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_______________________________________________________________________

O QUE ACONTECEU NA PENITENCIÁRIA XXXXXXXXXXXXXXX  ?    
 _______________________________________________________________________

De: xxxxxxxxxx@xxxx.@gmail.com

Para: desvio.editorial@gmail.com

Seg., 25 de abr. de 2022.
________________________________________________________________________

Prezados editores,

No final de abril de 2021, meu tio faleceu. Não, não foi covid. Ele foi uma das 
primeiras pessoas a tomar a vacina. A autópsia apontou falência múltipla dos 
órgãos. Ele era professor e vivia com minha tia em uma casa própria no subúr-
bio do Rio de Janeiro. Agora, um ano depois, ela também faleceu. Suicídio 
- a maior causa mortis em tempos pós-pandêmicos. Minha prima, muito abalada 
e acometida por dificuldades financeiras, me pediu ajuda pra reformar a casa 
para alugar. Eu contratei os serviços de um grupo de construtores para fazer 
pequenas reformas em alguns cômodos e renovar a pintura. Semana passada, 
o pedreiro e o ajudante que trabalharam no banheiro encontraram atrás do 
antigo armário espelhado um fundo oco na parede com alguns objetos. Cinco 
caixas fechadas de clorpromazina 100mg, um antipsicótico para tratamento de 
esquizofrenia e um envelope de papel pardo com uma ficha pericial médica, seis 
folhas grampeadas, que parecem ser um diário manuscrito, e três folhas soltas 
com poesias manuscritas. O meu tio era o paciente mencionado na ficha assim 
como o autor do diário. O autor das poesias parece ter sido um de seus alunos. 
Eu não mostrei o que foi encontrado para minha prima. Penso que isso só cau-
saria mais problemas a ela nesse momento. Tenho lido e relido a ficha, o diário 
e as poesias. É uma história perturbadora e, mesmo com algumas lacunas e não 
tendo o brio das letras, acho que deve ser contada, pois, talvez, um amante das 
letras, melhor que um agente ou um psiquiatra, possa entender o que aconte-
ceu na penitenciária em que meu tio trabalhava.

Att.,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

P.S.: Por favor, não publiquem meu nome ou e-mail, nem o nome do meu tio ou 
da penitenciária.
________________________________________________________________________

3 anexos

← Responder         ← Encaminnhar 
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ANEXO “D” - MODELO FICHA DE PERÍCIA SIMPLES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE SAÚDE - DIRETORIA MÉDICO PERICIAL

Atesto que examinei o XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , no dia 23 de abril de 2021, 
às 15 horas, sendo verificado que:

( Encontra-se APTO para o serviço docente, a contar de __/ __/ ____ .

( Encontra-se INAPTO para o serviço docente pelo período de INDETERMINADO, 
a contar de HOJE.

Autorizo informar o código da doença neste documento: ( SIM ( NÃO

CID 10 - F20 - Esquizofrenia (com alucinações).

Observações: Encaminha-se para tratamento psiquiátrico

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Assinatura do inspecionado

XXXXXXXXXXXXXXX
Assinatura do médico

(com carimbo)
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17 de março de 2020, terça-feira. Os jornais noticiam uma fuga em massa de 
presos de uma penitenciária do Rio de Janeiro. É a penitenciária em que eu traba-
lho. 1379 presos no total. Alguns já foram recapturados. Os outros fugitivos estão 
sendo procurados pela PM. Alunos meus. Segundo a Secretaria de Administração 
Penitenciária (SEAP), aconteceu uma rebelião exigindo a libertação de presos por 
causa da pandemia do coronavírus. Os presos temiam a proliferação rápida do ví-
rus devido às condições insalubres em que vivem. Familiares dizem que não houve 
rebelião alguma e que não havia o menor sinal de que a cadeia ia virar. A justiça diz 
que vai suspender as saídas que estavam previstas. Autoridades prometem uma 
investigação. Um vídeo da fuga se espalha pelas redes sociais.

18 de março de 2020, quarta-feira. Vejo o vídeo da fuga. Algum preso com um 
celular na mão quis registrar o instante mágico naquela tarde. Um vídeo curtíssi-
mo. Cerca de 30 segundos. A qualidade do vídeo não é boa. A imagem treme um 
bocado. O movimento da câmera é rápido em alguns momentos. É possível ver 
centenas de presos saindo por um enorme buraco aberto na parede de uma das 
galerias da penitenciária XXXXXXXXXXXXXXX . Conheço bem aquele lugar. É a ga-
leria em que fica a escola. No meio da fuga, na correria e gritaria dos presos, tenho 
a impressão de ver uma senhora caminhando lentamente e em silêncio. Ela parece 
uma mendiga e veste uma espécie de manto, destoando dos presos que vestem 
calça jeans azul e camisa branca. Revejo o vídeo com mais atenção. Ela parece estar 
mesmo lá. Talvez sejam sombras causando uma ilusão de ótica.

31 de março de 2020, terça-feira. Uma revista divulga um outro vídeo da fuga em 
meio a uma reportagem sobre a investigação em curso. Dessa vez, são imagens das 
câmeras internas de segurança da penitenciária. Aproximadamente 1 minuto. Ima-
gens em preto e branco de boa qualidade. O vídeo não tem som. O que se vê é o 
corredor central da galeria onde ocorreu a fuga. Um carcereiro passeia lentamente 
entre os portões das celas. Caminha até o fim do corredor onde o enorme buraco 
foi aberto. De repente, volta correndo no sentido contrário. Pela expressão em seu 
rosto, parece apavorado. Logo em seguida, as portas das celas se abrem. Alguns 
presos saem e olham na direção em que foi aberto o buraco. Começam a correr pra 
lá. Logo em seguida, centenas de outros presos saem das celas e olham na direção 
em que foi aberto o buraco e começam a correr pra lá também. Por volta dos 40 
segundos, um dos presos, que parece estar enrolado em um cobertor, para e olha 
para a câmera. Seu rosto parece deformado. Os olhos desalinhados. A boca torta. 
Ele ri. Revejo o vídeo. Ele continua lá. Ele olha para câmera e ri com sua cara torta, 
desalinhada e deformada. Coitado.           
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30 de abril de 2020, quinta-feira. Um programa de jornalismo sensacionalista di-
vulga um vídeo feito pela família de um dos presos. Quase 30 segundos gravados 
em um celular. A imagem e o som são ruins. O vídeo foi gravado à noite em um 
quintal de uma casa. Parece que foi no mesmo dia da fuga. O preso, um homem 
com a cabeça raspada, calça jeans azul e sem camisa, muito suado e com o olhar 
atônito diz repetidamente frases de difícil compreensão. Fala sobre a fuga da pe-
nitenciária e sobre um menino sem cabeça. A família tenta conversar com ele. Ele 
não responde e continua falando sobre a fuga e o menino. Uma senhora que o 
chama de filho chora muito. O apresentador do programa esbraveja. Grita que o 
preso está drogado. Exige que uma outra investigação seja feita, pois ele pode 
estar falando de algum crime bárbaro do qual fez parte. Grita que a prisão é pouco 
pra ele. Grita que os presos são violentos e perigosos. Grita pela volta da pena de 
morte! Depois disso, ele agradece a audiência e os patrocínios. Deseja uma boa 
noite e pede mais amor e Deus no coração das pessoas.            

22 de junho de 2020, segunda-feira. Há 10 anos eu sou professor efetivo de 
Português na Diretoria Especial de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducati-
vas (DIESP) da Secretaria de Educação do Estado do Rio de janeiro (SEEDUC-RJ). 
Parece pouco tempo, mas não é. Na prisão, o tempo corre um pouco diferente. 
Envelhecemos dois anos em um. Às vezes, três. Muitos professores têm quarenta 
anos e a aparência de oitenta. E não é só o corpo que sofre os efeitos deletérios 
do ambiente. A cabeça também. Muitos são afastados por causa de estresse, an-
siedade e depressão. Mas eu não. Eu sempre me mantive muito bem tanto física 
como mentalmente. Sou um homem duro. Não sou dado a certas sensibilidades. O 
ambiente feio, sujo e violento da prisão não parece me afetar. O isolamento social, 
hoje, é que me afeta bastante. 

03 de outubro de 2020, sábado. Sinto falta da minha rotina. Sinto falta da escola. 
Sinto falta da sala de aula. Sinto falta de ser professor. Sinto falta dos meus alunos. 
Sinto falta da prisão. Que coisa esquisita pra se dizer! Sinto falta da prisão. Para 
matar a saudade, abro uma pasta em que guardo trabalhos de alunos. Disponho os 
trabalhos no chão conforme leio. Um me chama a atenção. Resultado de uma ofici-
na de poesia em 16 de setembro de 2019. O aluno chamado XXXXXXXXXXXXXXX  
escreveu 3 poesias: Oração à Nossa Senhora da Rua; Oração à São José que Ri; 
e Oração ao Menino Jesus Sem Cabeça. Leio as três. Lembro que à época achei 
aquilo muito curioso e pedi que ele me falasse mais sobre as imagens ali e de onde 
tinha vindo a inspiração pra escrever aquilo. Ele me disse que estava preso injusta-
mente. Que tinha sido condenado por um crime que não cometeu. Igual a tantos 
outros. Me perguntou se era crime tentar sobreviver. Disse que tinha muita fé 
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e que rezava todas as noites, antes de dormir, pedindo liberdade, em um pequeno 
altar montado no canto da cela, que era composto de: uma boneca de pano en-
cardida e esfarrapada, que ele chamava de Nossa Senhora da Rua - dizia que era a 
santa que protegia aqueles que não tinham nada, nem ninguém; uma imagem de 
São José, em gesso, com o rosto torto de tão mal pintado que parecia ter a boca 
sorrindo, que ele chamava de São José que Ri - dizia ser o santo que dava alegria 
àqueles que perderam até a si mesmos; e uma imagem do Menino Jesus, em por-
celana, avariada, sem cabeça, perdida de algum presépio - dizia ser o Deus que es-
tava presente em todos nós e que dava esperança em momentos difíceis. Foi essa 
a inspiração dele para escrever as três poesias, que, na verdade, dizia ele, não eram 
poesias, mas orações. Lembro que dei os parabéns a ele. A prisão enlouquece as 
pessoas. Coitado. Será que ele conseguiu fugir em março?     

02 de novembro de 2020, segunda-feira. Acordo de madrugada. Sento na cama. 
Minha respiração fica pesada. Meu coração acelera. Minha cabeça dói. Meu braço 
esquerdo fica dormente. Minha mão direita treme. Minhas pernas suam. Levanto. 
Tenho uma vertigem. Caminho até a sala. Sento no sofá. Penso que vou desmaiar, 
mas continuo consciente. Cada segundo parece uma eternidade. Choro. Choro 
muito. Tomo um calmante. Dois. Três. 30 minutos depois me sinto melhor e volto 
pra cama. Pouco antes de dormir, tenho um insight e desperto. Não consigo pregar 
os olhos. O dia amanhece.    

30 de novembro de 2020, segunda-feira. Eu não quero fazer isso, mas acabo 
fazendo. Pego as três poesias escritas pelo aluno XXXXXXXXXXXXXXX . Três ora-
ções. Leio. Releio. Disponho as três sobre a mesa da sala. Ligo o computador. Vejo 
os três vídeos relacionados à fuga da penitenciária. O isolamento social deve estar 
me fazendo muito mal. Essa pandemia tem que acabar. Uma senhora maltrapilha 
com um manto... Nossa Senhora da rua? Um preso com o rosto deformado que ri... 
São José que Ri? Um menino sem cabeça... Menino Jesus sem cabeça? Conexões? 
Não. O isolamento social deve estar me fazendo muito mal. O que eu tô fazendo? 
Isso não faz o menor sentido. A mente prega peças em si mesma. O isolamento 
social deve estar me fazendo muito mal. Essa pandemia tem que acabar. Eu tô com 
dor de cabeça. 

22 de março de 2021, segunda-feira. Quando disponibilizaram a vacina, no início 
desse mês, os professores estavam entre os primeiros grupos a serem vacinados. 
Eu tomei a minha na semana passada. É muito bom me sentir livre novamente. 
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Me sentir livre pra sair de casa e ir pra prisão. Chego à porta da penitenciária 
XXXXXXXXXXXXXXX . Uma sensação estranha. Alguns tremores. Vou até a galeria 
onde fica a escola. A galeria em que ocorreu a fuga em março do ano passado. Re-
encontro os professores e alguns poucos alunos. Muitos estiveram na fuga e foram 
recapturados e transferidos. Pergunto pelo aluno XXXXXXXXXXXXXXX , autor das 
poesias-orações. Me dizem que ele fugiu em março e que ninguém tem notícia dele 
até hoje.

30 de março de 2021, terça-feira. No intervalo da aula tenho uma leve vertigem. 
Sento e ouço os alunos conversando. Falam que o aluno XXXXXXXXXXXXXXX , nos 
últimos seis meses antes da fuga, continuava com seu ritual noturno de se ajoelhar 
e rezar em frente ao altar para seus estranhos santos e deuses pedindo liberda-
de, mas não só isso. Dizem que, nesse período, ele parecia estar enlouquecendo: 
passou a andar enrolado em um cobertor velho que usava como um manto, fazia 
caretas, ria o dia todo e dizia que qualquer hora ia perder a cabeça. Nossa Senhora 
da Rua? São José que Ri? Menino Jesus Sem Cabeça? Uma senhora maltrapilha 
em um manto? Um preso com o rosto deformado que ri? Um menino sem cabeça? 
Conexões... De novo? Não. De novo, não! O isolamento social me fez muito mal. 
A pandemia acabou, mas sofro seus efeitos. Ouço os que eram mais próximos 
dele dizendo que ele falava baixinho: Eles me ouviram... Eles me ouviram... Eles 
me ouviram... Eles estão vindo... Eles estão vindo... Eles estão vindo... Liberdade... 
Liberdade... Liberdade...    

09 de abril de 2021, sexta-feira. Ao sair da penitenciária XXXXXXXXXXXXXXX, 
ouço os guardas conversando sobre o carcereiro que aparece no vídeo que foi 
divulgado por uma revista em março do ano passado e que estava trabalhando 
no dia da fuga dos presos. Dizem que ano passado mesmo ele foi afastado do 
trabalho por tempo indeterminado. Esquizofrenia com alucinações. Dizem que foi 
uma doença desencadeada por causa do estresse e do pânico de estar no meio de 
uma rebelião. Dizem que ele começou a ter alucinações visuais e auditivas pelos 
corredores da penitenciária. Dias depois da pandemia, ele pediu pra verificarem 
uma mendiga que estaria andando no pátio. Enviaram dois agentes. Não havia 
ninguém lá. Semanas depois, perguntou a um colega se ele estava vendo a cara 
torta do sujeito rindo para eles lá na fila de visita. O colega não via ninguém. Um 
mês depois, teve uma crise no meio da galeria no turno da madrugada. Começou a 
gritar que tinha visto um menino sem cabeça andando pelos corredores da galeria. 
Parece que ele desmaiou nesse dia. Quando acordou, não falava coisa com coisa. 
Os familiares disseram que ele está em tratamento psiquiátrico. Nesse momento, 
lembro também do aluno que apareceu no vídeo no programa de jornalismo sen-
sacionalista. Me disseram que ele foi recapturado e transferido para o sanatório 
penal. Está esquizofrênico. Eu não consigo dormir.         
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15 de abril de 2021, quinta-feira. Não consigo dar aula. Conexões... Conexões? 
De novo? Não! De novo, não! Minha mente continua pregando peças em si mes-
ma. Por que continuo buscando relações onde elas não existem? O isolamento 
social me fez muito mal. Talvez seja um estresse pós-pandemia. É... É isso. Dizem 
que muitas pessoas estão assim hoje. Não consigo dar aula. Durmo mal ultima-
mente. Tenho dor de cabeça constantemente. Às vezes, vertigem. Episódios de 
sudorese. Tremores também. Estresse pós-pandemia. É... É isso. Talvez seja me-
lhor procurar ajuda profissional. Ou não? Já vi tanta coisa dentro da penitenciá-
ria XXXXXXXXXXXXXXX . Nunca tive estômago fraco. Por que agora estaria tão 
afetado? O isolamento social em uma pandemia? Ora... Por que penso tanto no 
aluno XXXXXXXXXXXXXXX ? Por que estou com suas poesias-orações na mão? Eu 
trouxe isso para escola hoje? Não me lembro de ter trazido o trabalho dele. Não 
lembro de ter vindo pra escola. Não lembro de ter vindo pra penitenciária. Devo 
estar cansado. Só isso. Leio a poesias-orações. Oração à Nossa Senhora da Rua. 
Oração ao São José que Ri. Oração ao Menino Jesus Sem Cabeça. Por um breve 
instante, esqueço meu nome. Que engraçado. O que o cansaço faz, não é mesmo? 
Quem sou eu? Ninguém. O que quero? Liberdade? O que eu tô falando? Ouço bai-
xinho meus alunos me chamando. Olho pra eles e não consigo entender o que está 
acontecendo. Entram na minha sala de aula outros alunos e meus colegas profes-
sores. Alguém grita: chama o médico! Chama uma ambulância! Mas eu estou bem, 
gente. Só estou tentando entender algumas coisas. Alguém diz: está delirando! 
Estou no chão? Estou deitado no chão. Lembro que uma moça maltrapilha me olha 
e me dá a mão. Lembro que me tiram da sala e o médico tem um rosto deformado 
e me examina e ri. Lembro que na saída da penitenciária XXXXXXXXXXXXXXX  um 
menino sem cabeça me acena um adeus. Eu me sinto bem. Eu me sinto muito bem. 
Eu me sinto livre. Eu, que não sou ninguém, me sinto feliz. E depois... Depois? Não 
consigo ainda lembrar de depois. Vou parar de escrever um pouco e respirar. 
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Oração à Nossa Senhora da Rua

Nossa Senhora da rua, por vossa intercessão, rogo à Deus que me conceda:

Lembrar que voltar pra casa é para quem tem casa;

Lembrar que trabalhar é para quem tem trabalho;

Lembrar que tomar banho é para quem tem água;

Lembrar que comer é para quem tem comida;

Lembrar que conversa é para quem tem companhia;

Nossa Senhora da rua, cuidai dos que não tem nada!

Nossa Senhora da rua, cuidai dos que não tem ninguém!

Nossa Senhora da rua, intervém!

Nossa Senhora da rua, nos cubra com seu manto!

Amém +.
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Oração ao São José que Ri

São-José-que-ri, por vossa intercessão, rogo à Deus que me conceda:

Bondade e riso; 

Beleza e riso;

Verdade e riso;

Trabalho e riso;

Confiança e riso;

Amor e riso;

Saúde e riso;

Vida longa e riso;

Boa morte e riso.

Amém +.



129 edição DEZ / 2021

Oração ao menino Jesus sem cabeça

Ó, meu bom menino Jesus sem cabeça, tu que é Deus, me permita:

Que meus olhos sejam teus olhos;

Que minha língua seja tua língua;

Que meus ouvidos sejam teus ouvidos;

Que meu nariz seja teu nariz.

Que eu veja, fale, ouça e respire por ti até o último dos meus dias.

Amém +.


