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Você pega o desconforto e o separa em dois grandes gru-
pos: aquele que é seguro, como andar em uma montanha-russa 
testada, com todas as travas de segurança ajustadas, ou aquele de 
descer em um buraco onde centenas de mineiros dia a dia arris-
cam a vida buscando sustento. Você pode escolher a montanha-
-russa e ter cinco minutos intensos dos quais vai esquecer na fila 
do próximo brinquedo; ou pode escolher a mina sabendo que 
talvez aquilo não vá fazer seu coração acelerar tanto. Este livro 
te faz escolher a montanha-russa. O que você não sabe é que as 
travas de segurança estão quebradas, e que a terra indubitavel-
mente vai se abrir. 

Eu falei desconforto, mas poderia ter dito apenas: viagens. 
Já que é exatamente assim, sob a promessa publicitária de “ti-
rar da zona de conforto”, e da ideia de “ter uma experiência”, 
que Sara compra uma passagem e viaja sozinha para Lima sem 
sequer saber o que procura. Mas este não é um livro para subli-
nhar pontos turísticos, nem falar de nativos exóticos, ou reiterar 
discursos sobre locações místicas com guias simpáticos. Ele vai 
te arrastar pelo cenário de sonhos perturbadores, te fazer cami-
nhar muito, te nausear, acelerando e retrocedendo. Vai te meter 
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dentro da terra, no meio da América do Sul, e te chacoalhar com 
nada menos que todos os séculos em que sobre ela se arruina-
ram impérios e pessoas. 

Sem dúvida é um livro para levar na mochila, mas do tipo 
que te fará odiar o momento em que tocarem no seu ombro para 
cobrar a passagem.

Débora Ferraz



Nada te importa en la ciudad

Si nadie espera
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Respondo a Lucho que vamos juntos, não há a menor 
chance de eu ficar lá embaixo sem ele. Estamos no nível mais 
profundo da mina, onde terminam os túneis, diante de um es-
treito poço que permite a entrada de uma pessoa por vez. Os mi-
neiros se enfiam nesses buracos para seguir abrindo caminhos 
no interior da montanha. Como Lucho e eu queremos descer 
juntos, nosso guia precisa mandar subir o colega lá de baixo 
para haver espaço para nós dois. O Fraile dá um grito dizendo 
ao amigo que suba. Em poucos segundos emerge uma cabeça 
imunda e de pele ressequida mascando uma enorme bola de 
folhas de coca em uma das bochechas. O homem escala para 
fora do buraco, e os rasgos de suas roupas deixam à mostra um 
corpo petiço e atarracado. Podem descer, diz nosso guia. Lucho 
pede que eu vá antes, enquanto revira os cabelos para amarrar 
sua meia dúzia de longos dread locks. A descida é por uma es-
cada de cordas e minha falta de jeito me balança de um lado a 
outro a arranhar os cotovelos nas paredes pedregosas. Chego 
ao chão. O poço termina em uma minúscula câmara onde o 
mineiro abandonou uma picareta e uma lanterna. Sozinha, já 
me sinto oprimida. Não há altura suficiente para ficar de pé, 

Um
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nem largura o bastante para abrir os braços, então me agacho e 
espero que Lucho apareça. Me espremo contra as paredes e ele 
senta à minha frente.

A ideia de visitar a mina de estanho havia sido de Lucho. Ele 
já estivera ali antes e garantiu que eu não acreditaria até ver com 
os próprios olhos. Também havia sido ele que me convencera 
ser uma obrigação conhecer tantas realidades quantas fossem 
possíveis antes de voltar a Porto Alegre. Por isso viajamos a Po-
tosí, onde Lucho, com sua habitual desenvoltura argentina, me 
tomou pelo braço, e entramos confiantes e altivos no primeiro 
boteco que encontramos na periferia da cidade.

Ele sabia que qualquer um que não fosse o dono do bar só 
poderia ser um mineiro, então escolheu o sujeito mais bêbado 
no salão e tratou de persuadi-lo a nos dar um tour. Foi assim que 
conhecemos El Fraile, um homenzinho de fala um pouco gaga 
que tinha ganhado o apelido de frade por na juventude ter dese-
jado seguir a carreira eclesiástica. Ele abandonou a ideia quando 
soube que os padres não podem casar e, ironicamente, nunca 
encontrou esposa.

Depois de nos analisar com lentidão — tivemos que ficar 
de pé ao lado da sua mesa durante vários minutos para que ele 
nos olhasse de cima a baixo —, o Fraile disse que nos levaria à 
mina por dez dólares e uma garrafa de álcool potável. Fechamos 
negócio e ali mesmo compramos a tal bebida, uma coisa pavoro-
sa que eles misturavam com refrigerante. Talvez não fosse pior 
que os vinhos da minha adolescência, mas eu devia ter enten-
dido que álcool potável só podia ser mau agouro. Ainda assim, 
sentamos com o Fraile e combinamos que nos encontraríamos 
na frente do bar na manhã seguinte.

Lucho e eu chegamos no horário. Esperamos pelo Fraile 
mais de meia hora e, quando o vimos dobrar a esquina, ele vi-
nha ruminando uma grande ressaca. Nos cumprimentou com 
menos gagueira que na noite anterior e nos levou até a mina. 
Não era um passeio com agência turística, então o Fraile pediu 
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desculpas e disse que não havia capacetes para nós dois. Mas os 
acidentes graves são raros, completou.

Na entrada nos esperava uma estátua do demônio El Tío, 
cercado por velas e cigarros que, segundo nosso falso frade, 
compravam proteção aos trabalhadores. Era uma estátua com 
duas guampas vermelhas e um sorriso que fazia intuir algo ma-
ligno, coisa que, de todos modos, deve ser recorrente em ima-
gens de demônios. Lucho largou um cigarro no altar e seguiu ca-
minhando. Puxei-o pelo braço e pedi que ele deixasse mais um, 
por mim, por via das dúvidas. Uno nunca sabe, ¿verdad?

A mina possui cinco níveis, cada um mais profundo que 
o anterior. O caminho é mais inquietante que difícil. Cada vez 
que descíamos a um novo patamar eu tentava não pensar na 
obviedade de que só havia um caminho para sair, precisamente 
o mesmo que percorríamos para descer. O primeiro túnel de dez 
metros que tivemos que cruzar engatinhando teve um quê de 
divertido, e a primeira escada de cordas que descemos foi aven-
tura, mas conforme se multiplicavam as passagens estreitas e as 
escadas em podridão, eu pensava que não seria capaz de voltar: 
aquilo era coisa para se fazer uma única vez na vida. Mas os mi-
neiros estavam ali para negar minha teoria, e não só eles repe-
tiam esse trajeto diariamente como passavam doze horas presos 
dentro da terra.

Eu acreditara na ideia de “ver com os próprios olhos”. Se 
alguém quer saber como vivem os miseráveis bolivianos, que 
vá lá e se misture com eles. Mas distribuindo buenos días para 
aqueles mineiros famélicos cujas caras doentes transpareciam 
por debaixo do pó grudento de estanho, eu me vi como os grin-
gos que vão à Rocinha no Favela Tour. Explorava a miséria 
humana para comprar uma “experiência de vida”, algo que eu 
lamentavelmente tinha esperado contar depois em alguma mesa 
de bar para impressionar amigos. Exceto que a experiência se 
mostraria impossível de ser contada, não há maneira de comu-
nicar a solidão escura que nasce do perigo e da pobreza quando 
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tomados como naturais. Por cinco dólares, eu tinha o direito de 
cumprimentar dezenas de homens em capacetes carcomidos e 
tirar uma foto ao lado deles.

Mas essas eram as regras do jogo, e eu tinha decidido jogar: 
calei e segui os passos do Fraile e de Lucho pelas veias escuras da 
mina. Demoramos mais de uma hora até chegar ao último nível. 
O Fraile levou refrigerante para o colega solitário da câmara sub-
terrânea, então nos disse para tomar o tempo que quiséssemos lá 
embaixo enquanto eles conversariam em cima. 

Apesar do incômodo de estarmos agachados e sem espaço 
para muito movimento, peço a Lucho que fiquemos ali até eu 
recobrar forças antes de começar o caminho de volta. O orgulho 
me impede de dizer, mas eu preciso de uns minutos para contro-
lar o medo que ganha espaço na minha cabeça.

Eu vinha me convencendo com argumentos bastante ra-
zoáveis de que eu era capaz de ir até o fim. A claustrofobia é 
um medo irracional, me dizia, você pode controlá-lo. Não existe 
motivo para que você não consiga voltar depois. O corpo está 
funcionando, você só precisa controlar os pensamentos. Você 
tem água, todos os músculos obedecendo, você pode descer, po-
derá subir. Isso me trouxe até a câmara do quinto nível, agora 
preciso cultivar a crença de que isso vai me tirar daqui.

Enquanto eu mentalizo meu pequeno mantra de racionalida-
de, Lucho brinca com a picareta deixada pelo mineiro atarracado. 
Faz piruetas no ar com a ferramenta até que a deixa cair quan-
do nos sacode o primeiro tremor. Nossos olhares se buscam para 
confirmar se realmente sentimos o que parecia havermos sentido.

Sem convicção, Lucho se apressa em dizer tranquila, não 
será nada. Eu estico a cabeça para fora da câmara. Fraile, tudo 
bem aí em cima?, grito pelo buraco que havia nos levado até ali. 
Ele grita de volta que no pasa nada, mas acho que seria melhor 
vocês subirem. Mal coloco o primeiro pé na escada de cordas e 
os verdadeiros abalos começam. Escutamos os berros do Fraile, 
voz esganiçada por medo, ou por surpresa:


