
    RIO 
    A 
QUATRO   
  MÃOS

miolo_rioaquatromaos.indd   1miolo_rioaquatromaos.indd   1 14/01/2022   02:44:5514/01/2022   02:44:55



miolo_rioaquatromaos.indd   2miolo_rioaquatromaos.indd   2 14/01/2022   02:44:5514/01/2022   02:44:55



    RIO 
    A QUATRO 
    MÃOS

    Recife, PE 
    Dezembro, 2021

    Raio de Sol

  ADRIANO PORTELA &
      PATRICIA GONÇALVES TENÓRIO

miolo_rioaquatromaos.indd   3miolo_rioaquatromaos.indd   3 14/01/2022   02:44:5514/01/2022   02:44:55



Copyright © Adriano Portela e Patricia Gonçalves Tenório 
Projeto gráfico, capa e ilustrações: Jaíne Cintra
Design: Hana Luzia 
Revisão: Ana Lucia Gusmão e Sandra Freitas

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

  
Portela, Adriano

Rio a quatro mãos / Adriano Portela, Patricia Gonçalves Tenório. –  
Recife, PE : Editora Raio de Sol, 2021.
                         
ISBN: 978-65-89453-03-1 

1. Literatura brasileira 2. Novelas I. Tenório, Patricia Gonçalves. 
II. Título.  

      
21-90724                                     CDD-869.93

 

Índices para catálogo sistemático:
1. Novelas : Literatura brasileira 869.93
Aline Graziele Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

miolo_rioaquatromaos.indd   4miolo_rioaquatromaos.indd   4 14/01/2022   02:44:5614/01/2022   02:44:56



Destruam meus desejos, apaguem meus ideais, mostrem-me 
alguma coisa melhor, e serei seu seguidor. Talvez os senhores 
digam que não vale a pena meter-se comigo; nesse caso posso 
responder-lhes da mesma forma. Estamos argumentando 
seriamente, mas, se não quiserem conceder-me sua atenção, 
não hei de me humilhar. Tenho meu subsolo.

(Notas do subsolo, Fiódor Dostoiévski)
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Para todas as vítimas da ditadura, das quais as vítimas, físicas 
ou mentais, da Covid-19 não nos permitem esquecer...
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DOIS CONVITES E UM SONHO

Tudo começou com dois convites e um sonho. O primeiro deles 
foi do professor da PUCRS Ricardo Barberena, que estava an-
gariando textos (poéticos ou ficcionais) para a homenagem ao 
bicentenário de nascimento do escritor russo Fiódor Dostoiévski 
(1821-1881). O segundo convite veio do meu afilhado literário, o 
escritor, cineasta, professor Adriano Portela. Ele me convidou a 
escrever a quatro mãos.

Interessante percebermos o quanto a literatura tem de coinci-
dências – que não são tão coincidentes assim. No ano do bicente-
nário de nascimento do autor de Notas do subsolo, no dia seguin-
te ao convite de Adriano, veio à mente (e ao sono) um sonho com 
assassinato e esquartejamento, bem ao estilo de Crime e castigo, 
também de Dostoiévski. Compartilhei a ideia com meu afilhado, 
que, prontamente, aceitou o desafio – essa prontidão em embar-
car nos meus sonhos vem desde que nos conhecemos, lá nos idos 
de 2014, na disciplina Tópicos da Crítica Literária, com a sua fu-
tura orientadora de mestrado, professora Ermelinda Ferreira.

Mas colocar em prática uma escrita a quatro mãos é muito 
mais difícil e delicado do que se imagina. É preciso humildade 
de ambos os lados, aceitação da forma de escrita do outro, com 
seu vocabulário próprio, suas ideias e provocações. A princípio, 
pensamos em escrever doze capítulos, um capítulo para um e o 
seguinte para o outro (com exceção do último), e que os títulos 
destes seriam cômodos de uma residência, a começar, é claro, 
pelo “Subsolo”. 

O cuidado com as contradições e os erros de entendimento 
foram solucionados com a revisão do texto inteiro a cada capí-
tulo novo escrito. Adriano traçou os perfis físico e psicológico 
dos personagens para ver se combinavam com os do meu sonho. 

miolo_rioaquatromaos.indd   11miolo_rioaquatromaos.indd   11 14/01/2022   02:44:5814/01/2022   02:44:58



RIO A QUATRO MÃOS12

Fomos ajustando à medida que escrevíamos, e sabíamos de ante-
mão quem seria o personagem-assassino. 

Aprendi muito nesse processo. Havia trabalhado diversas ve-
zes com Adriano – no I Seminário Nacional de Escrita Criativa 
de Pernambuco (2017), nos cursos da Livraria Cultura (2018), na 
especialização em Escrita Criativa (Unicap/PUCRS, 2019/2020), 
no videopodcast de A baronesa (2020), e em tantos outros proje-
tos em comum. Mas nada se compara a ler a alma do outro que 
a escrita a quatro mãos nos propicia. É um exercício para a vida 
inteira, que recomendo a todas as pessoas que desejem, cada vez 
mais, bem escrever.

Patricia Gonçalves Tenório
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SHERLOCK HOLMES JOGA O FIO

Anos atrás, quando comecei a rabiscar e encarar a profissão de 
escritor com a seriedade que ela merece, descobri que o ofício 
exige conhecimento de um misto de atividades, indo da bruxaria 
à artilharia de ponta. Um desses conhecimentos é a investigação; 
o autor precisa ser detetive, e um Sherlock necessita planejar, co-
nhecer e confiar. E assim é a minha relação com a artista com 
quem divido esta obra. Autora há mais tempo do que eu, dedica-
da às letras antes mesmo de eu escrever ao menos uma linha, ela, 
a talentosa Patricia Tenório, foi quem, na verdade, me achou, me 
investigou e decidiu fazer de mim o seu Watson. Patricia é uma 
espécie de mentora e um exemplo para todos nós, um exemplo 
de como respeitar e amar a literatura. 

Como pupilo, lancei o desafio à mestra, ela me devolveu com 
o fio para eu poder entrar no labirinto e não perdê-la. Convidei 
Patricia para escrever uma obra a quatro mãos, ela aceitou e me 
intimou a um trabalho sério e muito prazeroso. Começamos a 
escrita já com organização e data de lançamento. Era o fim do 
“ahhh, amanhã eu escrevo”.

Mãos à obra. Criamos um método à produção da novela, ba-
tizei-o de “crime por correspondência”. Funcionou e achei o má-
ximo. Eu, que sempre fui um apaixonado por cartas, estava en-
cantado. Toda vez que eu enviava um capítulo, esperava ansioso, 
nervoso e inquieto o retorno da minha madrinha autora. “Como 
será que ela vai resolver isso? Joguei uma bomba para ela desen-
volver...”, pensava enquanto o texto não chegava, e, quando ele 
regressava, era uma explosão de felicidade. O jogo virava: “Como 
será que eu vou resolver? Ela me jogou uma bomba nas costas.” 
Fizemos isso por semanas, num respeitar britânico de horários, 
até... até que eu travei no último capítulo.
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RIO A QUATRO MÃOS14

Passei dias pensando como iria abrir o texto, rabisquei inú-
meras situações em meu caderno de rascunhos, solicitei reunião 
com Patricia, escrevi, escrevi, escrevi, apaguei, apaguei, apaguei. 
Não quis ler coisas similares, achava que seria pior, porém, as-
sisti a muita referência. Joguei meus planos para minha esposa 
Camylla, pedi a sua opinião, implorei por ideias. Estava mesmo 
desesperado. Patricia, calmamente, me aguardava. Até que, no 
dia 30 de junho de 2021, depois de finalizar a escrita de uma série 
para o streaming e enviá-la ao cliente, sentei em frente ao compu-
tador e soltei o dedo de uma vez só. Foi um alívio. Uma felicidade 
imensa poder concluir e entregar uma obra. É, outro jargão super 
certo, a escrita é cheia de dor e amor ao mesmo tempo. 

Nestas minhas últimas linhas, quero dedicar meus capítulos e 
a obra como um todo a minha Sherlock Holmes. E aproveito para 
revelar ao caro leitor, ou leitora, que com este livro eu aprendi vá-
rias coisas, entendi que a famosa solidão do trabalho do escritor 
pode ter “cura” e o autor precisa de algo mais do que somente 
“papel, caneta e intuição”. Descobri também que para lançar mais 
uma obra ficcional no mercado me faltavam três coisas: parceria, 
organização e determinação. E, por fim, compreendi que não po-
deria morrer sem antes publicar uma novela com Patricia Tenó-
rio. Recomendo a todos!  

Adriano Por tela
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Subsolo
Por Patricia Gonçalves Tenório

A janela pequena, é verdade. Dá para ver os pés das pessoas pas-
sando na frente da casa dos meus tios. Às seis horas de uma ma-
nhã de 1964, os sapatos do gari. Ele varre lentamente da calçada 
as flores de ipê-roxo que brotam nessa época do ano. Tia Alba sai 
para comprar pão e leite. Os sapatos marrons, de saltos baixos, 
fazem barulho no piso de pedras portuguesas. Tomara que ela 
me traga pão doce da padaria. Quase sinto o aroma querendo 
fugir do pacote de papel madeira.

Tio Francisco ainda não acordou. Não escuto o barulho dos 
chinelos de camurça verde-musgo arrastando pela sala em cima 
do subsolo. O piso de tacos de mogno, encerado na véspera por 
tia Alba, deveria estar luzindo, deveria estar escorregadio, feito a 
caneta preta no caderno pautado em minhas mãos.

O caderno também é verde-musgo, como tudo que tio Fran-
cisco deixa de presente na caixa do elevador. Ele mesmo inventou 
essa caixa, engenheiro que um dia foi. Engenheiro aposentado. 
Construiu diversos prédios aqui no centro do Rio, na Cinelân-
dia, na avenida 13 de Maio, ao lado do Teatro Municipal. 

Na caixa do elevador sobem e descem as refeições, o caderno ver-
de-musgo de capa dura. Semana passada, um livro de Dostoiévski.

– Você precisa ler os clássicos, Mariana.

Desde que soube da prisão de Cláudio, vim para a casa dos 
meus tios. Há cento e vinte e três dias. No princípio, marcava o 
tempo usando os palitos de fósforo com os quais acendo as velas 
ao entardecer. Tia Alba, religiosa, tem um estoque quase infinito 
de velas, e as coloca, toda segunda-feira, na caixa do elevador. 
Os milicos fazem inspeção a qualquer hora do dia ou da noite, 
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RIO A QUATRO MÃOS18

mas, por obra e graça das orações de minha tia – ela acredita 
nisso piamente –, eles não vêm nas segundas-feiras pela manhã. 
Nesses dias, assim que tia Alba volta da padaria, trazendo pão 
doce com goiabada derretida por cima, ela prepara ovo mexido 
e um copo bem grande de leite quente, um pouco de açúcar e 
chocolate em pó.

– Você precisa ler os clássicos, Mariana.
Meu tio Francisco insiste nos bilhetinhos. E coloca na caixa 

de madeira o livro de Dostoiévski. Eu prefiro Marx, ou aquele 
escritor francês de que não lembro o nome... Ah, Jean-Paul Sar-
tre! E a companheira Simone de Beauvoir! Eu prefiro Jean-Paul 
e Simone, mas meu tio insiste nos russos, e que é melhor para o 
meu caso sem solução.

Ele diz que não tenho o que fazer. Que tenho de permanecer 
no subsolo, até os milicos espaçarem as buscas, saírem de perto 
do Teatro Municipal, que fica próximo à casa dos meus tios. Que 
eu não deveria ter me metido nessa história de Partido Comunis-
ta nem ficar lendo esses revolucionários de beira de piscina, pois 
a única prejudicada sou eu. 

Meu tio não entende que posso fazer tudo no presente, mas 
que não há nada, nada mesmo, que eu possa fazer em relação ao 
passado, nada além de ver a caneta preta deslizando as palavras 
nas folhas do caderno verde-musgo de capa dura e papel pautado 
até chegar a dezembro de 1963, há exatos cento e vinte e três dias.

O Teatro Municipal do Rio de Janeiro se prepara para a es-
treia de mais uma temporada da Orquestra Sinfônica. As cadei-
ras e o tapete vermelho são aspirados por inquietantes cama-
reiras de lenços na cabeça, vestidos quadriculados em preto e 
branco, aventais de renda cor-de-rosa. Um dos camarins recebe 
flores para a jovem violinista principal, Helena Alencastro. Ela 

miolo_rioaquatromaos.indd   18miolo_rioaquatromaos.indd   18 14/01/2022   02:45:0214/01/2022   02:45:02



ADRIANO PORTELA & PATRICIA GONÇALVES TENÓRIO

estará sentada logo à frente da orquestra, ao lado do pequeno 
palco com as partituras do maestro.

O maestro é meu pai. Marcus Vinícius de Menezes. Eu e mi-
nha mãe, Matilde, estaremos sentadas na primeira fila. Eu e minha 
mãe assistiremos à afinação dos instrumentos conduzida pela jo-
vem cinco anos mais velha do que eu – Helena. Eu e minha mãe 
perceberemos o que é óbvio há algum tempo e somente nós duas 
não sabíamos: o romance de meu pai com a violinista principal.

Hoje é 21 de dezembro, o início do solstício de verão, a estreia 
de mais uma temporada da Orquestra Sinfônica no Teatro Mu-
nicipal do Rio de Janeiro. Mas o que os espectadores não sabem 
ainda é que hoje, bem depois do espetáculo, uma das camareiras 
inquietantes, de lenço, vestido quadriculado e avental cor-de-ro-
sa, encontrará, no camarim cheio de flores, o corpo de 70 anos de 
meu pai. Os pedaços do corpo de setenta anos de meu pai.
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Sala
Por Adriano Por tela

Eram quase 11 horas. Mesmo com a pequena vista para a rua, 
Mariana estava se sentindo sufocada. Já havia tentado ler, medi-
tar, respirar mais profundamente, nada adiantava. Pensava nos 
amigos, se estavam no casarão onde costumavam se encontrar 
para debater o mundo, lembrava-se da Rosinha, grávida e sem 
apoio dos pais. Essas lembranças, infelizmente, sempre acabam 
levando-a a um estado indesejado. 

Fica sem ar, igual ao dia em que viu o corpo do pai, ou o 
que restou dele. Em vão, tenta apagar essas memórias. Pálida, 
passando mal, corre para a escada e se arrasta para subir até a 
sala de estar. Ela sabe que não poderia fazer isso, mas o impul-
so para se salvar sempre fala mais alto. Os segundos que leva 
subindo de um degrau para outro se tornam uma longa e dolo-
rosa trajetória. Abre a porta da escada e pula para fora daquele 
espaço apertado. Sensação de quem é liberada de uma sala de 
tortura íngreme. Acalma-se, tenta respirar compassadamente. 
Olha para os lados em busca da ajuda dos tios, ninguém está 
em casa. Ela devia ter desconfiado do silêncio, porém, o nervo-
sismo a impede de raciocinar. Agora precisa se sentir segura de 
alguma forma. 

Abaixa-se e vai de quatro pés até a janela, fecha-a, trava com 
a trinca de segurança. Sente o ar circulando pelos cobogós que 
ficam no alto da parede. Senta na poltrona do tio Francisco, fica 
imóvel por alguns minutos. A energia vai retornando ao corpo. 
Na mesinha ao lado da poltrona estão um porta-revistas e alguns 
jornais. Pega a edição de hoje. Começa a ler as notícias. Em uma 
delas repara no nome: Cláudio Viana. A visão começa a embaçar. 
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O jornal cai da mão, fica tonta. Do lado de fora da casa escuta o 
ronco de um tanque de guerra. Um pavor a aflige novamente, 
agora mais forte. Arrasta-se aos prantos para a escada. Uma mú-
sica clássica começa a entoar em sua cabeça.

Consegue descer. O tanque na rua parece estar cada vez mais 
perto; o Lento Lúgubre do compositor russo Piotr Ilitch Tchaiko-
vsky se intensifica; o pai regendo a orquestra surge como em um 
flash na memória. Nervosa, Mariana chega ao enclausuramento, 
local do qual havia acabado de fugir. Fica ali deitada no chão, 
com frio, com medo. Demora. Adormece. Sonha.

O mundo onírico parece ser ainda pior. Está no Teatro Mu-
nicipal, acompanhando o pai em um dos ensaios. Enquanto ele 
ensaia no palco com os músicos, Mariana sai da plateia e vai atrás 
de água. Entra no camarim do pai. Vê uma vitrola, objetos de ma-
quiagem, flores, frutas em bandejas e reconhece os pertences do 
pai em meio aos dos músicos. “Que absurdo, a bolsa do maestro 
misturada assim com a de todo mundo!?” Toma a água e apanha 
o material do pai, a pasta, não devidamente travada, e alguns pa-
péis caem no percurso até o balcão. Repara que um bilhete per-
feitamente dobrado se mistura no chão com outros papéis. Junta 
tudo, guarda de volta na pasta. Coloca o copo no cantinho e sai 
do camarim. Volta para a plateia. 

Senta. A orquestra ainda executa Lento Lúgubre, de Tchai-
kovsky. À medida em que o maestro e os outros artistas viajam 
ao som da canção clássica, o bilhete misterioso fica martelan-
do nos pensamentos de Mariana, a cada nota ele aparece mais 
forte. A inquietação é tamanha que a leva de volta ao camarim. 
Com medo de que alguém entrasse e a visse ali a vasculhar as 
coisas, abre a pasta e retira o bilhete. O papel da frente funciona 
como uma espécie de envelope ou embrulho, e a folha seguinte 
era uma carta propriamente dita. Letras bonitas, dava-se para 
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notar que o documento fora escrito com um carinho fora do 
comum. A vista de Mariana parece cegar, não consegue enten-
der nada. Vai direto para a assinatura. “Com amor, sua gaivota.” 
Acorda assustada com um barulho. Alguém está na cozinha 
com tio Francisco e tia Alba. 
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– A cozinha é o coração da casa.
Tia Alba sempre disse e eu acreditei. Com os tomates, pimen-

tões vermelhos e amarelos, as cenouras, abobrinhas se prepara o 
molho do suculento nhoque de inhame. Com o cutelo corta-se, 
milimetricamente, mas num golpe rápido, as partes de uma ave, 
separando as asas do tronco, o peito das costelas, as coxas das so-
brecoxas; antes, o pescoço deixando sangrar para fazer um caldo 
grosso, vermelho tinto, da galinha à cabidela.

Posso escutar trechos da conversa quando o cutelo para de 
martelar na tábua de madeira usada para cortar carnes, em cima 
da mesa de pátina azul-clara da cozinha. A mesa deve estar co-
berta de sangue, e é no sangue que penso enquanto escuto tre-
chos da conversa.

– Cláudio foi transferido...
– ... sim, do DOI... para a Base Naval... Ilha das Flores...
– ... Barão de Mesquita... São Gonçalo...
– ... ele está bem, apesar das...
– ... não deve ficar muito tempo...
As vozes se confundem com o cutelo. O sangue em cima da 

mesa de pátina azul-clara. O sangue escorrendo do pescoço da 
galinha para se transformar em cabidela – o prato do dia.

São três pessoas. Dois homens e uma mulher. Tio Francisco, 
tia Alba e uma pessoa de quem não reconheço a voz. Como des-
cobriram Cláudio? Será o mesmo Cláudio que eu conheci um dia?

Cláudio Viana. Quando escutei o nome na chamada, virei da 
primeira fila, na sala da aula de Brasil Colonial, para ver quem 
era o aluno novato do curso de licenciatura em História, sentado 
na última fila. A cadeira inclinada para trás e encostada na pare-

Cozinha
Por Patricia Gonçalves Tenório
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de. Os pés levantados. A nova moda dos sapatos-tênis importa-
dos dos Estados Unidos da América. 

– Provavelmente é um filhinho de papai.
Comentei com Rosinha, ela também impressionada com 

aquele rapaz de cabelos castanho-escuros, lisos, longos, na altura 
do queixo, barba por fazer, uma camisa de malha vermelha por 
cima da calça jeans surrada arrastando no chão. 

Fico observando seu caminhar na cafeteria da universidade. 
Fala com todo mundo. Parece conhecer todo mundo. Senta a 
uma mesa cheia de rapazes, de moças. Eu sentada com Rosinha. 
Ela a me contar da primeira noite com Fabrício.

Eu não escuto as palavras da amiga que conheço desde a in-
fância. Desde o maternal. Brinquei de boneca pela primeira vez 
com Rosinha. Entramos na escola no mesmo dia. Demos o pri-
meiro beijo no mesmo rapaz – até hoje ele não sabe disso.

Mas ali, na cafeteria, eu não escutava a primeira noite de Ro-
sinha com Fabrício. Não queria saber como a minha melhor ami-
ga perdeu a virgindade – eu que ainda era virgem. Não escutava 
nada, somente as risadas de Cláudio Viana, o acender do cigarro 
de Cláudio Viana, o rosto de Cláudio Viana no meio da fumaça 
do cigarro, olhando em minha direção.

Não escutava nada depois de o cutelo silenciar. O homem de 
quem não identifiquei a voz deve ter ido embora. O sangue deve 
ter sido limpo em cima da mesa de pátina azul-clara. A galinha 
deve estar cozinhando no sangue grosso, vermelho tinto. O al-
moço será servido em alguns minutos.

Às vezes não escuto nada, não vejo nada. Um silêncio. Uma 
escuridão. Apenas vem um zumbido lá de dentro, como se fosse 
do estômago, sobe pelas paredes do esôfago e se acumula em meus 
ouvidos, neblina os olhos. Fico assim por um tempo que não sei 
determinar. Talvez segundos. Talvez uma hora. Talvez a noite in-
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teira, feito aquela em que, sentada na primeira fila da apresentação 
do Lento Lúgubre, de Tchaikovsky, eu soube, de alguma maneira 
eu soube, o que aconteceria naquela noite, bem tarde, é verdade, 
bem depois do espetáculo, é verdade, no camarim-quarto do Tea-
tro Municipal do Rio de Janeiro, entre o maestro Marcus Vinícius 
de Menezes e a violinista principal Helena Alencastro. Entre o meu 
pai e a jovem cinco anos mais velha do que eu. 
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Dezembro de 1963. Dez dias antes do crime. 
Marcus Vinícius, extremamente organizado, coloca carteira, reló-
gio e cinto em cima da mesa de cabeceira. Por dentro, sensações 
que poderiam ocorrer metodicamente se misturam numa intem-
périe jovial. Ele aproveita aquele fervor ao máximo, sentindo pra-
zer no ato de se despir lentamente, peça por peça. No auge dos seus 
70 anos, a ereção é demorada, mas sem sinais de fraqueza. 

Helena, na cama, com uma lingerie vermelha e provocante, 
aguarda para realizar seu fetiche. Desde que o corpo começou 
a dar sinais de languidez, ela passou a ter tesão por professores, 
eram sempre os de arte, para ela, os mais inteligentes e atraentes. 
E Marcus, além de professor de música, também é maestro, o que 
aumenta ainda mais o desejo de Helena.  

– Já pensou se alguém nos visse aqui? – ela questiona.
– Este lugar é só nosso. Ninguém vai nos ver. 
Professor e aluna estão no hotel Alameda das Flores, um 

dos mais antigos da Cinelândia. Para o maestro, estar ali era um 
passo muito grande. Um mês atrás ele começou a perceber os 
olhares desafiadores da aluna, o interesse constante em seus co-
nhecimentos e a conversa que por alguns minutos sempre ficava 
mais frouxa, com sorrisos de canto de boca. Certo dia, Helena 
pediu uma carona, no trajeto contou do seu interesse por livros e 
seu trauma de não ter conseguido terminar Uma criatura gentil, 
de Dostoiévski. 

– Mas é uma obra sensacional, por que não finalizou a leitura?
– Achei tão bonito o envolvimento da adolescente com o ve-

lho dono da casa de penhores, que não consegui chegar até a par-
te da tragédia. 

Quar to
Por Adriano Por tela
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– Podemos ler juntos, qualquer dia – insinua o maestro. Ela 
apenas sorri e não diz nada. 

E foi no fim dessa carona, na tradicional despedida com dois 
beijinhos, que o segundo beijo da garota foi bem na boca do pro-
fessor. Rapidamente eles se afastaram e então se beijaram de ver-
dade, freneticamente. Foi por causa desse beijo e de tantos outros 
às escondidas que os dois estão, agora, nesse quarto de hotel.

Marcus Vinícius aparenta manter o controle da situação, mas, 
no íntimo, ele sabe que Helena está no comando, um simples 
olhar da jovem amante o leva para a cama e para outros tantos 
lugares. Dois corpos numa profusão eufórica, um entrelace sel-
vagem. Me chama de professor, vai, me chama de professor... or-
dena, exultante, o maestro. Helena obedece e ao mesmo tempo 
dita a regra das posições, fala indecências ao seu ouvido e pede 
mais, quer o exagero do exagero. Me bate. Não posso. Me bate, 
estou pedindo. Tem certeza? Me bate agora! Marcus enche a mão e 
marca seus dedos na bochecha de Helena. O casal goza aos gritos. 
Ecos de dor e prazer. Desabam na cama, equilibram a respiração 
e ficam a se admirar no espelho do teto. Quanto vigor ainda me 
resta, pensa o velho maestro.

– Eu queria propor um pacto! ‒ sugere Helena.
– Um pacto?
– Sim. Um pacto de amor.
– Meu bem, vamos devagar, você sabe da Matilde, sabe que 

não vou me separar dela, já te contei...
– Calma. Estou me referindo a um acordo poético-carnal-ca-

balístico. 
– E como seria?
– Em dois momentos. Daqui a sete meses nos encontramos 

neste mesmo hotel e transaremos ferozmente como agora e, con-
tando também a partir do dia de hoje, daqui a treze meses repe-
tiremos o encontro, porém com um sexo mais romântico, suave. 
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Viu? Não precisa deixar sua mulher nem propor nada para agora, 
o presente deve ser apenas curtido. 

– E por que esses números?
– O sete representa nossas escolhas, está ligado à força, ao 

vigor, à conquista. E o treze, no tarô, é a carta da morte...
– Pelo amor de Deus, carta da morte?! 
– Topas ou não? 
– Bom...
– Tens medo?
– Medo?
– Já vi que tem.
– Está bem, Helena. Você venceu. Eu aceito. 
– Não ouse desistir. Se isso ocorre, mesmo que mentalmente, 

uma maldição acontece.
– Ah é? E quem vai mandar essa maldição? Esta bruxa linda 

aqui na minha frente?
– Mistério!
Os dois se beijam novamente. Helena seduz o maestro para 

mais uma transa. Ele resiste. Está ficando tarde e precisa ir para 
casa. Os dois se vestem, se organizam. Enquanto Marcus pede 
a conta, Helena arruma a bolsa e nela acha um bilhete com um 
número de telefone.

Helena vira o papel e nele está escrito: “ME LIGA. ASS. 
CLÁUDIO.”

miolo_rioaquatromaos.indd   31miolo_rioaquatromaos.indd   31 14/01/2022   02:45:1014/01/2022   02:45:10



miolo_rioaquatromaos.indd   32miolo_rioaquatromaos.indd   32 14/01/2022   02:45:1114/01/2022   02:45:11



Banheiro
Por Patricia Gonçalves Tenório

A rotina é a mesma no subsolo. Acordar quando os primeiros 
raios de sol rasgam a fresta da janela em que se pode ver um 
pouco da rua. Lavar o rosto, escovar os dentes na pia do banheiro 
reformado no subsolo. Comer o dejejum – qualquer dejejum – 
que tia Alba deixa na caixa do elevador. Mas sempre é bom o que 
ela prepara para mim.

O banheiro reformado após a minha chegada na casa de 
meus tios. Tio Francisco o reformou de madrugada, durante 
uma semana, comigo já habitando os quinze metros quadra-
dos que me cabem neste subsolo. Eles foram muito generosos, 
apesar de não sermos nem tão próximos assim antes da prisão 
de Cláudio.

Cláudio ainda sorri para mim na lanchonete da universidade. 
Por trás da neblina de fumaça. Por trás dos olhos castanho-es-
curos, da barba por fazer, o cabelo longo na altura do queixo se 
assanha com uma leve brisa. Ele levanta, despede-se dos rapa-
zes, das moças. Vem em nossa direção. Eu olho para Rosinha, 
intrigada. Ele passa por nós como se não nos enxergasse, como 
se não estivessem aqueles dois pares de olhos acompanhando a 
passagem do jovem comunista.

– Comunista de beira de piscina!
Escuto tio Francisco falando mal de Cláudio, enquanto insta-

la a descarga do banheiro às duas da manhã. Meu tio é bom. Mas 
às vezes me irritam suas posições intransigentes, mesmo eu não 
sendo tão comunista assim.

Voltemos a Cláudio. À lanchonete da universidade. À passa-
gem dele como se não nos enxergasse, os dois pares de olhos, os 
meus, os de Rosinha. E, de repente...
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Um bilhete no chão. O bilhete não estava lá antes, tenho cer-
teza. Tenho certeza, pois eu havia apanhado minha caneta quan-
do chegamos à lanchonete, e não havia bilhete lá. No chão de 
azulejo hidráulico, amarelo pálido com florezinhas cor-de-rosa. 
Eu gostava daquele chão, e às vezes ficava só olhando para ele 
enquanto lanchava...

O bilhete no chão. Apanho? Não apanho? Quem foi que o 
deixou cair? Abaixo-me. Abro o bilhete. Está escrito um número 
de telefone. Um nome. Uma mensagem. Guardo para mim.

Chego em casa. Ligo? Não ligo? Melhor esperar. Melhor 
aguardar o próximo movimento. Melhor deixá-lo pensando que 
não apanhei o bilhete. Melhor fazer Cláudio Viana vir falar comi-
go pessoalmente em vez de fazer joguinhos.

Tio Francisco termina a reforma do banheiro na madrugada 
de uma sexta-feira. Se eu estivesse lá fora, estaria no barzinho 
da Lapa com o pessoal. Estaríamos discutindo Marx, escutando 
Bossa – a nova música odiada por meu pai. Ele era contra os 
comunistas, era a favor dos clássicos, assim como o meu tio. Tão 
parecidos os irmãos, mas eu não os via juntos.

Cláudio sentou atrás de mim no outro dia da lanchonete. Fiquei 
a aula inteira escutando a respiração, sentindo a respiração quente 
em minha nuca de cabelos presos, ou seria o calor no verão do Rio? 
Ele não falava nada enquanto escutávamos o professor George nar-
rar o romance de dom Pedro I com Domitila, a marquesa de Santos.

– Dizem que tiveram cinco filhos, mas somente dois chega-
ram à idade adulta.

Meu pai e tio Francisco eram amigos na infância. Meu avô 
queria os filhos engenheiros, seguindo a tradição da família Me-
nezes, construtores coloniais. Vieram da Espanha, de uma cidade 
chamada Mena, e, na origem, Menezes era grafado com s. Meu 
avô internou os filhos no colégio mais conceituado do Rio de Ja-
neiro, onde receberam a melhor educação. 
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Meu pai iniciou a faculdade de Engenharia, mas, quando viu 
aquela moça de cabelos pretos cacheados saindo da faculdade de 
Artes, decidiu assumir a vocação descoberta nas aulas de músi-
ca do colégio mais conceituado. Decidiu abandonar Engenharia, 
entrar no Imperial Conservatório de Música, na avenida Repú-
blica do Chile, centro do Rio, próximo daqui, da casa de meu tio, 
na Cinelândia. Decidiu atravessar o centro do Rio para se encon-
trar com a turma de Artes Plásticas na Confeitaria Colombo e 
falar com Matilde pela primeira vez.

O banheiro reformado está pronto. Meu tio não vem mais 
de madrugada consertar a descarga, desentupir a pia, instalar o 
chuveiro de água fria e a cortina de lona florida com argolinhas 
brancas. O silêncio me corrói os ossos e posso me ver, no escuro 
do meu passado, andando devagar em direção à sala da minha 
casa, sobre a mesa de madeira redonda do corredor, um telefone 
grande e preto, eu colocando o papelzinho em cima da mesa de 
madeira redonda e discando o número de Cláudio pela primeira 
vez depois de cinco dias, quando apanhei o bilhete no chão de 
azulejo hidráulico na lanchonete da universidade.
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Dezembro de 1963. Sete dias antes do crime. 
– Alô?
– Pensei que não ia ligar.
– Quem é você?
– A pergunta é quem é você?
– Como? Você me deixa um bilhete e agora me vem com essa?
– Tudo bem, tudo bem. Eu sei quem você é. Preciso de sua 

ajuda antes que seja tarde. 
– Então como sabe o meu nome e de onde você me conhece?
– Não se faça de besta, eu sei que você está tendo um caso 

com o maestro, aliás, quase todo mundo já sabe. Helena, a aluna 
preferida do professor...

– Olha aqui, seu merdinha, eu não o conheço, nunca o vi e 
você me liga com insinuações. Vou desligar.

– Se desligar será pior. Eu quero ajudar. Preciso te ver. Tem 
que ser hoje. Pode me encontrar às 17 horas na UFRJ? Sugiro 
o corredor da área de Letras, como se tivéssemos nos visto sem 
querer, e ali mesmo resolvemos. 

– Eu não sei como é seu rosto, nada...
– Vou estar de camisa branca e outra quadriculada de manga 

por cima. Óculos escuros e uma mochila no braço esquerdo.  
– Cinco horas. – Helena desliga, nervosa. 

UFRJ. 17 horas. 
– Cláudio?
– Oi, Helena, quanto tempo. Vê se interpreta melhor, disfarça. 

– Cláudio ao ouvido da garota.
– Então, quais as novidades? – pergunta Helena, desconfiada.

Corredor
Por Adriano Por tela
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– Vou ser rápido, direto. Eu sou comunista, meu padrasto é 
milico. É, eu sei, isso é uma merda. Eu ouvi meu padrasto conver-
sando por telefone com outros militares, eles vão aprontar uma 
no dia do concerto e, provavelmente, vão jogar a culpa nos es-
tudantes e acabarão interditando o teatro. A última vez que isso 
aconteceu foi fatal, eu não pude fazer nada, foi em um teatro no 
Recife, sete meses atrás. Soltaram uma bomba e a culpa caiu nos 
mais fracos. 

– E por que você não procurou diretamente o maestro?
– Eu conheço o maestro, é pai de uma amiga minha, na verda-

de, a gente vem transando. Enfim, o maestro ia perder a cabeça se 
eu falasse com ele, seria pior. Mas você pode me ajudar.

– Como?
– Pelo que ouvi, três militares vão se infiltrar no teatro como 

funcionários da segurança. O que vão fazer lá, eu não sei, não es-
cutei o que rolava do outro lado da linha, mas, coisa boa não era. 
Eu quero que você me deixe ter acesso aos camarins.

– Mas não pode, a entrada é somente para os artistas.
– Você diz que sou seu primo, irmão, namorado, qualquer 

coisa, mas eu preciso ter acesso ao camarim e também à sala de 
iluminação. 

– O quê? Você está se arriscando muito...
– Não quero meus companheiros levando a culpa novamente. 

Quase todo mundo do partido estará nesse concerto. Por isso eles 
querem nos destruir de vez. Eu sei como resolver.

– Não sei se vai ser fácil conseguir as chaves. 
– Porra, você vai ter ensaio lá por esses dias, dá uma investi-

gada. Eu sei que preciso chegar antes de todo mundo e ter acesso 
a tudo.

– Ainda acho que você está viajando, os militares não iriam 
fazer nada num teatro como o Municipal.
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– No teatro, não, mas com alguém grande, sim. Helena, olha, 
vem muita gente ali, já demoramos demais. Você tem meu nú-
mero. 

– Espera! Como você soube do... do meu caso com o professor?
– Essa é a menor das preocupações agora. Faz tudo certo que 

eu te conto. Tchau. 
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Desde que me escondi na casa de meus tios, eles dispensaram 
a empregada doméstica e o caseiro. Tia Alba reclamou bastan-
te, porque teria que dar conta dos mais de quatrocentos metros 
quadrados da casa, incluindo o quintal, a área de serviço com o 
quarto de empregada e a lavanderia – o tanque de cimento, o va-
ral e a longa tábua de madeira para engomar e passar as camisas 
de linho cáqui e brancas de tio Francisco.

Além de cozinhar. Além de limpar sala, quartos, banheiros. 
Além de comprar pão na padaria, carne no açougue, galinhas, 
peixes, e frutas, e verduras, e especiarias no mercado público. 

Sempre gostou de tomar conta da casa, mas contando com a 
ajuda dos funcionários domésticos. Como iria fazer agora?

– Como irei fazer agora, Francisco? 
– É por um tempo... Até arrumarmos a situação da menina.
A menina era eu. Meus tios não tiveram filhos e me adotaram 

no momento que eu menos esperava, me adotaram independen-
te do meu passado, de ser amante do comunista de beira de pis-
cina Cláudio Viana, de...

Volto para aquele dia, quando tia Alba preparava a galinha à 
cabidela sobre a mesa de pátina azul. A voz do homem. É a mes-
ma voz do caseiro, com certeza. Ele fala que Cláudio foi removi-
do do DOI. Que está muito machucado. Que a tortura foi além 
da conta. Que talvez fique cego.

O grito sai sem querer. Juro que tentei colocar as mãos na 
boca para que a dor do meu ventre não crescesse e crescesse, bus-
cando ar nos pulmões. Juro que o estômago quase conteve o vô-
mito de pura bílis, porque ainda não havia tocado no leite morno 

Área de Ser viço
Por Patricia Gonçalves Tenório
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com chocolate e açúcar e no pão com ovo mexido que tia Alba 
colocara na caixa do elevador. Juro que o frio desceu pela coluna 
vertebral e não conteve a urina quente na calça do pijama. Juro 
que o caseiro reconheceu meu grito e perguntou para a minha tia 
se eu estava em casa.

– Não, Miguel, você está ouvindo coisas. É isso que dá assistir 
a essas radionovelas policiais.

O caseiro não parece convencido, pois escuto os passos en-
trando na cozinha, vindo em direção à porta que dá para a esca-
da, que dá para o subsolo.

– Homem, deixe de teimosia. Eu já lhe disse para procurar 
um médico e colocar um aparelho de audição. Afinal, foi para 
isso que o dispensamos por um tempo, não foi? E Luiza, para 
visitar a mãe doente. Para cuidarem da saúde.

Parece que agora ele se convence. Parece que agora dá meia-
-volta, atravessa a cozinha, sai pelo quintal. Escuto o barulho do 
portão de madeira sendo fechado, o clique do ferrolho. E silêncio.

Minha tia demora a sair do lugar. Olho para o pijama, a ca-
misa vomitada, mas não é só urina que molha as minhas calças. 
Uma mancha cor de sangue escuro, sangue da cor de vinho tinto 
escorre das minhas pernas em abundância, como se todo o san-
gue do mundo estivesse saindo por ali, como se eu estivesse na 
porta do camarim de meu pai naquela noite de dezembro do ano 
passado e, de repente, visse o seu corpo esquartejado.

A orquestra começa a tocar o Lento Lúgubre do compositor 
russo Piotr Ilitch Tchaikovsky. Meu pai conduz os músicos com 
o dedilhar da batuta, com um piscar de olhos, com um gesto da 
mão esquerda. Parecem marionetes obedecendo aos fios nos de-
dos de meu pai. Dali, do palco-púlpito, ele conduz os seus meni-
nos, como costuma chamar os alunos e músicos da apresentação. 
Para ele, não bastava ser mestre, ser maestro. Precisava conhecer 
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um pouco mais os tímidos; bastante mais os ousados.
Dali, na primeira fila da plateia, eu também era conduzida 

pelos fios dos dedos de meu pai. Como se tocássemos a quatro 
mãos, no piano Essenfelder da nossa casa, o Pour Elise, de Lu-
dwig van Beethoven – e meu pai me dizia em segredo:

– Pour Mariana. 
Eu acreditava. Eu tocava a quatro mãos a música que meu pai 

dedicava a mim, somente a mim.
E não havia mais ninguém na plateia. Não havia mais nin-

guém na orquestra. Apenas eu e meu pai. Até parecer que a moça 
cinco anos mais velha do que eu olhava para ele. Até parecer que 
meu pai olhava de volta para ela. Até parecer que eu vi, por entre 
as coxias, um rapaz com o rosto de Cláudio. Se era ele, como en-
trou ali? Será que pelo quintal do teatro?
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Eram quatro e meia da tarde quando um carro preto adesiva-
do com a marca Copacabana Produções buzinou na parte de 
trás do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o quintal onde os 
músicos gostavam de fazer uma pausa nos ensaios e fumar um 
baseado. O porteiro achou estranho, além de não ter recebido a 
identificação do veículo, outra empresa de produção havia che-
gado meia hora antes. 

– Boa tarde, vocês são de onde?, questionou o funcionário da 
casa de espetáculos. 

– Somos a equipe contratada pela produção particular do 
maestro, pode interfonar e confirmar com a senhorita Helena, 
Cláudio foi taxativo. 

– Ela é da produção?, perguntou o porteiro munido de sua 
prancheta. 

– Também, é musicista e produtora. 
– Tudo bem, entrem, hoje será um dia glamoroso. Menos pro-

blema e mais ação. Carimbou o porteiro.

Cláudio e Fabrício – sim, ele convenceu o namorado de Ro-
sinha a ajudá-lo – entraram, estacionaram o carro. Os dois tira-
ram alguns equipamentos que haviam conseguido com a prima 
de Rosinha, que trabalhava em uma agência. Subiram pela parte 
traseira do teatro, uma escada antiga, de uma madeira difícil de 
encontrar nos dias de hoje.  

– Este teatro dá medo. Parece que tem alma escondida pelos 
corredores – diz Fabrício, temeroso.

– Deixa de ser mole, nem todo lugar secular é obrigado a ter 
fantasma. 

Quintal
Por Adriano Por tela
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– Aí é que você se engana.
– Porra, Fabrício. Vai ficar com medinho agora, é?! Se vacilar 

a gente se ferra. Vamos entrar no personagem.
– Eu nunca fiz teatro na vida. Vou tentar.

No balcão do camarim destinado à produção eles colocaram 
as bolsas. Uma das produtoras não reconheceu a equipe.

– Vocês são de onde? – perguntou, desconfiada.
– Eles são da contratada – interrompeu Helena.
– Contratada?
– Prazer, Daniel Lopes – mentiu Cláudio.
– Convenci o maestro de que estava na hora de ele ter uma 

produção exclusiva. Os meninos vão fazer fotos e vídeos. Show 
especial, sabe como é. 

– E você não avisa nada à diretora de produção?
– Avisando agora. Satisfeita? 
A produtora saiu estressada.
– Você a deixou irritada!
– Cala a boca e vê se não dá na cara. Faz o teu serviço e trata 

de não esbarrar comigo.
– Tá bem. Vamos circular. 
Cláudio pegou a mochila menor e os dois deixaram o cama-

rim. Foram para o palco.
– Fabrício, o negócio é o seguinte, vamos instalar uma câmera 

aqui, outra na coxia, uma no camarim do maestro e a última lá 
na cabine de luz.

– Na cabine de luz? Essa vai ser quase impossível. 
– Vai, mas só assim vamos ter provas contra esses filhos de 

uma puta. Outra coisa, precisamos ser discretos, fingir que esta-
mos procurando um lugar bom para colocar os tripés. 

– E o maestro, não acha que devíamos nos apresentar pra ele?
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– Perda de tempo, a Helena faz essa parte. Fica atento, esses 
caras chegam e ninguém nota que são milicos. 

– Vem cá, você acha que eles podem fazer o que hoje à noite?
– Disfarça, disfarça, lá vem um funcionário. 
– Senhor Daniel?
– O próprio. 
– O maestro deseja vê-lo antes da passagem do som – pon-

tuou o servidor do teatro, um homem elegante, bem-vestido. 
– Que horas é a passagem do som?
– Em dez minutos, senhor. Sugiro ir vê-lo agora. O maestro 

está na copa – o homem elegante alertou e foi embora. 
– Fica aí, Fabrício. Eu volto logo. 

Cláudio se dirigiu à copa, o local ficava mais afastado dos ca-
marins e do palco. A luz parecia apagada. Ele achou esquisito, 
mas, mesmo assim, foi.

– Maestro? Olá!
Da parte lateral da geladeira, saindo da penumbra, um ho-

mem com um capuz apontou uma arma para Cláudio.
– Fecha a porta e senta aí. A gente vai resolver uma coisinha 

agora. 
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Eu precisava saber o que Cláudio estava fazendo no Teatro Mu-
nicipal. Eu precisava entender como foi que ele havia entrado no 
teatro e o que estava fazendo ali nas coxias. 

Peço licença para mamãe, atravesso o salão cheio de convida-
dos, falo com o segurança que dá acesso aos camarins. Procuro 
meu pai – ele não está. Procuro Cláudio – ele desapareceu como 
em um passe de mágica. 

Estranho ver Fabrício ali por trás do palco, perto da copa, 
como se aguardasse algo ou alguém. Quando me aproximo para 
falar com ele, vejo papai conversando com a violinista principal. 
Ele alisa o cabelo curto de Helena, colocando-o atrás da orelha. 
Ele alisa o cabelo curto de Helena, da mesma maneira que alisava 
o meu cabelo longo, encaracolado. 

Volto para a coxia. Meu coração bate acelerado, parece que vai 
saltar para fora do corpo, parece que vai subir até o alto das cor-
tinas vermelhas e desaparecer no meio das cordas que sustentam 
os canhões de luz. Sinto-me uma fagulha pequena de luz, que 
vai desaparecendo, desaparecendo, até se transformar em nada, 
em fumaça, em partículas de átomos da poeira que insistem em 
habitar as cortinas vermelhas do teatro.

Volto para a coxia. Volto a enxergar os músicos ocupando 
seus lugares, a escutar seus barulhos musicais, mesmo ainda não 

Copa
Por Patricia Gonçalves Tenório
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afinando os instrumentos. Parece que eles vivem música a todo 
instante, respiram música por todos os poros e exalam um per-
fume sonoro, tão denso que posso até enxergar a cor. Rosa. Azul. 
Amarelo. Vermelho.

Houve um tempo em que eu desejei ser musicista também. 
Desejei ser pianista, da mesma maneira que papai foi um dia. 
Mas ele não tinha muita paciência comigo. Dizia que eu não ha-
via ensaiado uma música o suficiente, mesmo quando eu contara 
umas vinte vezes. Que gaguejava na música – eu comecei a ga-
guejar na vida real. Era assim que eu chamava fora da música. 
Vida real. 

Então encontrei uma saída na História. Porque eu não queria 
a possibilidade da Poesia – apesar de Aristóteles insistir que a 
Poesia era maior que a História, pois narrava o que poderia ter 
acontecido, e a História narrava o que realmente aconteceu. 

Eu queria o que realmente aconteceu. Sem retirar uma vír-
gula. Sem acrescentar nada também. Por isso, mudei de curso, 
escolhi outra vocação, porque vocação também se escolhe, nem 
que seja para ficar o mais distante possível da severidade do meu 
pai, nem que seja para desistir do piano, apesar de continuar 
amando música, nem que seja para estar ali, no meio das coxias, 
navegando com o pensamento pelas cores sonoras, os barulhos 
cintilantes, somente porque vi, num átimo de segundo, meu pai 
alisando o cabelo curto de Helena e o colocando atrás da orelha, 
feito fazia comigo no tempo que não volta mais. 

Um homem elegante se aproxima de Fabrício. Ele fala alguma 
coisa em seu ouvido, minha imaginação tenta colocar em pala-
vras, meu coração acelerado:

– Você está sabendo da novidade, Sr. Fabrício?
– Que novidade, Sr. Homem Elegante?
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– Que o maestro escolheu a senhorita Helena para ser a nova filha?
– Nova filha? – Fabrício se espanta.
– Sim – o Homem Elegante continua –, ela irá substituir a se-

nhorita Mariana, agora que está namorando com o Cláudio Viana.
– É sério? – Fabrício parece preocupado.
– Seríssimo. A senhorita Mariana não precisa mais de um pai. 

Ela já tem o comunista de beira de piscina para cuidar dela, pas-
sear aos domingos pela avenida Nossa Senhora de Copacabana, 
tomar um sorvete de baunilha comprado no carrinho da Kibon 
na praia, tocar Beethoven a quatro mãos no piano da sala, des-
cobrir barras, e barras, e barras de chocolate escondidas pelo pai, 
somente para a filha, na despensa de casa. 
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O homem portava um revólver calibre 38, o capuz com somente 
dois buracos para os olhos, a fala saía abafada. Um outro homem, 
também encapuzado, trancou a porta da copa por trás de Cláu-
dio; sem enxergar muito bem as laterais, ele acabou derruban-
do algumas latas de extrato de tomate, que estavam empilhadas 
no armário da despensa ao lado. Cláudio, em pânico, começou 
a gritar, mas logo teve a boca amordaçada pelo grandalhão de-
sarmado.

– Quero ver essa valentia agora – dizia o encapuzado com o 
revólver bem na mira da cabeça de Cláudio.

– Chefe, eu soube que tem outro zanzando no teatro também.
– Vamos resolver logo com este aqui. Tira o pano da boca 

deste verme.
O grandalhão obedeceu. Cláudio ficou ofegante, tentando 

equilibrar a respiração. 
– Se acham valentes com uma arma e um saco na cabeça? 

Por que não baixam isso e mostram a cara? – Cláudio tentando 
intimidar os dois.

– Escuta aqui, imbecil. Você não está em posição de exigir 
nada. A gente veio acabar com sua festinha comunista.

– Festinha? Vocês é que querem estragar tudo, pensa que não 
sei que são militares? 

O grandalhão, com força, puxa o cabelo de Cláudio para trás, 
com a mão direita arma um murro na direção do rosto da vítima 
e olha para o encapuzado de revólver esperando um sinal afirma-
tivo. Ele demorou, mas consentiu. Cláudio levou um soco que o 
deixou desacordado por instantes.

Despensa
Por Adriano Por tela
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Fabrício, incomodado com a demora, foi até os camarins pro-
curar Helena. Ele abriu as portas dos três compartimentos mais 
próximos ao palco e não a encontrou. Saiu, apressado, olhando 
para os lados, angustiado, foi às coxias; de uma delas conseguiu 
enxergar Helena entrando no palco, quando ele ia gritando o 
nome da musicista, ouviu uma voz. Era a do maestro.

– Helena – chamou o maestro.
Fabrício recuou, se escondeu e tentou ouvir a conversa, mas 

foi impedido por um trompetista que havia começado a afinar o 
instrumento. Fabrício voltou para perto da porta pela qual Cláu-
dio havia entrado.

– Ham? O quê? – Cláudio voltando a si.
– Acordou, palhaço? Responde uma coisinha pra gente. 

Quantos comunas têm por aqui agora, neste exato momento?
– Eu não sou comunista, seu filho da...
Com violência, o grandalhão apertou a boca de Cláudio com 

uma mão só.
– Repete, repete pra ver se você não perde a cara – grita o 

homem armado.

Do lado de fora do teatro, um carro do exército brasileiro 
entra no estacionamento. Dois militares descem, seguem para a 
entrada traseira e se apresentam ao porteiro.

– Boa tarde, senhores – o porteiro solícito e estranhando a visita.
– Boa tarde. Recebemos uma denúncia anônima, grave e de 

cunho nacional. Permita-me entrar, por favor. 
– Denúncia? Tem certeza?
Os militares se entreolham e encaram o porteiro, quase um 

fuzilamento ocular. Eles entram sem dar outras explicações e 
sem esperar a autorização para tal feito. 
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A porta lateral da copa é aberta e Cláudio, chutado para o 
jardim do teatro. Fabrício vai até ele.

– O que houve, meu amigo? Eu vi o maestro lá dentro, com 
quem você estava?

– Precisamos sair daqui, e rápido! 
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Mariana começa a se lembrar. Começa a se movimentar na me-
mória, ali presa no subsolo da casa dos tios. 

A memória como uma casa antiga, cheia de teias de dor e so-
frimento por não se sentir mais a única, a filha amada. Ela relem-
bra, ali, no quartinho arranjado às pressas pelos tios no subsolo, 
o dia, ou melhor, a noite quando tudo começou.

Tudo começou como se fosse um sonho. Um sonho tão ver-
dadeiro que Mariana não sabe se é sonho mesmo ou realidade. 
Ela está no jardim do Teatro Municipal. Sim, no Teatro Munici-
pal do Rio de Janeiro existe um jardim, com pequenos miosótis. 
Ela é um pequeno miosótis. No que parece um sonho, Mariana 
vê Cláudio e Fabrício conversando no jardim do teatro. Mas ela 
não está mais interessada em saber o porquê de eles dois estarem 
ali. Ela quer voltar para as coxias, acompanhar, escondida, He-
lena entrar no camarim do pai, e o pai está lá, e eles esquecem a 
porta entreaberta, e, pela porta entreaberta, o beijo, no que pare-
ce um sonho, se consumou.

Mariana parece uma sonâmbula. Ela volta para a cadeira ao 
lado da mãe. Matilde pergunta o que houve. A filha responde:

– Nada.
E olha fixamente para o palco. A cabeça vazia. Os pensamen-

tos não a habitam mais. Uma calma percorre todo o corpo. Sente 
os dedos dormentes, a língua seca, os olhos não piscam. 

Helena e os demais musicistas entram no palco. O público 
aplaude. O maestro entra em seguida. O público se levanta. Os 
aplausos seriam altos o suficiente para acordar Mariana do so-
nho. Mas ela está parada. Olhos fixos em Helena, que afina o ins-
trumento para o espetáculo começar.

Jardim
Por Patricia Gonçalves Tenório
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O Lento Lúgubre, do compositor russo Piotr Ilitch Tchaiko-
vsky, é conduzido pelo pai, como se tivesse fios na ponta dos de-
dos, e os fios estivessem ligados em Helena, somente em Helena 
Alencastro, e mais ninguém. 

O espetáculo como se fosse um sonho para Mariana, ela não 
sente o tempo passar. Os dedos adormecem as mãos, adormecem 
os braços, o tronco, o corpo inteiro. Até chegar à cabeça e saber o 
que pensar durante o sonho.

Porque se pode controlar um sonho, desde que você saia do 
próprio corpo, deixe de narrar em primeira pessoa do singular e 
passe para a terceira; desde que você direcione o corpo como se 
houvessem fios na ponta dos dedos e os fios conduzissem o cora-
ção. Depois do espetáculo. Depois dos aplausos ensurdecedores 
ovacionando Marcus Vinícius de Menezes e Helena de Alencas-
tro. Depois dos ramalhetes de flores para o regente da orquestra 
e a violinista principal. Depois que diz para a mãe que irá ficar 
mais um pouco no teatro. Depois que aguarda Helena sair do 
camarim do pai e fechar a porta. Depois de Mariana abrir a porta 
do camarim do pai e encontrá-lo nu, no banho, e em êxtase.
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Mariana estava tomada por algo que nem mesmo os deuses do 
teatro poderiam descrever. Caso o leitor estivesse pelos corredo-
res do Municipal naquela noite e passasse por ela nesse exato mo-
mento, iria, no mínimo, sentir uma energia diferente, até mesmo 
se fosse cético. A filha, que em outros espetáculos se derretia em 
aplausos entusiásticos, segue como sonâmbula em direção ao 
momento catártico do pai, quer encontrar o artista no seu mais 
pleno estado de gozo, o pós-apresentação, e assim estava o maes-
tro em seu camarim, nu, no banho, e em êxtase. 

Ela entra lentamente e tranca a porta. Escuta o barulho do 
chuveiro e o pai a cantarolar de felicidade. Mariana vai até a 
mesa, abre a tampa da vitrola, retira, em meio a tantos discos, um 
vinil de Beethoven, coloca no aparelho e aumenta o som. A faixa 
escolhida a dedo ecoa alto no camarim. O maestro, do banheiro, 
se espanta. Quem está aí? Ao ritmo da música clássica e da voz 
inquieta do pai, ela arranca o machado que serve para quebrar o 
vidro do extintor de incêndio. No movimento abrupto, algumas 
rosas caem de um enorme buquê. O velho Marcus Vinícius se 
enrola na toalha às pressas, abre a porta do banheiro e dá de cara 
com Mariana, lívida, mas aparentemente calma. Ela parecia qual-
quer coisa naquele momento, menos a filha que ele viu crescer.

– Mariana?
Mariana se aproxima dele com a arma improvisada. O maes-

tro, com um medo exorbitante, se esquiva. Ela, com uma mão na 
porta e atenta para não ser trancada, entra no banheiro, rapida-
mente arranca a cortina do box, se enrola com ela e volta para o 
camarim segurando o machado com as duas mãos.

Por ta
Por Adriano Por tela 
& Patricia Gonçalves Tenório
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– Está ouvindo este som, papai?
– Larga isso, Mariana! Estou mandando! Larga!
– Fala. Está ouvindo?
Ela começa a dançar no pequeno espaço, olhos semicerrados, 

braços leves e em coreografia com seus objetos. Marcus entende 
aquilo como um momento de fraqueza e avança para tomar o ma-
chado. Como uma leoa que ataca sua presa, ela volta do transe ime-
diatamente e acerta um golpe terrível, a mão do maestro cai no chão 
do camarim. Ela se esconde atrás da cortina, o vermelho respinga no 
plástico. O pai ecoa um grito jamais ouvido naquele teatro.

– Grita, grita, velho nojento. Ninguém te escuta. Só ouvem 
Beethoven, como sempre. 

Ela sorri malignamente. O maestro geme e tenta se arrastar 
até a porta. Mariana se aproxima e corta a outra mão do pai. Mais 
gritos, mais sangue, mais rosas vermelhas pingando. 

– Diz se escuta este som que eu paro.
– Escuto, escuto, sim! Piedade, filha!
– Que instrumento é este? Vamos.
– Violino! Violino! 
– Isso. Chegamos. Violino. O mesmo som da sua amante. 

Era esta a melodia que você escutava quando transava com ela? 
Quando traía toda a família?

O maestro está totalmente indefeso, acuado, chorando, sem 
as duas mãos, sem roupa e sem nenhuma dignidade. 

– Era o senhor que ia atrás dela ou o contrário? Dependendo 
da sua reposta, eu tomarei as minhas providências.

Em desespero, o pai infiel assume a responsabilidade. “Eu, 
eu que ia.”

– Então não vai mais.
Mariana ergue o machado e com força desce na perna direita 

de Marcus Vinícius. Ele esbraveja de dor. Ela não consegue cor-
tar, a arma fica enganchada, não é forte o suficiente para o osso. 
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Mariana se esforça, aplica vários golpes, a perna não larga, ela 
grita, se enche de raiva e lágrimas...

– Ahhhhhhhhh
O membro fica esfolado, e finalmente solta. O plástico impe-

de Mariana de estar ensopada de sangue, mas seu rosto fica com-
pletamente vermelho. O pai, vítima e traidor, está inconsciente 
no chão, quase morto. Ele não compreende mais o limite da dor. 
Os violinos de Beethoven continuam ecoando. Do lado de fora, 
alguns funcionários passam carregando coisas, porém, não estra-
nham a música alta, cada artista tem sempre uma maneira dife-
rente de se expressar, e talvez esta fosse a do maestro. 

Mariana retoma a respiração compassada, passa a mão no 
rosto, limpa os olhos, afasta o líquido grosso da vida, encara o 
pai, impotente, ergue a mão pela última vez e desce aquele obje-
to – feito para salvar o público de um incêndio – bem no meio 
do coração do artista.  O corpo recebe o golpe e dá seu adeus no 
embalo da 5ª Sinfonia em Dó Menor, de Ludwig van Beethoven.

No banheiro, Mariana lava bem as mãos e a face. Com o mes-
mo pano que se enxuga, ela encharca de álcool – um tubo peque-
no que estava em cima do balcão – e limpa o cabo do machado, 
com cuidado para não mais se encostar nele. Ela joga a cortina 
de plástico em cima do corpo do maestro. Olha pela fechadura 
da porta do camarim, espera a outra canção do vinil começar, 
aguarda a certeza de não passar ninguém no corredor, respira 
fundo, sai, fecha a porta e segue como se nada tivesse acontecido.

Adriano Por tela

– Foi quando tudo ficou claro para mim. No momento que es-
cutei o caseiro Miguel falando com meus tios que Cláudio ha-
via ficado cego, eu não consegui conter o grito e percebi que o 
sangue que descia entre as minhas pernas era o nosso filho que 
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partia. Foi quando tudo veio de maneira clara e cintilante em 
minha mente. 

Mamãe foi internada em uma clínica de repouso. Ela não foi 
ao enterro. Helena foi. Vestida como se fosse a viúva, organizou 
os alunos da orquestra sinfônica para fazerem uma homenagem 
ao maestro, tocando trechos dos seus clássicos favoritos, inclusi-
ve Ludwig van Beethoven e Piotr Ilitch Tchaikovsky.

Cláudio foi preso no casarão onde antes todos se encontra-
vam. Mas ele estava só. Por causa da gravidez de Rosinha, man-
dou Fabrício e os outros amigos fugirem dali e voltarem quando 
estivesse mais calmo. Precisavam aguardar os acontecimentos. 
E ele precisava aguardar a minha chegada. Eu não cheguei. Eu 
saí do Teatro Municipal, perambulei não sei quanto tempo pelas 
ruas da Cinelândia e fui para a casa de meus tios. Disse a eles, 
tarde da noite, que papai havia sido assassinado pelos militares. 

Eu disse com verdade. Eu acreditava, com todas as células 
do meu corpo, que nada havia acontecido. Que eu havia saído 
do teatro assim que terminou o espetáculo, um pouco depois de 
mamãe. Até escutar a conversa de Miguel com meus tios, eu não 
me lembrava de nada, de que havia ido até o camarim de papai, 
da música de Beethoven, de que li, sim, Crime e castigo, e me 
lembrei de Raskolnikov, e vi o machado ao lado do extintor de in-
cêndio, e a cortina de plástico no banheiro, e as mãos de papai... 
as mãos... a perna... o coração...

– E o que você pretende fazer agora, Mariana?
É a primeira vez que eu saio da casa de meus tios. É a primeira 

vez em quatro meses que eu respiro ar livre, apesar de ser em um 
hospital. A enfermeira vem checar se o soro, com o remédio para 
estancar a hemorragia do aborto, está caindo bem, se o acesso 
venoso no braço não fugiu, eu, que tenho as veias tão finas, eu, 
que sangro por quase tudo, e me esvaio de sangue por quase tudo, 
assim como se esvaiu em sangue meu pai.
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As janelas do quarto do hospital são largas e brancas, cobertas 
por uma cortina fina que deixa o ar da primavera carioca entrar e 
trazer o aroma das flores, o zumbido das abelhas, o bater de asas 
coloridas das borboletas. 

Olho para quem pergunta. Olho para a pergunta. Eu desejo 
mais um tempo de narrativa, de memória, de compreensão. Estava 
tudo embaçado, e agora ficou bem claro. E agora o corpo está livre, 
os movimentos soltos, a vida a abraçar, a assumir, a continuar.

– Você me ajuda a escrever esta história, professor George?    

Patricia Gonçalves Tenório
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DEPOIMENTOS

Patricia Tenório e Adriano Portela elaboraram um jogo literá-
rio que surpreende e chega a frustrar o leitor, mas o diverte em 
igual medida. Nada é o que parece ser. Em Rio a quatro mãos há 
sempre um tom a mais, algo fora de lugar. É um convite ao estra-
nhamento, como se os autores fizessem uma nova sinfonia a par-
tir de fragmentos de obras clássicas. As referências, porém, não 
são apenas musicais. O livro emula estilos literários díspares, do 
romance policial à narrativa histórica. Subverter características 
e dar nó em expectativas não é pouca coisa. Patricia e Adriano 
deram conta do jogo com extrema desenvoltura.

André Balaio

Um assassinato. A história passada no Rio flui do subsolo, per-
corre cômodos, contorna cercanias de edificações, assim como 
estados da alma em um tempo sombrio, e nos captura de pronto. 
Assim é Rio a quatro mãos. Uma novela primorosamente cons-
truída por Adriano Portela e Patricia Tenório, que, ao alternarem 
a escrita, vozes narrativas, espaço e tempo, compõem uma obra 
instigante e nos presenteiam com uma verdadeira arte de narrar.

    
Bernadete Bruto

Seguindo a cartilha de Sir Arthur Conan Doyle, Edgar Allan 
Poe, Agatha Christie e Mary Shelley, Patricia Gonçalves Tenó-
rio e Adriano Portela mergulham no universo de imaginação e 
mistério. Desde o primeiro capítulo, Subsolo – uma referência 
ao livro Notas do subsolo, de Fiódor Dostoiévski, homenageado 
pelo segundo centenário de nascimento –, Patricia e Adriano vão 
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tecendo uma trilha de sangue, sonhos e mistério que o leitor vai 
seguindo na ânsia de decifrá-la.

Elba Lins

Se existe algo que todo escritor sonha em escrever é uma nar-
rativa tão ágil e imbuída de vida que o leitor simplesmente não 
consegue se afastar do livro sem ter a sensação de que algo muito 
grave pode ocorrer a qualquer momento. É a impressão que te-
mos após ler Rio a quatro mãos, livro escrito em conjunto por Pa-
tricia Tenório e Adriano Portela. Com capítulos divididos como 
se fossem os cômodos de uma moradia, começando no subsolo 
e indo até a porta, o livro apresenta personagens intensos, cenas 
fortes e uma ação tão vertiginosa que o início flui até o fim com a 
inevitabilidade das marés. Se a vida é feita de som e de fúria, Rio 
a quatro mãos é uma obra que, apesar da sua pouca extensão, en-
trega uma trama feita de sangue e raiva, algo que marca o espírito 
do leitor até muito depois de se afastar da última página.

Gustavo Melo Czekster

Mergulhei no Rio a quatro mãos e o atravessei de um só fôlego. 
A novela nos captura da primeira à última palavra e nos surpre-
ende a cada linha, como são as boas histórias.  Lembrou-me de A 
baronesa, de Charles Allington, heterônimo de Patricia, e inter-
pretado por ela e Adriano em seu formato videopodcast. No Rio 
de nova parceria, entregam-nos uma narrativa forte, coerente e 
coesa. Aceitaram o desafio de sair de si para escrever com o ou-
tro, assim todos nós ganhamos.

Raldianny Pereira
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