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PARA EIKO LU E GUIDINHA, 
AMIGAS QUERIDAS.
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Caro leitor, cara leitora,

Esta história que você tem em mãos é contada 

através de diferentes pontos de vista. 

Você conhecerá as perspectivas de Vitória, uma 

menina que vive angústias próprias de sua idade e, 

outras, muito particulares; de sua mãe, Virgínia, que 

projeta suas expectativas na filha; e, também, de um 

narrador que trará informações da vida pregressa das 

personagens, importantes para que você possa mon-

tar esse quebra-cabeça. 

Nessa jornada, acompanharemos a viagem de 

Vitória à praia – a primeira sem sua mãe! Ali, além de 

fazer novas amizades, ela vai refletir sobre sua vida e 

sua relação com Virgínia. 

Certamente, essa narrativa ágil vai fazer você 

pensar sobre diversas questões e, quem sabe, encon-

trar pontos em comum com a protagonista. 

E, claro, se divertir!

Vamos à leitura?

Os editores
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Vitória está prestes a completar catorze anos. 

Faz poucos dias que voltou para casa, depois de pas-

sar vinte dias no hospital e seis meses morando com 

os avós paternos. Antes desses seis meses e vinte 

dias, passou alguns anos vomitando escondido. Co-

mia tudo o que via pela frente, depois se trancava 

no banheiro e punha tudo para fora. Em algum mo-

mento perceberam, na escola, o que estava aconte-

cendo com a menina e chamaram seus pais. Eles re-

sistiram em acreditar, mas tiveram que se render ao 

diagnóstico médico, que ordenou internamento ime-

diato. Quando saiu do hospital, Vitória foi morar com 

os avós por aconselhamento da psicóloga que tinha 

acompanhado seu caso. A família está agora tentan-

do se reconstituir. 
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Vitória está mais segura, defende suas opiniões e 

seu jeito de ser, tanto que conseguiu viajar com os ami-

gos para passar seu aniversário acampando. Virgínia, a 

mãe, tenta, sem muito sucesso, controlar seu jeito im-

positivo. O pai, Francisco, faz algum tempo vem se es-

forçando em mudar e em prestar mais atenção ao que 

acontece na casa. O irmão, Cássio... bem, o irmão está 

na dele, como sempre. Quando era pequeno, olhava os 

outros três membros da família um pouco como se fos-

sem seres de outra espécie, um tanto quanto difíceis de 

compreender. Depois, desde que descobrira, já há um 

bom tempo, que o fato de não ter sido mimado — coisa 

que, quando era menor, lhe causou muito desgosto e 

ciúmes — foi talvez a maior sorte que já tivera em sua 

vida ainda curta, começou a colaborar, na medida das 

suas possibilidades, para um bom clima familiar. 

O equilíbrio ainda é instável, todos parecem estar 

caminhando sobre ovos e a vida vai seguindo um rumo 

tortuoso.



PRIMEIRO DIA
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01
HOJE É SEXTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO. É 
meu aniversário. E eu não estou com medo. Não há 
nenhuma nuvem no céu, as cores da paisagem pare-
cem uma pintura, e uma brisa fria começa a soprar, 
arrepiando os pelos do meu braço e aliviando a sensa-
ção de febre de sol. Aqui, da rocha onde estou sentada, 
acompanhei o barco chegando e vejo agora os pesca-
dores puxando a rede, cadenciadamente, como um 
balé. Ouço, vindo de onde estão as barracas, as vozes, 
o violão, o canto, o crepitar do fogo. Sinto um cheiro 
bom de comida, e a fome me dá água na boca. Meus 
amigos estão preparando um peixe e uma macarrona-
da. Hoje não tenho tarefas, porque é meu aniversário.

Meus olhos ficam marejados, e uma sensação de 
plenitude me toma. Mas dura pouco. Minha mãe con-
segue me alcançar onde quer que eu esteja. Mesmo 
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quando é só em pensamento, ela me invade, me per-
turba, me tira do sério, acaba com a minha paz. 

Penso que devem existir, com certeza, milhares 
de pessoas no planeta que nasceram numa sexta-feira, 
13 de agosto. Será que todas elas têm uma mãe que 
acha que tudo que lhes acontece de ruim é por causa 
da data do seu nascimento?

Minha mãe não é nenhuma entendida em Astro-
logia ou Numerologia. É mais uma ouvinte assídua e 
matutina de horóscopos e planeja metodicamente seu 
dia, e o de todos os membros da família, de acordo 
com as previsões de seu astrólogo preferido, cujo pro-
grama no rádio vai ao ar diariamente, às sete horas da 
manhã.

Eu sou azarada, brava, mal-humorada, indecisa 
e insegura. Assim fui rotulada por minha mãe desde o 
dia em que nasci. O nome que ela me deu, Vitória, não 
sem antes consultar uns cinco dicionários de nomes, 
foi uma tentativa de combater os meus maus pressá-
gios natalícios.

Durante muito tempo, uma vez por semana ela 
me levava a uma benzedeira, na esperança de que os 
poderes da mulher, que nunca deixava de dizer que eu 
estava “carregada”, neutralizassem os poderes astrais. 
Vasos de arruda, incensos de limpeza e velas de sete 
dias passaram a fazer parte da decoração da casa. Pen-
durados em cima da minha cama e no meu pescoço, 
figas e santinhos tentavam afastar o mau-olhado.

Os borrachudos estão me picando, a brisa fria já 
não está agradável, a risada histérica da Morena me ir-
rita. Eu sei que ela é legal, boa gente, bom caráter, tá, 
tá, tá, mas que tem uma risada muito chata, isso tem. É 
batata! Basta ficar de olho num carinha e começa com 
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essas risadas. Tá na cara que tá a fim do Chico, só ele 
não vê, ou não quer ver. É feio, pô! Já falei: “Se preser-
va, não deixa o cara perceber que você tá a fim”, mas 
ela não consegue. E olha só a Silvinha jogando o maior 
charme pra cima do Diego... Tô vendo que eu vou ficar 
isolada. Claro, tem o resto da turma, mas eu não sou 
tão amiga dos outros como sou da Silvinha e da More-
na, e também não tô a fim de nenhum desses caras. Ai, 
tem hora que acho todo mundo chato. A Silvinha pega 
no meu pé quando falo isso, diz que eu é que sou into-
lerante, difícil, que assim eu afasto os amigos e mais 
isso e mais aquilo. 

Não quero ficar com raiva. Hoje não! Cadê o en-
canto que eu estava sentindo?

02
NO DIA EM QUE COMPLETOU ONZE MESES, 
Vitória decidiu ensaiar seus primeiros passos na posi-

ção ereta. Soltou-se do sofá em que estava segurando e 

deu um passo trôpego. Iniciou o segundo com os olhos 

brilhando e um sorriso maravilhado de quem está con-

quistando terras inexploradas. Ia, enfim, se atirar de peito 

aberto, dando prosseguimento ao seu andar vacilante, 

quando a mãe, que estava distraída falando ao telefone, 

deu um berro e saiu correndo em sua direção. No deses-

pero, levou junto o telefone, sua tomada e um pedaço 

da parede. Tamanho impulso fez com que tropeçasse no 

tapete e viesse se estatelar justo em cima da menina, 

que, por sorte, só sofreu um grande susto.
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A mãe, apesar do tornozelo torcido, se sentiu 

uma heroína. Sua filha, a azarada, teria certamente so-

frido ferimentos incalculáveis, não fosse a intervenção 

de tão dedicada progenitora.

Vitória, sem entender muito bem que terremoto 

tinha vindo interromper sua aventura, achou por bem 

continuar explorando o mundo apoiada em quatro 

patas. Somente quando sua mãe a puxava pelas duas 

mãos ou a fazia caminhar presa por uma coleira é que 

a menina ganhava de novo a coragem de se compor-

tar como uma legítima representante de sua espécie.

Quando completou um ano e meio, seu pai re-

parou que ela ainda não andava. Pegou a criança e, 

seguido de perto pela mulher, que protestava e o cha-

mava de pai desnaturado e irresponsável, levou-a a 

um campinho de futebol perto de sua casa. Lá che-

gando, colocou-a de pé no chão, embaixo de um dos 

gols, deu-lhe um leve safanão nas costas e disse:

— Anda!

E, como um milagre das histórias bíblicas, a me-

nina andou.

O impulso inicial foi suficiente para que ela che-

gasse até o meio do campo, quando perdeu o equi-

líbrio e caiu sentada. A mãe quis sair correndo para 

socorrê-la, mas o pai segurou-a e gritou para a filha:

— Levanta!

E Vitória levantou. 

Levantou e caiu três vezes seguidas, mas na 

quarta se jogou para a frente e, como um bêbado 

equilibrista, avançou até chegar ao outro gol, onde, 

triunfante, se segurou na trave. 

Apesar da conquista, agora irreversível, a mãe 

não viu nela nada de auspicioso. O fato de não andar  
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até idade tão tardia se devia, segundo ela, “à sua 

grande indecisão e insegurança, características típi-

cas do seu ascendente em Gêmeos”. Obrigada pelo 

pai a galgar seus primeiros passos independentes, a 

menina seria levada a reforçar os aspectos negativos 

de seu signo, Leão, tornando-se ainda mais agressiva 

e mal-humorada.

03
ONDE FOI QUE EU ERREI? EU NÃO  
conheço, nunca conheci e duvido que vá conhecer 
mãe mais dedicada do que eu! Larguei tudo para cui-
dar dessa menina. Minha vida, meu trabalho, meus 
prazeres, minha beleza, minha juventude, tudo, tudo, 
tudo... E o que eu recebo em troca?

Nada. Nem um telefonema para dizer que está 
tudo bem. Passando o aniversário longe de mim, 
acampando na praia com os amigos, um bando de hi-
ppies de cabelo sebento. E devem ser todos drogados. 
Duvido que alguma daquelas meninas ainda seja vir-
gem. Que horror, treze, catorze anos... E a Vitória... 
ai minha Mãe Santíssima, será?...

A mãe da Morena tentou me acalmar, disse que 
vai dar tudo certo, que eles prometeram se comportar, 
que são todos bons meninos e boas meninas. Por mim, 
eu não deixava, de jeito nenhum. Mas a Vitória fez 
tamanho escândalo que eu até assustei. Ela me ame-
açou: disse que ia, mesmo que eu não deixasse. Acho 
que ela ia mesmo. E que depois voltava pra casa dos 
avós. Acho que voltava mesmo. Não tive alternativa. 
Perdi completamente o controle sobre essa menina. 
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Como isso foi acontecer?!
Eu não aguento mais essa insônia, os pensamen-

tos que giram, giram, não me dão sossego, sempre 
pensando no pior, num acidente, estupro, assassina-
to... E esse bode gordo que não para de roncar. Não 
está nem aí, não se preocupa com nada, acha que eu 
sou louca. E me desautorizou, deu força pra Vitória 
viajar! Eu não consigo acreditar que um dia eu fui 
apaixonada, apaixonadíssima por esse homem.

Minha mãe, minha doce mãe, coitada. Eu olha-
va pra ela e jurava pra mim mesma que nunca eu ia 
ter uma vida infeliz como a dela. Que o meu casa-
mento ia ser muito diferente, que eu ia encontrar um 
príncipe encantado, que eu ia escapar do inferno...

04
TARICATU ERA UMA CIDADEZINHA 
de interior com não mais de vinte mil habitantes. De 

importante, lá, só a usina de cana-de-açúcar, da qual 

todos dependiam para viver. Viver, não, sobreviver. Por-

que trabalho mesmo, só tinha na época de colheita da 

cana, quando todo mundo, de crianças a velhos, virava 

boia-fria. No resto do ano, cada um procurava se virar, 

trabalhando uma rocinha aqui, fazendo um bico ali.

O homem mais importante da cidade era João 

Chicote, o capataz, o faz-tudo, o braço direito do pro-

prietário da usina, que também era dono de toda a 

plantação de cana-de-açúcar da região e que só apa-

recia na cidade uma vez a cada três, quatro meses.

Esse dia era sempre um dia de festa e expecta-

tiva para as crianças. Ver o pouso suave do pequeno 
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avião particular do proprietário. Aguardar ansiosamen-

te a abertura da porta e a aparição do homem mais 

poderoso que conheciam, depois de João Chicote, é 

claro. O proprietário era um verdadeiro deus, de terno 

branco, óculos escuros e chapéu panamá. Primeiro ele 

ficava parado no topo da escada, fazendo pose para o 

fotógrafo da imprensa local. Depois, iniciava sua des-

cida triunfal, seguido por seu séquito, sempre enorme, 

de pessoas estranhas: vários homens do mesmo tipo 

que ele, que desciam falando alto, fumando charuto, 

fazendo piadas e rindo; mulheres que mais pareciam 

árvores de Natal, com vestidos brilhantes, saltos al-

tíssimos, joias em todas as partes visíveis do corpo 

e maquiadíssimas; um cozinheiro e um mordomo em 

seus uniformes, acompanhados de vários ajudantes, 

que carregavam caixas e mais caixas e uma infinidade 

de malas e sacolas de todos os tamanhos.

As crianças começavam a se divertir assim que 

o avião despontava no horizonte. Não olhando para 

o avião, mas para João Chicote, que andava de um 

lado para o outro esfregando as mãos, suava em bi-

cas e tinha nos olhos a mesma expressão de medo 

que todos na cidade carregavam quando deviam tra-

tar de algum assunto com o capataz. Uma criança 

cutucava a outra, que cutucava uma terceira, e dali a 

pouco todas estavam apontando para Chicote e rindo 

às gargalhadas. Os pais e as mães presentes, naquela 

hora, tentavam por todos os meios conter seus filhos, 

mas não tinham nenhum sucesso e acabavam se di-

vertindo também, vendo o homem que atemorizava 

a todos parecer uma barata. Mesmo porque, Chicote 

estava sempre tão nervoso nessas ocasiões que não 

conseguia perceber que era o alvo da zombaria geral.
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O prazer maior, no entanto, era quando o ricaço 

descia as escadas do avião, e Chicote, com os olhos 

esbugalhados e o suor escorrendo pela cara, só fal-

tava se ajoelhar a seus pés. O proprietário, depois de 

um aperto de mãos indiferente, mal lhe dava atenção, 

e o capataz corria a seu lado, enxotando as crianças e 

abrindo caminho para que seu todo-poderoso patrão 

com seus acompanhantes chegassem às limusines 

que os aguardavam para levá-los à sede da fazenda.

O momento seguinte não era propriamente de 

prazer, mas de suspense. Assim que a caravana partia, 

Chicote relaxava os ombros e dava um grande suspi-

ro de alívio. O problema era saber quanto tempo ele 

demoraria para se voltar e explodir sua raiva contida 

contra a multidão de crianças. Podia demorar milési-

mos de segundos, ou seja, acontecer quase imediata-

mente, o que sempre causava um enorme susto, mas 

também podia demorar um, dois, até cinco minutos. 

Os poucos pais que compareciam nessas ocasiões, 

muito precavidos, arrastavam seus filhos embora dali 

antes que a metamorfose se desse. Era de fato uma 

metamorfose fantástica ver o carneirinho, puxa-saco 

medroso e suarento de minutos atrás, se transformar 

de novo no Chicote que todos temiam. Só que o ridí-

culo mesmo da situação era ver aquele homenzarrão 

ameaçando criancinhas. Corria atrás delas berrando 

coisas do tipo: “Estão olhando o quê? Vão trabalhar, 

vagabundos! Bando de preguiçosos! É por isso que 

este país não vai pra frente”. As crianças corriam cada 

uma numa direção, confundindo o capataz, e rapida-

mente sumiam de vista. O medo que sentiam então, do 

capataz, era um medo gostoso, de aventura. Não tinha 

nada a ver com o medo do dia a dia. 
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Virgínia assistiu mais de uma vez a essas cenas. 

Escondida, sempre. Não podia se misturar com as ou-

tras crianças. E nunca soube definir exatamente os 

sentimentos que a dominavam. Era um misto de ver-

gonha, medo e satisfação.

Chicote tinha poucos amigos e, mesmo estes, 

mais o temiam e bajulavam do que o estimavam. Te-

mor também era o que sua mulher, Maria do Céu, sen-

tia por ele. Temor e submissão. Era uma mulher sim-

ples, educada para casar e parir. Quando moça, sua 

única ambição tinha sido a de casar com alguém de 

quem gostasse, um marido que fosse afetuoso com 

ela e com os filhos que viessem a ter. Mas não teve 

nenhuma possibilidade de escolha. Chicote, sim. Para 

infelicidade dela, ele a escolhera entre tantas que da-

riam tudo para casar com homem tão poderoso. E 

chegou ao pai de Maria do Céu não para pedir sua 

mão, mas para comunicar que se casaria com ela. 

Tiveram seis filhas mulheres, e cada parto ha-

via sido motivo de desgosto para João Chicote e de 

terror para Do Céu, como ele a chamava, ou melhor, 

gritava:

— Do Céu, Do Céu, era melhor que teu pai te ti-

vesse chamado Do Inferno, mulher incompetente, que 

só sabe parir fêmea!

A primeira filha tinha sofrido mais ao nascer. In-

conformado, cada vez que a recém-nascida chorava, 

atrapalhando seu sono, Chicote gritava, mandando 

que calasse a boca e dava-lhe beliscões que deixa-

vam roxa a pele do bebê. Depois, a cada nascimento 

das outras filhas, sua raiva se voltava só para a mulher, 

que ele espancava por qualquer motivo — feijão não 

tão quente como ele gostava, a camisa preferida ain-
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da não passada, gritaria das crianças — ou por motivo 

nenhum: quando, por exemplo, chegava de madruga-

da de suas noitadas nos bares, e Maria do Céu, em 

vez de estar acordada para o servir, dormia um sono 

pesado de exaustão. Era então acordada aos tapas e, 

sem ainda ter consciência do que estava acontecen-

do, submetida com violência.

Virgínia fora a sexta e última filha; após seu nas-

cimento, a mãe tivera uma infecção que a impedia de 

ter mais filhos, motivo pelo qual o pai nutria um ran-

cor especial pela caçula.

05
A LIBERDADE EXISTE, EU NEM CONSIGO 
acreditar! Acampando, só com os meus amigos, to-
mando sol, nadando, explorando trilhas, cozinhando, 
cantando, conversando. Liberdade de quatro dias. On-
tem não conta, que foi só viajar, chegar e dormir. E o 
primeiro dia já está na metade. Liberdade curta...

Os pais da Morena são o máximo! Ficam lá na 
casinha deles, ao lado do camping, e não atrapalham 
nada, são superdiscretos.

Ainda bem que celular aqui não pega. Nem um 
sinalzinho!... Mas não vai ter jeito. Tenho que ligar 
ao menos uma vez para a minha casa e dizer que está 
tudo bem. Vou ter que andar até o centrinho, onde 
tem a padaria, a farmácia, a igreja, o mercadinho. São 
uns vinte minutos de caminhada na ida, mais vinte 
na volta. E a fila do orelhão. E lógico que o telefone 
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