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  Caro Raphael Montes, 

 

  Para se escrever um livro, normalmente “começa-se com uma pessoa, com uma 

ideia, num quarto, na frente de um computador ou na frente de um caderno escrevendo uma 

história”, como você, advogado e escritor do livro “Uma Mulher no Escuro”, pontuou numa 

entrevista feita pela TV UNAERP. No entanto, Raphael, lhe digo impetuosamente, “cara a cara”, 

por meio de uma carta, o seguinte: acredito que você, com essas premissas tão inocentes, tenha 

judiado um “pouco demais” de nossa protagonista do dito livro, e que eu, audacioso, posso 

ainda lhe dizer acerca da resiliência dela, e que ela conseguiu escapar das amarras sôfregas de 

seu comando como contador dessa história mediante algumas características socioemocionais. 

  É interessante esse destaque, pois, mudando agora de foco, quero falar algumas 

palavras à protagonista, aquela que sofreu sob o “grafite do lápis” de nosso impiedoso Raphael 

Montes, Victoria Bravo. Você demonstrou uma competência socioemocional além do comum 

quando teve que presenciar o assassinato de seus familiares quando criança, além de ter tido 

tanta coragem de agredir o mesmo quando estava à beira da morte, num final de livro muito 

genioso. Aplicou, assim, uma das características da habilidade socioemocional da “Autogestão”, 

da qual se destaca a resiliência tanto apreciada por mim e por quem leu a sua história. Isso 

decerto foi “bravo”, fez jus ao seu nome. E é perceptível como o que ocorreu quando tinha 

apenas 4 anos deixou-lhe marcas irreparáveis, cicatrizes permanentes. É muito mais 

interessante, além disso, ver que todo o universo lúdico e o desenvolvimento deste prossegue-

se de maneira tão simples, como “na frente de um caderno escrevendo uma história”. 

  Mas… Victoria, em virtude de sua trama, garanto que o seu criador estava 

inspirado e a tal da simplicidade transcendeu as paredes de um quarto ou a tela de um 

computador, e tocou em um universo profundo do subconsciente, ainda que lúdico e fictício, 

pois toda a sua vida se passou por sangue e por uma realidade pela qual poucos passariam sem 

se suicidar; mesmo você apresentando alguns sinais de “desistências efêmeras” ou 

“subterfúgios”, como é o caso de sua submissão ao álcool.  

  Tudo bem, Bravo, toda a escuridão pela qual um escritor passa para que suas 

palavras sejam fruto de uma ideia genuína em um ambiente que o conforte, como no simples e 

aconchegante quarto, demonstra uma tragédia que pode ser superada dentro da alma de uma 

personagem retratada como vítima da “bestialidade” feita em um escuro passível de ser 

iluminado e investigado por um bom advogado, tal como Raphael o fez. 

   Ademais, peço-lhe que revise mais uma vez a característica socioemocional da 

“Amabilidade” no quesito “confiança alheia”, principalmente no Georges, aquele que uma vez 

pedira para escrever uma história sobre seus maus bocados, e que, no fim, foi autorizado a 

escrever esses impasses, já que, cá entre nós, tenho algumas suspeitas de que é possível que 

Raphael Montes seja quem fizera a tal solicitação e assumiu o pseudônimo do solicitante dentro 

dos tais péssimos bocados, eu diria.  

  Por isso, continue essa mulher que sempre foi e permaneça se desamarrando das 

virtuais amarras sôfregas, posto que a vida é assim quando submetida a árduas situações, 

entretanto, infelizmente incontroláveis, mas modere o álcool e, se possível, escreva uma carta 



criticando o autor de sua vida tão sofrida e tão escura, recomendando-lhe, também, um 

psiquiatra que lhe indague o porquê de a maltratar e de pichar o seu ursinho Abu, o qual também 

deve ter sofrido, porém que em nenhum momento da trama despertou do escuro das tragédias 

e pôde dizer o quão triste ficou por ter sido ultrajado pelo assassino sobre o qual levou tempo 

para você saber quem era. 

   Respeitosamente ao impiedoso autor Raphael e à sua forte Victoria Bravo,  

 

Matheus 

 


