
Nem eu acredito... 

Minha inquietante vida se resume basicamente em três palavras: coragem, 
experiência e perseverança. Com o passar do tempo incorporei outras como 
intolerância, desânimo, desencanto, mas quase sempre desaguava lá num “vai lá que dá 
certo”. Tive medo de tudo e de todos por muitas perdas irreparáveis sofridas na vida, 
por isso, não tenho constrangimento nenhum em dizer que várias vezes tive vontade de 
dar cabo da vida. Não o fiz por pura covardia. 

Nasci num distante dezembro de 1949, nos confins do sertão nordestino, 
Cachoeirinha, no estado de Pernambuco. Uma família de quatro irmãos, dois meninos e 
duas meninas, nossa mãe e o pai. Nascemos todos desprovidos de qualquer mínimo de 
regalia da vida. Um pai bêbado, ser humano brutal, que fez de minha uma vitima 
patética e sem defesa. Ela apanhava grávida, trabalhava grávida, sangrava grávida e 
acho que pariu meu último irmãozinho de tanto apanhar. Parece morbidez de filhos 
maldosos, mas meu irmão mais velho e eu (os outros eram muito pequenos) achávamos  
que o dia mais feliz de nossa infância foi quando nosso pai morreu. Eu, particularmente 
divido minha infância até os 9 anos em antes e depois desta criatura perturbada que se 
enforcou. Os problemas não acabaram, vieram mais e mais, mais miséria, mais 
incertezas mas não precisamos apanhar nem presenciar as violências que minha sofria. 
Isso serviu para nos aninhar e melhor e sem medo no seu colo e, mesmo sem nunca tê-la 
visto sorrir, desfrutávamos de seu olhar de ternura embalando nosso irmãozinho 
desnutrido e desidratado. Ele morria um pouco por dia, ali, aconchegado no colo de 
mamãe, sentada conosco na esteira esticada no chão batido. 

Pode parecer paradoxal, mas éramos felizes assim, juntinhos à nossa mãe que 
rezava em silêncio, sem chão para morar, sem comida, sem água, sem tudo e com um 
irmãozinho morrendo. É bom ser criança por isso, junto com nossa mãe até a desgraça 
parece agregadora e aconchegante. Fica quase impossível imaginar o quanto. Nem eu 
acredito... poderia até afirmar que desejaria as vezes que hoje fosse ontem. 

Pela manhã meu irmãozinho já havia morrido e mamãe mandou irmão mais 
velho chamar algumas pessoas (penso que eram parentes). Chegaram, improvisaram um 
pano grande que chamaram de rede mortuária, com duas pontas e duas pessoas para 
carregarem o morto até o derradeiro lugar. Lá fizeram uma covinha no chão batido e 
puseram meu irmãozinho enrolado em trapos velhos, sob o ardido calor. Impossível 
descrever nossa mãe branquinha, fraca, esquálida, olhando aquilo tudo e acompanhando 
a reza chorosa do pessoal do cortejo fúnebre. 

Minha mãe, analfabeta e silenciosa, resolveu sem o mínimo de informação, 
deixar para trás a terra alheia, o passado, o “marido morto” seu último rebento recém 
enterrado, e se mandou conosco para cidade grande. Lembro que as primeiras noites 
dormíamos perto da igreja em Caruaru, centro grande demais para nossa pobreza, mas 
qual lugar é recomendável para quem é miserável?! Fomos parar numa favela, outra 
cidade grande, mas muito rica em pobreza e miserabilidade. Lá ela e meu irmão 
ergueram umas tábuas velhas e fizeram alguma coisa que nos abrigasse das interpéries. 
Casa mesmo não era, parecia mais uma oca indígena, uma tapera velha, muito 
minúscula. Ali na favela nada era de ninguém e tudo era de todos. Não sei o que 
pensarão os mais abastados e agraciados pela sorte, mas às vezes sinto muita saudade 
daquela pobreza tão saliente materialmente, mas tão cheia de humanidade entre as 
pessoas. 



O problema mais sério na favela era da sede, pois dificilmente tínhamos dinheiro 
para compra água. Quando tínhamos, ou se comprava água ou querosene para o 
candeeiro, as vezes dava só meia lata grande que mamãe carregava sempre na cabeça 
com certa habilidade. Meu irmão e eu fazíamos também o mesmo com lata menores. 
Comida tínhamos quando nossa mãe lavava roupa num rio a 10 km de casa e quando 
entregava-as quase sempre o pagamento vinha em sobras e comida. Quase sempre feijão 
com uns pedaços não sei de quê. Só mais tarde descobri que era charque e mandioca. 
Vinha também alguns pedaços de rapadura, o que para nós tinha várias utilidades, como 
adoçante do chá de cidreira, servia como bala e adoçava nossa vida. Muitas vezes 
mamãe fazia um mingau com farinha de xerém e pedaços de rapadura que achávamos o 
máximo. Comíamos bem também quando o trem de passageiros atravessava o centro da 
favela e juntávamos as cascas de bananas que voavam de dentro dele. Alguns até 
atiravam nacos de rapadura. Era a glória quando conseguíamos algum. Fazíamos 
cortadinhos das cascas e cozíamos na caçarola com farinha de mandioca. Ficava tudo 
muito especial. Fica provado assim (para mim) que um estômago faminto fica satisfeito 
com um banquete de formigas tanajura assadas e de sobremesa, uma limonada com sal. 
Na infância, nosso banho semanal aconteceria uma vez por semana quando íamos com 
mamãe levar as trouxas de roupas para lavar na beira do rio. 

O mano Neco levava na garupa minha irmã caçula de 6 anos e eu ajudava 
também carregando uma trouxa de roupa. Chegando lá já estavam as outras lavadeiras, 
ora falantes, ora cantando e rezando. Comíamos maracujá, pegávamos peixe com as 
mãos, assávamos e comíamos tudo que podíamos. Ao fim da tarde, quando o sol se 
fazia menos queimante, voltávamos para a favela.  

Um dia estávamos quase sem comida e sem resistência física para irmos com 
nossa mãe lavar roupas. Ficamos em casa brincando com nosso cachorrinho, Rolinho, e 
nossos ossinhos que serviam de brinquedos. Mamãe sempre nos recomendava ficar 
dentro de casa para não sermos recolhidos pelo Jipe do Juizado de Menores. Naquela 
época recolhiam as crianças para doarem as famílias onde serviriam de serviçais sem 
ganhos, sem história, sem escola, e a grande maioria sem identidade. Nesta tarde que 
ficamos em casa ouvimos o toque barulhento do trem e corremos para os trilhos para 
recolher as cascas de bananas e ver se vinha algum “naquinho” de rapadura. De repente 
sentimos umas grandes, umas vozes ásperas a nos empurrar para dentro de um carro 
onde já haviam muitas crianças chorando e gritando pelas mães. Ficamos ali também 
gritando, chorando e chamando. Olhávamos longe para ver se mamãe aparecia para nos 
salvar. E nada de mãe... e o trem se afastava lentamente e o furgão que nos levava, 
também.  

Após este golpe, de sermos roubados de nossa mãe, veio o pior para todo o 
sempre (isso eu pensava) pois o futuro já me aguardava com golpes mais violentos e 
degradantes. O juizado nos separou sempre, cada um foi para uma casa, e de nossa mãe 
só fiquei sabendo três dias antes de vir para o Rio Grande do Sul. Soube que ela estava 
muito doente e chorando por nós. Meu irmão mais velho, o Neco, fugiu da casa onde 
estava e foi a feira de Caruaru procurar comida, me contou da mãe e queria que fugisse 
com ele e fosse para casa. Mas não havia jeito, estava presa por uma cordinha ao braço 
da senhora que foi comprar roupas para a viagem que eu faria. Comprou três 
vestidinhos, uma boneca de pano, um chinelo e um tamanco. 

Assim, já estava pronta para viajar, mas não preparada. Comecei a chorar 
baixinho com sérios pressentimentos de que nunca mais veria minha mãe e meus 
irmãos. E assim foi. No aeroporto de Recife eu olhava a cada rosto de mulher para ver 
se era minha mãe. O pássaro de aço alçou voo e lá me fui com muito medo e terror, pois 



não havia andado nem a cavalo na vida, agora tinha de andar pelos ares sem ter asas. 
Viajei sob responsabilidade do comandante da Cia área Cruzeiro do Sul e da comissária 
que não tirava os olhos de mim, pois foi avisada que eu poderia fugir. Fora do avião em 
São Paulo eu andava sempre no colo de um deles que não sabiam o que fazer para que 
eu parasse de chorar. Me largaram deitada num banco de espera e eu fiquei ali com a 
comissária me dizendo que tudo daria certo. Como acreditar nela com o corpo doido, 
sentindo uma coisa estranha me consumir de tanto tremer? Era o frio que eu não 
conhecia, dor no braço pela vacina arruinada e a saudade e falta de minha mãe. A dor na 
alma paralisava minha vontade de sobreviver.      

O avião retomou seu rumo até Porto Alegre e eu ali, sempre temendo o 
desconhecido e chorando, parecia que tinha uma Catarata das Sete Quedas d´água 
dentro de mim. Quando o avião parou na pista todos desceram, menos eu. Fiquei com o 
comandante, no colo dele soluçando até que ele me disse: olha ali teu pai, Romeu, está 
subindo a escada pra te buscar. Parou o soluço, parou o choro, parou tudo para dar lugar 
ao espanto. Pensei: meu pai?! Se estivesse no chão garanto que criaria asas e voaria sei 
lá pra onde. Ninguém merece ver um pai bêbado e morto esperando a gente chegar de 
viagem depois passar tanta dor. Nem eu! Mas... eis que seu Romeu assim se apresentou: 
Oi minha filhinha, eu estava te esperando. Fiquei quieta olhando para aquele homem de 
jeito bondoso e fala mansa e fui pro colo dele com a trouxinha de roupa e a boneca de 
pano. 

Naquela época, outubro de 1959, o Salgado Filho ficava um pouco mais distante 
de Porto Alegre. Os arredores tinham mais mato e escuridão. Quando entramos no carro 
do suposto “pai” ele disse-me que já chegaríamos em casa. Eu não chorava mais tanto, 
mas a alma doía muito, a saudade sufocava. Acho que só o céu, com minha mãe feito 
santa como sempre me pareceu, me tiraria aquela gastura. Chegamos em Porto Alegre, 
na rua dos Andradas, entramos num cubículo chamado elevador que levou uma 
eternidade para chegar ao 10° andar. Ele mexeu a campainha e uma mulher de olhar de 
pedra e feições contraídas olhou para ele, olhou para mim e disse sem a menos 
cerimônia: isto aí é gente? Isto que tu chamas de filha? Aquilo não era mulher, era a 
mais autentica encarnação da Cruela, lembram?  

Enquanto isso o medo foi se apossando novamente de mim, como a me dizer: 
nada está tão pior que não possa ficar péssimo. E foi ficando. A dona Dalvanira (era seu 
nome) me levou pro banheiro, tirou-me a roupa, pegou uma tesoura e num lance só 
cortou toda minha cabeleira. Fiquei parecendo um indiozinho que se perdeu da tribo. 
Me deu um banho com uma escova dura me enchendo de nomes e palavrões 
depreciativos. Sei que sou uma última flor Lácio inculta, feia, preta e tudo mais, mas me 
reduzir a nada seria correr o risco de os outros não terem mais tributos ofensivos para 
me desclassificar. Me deixou na banheira com aguar de fria de castigo, assim do nada e 
foi numa loja as 9 horas da noite comprar uma camisola e mais dois vestidos pois estava 
fria a noite e a noite de minha alma prometia mais frieza. Fiquei ali por uma hora, penso 
eu, toda murcha, fria e vazia de tudo. Ela voltou, me vestiu sempre desenrolando a 
língua para desaforar-me e me levou para a despensa da cozinha onde mostrou a lixeira 
do prédio, abriu a porta e jogou tudo que eu tinha naquele lixo. Até a boneca de pano 
que tinha ganhado da sogra dela em Recife. E frisou com ênfase terrorista, se tu não 
parar de chorar  tu vais amanhã para este mesmo lixo. NO quarto dormi no chão pois 
não conhecia cama e tinha medo de cair ou que a cama quebrasse.  

Na manhã seguinte, aconteceu a maior e mais dolorosa demolição de um ser 
infantil. Foi a partir daí que perdi minha infância. Minha vida passou a ser 
verdadeiramente esfacelada, Fui estuprada da forma mais sórdida que se possa imaginar 



e a partir daí passei a ter nojo do meu corpo, vergonha de olhar as pessoas, nojo de sexo 
e raiva de homem. Eles tinham serviçais homens e mulheres, pois produziam bolos, 
doces e guloseimas para festas e casamentos. Um dos serviçais me fez o favor de me 
fazer ter desprezo por mim, pelos outros, pela vida enfim. Se esqueci? Superei em parte, 
mas para mim era como se todo mundo soubesse. 

Poucos dias depois descobri os planos da mulher do seu Romeu, que não tinha 
voz ativa na casa. Ela tinha duas filhas em Erexim e uma delas estava  em Porto Alegre 
ganhando nenê, mas ele morreu. Ela já tinha uma menina de um ano e meio de idade e a 
velha mandou ir com ela para Erexim como babá da criança. Um dia vou achar esta 
criatura pois sei seu nome e sobrenome. Já é uma pista para encontrar um fio da minha 
história. Lá nesta casa em Erexim eu apanhava todos os dias porque eu chorava e 
porque a criança chorava. Cuidava dela e de uma ninhada de 10 coelhos. Tinha 
Cozinheira, doméstica e jardineiro e eu era a babá do nenê e dos coelhos. Isto com 10 
anos incompletos. Uma noite ela me deixou no quartinho escuro embaixo da escada e eu 
passei a noite tentando auto-alfabetizar-me, pois queira escrever uma carta para minha 
mãe. Consegui ler sozinha e a escrever também, mas não soube mais nada de mamãe. 
Penso que ela deva ter morrido de tanta dor e desgosto por ter perdido tudo tão nova na 
vida. Hoje, posso garantir que sempre senti, em todas as etapas da minha vida, a falta 
dela. Oh, como sinto saudades da filha que nunca pude ser pra ela. Isso teria me ajudado 
a ser uma mãe melhor para meu filhos Jerônimo, Jônia e Lina Júlia.  

A mulher de Erexim que me adotou disse que me levaria para o internato se eu 
não parasse de chorar. Ela não sabe o bem que me fez, pois estava cansada de ter a 
cabeça cortada pelos saltos de seus sapatos.  

No internato, “Lar da Menina” éramos mais cem internas, mas eu sempre 
apanhava por nada, pois não tinha ninguém que viesse me ver e ver meus ferimentos. 
Não me davam acesso a aprendizado de musica e artes porque eu era um ser estranho e 
incapaz. Só me deixavam jogar vôlei porque eu destacava e gostava muito de esporte  e 
eles precisavam de mim. 

De lá fui expulsa aos 17 anos por injustiça, juntamente com outras três meninas. 
Não arrumava emprego nem de doméstica pois o padre recomendou às famílias que nós 
não prestávamos. As freiras me chamavam de mulher da vida, prostituta, ser inútil e 
negra suja. O bulling de hoje seria um carinho e elogio para nós. Eu sei que hoje muitas  
mulheres se envaidecem ao serem chamadas de peguetes, piriguetes, mulher melancia e 
tudo mais. E daí? Eu sempre fui rotulada de prostituta, puta com fator para me 
desvalorizar. Fui tudo isso na cabeça deles, sem nunca ter sido na vida real. 
Oportunidades de o ser nunca faltaram, mas hoje percebo que não nasci para coisa, 
mesmo sendo profissão.  

O pior preconceito que sofri, além de ser de origem duvidosa, foi o racial, da cor 
da pele, que destoava dos outros, todos branquinhos aqui do RS, imitação de lord 
nórdicos. Não lembro de nenhum lugar onde passei, estudei, trabalhei e morei que não 
tenha sofrido discriminação. Sempre. Até minha diretora me chamou de negra suja e 
incompetente. Incompetente doeu mais do que os adjetivos de negritude.   

Quando sai do internato ao 17 anos fui para o juvenato de Marau, cidade de 
colonização italiana, todos branquinhos.  Fui com a ajuda de uma freira caridosa que foi 
como uma mãe para mim. Saí de lá aos 19 anos, também expulsa, pois era companhia 
inadequada às outras aspirantes à vida religiosa. Melhor não dizer o que penso disso. 
Fiquei lá por Marau onde tive meu primeiro emprego remunerado. Antes disso, foi só 
exploração desumana disfarçada de caridade cristã. Trabalhava na Radio local desde as 



seis horas da manhã. Eu era um tipo “faz tudo” pois começava lavando o chão, 
passando pela programação e datilografia dos programas musicais, e mais 30 minutos 
por dia na locuação. Neste período ocorriam fatos que meus olhos, ouvidos e percepção 
deviam ignorar. Ignorei, mas um colega não. Quem perdeu o emprego? Eu, só podia. O 
padre que era o gerente ficava de desfrute com a secretária, todos sabiam, mas quem 
pagou a conta fui eu. Fiquei desempregada, doente, sem ter o que comer e fui internada 
no hospital por 12 dias, só para me alimentar. 

Foi neste período que alguém percebeu minha presença no mundo, sem se 
importar se eu era preta, branca, se tinha origem nobre ou plebeia. Pode? Tanto pode 
que com o andar da carroça saímos da amizade e fomos para o namoro. Foram os dois 
anos  mais felizes da minha juventude porque, veja só, quando iria imaginar dizer que 
também tive um primeiro amor? Nem em sonho. Mas, conspirações alheias a nós, 
parentes dele, quando souberam que aquilo podia dar em casamento, trataram de agir 
com motivações absurdas. Abortaram nossos sonhos. Se me casei? Claro, até porque na 
época, viver junto como hoje, era crime e dava expulsão da cidade. Putas, amantes 
clandestinas, pessoas que não apoiavam a ARENA., eram banidas da cidade da noite 
para o dia. Tudo muito rápido e sem direto a questionamentos. Então casei com outro a 
despeito de todos meus argumentos contrários, casei grávida, por eles (os outros) tive de 
me casar.  

Abortaram-se assim planos e sonhos próprios dos 24 anos, mas vieram outros. 
Faculdade, concursos públicos, filhos (estes eu teria mesmo sem casamento legal) mas 
como dizem: “as estrelas não estão tão longe que não podemos alcança-las”. Trabalhei 
na prefeitura como concursada, como professora estadual concursada, porque de outro 
jeito jamais seria possível.  

Quando percebi que o alcoolismo fazia parte da vida de meu marido não deu 
mais, não aguentei, lembrei de meu pai e tudo foi pro beleleu. Mais uma vez sucumbi 
mas não me estatelei, peguei meu filhos e segui a vida. Meus filhos... eles não sabem, 
mas foram responsáveis diretos pelas minhas retomadas de vida, pois sei que se são do 
mundo é porque eu os fiz. Eles estão felizes, eu fico mil veze mais. Só de lembrarem 
que eu existo já é glória, seja qual for a trajetória e o sacrifício que uma mãe fez e faz 
para cria-los. Tive na vida perdas, ganhos e danos, mas afetivamente fui muito mais 
amada do que pude amar. Isso me deixava, sempre que era possível, sentir-me um 
bocadinho feliz. Hoje sou feliz por decisão pessoal, porque aprendi a mar sem 
cobranças, aprendi a conviver e aceitar as diferenças e o melhor de tudo, aprendi que  
perdoar é a verdadeira garantia de felicidade.e do bem viver. Não me delongarei mais, 
não por falta de assunto, mas por limites de páginas solicitadas. Não citei nomes reais, 
além dos meus filhos, pois não quero cometer injustiças nem para o bem nem para o 
mal. Não quero ter mais contas para pagar neste mundo que aprendi amar pela teimosia.  

Depois que eu fui roubada de minha mãe, sempre sofri preconceito e 
discriminação de toda natureza. Agressão física, tenho as marcas até hoje, mas nunca 
foram as mais doidas. As mais doidas e marcantes foras a psicológicas e afetivas. Pelos 
preconceitos e discriminação, sempre perdia boas oportunidades e até casamentos, pois 
alegavam que eu não tinha classe social e nem origem conhecida. Eu tive de criar 
minhas próprias oportunidades sob pena de sucumbir na vida. Mas muitas pessoas me 
ajudaram chegar até aqui, e não foram poucas. Tenho-as guardadas  na saudade e no 
reconhecimento. Aquelas que me reduziram a uma simples ameba com epidemia, desejo 
que um dia consigam entender que só o amor constrói e nos torna mais humanos. Amar 
a si e aos outros sempre será questão de sobrevivência. Tudo de bom que passei e tenho 
na vida foi sem dúvida fruto destas pessoas através de uma força maior, que uns 



chamam de força cósmica e eu chamo de Deus. Ele deu-me meu bem mais precioso que 
tenho, meus filhos, cujo olhar ou silencio falante, aliviam meus ais, como a me dizer, 
mãe que bom que você existe.  

Atualmente, ando bem devagar, até porque nunca tive pressa como o Almir 
Sater. Sempre vivi assim, sou lenta, quase parada e quando andei pra frente foi pelos 
sopapos da vida. Devo a acrescentar que sou lenta para agir, mas rápida para pensar e 
tentar soluções mirabolantes e até realizáveis. Pela vivencias, experiências e 
aprendizados, tenho a impressão que vivi mais de 100 anos, o que  não condiz com 
minha idade cronológica de 64 anos. Então penso que esta maturidade poderá me levar 
mais longe. Duvidar, quem há de? Nem eu acredito, mas tenho saldo positivo.  

      

 


