
AMOR ADOTIVO

Por Fabiane M. Borges

Eu chegava no lixão de humanos – a fotografia da exclusão – a foto de Sebastião, Salgada!! Um

quartel  de degeneradas,  alcólatras,  expresidiárias,  maltrapilhos de todas  as  tribos,  as obesas,  os

desvalidos, as estupradas, as incendiárias, as traficantes, os drogados, os perdidos de todas as laias,

uma só classe, pobres todxs pobres!! Eu ia todos os dias na instituição na área das mulheres saídas

da prisão.  Recém saídas  da prisão  com o mundo pela  frente,  eles  chamavam isso de  “fase  de

adaptação”.  Era  projeto  do  município  de  São  Paulo.  E  ali  passavam de  três  a  seis  meses  até

conseguirem emprego, alugarem uma casa, bem antes do bolsa família. 

Os psicodramas pareciam rebelião, e eram. Só que contidos pela demarcação da cena, do espaço, do

tempo e da hierarquia. Eram revoltadas as desaforadas!! E ai de quem mandava bilhetinho para o

outro lado, a laia dos homens sem perna e sem braço, que por sua vez tinham outra categoria, com

muito mais polícia, e eram cheios de tesão. Se pinduravam na janelinha atraz de um aceno, um

regalo, um flerte qualquer. Mas ali o tesão não era considerado sentimento válido. A sexuadlidade

era separada do corpo, como a alma é separada do corpo, como o pensamento é separado do corpo,

como o corpo é só o corpo e tinha que cumprir seu adestramento.

Um dia eu estava sentada na minha mesa, que eu dividia com a assistente social, e chegou a mulher

estrupiada, toda rasgada e cheia de dor. Tinha acabado de ser estuprada perto da Estação da Luz, por

três homens, ela disse, três homens. A primeira pergunta da assistente social foi: _ O que você

estava fazendo de madrugada sozinha? Fiquei em choque, e quando vi a mulher tentando explicar

fui direto para o abraço. Lhe abracei com força, com emoção e perguntei se tinha fome, se tinha

sede, se tinha dor, se tinha médico. Eu quero ficar aqui. Estupradas não é nosso departamento, disse

a assistente social. Mas essa assistente social era sem coração. A mulher era mais um número, mais

um vexame público, mais uma adesão que precisava de negociação, e essa burocracia endurecia o

coração da assistente social. Comprei a briga: ela fica!! Ficou, mas isso representou o começo do

meu fim dentro do cárcere dissimulado. Já não chegava as rebeliões do psicodrama, agora compra

briga por puta estuprada?!



Esses meses de trabalho na tal insituição de readaptação foi mais árduo do que os anos trabalhando

nas ruas, com moradores de rua, com adolescentes em situação de risco psico-social, com ocupação

e despejo de sem teto e sem terra, porque lá se sabia o que se queria, enquanto que na instituição

não tinha papel certo nem da polícia, ela não era montada, nem tinha arma, eram só os números que

eram de gelo. _ Número 137 pode passar.

_ Você quer colocar todo mundo aqui dentro?

_ Cada uma não é todo mundo.

_ Não temos espaço para todas!

_ Então tem que fazer um puxadinho ali atrás.

_ Você não vai durar aqui dentro!

Ah, mas isso eu tinha certeza. Olhei no fundo do olho por trás do óculos da assistente social sem

coração e disse meio sem noção, teu óculos está sujo, larguei um lencinho de papel que tinha na

minha mesa, na mesa dela. Levei a mulher embora – Já foi na médica? Tem pão e banana aqui na

cozinha. 

No outro dia reunião. Foi dada a queixa contra mim. Os psicodramas já estavam indo longe demais

e  as  presidiárias  iriam  acabar  fazendo  uma  rebelião.  Mas  isso  não  é  uma  prisão!!!  Afirmei

perimptorimente com o livro do Foucault (Vigiar e Punir) na mão, como se fosse uma crente com a

bíblia, com o escudo de Deus. Coloquei o livro na mesa, e ali deixei pra sempre. E a estuprada? A

estuprada não é uma condenada. Ela é uma vítima! Vítima de um estupro, e podemos recebê-la até

poder encaminhá-la. 

Decidiram que não iam me despedir, mas eu estava já sob suspeita de incitadora de rebelião. E com

muitos olhos em cima, continuei fazendo o que nunca tinha sido feito lá até então, terapia de grupo

com psicodrama. Mas na real, eu estava fazendo análise institucional. Foucault esquecido em cima

da mesa era já uma intervenção clínica. Uma cena. 

Os  dias  eram assim.  Um depois  do  outro.  O  pior  emprego  da  minha  vida.  As  pessoas  eram

penalizadas por serem pobres, sem saída. E isso me dava insônia. Não dormi direito por todos os

meses que trabalhei ali. Virei monotemática. Meus amigos se juntavam na minha casa, ou num bar

para beber e relaxar, a conversa era mais ou menos assim, pelo que me lembro:



- Você viu o último filme do Lairs Von Trier?

- Não, mas ouvi falar que é a história de uma mulher que está fugindo e chega numa cidadezinha e é

escravizada pelos moradores, e por fim estuprada diariamente por todas as pessoas da cidade, que

nem lá onde eu trabalho...

_ A última performance da Zurita foi incrível. Ela estava toda atada com um elástico apertado,

tentava se desvencilhar do elástico, mas quando ia sair o elástico grosso puxava ela para o centro de

novo.

_ Sim, vi! É a mesma coisa que acontece lá onde eu trabalho...

E assim era.  Monotemática,  insone,  sentindo-me psicóloga de uma lixeira  humana. É aqui que

depositam o lixo humano? É, sim senhor (a)! 

Todo dia era a mesma coisa. Cada dia um impedimento maior que o outro para tentar despenalizar a

pobreza.  Era  simplesmente  revoltante,  não  se  podia  sorrir.  Um  grupo  de  mulheres  rindo  no

psicodrama  ativava  a  paranóia  dos  trabalhadores  locais,  da  coordenação,  das  encarregadas  da

cozinha,  que  achavam  que  era  escárnio.  As  mulheres  se  soltavam,  estavam  falando  das  suas

trepadas,  dos  seus  primeiros  tráficos,  dos  seus  primeiros  roubos,  das  suas  primeiras  crias,  das

últimas, dramatizavam as coisas mais importantes que fizeram na vida, mas isso parecia demasiado

ousado para um sistema panóptico com ouvidos grosseiros demais. 

As mulheres da casa específica que eu trabalhava, que era dentro de um sistema panóptico gigante

que abarcava mais de 20 casas de excluídos de todas as laias e gandaias,  não podiam rir, lá bem

perto do metrô Santana!! Até tirei do meu currículo. O único lugar que trabalhei que rir equivalia à

pena  de  expulsão.  O  riso  também estava  separado  do  corpo.  E  a  fofoca  das  mulheres  para  a

coordenação era a maior de todas as bençãos. Havia uma espécie de recompensa: as fofoqueiras

ganhavam as melhores  oportunidades,  empregos de faxineira  de alguma empresa,  limpadora de

vidro de algum shopping, ou gari de rua para a prefeitura, tudo passava por ali, e as que faziam

pacto com a “coordenação” na delatação eram  encaminhadas para os “melhores” empregos. 

Por  isso  o  psicodrama  virou  um  risco.  As  mulheres  desconfiavam  de  qualquer  ideia  de

espontaneidade  ou  de  cooperativa.  A  mais  perversa  de  todas  as  espontaneidades,  era  as

cooperativas.

Nesse clima niilista de pobreza penalizada apareceu Davi. 



Chegou mãe e filho. Ela recém saída da prisão. E ao que se sabe, uma trepada qualquer no encontro

de presidiários engravidou de Davi. 

Davi tinha dois anos, caminhava e interagia como ninguém. Era a única criança da casa naquela

ocasião.  Uma  salvação.  E  eu  me  apaixonei  loucamente  pelo  Davi.  Isso  sim  foi  meu  fim  na

instituição, o derradeiro. Queria adotá-lo, de qualquer maneira. Resolvi falar com a mãe dele.

_ Vai fazer uma faxina lá em casa e traz o Davi.

_ Tá bom!

(Elas podiam fazer faxina na casa das instituídas).

Mas eu queria o Davi. E Davi me queria. 

Quando eu chegava no panóptico, Davi já estava me esperando no portão de braços abertos, feliz,

era o único cujo riso não afetava a estrutura e corria para me abraçar. Foi a primeira vez que pensei

em adotar alguém. A mãe era mãe de 6 filhos. Todos extraviados. Ela não conseguia sair da pobreza

que foi colocada. Era um desperdício. Mulher forte, grande, bonita, brava. Eu queria Davi e achava

que Davi me queria. Um amor adotivo. Davi queria me adotar. Davi iluminou tudo com sua cor de

carvão reluzente. Era negro reluzente. Seus dentes pequenos e brancos me faziam ficar vidrada.

Senti ali toda a maternidade nunca experenciada como relatavam tantas pacientes e amigas. Sem

dúvida aquilo era uma experiência nova, que me fazia pensar no futuro até lá na frente. Eu olhava

para Davi e tudo fazia sentido. Ele era tão inteligente. Ela já tinha dado tantos filhos. Nem sabia o

paradeiro deles. Era tão fértil e pobre.

Durante a faxina:

_ Sônia! Deixa o Davi ficar comigo. Você vai poder ficar sempre por perto. Eu prometo. Você vai

ser a mãe dele para sempre. Ele vai ter duas mães. Eu e você.

_ Eu não quero dar o Davi. Ele é o último.

_ Mas você sabe que ele é especial, que eu posso dar para ele condições dele ir muito longe na vida.

Eu quero isso e te prometo isso. Sem você sair da cena.

_ O Davi não está para doação.

_ E se eu te pagar. Quanto você precisa para recomeçar sua vida, e eu poder ficar com a guarda de

Davi? 

_ O que eu preciso você não pode pagar. 

_Quanto você precisa?



_ Eu preciso de muito mais dinheiro do que você tem. E se você me der o dinheiro, eu vou para a

justiça pegar ele de volta.

_ Sônia, esse é o assunto mais sério que eu já tive com alguém. É sério. Você  está conhecendo

minha casa, sabe onde eu moro, conhece meu marido, você sabe que eu posso amar muito o Davi.

Você sabe o quanto ele gosta de mim. Eu só vou cuidar dele. Você pode sempre estar com ele. Levar

ele para passear ou posar aqui com ele. Eu vou dar assistência total para ele. Só quero que você me

deixe viver esse amor adotivo, louco, insandecido. Ele me quer, e você sabe disso.

_Não!

E NÃO!!! foi o destino. E isso me deixou muito triste!!!

Conversa com o marido em casa: 

_Tenta esquecer isso!

_ Sem condições.

_ Você está obsessiva!

_ Estou!

_ O que vamos fazer?

_ Eu vou largar o trabalho. 

_ E o aluguel?

_ Você vai dar um jeito!

E assim foi.  Com tantos atrasos, com tantas faltas,  fui  demitida!!  Deixei o Vigiar e Punir para

sempre. 

_ Você sabe que não agiu corretamente.

_ Sim, eu sei, mas me apaixonei perdidamente por um amor adotivo.

_ Quero que você fique bem, você está deprimida.

_ Eu sei!

E assim passaram os dias, no que eu considerei a melhor coisa que fiz na vida, largar o panóptico. 

Mesmo tendo saído de lá, tinha vezes que eu via o virus da instituição entrar no meu sangue. Tenso.

Eu via o bicho microscópico entrando pelos meus poros, meu coração esfriando, eu desumanizando,

ficando com as feições da instituição, vendo números em forma de cubos de gelo. Minhas células



servindo de casinha para aquelas capsulinhas largar suas larvas lá dentro, para se procriarem no meu

DNA. Pensava nas minhas colegas de trabalho avaliando seus graus de contaminação. A assistente

social não está de todo perdida. Marisa está completamente contaminada. Julio tenta disfarçar, mas

não consegue, já se alastrou por todo o corpo. Já tem cara de instituição. Voz de burocrata.  A freira

me deixa mortificada, morro de medo dos seus pontos de vista. Ela bem poderia ter sido uma das

torturadoras da inquisição da ditadura. Ela adora isso. Ser a representante do vírus institucional, e

faz tudo em nome de Deus. Deve se autoflagelar quando chega em casa. 

A paranóia era tanta que eu recorria à imagem de Davi, como o único antivirus. Ele parecia um

super-herói  mirim.  Com  sua  espontaneidade  passava  por  todas  as  instâncias  daquele  sistema

prisional. Mas não era uma prisão. Mas era. Seu sorriso pequeno também tinha poder de atravessar

os poros das pessoas, e ali ele engatinhava um certo derretimento dos números de gelo. Davi me

salvava da paranóia e da infecção. Desesperava sobresaltada, coração batendo!

_ Porque você está chorando!

_ Porque o mundo é injusto demais. Eu não posso com ele. Deixei as mulheres sozinhas. Deixei

Davi sozinho. Quem colocaram no meu lugar?

_ Acho que você precisa de um banho de cachoeira. Vamos nos meter dentro de umas caixas de

orgônio. 

_ Me leva por favor. Eu preciso desintoxicar. Estou muito vazia. O mundo é horrível.

_ Eu sei!!

Não que ele entendesse a profundidade do meu amor adotivo. Mas ele entendia o suficiente para me

acolher, e isso era tudo que eu precisava, de acolhimento. Acolhimento e contenção. Muito sexo e

poder falar disso tudo. 

_ Eu quase fui pega pelo vírus. Quanto tempo mais eu resistiria?

_ O vírus cria proteção, você sabe. Com ele as pessoas não precisam sofrer como você está sofrendo

agora. 

_ Eu sei, ele se torna um mal necessário. Cria placa, gela o espírito. A eficiencia do trabalho vira

estatística. Várias mulheres conseguiram emprego. O dia inteiro trabalhando. Os filhos na creche

todo o dia. Ônibus lotado todo dia. Pouco salário e pouco tempo para se rebelar. Muito melhor

vender drogas. Muito mais saudável.

_ Você viu agora como é que funciona o sistema de doma. Ganhou profundidade. Sabe mais do que

se trata uma luta anti-institucional.



_ Como é possível dormir sabendo que as pessoas são punidas por serem pobres! Quero dizer. Eu já

sabia, mas pelo menos os moradores de rua podem ir e vir. Mas os lixões humanos. É insuportável.

Será que Davi pensa em mim ainda?

_ Você está pensando em ter um filho?

_ Não, eu só queria ser mãe do Davi. De mais ninguém. Eu juro. Ser mãe de um anti-virus mirim.

Um amor adotivo. 

Na cachoeira  começou uma fase de silêncio,  que durou alguns anos.  Era o tal  alargamento de

mundo. O lugar da lixeira humana dentro de mim, que estava tomando lugar. Nunca mais seria

possível pensar o mundo sem ela. Todas lixeiras humanas do mundo. E isso passou fazer parte da

minha perspectiva das coisas, tanto quanto não se pode esquecer o tamanho de um rio doce que vira

lama.


