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aPresentação

durante o ano de 1999, tive uma peque na con vi vên cia com 
 alguns deten tos e fun cio ná rios do Complexo Penitenciário do 
Carandiru, em são Paulo, quan do, con vi da do por sophia bisil-
liat, desen vol ve mos ofi ci nas lite rá rias na Casa de detenção.

se é sabi do que a pala vra empe nha da é muito forte num 
pre sí dio, é bom saber que a pala vra escri ta tam bém o é. Cartas, 
diá rios, poe mas... embo ra “aqui fora” rara men te nos inte res se-
mos por essas mani fes ta ções, elas repre sen tam, se não o único, 
o prin ci pal meio de refle xão e expres são do mundo afe ti vo e 
espi ri tual de milha res de bra si lei ros pos tos para mofar nas nos-
sas  cadeias.

nesse perío do, tive o pra zer de ficar amigo de Luiz alberto 
Mendes, o Professor, como era conhe ci do entre nós. de fato, 
ele tinha muito o que nos ensi nar: pouco tempo  depois de ele 
come çar a fre quen tar as reu niões sema nais da “turma da lite ra-
tu ra”, eu tam bém era um de seus alu nos. Luiz me guiou gene-
ro sa men te por entre os mean dros da malan dra gem, aju dan do- 
-me a enten der um mundo cul tu ral de ética par ti cu la rís si ma.

Fruto de uma de suas inú me ras pro pos tas, orga ni zei, com 
o auxí lio de drauzio varella, arnaldo antunes e do fun cio-
ná rio waldemar Gonçalves, um con cur so de con tos e poe sias 
entre os mora do res da Casa. Com o patro cí nio da universidade 
Paulista (unip), os prê mios foram entre gues no final de 1999. 
na cate go ria Conto, a esco lha foi unâ ni me: “Cela-forte”, de 
Luiz alberto Mendes.

dias  depois, Luiz me trou xe um calha ma ço cober to por 
uma letra limpa e uni for me. era o ori gi nal deste livro. Comecei 
a lê-lo como um docu men to da vida pri sio nal, na pers pec ti va 
de quem pode ria dar  alguns pal pi tes para uma even tual revi são. 
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no entan to, pou cas pági nas lidas já me davam a medi da do que 
tinha nas mãos. Muito longe de ser “caso de revi são”, era, e é, 
exem plo de obra aca ba da. um rela to ao mesmo tempo seco e 
extre ma men te poé ti co da tra je tó ria de um jovem na selva urba-
na bra si lei ra em for ma ção dos anos 1960 e início dos 70, o curto 
perío do de liber da de na vida de Luiz.

o brasil é uma terra de dou to res. e não falo ape nas de 
“dou to res de leis”. se o modus ope ran di de nossa socie da de quase 
sem pre frus tra as aspi ra ções de ascen são  social, no qua dro da 
lite ra tu ra a pos si bi li da de de tal ascen são é ainda mais remo ta.

Como ousa um pre si diá rio auto di da ta domi nar um códi go 
que os “ homens de bens” têm como sua pro prie da de?

Luiz foi e é tei mo so. seu dese jo de se expres sar supe ra 
velei da des lin guís ti cas, para for jar um esti lo único, denso e 
amo ral. em  nenhum momen to o lei tor vai encon trar um autor 
que teve pru ri dos con si go mesmo ou com a rea li da de. Luiz não 
quer se sal var den tro de seu livro e de suas his tó rias. Como 
todo artis ta de com pro mis so vital, Luiz se salva ao se expres sar. 
tira de si um peso que não jun tou sozi nho, para devol ver, aos 
que se sen tem tran qui los em suas cober tu ras  dúplex, algo novo: 
indig na ção e sen si bi li da de radi cais. um usu fru to da lín gua que 
mui tos escri to res pas sam a vida pro cu ran do sem con se guir 
encon trar.

Luiz, o sobre vi ven te deste ver da dei ro roman ce de for ma-
ção, nos ofe re ce uma chan ce. a chan ce de nos conhe cer mos 
 melhor. a chan ce de trans for mar o que é ina cei tá vel mas que 
cos tu ma arran car de nós pouco menos que esga res cari do sos. 

agradeço ao Luiz a defe rên cia de me con vi dar para apre-
sen tar sua obra.

seja bem-vindo, lei tor, ao sur rea lis mo da tra gé dia bra si lei ra.

Fernando Bonassi
2001
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1

dona eida, minha mãe, dizia que até os seis anos eu era um 
santo. Meu pai, seu Luiz, dizia que eu era débil men tal. disso 
lem bro bem. diziam que me colo ca vam sen ta do em qual quer 
cadei ra e ali eu per ma ne cia duran te todo o tempo. Quieto. sem 
sair nem recla mar.

depois, fui para a esco la. dizem que de santo virei diabo. 
Lembro da pri mei ra pro fes so ra, de régua em punho, exi gin do 
dis ci pli na. e não obti nha, pelo menos não de mim. enfiava a 
régua sem dó, ao menor des cui do. odiei esco la, odiei pro fes-
so res.

sei que era meni no inquie to, deses pe ra do. vivia bus can do 
ser acei to pelos meni nos mais  velhos que eu. Muito cheio de 
medo e assus ta do, fazia tudo para não demons trar, como qual-
quer outro meni no, só que com dife ren tes resul ta dos. eu era 
dana do, segun do todos  diziam.

Meu pai, desde que me lem bro, já bebia. Passava dias fora 
de casa, sem dar notí cias. Quando vol ta va, dizia que fora preso 
em bri gas pelos bares onde  enchia a cara. Chegava xin gan do, 
bri gan do e falan do alto. Fedia a cacha ça e per fu me bara to.

Minha mãe era coi ta di nha. amava aque le homem bruto, 
sabia que era tudo men ti ra, mas tinha o maior medo de enfren-
tá-lo. era agres si vo, vio len to, não batia nela, mas amea ça va de 
mon tão, e dona eida mor ria de medo.

Quando ele che ga va bêba do em casa (e era quase todo dia), 
eu me escon dia na casi nha da cachor ra, dinda. a cade la era meu 
maior amigo. Ficava me lam ben do, feliz de estar comi go, qual 
eu fosse mais um de seus inú me ros cachor ri nhos.

o homem che ga va ensan de ci do, pro cu ran do moti vo para 



10

Memórias 3a prova

bri gar e bater. acredito que para jus ti fi car seu esta do deplo rá-
vel e não per mi tir ques tio na men tos. Claro que, de minha par-
te, sem pre encon tra va. Jamais, após os seis anos, fui pro pria-
men te um santo, até muito pelo con trá rio. Me apa vo ra va, vivia 
sobres sal ta do, com medo dele. ele dizia que eu tinha medo mas 
não tinha ver go nha. Medo eu sabia de quem, mas ver go nha de 
quê, de ser meni no?

Por qual quer moti vo, man da va que eu fosse bus car o cin-
tu rão de couro no armá rio e dizia, sadi ca men te, que iría mos 
ter uma con ver sa. era uma tor tu ra, era mesmo! Pegava pelo 
braço e batia, batia, batia... até ficar sem fôle go. eu sen tia que 
era com raiva, pra zer até. Qual qui ses se apa gar todos os males 
de sua vida mise rá vel. eu gri ta va até não ter mais voz, pula va, 
esper nea va e ten ta va me defen der dando a parte menos dolo-
ri da do corpo às cin ta das. se é que havia algu ma parte menos 
dolo ri da. então me lar ga va num canto, escon di do do mundo; 
intei ra men te só, cho ran do... todo cor ta do por ver gões roxos, 
que ren do mor rer para que ele sen tis se culpa de minha morte.

Minha mãe fica va na cozi nha cho ran do, sem nada fazer. 
Para ela aqui lo fazia parte da edu ca ção de uma crian ça, era 
nor mal. Quando meni na, seu pai, um estú pi do bru ta mon tes, 
era super vio len to. se esti ves se baten do em um dos  filhos e hou-
ves se mais  alguém por perto, ele saía baten do em todos os que 
esti ves sem ao seu alcan ce. era um tal de gente cor ren do para 
as por tas e pulan do pelas jane las... embora ela fizes se ques tão 
de des ta car: “Foi um homem tra ba lha dor,  jamais dei xou fal tar 
nada em casa”. Grande méri to, para ela. Quando mor reu, todos 
os  filhos, sem exce ção, deram gra ças a deus.

Para seu Luiz, espan car era o  melhor, se não o único, méto-
do de edu car  filhos. Pelo menos para mim isso era supe re vi den-
te, não havia a menor dúvi da. sua mãe, viúva de um ex-boxea dor 
alcoó la tra, cria ra sozi nha cinco  filhos e só con se gui ra con tro lá- 
-los a taman ca das. Meu pai dizia arre pen der-se das taman ca das 
de que se esqui va ra. “Que cara de pau!”, pen sa va eu.

Para mim, aqui lo era o fim do mundo. odiava-o com todas 
as for ças do meu peque no cora ção. vivi a infân cia toda fer men-
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tan do ódio viru len to àque le meu algoz e enve ne nan do minha 
pobre exis tên cia. Quis cres cer, ser gran de e forte para arre ben-
tá-lo a socos e pon ta pés.

desde muito cedo vivi deses pe ra do por liber da de, louco 
para viver solto como os  outros meni nos. Meu pai pouco me 
dei xa va sair de casa. Primeiro por conta de seu pre con cei to 
con tra pais que dei xa vam crian ças sol tas na rua,  depois por 
conta de me cas ti gar devi do ao meu pés si mo com por ta men to 
na esco la.

Quando saía escon di do, era para caçar con fu são, bri gar 
com os  outros meni nos e apa nhar de meu pai na volta. havia 
Carlito (que hoje é poli cial mili tar), garo to mais velho que eu, 
filho de mãe sol tei ra e já visto como futu ro mar gi nal. vivia 
fazen do de mim uma espé cie de capan ga. Me colo ca va em cho-
que com  outros garo tos só para ver briga, ação. eu ado ra va esse 
sujei to. andava atrás dele feito um cachor ri nho a obe de cer às 
suas  ordens. induzia-me a rou bar fru tas na feira, dinhei ro em 
casa, gar ra fas de bebi da dos cami nhões etc. se me recu sas se, 
seria des pre za do e afas ta do do bando. e eu fazia de tudo para 
andar com ele. ser amigo de Carlito era ser  alguém nas ruas 
do bair ro.

não supor ta va a redu zi da pri são que se tor na ra minha casa. 
o quin tal era pouco maior que a cela de uma  cadeia. tudo ali 
era velho  demais para mim, já tinha visto aqui lo tudo  milhões 
de vezes. o assoa lho que eu ence ra va desde peque ni no, o telha-
do cheio de gotei ras, os ratos do porão, tudo ali me can sa va.

esquecia das horas jogan do bola no campo, empi nan do 
pipa ou caçan do pas sa ri nho no mato. de repen te, dinda esta va 
me puxan do pelo cal ção (ela sem pre me acom pa nha va aonde eu 
fosse): era cer te za que seu Luiz tinha che ga do em casa e exi gia 
minha pre sen ça, asso bian do. era um asso bio fino que cor ta va. 
Quando dinda inva dia o campo latin do, meu cora ção vinha na 
boca — era ele! saía cor ren do para casa, já arre pia do de medo, 
era surra na certa. não podia sair de casa sem auto ri za ção 
dele. Chegava no por tão, meus pas sos dimi nuíam sem que rer, 
pre ci sa va de um cami nhão de cora gem para  entrar. a von ta de 
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era fugir, sumir. e lá esta va, sem nunca  falhar, meu car ras co: 
“vamos con ver sar, vá bus car a cinta!”.

Já tre men do, aco var da do, que bra do em minha von ta de, tra-
zia a cinta o mais len ta men te pos sí vel. suas cin tas esta vam todas 
arre ben ta das de tanto ele me bater com elas. Começava a bater 
e eu a gri tar, se ele des cui das se das por tas e as dei xas se aber-
tas, dinda entra va e avan ça va em cima dele, para me defen der. 
ele a chu ta va e tor na va a me bater. depois, já can sa do, ia bater 
nela no quin tal. aquilo me doía mais que a surra. Corria para 
a casi nha da cade la, e ela, esque ci da já do que apa nha ra, fica va 
me lam ben do os ver gões, qual pudes se sua vi zá-los. dinda, sem 
dúvi da, foi o  melhor amigo de minha infân cia.

ninguém me defen dia, com exce ção de minha avó, mãe de 
minha mãe. Quando ia nos visi tar, meu pai evi ta va me bater. 
uma vez ten tou, e ela se colo cou na fren te, cha mou-o de ani mal 
e o enfren tou. daí para a fren te criou-se um anta go nis mo entre 
os dois. eram ini mi gos decla ra dos. ele a cha ma va de velha bru-
xa, e ela, por sua vez, o cha ma va de ani mal e vaga bun do.

ele não podia com minha avó. além de alcoó la tra e arrua-
cei ro, não con se guia tra ba lhar por muito tempo em empre go 
 nenhum. empregava-se por um, dois meses, e já bri ga va com o 
 patrão (era con fei tei ro, e dos bons, pos suía a arte para os con fei-
tos), ou era sur preen di do bêba do em ser vi ço e então des pe di do 
suma ria men te. Ficava dois, três meses desem pre ga do. essa era a 
sua roti na. atrasava o paga men to do alu guel da casa. vivíamos 
apa vo ra dos com a pos si bi li da de de des pe jo. Minha mãe aca ba va 
com sua já pre cá ria visão na máqui na de cos tu ra, até altas horas 
da noite. a vó nos sus ten tou sem pre que pôde. ajudava a pagar 
o alu guel e colo ca va comi da em nossa mesa, então ele não podia 
ter voz ativa com ela, era obri ga do a supor tá-la.

a vó era quem me ves tia e dava brin que dos. Me amava pro-
fun da men te, tudo fazia por mim. Lembro-a e sinto até um aper-
to no cora ção. não sabia retri buir. ela sem pre foi a prin ci pal 
fonte de  minhas par cas ale grias infan tis, pelos brin que dos e 
dinhei ro que me dava e pela festa que era sem pre sua vinda em 
casa. acho que eu não sabia amar, ou amava de forma dife ren te.
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apesar de tudo, eu amava aque le meu rude pai, ape sar 
de odiá-lo tam bém. vivia atrás dele, quan do sabia que esta va 
 sóbrio (o que era raro). ele era, até certo ponto, um herói para 
mim. não posso negar que vivi momen tos feli zes com meu pai. 
ele cria va pas sa ri nhos de canto. eu odia va aque les pas sa ri nhos, 
pois era minha obri ga ção cui dar deles. Como qual quer garo to, 
que ria era brin car, e tinha de lim par gaio las mal chei ro sas e ali-
men tar uns bichi nhos que nem podia tocar.

Meu pai sem pre me leva va quan do saía para caçar pas sa ri-
nho ou pes car. eu ado ra va pes car! saíamos em um grupo com 
seus ami gos do bar da esqui na, todos alcoó la tras. Levávamos 
uma ben ga la de pão por cabe ça, mor ta de la e  várias gar ra fas 
de pinga. sempre mais pinga que comi da. eles  enchiam a cara 
no mato ou à beira das águas. era um peri go aque le bando de 
 homens bêba dos a fazer palha ça das, e eu, meni no, me diver tia 
 demais, sem per ce ber o risco.

era vicia do em pipas. aprendi a fazer as mais boni tas da 
turma da rua. no ar, elas  faziam o dese nho que eu qui ses se, eu 
as con tro la va. Fabricava o  melhor cor tan te da loca li da de. Cola 
de madei ra diluí da em água fer ven te e pó de vidro moído a 
mar re ta das. Passava na linha núme ro 10 (que a vó dava dinhei-
ro para que eu com pras se) e lá ia eu, lan çar  outras pipas no ar. 
Geralmente, cor ta va a linha de todos os  outros, quan do não 
cor ta vam a minha logo de cara e eu me  enchia de raiva. Fazia 
tudo escon di do, pois meu pai me proi bia que empi nas se pipas. 
dizia que, se não que ria saber de estu dar, então tam bém não 
ia brin car.

2

não sei ao certo por quê, mas a rela ção de meu pai comi go 
era sem pre ofen si va. sentia que havia nele algum pra zer em me 
cha mar de nomes cujo sig ni fi ca do eu ainda não sabia, mas que, 
pelo tom, sen tia que eram para me  magoar. Ficaram gra va dos 
na mente como bom bas-reló gios para doe rem quan do atin gis se 
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a com preen são: pros ti tu to, men te cap to, bucé fa lo, debi loi de — 
péro las que apren dia em pala vras cru za das. havia um pra zer 
mór bi do em me irri tar, em me ener var; esti car ao máxi mo meus 
ner vos era uma de suas brin ca dei ras favo ri tas. eu só podia ficar 
ver me lho e cho rar de raiva, frus tra do. ai de mim se retru cas-
se!..., vivia amea çan do caso um dia eu rea gis se à sua estu pi dez.

Minha mãe dizia que ele agia assim devi do ao ciúme do 
amor que ela me devo ta va. eu e dona eida éra mos muito ape-
ga dos. sentíamos que, na ver da de, só tínha mos um ao outro no 
mundo. ele não par ti ci pa va desse cír cu lo fecha do,  jamais fez 
por mere cer. Minha mãe escon dia mui tas de  minhas tra qui na-
gens. sabia que, se ele sou bes se, eu seria mas sa cra do. aquela 
 mulher era muito deli ca da, extre ma men te femi ni na, eu a amava 
a ponto de cho rar às vezes, só de pen sar nela. Fisicamente era 
muito peque na: tive ra menin gi te aos doze anos e não cres ce ra 
mais.

uma das lem bran ças mais dolo ri das era a soli dão em que eu 
vivia em casa e na cre che. tive muito pou cos ami gos. dentro da 
pasta esco lar, car re ga va um peda ço de cabo de enxa da para me 
pro te ger dos meni nos maio res. imitava seu Luiz. Fora ele quem 
ser ra ra aque le cabo, tiran do um peda ço para si.

Muitas vezes minha mãe se atra sa va, era longe de casa a 
cre che, eu me deses pe ra va. Ficava ali no por tão cho ran do, sen-
tin do-me mise ra vel men te aban do na do.

havia a tia ercy, irmã de minha mãe, que era minha madri-
nha de batis mo. ela nos aju da va muito. Minha mãe fazia faxi na 
em sua casa uma vez por sema na. Conforme fui cres cen do, 
foi me pas san do os tra ba lhos mais pesa dos. encerar, pas sar a 
palha de aço no chão, dar lus tro etc. era comi go mesmo. a tia 
era muito boa para nós. sempre me dava algum dinhei ro pelo 
meu tra ba lho, além de pagar minha mãe. as melho res rou pas 
e brin que dos que tive ou eram pre sen tes dela ou de minha vó. 
Chegava ao cari nho de fazer a comi da que eu mais gos ta va no 
dia em que sabia que eu esta ria em sua casa. inúmeras vezes 
aju dou a pagar nosso alu guel atra sa do.

esse era o maior medo de minha mãe: o des pe jo. não ter 
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onde morar. vivia apa vo ra da com tal pos si bi li da de, que, diga-se 
de pas sa gem, era bem con cre ta. uma amea ça cons tan te, men-
sal. sem que rer, ela me pas sa va esse deses pe ro. a ten são em 
casa era enor me quan do se atra sa va o alu guel por mais de um 
mês. Meu pai, para não ter que dis cu tir a res pon sa bi li da de dele 
quan to a nosso sus ten to e mora dia, vivia apa vo ran do minha 
mãe e a mim, por con se quên cia.

ele che ga va, minha mãe esquen ta va a comi da. Mal come-
ça va a comer e já des maia va de cara no prato, de tão bêba do 
que esta va. eu, peque no, dona eida, peque na tam bém, tínha-
mos que arras tá-lo da cozi nha até o quar to. depois, com toda 
a difi cul da de do mundo, colo cá-lo na cama, despi-lo e cobri-lo. 
era muito pesa do e fica va dando tapas no ar, semi cons cien te. 
Quando um deles pega va em um de nós, voá va mos longe.

Lembro que mui tos anos foram assim. houve inter va los, 
o homem para va de beber por uns tem pos e a vida fica va boa. 
nes ses bre ves perío dos, aca ba va a misé ria, ele tra ba lha va e até 
era um bom pai. Lembro das pou cas vezes que ele con ver sou 
comi go. tão pou cas que não con si go lem brar um só tema de 
con ver sa, a não ser repres sões. nessa parte ele era pró di go, e eu 
mais ainda em dar moti vos.

Com sete, oito anos eu já me jul ga va sabe dor de tudo sobre 
sexo. andava só com meni nos mais  velhos que eu. Meu conhe-
ci men to, como era de espe rar, era total men te detur pa do. sexo 
era algo sujo e con de ná vel (daí por  que mais inte res san te ainda), 
devia se comen tar baixo e escon di do. a ima gem era de um fru-
to gos to so, mas proi bi do.

não me recor do como apren di, mas com oito, nove anos já 
vivia atrás dos garo tos meno res para comer. nem tinha nada 
que pudes se comer  alguém. subornava a garo ta da ofe re cen do 
gibis que rou ba va de meu pai (ele pos suía uma enor me cole ção 
de gibis de ban gue-ban gue; era sua lite ra tu ra) e doces com pra-
dos com dinhei ro ganho da tia e com tudo quan to era moeda 
ou nota que fur ta va nas gave tas das casas aonde ia.

Ficava roçan do o quase nada que pos suía nas bun di nhas 
rosa das dos meni nos. havia uns três deles que até me pro cu ra-
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vam para se ven de rem. tinha um, em espe cial, que hoje é casa-
do, pai de famí lia, que eu nem pre ci sa va pagar. Cresceu comi-
go, usei-o por mui tos anos. dominava-o, sei lá como. seguia 
 minhas  ordens como eu fosse seu dono, e eu gos ta va muito 
daqui lo. Cometia aqui lo com o maior sen ti men to de culpa, 
sabia que esta va fazen do algo erra do, mas aqui lo era mais forte 
que o medo de ser pego e apa nhar. Meu pai amea ça va bater 
“como se bate em um homem”.

na época, vila Maria, meu bair ro, na peri fe ria da cida de 
de são Paulo, era um barro só. Éramos, então, uma turma de 
garo tos e tínha mos nosso escon de ri jo no cam pi nho, um ter re no 
bal dio enor me. Limpamos o mato, colo ca mos tra ves de madei ra 
e ali nos ralá va mos em pela das. Fizemos uma espé cie de ves tiá-
rio, de madei ra e teto de zinco, que era escon de ri jo secre to e 
cozi nha. tudo o que pegá va mos ou rou bá va mos (gali nha, pato, 
ganso, coe lho, gato e uma vez até cachor ro) íamos fri tar lá, 
numa foguei ri nha.

era nossa sede. Ficávamos nos mas tur ban do em grupo, 
beben do, fuman do, escon di dos ali. Foi para comer a garo ta da 
ali, com prar cigar ro, doce, linha, folha de seda, pião, boli nha, 
figu ri nha, essas neces si da des de todo garo to naque la época, que 
come cei a rou bar. e rou ba va da car tei ra de minha mãe e quase 
todo dia do bolso de meu pai. ele des maia va, bêba do. ajudava 
a despi-lo, mas cobra va minha parte. Mexia no dinhei ro dele, 
tira va notas peque nas, saben do que ele acor da ria de res sa ca, sem 
saber quan to pos suía.

Choviam amea ças. dizia que do filho dele, se fosse  ladrão, 
ele cor ta ria as mãos. Julgava-se o suprassumo da esper te za, e eu, 
um meni no bobo e medro so de quem ele pos suía abso lu to con-
tro le. dizia que eu  jamais o enga na ria. acho que era mais por isso 
que o rou ba va, e quase todo dia. adorava o desa fio, era gos to so 
rir por den tro enquan to ele arro ga va sua esper te za. roubei-o por 
déca das, e ele  jamais des con fiou de minha ousa dia. só que essa 
impu ni da de me fez ficar cada vez mais ousa do e auda cio so.




