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o abuso

, eu já ti nha vin te e tan tos anos e a úni ca ima gem 
que me po voa va a men te com pa vor e ab je ção era aque le ho-
mún cu lo, co xo, re les, vil, de sa pa re cen do no quin tal de ca sa 
co mo se na da ti ves se acon te ci do, mui tos anos se pas sa ram, 
eu já per di as con tas, por que as tra gé dias po dem ter acon te ci-
do há tan to tem po, mas a gen te pen sa que foi on tem, mui tos 
anos se pas sa ram e não con si go me des ven ci lhar da que la 
ce na tor pe, do ho mem co xo, re les, vil, as que ro so e mau, 
aque le pro je to de ho mem que di zia ter no me de rei, eu o 
ve jo ain da atra ves san do a cer ca de bam bu de pois de ter es-
ten di do mi nha cal ci nha que ha via la va do às pres sas, co mo 
quem quer apa gar os ves tí gios de um cri me e de sa pa re cer 
no breu da noi te, mas ali era dia, um dia sem fi m em mi nhas 
lem bran ças, e eu, sen ta da no tan que, so zi nha, em be bi da na 
água tur va es tan ca da pe la ro lha, ain da o acom pa nhei com 
meus olhos de me ni na de seis anos sem sa ber o que fa zer 
com aque le lí qui do es tra nho que ele dei xou em mi nhas co-
xas ma gras, de pois de tan to tem po eu ain da sou a mes ma 
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ou sou ou tras, não sei, ten tan do en ten der aque le ho mem 
es pú rio e que, pri van do de nos sa in ti mi da de, agiu à so ca pa, 
e ago ra é es se ice berg in tro me ti do em mi nhas re cor da ções, 
eu de pois de tan to tem po, em ou tro tem po e ou tro lu gar, 
ain da te nho mi nhas ci ca tri zes, meu de se jo do não-per dão, 
ob ser vo aque le ser ig nó bil e sua ba ba pu si lâ ni me e na da se 
com pa ra à sua ani ma li da de, ao seu de sa ti no de — ho mem, 
não! — ob je to mas ca ra do e su til em sua ig no mí nia a pa rir o 
abu so, a fen da na al ma, a sel va gem in cur são pe lo ter ri tó rio 
não-seu, ele fa zen do de mi nhas per ni nhas miú das, de meu 
cor po sem pe so um cor re dor do pra zer in sa no e eu sem sa-
ber o que fa zer, per di da no es cu ro e no de sam pa ro, mi nha 
mãe fri tan do ba ta tas, o quin tal de ser to, trin chei ra da que les 
de dos cri mi no sos que sua vam um suor mias má ti co e meu 
cor po de me ni na pa re cia uma mon ta nha de chum bo e um 
pe so nos meus bra ços que não dei xa vam con ter o seu fu ror 
e ele me pi sa va com seus olhos de ser pen te, ino cu lan do o 
ve ne no que de fl o ra va meu ser in gê nuo e ele foi em fren te, 
sel va gem, che gan do aos es ter to res, ao es tu por, e eu não re-
co nhe cia aque les ges tos, aque les afa gos, os olhos re tor ci dos, 
a bo ca tor ta co mo tor tas são suas per nas se cas, sem vo lu me 
e sem mo vi men to, suas per nas pu ni das por Deus, um es que-
le to no jen to e de pou cos pê los e ele ins cre ven do aque le ce-
ná rio em mim, en quan to den tro de ca sa a co zi nha com seus 
ba ru lhos do més ti cos, de fri tu ras e co zi men tos aba fa vam a 
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sua res pi ra ção, pois um cor re dor imen so nos se pa ra va da 
al ma da ca sa, a ale go ria ma ca bra de seus ges tos e aque les 
pou cos mi nu tos cra va ram uma eter ni da de de som bras em 
mi nha vi da, e mi nha mãe nun ca des co briu por que eu to ma-
va ba nho na que le tan que, nun ca sou be por que o ho mem 
que veio al mo çar com a gen te saiu sem se des pe dir, a água 
me quei ma va as co xas que ar diam, as co xas vul ne ra das, o se-
xo pre co ce men te avil ta do e eu imó vel, sem for ças, re ce ben-
do a dis per são no jen ta de um ja to es qui si to, ja to sem vi da, 
des per di ça do por mãos que me passeavam em mo vi men tos 
es tra nhos, in ter mi ten tes, foi quan do eu sen ti suas mãos ru go-
sas to ca rem, ás pe ras, a mi nha cin tu ra fi  na, a bar ba ras pan do 
mi nha nu ca, a he dion dez de seus ge mi dos qua se re pri mi dos 
pa ra não se rem no ta dos, a ex pres são vul gar num ros to ca da-
vé ri co, o me do nho ser me com pri min do e eu pa re cen do 
me nor que tu do na que le mun do es tra nho, eu imó vel, ele 
fe roz, com sua te na ci da de es tro pia da, a ter ra em bai xo do 
tan que re vi ra da pe los seus pés que se agi ta vam e o chei ro de 
bar ro se mis tu ran do ao seu mau há li to, sua cin tu ra for çan-
do a mi nha, o seu olhar per di do num pon to dis tan te, ele se 
in fi l tran do co mo uma bra sa in can des cen te e o si lên cio da 
ca sa qua se va zia era que bra do pe los sons da fri gi dei ra es cal-
dan te, pe los res pin gos da gor du ra, a ba ta ta in can des cen te, e 
ele se mo via, se con tor cia co mo uma bes ta-fe ra, inex pli cá vel 
pa ra os meus seis ani nhos, eu ali, não-cúm pli ce, acan toa da, 



ronaldo cagiano

2 2

o abuso

iner me, fe chan do os olhos pa ra não ver o pior, ele pa rou de 
res pi rar, os den tes ba tiam, eu caí sem mo vi men to no tan-
que que já co me ça va a en cher-se de uma água fria nu ma 
ma nhã qual quer de ju nho e ele, sô fre go, co mo quem quer 
apa gar os ras tros, la van do mi nhas cal ci nhas e in do em bo ra, 
a mi nha von ta de de gri tar, e a fal ta de voz, e o me do, e o 
de sa fi o, eu não que ria ser de vo ra da, os seus de dos frios fi  nal-
men te fo ram em bo ra, não con se guia abrir os olhos, só ou via 
a água cain do e tu do de sa ban do so bre mi nha ca be ci nha in-
fan til, eu no dia es cu ro, mais es cu ra é a man cha cres cen do 
den tro de mim, eu no dia es cu ro co me ça va um la bi rin to 
sel va gem, so li tá rio, ca mu fl a do, com me do das coi sas, das 
coi sas que eu não sa bia ex pli car, era 1974, e de pois fi  quei 
sa ben do que na que le ano o Brasil ti nha per di do a co pa e 
Nixon re nun ciou à pre si dên cia dos Estados Unidos, mas 
eu ha via per di do mui to mais, eu ha via per di do um mun do 
imen so den tro de mim, as gar ras do ho mem co xo e ab je to, 
as que ro so, mau e su jo ha viam dei xa do suas mar cas da ca rí-
cia ao aves so, do con ta to ilí ci to, do gol pe im pu ne, o susto, 
a mar ca, a dor, a man cha, o se gre do, quan do abro os olhos 
só ve jo aque le ser repugnante

(e na que le mo men to — em que eu acha va que nin-
guém ha via per ce bi do es sas coi sas — car re go a sus pei ta de 
que a vi zi nha dos fun dos de ve ter vis to tu do, pois eu a fl a-
grei, vis lum bran do da cer ca que di vi sa va os nos sos quin tais. 
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Deve ter per ce bi do, eu não sei, a clan des ti ni da de do ato, 
sua im pu re za, o do lo, a con tra rie da de a meu mun do, sim, 
aque la vi zi nha que qua se não fa la va com a gen te, aque la 
mu lher es tran gei ra, de no me es tra nho, Ruhtra, sim, es se 
era o no me da vi zi nha in dia na que viu tudo.)

aque le ho mem que chei ra va es tra nho co lo can do 
mi nha cal ci nha la va da na cer ca de bam bu, a bi ci cle ta 
que ele ten ta va pe da lar com pres sa, pa ra sair lo go sem 
dei xar ves tí gio, se não a cal ci nha mo lha da e a cer te za de 
mi nha bo ca fe cha da. Ele sai sem ne nhu ma ex pli ca ção 
pa ra os que fi  ca ram, e ele pros se gue, co mo um vul to, 
atra ves san do, co xo, a hor ta lin dei ra da nos sa vi zi nha e 
a cor ti na de fo lhas do quin tal, em pur ran do a sua Bristol 
en fer ru ja da, até ga nhar o por tão em so bres sal tos, e, já no 
se lim de cou ro ra cha do, dis pa rar até ser en go li do pe la 
dis tân cia, mas eu ain da o vi atra ves san do o pon ti lhão até 
di mi nuir, di mi nuir, e não ser mais que uma noi te lon ga 
cres cen do den tro de mim, e meu olhar se per den do na-
que las ima gens con tur ba das que per tur ba riam meus dias 
até ho je, só se ria des via do quan do vi rei meu ros to em 
di re ção à por ta da co zi nha, de on de res soa va a voz de 
mi nha mãe cha man do pa ra o al mo ço que co me ría mos 
jun tas e so zi nhas, sob um si lên cio de ora tó rio, en quan to 
eu es con dia a dor de mi nha vi ri lha in fan til que ar dia em 
cha mas, co mo uma geo gra fi a im pú be re, so fria o agra vo 
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do mús cu lo clan des ti no, co mo a ter ra vir gem ero di da pe-
las enxurradas,

, só ho je eu dou con ta des sas coi sas, só ho je dou con-
ta de di zê-las, co mo não sen ti, por que fui traí da em mi nha 
ino cên cia e, jus to ago ra, quan do a ca sa dos trin ta anos es tá 
pa ra inau gu rar-se em mim, ago ra sou eu mes ma pen san do 
no lu gar da crian ça que não con se guiu es bo çar na da dis-
so que per ce bo ago ra tão dis tin to e diá fa no, ao ca ta pul tar 
meus pen sa men tos pa ra aque le dia e, co mo ca cos de um 
vi tral, jun to as pe ças e sin to ver go nha da mi nha não-rea-
ção, da mi nha com pla cên cia ino cen te, ele era meu tio, de 
co mo eu gos tei e não sou be que era a sel va de hor ro res sur-
gin do do pân ta no in ter no da que le ho mem a me coop tar 
sem que eu sou bes se de pe ca do, de mo ral, da ló gi ca dos 
sen ti men tos usur pa dos, dos des tro ços de cor pos es bu lha-
dos, sim, eu ho je te nho no jo, ver go nha, náu sea e uma im-
pos sí vel dis tân cia psi co ló gi ca, mas to do es se as co nas ceu 
da exa ta me di da da com preen são do que é ca paz um ser, 
o seu igual, e me aba tem e me cons tran gem as ten ta ti vas 
de re pro du zir nas bo ne cas a sen sa ção do afa go ilí ci to, da 
ca rí cia im pró pria, da vio la ção do meu cor po ex pos to às va-
ci la ções de uma car ne que não lhe era gê mea, de um nir va-
na uni la te ral ar ran ca do con tra os par cos do mí nios de uma 
in fân cia des po ja da, sem ma lí cia e sem ar mas, fra gi li za da 
por aque le ho mem que ti nha o mes mo san gue dos meus.


