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“A menina é a mãe da mulher.”
(a partir de William Wordsworth)



Aos meus irmãos
(e à minha irmã)
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nossa vida é 
nossa primeira 
ficção

Como contadora de histórias reais, a pergunta que me 
move é como cada um inventa uma vida. Como cada 
um cria sentido para os dias, quase nu e com tão pouco. 
Como cada um se arranca do silêncio para virar narra-
tiva. Como cada um habita-se.

Desta vez, fiz um percurso de dentro para dentro. Me 
percorri. Lembranças não são fatos, mas as verdades que 
constituem aquele que lembra. Recordações são fragmen-
tos de tempo. Com elas costuramos um corpo de palavras 
que nos permite sustentar uma vida. Quem conhece as pes-
soas e as situações aqui contadas poderá rememorá-las por 
outros caminhos, a partir de suas próprias circunstâncias. 
Ao descrever aqueles que morreram, possivelmente con-
fronto as reminiscências de outros. Os que ainda vivem tal-
vez discordem do que neles adivinho porque enxergam a si 
mesmos de modo diverso.

Esta é a minha memória. Dela eu sou aquela que nas-
ce, mas também sou a parteira.
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prelúdio

Lembro que, quando tudo começou, era escuro. E 
hoje, depois de todos esses anos de labirinto, todos es-
ses anos em que avanço pela neblina empunhando a ca-
neta adiante do meu peito, percebo que o escuro era 
uma ausência. Uma ausência de palavras. Essa escuri-
dão é minha pré-história. Eu antes da história, eu antes 
das palavras.

Eu caos.
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o túmulo 
morto

Desde o início o mundo doeu em mim. Dentro, mas 
também fora. Alguns creem que as memórias da pri-
meira infância ou são boas ou não existem, temerosos 
de que até o mito da infância feliz lhes escape. São os 
que preferem não lembrar. Eu lembro muito, sempre 
lembrei. E ainda hoje há noites, muitas noites, em que 
acordo com o coração descompassado. Sempre vou te-
mer o retorno da escuridão, que para mim é o mundo 
sem palavras.

(Sempre e nunca, palavras totalizantes que sentam 
sobre as minhas frases. Proibidas no jornalismo, porque 
impossíveis. Em mim, elas dão conta de uma dramatici-
dade. Morrer sempre. Morrer nunca. Anulam-se as opo-
sições e instala-se o drama.)

A morte é o mundo sem palavras. E é curioso que mi-
nha primeira lembrança seja a morte. Como se eu tivesse 
nascido morta. E a vida só tivesse acontecido alguns anos 
depois, quando eu já era um zumbi crescido.
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Nasci não de um, mas de vários túmulos. O primeiro 
deles foi o corpo da minha mãe, assassinado pela morte 
da criança que veio antes. Uma menina, a primeira me-
nina. Hoje compreendo tanto essa dor, jamais por intei-
ro, espero que jamais por inteiro. Não tive a coragem de 
perguntar, mas imagino o quanto deve ter sido aterro-
rizante para a minha mãe descobrir seu útero se expan-
dindo, a pele da barriga espichando, o corpo habitado 
de novo, agora pelo pequeno alien que era eu. Deve ter 
sido assustador ver o que era morto viver, ou pelo menos 
parecer vivo.

Durante a infância minha mãe nos carregou, a mim 
e a meus irmãos, para o túmulo da filha que morreu. 
Minha irmã, a Maninha. E esse “carregou” tem mais sen-
tidos do que o literal. Talvez minha mãe não pudesse 
acreditar e precisasse repetir, repetir, repetir. E a cada 
repetição, eu, a filha viva, sentia que a viva era a outra. 
E, mais morta do que viva, eu falhava em fazer renascer 
as partes ausentes da minha mãe. Só muito mais tarde 
eu descobriria que esta é a sina dos filhos que sobrevi-
vem, chapinhando no lago escuro e sem fundo que é a 
dor sem consolo de pais órfãos.

Diante daquele túmulo, eu me esforçava para chorar, 
eu tentava sofrer pela outra, mas não conseguia. Poderia 
ser uma cena de cinema. A menina pequena de vestido 
rodado, com uma chiquinha na cabeça, diante do túmulo 
de onde um anjo com asas a olhava. Mas, se alguém es-
piasse os meus pensamentos, saberia que eu sentia um 
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alívio culpado pela morte da outra. Intuía que, se ela não 
tivesse morrido, eu não teria nascido. E mesmo torta, 
mesmo sendo um anjo de pernas tortas, eu queria viver. 
Mas não sabia como. Não ainda.

Sentia um medo quase paralisante, um medo ainda 
sem vogais e sem consoantes, de que minha mãe me tro-
casse se descobrisse um jeito de fazer isso. E que um dia 
fosse eu a filha morta que a família visitaria no cemité-
rio. E ela, aquela que me olharia sem pena, vitoriosa, do 
lado de fora. Acho que foi aí que a insônia se alojou nas 
minhas noites. Eu temia que, se não me mantivesse vigi-
lante, essa transmutação pudesse ocorrer nas costas dos 
meus olhos. Quando despertasse, seria eu a filha sepul-
tada. Muitas foram as noites em que acordei berrando e 
me batendo nas paredes do berço, desesperada por luz. A 
pequena morte que é dormir, na minha fantasia, assumia 
a possibilidade concreta de tornar-se a morte definitiva. 
Eu veria a outra crescer do meu túmulo.

Eulápide.
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a casa escura

Minha família vivia num apartamento velho quando eu 
nasci. Era grande e escuro, em cima da casa da minha 
avó. Do meu avô também, mas ele não contava. Essa 
casa ficava diante da praça, bem no centro. A praça 
era um ponto de armistício, território neutro a sepa-
rar as duas grandes igrejas, a católica e a protestante. 
Ou a nossa e a dos alemães. Para mim, a sem relógio 
e a com relógio. Cenário (des)acomodado numa cida-
de de terra vermelha chamada Ijuí, no noroeste do Rio 
Grande do Sul. Uma cidade de uns 70 mil habitantes, 
onde na primavera o vento faz redemunhos sanguíneos 
na deserção do domingo. Uma cidade com domingos 
demais, domingos cheios de dentes.

Vivi nesse apartamento até os cinco anos. Eu o detes-
tava, por causa do escuro, mas por pouco não morri quan-
do tive de deixá-lo. Tudo para mim era muito mortífero, 
tudo era quase morte. Na véspera da mudança, meus rins 
se infectaram, e cheguei a ser desenganada pelo médico. 
Comigo no hospital, minha mãe teve de delegar a mudan-
ça ao meu pai. Desconhecido das coisas da casa, a qual 
habitava como um hóspede um tanto sonâmbulo, ele fez 
uma confusão que se tornou destaque na crônica familiar.
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Essa é uma literalidade minha, que mais tarde as pala-
vras atenuariam. Apenas atenuariam. Vivo tudo no cor-
po. Às vezes me perguntam o que aconteceria comigo se 
não existisse a palavra escrita. Eu respondo: teria me as-
sassinado, consciente ou não de que estava me matando. 
É uma resposta dramática, e eu sou dramática. O que ten-
to dizer é que, se não pudesse rasgar o papel com a cane-
ta, ainda que numa tela digital, eu possivelmente rasgaria 
o meu corpo. E, em algum momento, o rasgaria demais.

(Em momentos transtornadores, como o que vivo en-
quanto reviso este livro, as palavras me exasperam com 
sua insuficiência e o corpo começa a doer de falta. Ao 
concluir a história — ainda em movimento — da minha 
vida com as palavras, perdi a consciência do meu corpo 
antigo e passei a colecionar desastres domésticos por cal-
cular mal meus passos e meus gestos. Neste exato instan-
te, busco caminhos para descobrir qual é o meu corpo, 
agora que me ofertei em letras a um leitor desconhecido. 
Investigo os contornos da mulher oculta que, inquieta, 
espera para nascer. Com este livro, um corpo morreu. É 
preciso encontrar a forma de outro. Um percurso que, 
em mim, se faz com palavra e carne.)

Mas continuemos.
Meu pai tinha construído uma casa para se casar, como 

se esperava de um homem de bem, e plantado roseiras de 
várias cores, tão bonitas que vinha gente espiar nos finais 
de semana. Quando minha irmã morreu de uma doença 
misteriosa, com apenas cinco meses de vida, foi velada 
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nessa casa. Aprendi a reconhecer minha irmã nas fotos, 
minha irmã loira de olhos azuis que eu estudava durante 
horas nos álbuns de família. Procurando, procurando. O 
que eu tanto procurava?

Só tarde demais, para minha irmã e para todos nós, 
o que a matou em menos de 24 horas foi diagnosticado 
como um tipo raro e fulminante de meningite. Na mal-
dade da cidade pequena, que eu tão bem conheceria de-
pois, ao engravidar aos quinze anos e me recusar a ca-
sar, minha mãe foi culpada. Teria deixado leite estraga-
do na mamadeira, comentavam. E, para a banalidade do 
mal, como nos mostrou Hannah Arendt, sempre bastou 
a ação de alguns e a omissão de todos os outros. Ela sabia 
que não, a minha mãe, mas talvez em algum momento te-
nha começado a acreditar que só poderia ser culpa dela, 
que tantas bonecas tinha sepultado na infância, menina 
que não queria repetir a sina das mulheres do seu tempo, 
menina quase menino.

Para minha mãe, tornou-se insuportável viver en-
tre paredes que tinham velado a filha morta. A casa foi 
deixada para outros. As roseiras morreram, e ninguém 
as velou. Meus pais e meus dois irmãos mais velhos 
mudaram-se para o apartamento onde, cinco anos de-
pois da morte de minha irmã, eu nasci para reatar os fios. 
Mas como, se já nasci partida?

Dizem que meu pai quebrou um vaso do hospital ao 
saber do meu nascimento. Meu pai, tão sério, tão conti-
do, quebrou.
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Era eu o vaso quebrado? Quinze anos depois, quando 
eu mesma me abri para parir uma menina loira de olhos 
azuis, me senti um vaso quebrado. Eu era cacos, mas 
meus sanguinolentos cacos de carne não formavam ne-
nhum vitral. Ou pelo menos não um que eu pudesse en-
xergar. Eu fechava os olhos e só via cacos. Vaso ruim não 
quebra, me diziam. Quebra, quebra sim, eu queria dizer.

Por muitos anos, muitos, fui esse vaso quebrado, até 
me surpreender um dia pensando em mim sem ser como 
cacos de mim. Mas esta é uma história que vem depois. 
Quando se escrevem memórias de palavras, os tempos 
se misturam. O passado não existe, assim como o futuro. 
O que há é um eu inventando um passado e um futuro, 
no presente. Que em seguida escapa. O presente como 
um tempo que não existe, uma impossibilidade lógica. A 
primeira vez que vi um cachorro perseguindo o próprio 
rabo, em círculos cada vez mais apertados, me comovi 
até as lágrimas. Tantas vezes acreditei estar avançando, 
mas apenas retornava à infância, em círculos cada vez 
mais apertados. E este, apesar do que parece, é todo o 
avanço possível. Até morrermos em posição fetal.

A percepção de que o mundo era um túmulo me fun-
dou. Minha primeira memória é a escuridão desse apar-
tamento enjambrado, onde o sol pouco entrava. Me vejo 
sentada no chão, perto da porta, gritando até minha avó 
vir me resgatar com suas pernas artríticas. Eu era uma 
criança silenciosa, que quando abria a boca gritava sem 
parar. Silenciosa e gritadora, acho que sou assim até hoje.

Em contraposição a essa realidade sem luz, eu tinha 
pela memória dos outros a casa ensolarada dos tempos 
felizes da minha família, dos tempos em que ela ainda 
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não havia sido bafejada pela morte. A casa construída 
com amor pelo meu pai nos finais de semana de folga. 
A casa com jardim. Muitas e muitas vezes eu fiz meu pai 
repetir como eram aquelas roseiras de várias cores. E ad-
mirava as mãos do meu pai, capazes de criar rosas de até 
quatro cores, na mesma flor.

Essa irmã, que era um túmulo no cemitério, um túmu-
lo que ninguém da família conseguia fechar, muito me-
nos eu, havia me roubado a casa, o sol, as roseiras, a luz. 
Passei a infância pedindo ao meu pai que plantasse rosei-
ras, mas já não havia onde. Percebo agora que nunca per-
guntei ao meu pai como era ser um homem sem rosas. 
Como é, pai, como é ser um homem sem rosas?

A dor do meu pai era calada e só há pouco, ao abrir 
uma pequena caixa de madeira onde ele guarda suas me-
dalhas de colégio e outros dos pequenos grandes deta-
lhes de sua trajetória, descobri um pedaço de jornal cui-
dadosamente recortado. Era o anúncio da morte da mi-
nha irmã. Da filha deles. Meu pai tinha dado um lugar 
para aquela morte, um lugar de vida, naquela caixinha 
em que vitórias e derrotas se misturavam. Ele tinha quase 
oitenta anos quando me contou que, depois que a sepul-
taram, seguiu-se uma noite de tempestade. Na casa onde 
velaram a filha, ele e minha mãe se agarraram um ao ou-
tro, náufragos, varados de dor imaginando seu bebê tão 
pequeno, tão indefeso, sozinho no meio do aguaceiro.

Enquanto acreditei em Deus, e só acreditei até os 
onze anos, eu rezei antes de dormir por um milagre: 
acordar no dia seguinte com olhos azuis e cabelos loiros 
como os da minha irmã. Quando amanhecia, eu saltava 
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da cama e corria a me olhar no espelho. E lá estava eu, 
marrom e imperfeita.

Décadas mais tarde, entre 2008 e 2010, eu empreende-
ria como repórter uma travessia funda pela morte. Não a 
morte violenta que está nos jornais, mas a morte silen-
ciada — e silenciada por ser a morte que a maioria de nós 
terá. A morte por doença, a morte por velhice. Na pri-
meira reportagem, acompanhei Ailce de Oliveira Souza, 
uma mulher com um câncer incurável, nos derradeiros 
115 dias da sua vida. Na última, testemunhei a rotina de 
uma unidade hospitalar de recém-nascidos que, por mal-
formação ou por doença, morreriam ao nascer ou mes-
mo antes, às vezes um pouco depois. Só naquele momen-
to, ao apalpar a dor das mulheres cujas crianças viveram 
mais no seu desejo do que na vida, alcancei a soleira da 
dor da minha mãe por aquela filha. Maninha não tinha vi-
vido apenas cinco meses, já que o tempo de um filho não 
se mede por dias, meses ou anos. Um filho é mundo sem 
tempo. Eu estava diante de mulheres empaladas pela dor. 
O resto era mal-entendido. Há mal-entendidos demais 
numa vida humana.
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irmãs

Minha irmã me deu uma bio, já que eu não nasceria se 
ela não tivesse morrido. Eu agora lhe dou uma grafia. 
Aqui consumamos nossa fusão, mas também a separa-
ção definitiva.



2 3

a novela de 
rádio

Da porta da cozinha minúscula, espio a empregada 
escutando a novela de rádio em pranto soluçado. Seu 
rosto é borrado na minha memória. Lembro apenas 
do choro. Pergunto a ela por que chora tanto, e ela me 
conta, fungando, as desventuras de uma mulher linda, 
doce e loira que é amada por um homem belo, forte e 
corajoso. Alguém bem malvado tenta separá-los. E por 
isso ela chora.

Em minhas lembranças, me vejo vendo a cena. Vejo 
a imagem de baixo para cima, porque eu era muito pe-
quena. Aquela moça, que tinha uma vida tão dura, e 
isso eu também já era capaz de perceber, soluçava por 
uma mulher que morava dentro do rádio. Pressenti ali 
o que só racionalizaria muitos anos depois: o poder da 
história contada.

Detive-me na estranheza daquele pranto, que me in-
trigava. Quando eu chorava, era por impossibilidade de 
conter dor ou mágoa, como quando derrubei uma chalei-
ra de leite fervendo nas pernas. Mas o choro dela era ou-
tro. Apesar de todos os percalços sofridos pela heroína, 



2 4

a empregada queria ser aquela moça. Desejava ser amada 
por aquele homem e desejava até mesmo ser impedida de 
ser feliz. Dessa vez não pela miséria da sua vida, mas por 
um vilão explícito, um que podia nomear e odiar. É evi-
dente que eu não enfileirava os sentidos dessa maneira, 
mas adivinhava a diferença e o mistério, ainda que com 
meus precários recursos. E assim me mudei durante o 
dia para aquela cozinha do tamanho de uma cela.

Eu dormia no quarto da empregada. Ou ela no meu. 
Como meus pais trabalhavam nos três turnos, dando au-
las para nos sustentar, parecia o arranjo mais lógico para 
que ela me cuidasse à noite. E eu sempre acordava nas 
madrugadas, e sigo acordando até hoje. Eram essas mo-
ças — e foram muitas — que me levavam ao banheiro no 
meio da noite quando eu chorava.

Exaustas porque tinham trabalhado o dia inteiro, 
e eu não era a filha delas, elas eram quase sempre rís-
pidas, varadas de cansaço e raiva nem sempre contida. 
Seguidamente eu acordava em pânico, debatendo-me 
contra as grades do berço, até que elas acendiam a luz, 
e eu voltava a respirar. Elas não gostavam de mim, essa 
criança esquisita e sempre à espreita. Mas tínhamos nos-
sas tréguas. E a novela de rádio era uma delas.

Eu sentada num banquinho, ela encostada na pia, 
esquecida do serviço, acompanhávamos as peripécias 
da heroína, dia após dia, até o catártico final feliz. Que, 
por paradoxal que fosse, era também um pouco triste, 
porque depois dele havia só a nossa vida. E nela, a tris-
teza, assim como a felicidade, eram mais cinzas. Mas 
em seguida vinha outra, e podíamos voltar a viver na 
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fabulação, mais do que no real, que não agradava nem a 
uma, nem a outra.

A cozinha, na minha memória, era o lugar mais ilu-
minado da casa. Ali, ouvindo a novela de rádio, me sen-
tia aquecida. Lembro que não entendia muito bem o 
enredo, mas a moça, para todo o resto impaciente, me 
explicava quantas vezes fossem necessárias. Mesmo 
quando eu perguntava pela enésima vez como pessoas 
moravam dentro do rádio. E, mais de uma vez, tentas-
se desmontá-lo para ver se descobria um jeito de entrar. 
A moça partia, outra vinha, a novela permanecia como 
um laço possível.

O rosto fechado da empregada se abria enquanto es-
cutava as (des)aventuras de personagens que, para ela, 
eram mais reais do que eu. Não posso dizer que compre-
endia o que se passava, mas entendia o suficiente para 
registrar que algo de extraordinário acontecia com as 
pessoas quando elas ouviam histórias. Acho que a em-
pregada escutava a novela, e eu escutava a empregada. 
Naqueles minutos que duravam cada capítulo, aquela 
moça não apenas queria ser a heroína, mas se tornava a 
heroína. E isso a transformava numa pessoa melhor na-
quele curto armistício entre nossos ódios, ambas prisio-
neiras da casa enlutada.

Eu já sabia naquele tempo que meu destino tinha sido 
alterado por uma novela de rádio. Mas só alcancei a enor-
midade do acontecido quando passei eu também a acom-
panhar as novelas. O nome escolhido para mim antes de 
eu nascer era Isabel Cristina. Minha mãe procurava algo 
que combinasse com Cristina, porque Cristina era uma 
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tia muito querida que cuidou do meu pai quando ele se 
descobriu órfão. Assim que encontrou uma combina-
ção que lhe pareceu harmoniosa, uma nova novela de rá-
dio foi ao ar e a heroína era justamente Isabel Cristina. 
Minha mãe desistiu do nome, temerosa de que nasces-
sem Isabéis Cristinas demais no mundo, o que demons-
trava uma tentativa amorosa de me destacar na multidão. 
Mas eu não entendi dessa maneira. Para mim, minha mãe 
me negara um nome de heroína. Das mães, como se sabe, 
é preciso arrancar-se. Um parto só não basta, poderia di-
zer Laura, a personagem de meu primeiro romance.

E assim virei Eliane. Eliane Cristina. E meu nome tal-
vez tenha sido a primeira palavra que odiei. Reneguei-o 
desde que me lembro de mim. Segundo a lenda fami-
liar, minha primeira frase completa foi: “Meu nome é 
Ani”. (Com “i” no final, decidi quando aprendi a escre-
ver, porque queria que fosse um nome meu, e não o fi-
nal de “Eliane”.) Muito mais tarde, por um desentendi-
do causado por um psiquiatra medíocre, acabei renun-
ciando ao “Ani”, pelo qual fui chamada por todos até me 
tornar adulta. O tal psiquiatra achava que a minha “cura” 
(sabe-se lá de quê...) estava em aceitar o nome com o qual 
tinham me registrado. E, por azar, ele chegou a essa apo-
teótica conclusão no momento em que comecei a assinar 
minhas primeiras matérias no jornal. Ao assinar, assinei.

Cristina matei muito antes, tão logo pude. Se amava 
minha tia Cristina, e eu a amava, a possibilidade de repe-
tir o seu destino me assombrava. Minha boa tia Cristina 
amargava um marido bêbado, sem jamais lembrar-se de 
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que poderia deixá-lo. Talvez porque não pudesse. E nun-
ca soubemos onde ela enfiava tanta resignação até o dia 
em que teve um derrame. Esse marido não era nem mes-
mo mau, mas ninguém tinha qualquer ideia sobre o que 
fazer com um bêbado naquele tempo. Penso que meu tio 
sofria, mas até hoje, naquele mundo rural, o alcoolismo é 
uma falha de caráter. Suficiente para um desprezo públi-
co ou uma tolerância condescendente, insuficiente para 
qualquer ajuda.

Quando nosso fusca verde-milico apontava no por-
tão do sítio onde tia Cristina vivia, ela saía correndo de 
dentro da casa para nos receber, como se não houves-
se nada mais importante no mundo que a nossa visita. 
Sorrindo, sempre sorrindo, quando queria mesmo era 
chorar. Instalava diante de mim um prato de doces feitos 
por ela com as sobras do leite das vacas, e eu agarrava um 
punhado para comer lá fora no sol, onde o cheiro da terra 
aquecida se misturava ao do esterco e ao da pele dos bi-
chos. Eu sabia que esse cheiro quente e preguiçoso era a 
porção viva da minha tia. Cristina, essa mulher que nun-
ca magoou ninguém exceto a si mesma.

Eu era rodeada por mulheres bondosas demais, e 
tristes, muito tristes. No mundo onde eu nasci ser mu-
lher era suportar a vida. O fardo, a cruz, dia após dia. 
Essas eram as santas, as putas não me eram apresenta-
das. Eu não queria ser uma santa, muito menos uma cris-
tina. Minha tia Cristina levava a sério demais o fato de 
seu nome ser o feminino de Cristo. E eu também levei a 
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sério o suficiente para decidir que ser uma cristina não 
era nem meu gosto, nem meu destino, menos ainda rima 
ou solução.

Era para eu ter nome de heroína de novela de rádio. 
Em vez disso, ganhei um Eliane que nada dizia e um 
Cristina que dizia demais. Até hoje tenho inveja de to-
das as Isabéis. Cada amiga que engravida já sabe que 
vou tentar impingir um Isabel caso nasça menina. Mas 
parece que só eu percebo o quanto Isabel é um nome 
perfeito, quase um achado melódico de Tom Jobim, 
ao ser pronunciado como se fosse uma única sílaba, 
sem ser travado por nenhuma vogal ou consoante. Um 
nome que é um sopro — e uma promessa. Para mim, ja-
mais cumprida.

Ao escutar a empregada escutando a novela de rádio, 
Eliane Cristina talvez tenha anotado em alguma dobra 
interna a ideia de que, para viver, contar é preciso. Se ela 
fosse capaz de ligar uma narrativa na outra, a moça seria 
feliz por um dia inteiro e dia após dia. E assim não a dei-
xaria no escuro ou amarrada debaixo da mesa, como às 
vezes acontecia, sem que a mãe soubesse. Eliane Cristina 
nunca tinha ouvido falar das mil e uma noites. Mas talvez 
as meninas já nasçam com uma Sherazade sussurrando 
nos ouvidos. A guria nomeada com equívocos percebeu 
que, no dia em que se tornasse capaz de emendar uma 
história na outra, não precisaria mais temer perder a ca-
beça. (Ou tornar-se aquela presa no túmulo.)
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A novela de rádio rompeu a escuridão da casa-túmulo 
como um daqueles raios de sol que se enfiam por um bu-
raco da parede e fazem nascer flores em ruínas de guer-
ra. As palavras rastejaram para dentro das minhas orelhas 
com suas unhas compridas, raramente limpas, e me con-
taminaram para sempre. Foi ali que comecei a me tornar 
uma escutadeira que conta. E conta. Para contar.
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as cartas 
de amor

Minha avó materna era uma figura pequena, de cabe-
los bem pretos, descendente de uma família de Veneza. 
Não tinha qualquer semelhança com aquelas italianas 
de formas suntuosas, como Sophia Loren ou Monica 
Bellucci. Nela, tudo era contido, até as carnes.

A mãe dela morreu no parto, o que tornou minha avó 
culpada a priori por todas as desgraças que pudessem 
acontecer a ela e aos parentes pela vida afora. E além. 
Andava pelo mundo em passinhos de feltro, pedindo 
desculpas por existir. Comedida em tudo, só esbanja-
va suspiros. Mas, quando acreditava que ninguém esta-
va olhando, deixava escapar pela esquina dos olhos um 
desejo agoniado por um mundo mais largo. Morreu sem 
conseguir tornar-se o lado B de si mesma.

Era essa avó que me resgatava da escuridão do aparta-
mento e me instalava entre as plantas de um jardim que 
ela cultivava com a fúria de quem semeava insurreições 
em terra de dentro. Ou me deixava ficar entre os bibelôs 
de sua casa, pálidos sobreviventes de um tempo em que 
ela acreditava em futuro. Deitadas na cama, lado a lado, 
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ela me contava todos os causos de Pedro Malasartes, esse 
matuto cheio de lábia de um Brasil ingênuo, mas também 
brutal. Eu pedia sempre e sempre que minha avó repetis-
se as histórias, só para vê-la gargalhar. Pedro Malasartes 
era um dos poucos, talvez o único homem do planeta, 
que conseguia fazer minha avó, esquecida pela felicida-
de, rir de perder o fôlego. Vó, conta de novo, fingia eu 
que esquecia, só para vê-la sacudir-se inteira e profanar 
a si mesma.

Em sua máquina de costura, ela inventava maravilhas 
com restos de tecidos de texturas variadas e até mesmo 
com sobras da industrialização que recém-começava 
a assombrar a cidade. Minha avó achava as embalagens 
dos produtos uma coisa do outro mundo, bonitas de-
mais para virarem lixo. Seus netos tiveram capas de chu-
va feitas com saquinhos de leite que hoje fariam a glória 
de uma grife despojada. E minhas bonecas sempre foram 
elegantes. Tinham não apenas vestidos, mas capas.

Mas o melhor da minha avó eram as histórias urdidas 
com retalhos pinçados do território sem fronteiras do 
ontem. Ela era cheia de contos, e eu tinha ouvidos gulo-
sos. Desde pequena, sou capaz de permanecer horas só 
escutando, sem a necessidade de falar de mim mesma. 
Pelas fábulas de família minha avó resgatava um pretéri-
to que nunca teve. Se não era possível alcançar um ama-
nhecer mais próximo de seus suspiros, ela compensava 
alinhavando seu antes com linhas bem coloridas, às vezes 
extravagantes. Minha avó sabia que, para algumas vidas, 
é mais fácil mudar o passado que o futuro.



3 3

Minha história preferida contava de um antepassa-
do pirata que se enrabichou por uma princesa africana. 
Depois de uma rebelião naquela terra de lonjuras e da 
qual nome nenhum nos alcançou, a família real fora mor-
ta. O tetraqualquercoisa de minha avó escapou pelos ma-
res com o tesouro do reino. E depositou toda a fortuna 
em ouro e pedras preciosas num banco de Londres.

Não sei o quanto é verdade, o quanto é lenda. Não 
acho que faça alguma diferença para os significados da-
quela velhinha em formato de bibelô que perdia os movi-
mentos das pernas, sentada numa cozinha vazia. Um pri-
mo querido de minha avó chegou a viajar várias vezes a 
Londres na tentativa de desenlear a fortuna. Fracassou. 
O curioso é que ninguém jamais mencionou a possibi-
lidade de devolver o dinheiro pilhado. Ou questionou 
por que nosso intrépido antepassado fugiu com o tesou-
ro — e não com sua amada princesa (ou ao menos com 
ambos). Essas dúvidas emergiam da minha cabeça, mas 
eu as empurrava de volta, temerosa de atravessar o frá-
gil alinhavo da minha avó com os pontos de linha preta 
e grosseira que às vezes tomavam conta do meu cérebro 
inquisitivo. Passei a infância esperando ficar milionária a 
qualquer momento, herdeira de um conto tão fantástico 
como os que eu lia.

Minha avó descendia de uma família que falava com os 
mortos. Não como algo assustador ou sobrenatural, mas 
como parte da rotina da casa. Não havia fronteiras entre 
o mundo de cá e o de lá. Nem grandes revelações. Eram 
fantasmas bem domésticos. Os mortos seguiam na mes-
ma toada de quando ainda eram vivos, arrastando pela 
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casa seus chinelos de fumaça, assim como seus hábitos e 
seus arrependimentos. A diferença se dava no fato de que 
ninguém mais precisava gastar com seu sustento. E rece-
biam ainda menos atenção do que quando vivos.

Quando meu tio-avô Graúna morreu, costumava apa-
recer pela casa ecoando não grilhões, mas melancolia. 
Esse tio com nome de passarinho era também um ho-
mem com tantas histórias quanto células no corpo ma-
gro e miúdo. Vivo, já me parecia bem etéreo. Morto, me 
travava a garganta com um choro delicado, daqueles que 
começam e sabemos que jamais cessarão, como um vaza-
mento no lado de dentro. Sempre me senti assim, vazan-
do no lado de dentro. Úmida e salgada.

Tio Graúna consumiu-se inventando geringonças e, 
segundo dizem, sendo enganado nas patentes, como se 
conta de todos os inventores que gastaram a existência 
esperando na janela uma fama que nunca veio. Quando 
vivo, havia uma bondade boiando em seu rosto, o olhar 
desligado das praticidades do mundo. Quando morto, 
sua mulher, uma carioca opulenta e despachada, costu-
mava escorraçar sua espectral figura ao encontrá-lo zan-
zando sem rumo pela casa. “Vai-te embora, Graúna, já 
avisei que não te quero aqui.” Não maldosa, apenas práti-
ca, sem tirar o olho do que estava fazendo. E lá se ia meu 
tio-avô, obediente mesmo depois de morto.

Herdei essa lucidez ou essa loucura, para mim tanto 
faz, e proseio com a minha avó nas tardes em que o sol 
entra pela janela e penso vê-la já desencurvada de suas 
dores terrenas. Quando comprei um apartamento, em 
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São Paulo, carreguei o maior número de móveis e obje-
tos dela que consegui resgatar para que ela pudesse se 
sentir em casa. Entre eles sua cristaleira, onde acomodo 
as recordações de viagem, assim como os presentes das 
travessias de outros. É minha tentativa de fazer com que 
a alma da minha avó, que tanto ansiou por aventuras ro-
manescas, possa dar a volta ao mundo.

Essa avó nunca pôde suportar seu nome de registro, 
Vitalina. Teve com ele um raro arroubo de rebeldia. Não 
sei se por achá-lo feio ou por crer não o merecer, justo ela, 
que ao existir roubou a vida da mãe. Como era costume na 
época, no batismo ganhou outro nome: Teresinha. Essa 
alcunha de santa ela preferia, mas tampouco lhe caiu bem. 
Se foi feliz, e desconfio que foi em algumas passagens, es-
pecialmente quando contava histórias, ela não soube.

Minha avó foi criada por parentes, em Porto Alegre, 
enquanto seu pai escalou o mapa em busca de outra mu-
lher e filhos sem passado. Embora polvilhada de provin-
cianismos, a capital gaúcha era um lugar com possibilida-
des para uma mocinha de família. Aluna aplicada e leito-
ra esfomeada, minha avó sonhava ser professora.

Quando faltava um ano para conquistar o diploma 
de magistério, a tia que a criava adoeceu. Minha avó foi 
obrigada a deixar a escola para cuidar de sua mãe postiça. 
Nunca mais voltaria. Não sei se foi nesse ponto ou muito 
antes, ao ouvir incontáveis vezes que a mãe morrera ao 
lhe dar à luz, que acolheu um sentido de fatalidade que se 
agarraria a ela como uma segunda pele.
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Eu a conheci já com seu ar de atriz de cinema 
mudo, suspirando por uma vida que jamais seria sua. 
Personagem trágica, a quem todas as dores do mundo 
ainda seriam poucas, ela estava sempre pronta a abraçar 
uma tristeza nova. E como o sofrimento era mercadoria 
valorizada naquele meio tão cristão, foi amealhando pela 
vida uma aura de santidade. Ela, que se adivinhava tão 
má, poderia ouvir pelo resto dos dias como era boa, bas-
tando para isso dar em troca somente a alma.

Na minha adolescência, eu e ela escapávamos para al-
gum canto nas festas de família para fumar e beber cacha-
ça escondidas. Era quando eu descobria que um espírito 
insurreto ainda respirava dentro da santa da minha avó. 
Depois, ela voltava a ser uma velhinha resignada, virando 
estátua no sofá da casa dos filhos.

Quando a saúde da tia melhorou, minha avó foi des-
pachada para passar uma temporada com um parente em 
Ijuí. As fotos mostram uma mocinha pequena, de cabe-
los pretos em corte de melindrosa, enfiada em vestidos 
de capital. Apresentou-se logo como Teresinha, e poucos 
sabiam que nela também habitava uma Vitalina.

Para seu azar, meu avô tinha acabado de romper 
o noivado com uma moça por quem era loucamente 
apaixonado, por uma razão que lhe pareceu tão jus-
ta quanto irreversível: ela tinha cortado o cabelo sem 
sua autorização. Espezinhado até os testículos, que ele 
acreditava grandes, por essa falta de consideração, meu 
avô achou uma boa ideia se encantar por aquela porto-
-alegrense a passeio.
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Depois de alguns bailes, olhares e bem pouco mais, 
minha avó começou a receber lindas cartas de amor, es-
critas numa caligrafia impecável e em português da me-
lhor estirpe. Era meu avô. E como ele sabia falar à alma 
feminina. E com que delicadeza de sentimentos o fazia.

Minha avó não podia compreender. Como havia dei-
xado de captar naquele italiano alto e bonitão, com voz 
de barítono, aquela cascata de pensamentos que se der-
ramava pelas cartas e começava a encharcar seu tão ca-
rente coração? A cada página, seu arrebatamento crescia. 
Até que sucumbiu, respondendo na caligrafia elegante de 
uma quase professora que aceitava ser acolhida por ele 
no altar e na vida.

Teresinha casou-se por amor com Antonio. Confiando 
que seria feliz como nos romances que colecionava, trazi-
dos com ela na bagagem e perdidos depois da sua morte. 
A noite de núpcias foi acompanhada pelos dois ouvidos 
(e mais alguns, se ela os tivesse) de sua sogra, bem acor-
dada no quarto ao lado, em casa de madeira projetada 
para ranger. Quando a cama de molas dos noivos gemia, 
dona Carlota gritava de sua fria cama de viúva: “Tooooni, 
o que tu tá fazendo?”. Nove filhos e ela não sabia.

Minha avó cuidaria dessa sogra até a morte, com sua 
alma de pagadora de promessas que não fez. E nonna 
Carlota passou dos cem anos graças a uma dieta de vi-
nho, polenta e salame. Lembro dela como uma velhi-
nha quebradiça, com cabelos de um branco absoluto, 
que lhe batiam quase nos joelhos, penteados em duas 
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tranças enroladas na cabeça. Sempre enfiada no mes-
mo vestido preto com florzinhas brancas de mulher que 
morre com o marido.

A da carne foi só a primeira inocência perdida pela 
minha avó, num sentido mais profundo do que um hí-
men pode conter. Depois de uma noite de núpcias mais 
distante de seus sonhos do que a lua, ela descobriu que 
havia se enamorado da cunhada.

Hipólita, a mais letrada irmã de Antonio, era quem 
tinha trocado cartas com minha avó. E por isso enten-
dia tão bem de literatura e de uma alma de moça. Meu 
avô era analfabeto. E analfabeto morreria muito depois 
dela, aos 98 anos, na companhia daquela que tinha sido 
sua amante mais regular e por fim uma esposa que lhe 
botou cabresto. Antes disso, fez o favor de batizar uma 
ruazinha bem chinfrim com o nome que minha avó odia-
va: Vitalina.

No espaço de um segundo, a moça da capital que so-
nhava ser professora descobriu que entre o homem das 
cartas e o homem da vida não havia nada além de uma 
sentença de casamento que, naquela época, tinha valida-
de eterna. A falta de letras do meu avô avançava muito 
além do alfabeto, já que são muitos os iletrados que fa-
zem literatura pela boca, porque donos de palavras que 
apenas não se escrevem. Meu avô a rigor não era um 
analfabeto, faltavam-lhe as vogais da alma.

Não se interessava por romances nem por sutilezas. 
Para ele, a vida parecia bastante simples. Bastava uma 
bela polenta, uma mulher bonita que soubesse fazer uma 
bela polenta, uma caçada de codornas (para comer com 
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uma bela polenta, na companhia de uma mulher bonita). 
A única vez em que o vi esboçar algo próximo à delica-
deza foi ao se deparar com um filhote de veado que cho-
rava ao lado do corpo da mãe. Meu avô a tinha matado 
com sua espingarda e seus cães. Ele nunca se esqueceu 
dos olhos do órfão. Foi a sua versão de Bambi.

Não alcanço o que minha avó sentiu, ali, tão sozinha 
quanto alguém pode ser numa vida, entre as nuvens de 
poeira vermelha da roça de Ijuí. Como uma Cinderela 
às avessas, ela seria para sempre gata borralheira, entre 
porcos e galinhas, casada com um estranho que não só a 
desconhecia como sequer suspeitava que teria sido gentil 
desejar conhecê-la.

Não sei como ela ancorou na manhã seguinte e seguiu 
adiante. Em seus negros olhos perdidos, os mais tristes 
do mundo, era possível adivinhar o quanto de alma mi-
nha avó deixou. Naquele segundo fatídico em que a vida 
acabou, mas ela seguiu respirando.

As cartas de amor da minha avó provam que não há 
reparação para a palavra escrita. Essa foi uma lição defi-
nitiva para a neta que um dia se tornaria repórter e conta-
ria histórias de gente. Eu sempre soube que, se errasse — 
e algumas vezes errei —, não haveria maneira de reparar.

Pela memória da minha avó, aprendi a escrever com a 
ponta dos dedos. Até hoje durmo em sobressalto na noite 
entre o fechamento e a chegada da reportagem às bancas 
(ou à internet), com medo de ter me equivocado em al-
gum detalhe, causado dano irreparável a alguém.

Hipólita, a amante secreta da minha avó, tão secre-
ta que minha avó só descobriu depois, era uma mulher 
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diferente. Nunca soube o quanto. Mas ela era forte. Abriu 
na cidade uma escola de datilografia. Assim como meus 
irmãos, ao completar onze anos eu fui matriculada para 
aprender a pilotar uma máquina de escrever, e cumprir 
a segunda regra imutável do meu pai. Aos dez anos, ga-
nhávamos o primeiro relógio (que deveria ser o único da 
vida inteira), aos onze aprendíamos datilografia. Eram 
velhas Remingtons negras as da tia Hipólita. Duras como 
ela. Às vezes eu enfiava meus dedos entre as teclas e me 
lambuzava de graxa, sob seu olhar implacável.

É eloquente alguém que selou um destino alheio com 
bela caligrafia ter preferido trocar a caneta-tinteiro pelas 
teclas impessoais da máquina de escrever. Escreva, es-
creva furiosamente, ela parecia dizer, mas escreva sem 
tocar o corpo. Eu compreendi. E aprendi. E me tornei 
uma datilógrafa incrivelmente rápida, do tipo que co-
nhece as teclas na intimidade e se movimenta por elas 
sem olhar. Mas, para mim, e eu nunca tive a chance de 
dizer a ela, é corpo. Hipólita, rainha das amazonas, quero 
que você saiba, ainda que já não viva. Arrastaremos para 
sempre os cadáveres de nossas letras.

Enquanto escrevo, minha avó me observa sem nada 
dizer. Instalei minha escrivaninha-xerife bem ao lado de 
sua máquina de costura. Mantenho as linhas, as agulhas e 
os dedais intactos, na impecável organização que ela dei-
xou ao morrer. Invento para mim mesma que ela se or-
gulha de mim. E confidencio, malvada: “Vó, tirei o acen-
to do nome dele no livro que estou escrevendo. Homem 
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como ele não merece chapéu”. Adivinho-lhe um sorriso 
maroto, um que aprendeu com Pedro Malasartes.

Minha avó agora deu para sentar-se em cima da má-
quina de costura, e não na cadeira. Nos entendemos. Nós 
duas já combinamos que o tempo de santa dela acabou.
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De quantos nascimentos e mortes se constitui uma 
vida? De quantos partos uma pessoa precisa para 
nascer? Com quantas palavras se faz um corpo?

A menina que flertava com a morte conta como 
foi salva pela palavra escrita. Em cada página, 
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a irmã morta, que era a mais viva entre todos; a 
avó, comedida em tudo, menos na imaginação; 
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