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Elisa, este livro é seu.
E também de Marielle Franco,

que, assim como Tereza de Benguela,
também não pode ser esquecida.
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“Liberdade, essa palavra
que o sonho humano alimenta,

que não há ninguém que explique
e ninguém que não entenda.”

(Cecília Meireles in Romanceiro da Incon� dência)

“Liberdade é pouco. 
O que eu desejo ainda não tem nome.”

(Clarice Lispector)
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“Eu não consigo respirar!” – George Floyd, 
afro-americano morto por um policial branco em 

Minneapolis, Estados Unidos, em 2020.

“Eu não consigo respirar!” – João Alberto Silveira 
Freitas, afro-brasileiro espancado até a morte por 

seguranças brancos no estacionamento de um 
supermercado em Porto Alegre, Brasil, em 2020.
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Tereza de Benguela? Se eu conheci? Sim sinhô, conheci. 
O sinhô não sabe? Era uma rainha. O sinhô já viu uma? Já? Pois en-
tão, Tereza também era uma. O sinhô é moço novo, mas mesmo as-
sim lhe chamo de sinhô. E sabe por quê? Porque o sinhô me parece 
uma boa pessoa. Tenho certeza de que é. O sinhô vê, eu sou preto. O 
sinhô é branco. E somos diferentes por causa disso? Não. Tereza de 
Benguela era preta. Mas ela era diferente de mim e também do sinhô. 
E sabe por quê? Porque ela era uma rainha. E isso fazia dela diferente 
de nós dois. O sinhô concorda? O sinhô me parece uma boa pessoa. 
Eu não erro. Eu já disse isso. E é por isso que lhe chamo de sinhô. Não 
é porque o sinhô é branco e eu sou preto que lhe chamo de sinhô. O 
sinhô vê. Existem pessoas que não são boas. O sinhô sabe. Aqueles 
que levaram Tereza do quilombo do Piolho, o sinhô acha que eram 
bons? Se fossem, não faziam o que eles � zeram com ela. Se eles mata-
ram ela? O sinhô acha que eles mataram ela, não acha? É isso que di-
zem também. Eles não mataram. Como é que eu sei? Eu sei. E isso 
basta. Têm coisas que um velho sabe por saber. Se o sinhô não quer 
acreditar em mim, não tem problema nenhum. Que diferença faz isso 
pro sinhô. Se ela morreu? Morreu. Todo mundo sabe que ela morreu. 
Mas não mataram ela. Uma rainha de verdade, como era Tereza, não 
ia permitir uma coisa dessas. Não se mata uma rainha como Tereza. 
Só se Deus. Mas Deus não mata. Deus é bom. O diabo sim, o diabo 
mata. E mata por maldade. O diabo é mau. O sinhô sabe disso, não 
sabe? Então por que Deus havia de matar? O sinhô me responde. O 
diabo até tentou matar Tereza de Benguela, mas não conseguiu. E que 
é de coragem pra isso? O sinhô sabe. Eu sei. Tereza é que se matou. O 
sinhô acredita em Deus, não acredita? Pois então, se acredita em Deus 
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também acredita no diabo, porque se Deus é bom, tem que ter o mau, 
não tem? O mau tem chifre, o sinhô sabe, e rabo. E tem espeto. O 
sinhô já viu o diabo alguma vez? Eu já. Mas ele viu que eu estava com 
Deus e daí fugiu. O diabo é fujão. Foge porque tem medo de Deus. 
Tem preto que foge. Mas não foge do diabo, porque tem Deus do seu 
lado. Preto foge é de branco. Mas não foge de medo de branco. O si-
nhô tem medo de preto? Então, por que é que preto tem que ter medo 
de branco? Preto foge porque é cativo. Nem passarinho quer ser cati-
vo. Passarinho quer é voar. Deus deu asa pra passarinho pra quê? Pra 
voar. Voar pra onde ele quiser ir. Livre que só. Tem gente que prende 
passarinho. Tem gente que prende gente. Eu nasci livre que nem um 
passarinho. Meus pais nasceram livres. Meus avós, também. E meus 
bisavós. E os pais deles. Todos nasceram livres. Daí vieram os brancos. 
Começaram a caçar os pretos como se fossem bichos. O sinhô acha 
que preto é bicho? O sinhô acha que índio é bicho? Só branco é gente? 
Hoje eu sou velho. Tenho todas as idades numa só. Que é a minha 
agora. O sinhô vê. Mas já fui moço. Assim como o sinhô hoje é. Se eu 
tenho mais de cem? Um pouco mais eu tenho, um pouco menos tam-
bém. Tenho a idade do tempo. Sou tão velho quanto ele. Mas tinha a 
sua idade, menos de trinta, quando aconteceu tudo. Talvez um pouco 
mais. Um pouco menos talvez. Não me lembro mais. Os aconteci-
mentos que aconteceram em tempos muito distantes chegam um tan-
to tortos na minha memória. Mas vou contar tudo o que eu sei. Se 
aconteceu, conto. Se não aconteceu não invento. Só se for verdade. 
Digo. As invenções verdadeiras. As mentirosas, o sinhô releve. Não 
minto por ser mau. Minto porque penso que é verdade. Pode ter acon-
tecido. O sinhô vai saber separar o que é do que o que não é. O sinhô 
não é desse Mato Grosso, não é? Não parece gente daqui. Gente daqui 
não fala como o sinhô. Fala de outra maneira. De que lonjuras o sinhô 
veio? Ah, não conheço. Mas já ouvi falar. Cheguei pelo Pará. Nunca 
saí daqui, depois que cheguei aqui. Fiquei. O sinhô sabe. Se também 
vim de Benguela junto com Tereza? O sinhô sabe onde �ca? Quem 
nasceu aqui nessa terra não sabe onde �ca Benguela, não conhece. O 
sinhô está vendo aquela estrela? A mais grande. A maior de todas. A 




