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Parte Um

Trabalho sujo

O leão mata ou deixa viver. É um símbolo universal 
de limpeza.

Apoio a bolsa no aparador. Em frente ao espelho ajeito a gola 
do casaco, olhando para a poeira sobre sua superfície, realçada 
pela manhã luminosa. Quando finalmente olho para meu rosto, 
algo desvia minha atenção, num sobressalto, ouço meu marido 
esbravejar no jardim:

– O cortador de grama está quebrado! Está quebrado porque 
há pedras por toda parte! Desta vez, só desta vez, saí cortando 
a grama sem recolher as pedras, os ossos, os montes de merda! 
Eu só queria cortar a grama! Só CORTAR A GRAMA! – grita 
transtornado. 

Os vizinhos devem estar escutando. Que escutem! Já gritei 
coisas piores e já gritei bem mais alto. A raiva, por um momento, 
me aquece o fígado: Acéfalo! Quer ligar o automático e seguir 
trabalhando sem pensar, sem raciocinar. Muito fácil e confortável 
fazer apenas o que é agradável! Não suporto a arrogância de 
quem se dispõe somente a fazer o trabalho limpo. Como se 
dissessem: sou bom demais ou inteligente ou rico demais para 
esse trabalho banal, sujo, da burocracia, da política ou mesmo 
da faxina cotidiana. Como a Adriana, que vive dizendo: só sei 
ficar no meu escritório escrevendo..., referindo-se ao mundo de 
burocracia e canalhice que eu estou enfrentando para finalizar 
o livro, que ambas somos organizadoras, não apenas eu! Seria 
o céu ter o privilégio de ficar o dia todo isolada em uma bolha, 
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sem ter que conversar com toda essa gente hipócrita, estúpida 
e covarde! Mas não, alguém tem que fazer o trabalho sujo. 

Neste momento meu filho se levanta cambaleante da cama. 
Que gracinha você é assim descabelado! Dou-lhe um beijo e 
cheiro seu pescoço. Derreto-me toda até que ele, ao preparar 
sua xícara de leite, grita que o Nescau acabou ontem e que eu 
deveria ter comprado mais. Mal ele finaliza a frase e a diarista 
chega e toca a campainha. Por que é que ela insiste em tocar 
a merda da campainha se tem a chave? Faço sinal para que 
ela entre. Bons dias e mais queixas. Logo me arrependo de 
perguntar: Bom dia, Fátima, como vai? Perguntei por educação, 
mas a resposta é invariavelmente uma queixa, algo sobre o 
marido que ela carrega nas costas, sobre os filhos que estão 
doentes, os preços altos no mercado... por que todos reclamam 
logo de manhã? Olho para o cortador de grama abandonado 
no meio do gramado, metade cortado e metade sem cortar. 
Devia ter saído de casa mais cedo, antes dos outros acordarem 
ou me invadirem com seus problemas, suas queixas. As horas 
da manhã são perfeitas quando há um pouco de silêncio e paz, 
enquanto posso ficar um pouco sozinha, mas isso não dura 
muito tempo. Devo estar com TPM. Sinto-me injustiçada e 
sozinha. Seguramente estou com TPM. De repente, como se 
alguém tivesse cortado meus pensamentos com uma faca, 
entrevejo a sombra de um leão no muro do quintal. Apesar 
da irrealidade completa da cena, estremeço com a força da 
imagem. Segundos depois quem aparece é a minha cadela 
preta, abanando o rabo, vem lamber minhas pernas. 

E dessa maneira começa um novo dia. A manhã ensolarada 
ainda não secou as gotas de orvalho sobre as folhas dos 
filodendros do jardim. Frescor! Por um momento paro 
tentando registrar aquele vislumbre de beleza. Gostaria 
que meus quadros trouxessem exatamente esse frescor, essa 
umidade vegetal, mineral, molecular. As folhas do filodendro e 
as gotas de orvalho. A luz da manhã. Aquilo para mim faz mais 
sentido do que a ladainha sobre as pedras, a merda, o cortador 
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de grama, a burocracia do livro, a falta de Nescau ou o marido 
da diarista. 

Apesar do sol, trata-se de mais uma manhã gelada nesta 
cidade. Aqui não consigo cultivar abacaxis. Eles não crescem, 
como a maioria das plantas tropicais que insisto em cultivar.

Miguel está suado e de mau humor. As pedras – que ele 
não recolheu – estragaram o cortador de grama e a culpada 
sou eu. Por quê? Por que devo pagar sempre o pato e carregar 
as culpas da humanidade? Eu vim para expiar os pecados do 
mundo? Ele me acusa, já que as pedras são minhas, eu as 
trouxe comigo quando me mudei para o gelado pinheiral. Vim 
de carona com meus tios, trazendo uma pequena mochila de 
roupas, uma bacia de cerâmica com terra e bromélias plantadas 
e um saco de pedras. Um saco de seixos rolados, aquelas belas 
pedras de rio, que têm um formato perfeitamente arredondado 
de tanto terem rolado umas sobre as outras nas águas dos rios. 
Os seixos seriam utilizados – e foram – para cobrir a terra 
do vaso de bromélias. Caso eu os trouxesse já colocados sobre 
a terra, seguramente cairiam e rolariam pelo carro durante 
a viagem. Eu tinha, já naquela época, muita experiência em 
carregar vasos e plantas por aí, sabia o que estava fazendo. Meu 
tio sempre conta essa história, talvez por esperar que a maioria 
das mulheres trouxesse mais roupas ou sapatos. Eu trouxe 
plantas e pedras. E carregando mais esta culpa, a de ter trazido 
todas as três mil pedras do jardim, resolvo ir para o trabalho 
antes que meu atraso seja irremediável, me impedindo de dar 
a primeira aula. 

Sou professora universitária. Durante anos escutei: Você 
só dá aula ou também trabalha? Nunca soube exatamente o 
que responder. Existe um detalhe significativo para explicar 
o quanto este trabalho pode ser insalubre para mim: odeio 
falar em público. Tanto que demorei mais de dez anos para 
dizer: sou professora universitária. Dizia: sou arquiteta ou sou 
Arquiteta e Urbanista, quando estava querendo me valorizar. 
Meu pai enchia a boca para dizer: Minha filha é arquiteta. Quando 
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eu o ouvia falar isso, sentia-me constrangida. Depois que ele 
morreu comecei a repetir a mesma coisa, talvez com o mesmo 
tom, como que para parecer importante. Teve a fase de dizer: 
sou artista. Foi uma fase bem curta esta de sou artista. É o que eu 
queria dizer todos os dias, não para os outros, queria dizer isso 
para mim mesma, para todas as minhas células, a todo tempo, 
mas a vida cobra que a gente seja tantas outras coisas, que uns 
lados adormecem, hibernam, até para dar espaço para outras 
coisas importantes. A fase: sou mãe, acredito que aconteça para 
todas as mulheres que decidem ser mães e começa no hospital, 
quando a criança nasce e nunca mais um médico, enfermeira 
ou qualquer outro profissional da saúde chama você pelo seu 
nome. Todos dizem: mãe, seu filho precisa do aleitamento 
materno, depois precisa arrotar e assim por diante. O nome da 
criança está no prontuário do pediatra, mas o seu desaparece, 
vira mãe, a todo tempo. Depois isso vai se dissolvendo, quando 
as idas ao pediatra se tornam menos frequentes. E, na secretaria 
da escola, quando te chamam de mãe e todas as mulheres da 
sala olham, você já está tão acostumada a ser a mãe que, se um 
dia te chamarem pelo seu nome em um desses lugares, é capaz 
de você achar que cometeu algum crime hediondo ou coisa 
que o valha. Hoje falo ainda menos, apenas o necessário, para 
não ter que dizer a verdade: não sei quem sou.

Sou uma mulher de 40 anos em crise. A crise começou 
não lembro exatamente quando. Talvez no final do terceiro 
ano de casamento. Naquela época eu não acreditava mais 
que era possível ser casada e ao mesmo tempo ser feliz, ao 
mesmo tempo SER. A crise a que me refiro não é uma crise 
no casamento, falo de uma crise que não é de mais ninguém, 
apenas minha: minha crise.

Talvez a minha crise tenha começado bem depois, já com 
mais de uma década de casamento, quando o tempo esfriou 
repentina e drasticamente, fiquei doente, meus alunos se 
rebelaram contra mim e minha cachorra preta, uma pastor 
belga de pelos longos, quase morreu. Lembro-me de ter sido 
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apanhada por um vendaval, a sensação era a de estar no olho de 
um redemoinho, sem controle algum dos fatos à minha volta. 
Qual foi o primeiro evento que desencadeou todos os demais, 
não sei dizer, jamais soube. Sim, vivi esta vida acreditando que 
crise é sinônimo de oportunidade, mas naquele momento era 
apenas uma crise grande, negra, insolúvel. Mal sabia que era 
também o início de descobertas que mudariam minha vida de 
maneira profunda e definitiva.

Estou dirigindo há vinte minutos. A lentidão do trânsito 
contrasta com meus pensamentos, que despencam contínua e 
ruidosamente como as águas de uma cascata: como arquiteta, 
sei que sou capaz de fazer algumas coisas, como implantar bem 
um edifício e resolver suas questões fundamentais, mas, no 
processo, procrastino demais em momentos de indecisão. Isso 
não é demonstração de profissionalismo. Somos cobrados e 
avaliados pelo tempo que levamos para resolver um problema 
e eu, frequentemente, demoro mais do que deveria, questiono 
coisas que não deveria questionar, como as regras estúpidas 
de um condomínio. Acho que o mais complicado é que, como 
professora universitária, eu deveria, em tese, ensinar outras 
pessoas a se tornarem profissionais! Posso dar algo que não 
tenho? Sinto um desconforto constante em relação a isso. 
Divago muito mais do que gostaria. As pessoas não falam de 
seus defeitos... é ruim pensar neles, poderiam ficar embaixo 
do tapete do porão, mas não, os defeitos emergem quando 
menos esperamos, como cadáveres escondidos no fundo de um 
tanque. Não sei seguir normas ao pé da letra. Posso até seguir 
algumas regras, quando elas fazem sentido, mas, como na 
maioria das vezes as regras parecem não fazer sentido algum, 
minha tendência é a de não segui-las assim ao pé da letra... 
O fato é que sou uma transgressora natural. Não me orgulho 
disso. Costumo negar isso, encobrir com um discurso que beira 
o politicamente correto, pois como professora, às vezes, me 
sinto impelida a ser politicamente correta, o que é repulsivo. O 
fato de não seguir normas sempre me causou dissabores. Sinto-
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me uma completa inábil com as questões práticas da vida. Um 
engodo completo. Passo rápido demais numa lombada. Puta 
merda!

Ai, o que é isso? Uma pontada na barriga. Contorço-me. 
Somente as mulheres que já sofreram com cólicas menstruais 
sabem que o pior momento em que elas podem acontecer é no 
início de um dia intenso de trabalho, sem nenhuma perspectiva 
de pausa. Já estou uns 15 minutos atrasada e sinto o primeiro 
sinal de cólica quando piso no estacionamento do campus 
universitário, onde dou aula. A esta altura já me esqueci 
completamente do evento com o cortador de grama e a minha 
preocupação é encontrar um absorvente higiênico na minha 
sala. Ao entrar no prédio sinto uma lufada de vento gelado, 
como que saído de uma tumba. Meus All Stars não conseguem 
amortizar o impacto entre meus pés e a granitina branca e preta 
dos corredores que começo a percorrer. Antes de entrar no 
último deles, torço para que nenhum dos meus colegas esteja 
lá. Divido a sala com três professores homens. Logo noto com 
alívio que a porta está trancada, sinal de que não há ninguém 
ali. Entro apressada, lanço a bolsa sobre minha cadeira e tento 
abrir a primeira gaveta da direita, que é onde guardo minha 
necessaire, mas ela está emperrada. Ao mesmo tempo, pois 
alguns eventos são sincronizados, um aluno aparece na porta 
e pede para conversar. Explico rapidamente que estou atrasada 
para a aula, mas a esta altura ele já atravessou a sala e está 
plantado em frente à minha mesa. Eu me lembro que quando 
a gaveta de cima emperra, tenho que abrir primeiro a última, 
depois a do meio e por último a primeira. Faço isso mesmo 
com o garoto ali. Estou afobada, pensando no absorvente e 
também no meu atraso na primeira aula. Finalmente abro 
a gaveta, mas percebo que o aluno se sentou na cadeira em 
frente à minha mesa. Antes de abrir a necessaire digo a ele que 
preciso ir para a aula agora e que depois conversamos. Ele se 
move lentamente, como todos os adolescentes. O mundo se 
move lentamente quando você tem cólicas, procura por um 
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absorvente e está atrasada para o trabalho. Finalmente resolvo 
pegar a necessaire e sair dali junto com ele. Despeço-me 
trancando a sala e sigo para o banheiro sentindo fisgadas mais 
fortes no útero. Penso que um Ponstan poderá me salvar, se eu 
tiver um. Entro no banheiro e abro a necessaire onde não há 
absorventes higiênicos, tampouco Ponstan. Saio do banheiro 
e procuro pela secretária. Ela me diz que parou de menstruar 
há uns anos... Desço as escadas e procuro por uma colega que 
eu presumo estar ainda em idade de menstruar e ela... sim! 
Ela gentilmente me dá um absorvente. Consigo chegar para 
a aula, finalmente, meia hora atrasada e com cólicas, olheiras 
profundas, cabelos desgrenhados, a gola da camisa desalinhada. 
Os alunos me analisam por meio segundo e decretam que estou 
mal-humorada, com tendência a fazer críticas ácidas e dar notas 
baixas, por isso é melhor se afastar... O professor que dá aulas 
comigo é pontual e está impecável, atendendo alguns alunos 
com um sorriso nos lábios. Neste momento o evento com o 
cortador de grama está no passado. Lembro-me de elucidar 
uma dúvida e chamo a turma para uma conversa numa das 
extremidades do ateliê. Antes de chamá-los, passo cerca de 30 
minutos desenhando no quadro para poder explicar melhor 
um detalhe arquitetônico e, quando todos os alunos estão 
sentados em banquetas altas, bem próximos para que eu possa 
explicar o desenho, me preparo para dizer tudo o que importa 
naquela manhã, abro a boca e não consigo escutar a minha 
própria voz, pois um dos funcionários da universidade acabou 
de ligar o cortador de grama ao lado da sala de aula. Meus 
olhos estão faiscantes e eu gostaria de estrangular alguém. Os 
alunos fotografam com os celulares o desenho no quadro e vão 
embora. O colega perfeito se despede de longe com um aceno. 
Deve estar indo para casa almoçar com a esposa perfeita. Volto 
para minha sala para pegar a bolsa, mas paro no meio do gesto, 
sento à minha mesa. No pátio, a árvore de folhas cinzas se 
balança com o vento, acena cansada. Choro compulsivamente 
de cólica e exaustão.
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Pensando bem, preciso voltar ao dia em que meu pai morreu. 
Ou melhor, ao dia em que ele foi encontrado morto. 


