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|14|  a cicatriz  |  o grito

Ainda tenho as cicatrizes no meu braço. Cicatrizes de uma época 
da vida em que eu me machucava para descontar a dor que sentia 
por dentro. Eu tenho muitas cicatrizes pelo corpo, cada uma delas 
tem uma história: tenho cicatrizes de atropelamento, de infância, 
quando andava de bicicleta, de briga, de queda, de queimadura, de 
machucado, de cinzas de cigarro, de arranhão e de cortes. Todas 
me trazem lembranças ruins. Com o passar do tempo, elas vão fi-
cando mais claras, algumas até somem, mas é bem difícil esconder.

Quando as pessoas notam as cicatrizes do meu braço, não falam 
nada, não comentam nada, e, se não fosse pelo olhar constrange-
dor que vai do meu braço para o meu rosto, eu não perceberia que 
elas notaram. Vejo a curiosidade no rosto das pessoas, e o olhar 
de compaixão que elas me mostram. Acredito que elas pensam 
que minhas cicatrizes no braço são lembranças de uma tentativa 
de suicídio fracassada, o que não é verdade, pois nunca tentei me 
matar, mas não tiro a razão das pessoas por pensarem assim. Eu 
não tenho vergonha das minhas cicatrizes, só não gosto da ideia 
das pessoas pensarem que tentei tirar a minha própria vida ou 
algo do tipo. Na verdade, eu queria que quando elas reparassem 
no meu braço perguntassem o que aconteceu, mas sei que as pes-
soas ficam envergonhadas. Gostaria que elas soubessem a verda-
de e não pensassem que sou uma menina desequilibrada que já 
tentou suicídio.

Eu não sou frágil nem desequilibrada, só passei por um momento 
difícil quando tinha dezesseis anos e me cortava para poder sen-
tir dor fisicamente, para ver se aliviava a dor que estava sentindo 
emocionalmente. Não sei se vai fazer sentido para você, mas, na-
quele tempo, além de fazer sentido, era a solução para mim. De-
pois dessa época da minha vida, eu li um livro chamado “Objetos 
cortantes”, que fala de uma mulher que desde a adolescência es-
crevia palavras no corpo com a faca. Ela tinha o corpo todo rasga-
do, menos o rosto, e só vestia calças e blusas de frio para esconder 
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as cicatrizes, pois tinha vergonha delas. Depois, ela descobriu que 
aquilo era uma doença e foi se tratar. No meu caso, aconteceu só 
naquele tempo, pois nunca mais me cortei. No dia em que vieram 
fazer uma reportagem de televisão comigo, eu percebi que dava 
para ver bem direitinho as cicatrizes no meu braço. Como já te 
falei, eu não tenho vergonha delas, pois fazem parte da minha his-
tória, da minha vida. Eu só gostaria que as pessoas soubessem a 
verdade sobre cada uma delas.

– TAliA

Como saber a verdade sobre cada uma de nossas cicatrizes? Você 
sente que as suas gritam aos olhos de quem as vê, pois foram dores 
que marcaram. Sei que não vai acreditar em mim, mas eu nunca 
as havia notado até que a sua carta me chamasse a atenção para 
elas. São muitas e paralelas, fininhas e rosadas, sugerindo um cor-
te pensado. Como é canhota, as linhas estão no pulso direito. Suas 
mãos não cansam de mexer nos meus cabelos ou alisar meu ros-
to, mas nem assim percebi a sombra do passado no corpo. Sempre 
concentrei minha atenção em suas unhas de faca, resistentes aos 
anos de quebrar pedra, ou no cheiro de lavanda do seu barraco.

Suas linhas são comuns entre as meninas na cadeia de papel — 
muitas já chegam com o corpo lenhado de casa ou da quebrada. 
Soube que seus cortes vieram do tempo no m6. Donagente pit bull 
me conta drama e diz ter sido salvadora: você era temida, indis-
ciplinada e ousada para o certo do certo. Recusava comida, o je-
jum era já prolongado, e a raiva fazia crescer os olhos inchados. O 
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castigo foi ficar de pé no pátio, sem direito a se mover, com pouca 
roupa e algemada, e ali permaneceu horas. Ameaçava suicídio as-
sim que soltassem os ferros que assavam os cortes. Donagente pit 
bull a velou noite e dia, não houve suicídio falhado.

Camille Preaker, de “Objetos cortantes”, tem loucura própria, a 
pele não era lenhada, era tecido para escrita. Em comum, entre 
Camille e você há o sentimento de alívio pela pele ardida, mas o 
seu corte é de angústia pelo desamparo; o dela é ficção de psico-
pata. Já falamos disso, você insiste em outra origem para o seu 
presente, repete “fiz porque quis”, eu lhe retruco não por piedade, 
mas por duvidar que menina de onze anos perambule pela rua ou 
fuja da escola por vontade própria. Camille era louca, você é uma 
menina angustiada. Os cortes são a memória do abandono. Por 
isso, você também não é a menina louca da cadeia de papel; não 
houve loucura nos seus traçados do pulso.

A menina louca da cadeia de papel é como Camille, os cortes são 
inscrições com conteúdo. A mais recente delas foi “foda-se”. Ela 
fez questão de me chamar à bocuda para o gesto solene de levan-
tar a roupa e me fazer ler a palavra em voz alta. Sem querer, lá 
estava eu xingando. Encabulei-me da armadilha, pois eu passei 
a  xingá-la , o que deveria ser direcionado a mim, e por pudor não 
toquei a ferida acesa. Ela me detalhou como fez a proeza: quebrou 
colher de plástico que acompanha comida e afiou a ponta na pare-
de. Em gozo, atravessou madrugada entalhando o corpo.

A conversa foi séria e com jeito de segredo até aqui, por isso me 
permita estranhar o seu pedido de que as pessoas perguntem 
sobre a origem de suas cicatrizes. Por bons modos ou discrição, 
desconheço quem olhe corpo alheio e inquira sobre origens de 
formas, cores ou volumes, menos ainda de traçados que sugerem 
sofrimento passado. E há mais: não é preciso seu texto sobre os 
cortes para afugentar fantasma de menina suicida ou desequili-
brada. Essa personagem não combina com a menina xerifa.

– DEbORA
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|17| a tortura  |  o direitos humanos

De vez em quando, vem um pessoal para fiscalizar a unidade. Eles 
vêm investigar como está sendo a nossa rotina, se está faltando 
alguma coisa, ou se temos alguma reclamação a fazer. Na teoria, a 
intenção é boa, mas na prática não adianta, pois nada é resolvido. 
Quem vem fazer essas visitas é o Ministério Público. Não tem um 
tempo muito certo para eles virem; eles chegam de surpresa para 
fazer a supervisão.

Quando eles vêm, perguntam “Como está a escola? banho de sol? 
A unidade está dando produtos de higiene? Está faltando colchão 
e coberta? Tem alguma denúncia que vocês queiram fazer?”, e por 
aí vai. bom, esse é o diálogo quando eles vêm nos visitar. Eu digo 
que não resolve nada porque quando a gente fala que está faltan-
do produtos de higiene, eles nos respondem, “Já recebemos mui-
tas denúncias quanto a isso, mas, por enquanto, não temos como 
resolver, pois está havendo uma crise que está afetando todo o 
país”. Então, se já sabem que está faltando, por que perguntam? Se 
a gente fala que não frequenta a escola todo dia por falta de agen-
tes, eles nos respondem, “infelizmente, esse é um problema que 
não podemos resolver”, e assim por diante.

Quando eles vêm aqui, eu não falo nada, digo que está tudo bem 
e que não estamos precisando de nada. Além deles, durante a mi-
nha sentença, duas vezes tivemos a visita de comitês de tortura 
da ONu. Eles vieram com quase a mesma conversa do Ministério 
Público, “Está acontecendo alguma coisa? Podem falar o que vocês 
quiserem, não vamos contar a ninguém quem falou...” Tudo bem, 
se não vão contar a ninguém quem falou, como vão resolver o pro-
blema? Enfim, eu não sofro nenhuma agressão física aqui, mas, 
se sofresse, não me sentiria à vontade para contar a eles. Nada 
contra, é que simplesmente acho que  eles não iriam conseguir 
mudar muita coisa.
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Eu li a história de Malala. Ela teve que fugir do Afeganistão para 
falar e a ONu escutar. Podem existir leis lá fora, mas a partir do 
momento que a gente está aqui dentro é sob as leis e regras deles: 
os agentes de segurança. Ninguém vai estar do nosso lado 24 ho-
ras para fiscalizar e impedir alguma coisa de acontecer, quem de-
cide aqui são os agentes. Eles falam e a gente é obrigado a obede-
cer e ninguém vai poder mudar isso, nem hoje e nem amanhã, pois 
quem abre a porta do quarto e faz a escolta para onde a gente for, 
todos os dias, são os agentes. Como já falei, não sofro nenhum tipo 
de agressão física, mas não posso dizer o mesmo de uma agressão 
psicológica. Tem muita diferença entre as duas? uma machuca o 
corpo, a outra machuca a mente. Os agentes é que mandam na 
unidade. Tem como eu falar alguma coisa para as pessoas que de-
cidem até a entrada da minha família para a visita? Ou quantas 
coisas posso ter dentro do meu quarto? A gente é dependente deles 
para tudo.

– TAliA

Eu estava no aquário com donagentes quando a turma da ONu 
chegou. Eram coletes e bonés azuis, a cor da missão de paz. Eram 
homens e mulheres muito diferentes, um tradutor fazia as honras 
entre eles e vocês. Gentis, é verdade, mas se comportavam como 
“os direitos humanos”, esse grupo externo que inquieta dona-
gentes por não serem capazes de entender a complexidade desse 
lugar. Assim que cheguei, meus modos levantavam suspeitas de 
ser eu também uma “direitos humanos” — o caderno, a máquina 
fotográfica, o gravador. Além dos modos, os meus pedidos inusi-
tados de ficar sozinha com as meninas no banho de sol, de não ter 
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donagente em minhas conversas, de permanecer horas no corre-
dor conversando de bocuda em bocuda. De diferente, só havia a 
cor: eles, azuis; eu sempre vesti preto. E foi a roupa preta que fez a 
vistoria dos “direitos humanos” me tomar como uma donagente. A 
experiência me desconcertou, preciso confessar.

Eles chegam sem avisar, o anúncio é de susto pelo rádio, “inspe-
tores da ONu na unidade”. A boca pequena entre donagentes tra-
duz o alerta em linguagem local, “Eles podem tudo, abrir armário, 
conversar, entrar e sair”. A missão é para investigar tortura; a pa-
lavra é maldita pelos maus tratos e pela acusação que carrega. 
A lei descreve como tortura práticas humilhantes e degradantes 
para fins de confissão, e torturador é representante do poder do 
Estado. Na cadeia de papel, torturador pode ser qualquer técnico 
de segurança ou psicossocial, mas há uma presunção de que tor-
turador é o que veste preto. Não vou aqui contestar estatística de 
horror, há concentração de torturadores entre os agentes — raros 
são os abusadores que vestem outra cor.

Você diz nunca ter vivido tortura por aí, eu também não a presen-
ciei. Falo da banda feminina, preciso ser clara. Mas, assim como 
você, me inquieto sobre as maneiras de investigar o crime: “você 
é torturada aqui?”, talvez seja a pergunta. Os modos devem ser 
melhores; desconheço, pois, por vestir preto, fui proibida de per-
manecer nas investigações. O preto me deixava suspeita, o que, 
curiosamente, me ofendeu. Queria poder gritar, “Ei, eu não sou 
torturadora, só visto preto porque sou pesquisadora, também sou 
direitos humanos”. Tudo me parecia tão tolo, eu mesma me senti 
ridícula. Senti vergonha do que já fiz ou pensei ao transformar as 
relações de poder em binarismos simples com bom e mau.

Eu sou direitos humanos, me permita aumentar os títulos para 
descrever o que faço. Ao ser provocada pelos modos de quem ad-
miro, os bonés azuis, me envergonhei sobre como trabalhamos: o 
que se consegue com as perguntas? Relatórios do óbvio — falta de 
camas, comida ou excesso de tranca. Eu já li vários desses rela-
tórios, como li sobre as escolas de Malala, mas foi a voz da meni-
na o que mais me inquietou sobre o horror da violência. Prova de 
tortura não se recupera por visitas esporádicas e escutas que não 
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desligam as câmeras de monitoramento. Os comungós são como 
um telefone sem fio, donagente pode contornar o módulo e escutar 
os detalhes do confessado. Tolo é o seuagente a fazer uso de práti-
cas medievais de tortura, há métodos mais eficazes e sem provas 
de abusar de um menino indesejado: basta deixá-lo dormir uma 
noite com o seu desafeto de sangue no mesmo barraco. Se for es-
pancado, violentado ou morto, não foi pelas mãos do Estado, mas 
por briga entre pebas selvagens.

– DEbORA
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|18|  o túnel  |  a escolha

O estacionamento parecia um Túnel. Embaixo, prédios e comér-
cios; em cima, a sociedade classe média. Escondidos no estaciona-
mento, os escravos da droga maldita, o crack. um estacionamento 
fedorento, cheio de ratazanas, lixo, água de esgoto e necessidades 
humanas. Nesse lugar, durante o dia, vivem muitas pessoas, todas 
usuárias de crack. A população que anda em cima, geralmente a 
trabalho, aprendeu a ignorar e lançar olhares repugnantes às ou-
tras pessoas que frequentam aquele lugar. O estacionamento, o 
Túnel. Você me perguntou, mas não me lembro da primeira vez 
que cheguei ali.

Eu frequentava aquele lugar. Mas, diferente dos escravos da dro-
ga, as pessoas de cima não me ignoravam. Eu chamava atenção 
quando cheguei ali. Eu tenho pele clara, me considero parda, ca-
belos até os ombros, tenho altura e me visto semelhante às outras 
adolescentes que também andavam na parte de cima. Eu tinha o 
costume de entrar no Túnel, esticar uma coberta e me sentar. Fi-
cava lá o dia inteiro, até a minha droga acabar. É isso aí, lá mesmo 
que eu vendia droga. E, naquele Túnel, o vem e vai de carros era 
constante. As pessoas faziam cara de espanto ao me ver. Acho que 
elas não acreditavam em como uma menina com tal aparência po-
dia estar naquele lugar. Mas a realidade é que a aparência engana 
muita gente.

No começo, quando cheguei ao Túnel, eu saía no horário do al-
moço, ia comer nos restaurantes que ficavam na parte de cima, 
mas depois as pessoas nos restaurantes começaram a me lançar 
olhares repugnantes. Eu já não chamava mais atenção. Elas se 
acostumaram com a minha presença e aprenderam a me ignorar, 
igualmente como faziam com os escravos do crack. Típico das pes-
soas, se limitavam a me lançar olhares reprovadores, sem saber 
o motivo de eu estar ali. Que seja esclarecido, não é nem um pou-
co legal, dia após dia, viver em um esgoto. Eu simplesmente me 
acostumei àquela vida, e não me importava com o que tinha que 
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passar. Como não me sentia mais à vontade para ir aos restau-
rantes, eu segurava a marmita que os escravos da droga traziam, 
os noiados. Eles pediam comida nos restaurantes e trocavam por 
droga dentro do Túnel. Com isso, eu ficava o dia inteiro lá dentro e 
só saía com alguma intervenção policial.

Por viver no Túnel, conheci a rotina dos moradores de rua. Eles 
acordam, pedem comida a alguém, depois tomam banho em baldes 
com água (ali mesmo, no Túnel, de dia, na frente de todos), que são 
buscados nos postos de gasolina, e depois começam a ir atrás de 
dinheiro para comprar droga. uns roubam, outros pedem, umas 
se prostituem, outras fazem favores. Quando pegam no dinhei-
ro, gastam tudo com o crack, ficam dias e dias acordados usando 
droga, só dormem quando não aguentam mais. Depois de acordar, 
começam a rotina novamente.

Não é qualquer vendedor de droga que fica naquele lugar, pois é 
muito fácil ser apreendido. Dá pra contar nos dedos quem vendia 
droga no Túnel, e todos eram menores de idade. Eu era um deles, a 
que ficava mais tempo no Túnel e a que mais demorava a ser pega. 
Não estou contando vantagens, mas ali era praticamente a minha 
segunda casa: conheço todos os esconderijos e todas as pessoas 
que frequentam aquele lugar, o Túnel.

No Túnel, acontecia de tudo. Eu tinha que brigar com homens para 
permanecer ali, homens que faziam qualquer coisa para con-
seguir a droga. Qualquer coisa. No começo, me aceitaram, pois 
pensavam que eu era uma menina boba, que não ia fazer diferen-
ça estando lá. Mas se enganaram. Eu fiz muita diferença desde o 
primeiro dia em que pisei ali. E aqueles que me aceitaram fica-
ram com inveja e faziam de tudo para eu me afastar dali. Mas eu 
não tinha medo, minha vida já era uma merda, não podia piorar. 
Era assim que eu pensava. Quando viram que não poderiam fazer 
nada, resolveram se juntar a mim.

Antes uma aliada do que uma inimiga. Eu via a maldade no olhar 
daquelas pessoas e, obviamente, não confiava, só fingia. Depois de 
muito tempo no Túnel, essas pessoas ainda tinham maldade comi-
go. Mas, além delas, também tiveram pessoas que me acolheram 
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e, com o tempo, ganhei confiança e proteção. No Túnel, os noiados 
também mandam, pois, além de serem compradores e escravos da 
droga, são a maioria daquele lugar. O Túnel não funciona à noite. 
Ninguém frequenta o Túnel à noite. Ninguém. É muito perigoso e 
escuro. À noite, você só vê um Túnel vazio. Foi minha opção ficar 
no Túnel, mas não minha escolha.

– TAliA

“uma menina está perdida no seu século à procura do pai”, um 
título longo para uma história imaginada há mais de meio século. 
Hanna é uma menina deixada pela rua, abandonada por um refu-
go de guerra, que não perdeu tempo para contar detalhes sobre 
como sobreviveu — eu a imagino uma jovem mulher, você a ima-
ginou mais infantil. Ela tem Síndrome de Down e foi deixada na 
rua com uma caixa de cartões sobre como humanizar-se, “faça 
isso, tome banho assim, coma tal coisa”. Você não foi deixada por 
ninguém no Túnel, chamou até de opção a primeira ida ao esgoto, 
mas foi precisa em encerrar conversa, “não minha escolha”. E a 
sua carta não é de ficção, é lembrança da rua.

Sabe, eu rejeito quem se apresenta como menina bandida por es-
colha. Quando ouvi a menina chochinha dizer que arrancou os 
olhos da vítima porque quis, das duas uma: ou eu havia conhecido 
a maldade do mundo em um projeto de gente aos treze anos, ou ela 
não entendia bem o que era descrito como vontade própria. Pedi 
mais detalhes da história e aqui transcrevo o que ela me narrou 
pela bocuda, “Me casei aos onze anos, nem moça eu era ainda. Me 
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separei, casei de novo com meu marido de hoje. Ele tinha 34 anos, 
me pediu ajuda para matar. Ele deu a primeira facada e me man-
dou fazer o resto”. insisti nas minúcias, queria saber quem era o 
desafeto e as razões da morte, “Sei não, d. Debora, não conhecia a 
vítima. Devia ser guerra do meu marido”.

li a sua carta pensando em Hanna, a personagem de Gonçalo Ta-
vares, e acabei misturando as minhas lembranças às histórias da 
menina chochinha. Você não foi abandonada como elas, tem pa-
rentes, alguns no mundão, outros tantos embaixo da terra, um pu-
nhado entre grades. Sei pouco da menina chochinha, só que não 
recebe visita, é forasteira vinda da miséria nordestina. Diferente 
de Hanna, você não saiu pela rua com uma caixa de sobrevivên-
cia para a vida no subterrâneo da capital do país. Chegou ali com 
sentença de noiado e de polícia, “aqui, você não se cria”. Se criou, 
fez tão grande nome que me escreve sem o nome próprio, pois é 
conhecida no mundo do crime. A mim não impressiona, pois vejo 
mais bochechas que valentia; mais a cuidadora de lagarta desapa-
recida no barraco que a sobrevivente das ratazanas.

De tanto ouvir vocês falarem do Túnel, fui lá. Você me pediu para 
esperá-la, iríamos juntas, mas eu precisava imaginá-la naquele 
lugar. Fui sozinha, era dia de chuva, o lugar era ainda mais escuro 
e fedido. Não andei na parte de cima, onde descansa um posto po-
licial e as pessoas caminham como se não existisse o subterrâneo 
da vida. Se pudesse, eu teria levado uma lanterna para iluminar 
o meio-dia: buscava uma menina pálida, com cabelo de chapinha, 
bochechas altas e ombros largos. Olhei com atenção para cada 
rosto escondido no cobertor. Eles fugiam da minha inspeção, ofe-
reciam o que tinham, umas pedras miúdas, escondidas na palma. 
Só havia criança com droga; os grandes eram noiados, os donos do 
território que só olham para os pés. Olhei para o alto dos postes de 
luz, os filhotes se penduram por ali, você havia me explicado. Não 
havia nenhum no céu, mas muitos me farejavam intenções.

Do lado esquerdo do Túnel, há um buraco de sarjeta. Maior do que 
os outros, foi ali que parei. O cheiro me perturbava, eu não con-
seguia lembrar de sua voz ou de Pikena sobre as jogadas, as in-
vestidas da polícia ou as brigas por território. Senti uma pressão 
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nos ouvidos, parecia que estava num avião despressurizado e não 
no esgoto do centro da capital do país. A gargalhada de Hanna me 
perturbava — do que ela ria, sendo uma menina retardada e aban-
donada depois da guerra? Desprezei a menina chochinha, como 
podia me contar a história da matança sem lágrimas de medo? Era 
hora de ir, os filhotes convocaram os noiados, todos me cercavam, 
meus calcanhares pesavam, pareciam carregados de angústia. 
Fui buscar uma menina sem a caixa de sobrevivência, mas acabei 
tropeçando num trapo imundo de ratazanas.

– DEbORA
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|19|   o medo  |  a polícia

Assim que comecei a frequentar o Túnel, fiquei conhecida. Não 
demorou muito para eu ser enquadrada pelos policiais da área. De 
quatro em quatro dias, repetem-se os plantões, e todos, sem exce-
ção de nenhum plantão, olhavam para mim depois de uma abor-
dagem e falavam: “Qual o seu nome? Não te conheço, você é nova 
aqui, é melhor você voltar para o buraco de onde saiu, pois aqui 
não é do jeito que você pensa, não, o sistema é diferente. Você não 
vai se criar aqui, não.” Eu escutei muito isso quando cheguei ao 
Túnel. Mas as coisas não aconteceram como eles falaram.

Fiquei muito tempo no Túnel. Os policiais daquela área realmente 
fazem o sistema funcionar diferente. Eles são diferentes. No come-
ço, eles me abordavam e tomavam a minha droga, meu dinheiro, 
mas não me levavam para a delegacia, nem perdiam tempo — além 
de eu ser menor de idade, não era nada ali, não fazia diferença 
se estava ou não no Túnel, eu era a menor das preocupações dos 
policiais. Mas isso mudou. “Você não vai se criar aqui.” Eu cresci. 
Com os próprios usuários de drogas, aprendi a viver ali. Aprendi 
as manhas para evitar ser pega e aprendi como o sistema funcio-
na com os policiais.

Eu não andava com nada de cima, nem droga, nem dinheiro. Os 
meus f lagrantes eram carregados por outras pessoas, de modo 
que, quando os policiais me abordavam, não me pegavam com ne-
nhum flagrante e, como eu era menor de idade, eles eram obri-
gados a me liberar. Quero deixar claro que esses policiais que eu 
estou falando são aqueles que só prendem em f lagrante. Eles sa-
biam que eu vendia droga, mas não conseguiam me pegar com 
f lagrante, por isso não me prendiam. E, como eu era de menor, 
ficava mais difícil eles forjarem algo para mim, pois, na delegacia, 
eles dão um pouco de crédito ao que o menor fala, ao contrário dos 
maiores de idade.
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Os policiais que prendem em flagrante sabem de todo o nosso esque-
ma no Túnel. Não sou a única a não andar com flagrante, outras pes-
soas também fazem isso. Se os policiais não podiam me prender, eles 
tiravam vantagem em cima de mim: ao invés de me pegarem, eles 
me cobravam. Dinheiro. Eu pagava para poder ficar em paz no Tú-
nel. Se eles me abordavam com dinheiro ou qualquer outra coisa de 
valor, eles pegavam e, em troca, me deixavam em paz. “Você não vai 
se criar aqui, não.” Além desses, tinha outros policiais que achavam 
alguma droga e depois vendiam para nós, por um preço bem menor 
do que a gente estava acostumado a pagar.

E tinha policiais que trocavam a sua liberdade por favores sexuais. 
isso aconteceu com muitas meninas. Os policiais as levavam para 
o mato e, praticamente, as obrigavam a ter relações sexuais. Essas 
meninas que passaram por isso não sabiam que acontecia esse 
tipo de coisa, eram novas no Túnel, sempre foram as novas. Comi-
go esse tipo de coisa nunca aconteceu, porque o policial que fazia 
isso tinha um esquema de dinheiro comigo, além de me conhecer 
há bastante tempo e saber que, além dele, tinha muitos outros po-
liciais do meu lado.

Você sabe que não me orgulho ao contar isso, mas num lugar da-
quele, você tem que sobreviver e ser esperta. Todos os traficantes 
de muito tempo no Túnel fazem isso, pois é o único modo de per-
manecer. Os policiais não cobravam informações de nós (então, 
nesse ponto, não rolava caguetagem), eles só queriam dinheiro. 
Além desses, tinha policiais que queriam que você se entregasse 
sob tortura. Com esses, não tinha esquema, eles te levavam para o 
mato e te torturavam para você se entregar ou entregar alguém.

Eles chegaram a me levar para o mato umas três vezes, mas como 
eu não falei nada, aguentei tudo, eles me deixaram de lado e não 
me levaram mais. Foram atrás de outra pessoa que não aguentas-
se os joguinhos deles. “Você não vai se criar aqui, não.” É claro que 
todos os esquemas eram falhos, em polícia não se pode confiar, 
mas eu não tinha outra opção a não ser jogar. Eu aguentei tortura 
e fui esperta ao dar dinheiro a eles e, em pouco tempo, comecei a 
ser notada, ganhei respeito. Fui notada e também perseguida.



Debor a Diniz & Talia 15

Nem todos os policiais no Túnel eram assim, tinha aqueles que 
apreendiam sob investigação. Com esses também não tinha es-
quema, só um caminho: cadeia. Dinheiro, estupro, tortura, essa 
realidade entre policiais e traficantes acontece em todos os luga-
res, nem sempre as três juntas, mas em cada cidade uma delas 
você encontra. Dinheiro, estupro e tortura. Eu consegui me criar 
no Túnel, mas de nada adiantou. Eu me encontro presa, sem nada, 
a não ser lembranças. Não valeu muito a pena. Enfrentei perigo à 
toa, pois, hoje, nada tenho daquele tempo, a não ser experiência.

“Você não vai se criar aqui, não.” Era uma opção, mas não escolha. 
Eu posso estar onde for, desde cedo aprendi a sobreviver. Podem 
vir coisas piores, mas vou enfrentar, e não me julgue por isso. Te-
nho que viver e ainda não estou no meu limite. Com o Túnel, só 
ganhei experiência, não tenho orgulho, mas consigo sobreviver 
em qualquer lugar ou situação. Você não é páreo, ó medo, eu vou 
conseguir, eu vou me criar.

– TAliA

Ó, medo, ela se criou no Túnel. 

Ei, seu polícia, o nome da menina é Talia; não a conhecia ainda, 
mas como?, bastava olhar a cara da menina valente; — que menina 
esticaria cobertor entre ratazanas, sem proteção de macho e cal-
çada com pistola própria, se não ela?; fiz visita ao esgoto e não vi 
outra menina por ali; e, me perdoe a ousadia, seu polícia, mas tam-
bém não vi homem fardado; não tem isso de novinha no esgoto ou 



16 Cartas de uma menina presa

na cadeia de papel, o buraco que a esperava afundou-se, por isso 
a novinha se transforma em traficante, puta ou defunta; no final, 
pode ser uma combinação, traficante-puta-defunta; sim, eu sei, no 
sistema é diferente, nele tem suborno, tortura e estupro, e droga 
não é só de menina traficante, mas de fardado covarde; ei, seu po-
lícia, a menina se criou, virou bandida, ela agora se revira em uma 
cela pálida, cresceu entre o esgoto e as grades; há dois anos, vive 
trancafiada igual a bicho de circo; desgraça, não aprendi direito, 
culpa de donagente que não me deixa dormir em barraco de peba, 
por isso erro na lição; não é circo, falta audiência ao espetáculo, 
ela mais parece bicho de laboratório, é experimento humano, que-
rem ver o que sai dali depois de prender muita menina junta; a 
menina me escreve diário e cartas, por isso essas letras; ah, quem 
sou eu? seu polícia, me desculpe os jeitos, é que também escrevo 
cartas de volta e mudei de ideia quando comecei esta, era para ser 
dela, o senhor nem existia; apresento-me, sou uma madame da 
rua, daquelas que andam por cima do subterrâneo, ou parecida 
a outras que se escondem na escuridão para avivar o comércio; 
se eu conhecia a menina antes?; não, senhor, elas riem da mada-
me aqui, não há jeito, é assim que pareço; por que elas me riem?; 
pois nem cigarro fumo, não gosto de bebida, sou tolinha para a 
esperteza da cadeia; já as conheci em bando, todas enjauladas em 
lugar que dizem fazer justiça para o malfeito da rua, a cadeia de 
papel; de novo, peço perdão pelos maus modos, a palavra certa é 
unidade socioeducativa de internação para adolescentes em con-
flito com a lei; tenha paciência, por favor, já explico o que estou a 
fazer, só queria contar o passado conhecido nosso; a menina saiu 
do esgoto e não foi para uma escola, mas para uma tranca; não só 
ela, mas muitas delas; a menina vive em uma cela, seu polícia, pa-
recida àquela da barca onde o senhor a obrigava a carregar uma 
garrafa pet com água nos ombros e a trancava com ar empestado 
de spray de pimenta; não me entende?; estranho, não parece ser 
tática ultrapassada, pois uma recém-chegada na cadeia de papel 
me repetiu semelhante história; explico melhor, menina pega em 
f lagrante, pode ser pistola, droga ou dinheiro miúdo de jogada, 
tem duas opções, delegacia ou cobrança; na cobrança, seu polícia, 
o trajeto para o pagamento tem a garrafa com água para ser equi-
librada, se cair dos ombros é porque peba tentou marcar caminho 
olhando pela barca; o spray de pimenta serve para dificultar que 
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abram os olhos, mas não há pulso algemado que volteie o corpo 
para acalmar os olhos; seu polícia, não sou investigadora, só repi-
to histórias que ouvi de muitas, e várias vezes com muitos jeitos, 
isso se chama fazer ciência no lugar de onde vim, por isso anun-
cio, é tudo verdade; fui para a cadeia de papel para escrever livro, 
fico feliz que o senhor me leia, seu polícia; não sou tola, só tolinha, 
o senhor não é o culpado da bandidagem menina, nada disso, fujo 
de respostas fáceis, e essa é rasa demais para o meu gosto; mas o 
senhor, seu polícia, veja que uso singular, um homem com patente 
e idade, é autor de bandidagem nojenta; negociava prazeres medo-
nhos por f lagrante; o senhor, seu polícia, merece o meu desprezo, 
pois fez da menina uma traficante puta para o seu prazer. Ela só 
não chegou no limite para ser defunta.

– DEbORA
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|23|   a mente  |  o suicídio

Não é fácil viver atrás das grades. Se você não tiver uma mente 
boa, acaba se deixando levar. Tem que ser forte. Tem que ter foco. 
A nossa vida aqui dentro é viver entre quatro paredes, seja dentro 
do quarto, no pátio, na sala de aula, no ginásio, tudo em quatro 
paredes. Tudo em quatro grades. Aqui é um presídio? Não. Aqui é o 
sistema socioeducativo de brasília. Quem foi mesmo que falou que 
aqui não é cadeia? Quem foi que disse que é fácil viver aqui? Pes-
soas que desconhecem a nossa realidade, pessoas que nos culpam 
pelos crimes que aconteceram na sociedade, pessoas que não sa-
bem que quem nos criou desse jeito foi a própria sociedade delas. 
Pessoas que só nos veem como monstros e nem imaginam quantas 
lágrimas esse lugar já escondeu. 

A gente errou, algumas erraram feio, mas e se eu dissesse que já 
estamos pagando por isso, você acreditaria? Não importa o lugar, 
pode ser em um hotel cinco estrelas, mas, se você estiver presa, 
você não vai estar feliz. Eu perdi a minha liberdade de ir e vir, de 
escolher e de me expressar. Eu sei que não estou aqui de  graça, 
mas, mesmo assim, ainda é difícil. Cada canto deste lugar é mar-
cado por lágrimas, por tristeza e por saudade. Mas eu estou ótima 
em comparação às outras meninas que também estão aqui, por-
que sou forte e tenho foco, pois sei que isso é só uma fase ruim 
que vai passar. Eu gosto de você porque você também é forte, há 
meninas que dizem que você é uma terrorista ou uma psicopata. 
Eu acho que somos parecidas.

Aqui tem meninas que não pensam dessa forma. E, antes de o 
tempo aqui acabar, elas tiram as suas próprias vidas. Eu estava 
lendo distraída quando escutei um grito ensurdecedor e, logo em 
seguida, batidas nas portas dos quartos. Antes de eu perguntar o 
que estava acontecendo, as meninas começaram a gritar, dizendo 
que tinha uma menina tentando se matar, e ela estava no quarto 
ao lado do meu. A outra menina do quarto da frente viu a menina 
com o lençol no pescoço pendurado no comungó. A menina estava 
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com o nariz sangrando e ficando roxa quando as agentes entra-
ram para tirar lá de cima. Ela quase conseguiu se matar. E não é 
a única que já fez isso. Não é fácil viver atrás das grades. Se você 
não tiver uma mente boa, acaba se deixando levar. Essas meninas 
sofrem tanto por dentro que acabam perdendo a vontade de viver. 
Elas são atormentadas pela solidão. Elas se fecham e fica difícil 
tentar ajudar. Eu fico triste por elas. 

Quem foi que disse que é fácil viver aqui? Pessoas que desconhe-
cem a nossa realidade. Essa é a nossa realidade.

– TAliA

Eu não sou terrorista ou psicopata. Já perdi a origem dessas lendas 
que animaram a minha chegada na cadeia de papel. A terrorista 
veio da insistência na roupa preta e folgada, pois como eu usa-
ria a cor de donagente e evitaria calça apertada se sou livre para 
exibir os contornos do corpo? Talvez porque escondesse bombas, 
me explicou a menina desconfiada. A psicopatia teve versões di-
versas — quem seria a madame sem reza ou terço, promessa ou 
culpa, com insistente permanência em lugar miserável à vida? Só 
uma psicopata. Não sei se a lenda da loucura malvada foi desfeita, 
a questão que me fazem agora é outra: “Como você aguenta convi-
ver com tanta dor?”

Conviver não é tomar posse de dor alheia. Foi com você em crise 
de raiva que eu entendi o sentido da solidão neste lugar. Entrei no 
corredor e não ouvi seus gritos de “Vem logo”, “Não fala com essas 
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pebas”. Havia um silêncio escuro e pesado, Pikena me evitou, só 
vejo os braços caídos pela bocuda. Eu insisti na chegada, só Pike-
na me recebeu: lá estava de novo a trouxa de roupas, daquelas de 
lavadeira de beira de rio. É você no esconderijo só seu, enrolada e 
tremendo, mas o dia era de quentura no cerrado. Eu prefiro quan-
do está carrancuda, quando grita em comando para cachorro, 
“Aqui!”. Quando se esconde pela raiva, a dor é interior. 

Quando vejo a menina suicida com corte e teresa, sei que um dia 
acertará o nó e não terei tempo para a despedida. Menina suicida 
já me fez carta sobre fuga. Foi pega com piedade, não vi panca-
da ou mais tranca pela ousadia. Na mesma noite em que tentou a 
fuga, escutei pelo rádio: “Reforço m7.” Não sei como donagente pit 
bull ouviu a lata batida. Menina suicida esbugalhava-se, sangrava 
nariz e olhos, uma calça molhada apertava o nó, pasta de dentes 
impedia abertura de cadeado. Era sentença de liberdade nem que 
fosse pela morte.

Não é fácil viver aí. A cada três dias, quando durmo no módulo, o 
cheiro demora a despregar de mim. Os sons do mundo me pertur-
bam, a viagem de volta para casa é sempre apressada. Não sei por 
que acelero, se daí a três dias volto. Eu era uma das pessoas que 
desconheciam a sua realidade. Agora a conheço e não sei ainda o 
que fazer com ela. Talvez eu não tenha a mente boa, talvez eu seja 
uma fraca; melhor confessar: não sou tão parecida a você. Eu não 
conseguiria sobreviver tanto tempo em uma tranca sem saber o 
dia da liberdade.

– DEbORA
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|24|  a euforia  |  a vida comum

Eu cheguei aos dezoito anos, uma vitória, uma raridade. Como con-
segui, não sei. Como pude viver tanto tempo nessa vida, também 
não sei. Hoje, quando paro para pensar nas coisas que já passei, 
eu entro em uma espécie de euforia por estar aqui. Penso naqueles 
que não tiveram a mesma sorte e morreram. Quando paro para 
pensar nessas coisas, tenho mais certeza de que a vida do crime 
não é para mim, mas eu não sei o dia de amanhã. Qualquer coisa 
no mundo do crime é capaz de arranjar uma guerra. Eu tenho sau-
dades para sempre de quem perdi.

Nunca tinha parado para pensar no que eu queria fazer na vida. 
Eu só pensava no hoje, no que estava fazendo agora. Só imaginava 
o futuro como era o meu presente. Não tenho sonhos ainda, pois 
sonhos não se realizam, e eu só penso em coisas que, talvez, possa 
conseguir. Agora eu tenho um objetivo. Mas sei que não vai ser 
fácil, muitos obstáculos ainda virão. Também não vou dizer que 
estou decidida e que nunca mais me envolverei no crime, pois isso 
eu só vou saber quando estiver em liberdade. O crime vai bater na 
minha porta novamente, eu já sei. E vai ser difícil dizer não. Não 
que eu goste de estar no crime, mas é porque eu já me acostumei.

Nunca tinha parado para pensar na vida antes, nunca tive algum 
sonho ou objetivo; para mim, a vida seria sempre a mesma coisa: 
fugir da cadeia e da morte, viver no crime. Só que me enganei. A 
vida pode ser de outra maneira, eu posso ter uma vida comum. E 
me lembro do início da minha sentença, que eu não queria acei-
tar que estava aqui. Eu me revoltei, não queria nada com nada, só 
pensava na minha liberdade. Tinha raiva de tudo e de todos deste 
lugar. Pelos livros e com você, descobri outras formas de vida.

Quando fui sentenciada, eu tinha dezesseis anos. E se tivesse ido 
para outro lugar, cumprir pena com outras pessoas, será que eu 
seria o que sou hoje? Aqui é uma cadeia. Não uma cadeia de ver-
dade, mas uma cadeia de papel: tem muros, grades, maldades e 
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injustiças, mas não chega a ser uma cadeia do sistema prisional. 
Sabe qual é a diferença? Aqui, apesar de não ser igual à cadeia re-
gular, nós vamos para a escola; aqui, não precisamos pagar para 
dormir e comer; aqui, não precisamos dividir uma cela com trinta 
pessoas; aqui, nós temos um acompanhamento e pessoas que se 
preocupam com nós, e os agentes da segurança não andam com 
uma arma apontada para nós. Essas são as diferenças.

O problema não são as pessoas que cometem crimes, mas o que as 
leva a cometer esses atos. Falo por experiência própria: para come-
ter um crime, é preciso ter um motivo ou algum problema. Quem 
não entende isso é quem tem problema. Tudo na minha vida girava 
em torno do crime: os meus amigos, o dinheiro, a minha casa, os lu-
gares. Eu, literalmente, vivia do crime. Não quero voltar para o cri-
me. Já decidi, só não sei se vou resistir até o final. Eu já ouvi muitas 
pessoas falarem que sair da vida do crime é fácil, que só entra nesse 
mundo quem quer. Tolas. São pessoas tolas. É mais fácil não entrar 
do que sair depois, mas quem já passou por isso pode saber como 
é. Também é muito fácil falar quando não é você que está passando 
por essa situação. Não que eu esteja julgando alguém, só não gosto 
que as pessoas falem sem saber. Às vezes, exagero na hora de me 
expressar, mas não é de propósito, eu sou assim. Você já me conhece.

– TAliA

Esforcei-me para voltar aos dezoito anos. Tenho quase a idade de 
sua avó: eu, 46, ela, 52, e nem agora sobreviver me causa euforia. 
Preciso confessar, jamais me imaginei como uma sobrevivente da 
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vida, seria uma desgraçada se morresse antes da velhice. Sinto 
alegria em viver, a alegria é pela vida, não pelo heroísmo da so-
brevivência. Para mim, existir não foi um jogo de azar, mas um 
injusto privilégio de casta que me antecedeu.

Eu e você somos tão diferentes, mas o estranhamento sobre quem 
somos foi delicado entre nós. Você me deu título honroso, “mãe das 
letras”, e eu fico buscando entender. Você me elogia com os valores 
do crime, “coragem, bravura, lealdade”; eu a infantilizo pelas boche-
chas, a conversa de unhas ou cabelo. Me acanho com a pistola ou as 
ratazanas e a admiro por resistir. As opções foram miseráveis para 
uma menina de onze anos: pedinte, puta ou traficante. Sim, são pes-
soas tolas as que dizem ser escolha a bandidagem menina. Opção 
pode ser melhor palavra, não escolha, essa invenção de homens ilu-
minados de castas semelhantes à minha que desconhecem a resis-
tência na quebrada, na periferia, na rua ou na tranca.

Nos encontramos pela raridade de sua sobrevivência e pela cruel-
dade da punição: você escapou da morte, caiu em f lagrante. Sua 
vida era no crime, a minha é a ordinária “vida comum”. Nasci de 
gente comum, e até onde sei são homens e mulheres representan-
tes da normalidade há muitas gerações. Como você, as minhas ori-
gens são nordestinas, mas meu avô não foi matador brabo, meus 
tios não foram defuntos jovens ou líderes de quebrada. Minhas 
avós foram mulheres letradas, não assinavam com dedo docu-
mentos da vida. Ainda hoje a sua avó limpa casa de gente madame. 
Essa gente é parecida comigo, usa sapatos de origens estrangeiras 
e o corpo parece não envelhecer do mesmo jeito que o da sua famí-
lia, pois a vida é repleta de mimos. 

Eu não lhe ensinei nada da vida comum. Mente quem me der ma-
ternidade sobre a sua leitura sofisticada. Não fui eu, nem o carri-
nho de livros. Você se fez leitora pela falta de tudo e não pela oferta 
de bens da vida comum. Gente parecida comigo quer ver meninas 
como você desaparecidas. Sua resistência nos intimida. E não é 
porque você voltará para o crime ou será uma forasteira na vida 
comum, é simplesmente porque a casta não quer gente estranha 
com os mesmos privilégios conquistados por nossos antepassa-
dos. Eles lutaram para garantir isso que as meninas roubam, eles 
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mataram para manter o nome limpo, eles ignoraram crianças fora 
da linhagem.

Você não exagera no que escreve. Eu sou a mulher abundante 
deste encontro. Mas a minha abundância não é notada, pois mi-
nha casta disciplinou-me a ser contida nos gestos e nas palavras. 
Essa é a explicação da aparência psicopata: não expresso a raiva. 
Queria lhe dizer que precisava de mais tempo de plantão, de mais 
cartas para aprender os sentidos da injustiça da vida comum em 
gente como você. Mas, nesses quatorze meses de plantão, nessas 
centenas de cartas trocadas, aprendi as dificuldades do crime, as 
perturbações da quebrada, a bagaceira da polícia, a melancolia da 
cadeia de papel. De tudo, o mais importante que aprendi não veio 
de seu testemunho da vida marginal, mas da af lição vivida pelo 
nosso encontro, uma mulher comum e uma menina bandida. Você 
não é só uma sobrevivente: você é uma refugiada da vida comum.

– DEbORA




