Mas meu coração estava acelerado demais, não tinha como me acalmar.
Virei Bob em minha direção e perguntei se ele estava bem. Sangue começou
a vazar de seus olhos. Sangue e areia, que também passaram a sair de sua
boca, como se aquilo nunca tivesse um fim. Seu corpo se atrofiou em um
punhado de carne vazia. Recuei em pânico, minhas mãos suavam, as pernas
não queriam correr. Fui saindo do quintal de costas. Logo cheguei à rua. O
gramado verde estava morto; a árvore, seca. Aquilo parecia loucura.
Peguei o celular e liguei para o número do Magrelão. Um toque alto
veio do fundo da casa. Meu corpo se arrepiou.
Sentei sobre o asfalto quente. Nesse instante, a porta da casa se abriu
devagar. Pude ouvir a bola lá dentro. Ela saiu quicando, até que parou em
frente aos meus pés.

■ ■ ■
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Literatura: uma linguagem para todos os temas
por William Ribeiro
Nascido em Franca/SP, graduou-se em História no ano de 2010 e cursa Psicologia na UNIFRAN. É autor
do livro “Olhos Vendados” (2015). Pela Verlidelas, lançou “O Matador e o Peregrino” (2018), romance
histórico ambientado na Guerra de Canudos. Também integra diversas antologias da editora.

INEQUIVOCAMENTE, A LITERATURA é um pujante instrumento artístico e social, que deve ser
capaz de retratar e se estender em qualquer
tema, sobretudo política e religião, duas questões
dinâmicas em nossa história. Com efeito, admitindo a literatura como essencial ao desenvolvimento humano, suas raízes não poderiam excluir esses dois assuntos tão relevantes. Segundo
Louis de Bonald, “a literatura é a expressão da
sociedade, como a palavra é a expressão do homem”. Sob essa ótica, a literatura deve ser um
meio de expressão livre, pela qual os autores têm
o direito de sustentar visões sobre temas que
muitos entenderiam como intocáveis.
Infelizmente, alguns livros serviram a senhores e projetos dúbios, em uma conexão nefasta entre escritores, jornalistas e estados totalitários que intentaram, acima de tudo, forjar
verdades para o público em geral. Devido à gênese convulsiva do século XX, a literatura rumou por trilhas obscurecidas pela ideologia e pela manipulação. Centenas de obras foram usadas
como ferramentas de desinformação financiadas
pela elite de governos despóticos. Os exemplos
de John Reed, com seus relatos radicais e apaixonados, ou de Maiakovski e seus poemas irreais
são irrefutáveis quanto à manipulação de palavras em favor de verdades enviesadas, no caso
posteriormente desmentidas por vasta documentação histórica organizada por homens como Richard Pipes. De fato, houve um enfático
movimento de contraposição, que avançou do
âmbito acadêmico para todas as esferas sociais,
em resposta àquelas publicações. O compromisso
de combater criações que eram meros folhetins
de partidos fez despontar nomes como os de

Alexander Soljenítsin e Xinran. George Orwell,
por vez, com sua narração simples e resoluta em
“A Revolução dos Bichos”, criou um mundo metafórico no qual os personagens impõem uma
revolução violenta que referencia o estado soviético. Stalin e Trótski são eloquentemente satirizados. O mesmo fez Bulgákov em “O Mestre e
a Margarida”, também abordando as décadas stalinistas. No contexto africano, Mia Couto revelou muito do cotidiano histórico de Moçambique, um país assolado por disputas entre colonizadores e o governo local, ambos corruptos e
perigosos. Na profusão de metáforas e em meio a
uma dissolução emocional, o leitor pode compreender a extensão do que ocorreu a pessoas sem
voz, cujos passos estão descritos nas comoventes
obras “Terra Sonâmbula” e “O Último Voo do
Flamingo”.
A ligação entre a literatura e o real também
foi promovida por Umberto Eco em seu corajoso
“O Nome da Rosa”, cuja história muitos membros
da Igreja abominaram publicamente; havia exagero e negridão proposital, disseram. Os detalhes
concernentes à instituição católica e seus costumes medievais contraditórios sempre estiveram à espreita, presos à esfera acadêmica, mas
Eco os popularizou com sucesso, sem ter a distorção histórica como um pressuposto.
Se a literatura só for validada em fatos ficcionais, ela acabará não sendo a linguagem do homem e nem contemplará a História, que sobrevive da proteção de aspectos intimamente conectados ao real. Privada de alguns temas, a literatura estaria condenada à censura e à separação
de tudo o que é explícito e tangível, daquilo
que nos forma como cidadãos.
■
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Não há literatura sem ideologia
por Fabio Shiva
Músico, escritor e produtor cultural. Autor dos livros “Favela Gótica”, “Diário de um Imago”
e “O Sincronicídio”, dentre outros. Coautor e roteirista de “ANUNNAKI – Mensageiros do
Vento”.

HÁ 2.400 ANOS, ARISTÓTELES definiu o homem
como um “animal político”. Com isso ele quis
dizer, em resumo, que toda ação humana é fundamentalmente política. O ato de escrever é político. Não há como fugir disso.
Da mesma forma, toda ação humana é
impregnada de ideologia. É impossível escrever
uma simples frase que não traduza algum tipo de
visão do mundo. Todo e qualquer texto expressa
a ideologia de quem o escreveu – seja essa ideologia consciente ou não. Isabelle Stengers, em
seu livro “Quem Tem Medo da Ciência?”, afirma
categoricamente que não existe ciência sem ideologia. Imagine, então, uma literatura sem ideologia! É algo virtualmente impossível, uma espécie de bicho de sete cabeças... sem pé nem
cabeça!
Essa imagem de uma criatura absurda pode
nos ajudar a visualizar o momento político que
vivemos atualmente, marcado por uma verdadeira guerra ideológica que ataca o próprio
significado das palavras, gerando muita confusão
mental e emocional. Por exemplo, palavras
muito presentes no debate político brasileiro de
hoje, como “comunismo”, “liberalismo”, “conservadorismo”, “direita”, “esquerda”, foram
muito dissociadas de seu sentido original e
passaram a ter significados diferentes de acordo
com o grupo que as utiliza, às vezes variando até
de indivíduo para indivíduo. Isso demonstra a
relevância e a atualidade de uma reflexão sobre a
ideologia na literatura.
Pois faz parte dessa estratégia de subversão
do sentido das palavras propostas medonhas
como a da “escola sem partido” ou da “cultura

sem ideologia”. Tais sugestões nascem da desinformação, na melhor das hipóteses. Uma ação
que se propõe “sem ideologia” está, na verdade,
apenas afirmando a ideologia do grupo dominante como sendo a única correta e, por extensão,
banindo todas as visões de mundo diferentes da
oficial como erradas ou até ilegais. Na pior das
hipóteses, tais propostas são manipulações intencionais que serviram, no passado, para legitimar crimes hediondos contra a humanidade.
Não existe texto sem ideologia. O que há são
textos bem ou mal escritos. É perfeitamente
possível apresentar um posicionamento político
ou religioso de forma explícita e produzir literatura de qualidade. Bons exemplos não faltam:
“Utopia”, de Thomas More, “1984” e “Revolução
dos Bichos”, de George Orwell, “Admirável Mundo Novo”, de Aldous Huxley, “O Conto da Aia”, de
Margaret Atwood, “Capitães da Areia”, de Jorge
Amado.
Existem, da mesma forma, abundantes
exemplos de boa literatura em que o posicionamento ideológico não é tão evidente, mas se revela a partir de uma leitura mais atenta. Cito,
apenas para oferecer alguns modelos, “A Montanha Mágica”, de Thomas Mann, “Mrs. Dalloway”,
de Virginia Woolf, e “São Bernardo”, de Graciliano Ramos.
O que a literatura não deve fazer, sob pena
de se tornar má, é ser panfletária. Quando o
autor assume a pretensão de dar aulas ao leitor,
não há qualidade de prosa que resista. Esse, verdadeiramente, é o grande pecado a ser evitado,
independentemente da ideologia de quem
escreve.
■
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Literatura e ideologização: um casamento nefasto
por Sergio Carmach
Autor de “Para Sempre Ana”, livro indicado na categoria "melhor romance" do Prêmio Literário
Codex de Ouro 2013. É também editor, revisor de textos e advogado.

IDEOLOGIZAR A LITERATURA é transformar um
livro em plataforma de difusão impositiva de
determinada doutrina com o objetivo de desqualificar uma forma de pensar contrária e arrebanhar seguidores. Política e religião são temas
bastante suscetíveis a esse fenômeno, mas a presença deles em uma obra não significa necessariamente que seu autor está ideologizando. O simples elogio, a simples crítica ou a espontânea descrição
do real não é ideologizar. Apresentar determinada visão de mundo de forma natural, como mero
elemento de uma história, também não. A ideologização exige adversário, luta, maniqueísmo.
Ideologizadores afirmam que seus textos estimulam a reflexão, embora tentem conduzir o
leitor a certo pensamento. A satisfação maior de
um autor assim é convencer, algo condenável,
pouco importando se defendem uma causa boa
ou ruim. Incitar reflexões é, na verdade, fazer alguém ponderar sobre visões diferentes. Refletir é
uma “virtude que consiste em evitar a precipitação nos juízos, a imprudência, a impulsividade
na conduta”, como bem define o Houaiss.
Por vezes, a literatura não ideologizada pode
ser vista equivocadamente como ideologizada.
Conforme se sabe, Jane Austen satirizava a nobreza rural da Inglaterra de sua época. No entanto, em seus livros não há demonizações de grupos e discursos em prol de uma nova ordem, e
sim um mero deboche, seja contra a hipocrisia
social, seja contra a então popular literatura gótica, em que jovenzinhas dependiam de um herói
para salvá-las. E o temperamento decidido e liberal de famosas personagens de Jane não é um artifício para fazer das tramas um palco de luta; é,
na verdade, um reflexo do íntimo da autora. Falando de Camus, uma antiga resenha de “A Pes-

te” no blog deste opinante diz: “O que é mais valoroso para o espírito? A felicidade pessoal ou ajudar a coletividade em um momento de crise? E
do que o espírito mais necessita nesse momento
de crise? Dos dogmas religiosos ou do pensamento racional?” Ponderações assim surgiram porque o livro não toma partido abertamente no
embate entre visões antagônicas. Ele apenas leva
o leitor à reflexão. Em “A Revolução dos Bichos”,
o socialista e politizado George Orwell compromete o próprio lado ao satirizar as distorções do
regime soviético. E faz isso sem afagar o capitalismo. A obra, aliás, serviu de base para Roger
Waters, do Pink Floyd, construir “Animals”, que
critica justamente esse sistema, e não o comunismo. É um livro que pode ser usado por capitalistas contra comunistas, por socialistas contra capitalistas, por socialistas contra socialistas... Então, é ideologizado ou apenas trata de ideologia?
A ideologização, por sua vez, pode ser encontrada não só em livros ideopatas, como também em detalhes de qualquer história. A iluminação de Levin em “Anna Karenina”, de Tolstói, e
a Bíblia no final de “Crime e Castigo”, de Dostoiévski, parecem surgir como um chamado à conversão, como se os autores dissessem: “A fé deve
triunfar na luta existencial travada em nosso íntimo.” Mas a ideologização clássica toma de assalto uma obra inteira. A apresentação da antologia “Antifascistas” diz: “Um livro que se propõe a
ser mais um instrumento na futura disputa pela
narrativa e pelos afetos”. Cada um que julgue se
aí há ou não semelhança com Orwell.
Em resumo, a literatura ideologizada tenta
doutrinar, induzir; a não ideologizada, mesmo o
autor tendo opiniões, trata o leitor com respeito
e provoca nele verdadeiras reflexões.
■
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