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O medo é um dos sentimentos mais
antigos. 
Uma das ferramentas de sobrevivência
humana, de desenvolvimento das nossas
relações, para o melhor e o pior, e
também da nossa imaginação e crença. 
Ele acaba formando nossas histórias,
refletindo os nossos anseios e formando
nossas identidades. 
O medo, sendo um sentimento universal,
se transforma nas diferentes maneiras de
contar histórias, seja na forma de lendas
locais ou de longos romances que criam
os monstros e assombrações que
ressoam em nossas mentes por décadas e
séculos. 
E, às vezes, esses medos humanos
tomam formas de relatos mais
específicos, mais pessoais e que foram
feitos para serem compartilhados, para
serem contados em reuniões de amigos,
em bares e com quem nós conseguimos
nos relacionar. 
Os causos de visagem fazem parte deste
tipo de história que transmite o nosso
medo, o transforma numa realidade e
remonta à nossa realidade de pessoa
nortista. 
Os causos de visagem são parte da
existência nortista, eles são parte dos
nossos terrores. O medo pode ser
universal, mas a forma de contá-lo e de
transformá-lo é única e local. 
Quando falamos de causos de visagem,
estamos tirando o medo da órbita
universal e localizando-o. 

E por qual razão não deveríamos fazê-lo?
Diversas obras aclamadas trazem o seu
próprio regionalismo e se enriquecem
com as especificidades de sua cultura. 
Desde extravagantes representações do
paganismo na mídia, como no horror
psicológico de The Wicker Man (1973), os
símbolos de bruxaria e folclóricos em A
Bruxa (2015) ou as tradições nórdicas em
Midsommar (2019), temos elementos
estrangeiros, brancos e europeus que são
considerados merecedores de atenção e
crédito apenas por serem retratados,
enquanto que, dentro de nosso próprio
país, representar o nosso próprio folclore
(e aqui me refiro ao conhecimento do
povo construído, e não necessariamente
às tradições, cosmologias e
conhecimentos dos povos originários)
como algo menor e até mesmo risível. 
O conhecimento do povo e o
reconhecimento dele nos transforma e
também nos forma, mas também não é
valorizado ou respeitado. 
Parece existir um profundo medo de
retornar às raízes de nossa identidade, de
negar as tradições e costumes que
existiram por gerações dentro de muitas
comunidades e de celebrar as
características únicas de nossa gente
nortista. 
E, é claro, por outro lado, temos também
o medo de nos exotizar, de nos
transformarmos em um produto enlatado
e paródia de nossa essência para
consumo das massas. 

Medos humanos, fantasmas específicos
Felipe L. Cavalcante
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Mas não podemos deixar esse medo nos deter criativamente e não podemos nos deixar
afetar pelo olhar dominante em relação ao que somos. 
Devemos localizar nossos medos e compartilhá-los uns com os outros. 
Quando tomamos nas mãos nossa história e existência, não permitimos aos outros
contá-las por nós. 
Da mesma forma, quando tomamos nossos medos, ansiedades e demônios internos e os
tornamos nossos para contar histórias, passamos a compreendê-los de forma muito
melhor, aprendemos a lidar com eles. 

Os meus fantasmas são meus, e você não pode usá-los contra mim.
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És um dos grandes desbravadores do
gênero do terror no Norte do país. Pode
nos contar um pouco da sua luta pela
visibilidade da literatura nortista?

Se você cai no meio do deserto, tentar
sobreviver é o mais forte instinto da
nossa espécie. Não que Belém fosse um
deserto literário, pois a cena aqui era
forte quando comecei, no final dos anos
90, e muito antes disso. Academia do
Peixe Frito e gerações depois, a cultura
literária no Pará sempre foi intensa e
rica. Porém, no que diz respeito à ficção
especulativa, ao terror, sentia-me desta
forma. Tendo sido fortemente
influenciado pelo movimento musical de
Recife, o Manguebeat, com a metáfora da
parabólica enfiada na lama, queria fazer
algo com influências universais e, desta
forma, falar do meu regional. Mesmo que
o livro mais famoso paraense verse em
uma de suas duas partes a respeito do
sobrenatural, Visagens e Assombrações
de Belém não é um livro de terror, e sim
um livro memorialista que guardou
sabiamente as histórias da nossa cultura.
Mas como disse, mesmo que seja um
livro maravilhoso, não é terror. Então
esta luta por visibilidade não é altruísta,
é uma luta por um espaço meu, onde,
com o passar dos anos, percebi que
agregar seria uma forma de dar auxílio e
espaço que não tive no início da minha
carreira e ao mesmo tempo crescer junto
com a cena. A luta pela cena é a luta pela
visibilidade também da minha literatura. 

A palavra “também” é o segredo do
crescimento de qualquer cenário
artístico. Ninguém cresce sozinho e fica lá
por muito tempo.

Tuas primeiras publicações foram em
blogs e sites, sendo um dos pioneiros
nessa forma de publicação online e
gratuita. Como enxergas essas novas
modalidades, como a publicação
independente na Amazon?

Por mais que tenhamos um certo
romantismo com o livro impresso e que
todo autor e autora goste de ver seu
livro impresso, precisamos entender o
contexto atual, sempre. Quando
publiquei A Espiral, em 2000, Belém era
controlada por uma grande editora que
ditava quem seria escritor ou não.
Então vi a possibilidade de visibilidade
neste terreno desconhecido da
indústria literária e publiquei, mas já
escrevia textos para fóruns de BBS e
internet desde 95. Você se adapta e faz.
Eu acredito que há vantagens inerentes
no e-book. Por exemplo, tenho uma
grande amiga que é pessoa cega e
finalmente conseguiu ler meus livros no
formato e-book, coisa que com o
impresso é difícil, já que impressões em
Braile são quase inexistentes hoje no
Brasil. Há também a questão de ser mais
barato, o que democratiza a leitura e o
livro pode alcançar mais pessoas, em
geral. Claro que há fatores negativos,
como a escravidão do algoritmo, mas 

Andrei Simões: “Os fios invisíveis que movem a existência
e o sobrenatural é apenas parte da vida”

entrevista por Giu Yukari Murakami
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te da minha vida adulta andando por toda
esta cidade, por muitas e muitas
madrugadas, e as coisas que vi e ouvi são
certamente material para meus livros.
Sejam as visões dos vivos, sejam as visões
do que não deveria estar ali.

Como nasceu a inspiração para a
antologia Belém das Sombras, que reúne
autores belenenses para trazer narrativas
do terror sob e sobre o solo de Belém do
Pará?

Pra mim o sobrenatural é parte da minha
vida, não apenas na literatura. Escrevo
terror como uma consequência da visão
holística que tenho de mundo. Mesmo
seguindo o método científico na minha
vida profissional, vejo os fios invisíveis
que movem a existência e o sobrenatural
é apenas parte da vida, como o natural.
São complementares, a diferença é que o
natural é onde nossa visão alcança e o
sobrenatural é o passo além.
Belém das Sombras é sobre o mundo que
vejo desde criança e uma forma de reunir
pessoas queridas que encontrei ao longo
dos últimos anos. Uma forma de
demarcar um momento da nossa literatu- 

vejo atualmente como um caminho viável
e favorável.

O gênero do terror é uma constante no
Norte. Quase toda pessoa nortista
cresceu ouvindo histórias de visagens,
seja no interior ou nos centros urbanos.
Como essas memórias te influenciam
enquanto escritor?

O sobrenatural é uma constante, já o
terror eu não acho que seja uma
constante. São coisas diferentes. Passei
toda minha carreira sendo ridicularizado
e considerado um autor de subliteratura
por escrever este gênero, sendo que
minhas obras têm consistência filosófica
e bases narratológicas bem fortes. E não
só eu, o próprio Stephen King passou a
vida toda sendo considerado um autor de
segunda categoria, para começar a ter
algum respeito de uns anos para cá. Eu
diria que com a explosão do terror social
no cinema de Hollywood, que é um
fenômeno de menos de uma década,
agora que o gênero começa a ter algum
respeito. O paraense abraça o
sobrenatural, mas alguns ainda têm
preconceito com o gênero do terror,
como em qualquer parte do mundo.
De alguma forma, minha vida pessoal
sempre foi cercada de morte. E na busca
pelo entendimento da morte, acabei me
deparando com os mecanismos do medo,
não só para a sobrevivência da espécie
humana, mas de cada indivíduo, e isso
sempre me fascinou. A tanatologia e o
medo são meus objetos de estudo, seja
como artista, seja como cientista. Viver
em uma cidade sobrenatural abriu e abre
portas para minha vida e imaginação a
cada dia. Passei a adolescência e boa par-
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Enquanto autor de terror, tens algumas
dicas para quem escreve nesse gênero
repleto de subcamadas?

Atente-se à mensagem da obra, que é o
alicerce simbólico do gênero. Terror
precisa versar sobre o mundo real, com
uma mensagem simples no subtexto, mas
não se esqueça que a narrativa, que é a
camada superior e direta de uma obra,
precisa ser escrita com ritmos e
características. Discurso é importante, no
caso do que escrevo, fundamental, pois
faço terror social, mas só discurso não
basta; é preciso escrever bem e para isso,
produza, repita, estuda, produza de novo
e continue.

ra, falando sobre Belém e tentando ir
além dos clichês folclóricos que sempre
permeiam a palavra terror quando se fala
de literatura nortista. Fico receoso que
sejamos eternamente estereotipados, até
internamente, com esta associação de
folclore com terror. Por mais que possam
ser mesclados, não são a mesma coisa.
Terror é um gênero literário do reino do
simbólico, folclore é mitologia, é
culturalmente antropológico e
transcendente do aspecto literário. Então
o Belém das Sombras também foi uma
tentativa de estabelecer um terror
belenense, antes que algum projeto do
sudeste se aproprie e resolva fazer isso
pela gente, como normalmente fazem
com a cultura nortista. 
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Lembro que te conheci por acaso,
marcado em um dos seus fios no Twitter.
Era uma história bem-humorada sobre
um taxista que diz ao passageiro que ele
está morto, e ambos refletem sobre a
vida, a morte e o que vem depois. O que
desencadeou em você o interesse por
esse tema?

Costumo dizer que o escritor não escolhe
o tema, que é o tema que escolhe o
escritor. Desde que me entendo, todos os
meus escritos descambam para o gênero
do terror/horror, do fantástico ou da
fantasia. Obviamente sou capaz de
escrever sobre outros temas, talvez não
com a paixão que o horror/terror,
fantástico, despertam em mim. A
inspiração pesada, aquela que vem da
alma e faz sentido, essa vem sempre no
tema certo.

Vi que muitos dos teus relatos são coisas
que aconteceram na tua casa ou
inspirados em relatos que as pessoas te
enviam. Tu achas que as visagens são
coisa que acontece do mesmo jeito no
Brasil todo, ou aqui no Norte elas têm um
diferencial, sejam as formas que se
manifestam ou suas motivações?

No Twitter eu recebo histórias do Brasil
todo. Os relatos de visagens, dessas
coisas bizarras que acontecem no dia a
dia e jamais conseguimos explicar, isso
me chega do Brasil todo. Porém, percebo
que muitos relatos de outros locais care-

cem de um elemento mais pautado,
talvez, na natureza. Os relatos que recebo
aqui do Norte sempre têm um pouco das
presenças dos encantados do mato ou dos
que perambulam pelos rios. Acho
engraçado supor que essas presenças são
uma mistura forte da cultura indígena
local, do caboco amazônida, que se
buscou apagar durante muitos anos. E
algum momento, uma classe dominante e
destruidora buscou fortemente impor
sua visão sobre tudo. Agora, passados
anos, esses traços estão tão enraizado na
nossa personalidade que se tornaram
indissociáveis. O dominador/destruidor
foi embora, ou se transformou, e o
dominado/destruído, parece ter sido o
verdadeiro ganhador por meio de um
elemento singelo, que hoje é raiz de
grande parte de nossas crenças e do que
somos.

Em relação ao formato no qual tu
publicas, tu achas que o Twitter pode se
tornar uma tendência para escritores?
Para todo tipo de história? Que outros
caminhos as pessoas que escrevem
podem seguir hoje?

O Twitter se revelou uma plataforma
extremamente eficaz para publicação de
histórias. Permite, ao mesmo tempo,
proximidade com pessoas mais próximas,
mas, também, o acesso de um público
mais distante, que chega até você pelo
interesse no teu texto. Meu pai costuma
lamentar que o gênero literário “carta” 

Tanto Tupiassu “Os relatos do Norte sempre têm um pouco
das presenças do mato ou dos que perambulam pelos rios”

entrevista por Gabriel Yared
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morreu, pois ninguém mais escreve
cartas. Contudo, eu rebato, outros
gêneros literários surgem, e sempre dou
exemplo do fio no Twitter. Vejo muita
gente utilizando o Twitter para escrever
sobre história, política, divulgação
científica, publicações que, pela natureza
da plataforma, têm um alcance
gigantesco. Talvez isso signifique que
publicar textos no Twitter possa se
tornar uma tendência — da mesma forma
que, talvez, no futuro, tenhamos regras
mais formais sobre um possível gênero,
“fio”.
Sobre caberem todos os tipos de história,
por que não? Como disse, já vi fios dos
mais variados temas ganhando
repercussão e importância no Twitter. Se
o texto publicado tiver as mesmas
características que um bom texto deve
ter, em qualquer lugar, acho que as
chances de sucesso são grandes.
Por fim, acho interessante me deparar
com autores que jamais tiveram um livro
publicado e que, por conta das redes
sociais, acabam alcançando uma projeção
gigantesca. Plataformas como Medium,
Scrivv e outras, textos publicados em
Twitter ou Facebook, permitem que
escritores do mundo virtual tenham
milhares de leitores e, mesmo assim,
jamais tenham passado pelas
engrenagens de uma editora, ou pelas
prateleiras de uma livraria. Hoje os
caminhos são os mais diversos, com
diferentes formas de publicação — até
com publicação facilitada de e-books
pelos próprios sites que realizarão as
vendas.

E quanto ao teu podcast, o Um Conto e
Tanto, quando surgiu e qual foi a
motivação para a escolha desse formato?

O podcast foi descontinuado agora em
junho de 2021. Ficou exatamente um ano
no ar, de agosto de 2020 a junho de 2021.
Apesar de ter figurado na lista dos
podcasts mais ouvidos do Spotify Brasil,
de ter feito parte de diversas coletâneas,
de ter quase 200 mil downloads nesse
período, de ter milhares de inscritos nas
plataformas, o podcast não alcançou as
metas de financiamento e foi
descontinuado. Prova de que mesmo um
produto de qualidade, feito com todo o
esmero, pode não alcançar metas e ser
dor de cabeça.
Talvez também tenha pesado o fato de
que eu nunca fui consumidor de podcast,
não é uma mídia que me apeteça, pelo
que presumo que tenha faltado, da minha
parte, um quê de paixão. Aceitei o desafio
mais por conta de parceria com a
produtora, que cuidou de toda a parte
técnica e foi sempre maravilhosa,
extremamente profissional. Resolvi
arriscar. Fato é que estávamos pagando
para colocar episódios no ar, tendo gastos
cada vez maiores para entregar produto
de qualidade para ser consumido por um
público que só fazia aumentar.
Mas, sem retorno financeiro, a situação
ficou meio insustentável. Quem sabe um
dia o podcast retorne. Vamos ver como as
coisas avançam.
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FERNANDO GURJÃO SAMPAIO é escritor
e advogado público. Autor de Ladir Vai ao
Parque e Outras Histórias, livro ganhador
do prêmio literário da Fundação Cultural
do Pará na categoria Conto/2016. Escreve
no perfil @tantotupiassu, no Twitter, e
aos domingo no jornal O Liberal.

Quais livros de terror da Região Norte tu recomendas para leitories que querem sentir o
gostinho das visagens daqui?

Recomendo fortemente um livro que fez parte da minha infância e, em grande parte,
moldou quem sou hoje: Visagens e Assombrações de Belém, do Walcyr Monteiro,
escritor paraense, recentemente falecido, que escreveu uma espécie de bíblia das
diversas situações fantasmagóricas da cidade. Foi ele, em grande parte, quem
sistematizou locais assombrados, visagens de bairros e histórias maiores que recaem
sobre a cidade toda — com fotos e pesquisa profunda. O Walcyr, assim como eu, também
recolhia histórias que recebia dos leitores, mas o meio usado eram os jornais impresso,
nos anos 70/80. As pessoas mandavam cartas ou iam até a casa do Walcyr contar suas
histórias, e ele escrevia para o impresso. Talvez hoje o Walcyr tivesse uma conta no
Twitter e tivesse uns 500 mil seguidores, verdadeira influência do mundo sobrenatural. 
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Os gêneros terror e horror ainda são
considerados um nicho e tratados como
algo menor dentro da literatura e do
cinema, especialmente pelo fato de
serem gêneros baratos e populares.
Mas o fato de serem consumidos pelas
grandes massas não significa que sejam
despidos de qualquer profundidade,
afinal, o horror e o terror basicamente
lidam com o sentimento mais humano e
universal que conhecemos: o medo.
O medo, que é a força motriz nestes
gêneros, aqui também se reflete nos
anseios que temos enquanto sociedade e
esses medos (primais ou mais
complexos) são transmitidos para a
atmosfera macabra na figura do monstro.
E tais temas percorrem diretamente na
vivência queer.
Não é coincidência que o público queer
ama um filme de terror. Quero dizer,
olha só o culto que existe em torno de
American Horror Story (Ryan Murphy,
2011-presente) ou Penny Dreadful (John
Logan, 2014-2016), uma série conhecida
por adaptar personagens de horror
gótico vitoriano.
E se você não conhecer algum amigo gay
que tenha um filme de terror favorito,
seja Jogos Mortais (James Wan, 2004),
seja Eu Sei O Que Vocês Fizeram no
Verão Passado (Jim Gillespie, 1997),
Pânico (Wes Craven, 1996) ou Olhos
Famintos (Victor Salva, 2001), você está
mentindo...
O primeiro motivo aqui é um clichê: a
teatralidade.

Muitas pessoas sempre têm em mente o
famoso clichê que “gays amam teatro”, e,
de certo modo, isso é uma verdade, já
que nas artes e na teatralidade existe um
lugar de liberdade para a expressão de
identidade de gênero e sexualidade bem
maiores que em outros lugares, e no
terror também.
Os filmes de terror se banham e
glorificam o exagero, a teatralidade e o
drama.
O segundo motivo é a relação entre os
temas e como eles se manifestam
naquela obra.
Os gêneros do horror e do terror sempre
estiveram entrelaçados com as questões
de identidade, de questionamento da
realidade, de medo do desconhecido e o
medo dos próprios impulsos humanos.
Existem exemplos e mais exemplos de
como as questões identitárias dentro do
terror e do horror perpassam por uma
leitura queer.
Uma coisa importante de se falar é que a
intencionalidade dos autores com esses
temas não é necessariamente o que
precisamos trazer como foco, mas sim a
leitura que se faz dentro da obra, ou seja,
identificar esses temas e como podemos
trazê-los e relacioná-los comas questões
que são debatidas ou fazem parte do
nosso cotidiano.
E as questões e debates sobre as
identidades de gênero e sobre
sexualidade sempre nos cercam, mesmo
que jamais as percebamos ou como mol-

Monstros estranhos: o Horror e o Queer
Felipe L. Cavalcante
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moldam nossa existência e a percepção
que temos do outro.
E isso é algo que existe desde a origem do
terror e do horror.
Quando falamos do terror, podemos
traçar as origens do gênero desde o
movimento que houve na literatura
gótica. 
A literatura gótica, como qualquer
movimento literário, não surgiu isolado
no seu próprio mundo, mas carregou
vários elementos de outros movimentos
da época, como, por exemplo, o foco no
indivíduo que vem do início do
Romantismo e a abordagem de temas
mais sombrios do eu (o medo, a loucura, a
mortalidade, a devassidão sexual, a
deformação do corpo), e criou até mesmo
vertentes que lidam com medos
específicos de gênero, como o gótico
feminino, por exemplo.
A literatura gótica também falava sobre o
sobrenatural, que, por si só, carrega
muito significado, já que a relação das
pessoas com o sobrenatural nos revela
muito da sociedade em qualquer época.
E dentre os livros formadores da
literatura gótica estão clássicos como
Drácula, de Bram Stoker (1897),
Frankenstein, de Mary Shelley (1818) e O
Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde
(1890).
Esses "monstros" refletem medos e
anseios bem específicos da época em que
foram escritos. Frankenstein é um
pesadelo sobre as evoluções científicas
realizando monstruosidades, como, por
exemplo, ressuscitar cadáveres.
Emblematicamente, o subtítulo do livro,
“ou o Prometeu Moderno”, remete ao
mito de Prometeu, o titã que oferece aos
humanos o conhecimento proibido do fo- 

go.
O próprio monstro de Frankenstein é
uma abominação contra Deus, mesmo
não sendo inerentemente mau. Na
verdade, ao contrário dos retratos dos
filmes, o monstro é bem eloquente e
inteligente, lê e recita poesias, mas,
quando encontra outras pessoas, é
tratado com desprezo pela sua aparência,
já que a sua existência é tortuosa e
maldita diante de todos, pois desafia o
preceito religioso de que apenas Deus
cria a vida. 
Soa familiar? Sim, pois pessoas
LGBTQIA+ sofrem o mesmo, muitas
vezes sendo consideradas uma
abominação por desafiarem a ideia
tradicional, religiosa e nuclear de família
em que você precisa procriar e ter um
filho.
O jovem Dorian Gray de Wilde, que se
torna corrompido e capaz de atos
terríveis, tem beleza e juventude
angelicais. No entanto, as aparências, que
eram muito importantes na sociedade
vitoriana, na vida real enganam. 
Aqui lidamos com o medo da mortalidade
e da velhice, a tentação e o desejo do
vício, de se entregar aos prazeres e do
que é moralmente aceito pela sociedade e
o que não é. E é claro, Oscar Wilde era
homossexual, foi condenado em corte por
"sodomia".
Os monstros dos anos 50 também
refletem os medos de sua época com as
consequências do pós-colonialismo, o
medo do outro, "das profundezas da
África não explorada" ou "da Floresta
Amazônica", que se acentuaram em
filmes de monstro como King Kong
(Merian C. Cooper e Ernest B.
Schoedsack,1933) e O Monstro da Lagoa
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A lição de se aprender a conviver com o
outro, seja ele a personificação do trauma
e do luto que nunca irão embora ou outro
mais literal, como a presença de um
alguém LGBTQIA+, perpassa pelo filme,
pois quanto mais se nega que o problema
da convivência existe, maior e maior ele
fica.
Aceitar a diferença e conviver com ela
acaba sendo a mensagem final do filme,
seja para que ela signifique luto ou lidar
com quem é “diferente”.

Poderíamos pegar inúmeros exemplos,
como em Carrie, a Estranha, a novela de
1974 de Stephen King e filme de Brian de
Palma de 1976, em que uma garota doce e
tímida é reprimida pela sua mãe fanática
religiosa e sofre bullying na escola, em
Jovens Bruxas (Andrew Fleming, 1996), no
qual o poder está em ser diferente, em A 

Negra (Jack Arnold, 1954).
Até um filme como Vampiros de Almas
(Don Siegel, 1956), que tem uma forte
mensagem anticomunista na qual os
personagens tem seus corpos assimilados
por extraterrestres sem sentimentos
numa mente coletiva, acaba trazendo
certa reflexão sobre as pessoas queer. A
mensagem de “retirada do
individualismo” é irônica para os Estados
Unidos, o país que praticamente
estabeleceu o modelo de família ideal e
margarina: branca, cis, heteronormativa e
patriarcal.
É fácil, para aquela pessoa que se
considera o outro dentro de uma
sociedade, acabar conseguindo criar
simpatia pelo monstro.
Em O Babadook (2014), dirigido por
Jennifer Kent, um terror psicológico que
trata de temas como depressão e solidão,
um monstro torna-se, durante a história,
um símbolo para o luto pela morte do pai
da família. Em contrapartida, tornou-se
um meme num post de Tumblr no final
de 2016, no qual alguém fez uma
postagem de brincadeira falando sobre
como o Babadook era um ícone
LGBTQIA+.
Imediatamente, diversas pessoas
começaram a entrar na brincadeira, a
ideia de que o monstro é na verdade gay
começou a crescer e em pouco tempo a
piada interna de que o Babadook não
passava de um gay tentando viver nos
subúrbios australianos já havia se
tornado realidade. Mas o mais importante
é que isso, de certo modo, faz sentido
dentro da interpretação do filme, pois
[SPOILERS], no final do filme, a mãe
protagonista aprende a lidar e conviver
com o Babadook.  
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Mosca (David Cronenberg, 1986) e questões sobre autoestima e o corpo, ou até mesmo
nos vampiros que carregam uma forte energia bissexual em seus retratos, mas o ponto
aqui é bem claro.
Todas as pessoas que já sentiram-se estranhas, desajustadas e inestimadas, seja pela cor
de sua pele, pela sua origem, pela sua língua, identidade de gênero, sexualidade, etc.
também sabem bem o horror interno que é ser o monstro.
Uma sensação parecida com a de receber um olhar diferente ou o escrutínio por se estar
numa região tida como "afastada", "solitária", "atrasada" e "improdutiva" como a região
Norte ou de fazer parte da comunidade LGBTQIA+. 
Quando observamos o estranho e o estrangeiro dentro do horror nos identificamos,
especialmente quando existe na interseccionalidade de identidades tanto o queer,
quanto de nortista.
Hoje encaramos o monstro de maneira diferente, pois hoje encaramos o “estranho” de
maneira diferente e, ao mesmo tempo, da mesma forma como sempre o vimos: com uma
a mistura de fascínio e medo que existe na origem grega da palavra monstro (τέρας) ou
até na relação da Chapeuzinho Vermelho com o lobo.
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Mas, quando olhamos para o monstro
em seu hábitat natural apenas para ser
tirado dele ou provocado pela força
bruta do homem cis-hétero e branco,
acabamos, em algum nível de
alteridade, nos identificando com a
tragédia sofrida por ele.
Quando vemos a protagonista do filme
A Forma da Água (Guillermo del Toro,
2017) se identificando com a criatura,
com aquilo que possuem de igual, e,
portanto, aquilo que têm de diferente
do resto de todo o mundo, nos
projetamos ali.
Aqui, revelamos, que todes podemos
entender o monstro, podemos nos
relacionar com o seu sentimento, e, até
mesmo aprender a amá-lo.
E é assim que descobrimos que, mesmo
que “normais” por fora, todes nós temos
medos e monstros dentro de si. 

Bull Productions, 2017.



No meu primeiro emprego, ninguém gostava das viagens de campo.

Em uma das minhas primeiras viagens, a empresa de monitoramento ambiental onde
trabalhei resolveu me encarregar da avaliação de um rio com suspeitas de
contaminação por garimpagem ilegal. Por conta da estrada terrivelmente esburacada e
dos desvios intermináveis, o percurso de duas horas levou quase quatro.

O lugar para onde me mandaram foi São Pedro do Itauba, uma vila de que nunca tinha
ouvido falar. O motorista da van fretada me deixou na entrada do terreno que pertencia
a Calleb, um aposentado com quem o supervisor fez um acordo para me dar um espaço
para dormir e assim economizar uns trocados que a empresa teria usado para me
hospedar numa pousada aconchegante ou em algum chalezinho dos arredores.

Azar o meu, eu acho.

Calleb estava me esperando na entrada, junto de dois vira-latas lhe fazendo companhia.
Após as apresentações, ele se ofereceu para levar minha mala, mas eu recusei com toda
a educação possível, e então seguimos pelo espaço adentro. À primeira vista, o lugar era
bastante aberto, com bastante verde, bastante vento e mergulhado num silêncio que
nos permitia identificar em qual das árvores os periquitos estavam roendo as frutas do
pé.

A cabana onde me botaram ficava nos fundos do terreno, tinha sido construída a alguns
metros da casa de Calleb, no meio de uma descida acidentada. Logo que ultrapassamos
a residência do homem, reparei nos outros cachorros vivendo por ali. Devia ter dez ou
onze cães, de vários tamanhos e cores. Alguns dormiam debaixo das sombras dos
cajueiros, enquanto outros simplesmente nos assistiam cruzar o espaço enquanto
balançavam as línguas para fora.

No meio do caminho, Calleb mandou que eu esperasse e se afastou para apanhar um dos
seus cães reunidos perto da casa. O animal escolhido tinha um corpo comprido, patas
curtas e um pelo castanho bastante sujo de poeira. O homem tentou passar o animal
para as minhas mãos e me mandou deixá-lo amarrado na frente da cabana depois que
escurecesse.

Confuso, tentei recusar a oferta de várias maneiras, mas Calleb insistiu em todas elas.

Cachorro dorme lá fora
Gabriel Espindola
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— Vê bem, rapaz. Por aqui tem muito bicho que sai do mato procurando comida nos
nossos quintais, — ele me explicou, já com pouca paciência. — E às vezes aparece um ou
outro vagabundo querendo roubar as coisas. Mas fica tranquilo, porque os cachorros
avisam a gente.

Reparei no cão dando um suspirinho enfadado enquanto aguardava qual seria o seu
destino.

Acabei aceitando ficar com ele, e o carreguei debaixo do braço pelo restante da trilha
em declive. Nossos passos por cima dos galhos quebrados e das folhas secas estalaram
sem parar até chegarmos na cabana. Calleb entregou as chaves e me mandou ficar à
vontade para ir procurá-lo caso precisasse de algo. Antes de partir, mostrou uma corda
suja atada a um dos suportes de madeira na varanda e disse que era para prender o
cachorro ali.

— E quero que tu evite sair depois que escurecer — falou em tom de aviso. — Essa parte
do terreno é meio traiçoeira pra quem não conhece. Tem muito desnível, sabe. E ainda
mais agora nessa época que as cobras saem pra botar ovo. É melhor ficar por aí mesmo.

Concordei sem questionar, e isso foi o suficiente para fazê-lo ir embora.

Dei uma inspecionada no animal comigo, e depois na cabana, tentando me acostumar
com a realidade e me lembrar de que seria só por uns dias.

Fiz um nó confortável em volta do pescoço magrelo do cão. Em vez de resistir ou latir
para mim, ele preferiu se deitar na madeira e ficar olhando para onde a cerca dividia as
terras. Antes de entrar, cheguei a fazer um carinho sem jeito naquela cabeça peluda,
mas não senti empolgação da parte do bicho.

O interior da cabana era de um só cômodo, apesar de ser mais amplo do que parecia
visto de fora, a ausência de mais alguns móveis transmitia uma sensação de espaço
abandonado. Lá, tinha à minha disposição: um fogãozinho elétrico de duas bocas, um
frigobar com defeito, um armário pequeno, um ventilador de três velocidades, um
banheiro emendado, e uma rede de embalar atada entre duas paredes. Minha primeira
decisão ao fechar a porta foi a de largar a mala no chão e ir descansar as costas naquela
rede.

O primeiro sinal de conforto que tive me fez cochilar quase de imediato.

Acordei perto do fim da tarde com o zumbido dos carapanãs voando perto dos meus
ouvidos. Decidi passar uma água no rosto e fazer uma visita a Calleb. Levava menos de 
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dois minutos de subida para chegar na casa, e durante a passada, acabei ficando para
um jantar servido mais cedo do que estava acostumado. No meio da refeição, resolvi
puxar conversa sobre os cachorros, mas tudo o que o homem falou a respeito foi que
eles não tinham nome.

— Pra quê dar nome? — ele comentou. — Tem tantos deles, não dá pra ficar lembrando
de cada um.

Na saída, pouco antes de o sol se recolher, reparei que todos os cachorros do terreno
decidiram se juntar debaixo da luz amarelada que saía de um dos refletores instalados
nas árvores mais altas do quintal. Estavam amontoados como se estivessem se
preparando para uma onda de frio, pareciam mais vigilantes e me assistiram deixar a
casa com bastante cautela.

De volta à cabana, o cachorrinho deixado aos meus cuidados me farejou na entrada,
mas não fez mais do que isso. Servi um pouco das sobras do jantar e fui me recolher.
Antes de ir me deitar, segui mais um dos conselhos dele: trancar a porta.

Nas horas seguintes, me dei conta de que as noites em São Pedro do Itauba eram
exageradamente silenciosas. Mesmo tentando me distrair com alguma função do
celular ou com os livros que levei na mala, não pude resistir ao cansaço acumulado que
a calmaria só fez acentuar. Quando não estava me aguentando mais, apaguei as luzes e
me atirei na rede, onde me embalei até apagar.

Não tive noção de quanto tempo fiquei dormindo, mas lembro perfeitamente de ser
acordado durante a madrugada. A primeira vez que notei o barulho que vinha de fora.

Dediquei minha atenção, zonza e levemente amedrontada, aos ruídos que começaram
naquele horário perdido da noite. No início, achei que fosse um dos cães de Calleb
fazendo uma ronda por ali perto, mas não demorou a ficar evidente que não era o caso.

O barulho vinha de cima do terreno. Era discreto, mas impossível de dizer que não
estava acontecendo.

Por causa do alerta sobre os ladrões, preferi não me intrometer sem necessidade.
Apenas levantei da rede para confirmar se a porta continuava trancada e encostei os
ouvidos na madeira para tentar apurar melhor o que poderia ser.

O barulho foi chegando mais perto daquela parte do terreno, e então passou adiante, até
desaparecer. Quando ficou claro que o som não voltaria, busquei afastar a sensação de
alerta da mente e retornei para a rede, passando a admirar o forro baixo da cabana
pelos minutos seguintes. 
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Apesar do cansaço que persistia, não fui capaz de voltar a dormir tão bem.

***

No dia seguinte, a empresa ia enviar uma equipe de apoio, e para não deixá-los
esperando, acordei tão cedo que não lembrava onde estava.

Assisti a luz do dia invadir as brechas na alvenaria, e depois de me vestir e abrir a porta,
fui surpreendido por uma neblina fina que cobria as árvores, as cercas e tudo o mais
que estivesse à vista. Quando olhei para baixo, senti alívio em encontrar o cãozinho
dormindo na varanda, e ele logo se levantou ao notar meus passos sobre o assoalho.
Desfiz o nó que o prendia e o carreguei até a entrada do terreno.

Quanto mais subia pelo caminho, mais fina a neblina ficava, e o ar deixava de ser tão
pesado.

No momento em que cheguei perto da casa de Calleb, consegui distinguir a silhueta dele
do lado de fora. Estava sozinho, de pé no meio do fundo branco. Mesmo indo devagar, o
homem conseguiu escutar os meus passos na terra e se virou para dar o cumprimento
da manhã. Quando me aproximei o suficiente, descobri que ele estava observando
alguma coisa deitada no chão. Só ao chegar mais perto que entendi que aquilo era um
dos seus cachorros, estirado aos seus pés, com as quatro patas rígidas e a boca
semiaberta encostando na poeira úmida.

Ele esperou que eu o alcançasse para explicar o que houve.

— Essa doença do carrapato é fogo, meu amigo. Tem pegado muitos dos bichos da
comunidade. — Após uma pausa demorada, ele pareceu descobrir o cãozinho
acomodado nos meus braços. — Veio deixar o pequenino aqui?

Mesmo receoso, entreguei o animal para ele. Dei uma última espiada no cadáver e me
despedi.

Levou menos de dez minutos para a neblina e a friagem se dispersarem de vez, e junto
do calor da manhã, o carro mandado pela empresa, inevitavelmente, chegou por
aquelas bandas. Durante o começo da nossa viagem, conheci alguns dos moradores
vindos das localidades vizinhas. Era Jeferson, o motorista. Ediara, a bombeira. E
Carlinhos, o mateiro da região.

Tivemos que enfrentar ramais quase intrafegáveis que passavam por dentro de
matagais, com direito a galhos roçando nas janelas e buracos de erosão fazendo os
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pneus derraparem no barro mole. Para nos distrair de todo o sacolejo, além da música
tocando no aparelho de som, conversamos sobre amenidades, e em algum ponto
acabamos falando sobre São Pedro do Itauba. Aproveitei para dizer o quanto havia
estranhado o jeitão da vila, e acabou que Ediara foi quem contou que, por lá, acontecia
muita coisa esquisita. E, em seguida, ela perguntou se alguém tinha me aconselhado a
não sair durante a noite.

— Olha, amigo, fique sabendo que te mandaram pra um lugar que tem uma fama
ruinzinha aqui na nossa região — ela completou. —Tenho conhecidos que dispensaram
umas boas oportunidades de trabalho só porque precisariam passar uns dias por lá. É
serio, pensa num lugarzinho com uma energia carregada. E pra completar, ninguém
sabe direito o porque daquela gente ter essa mania de ficar criando tanto cachorro.

O mateiro, sentado no cantinho do carro, tomou a vez e contou:

— Desde que eu era menino, a gente escuta uns causos de quem morava na vila. O
pessoal conta que o povo de lá tem tanto cachorro porque esse é um bicho que sabe
guardar bem as casas. Sabe proteger as famílias do coisa-ruim que aparece de vez em
quando depois que anoitece.

Notei que Jeferson e Ediara ficaram tensos por algum tempo depois de escutarem a fala
do mateiro, pelo menos até mudarem a conversa para um assunto que fosse mais
divertido de se contar no meio da mata.

Algum tempo depois, deixamos o carro e descemos em um dos igarapés que poderiam
estar dispersando contaminação pelo restante do rio. Depois de coletar amostras de
água e aplicar alguns testes de medição, partimos ao próximo ponto. Na segunda parte
do caminho, dei um jeito de ressuscitar a conversa de mais cedo e perguntei para
Carlinhos o que era o “coisa-ruim” de que ele tinha falado.

— Ah, isso é história antiga — voltou a se explicar. — Antigamente, muitas pessoas
daquelas bandas sumiam sem deixar sinal. As famílias acordavam de manhãzinha e
davam falta de alguém. Podia ser adulto, criança, velho… Vez ou outra até aparecia
gente me pedindo pra ajudar a polícia nas buscas pela mata, mas isso nunca deu em
nada. Ninguém apareceu até hoje, e ainda tem gente de lá que jura que foi obra do
coisa-ruim. Sempre que alguém dizia ter visto a visagem passeando pela vila, já se sabia
que ia ter tragédia na comunidade mais cedo ou mais tarde.

O clima entre nós quatro mudou drasticamente por conta da maneira como o homem
contou aquilo. Até hoje, acho que não teria uma única pessoa capaz de duvidar do que
ouvimos naquele carro.
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Perguntei se isso era o motivo das pessoas terem tantos animais nas casas, e ele
explicou que, onde se tinha cachorro, nunca acontecia sumiço.

— Cachorro é bicho fiel, meu filho. Ele morre protegendo a casa de qualquer perigo. É
por isso que, quanto mais, melhor.

Quando retornamos para a comunidade e Jeferson passou dirigindo pelas primeiras
casas da vila, reparei melhor no que Carlinhos tinha me dito. Percebi que não era
apenas a casa de Calleb que tinha seus vários cães de guarda; na realidade, todas as
residências possuíam pelo menos um cão rondando os espaços, fosse preso na coleira
ou aproveitando as sombras debaixo dos jiraus. Para onde eu olhasse, tinha um deles à
vista.

Desci do carro sentindo um peso no peito. Uma angústia que eu não queria admitir que
era real.

Com o restante do dia livre, fui convidado para um almoço na casa de Calleb, e passei o
restante da tarde sozinho na cabana. Já cansado de ficar remoendo a solidão, aproveitei
que ainda tinha algum sol e fui dar uma caminhada pela propriedade. Reparei nas
árvores, nos insetos e em alguns dos cães que circulavam por perto. Durante a andança
sem rumo, minha mente fez uma conexão inesperada quando passei a reparar no
barulho que meus passos faziam enquanto subia e descia pelo caminho. A terra
misturada com pedaços de galhos e folhas secas estalava sob as minhas botas e o ruído
que produzia era igual ao que tinha me acordado na noite anterior.

Durante uma noite sem vento, somada ao silêncio anormal que tomava conta de tudo,
talvez fosse possível escutar alguém circulando pela propriedade mesmo que
estivéssemos a uma boa distância um do outro.

Perceber isso só fez a angústia ficar maior, porém, tentei minimizar a sensação
mantendo em mente o fato de que eu iria embora no dia seguinte, e que nada daquilo
me dizia respeito.

Antes da chegada da noite, fui jantar com o Calleb. Conversamos pouca coisa, quase
nada muito relevante. Apesar da angústia que não me abandonava, tive receio de
encher o homem com tantas perguntas sobre cachorros e barulhos suspeitos no meio
da madrugada.

Só quis deixar esse assunto para lá.

Na saída da casa, Calleb fez questão de me lembrar de levar o cachorrinho comigo. Ele já
o tinha deixado amarrado do lado de fora.
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Voltei para a cabana tentando fazer o mínimo de ruído possível com os meus pés na
terra, mas quando reparei que as sombras das árvores começavam a ficar mais
alongadas e uma parte do cenário já estava totalmente tomado pela noite, apressei o
passo. Assim que cheguei na cabana, a primeira coisa que fiz foi acender as luzes de fora
e amarrar o cachorro no mesmo cantinho de antes.

Dei uma sondada nos arredores antes de entrar. E claro, tranquei a porta.

O tempo avançou sem pressa alguma lá dentro. Tentei ocupar a cabeça com livros e
mais pensamentos de quando tivesse ido embora, porém, o silêncio quase absoluto que
vinha com a noite dava margem para que eu acabasse prestando mais atenção em
qualquer zumbido suspeito ou estalo vindo das tábuas das paredes.

Não esperei muito para apagar as luzes e tentar dormir, mas como já era esperado, o
mesmo som misterioso retornou para me assombrar mais uma vez.

Eram as mesmas passadas na terra, mas agora tinham começado mais próximas da
cabana. Considerei espiar pela janela para descobrir a identidade de quem quer que
fizesse os passeios noturnos, mas rapidamente me convenci de que estava cansado
demais para me preocupar com besteiras e, mesmo que fossem os tais ladrões, não
poderia fazer nada. Portanto, decidi que não valia a pena sair da rede.

O barulho de terra pisada por pés pesados continuou.

Lembrei do cachorro sozinho. Imaginei se ele não queria entrar, mas continuei parado,
acompanhando a movimentação externa. Preferi gastar o tempo restante buscando
adivinhar a que distância o dono dos passos estava e imaginando quando ele iria
embora.

Devo ter ficado tão quieto dentro da rede quanto o cão morto tinha ficado aos pés de
Calleb.

Naquela noite, os passos demoraram mais do que da última vez para cessarem. Mesmo
exausto e desejando fechar os olhos, não consegui parar de acompanhá-los. Meu corpo
se recusava a relaxar, sabendo do que poderia estar espreitando.

Pelo menos eu ia embora no dia seguinte, o que me deu alguma tranquilidade.

***
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De manhãzinha, fiz a mala e deixei a cabana mais arrumada do que quando a
entregaram para mim.

Durante o almoço de despedida, senti um alívio profundo por estar prestes a deixar a
vila. O fato de saber que, em algumas horas, poderia passar a noite na minha própria
casa foi o mais perto de conseguir relaxar em todos aqueles dias por ali. Entretanto, o
alívio não passou do tempo que levei para terminar de comer, já que ninguém apareceu
para me buscar. Aparentemente, uma das peças da van quebrara, e não havia outro
carro disponível tão em cima da hora.

Calleb ainda tentou encontrar um motorista pela vizinhança, mas, para a minha
infelicidade, não tinha ninguém disponível.

No final, ele me disse que poderia ficar no terreno pelo tempo que precisasse.

Faltando pouco para anoitecer, decidi ir remoer todo o meu azar de volta à cabana.
Fiquei sentado na varanda ao lado do cachorro e passamos a acompanhar o dia se
encerrar aos poucos. Quando a noite finalmente chegou, me despedi do cão e entrei,
torcendo para vê-lo bem no próximo dia.

Dediquei toda a minha audição a notar qualquer som suspeito vindo de fora, mas,
eventualmente, a fadiga me alcançou e eu precisei apagar as luzes e descansar.

Os sonhos que tive foram fragmentados o suficiente para não ter certeza se eu estava
mesmo dormindo ou só pensando muito profundamente. 

O barulho voltou ainda mais alto e mais próximo do que nas duas últimas vezes. Devo
ter me levantado rápido demais da rede, pois minha vista se encheu de círculos
brilhantes quando joguei as pernas para fora. Caminhei na ponta dos pés até a porta e
encostei o rosto na madeira, na esperança de decifrar o que estivesse se aproximando.
E, além dos mesmos passos afundando na terra, pude notar o que deveria ser o cachorro
choramingando baixinho na varanda, enquanto arranhava o assoalho com as unhas.

Minhas mãos ficaram geladas.

O medo que vinha crescendo em mim não parecia nem próximo ao que o animal
deveria experimentar naquela noite, e, por conta disso, decidi abrir a porta.

O clima anormalmente seco me fez lacrimejar, e depois de enxugar os olhos, encontrei o
cão no mesmo lugar em que o deixei. Ele virou a cabeça na minha direção, incapaz de se
levantar. Arrisquei dar um passo sobre o assoalho e as tábuas reagiram ao meu peso
com um rangido exageradamente alto que conseguiu ecoar para longe.
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Os passos imediatamente cessaram.

Um silêncio absoluto se estabeleceu.

Fiquei imóvel do lado de fora durante o instante mais longo da minha vida, temendo ter
me anunciado.

Olhei ao redor sem encontrar nada que não fosse a silhueta de uma árvore parecida
demais com alguém me vigiando nas sombras.

Não sei quanto tempo permanecemos daquele jeito, mas quando os passos voltaram,
forcei minhas pernas a correrem até o cachorro e desamarrar a corda de seu pescoço
usando os dentes. Assim que o soltei, puxei o animal para perto do peito e o carreguei
até o interior da cabana.

Fechei a porta com um chute e a tranquei com os dedos tremendo.

Minha respiração saía quente. Tinha suor escorrendo por cada curva das minhas costas.
O cão e eu ficamos encolhidos no centro do cômodo, vigiando cada entrada e prestando
atenção na provável direção dos passos. Quando ouvimos os estalos de mais alguém
subindo na varanda, senti o cão urinar no meu colo. Na hora, só consegui pensar que
sequer deveria estar por ali.

Lembro de ter me agarrado ao cachorro feito uma criança assustada.

Considerei ir encarar quem estivesse do outro lado da porta. Mas, antes de reunir a
coragem necessária, um assobio fino tomou cada canto da cabana, paralisando todas as
minhas articulações de modo que achei que fosse perder as forças nas pernas.

Foi nesse ponto que desisti de ver a manhã seguinte. Abri mão de poder voltar para
casa. Mas, pelo menos, eu não estava sozinho, e por isso sussurrei para o cachorro que
aquilo não era nada. Mesmo sabendo que ele jamais iria me compreender, eu fiquei
repetindo que tudo ia ficar bem.

O visitante não tentou forçar a sua entrada, em vez disso, preferiu continuar no silêncio
perturbador como se considerasse se valia a pena invadir. O mistério do que
aconteceria a seguir persistiu por muito mais tempo, e então, ouvimos outro rangido
vindo da entrada, dessa vez indicando que alguém tinha dado a volta e descido da
varanda. Tornamos a escutar o som das passadas sobre a terra até ficarem mais
distantes o suficiente para sumirem na madrugada.

De alguma forma, aquele terror tinha acabado.
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O cachorro mordeu minha mão para avisar que eu o estava apertando demais. Deixei-o
no chão e arrisquei ir até a porta para confirmar se estávamos mesmo sozinhos. Depois
de um tempo sem ouvir nada, me sentei no piso áspero e passei a chorar por quase uma
hora inteira.

Percebendo o meu estado de pânico, o cão se deitou em cima da minha perna trêmula.

***

Alguém bateu na porta e isso quase me fez gritar.

Encontrar o brilho da manhã invadindo as frestas da cabana trouxe alguma
tranquilidade no instante em que consegui abrir os olhos. Até mesmo escutar a voz de
Calleb me chamando me fez bem. Levantei da rede e fui abrir a porta para ele.

O vi entrar na cabana agitado, andando na minha direção como se quisesse muito me
contar algo, mas então pareceu apenas surpreso por ter encontrado o cachorro comigo.
Aos poucos, foi se acalmando e se limitou a perguntar como tinha sido a minha noite.

Devo ter dado uma resposta evasiva.

— Consegui um carro pra te levar — Calleb falou, apressado. — Ele vai sair daqui a
pouco, então começa a se arrumar.

Juntei a mala e deixamos a cabana no meio da neblina. Não conversamos durante a
subida, e assim que chegamos na entrada do terreno, ele perguntou se eu não queria
levar o cachorro comigo. Olhei para baixo e me dei conta de que continuava carregando
o animal debaixo do braço.

— Pode ficar com esse aí — ele falou enquanto dava uns tapinhas no meu ombro. — Vai
ficar melhor contigo.

Um carro me esperava em frente ao portão de madeira. Embarquei nele depois de
apertar a mão de Calleb e dar uma última olhada nos demais cachorros que tinham se
reunido na frente da casa. Deixei a comunidade com a visão de todos aqueles cães
assistindo um dos irmãos partindo.

Nas três horas seguintes, minha consciência ficou oscilando entre cochilos inesperados
sobre o banco e uma vontade inocente de contemplar o cenário lamacento por onde
seguíamos.
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Na primeira noite dividindo o meu apartamento com o cachorro, acabou que não foram
as buzinas das ruas ou a movimentação dos vizinhos nos andares de cima que me
arrancaram de um sono confortável.

Quando procurei pelo cachorro, o encontrei de pé no meio do quarto, encarando
obstinadamente a porta fechada. Levantei da cama e fui acalmá-lo. Fiquei repetindo que
tudo ficaria bem e que não tinha nada mais para se preocupar. Daquela vez, deixei que
ele dormisse na cama comigo, mas, apesar disso, creio que nenhum de nós tenha
conseguido dormir muito bem.
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Morrer devia ser assim. Entrelaçado por véus negros, tecidos pelas aranhas guardiãs do
sepulcro. Morrer deve ser essa prisão. As portas da carne trancam e o grito eterno não
se escuta. O silêncio abraça o todo. E dele o destino é confidente. Dele somos
passageiros, fantoches. Se morrer não é assim, o que senti é próximo. Ou um teste para
a minha outra vida.

Não é uma visão boa.

Nunca será.

Começou com a chuva. Sempre pontual. Eficiente. Lavando todas as dores. E regando
outras mais. Surge sem aviso, remoendo as raízes dos açaizeiros; estremecidos e
assustados. Seu grito rasga os céus e afugenta os bichos; abre as portas para os já
esquecidos. Pelo vento se ouve o longo assobio. Os idosos fecham as casas e rezam.
Rogai por nós, minha Nossa Senhora de Nazaré. Amém. Amém? Não é ela que escuta por
aqui. Ave Maria, cheia de Graça… Continuem tentando.

O rio se alimenta das lágrimas escorridas na terra. Carregadas com os anseios das
pegadas. Com o sangue dos caídos. E o tombo dos sonhadores. Tudo é tragado por ele,
engolido em fúria e insaciedade. Quando as gotas tocam a sua superfície, é como se o
coro de mil almas gritasse por misericórdia. Para quem?

Naquele dia, eu estava aos pés da estátua da Santa, na orla da cidade. Não temia a chuva.
Me faltava o alerta de alguém mais sábio. Me distraía ao olhar a cor das enormes letras
com o nome da cidade mudar do azul para o cinza. A chuva corroía o nome de Breves.
Roubava a vida do que não tem alma. E eu ria. Ria? 

Tolice. Dizem que não se pode fugir daqui. Dizem que a terra sempre cobra o preço das
escolhas. Mas quais? Eu não tive nenhuma. O seu Osvaldo não teve escolha quando um
terçado rasgou sua testa. A dona Ana não teve culpa quando se enforcou após
invadirem sua casa para matar seu filho. O menino Júlio não tinha culpa de não gostar
do tio Arnaldo. Todos unem as mãos em choros por clemência. Somente Eles olham por
esse lugar. Sádicos. 

Não me importava com a chuva. Negá-la fazia meu corpo formigar. O que queres de
mim? Pulei no rio. Desafiei seu temperamento. Seu castigo. Apenas um mosquito
pronto para o tapa. Onde já se viu? Fui arremessado contra o trapiche de madeira; as
costelas estalaram com o baque. Seu merda do caralho! Por que não me levou? Essa era 

O que a chuva toca, o rio devora
Thyago S. da Costa
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a minha escolha!

Minha cabeça já enchia de bobagem, bêbado de euforia juvenil. Mergulharia de novo.
Ora se não ia! Quantas vezes fossem necessárias. Mas aqueles dois olhos brancos,
furados em pele cinzenta, me petrificaram. Ali, parado no meio da água barrenta. Me
olhava. Andava em minha direção. Cada passo pesava sobre meus ombros. Nem um
músculo se rebelava. Minha voz roubada. Eu apenas me debatia dentro da minha
própria carne. A sua pele vibrava e chiava. Eu podia ouvir os gritos.

Dizem que quando estamos perto da morte, a vida passa diante dos olhos, como um
daqueles filmes. Parece uma grande mentira. Se vive para se perder. Nada permanece.
Até as boas lembranças te abandonam. Traídos. Na nossa cabeça, um sino badala. Indica
o quanto ainda estamos vivos; por enquanto. É a dor antecipada de uma agulha se
aproximando da pele. A morte que tarda. A vida que desgasta. Eu só queria ser abraçado
pelo rio. Desejos. Pobres desejos.

Quando minha cabeça atendeu, apenas a luz do quarto branco e azulado tomava minha
visão. Encontrado desmaiado no trapiche, socorrido por um grupo de pescadores, assim
me disseram. Poderia estar morto! Eu sei. Poderia ter caído um raio em ti! Pois é. Nunca
saia na chuva aqui, nunca! Pode deixar. Talvez eu estivesse realmente louco. O sino
ainda badalava lá no fundo do meu entendimento. Conduzia a orquestra com um rapaz
ao lado da minha maca chorando de dor pela perna quebrada. Acidente de moto. Na
frente, uma moça buchuda esperava a hora do parto, sozinha, boca estourada, olho
roxo. Enfermeiros entraram às pressas, um jovem baleado. É bandido! Acho que não. A
mãe dele tá lá na frente. Jogado na maca, mãos trêmulas, dentes trincando. Aperte bem
o ferimento! O coro entrou em harmonia e o céu gargalhou.

Quando anoiteceu, a perna quebrada estava engessada. Uma garotinha nasceu, mas sem
a mãe. E o ferimento continuou sendo apertado, mas o sangue já não escorria mais.
Ainda estava tonto e o sono não vinha. Contava os quadrados brancos da parede.
Pareciam pequenas lápides, esperando seus donos. Alguns espaços faltavam e o reboco
era visível. Almas salvas? Sortudas! Olhando melhor, a palidez dos quadrados era
ilusória. Eram gastas, cinzentas. Cinzentas! O sono finalmente veio.

Eu caminhava em direção a uma porta. Não havia paredes. O teto era o infinito noturno.
O chão era mato até os joelhos. Havia apenas a porta. Retorcida. Chamuscada. O céu
piscava, a chuva não tardaria. Eu não queria pegar mais chuva. O chão alagava. O mato
virava gapó. Água no peito. Algo caiu atrás de mim, senti os respingos. Não olhei. Nadei
o mais rápido que podia. Não saía do lugar. Ave Maria cheia de Graça… Para quem devia
rezar mesmo? Eu não lembrava. A porta estava perto. Eu podia sentir as mãos se
aproximando. A porta se abriu e fui tragado como em um ralo. Não enxergava nada. A
água espremia meus ouvidos, mas escutava as vozes. Continuei nadando, devia alcançar 
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a superfície. Quando rompi o teto das águas, eu estava no rio. E acordei.

Pele enrijecida. O maxilar colado calou meu grito. Senti o sangue ferver e a cabeça girar.
Faltava o ar. Mas que merda! O peito pesado. Algo pesado. Quando os olhos se
alinharam, eu vi. Estava agachado sobre meu peito, imóvel e com os dedos dos pés
fincados como facas nas minhas costelas. Os buracos brancos dos olhos me engoliam, a
pele era um formigueiro. Tocou minha testa com dedos gélidos, como gravetos afogados
nos igarapés. Maldita chuva!

Puxei o ar, afogado pelo desespero. E gritei. Sentei na maca. Minha voz já não saía.
Restava apenas um amontoado de rouquidão. A agulha do soro foi expelida do meu
braço, pelo puxão dos espasmos. Os ossos doíam, como se não os usasse há tempos. Os
enfermeiros chegaram. Maluco da porra! Eu quero ir embora! Um pegou uma seringa.
Segura as pernas dele. Não! Ele tá aqui! Ele tá aqui… Tá aqui…

Quando eu era criança, vi um homem morrer na minha frente. Ele andava descalço e
esfarrapado pelas ruas do bairro de Santa Cruz. Diziam que era louco, falava sozinho e
via vultos em toda parte. Certa vez entrou no mercado São Luís, na esquina da rua. Me
dá? Apontava para a garrafa de Baré. Varro a frente, me dá? Foi um alvoroço. Acabou
arremessado na calçada. Sai daqui seu catinguento! Minha mãe era uma das poucas que
tinha pena do homem. Almas perturbadas precisam de ajuda, meu filho. Eu não
escondia a repulsa. Velho doido da porra!

Acabou baleado na frente da minha casa. Acusado de roubo. Cinco tiros de três
fardados. Eu o vi se afogar no próprio sangue, levantando a mão para o nada. Mãe! Mãe!
Eu num quero morrer! Não me abandone! As lágrimas se misturavam ao vermelho e a
chuva não tardou. Veio recuperar o seu prêmio. Morreu sozinho e sua vida se resumiu
em ser louco. O louco de Santa Cruz. Vagabundo que não trabalhava. Como conseguiria?
Ora, se esforçando, né? Quando eu era criança, eu o vi morrer na minha frente, e hoje eu
sou o louco. Desafortunado. Terra besta.

Acordei nessas lembranças. A cabeça martelava. Teria uma consulta com o psicólogo.
Muitos não tinham essa oportunidade; não havia tantos dispostos a ouvir em Breves. O
que tinha era a enganação da cura. Bastava por enquanto. Dava paz de espírito. Era fácil
sorrir assim. Foi na fila para a consulta que conheci uma garota desse jeito. Alegre e
simpática. Parecia ter o coração gentil. Achei estranho. Ninguém pode ser feliz sempre.
Ninguém. Minha mãe era feliz. Até que meu padrasto meteu um tiro na testa dela e se
matou depois. Um homem tranquilo, diziam ser um homem de bem. Diziam. Mundo
louco.

Menti. Não queria mais ficar internado naquele hospital. Sim, foram só dois dias, mas e-
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ra insuportável. Eu bebi, doutor, enchi o cu de cachaça naquele dia. Os gritos? Ainda
devia estar bêbado. Não convenceu, mas ele não ligava. Passou a receita com alguns
remédios. Indisponíveis no hospital. Sacudimos as mãos. Um acordo silencioso de
mediocridade.

Ao sair do consultório, o reflexo cinzento na vidraça da porta me paralisou. É coisa da
sua cabeça. É só virar e não terá nada. Virei lentamente a cabeça em direção ao vulto. Os
dedos amassavam a receita. Olhei para baixo, procurei apoio no inexistente. Olha! Anda!
Levantei os olhos. E eu o vi. Misturado entre as pessoas, andando devagar, escondendo-
se. Me perseguia. Aguardava o momento do meu descanso. Meu corpo formigava.
Minhas pernas balançavam. Aquela coisa me devorava a cada momento. Ganhava força.
Ele era o carrasco enviado para o meu castigo. Corri. Ainda não tinha sido liberado de
fato, mas naquela altura pouco se importavam.

Minhas canelas latejavam. Mas não parei. Queria ir para casa. Não! Ele saberá onde
moro! Fudido! A cidade parecia mais pálida que o normal. A chuva devia estar chegando.
Cada beco, cada rua e praça de Breves eram artérias de algo que respira. Olhos caem
sobre mim, dos vivos e dos mortos. Sim. Breves não liberta nem os que já se foram. A
chuva enfim chegou e as gotas eram pedras atiradas no meu corpo. Cambaleei até o
coreto da Praça do Operário. De lá, vi o rio. O céu despencou por completo. Eu estava
preso.

Sentei no chão, agarrado às pernas. A água escorria, profanando minha carne e
estremecendo meus ossos. Eu fui marcado. Me jogaram feitiço! O maldito coro infernal
voltou. O chiado estava mais próximo. Era a chuva! Era? Já não sei. Lembrei do louco de
Santa Cruz. O que o tomava? O que via era real? Eu podia vê-lo no chão, ensanguentado,
tentando se levantar, tentando tapar com mãos que faltavam     os buracos no peito.
Olhava para mim. Me dá? Apontava para meu peito. Minhas costelas doíam. Tentei
afastar as imagens. Vi minha mãe. Tentando colocar os miolos na cabeça, espalhados no
chão. Vai lavar a mão pra comer, menino!

Atravessei a chuva. Tropeçando em cada passo. As calçadas estavam encharcadas e
lisas, feito rochas na margem do rio. Cada vez que o tempo fechava, cada vez que a
chuva encontrava seu espaço entre as nuvens, ela afundava mais um pouco a cidade.
Com o tempo, o rio tomaria o que era seu por direito, avançaria sobre a terra e
reclamaria mais vozes para sua sinfonia sob às águas.

A cidade morre nesses momentos. Mais uma vez? Amordaçada em caixões de pedra e
lama. Se debatendo para fugir do destino. Espasmos de um moribundo. De um
prisioneiro marcado em uma cicatriz na mata. Todos aqui são assim. Ensaiando a morte.
Petrificados com as demoníacas fendas pálidas sobre seus corpos. Talvez esperando a
oportunidade de romper os véus do abismo. Maldito dia. Maldita chuva. Maldito rio.
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Cheguei aos pés da estátua, velha conhecida. Santa dos esquecidos e do abandono. O
letreiro azulado descamava em vermelho. Feridas abertas em uma chuva rubra. Me
corroía a pele, corroía a existência. No ombro da imagem, ele me observava. O chiado
cinzento. Bravejei, apontando em sua direção. Me dá! Me dá! Ele ria, abrindo os peitos
com os dedos retorcidos. Carne pútrida escorria e caía no chão, fervendo. Um rosto se
formava naquele buraco. Familiar. O meu rosto!

Ele ria.

Os trovões enalteciam sua perversidade. Enaltecem agora o meu riso em minha derrota.
Dizem que ninguém foge de Breves. Tudo que aqui se vive, aqui se morre. E se não
morre, torna-se Breves. Olho para o rio, de braços abertos. A torrente barrenta me
chama. Eu quero viver! As águas escuras me envolvem.

Eu quero viver...
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1

Eduardo não enxergava, os olhos entupidos de escuro. A cortina hermeticamente
fechada atrás de si. Ainda assim, ele podia senti-la. Sabia que ela estava lá, através do
muro, do vazio da noite, do vidro quebrado da janela da casa abandonada, olhando
diretamente para ele.

Ele tinha cinco anos. Não lembrava a primeira vez que a vira, é como se ela sempre
estivesse ali, na janela do Velho Antônio Santos, na casa assombrada da Rua 15 de
Novembro. Olhou para a cortina para confirmar que estava a salvo. Tudo escuro, o
vento lá fora carregando os cantos dos animais noturnos, alheio ao menino assustado
em sua cama.

Adormeceu de novo.

Sonhou que estava na rua, um aquário nas mãos. Dentro, uma cobra, como a serpente
do Paraíso. O animal olhou para ele, os olhos hipnotizantes. 

— Eu vou te matar — disse a cobra. 

Ele chorou. Abriu os olhos de novo. Tudo escuro. Mas, dessa vez, a noite tinha se
convidado para morar ali dentro, aos pés da cama.

Eduardo viu a sombra mais escura que a noite. Só anos mais tarde ele saberia que não
era uma sombra exatamente, era outra coisa, um agouro. Mas, naquele momento, ele
apenas chorou, molhou as calças e o colchão até que o dia amanheceu, por detrás da
cortina sempre fechada. Quando sua mãe abriu a porta, o encontrou daquele jeito: as
lágrimas escorrendo no rosto.

Eu sou a sombra ao pé da cama
Júlio Ardaia
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A casa estava fechada havia seis meses, desde que Eduardo tirara a própria vida. Não foi
ali. O irmão morava na capital há quase uma década. Lana foi depois, quando a avó
faleceu, mas eles nunca venderam a casa. O dinheiro cairia bem, claro, Eduardo dividia
o apartamento com dois desconhecidos, Lana pagava um quartinho com o auxílio da
universidade, mas não conseguiram. Foi a casa deles, a casa da mãe, da avó e do avô e
sabe-se-lá de quantas gerações de Romero Aguilar antes deles.

Lana não conhecera a mãe. Débora morrera no parto, mas todos diziam que bastava
olhar no espelho. Ela vira fotos, é claro, havia uma porção delas espalhadas pelo quarto
da avó. Fotos na parede, na cômoda, no banheiro. Uma grande foto de Débora em pé, a
cintura torta para o lado, o corpo magro cedendo sob o peso de um bebê grande e gordo
em seus braços, o sorriso do tamanho do filho. Era verdade, ela era parecida com a mãe,
exceto as sobrancelhas.

Sempre que Lana imaginava seu pai, um homem inominado e desconhecido, a única
coisa que ela conseguia imaginar eram as sobrancelhas. Grandes e grossas, um rosto
sem olhos, sem expressão, apenas sobrancelhas.

Eduardo era diferente das duas. A pele branca, os olhos cor de mel, os cabelos
castanhos. Ninguém que não fosse de Cachoeirinha dizia que eram irmãos. A única coisa
que tinham em comum eram as sobrancelhas, mas isso era apenas uma coincidência, já
que seus pais eram diferentes. Nem ela e nem ele conheciam os pais, é claro; deram no
pé quando Débora engravidou. Nunca ninguém disse os nomes, nem em casa, nem no
bairro, nem na cidade. “Os nomes dão poder às coisas,” a avó costumava dizer.

 Nomes. Foi por isso que Lana voltara para a casa. Empoeirada, envelhecida e dormente.
Uma memória.

Os móveis estavam cobertos de poeira, cadáveres de gerações de insetos espalhados.
Foi a carta que a trouxe até ali, a carta de Eduardo. A polícia teve trabalho em encontrá-
la. Ela estava na mala fechada que o irmão sempre mantinha pronta no guarda-roupa.
Mas ela sabia que estaria ali, junto com duas mudas de roupas, uma toalha e o maior
número de meias que coubesse. Era uma carta curta. “Me encontre onde sempre
estive”, dizia. “Te amo muito, seu irmão, Duda”. 

Uma mancha grande e escura quase apagara a assinatura, lágrimas dela.

Lana colocou a casinha do gato no chão empoeirado. Padreco reclamou, lambendo o
pelo negro e brilhante, uma única mancha branca na altura do pescoço.
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— Oi — Lana disse encarando a porta da casa. — Voltei.

A casa permaneceu empoeirada como estava, mas a porta se abriu, devagar e
barulhenta em um longo bocejo.

3

Eduardo andou devagar pela casa, os olhos lutando para ficarem abertos, seguindo
apenas o som do pilão no fundo do quintal. Passou pelo quarto da avó, Lana dormia no
berço. Ele ainda não entendia como alguém podia ser tão pequeno. Ficava horas na beira
do berço, olhando a irmã, admirando e imaginando o que tinha de errado com ela. 

Ele sabia que fora bebê um dia, vira as fotos, mas ele tinha alguma noção de tamanho e,
ainda que parca, ele sabia que nascera com quase o dobro daquele tamanho. Vez ou
outra, chorava enquanto a admirava, imaginando quando ela morreria também. Aos
seis anos é difícil entender a morte. Em sua cabeça, a morte tinha feito uma troca,
levara Débora e deixara Lana. Pensar na morte o deixava triste.

Mas não naquele dia.

Naquele dia, o barulho do pilão trazia felicidade. Já podia sentir o sabor do massaco na
boca, a textura da banana amassada com charque na ponta dos dedos. 

O cheiro do café quentinho preenchia a cozinha. Eduardo era paciente desde bebê,
então não correu para o terreiro, para o sorriso da avó, para a prova do massaco. Não.
Primeiro, ele pegou seu banquinho de debaixo da mesa. Um banco de madeira baixinho
e alongado, talhado a mão e na forma de um tamanduá. 

— É presente do pajé pra você — a avó disse quando trouxe o banco para casa. 

Com seu banquinho de madeira, ele subiu no batente da pia, pegou um copinho de vidro
do escorredor e colocou um pouco do café. Segurou o copo morno com as duas mãos
pequenas, soprou a fumaça gostosa, o cheiro preenchendo seus pulmões, então tomou
um gole. O café doce desceu pela garganta, esquentando tudo por dentro.

Então Eduardo atravessou a porta dos fundos. O terreiro na fronteira da floresta, o
galinheiro, o pé de jabuticaba, o pé de cupuaçu. Ali, no meio daquela vida toda, dona
Deusa pilava o massaco. Os cabelos castanhos pintados quase da cor da pele, o sorriso
largo, o rosto suado.

— Dormiu bem, filho? — a avó perguntou, como todos os dias.
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— Dormi, vó.

Como todos os dias, Eduardo mentiu.

4

Lana tirou uma máscara da bolsa e colocou no rosto. Abriu um grande saco de lixo e
colocou a bolsa lá dentro para proteger da poeira, amarrou e colocou na porta do
terreiro.

 — Aguenta mais um pouquinho — falou para o gato.

O terreiro estava cheio de mato. O sapé ultrapassava sua cabeça, cobrindo toda a
estrutura do antigo galinheiro, agora em ruínas. Lana imaginou se algum animal
selvagem podia se esgueirar por ali e comer o gato. Padreco, gordo e preguiçoso, parecia
não se importar com a possibilidade, como todo gato.

Mesmo com máscara, seu nariz fechou assim que Lana puxou os panos que cobriam os
móveis da sala. Ela abriu as janelas e a porta da frente às pressas e ficou do lado de fora,
vendo a poeira ganhar o céu. Depois, ela descobriu os dois grandes retratos na parede
da sala. O primeiro, a antiga fotografia preto-e-branca desbotada da mãe com Eduardo
bebê no colo. Depois, o novo quadro, feito quanto ela tinha seis anos. A avó no meio,
sentada em sua velha cadeira de balanço, Eduardo ao lado, em pé, um sorriso largo,
forçado, mas feliz, as olheiras escondidas na pele esticada. Olheiras profundas em uma
criança de doze anos. Lana estava ao lado da avó, sentada também, em um banquinho
baixo e comprido, na forma de um tamanduá.

Lana pegou o celular do bolso e tirou uma foto em frente aos retratos. Enviou por
mensagem, sem falar nada. 

— Chegando aí. — A resposta veio em menos de um minuto.

Lana sorriu. Olhou para a porta do quarto de Eduardo, marrom e grossa, uma folha de
madeira lisa com as marcas do mogno que um dia fora. A maçaneta redonda e prateada,
a chave na fechadura. “Ainda não”, pensou.

Então, começou a varrer a sala em sentido contrário à porta, para dentro de casa, como
a avó os mandava fazer e como ela sempre fizera.
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O rosto das crianças estava apertado contra as grades do velho portão vermelho
enferrujado. A casa antiga, de dois pisos, se erguia no meio do terreno, silenciosa e
sonolenta. Sua moradora só apareceria em algumas horas, quando o sol escorresse rio
abaixo e as estrelas pintassem o céu. Mas a janela estava lá, grande e imponente.

— É melhor não — Eduardo falou para todos, olhando a janela da frente.

— Começou o medroso — Igor caçoou do primo.

Todos estavam com medo, é claro, inclusive Igor, mas ele era o líder. Ele era o mais
velho, ainda que por alguns meses, ele quem falava de garotas ou de coisas legais que
seu pai mandava de São Paulo, mesmo que o pai não o visse desde o primeiro ano de
vida e que não fosse vê-lo nunca mais.

Lana estava quieta, gostava de andar com o irmão e com o primo, mas naquelas horas a
diferença de idade parecia maior, o irmão e o primo pareciam gigantes para ela, e a casa,
velha e sombria, parecia algo que comia gigantes. 

— A gente vai só dar uma olhada em volta. — Igor tentou tranquilizar os primos. — Nada
demais, vamo lá.

Passaram entre as grades tortas do portão e rodearam a casa. Uma mangueira cobria
boa parte do terreno com sua sombra. Havia mangas espalhadas pelo chão, novas e
apodrecidas.

— Ei, doido, come isso não — Eduardo brigou quando Igor fez menção de pegar uma.

Eles agiam como se estivessem em um cemitério.

Na lateral da casa, um grande buraco se abria, o lugar onde um dia esteve uma grande
porta de folha dupla. Lá dentro, os cômodos estavam cobertos por uma sombra densa e
impenetrável mesmo sob a luz do sol poente. 

Um calafrio percorreu os meninos, menos Eduardo. Ele ficou ali, observando as
sombras e percebeu que as conhecia. Não que fosse sua, não, mas eram parecidas o
suficiente para ele reconhecê-la. O tipo de sombra que envolve aquela dor, aquele vazio.

Ele deu um passo e atravessou o umbral, escuridão adentro.
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Eles terminaram a faxina de quase toda a casa e se sentaram na calçada da frente. O
asfalto ainda estava escuro e novo, pavimentado há poucas semanas, antes das novas
eleições. Lana olhou para o primo alto, forte, os olhos calmos e alheios, um rio negro
sem banzeiro; ele sempre fora o mais normal deles.

— Tu acha que a vó sabia? — Ela quebrou o silêncio, limpando o suor da testa com as
costas da mão. Lá dentro, agora livre, Padreco olhava os três com a cara colada no vidro
da porta.

— Claro que sabia — Igor respondeu sem pensar. — Todo mundo sabia.

— Sim, mas... — Lana mastigou um pouco as palavras na boca. — Tu acha que ela sabia
que era, tipo, grave?

O primo ergueu as sobrancelhas e abriu um pouco a boca. Lana achava divertido como
era quase sempre audível escutar a “ficha” de Igor cair. 

— Acho que não — respondeu com uma expressão séria no rosto. — Acho que ela achava
que era só as visagens de sempre...

— Como assim de sempre? — Clara perguntou, lembrando aos outros dois que também
estava ali.

O marido sorriu como os homens costumam fazer quando julgam que as mulheres
fizeram uma pergunta boba, satisfeito consigo mesmo.

— De sempre, amor. Que ficam por aí, sabe, como o vovô, a Mulher da Janela, a Velha da
Igreja, o Pai do Mato, tipo fantasmas.

Clara balançou a cabeça e fez um sinal da cruz.

— Vocês não têm visagem no Triângulo?

— Não — Clara respondeu ofendida. — A gente tem enchente, cobra no meio da rua,
jacaré debaixo de casa, essas coisas normais, graças a Deus.

Lana pensou em falar que preferia visagem, que elas eram mais seguras, mas achou que
seria mentira, que, se fossem mesmo, ela não estaria ali.

Lana pensou em falar que preferia visagem, que elas eram mais seguras, mas achou que 
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seria mentira, que, se fossem mesmo, ela não estaria ali.

— Acho que quando a vó percebeu que era grave, era tarde demais, sabe? — O primo
retomou o assunto. — Ele já estava acostumado.

— A Velha da Igreja — Lana disse baixinho.

O primo assentiu.

— Que velha? — Clara perguntou de novo.

Dessa vez Igor não sorriu. Apenas apontou adiante. Acima do muro da casa em frente e
do muro da outra casa, uma pequena torre de uma igrejinha se erguia no bairro.

— Tem um fantasma lá, de uma velha.

— Cruzes!

— Quando a gente era pequeno, todo mundo apostava que quem perdesse, não
importava a brincadeira, quem perdesse tinha que entrar na sala da Velha.

— É uma sala nos fundos — Igor continuou. — Assim que a gente entra e fecha a porta,
quem estiver lá dentro começa a sentir pancadas no corpo.

Clara não perguntou nada, o rosto pálido.

— Pelo corpo todinho — Lana complementou. — Na cabeça, no rosto, nos braços, nas
costas, nas pernas. Sério, todinho mesmo.

— E porque diabos vocês entravam lá?

— Aí que tá — Igor retomou. — Quando quem tava de fora soltava a porta e deixava você
sair, não tinha nada, nenhuma marca, nem dor, nadinha. Era como se você nem tivesse
apanhado, como se a peia fosse só uma memória.

— Menos para o Eduardo.

O primo assentiu de novo.

Clara não perguntou mais, o modo como os primos falaram deixou claro que era um
assunto doloroso, uma ferida reaberta. Lembrou da vez que viu Eduardo, manchas ro-
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xas nos braços, na lombar, pancadas sem explicação. Ela não o conhecia bem, o vira três
vezes em toda sua vida, quando saíram uma vez com ele e Lana, quando ele veio visitar
a cidade no ano passado e, a última vez, quando estava morto no caixão.

— A vó me disse uma vez que era o fantasma de uma mulher branca — Lana retomou o
assunto. — Ela contou que antes, lá antigamente, quando vieram construir a estrada de
ferro, as crianças indígenas sequestradas, vocês sabem, eram catequizadas naquela
salinha.

— E ela batia neles. — As palavras saíram cuspidas entre os dentes do primo.

Lana assentiu. O silêncio pairou entre os três.

— Meu primeiro cachorro — Clara começou a falar de repente, fazendo uma pausa
envergonhada quando os primos olharam para ela. — Meu primeiro cachorro foi comido
por uma cobra. Uma sucuri. — Ela abriu os braços para indicar o tamanho da cobra.

Os primos apenas ergueram as sobrancelhas, fazendo pouco da história. O que era uma
sucuri perto de visagem? A coisa deles eram visagens, do bairro inteiro.

— Eu tinha cinco anos — Clara continuou. — Tinha acabado de chegar da escola, sabe?
Minha professora passou mal por causa da gravidez, então eu corri pra casa. Mamãe
nem tinha chegado ainda. Eu corri pra soltar o Tico, que ficava preso no quintal, até a
gente voltar da aula. Aí eu corri pro quintal, de uniforme e tudo, mas quando cheguei lá,
a bicha já tinha pegado ele. Ela tava toda enrolada, a boca comendo ele, devagarinho...

Clara parou de repente, a memória voltando à mente, dolorosa. Igor abraçou a esposa.
Ela engoliu o choro que se formava na garganta e continuou.

— Ele já tava todo quebrado, sabe, então a cabeça estava pra fora da boca da bicha ainda,
a boca aberta, a língua de fora, parecia... — Ela fez uma pausa e respirou fundo. —
Parecia que era um cachorro vestido de cobra — terminou, tentando forçar um sorriso.
— Caralho, Clara, sinto muito.

— Tudo bem, foi há muito tempo. — Ela sorriu com um pouco de lágrimas nos olhos. —
A gente nunca mais teve outro cachorro.

Um gato passou correndo pelo outro lado da rua com um calango na boca. Por um
momento, ele parou e olhou na direção deles. Os três se entreolharam e riram. Lana
olhou para trás e viu Padreco paralisado, encarando o gato que passava lá fora, a metros
de distância. As orelhas erguidas. O outro gato então desviou o olhar, como se
debochasse do semelhante preso, e continuou seu caminho com o calango na boca.
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Igor balançou a mão espantando as memórias feito carapanã.

— Você vai limpar o quarto hoje? — perguntou enquanto se levantava.

— Acho que não — Lana falou para o primo, olhando nos olhos dele, tão escuros quanto
os seus. — Mas pode deixar, eu dou conta.

— Qualquer coisa, liga — Clara falou para a esposa do marido, o mais perto que ela teria
de uma cunhada.

Lana respondeu com um abraço. Os outros dois subiram na moto, colocaram os
capacetes e foram embora, dobrando a esquina até o barulho de escape velho sumir das
redondezas.

7
 

Eduardo podia sentir as sombras ao seu redor, acariciando sua pele. Lana segurava sua
mão esquerda, olhando as teias de aranhas e os ninhos de pombos nos buracos das
paredes.

Igor tentava manter a expressão de coragem, mas andava devagar, cada passo
calculado, os olhos alertas. Em algum lugar lá em cima, uma ave bateu as asas,
assustando as crianças.

— Ei — Igor sussurrou. — Vamo embora, vocês tão se cagando aí.

Lana olhou para o irmão, mas Eduardo estava com a cabeça em outro lugar. Ele colocou
o pé na escada. O segundo e o terceiro degrau estavam apodrecidos, um buraco
mastigando a madeira, mas não o suficiente para impedir uma criança de subir.

A caçula ficou parada aos pés da escada, ainda segurando as mãos do irmão, com medo
demais para acompanhar.

— Vamo embora, maninho — choramingou.

Mas Eduardo não ouviu, continuou subindo até os braços de criança não darem conta
da distância e as mãos se separarem.

Lana deu as mãos para o primo, as costas de Eduardo diminuindo escada acima,
sumindo na escuridão, no próximo círculo das sombras.

— Priminho... — foi a última coisa que Igor disse antes de Eduardo desaparecer no escu-
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ro, daquele jeito que eles só chamavam um ao outro quando estavam em casa, entre os
adultos, quando eram todos apenas crianças pequenas.

Eduardo nunca estivera naquela casa, mas sabia exatamente aonde ir. Depois de subir a
escada, virou à esquerda, passando por um grande corredor empoeirado. Quadros ainda
estavam pendurados nas paredes, as fotos envelhecidas, apenas silhuetas quase
engolidas pelas     manchas no papel. Então ele chegou à porta do quarto da frente, onde
ficava a janela que apontava para a rua e a janela que apontava para o seu quarto.

O garoto segurou a maçaneta e abriu a porta, sem esforço algum. Estava escuro, mas
alguma luz ainda entrava pelo oeste, vermelha e moribunda, o sol sendo engolido no
horizonte. Eduardo andou até a janela da frente e olhou lá fora. A rua vazia, a casa da
frente, as luzes nos postes começando a acender, os primeiros morcegos rasgando a
noite com suas asas. Então ele virou de costas e lá estava ela, a Mulher da Janela.

Seu vestido era branco, mas não era uma roupa de noiva. Ele descobriria, anos mais
tarde, ser uma roupa de morte, a roupa de uma tísica morrendo em casa, separada da
família, tossindo a vida para fora dos pulmões. Ele olhou para o rosto, tentando
distinguir alguma coisa atrás da mortalha que cobria sua face, mas não podia ver nada;
atrás do pano, apenas vazio.

A Mulher da Janela pediu a mão dele. De mãos dadas, ela o levou até a janela do lado, a
que dava para o seu quarto do outro lado do muro. A janela da qual só ele conseguia
enxergá-la.

Lá embaixo, do outro lado do muro, as cortinas estavam abertas. “Vó deve ter limpado”,
o menino pensou. A Mulher da Janela assentiu levemente com a cabeça, então apontou
para dentro do quarto.

Eduardo precisou ficar nas pontas dos pés para enxergar melhor. Lá dentro do seu
quarto, como sempre estava, na beira da pequena cama, havia um espaço mais escuro
que as sombras em volta, na forma de um homem jovem e magro, um vazio aguardando
pacientemente.

O grito de Eduardo espantou os pombos que dormiam nos ninhos, obrigando-os a voar
no lusco-fusco, carregando o espanto pelo bairro. Quando sua avó chegou, o menino
estava parado em frente à janela, as mãos cobrindo os olhos, a boca aberta. Ele só parou
de gritar quando estavam todos na sala de casa, envolto nos braços da família. Um
abraço longo e doído, um trauma sendo compartilhado.
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Lana tirou o plástico que cobria o colchão da cama de solteiro. De alguma forma, o
plástico conseguira manter o mofo longe da espuma. Ela colocou os lençóis limpos que
Igor e Clara levaram, pegou o travesseiro da mala e trocou a fronha também. O quarto
estava limpo, o leve cheiro de lavanda no ar.

— Tem certeza que vai dormir aqui, Padreco? — perguntou para o gato que enrolava o
corpo em cima do travesseiro.

Padreco fingiu não ouvir, fechou os olhos e enfiou o focinho no travesseiro.

— Então tá bom — Lana deu de ombros. — Não vai dizer que eu não avisei.

A janela estava sem cortinas. Ela tirou para lavar pela manhã. A lua brilhava logo atrás
da velha casa assombrada. Lana juntou a coragem que tinha e espiou um pouco,
tentando enxergar alguma coisa lá dentro da casa de dois pisos. 

Uma cortina grossa e escura bloqueava a visão. Lá dentro, uma lâmpada estava acesa.
Lana não acreditava que alguém era doido o suficiente para morar ali, mas riu. Afinal de
contas, ela estava fazendo o mesmo.

Antes de decidir voltar, ela pensou um pouco, lembrando da única vez que o irmão
disse o que o assustava tanto. 

— Um vazio, bananinha, um vazio — soluçava quando a avó e o primo já não estavam
perto, apenas eles dois, de mãos dadas. — Um vazio esperando para ser preenchido.

“Se eles conseguem, não deve ser tão ruim”, ela pensou antes de fechar os olhos. “Vai
ser como o vovô, quando ele balançava a rede em que a gente dormia. Vai ser desse
jeito. Ele é seu irmão, Lana, pelo amor de Deus. Não vai acontecer nada...”

Os pensamentos se misturaram a memórias. Que se misturaram a melodias antigas e
quase esquecidas. Que se misturavam à pequena lista de coisas a se fazer nesse ou
naquele dia. Que se misturavam a um silêncio escuro e reconfortante. Um lugar
distante e calmo.

Até que ela sentiu o rabo do gato na sua cara. Padreco agora dormia deitado de barriga
para cima, quase em cima da sua cabeça, o rabo raspando a pele do rosto.

Ela riu. Na beira da cama, uma sombra a encarava, de pé, olhando diretamente para ela. 
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Lana demorou um pouco para notar que estava ali, como se não chegasse de lugar
nenhum, mas de repente, de um instante para o outro, aparecesse como se sempre
estivesse ali.

Ela se lembrou de como o irmão sempre soube o próximo passo a tomar. Não como se
ele fosse uma pessoa decidida ou determinada. Nada disso. Mas como alguém que
seguia um roteiro trágico e dolorido, mas do qual sentia-se incapaz de escapar. Mudar
para a capital, ir para a universidade, arrumar um emprego, tirar a própria vida. Ocupar
o lugar destinado a ele, o espaço que lhe cabia no mundo.

Lana olhou diretamente para a sombra, então as sombras começaram a tomar forma. O
nariz, o queixo, as bochechas, os olhos. As sobrancelhas.

Talvez um dia aquelas feições sumissem novamente, quando Lana e seus filhos e os
filhos desses filhos não caminhassem mais sobre a terra. Quando o próprio bairro não
lembrasse mais quem morara naquela casa e quando novas pessoas se mudassem para
lá, trocassem as cortinas e acendessem a lâmpada sem se importar com as visagens que
ninguém veria ou sentiria. Mas ainda demoraria muito. Até lá, Lana veria o irmão
muitas vezes.

— Oi, maninho — ela disse para a sombra. — Tô em casa. 

44

JÚLIO ARDAIA é amazônico da
margem direita do Rio Mamoré.
Pesquisa viagens na literatura
rondoniense de ficção e escreve
histórias assustadoras.

Twitter: @julioardaia

https://twitter.com/julioardaia
https://instagram.com/andradezluiz


Giann Carlos Monteiro: “Cresci ouvindo histórias e causos
de visagem da boca de minha mãe e familiares”

entrevista por Lucas Lorran
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Giann, começa contando um pouco sobre
quem é o artista por trás da obra.

Antes de qualquer coisa, sou tímido.
Porém, extremamente extrovertido
quando confortável. Naturalmente
apaixonado por arte e todas suas
vertentes, gosto de consumir e produzir
cultura num geral. Gosto de filmes,
séries, mangás, livros e música. O kit
básico da cultura pop. Sofro de dilemas
previsíveis e clichês e sou impaciente
com as coisas que não me encantam.
Adoro ser social, mas sei desfrutar do
silêncio de minha companhia. Sou
caseiro, mas amo festas. Pouco sei sobre
o mundo ou sobre mim mesmo, mas
pretendo descobrir e explorar tudo o que
estiver ao meu alcance. Jogo Minecraft
desde os 17 anos e sou muito bom em
matar creepers. E claro, amo terror. Sou
fascinado pela estética do horror e do
oculto embora extremamente medroso.
No mais: gay.

Como a cultura do Norte do Brasil
influencia teu trabalho artístico?

Presenciamos um tempo onde a cultura
nortista tem ganhando cada vez mais
visibilidade e relevância num cenário
geral pelas mãos e vozes de pessoas do
norte de fato. Como nortista, sou filho
dos contos e das lendas da minha terra,
cresci ouvindo histórias e causos de
visagem da boca de minha mãe e familia-

res e moldei muito de minha moral e
personalidade baseado no medo de ser
um menino levado. O que resultou disso
foi um grande respeito nostálgico e um
espírito de dever com esses traços
culturais, agora referenciados em meus
traços artísticos.

O traço das tuas ilustrações é bem
marcante. A expressividade e o
sentimento são características muito
notórias nos teus desenhos. Fala um
pouco da tua identidade artística.

Arte é subjetiva, seja pela conotação de
quem a compõe ou de quem a interpreta.
Nessa relação entre o autor e observador,
parto do princípio de que tenho um papel
importante a exercer, embora entenda
que nem sempre o que tenho para
mostrar será visto e entendido. Procuro
transparecer ao máximo minhas
tendências, meus gostos e referências.
Gosto de pensar que a identidade
artística é um reflexo constante da minha
evolução como desenhista e pessoa, por
isso: mutável. Que espelhará minha
identidade quando eu quiser ser ouvido
ou que me servirá de eixo quando eu
estiver perdido. Por isso, entendo que
ainda não tenho uma identidade artística.
Seria muito presunçoso de minha parte
afirmar isso. Por ora, admito que tenho
um longo caminho a percorrer até achar
(e perder) uma identidade que perdure.
Até lá, continuarei a tentar transpassar a
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mais alta qualidade de alma em minhas obras.

Como foi o processo para chegar ao resultado final da ilustração da capa?
O que tu buscaste retratar?

Uma vez que me passaram a ideia inicial e o esboço, me apeguei ao conceito
de miragens, quando achamos que vemos algo se distorcer de sua forma
original e dar corpo a outras figuras. Visagens. Partindo desse princípio,
procurei retratar nas águas o reflexo distorcido das margens e da esmerada
lua, que por si só é um símbolo de mistério, distorcendo as camadas até que
o vislumbre de algo se pudesse notar. Fiquei muito feliz com o resultado,
embora ainda fique contando linhas que poderiam ter sido riscadas. Manias.



Falando de Causos de Visagem, tens
alguma história com visagens, aparições,
lendas etc. que tenhas vivenciado ou que
tenhas ouvido falar?

Como já mencionei, esse tipo de tema
sempre foi uma constante em minha
vida. Embora eu não tenha "visão aberta",
teve um acontecido que vira e mexe me
pego tentando entender sem macular a
memória com achismos e fantasias.
Andando em uma rua vazia e sem luz de
um loteamento, avistei o que parecia ser
a figura de um cachorro se aproximando.
Mas, conforme ele se aproximava, eu me
apercebi de seu tamanho e movimentos
nada característicos dos caninos. Andava
devagar e com a desenvoltura que mais
lembrava o gingado de uma onça ou de
uma pantera, dado sua cor de breu. Sem
muito tempo para reagir ou pensar,
vacilei e fiz o caminho oposto ao da fera e
dei graças a Deus quando o
cachorro/pantera sumiu dentro do mato.
Gosto dessa história e amo contá-la, mas
tenho um certo receio de ficar pensando
nela pois, por vezes, recordo que a coisa
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tinha traços humanoides.

E sobre leituras: quais autores, gêneros e
narrativas influenciam tuas ilustrações?

Não de um todo, mas quase que
especificamente, minhas principais
referências são dos mangás e animes que
consumo desde criança. Tais como
Naruto, Berserk, Jagaaaaaann e
VAGABOND, entre muitos outros que, ao
longo dos anos, influenciaram e
moldaram minhas habilidades com a
hachura, técnica que consiste no
entrelaçamento de linhas e riscos que
formam o desenho. Além disso, procuro
sempre incorporar no meu traço as
técnicas e as linhas de outros artistas
como Gustave Doré e Shaun Friend,
visando praticar novas fórmulas e
técnicas, e respectivamente, novos
resultados. No entanto, minha inclinação
pelo terror vem dessa ânsia por dar
corpo e alma para criaturas, aparições e
demônios que tanto soam como
"indescritíveis" nas histórias que leio.
Gosto do desafio, eu acho. 
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