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SOBRE VIVENTES 23

“Um homem com uma dor é muito mais elegante”. A frase de 
Leminski parece ter sido pensada para Carlos César Carneiro. 
Sempre bem arrumado, o policial acordava todas as manhãs 
e pegava a arma que repousava debaixo do seu travesseiro. 
Levava o objeto para o banheiro e deixava ao seu lado en-
quanto tomava banho. Nas ocasiões em que saía de casa para 
dar uma volta, levava consigo sua parceira. Sentava no ôni-
bus, tirava o revólver da cintura e colocava na cadeira ao lado. 
O estranhamento das pessoas ao ver um homem armado não 
perturbava a tranquilidade que sentia, muito menos a sua dis-
posição para a segurança.

De poucas palavras, Carlos César não entendia de afetos. 
Preferia ficar isolado. Apesar do amor que sentia pelos dois fi-
lhos, especialmente o primogênito, Carlos Enrique, que herdou 
seu primeiro nome, não tinha muita habilidade para demons-
trar os sentimentos. “Era o tipo de pessoa que se você der um 
presente, vai aceitar, mas não faz questão alguma de ganhar”. 
Mesmo com toda a dificuldade em expressar suas emoções, 
ele dava muitos conselhos, não só aos filhos como também aos 
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24 ESpElhO

quatro irmãos, todos mais novos, fazendo dele uma referência 
para toda a família.

Para ele, não havia meios termos. E era isso que lembra-
va sempre ao pequeno Enrique, que ainda era um menino, em 
meados dos anos 1990. “Fale a verdade sempre. Mas se men-
tir, morra mentindo. Pior que mentir é ter duas palavras e não 
existe homem de duas palavras”. Os ensinamentos e a postura 
daquele homem despertaram desde cedo a admiração do filho, 
que buscava seguir os mesmos passos que ele. Foi cedo também 
que Enrique decidiu se tornar policial civil, como o pai.

– Você quer mesmo ser policial como eu, meu filho?
– Não. Quero nada.
– Ô rapaz, é bom. Tente ser.
– Tá bom, meu pai, vou ser. Vou ser porque você é!
– Não pode! Tem que ser porque você gosta.
Foi assim que Enrique começou a observar e gostar da pro-

fissão. Quando os dois passeavam na viatura, ele sempre pedia 
para Carlos ligar a sirene e se divertia imitando o som. Às vezes, 
ia ver o pai jogar bola. Enquanto Carlos fazia os dribles, o meni-
no gritava e apontava para o pai cheio de orgulho. “Talvez tenha 
sido por influência dele. Não sei. Mas era uma coisa que eu já 
queria e consegui”.

Enrique não lembra de muita coisa da época em que seus 
pais se separaram. Ele tinha oito anos e seu irmão, Felipe, ain-
da estava na barriga da mãe. Ele sabe que os dois brigavam bas-
tante. Emília, a mãe dos meninos, era baiana de acarajé e, assim 
como Carlos, sempre manteve certa distância afetiva dos fi-
lhos, apesar da dedicação. Mesmo depois do fim do casamento, 
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SOBRE VIVENTES 25

continuou apaixonada pelo marido, mas ele já planejava sair de 
casa há muito tempo e assim o fez.

Também foge à memória de Enrique o estado mental de seu 
pai. Ainda criança, ele não percebia que a obsessão de Carlos 
em proteger a família e desconfiar de todos não eram comuns 
até mesmo para um policial civil. “Lembro de uma vez que ele 
foi lá em casa nos visitar, já separado de minha mãe. Ele entra-
va na casa e olhava cômodo por cômodo pra ver se não tinha 
ninguém estranho lá dentro. Abria os guarda roupas, olhava nos 
cantos…”

Carlos César também tomava muito cuidado para não ter 
mais filhos com outra mulher que não fosse Emília, com medo 
de dividir o pouco que tinha com mais crianças. “Ele prezava 
muito os filhos, principalmente a mim”. Quando Felipe nasceu, 
Carlos não morava mais na mesma casa. “Então, para ele, o filho 
era eu, que ele viu nascer. Tinha essa atenção maior comigo do 
que com meu irmão. Na verdade, ele morreu com isso na cabe-
ça. Lembro que meu tio falou uma vez que ele queria fazer um 
teste de DNA pra saber se era realmente pai do meu irmão por-
que tinha dúvidas. Sempre muito cismado”.

Para o filho, as peculiaridades de Carlos César não passavam 
de manias de um homem de meia-idade. Ele gastava as horas 
retirado em seu quarto e evitava sempre que possível, o conta-
to com os outros. “A depressão era tão grave que ele se escon-
dia das pessoas. Tentava se isolar da sociedade. Uma vez tomei 
um susto. Entrei no quarto e ele estava deitado, um pouco trau-
matizado, com medo das coisas. Ele se assustou muito comigo. 
Foi uma reação inesperada para os dois. Falei: “meu pai? ”. Ele 
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26 ESpElhO

disse: “não estou aqui pra ninguém, saia daqui!”. Aos 13 anos, fi-
quei sem entender o que tinha acontecido.

O ocorrido logo foi esquecido em razão da ingenuidade de 
Enrique que, no início da adolescência, estava mais preocupa-
do com suas brincadeiras e transformações que estavam por 
vir. Nos fins de semana, a maior alegria do menino era ir ao 
Wet’n Wild, que na época, em 1999, era um parque aquático. 
Foi em um desses dias que a família toda se reuniu para ir 
ao clube. Os primos de longe, os tios, todos estavam prontos 
para aproveitar o domingo de sol. Como de costume, Carlos 
disse que iria ficar em casa. Junto com ele ficou o seu pai, avô 
de Enrique.

Enquanto esperavam todos voltarem do clube, Carlos e o pai 
aproveitavam a paz do ambiente sem o barulho dos meninos 
correndo e gritando. O silêncio fora interrompido quando seu 
pai avisou que iria à Igreja e que voltava logo. “Tá bom, meu 
pai”. Quando retornou da missa, se deparou com Carlos de pé e 
ofegante, segurando duas armas nas mãos e dizendo que iria se 
matar. Em pânico, pediu para o filho parar.

– Por favor, Carlos, para! Me mate. Atire em mim, mas não 
faça isso com você, meu filho!

Mas Carlos não ouviu as súplicas do pai e depois de atirar al-
gumas vezes para o alto, alvejou o próprio peito e caiu desfale-
cido em seu sangue.

Após presenciar a morte do filho, o senhor, desolado, qua-
se não conseguiu reunir forças para avisar a família que Carlos 
César, aos 39 anos, havia tirado a própria vida. Enrique estava 
no clube quando recebeu a notícia e, à princípio, não conseguiu 
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SOBRE VIVENTES 27

entender. “Como assim o meu pai? É impossível. Ele estava bem 
lá em casa agora há pouco, brincando com todo mundo”.

A volta para casa foi a mais longa que Enrique já fez. Ao 
mesmo tempo, as coisas aconteciam mais rápido do que ele 
podia processar. Ele não lembra de muita coisa além do im-
pacto. “Para mim foi um choque. Meu pai sempre foi distante, 
frio, mesmo morando comigo. Até o dia do suicídio ele era um 
pouco ausente já, mas eu nunca senti tanto como depois que 
ele se matou”. Todos ficaram muito abalados. “Meu tio caçula 
estava inconsolável. Acho que uma das piores cenas que já vi 
foi meu avô e meu tio chorando. Levaram muito tempo para se 
recuperar”.

Quieto, Enrique não questionava muito. Tentava assimilar 
a dura realidade que caía sobre a sua família, mas não conse-
guia. Contaram para ele que seu pai estava com depressão. Aos 
13 anos, ele não entendia direito o que era depressão. Nem mes-
mo a família sabia de fato do que se tratava. “Como eu era mui-
to menino, as pessoas escondiam tudo isso de mim. Na verda-
de, eu não sabia que meu pai estava doente até o dia da morte. 
Apenas percebia algumas coisas sem sentido que ele dizia”.

Em 1999, os antidepressivos ainda viriam a se popularizar no 
Brasil. Enrique supõe que o pai já estivesse fazendo tratamento. 
Lembra ter ouvido uma conversa de que ele teria uma consulta 
no dia seguinte, na segunda-feira, com um psiquiatra. “No mo-
mento, eu só entendi que ele se matou e pra mim foi a maior 
burrice da vida dele. Meus tios falaram que ele estava doente e 
eu dizia: Como assim? Ele conversava comigo, brincava comigo, 
não tinha como estar doente. Era complicado”.
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