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CAPÍTULO 01 

 

 

... Eu tinha doze anos e adorava estudar. Aprendi a escrever com alguma facilidade e 

passei a frequentar a escola do bairro em que morávamos. A nossa casa era simples, com 

dois quartos amplos, janelas pesadas e cortinas leves. Uma cozinha que dava para um 

quintal, com cercas de arame e um corredor comprido que começava e acabava em um 

jardim lateral.  

Minha mãe costurava para fora... fazia vestidos de festas e vestia quase toda a cidade.  

Passava horas debruçada na velha máquina de costura, a modelar uma camisa... uma calça 

para o seu Manoel da venda, o vestido de formatura da Lurdinha.  

Com o falecimento de meu pai seis meses antes, ela teve que assumir tudo.  

  

Até que veio Edgar. 
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Não sei como minha mãe o conheceu. Eu realmente não me lembro. Quando deu por 

mim, ele já estava por lá a ocupar todos os espaços... e então tornou-se meu padrasto. Ele 

era um homem, sabe? Com feições de homem e roupas de homem. Usava camisas florais 

sempre combinando com calças apertadas e um cinto com uma fivela prateada. O sapato 

engraxado como se fosse sambar. Os óculos espelhados e a barba sempre por fazer. 

Edgar conquistou a simpatia de todos... era o mais querido entre os vizinhos e havia 

sempre alguém a chamá-lo para uma reunião, um jogo de baralho ou um café. Era 

afetuoso com as crianças da rua e amável com minha mãe.  

Mas eu sempre senti algo estranho em relação a ele. Havia alguma coisa errada na maneira 

como me tratava e me olhava. 

Fui me tornando arredia... e as pessoas achavam que era ciúmes de menina por ele ter 

ocupado o lugar de meu pai. Mas não era isso... era outra coisa.   

Mamãe fazia questão de me lembrar do quanto ele era bom para ela...  e do quanto a vida 

da gente tinha melhorado depois da chegada dele em nossa casa. 

Foi através de Edgar que ela conseguiu um trabalho na fábrica de roupas da cidade vizinha 

e passou a sair bem cedo de casa. Um ônibus da empresa a levava pela manhã e a devolvia 

no fim do dia. 

  

 

E coube ao Edgar cuidar de mim. 

E foi aí que tudo começou. 

 

  

Edgar sempre foi muito afetuoso comigo. Gostava de me abraçar, tocar e me por em seu 

colo. Eu tentava evitá-lo, mas nem sempre conseguia. Mamãe ficava satisfeita-feliz com 

todo aquele afeto... sentia que ele me considerava como filha, mas eu reparava na maneira 

como me olhava e... era diferente. Tinha alguma coisa de errado no jeito dele e eu sentia 

medo.  

Eu não conseguia gostar dele, de seu olhar, de seu jeito. Sentia um rebuliço dentro de 

mim... uma repulsa, vontade de vomitar. Fugir.  

Eu passei a evitar deixar o meu quarto... foi quando a melhor parte do meu dia passou a 

ser o período em que eu estava na escola. Me sentia a salvo, livre daquela presença. Eu 

tinha paz. Mas tudo terminava, quando soava o sinal e era de voltar para casa, meu 

coração apertava dentro do peito e aquele sentimento de medo voltava.  
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E lá estava ele no portão, à minha espera.  

Aos treze anos eu já era uma mocinha. O corpo ganhava formas, como acontece com 

todas as meninas. E foi então que as pessoas começaram a comentar com minha mãe 

sobre o meu crescimento... diziam que em breve eu seria uma mulher muito bonita e 

despertaria a atenção dos homens.  

Enquanto isso, eu sentia os olhos de Edgar percorrer as curvas que surgiam em meu corpo 

— sem a minha autorização. Eu odiava a maneira como seus olhos cresciam sobre mim. 

Não era o olhar de um pai... era o de um homem faminto, um lobo mau que parecia 

salivar... Comecei a detestar sair de casa nesta época, porque todos se sentiam à vontade 

para fazer “elogios”. Eu fingia não ouvir, mas sentia muita raiva porque me lembravam 

das mudanças pelas quais meu corpo estava a passar e... isso agradava, e muito, Edgar.  

Eu me lembro que senti vontade de frear o meu crescimento. Encontrar um meio de não 

ser bonita, de não chamar a atenção. Passei a usar roupas largas e nada de maquiagem, 

como as outras meninas faziam. Eu só queria me esconder daqueles olhos.  

Minha mãe sempre respondia que eu ainda era uma menina... e que eu precisava estudar. 

Mas ela mudou comigo. Não me lembro como aconteceu. Mas ela ficou agressiva e 

ríspida de repente, como se fosse culpa minha toda aquela atenção que eu recebia, 

principalmente dos homens.   

Ela passou a me mandar para o quarto e seu tom de voz severo parecia dizer: 

 

 

“fique lá, até eu te chamar” 

 

 

Parecia que se esquecia de mim... porque ela não me chamava de volta.   

O Edgar continuava carinhoso e sempre encontrava um pretexto para tocar minha perna, 

marcando a pele. Eu me afastava... fugia. Mas era muito difícil evitá-lo o tempo todo. 

Passei a me sentir culpada, porque a reação de minha mãe indicava que eu era a 

responsável pela maneira como os homens me olhavam.  
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Eu não tinha um único instante de paz. Vivia com medo. Inquieta. Assustada. Também 

me tornei uma pessoa arredia. Não sabia o que fazer. Como evitar. Todas as minhas 

tentativas tinham dado errado e tudo parecia apenas piorar. Minha mãe estava cada vez 

mais irritada.  

 

Eu comecei a pensar em fugir, mas eu não tinha para onde ir.  
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Aconteceu assim...  

  

Eu escutei o sinal da escola e meu coração disparou dentro do peito. Caminhei bem 

lentamente até a saída e, como não encontrei Edgar pela primeira vez em muito tempo 

me senti feliz. 

Voltei para casa sem pressa nenhuma.  

Observando os caminhos, os lugares.  

Foi maravilhoso.  

O vento no rosto.  

As casas e as pessoas... 

Não ouvi nenhum comentário infeliz e, se houve, não percebi...  

  

Eu estava tão em paz,  

que nada me aborreceria.  
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Cheguei à casa e, como não encontrei ninguém, fiquei um pouco apreensiva. É incrível 

como a gente sempre pensa no pior.  

E eu nem sei no que pensei naquele momento.  

Só sei que não imaginava que toda a paz sentida naquele instante, poderia ser algo tão 

frágil. 

  

Eu entrei em meu quarto...  

cantarolando como os pássaros.  

Fechei a janela e tirei o uniforme.  

Pensei em tomar um banho demorado, porque nem isso eu conseguia fazer nos últimos 

tempos, mas não deu tempo.  

  

O meu olhar cresceu em horror quando me deparei com Edgar imenso diante de mim.  

  

Eu me lembro de tentar cobrir minha nudez...   

Procurei pelas peças do meu uniforme, mas não fui tão rápida como precisava ser e... de 

repente não conseguia mais me mexer.  

Eu fechei os olhos... bem forte.  

Pensei em gritar e me lembro de tentar... 

Mas a mão dele cobriu a minha boca.  

Ainda sinto o toque áspero do imundo corpo dele ao invadir o meu... e do nojo que eu 

senti.  

A força do Edgar era tão maior que a minha... 

Ele fez o que quis.  

Beijou a minha boca.  

Apalpou os meus seios.  

E tocou o meu sexo.  

Fui tudo tão violento-agressivo-horrível... 

  

Eu acho que eu pedi para que ele parasse. 

  

Eu me lembro de espernear, mas ele estava tão imenso, tão enorme e eu tão pequena-

minúscula.  
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Ele afastou as minhas pernas...  

E eu me lembro de ouvir um som...  

Do zíper da calça.  

E aquela voz dentro dos meus ouvidos.  

Não sei o que ele disse... 

Mas nunca mais me esqueci daquele som. 

Um grunhido...  

E do filete de dor.  

Um corte? 

Um rasgo? 

  

Eu realmente não sei.  

  

Mas ainda hoje dói...  

E é uma dor tão grande... 

Do mesmo tamanho de Edgar!  

Talvez maior... 
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Eu acho que perdi os sentidos porque de repente a minha mãe já estava lá, a gritar... tão 

furiosa e a dizer coisas horríveis.  

 

 

— Vagabunda. Puta. Safada.  

 

 

Eu tentei dizer o que havia acontecido, mas ela não me ouvia.  

Só o que sentia eram os tapas que explodiam em minha pele, que foi se avermelhando de 

vergonha.  

 

Eu ainda estava nua e... como doía.  

E eu me sentia tão imunda...  

 

E ela não parava. 

 

...havia sangue entre as minhas pernas e eu não conseguia entender o que estava 

acontecendo comigo e o porquê de ela me tratar daquela maneira.  

 

Ou talvez eu não quisesse entender.  
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Eu vi Edgar parado na porta... com os braços cruzados à frente do corpo. Estava vestido 

e nada indicava que ele tinha me estuprado.  

 

Eu mesma me senti confusa por alguns segundos.  

 

Mas depois percebi que ele parecia se divertir com a minha situação. 
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A cidade inteira soube o que tinha acontecido comigo naquele dia... De boca em boca a 

história contada por Edgar se multiplicava...  

  

 

Eu havia sido “encontrada” por ele  

com um homem — sem nome — na cama. 

 

  

E a história dobrou de tamanho na boca daquela gente. Aquela não tinha sido a primeira 

vez que acontecia. 

  

 

Ninguém o questionou.  

 

  

Eu “levava ele para casa” nos horários certos, quando sabia que não haveria ninguém.  

  

 

Todos acreditaram nele,  

...inclusive a minha mãe! 

  

 

Edgar tinha tentado me fazer entender que não eram certas as minhas atitudes. Eu iria 

magoar a minha mãe, que sofreria com uma filha perdida. Mas eu era muito arredia e não 

o respeitava.  

Respondia aos gritos que ele não era o meu pai...  

E outras coisas piores.  

Eu era a pessoa errada naquela história...  

E ele, o único certo.  

  

 

Ele era o homem... 

E eu... a menina! 
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Edgar se mostrava transtornado ao revelar o que havia se passado... o quão difícil teria 

sido me flagrar na cama naquela situação constrangedora. Bravo! Ele reagiu como um 

Pai...  arrancando-o de cima de mim. Expulsando-o de meu quarto a pontapés, colocando-

o para fora de casa.  

 

  

Ninguém quis saber quem era  

o tal homem — sem nome-rosto.  

Todos apenas me julgaram  

e condenaram.   
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Minha mãe me trancou no quarto... 

Ignorou a minha dor, o meu sofrimento.  

Fui proibida de ir à escola. 

Ouvia minha mãe se questionar quanto ao que iria fazer comigo. E Edgar tentando 

justificar a minha “falha” para ela. 

  

 

— Isso vai passar! Ela levou um susto com tudo o que aconteceu aqui. Tenho certeza de 

que não vai acontecer de novo. E eu vou ter mais cuidado a partir de agora. Não vou tirar 

mais os olhos dela.  

  

 

Eu tremi por dentro... 

Percebi que aconteceria tudo de novo e de novo e de novo e não teria mais fim.  

Comecei a tramar a minha fuga.  

Precisava encontrar uma maneira de escapar.  

  

  

 

 

 

Eu descobri naqueles dias que a vida tem roteiros impossíveis. 
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Minha mãe não acreditava em mim.  

Eu tentei dizer a ela o que tinha se passado, mas ela não me dava ouvidos. Eu era apenas 

uma filha mentirosa, perdida e, sobretudo, ingrata com Edgar...  

  

 

“que era o melhor dos homens e se comportava como um verdadeiro pai: 

defendendo a minha honra. Expulsando o tal homem-sedutor que tinha me feito 

mal. E ainda assim, eu insistia em atacá-lo.” 

  

 

Ela não conseguia me entender.  

— Você sempre o detestou — gritava — e ele foi bom com você. Tentou ser o pai que 

você perdeu, mas você o repudiou desde o primeiro dia. E agora o acusa, enquanto ele só 

te defende. Me pede para ter calma e entender suas rebeldias. Não é qualquer homem que 

passa por tudo isso e fica. Ele poderia ter ido embora depois de todas as mentiras que você 

disse sobre ele. Poderia ter me abandonado e me deixado sozinha. Mas ele não fez isso, 

porque ele é um homem bom, descente e que nos ama.  

Ela achava que eu deveria ser grata ao homem que tinha abusado de mim. Agora, eu sabia 

o que ele tinha feito e disse a ela:  

  

 

— Ele abusou de mim, mamãe. 

Disse a plenos pulmões... para ela ouvir   

 

  

 

Ela cresceu os olhos... 

Ficou furiosa  

...e me deu um tapa na cara. 

 

  

 — Você está doida! É isso! Doida...   
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E essa frase foi ganhando força, se tornando cada vez mais frequente. Era a única 

justificativa para as minhas atitudes. A única coisa que fazia sentido. 

E a minha revolta passou a ser vista como loucura.  
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Presa em meu quarto... passei a ser conhecida na vizinhança como a menina louca.  

Não sei se foi o desespero, a agonia da solidão, o medo que eu sentia ou todas essas coisas 

juntas, mas eu comecei a gritar alto pela casa.  

Colocava a mãos nos ouvidos para tentar impedir de ouvir aquele grunhido, que não 

cessava, e começava a gritar sem parar — cada vez mais alto e aquilo parecia ajudar. 

Aquele som em meu ouvido parava e então eu gritava mais e mais e mais... no meio do 

dia, da noite — a qualquer hora-momento.  

  

 

Gritava e gritava... 

E isso enlouquecia minha mãe.  

  

 

O que eu não sabia era que estava ajudando Edgar a manter a sua fama de bom homem 

aos olhos de todos... Enquanto a minha fama de louca ganhava cada vez mais força.  
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Não estava fácil relembrar todas essas coisas.  

Doía tudo de novo.  

Mas não era a mesma dor que eu havia sentido quando aconteceu.  

Era outra.  

E eu não sabia explicar, mas era diferente.  

E nem parecia que tinha sido comigo.  

Parecia história de outra pessoa...  

  

Mas eu sabia que era minha.  

Eu vivi tudo isso.  

Eu senti.  

  

Estava tudo dentro, em algum lugar, acontecendo de novo e de novo e de novo. E eu não 

conseguia fazer parar, tampouco esquecer.  

Às vezes ficava tudo obscuro, sem nitidez... 

Mas não desaparecia, estava lá, em algum canto, pronta para imergir com toda a violência 

daquele momento...  

Eu não sabia mais a ordem certa das coisas...  

Estava tudo misturado. 

  

Parecia que eu havia acordado ontem e pintado o meu quarto inteiro de carvão.  

Às vezes, parece que eu ainda estou dentro daquele quarto, ouvindo o som da chave na 

fechadura.  

  

E eu sei que é ele.  

Edgar tinha a chave e entrava a qualquer hora. 

Era ardiloso.  

Sabia o melhor momento.  

Ele gostava de dizer que eu era dele...  

E sorria... um sorriso líquido.  

Os abusos não pararam... porque a minha mãe confiava nele, no homem maravilhoso que 

ele era. Tão cuidadoso-atencioso e a querer o meu melhor. E ela era uma mulher de sorte. 

Ele passou a me aconselhar — entre um toque e outro entre minhas pernas. Dizia que 

seria melhor para a minha mãe... se eu fosse “uma boa menina para ele”.  
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Eu sabia muito bem o que ele queria dizer e sentia o horror ganhar forma-peso-força.  

Começava a gritar o mais alto que conseguia.  

E ele apenas ria...  

porque quanto mais eu gritasse, melhor.  

As pessoas sentiam pena dele e da minha mãe.   

  

 

  

Eu passei a ser a menina louca,  

filha da pobre costureira,  

Que foi aconselhada por muitas vozes, 

...a se livrar do problema! 

  

  

Eu deveria ser internada. 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

  

 

  

 

 


