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Abrindo o jogo

Tudo que meu pai me deu foi um espermatozoide.
O ser que sou resultou da defloração (consentida, via matrimô-

nio) de uma mulher virgem, que recolheu dentro de si os espasmos 
de um homem para o qual forneceu o gozo. Não sei se aquela mo-
cinha da roça sentiu prazer. Ou se fui gerado a partir do primeiro 
pânico sexual de uma donzela, tomada por medo e dor, ao receber 
a parte que me coube nessa conjunção carnal talvez assimétrica, tão 
comum entre machos dominadores e virgens católicas interioranas de 
antigamente. Não me compete especular sobre o entorno da minha 
concepção deflagrada num ritual canhestro de mistura entre prazer e 
pânico, ocorrido em meados de outubro de 1943. Se invado essa cena, 
que pertence à intimidade dos meus dois genitores, é na tentativa de 
rastrear o acaso que me gerou. Busco descobrir o obscuro começo da 
minha trajetória: como, por que e de onde surgiu esse espermatozoide 
tão estranho, tão improvável. Única certeza: eu sou o que sobrou de 
um gozo tão espasmódico quanto um esgar agônico.

Quando bebê, não tenho condições de supor os eventuais cari-
nhos que o homem tornado meu pai possa ter me oferecido. Mas, 
a partir da eclosão da consciência, minha memória não registra um 
único gesto de afeto que meu corpo tenha recebido da mão paterna, 
nem alguma graça da sua palavra. Não lembro de meu pai jamais ter 
me dirigido a palavra, exceto para me dar ordens, me censurar ou me 
xingar. De criança, eu examinava aquele homem à distância e tentava 
encontrar algum elo para além do acaso de ter me proporcionado o 
início da vida, e pouco mais. Não sem perplexidade, eu me sentia 
gerado por um estranho.

Sim, há um grande risco de que eu esteja sendo injusto. Meu pai 
me abriu caminho para ser quem sou, e aqui estou escrevendo por 
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sua causa. Sei da temeridade de conspurcar a imagem de um morto, 
e com isso me petrificar numa estátua de mágoa, como tantas vezes 
fui tentado, ao olhar o passado em busca de conforto. Mas me redimo 
pensando nas tantas vezes em que, menino, eu sofria por me sentir 
injustiçado, sem compreender o motivo de receber tapaços, chutes, 
xingos e um sistemático desprezo daquele a quem eu gostaria de ter 
amado — como se ama um pai, ainda que se tratasse de um alcoólatra 
contumaz. Tal amor não me foi permitido.

Na bíblia, Jacó passa a perna em Esaú para se tornar o primo-
gênito e receber a bênção do pai Isaac. Sou o filho mais velho, e isso 
não me trouxe vantagens. Historicamente, a primogenitura perdeu 
importância. Sua força se transferiu simplesmente para uma escolha 
aleatória do afeto do pai. Nenhum pai é igual para seus vários reben-
tos. Há um filho (às vezes podem ser mais) que tem um pai especial, 
porque ele é especial para o pai, e a ele cabe a bênção paterna. A outros 
não — por razões igualmente subjetivas do pai. Os filhos abençoados 
entram na vida com uma vantagem inicial. A bênção embasa a segu-
rança e o sucesso, como um certificado de garantia para o futuro. Em 
contraposição, os não abençoados podem ser psicologicamente mais 
vulneráveis, ou se fragilizar na vida social, como organismos que não 
desenvolveram imunidade suficiente.

Eu sou um desses a quem foi negada a bênção do pai.

* * *

Já perto dos setenta anos, enquanto me tratava de uma depressão 
reincidente, comecei inopinadamente a escrever sobre esse homem 
chamado José, que me marcou com o ferro em brasa do seu sobre-
nome. Não me perguntei por que escrevia. Apenas decidi ir adiante. 
O que se lerá a seguir resultou dessa necessidade não prevista: um 
acerto de contas com a figura do meu pai e, por extensão, com meus 
demônios interiores ligados à sua imagem.

Tantas vezes a dor encontra saídas inesperadas para curar a ferida. 
Aqui estou eu, lambendo a minha. Talvez não haja acaso em que, nes-
tes meus dias de confusão e uma nova depressão, tenha me ocorrido 
escrever sobre meu pai. Por uma necessidade mal-explicitada, passei 
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quase compulsivamente a tomar notas, recolher atos, fatos e escritos 
meus em relação a esse José. Acrescentando, obviamente, elementos 
característicos desse mesmo José — na tentativa de desvendar sua figu-
ra. Há um motivo simples: é com o peso incalculável da sua ausência 
que a figura paterna tem marcado minha vida e minha literatura.

Então, peço licença aos mortos para adentrar seu território. Sim, 
porque esta será uma conversa de homem pra homem, entre mim e 
meu pai. Ele terá que ouvir. Tudo. Em todos os lugares onde estiver.

Ou talvez seja apenas o José Trevisan presente dentro de mim 
que fala para seu filho mal-amado.

Aqui inicio o que pretende ser um ritual de cura. Quem sabe 
me traga paz.
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Buscando os primórdios

Nos meus dez anos de seminário, li muitas vezes o trecho do evange-
lho de Mateus em que, pouco antes de dar o último suspiro na cruz, 
Jesus reclama:

“Pai, Pai, por que me abandonaste?” (Mateus 27,46)
A pergunta é tão direta que Jesus parece protestar contra uma 

afronta. Com certeza esse texto me marcou, pois guardei na memória 
a citação original em hebraico, que ainda hoje me soa quase como 
um mantra de acusação: “Eli, Eli, lama sabactani?”. Trata-se de um 
dos (tantos) episódios evangélicos em que a herança cristã deveria 
espantar-se ante seu próprio paradoxo. Eu nunca dei importância a 
esses exegetas bíblicos que primam pela capacidade de adular uma 
doutrina cujos objetivos estão predeterminados e cuja precisão dogmá-
tica é proibido confrontar, mesmo que ela seja claramente discutível. 
A mim me importam as contradições implicadas no próprio cerne do 
Evangelho, como livro fundacional da cristandade. Nesse episódio, 
trata-se do atrevimento do filho de Deus ao reclamar sem meias pala-
vras daquele ente superior que deveria ser sinônimo de retidão e justiça 
— mas não foi. Antes de tudo, esse Pai Supremo não estava dando 
um exemplo muito dignificante à reles humanidade, necessitada de 
tamanha salvação a ponto de exigir um sacrifício tão brutal quanto o 
de entregar à morte, por ela, seu filho único. Que tipo de salvação era 
essa, afinal, em cuja raiz estava o sacrifício cruento do filho unigênito 
de Deus? Quem precisaria de uma salvação, por mais legítima que 
fosse, baseada numa injustiça e, sobretudo, numa dor tão desmedida 
como a de se ver traído pelo Pai dos Pais? De que amor se trata, afinal: 
aquele capaz de colocar em risco o próprio amor paterno? Ora, se Deus 
no seu papel de pai cometeu essa, digamos, incorreção, como ela não 
haveria de ser magnificada entre os humanos que habitam a Terra e, 
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há séculos, passam de pai para filho o estigma do abandono paterno? 
Estariam repetindo o gesto divino do evangelho? Para chegar aonde? 
A uma salvação às avessas? Ou a um arremedo de amor que aponta 
para a crueldade, como tantas vezes o amor cristão parece implicar?
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Marcas do abandono

Logo que comecei a coleta de material, fui me dando conta de que se 
acumulavam muito mais sintomas do que pareceria de início.

Além dos textos esparsos, comecei a lembrar de muitas situações 
a serem registradas para tentar decifrar quem foi esse pai e entender 
o papel crucial que ele ocupou, até mesmo a contragosto, em minha 
vida. O que vai surgir aqui não deve ser o retrato de um crápula, mas 
de um infeliz. O alcoólatra José Trevisan, tantas vezes violento e irra-
cional, não suportava passarinhos presos em gaiola. Às vezes chorava, 
escondido ou abertamente, na hora da Ave-Maria. E, em momentos 
menos dramáticos, gostava de contar como encantara mamãe com 
uma valsinha que cantava para ela, e que percorreu minha infância, 
até se aninhar na lembrança. Eu a usei num dos meus romances, 
quando roubei um pouco do meu pai para compor o pai do meu 
personagem. Relembro aqui:

Canta, Maria, a melodia singela, canta que a vida é um dia, que a 
vida é bela, ó minha Maria. Maria é meu amor, amor que me faz 
chorar. Plantei um pé de alecrim para perfumar a nossa linda casinha 
tão simplesinha que dá gosto olhar.

Sua letra romântica não esconde certa melancolia, mas há, so-
bretudo, afeto — por minha mãe, também Maria. Toda vez que a 
cantarolava baixinho, do jeito que mais gostava, eu me deixava embalar 
por sua singeleza idealizada, forma com que almejava o amor entre 
meus pais e a tão longínqua paz na minha infância.

Mesmo que eu já a tenha tentado entender, recorrentemente e 
sem sucesso, a personalidade do meu pai era bem mais complexa, com 
fatos de sua infância e juventude que eu desconheço. Estou seguro de 
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que a vida o foi tornando um homem infeliz. Sei bem que respingava 
essa infelicidade ao seu redor, nos mais próximos e mais frágeis. Se 
sinto certo pudor em escrever sobre ele é porque temo incorrer em 
autopiedade e, pior ainda, falar de coisas banais. Afinal, histórias tristes 
com pais ausentes ou violentos pululam na vida de um sem-número 
de crianças mundo afora. Mas sou levado a tal objetivo justamente 
porque espelho a dor de tanta gente que guarda essa sombra pesada 
no fundo da alma.

Meu caso é emblemático: mesmo tendo trabalhado a figura pa-
terna em boa parte dos duzentos e oitenta (ou mais) anos de análise/
terapia que fiz, a partir da minha adolescência, chego à velhice ainda 
preso a essa força que pode ser paralisante, mas também mobilizado-
ra, até o ponto de me conduzir como uma marionete da dor, talvez 
até mesmo da desesperança. Imagino quem não tem a seu alcance a 
possibilidade de elaboração mínima, ou mesmo aquelas pessoas que, 
ao assumir a paternidade e ter filhos, presumem ter superado a figura 
paterna que assombrou o seu passado. Apesar de não estarmos mais 
na antiguidade, ainda somos “crianças expostas”, que os pais aban-
donavam na floresta ou à beira do deserto — por terem alguma de-
formidade ou doença — para serem devoradas por animais selvagens.

É à infância abandonada e à sua ferida incurável que eu dedico 
este inventário de fantasmagorias.
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Resgatando sinais

Sempre que procuro o jovem José, aparece o jovem João, numa tra-
ma enredada por falhas, nós e emendas. Pedi ajuda à minha irmã, 
com quem coletei as vagas lembranças, às vezes complementadas por 
aproximações viáveis.

Dizia-se que Zé Trevisan era um rapaz muito bonito. Pessoas que 
conviveram com ele comentavam seu charme. Conta-se que tentou 
dirigir carro, mas não aprendeu. Não teve muitos amigos, exceto um 
certo Argeu, parceiro da juventude que nunca mais viu, após sua 
mudança para longe com a família. José guardava dele uma carta e 
o mencionava como alguém inesquecível, com tal carinho e saudade 
que às vezes tinha os olhos marejados. Às seis da tarde, quando os 
alto-falantes da matriz do Bom Jesus da Cana Verde marcavam a hora 
da Ave-Maria, nosso pai chorava ao som da música de Bach e Schu-
bert. Numa cidade do interior como Ribeirão Bonito, tratava-se de 
um momento de introspecção e melancolia geral, quando as luzes se 
acendiam amareladas nas ruas e casas. Com o passar do tempo, papai 
preferiu sintonizar a Hora do Angelus na rádio Aparecida, em nosso 
velho aparelho ligado no bar, que ocupava a frente da casa. Ouvir o 
rádio tornou-se um dos seus passatempos prediletos, inclusive para 
acompanhar novelas como O direito de nascer e Jerônimo, o herói do 
sertão.

Não sei como nem quando José e Maria se conheceram. Enquanto 
nosso pai descendia de imigrantes pouco instruídos do Vêneto, que 
em Ribeirão Bonito se tornaram comerciantes prósperos no ramo de 
panificação, mamãe vinha de uma família de calabreses pobres, que 
tirava o sustento do plantio de café na roça alheia. Como filha pri-
mogênita, viu-se obrigada a cuidar dos irmãos mais novos enquanto 
a mãe, Afonsina, trabalhava na roça, após o falecimento prematuro 
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do chefe de família, Silvério. Por isso abandonou o grupo escolar sem 
terminar sua alfabetização. Vovó Afonsina chegou a ser empregada 
numa fazenda de imigrantes libaneses, os Zeraik — seu nome pode 
ser encontrado ainda hoje no livro de registros da velha casa senho-
rial. Por sua influência, nossa mãe sabia preparar certos pratos árabes, 
como tabule e quibe.

José e Maria casaram-se em 1943. Fixaram o lar na casa dos pais 
dele, compartilhada pela família do irmão mais velho, aí constituindo 
uma sociedade em torno da padaria e bar. Filho primogênito, nasci 
em 1944. Logo vieram uma menina e mais dois meninos. Muito 
próximo da mãe, a malaguenha Maria Martin, José teria sido seu filho 
predileto, talvez até mimado. A ciumeira criou uma inveja tóxica e um 
clima de desconfiança dos irmãos em relação a ele. Após a morte da 
mãe, nosso pai ficou fragilizado. Seu rosto sorridente não escondia os 
olhos tristonhos, muitas vezes vermelhos. Parece que várias vezes foi 
pego chorando escondido. Incentivado pelo pai, o irmão mais velho 
exercia autoridade pesada sobre José, que sucedia a ele. Há um fato, 
contado à boca pequena quando éramos crianças, que meu pai teria 
sido espancado pelos irmãos. Todos ainda eram sócios na padaria, 
talvez logo após o falecimento de meus avós. Acusado de roubar di-
nheiro da gaveta da padaria, meu pai foi agarrado pelos irmãos com 
violência, a ponto de ter sua roupa rasgada para reaver o dinheiro, 
que não sei se foi encontrado. Essa história talvez tenha sido contada 
por minha mãe, que assistiu a tudo e se assustou com a violência. 
Em famílias de estrutura patriarcal, era sempre o primogênito que 
assumia a liderança, de modo a criar rivalidade entre os dois filhos 
mais velhos dos Trevisan. Entre ambos, a diferença de temperamento 
parecia significativa. O primogênito era durão e seco. Papai, sensível ao 
extremo, gostava de cantarolar suas músicas prediletas, que incluíam as 
de Vicente Celestino e Gilda de Abreu. Apesar do distanciamento, esse 
tio tornou-se meu padrinho de batismo — talvez como imposição, já 
que o irmão primogênito costumava ter a primazia de batizar o filho 
primogênito do seu irmão seguinte, na escala familiar.

Na ruidosa divisão da herança entre irmãos, a competição eclodiu 
com pitadas de violência machista. Sumariamente esquecidas, as três 
irmãs foram deserdadas. A mais nova bateu o pé até ser ressarcida. 
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Anos depois foi internada num manicômio, em circunstâncias obs-
curas. Com a distribuição dos bens, papai acabou ficando com aquilo 
que se considerava o filé da herança: o bar e padaria. Desconheço os 
meandros que levaram a esse desenlace imprevisto. Não sei se teria 
havido interferência da mãe malaguenha, antes de morrer, para que 
a divisão ocorresse de maneira favorável a José, considerando que ele 
estava em óbvia desvantagem perante seu irmão mais velho, daí por 
diante tornado rival feroz, por se julgar preterido e injustiçado. É 
bem provável que nosso pai não fosse o melhor padeiro da família. 
Assumir sozinho a responsabilidade da padaria pode ser considerado 
um gesto ambicioso, para não dizer temerário. A casa foi dividida por 
uma parede central, com os dois irmãos convivendo sob o mesmo teto. 
Como revanche, meu padrinho abriu um bar muito mais próspero, 
ao lado do negócio do meu pai, que parecia um mero botequim. O 
contraste aumentou graças a uma grande reforma em sua casa, o que 
incluía a fachada refeita e pintada. Demarcou-se com clareza a linha 
divisória entre o irmão rico e o pobre.

José não suportou as novas responsabilidades nem a competição, 
iniciando uma lenta decadência financeira. Ao mesmo tempo, a di-
ferença social entre a nossa família e a do irmão mais velho só fez se 
acentuar. Nosso tio conseguiu licença para gerir o bar do clube da 
cidade, um negócio que se revelou próspero e influente. Enquanto 
isso, nós não podíamos entrar no clube, porque nosso pai não tinha 
dinheiro para ser sócio. Com a autoridade adquirida, o tio admitia a 
entrada gratuita de mamãe e seus filhos, especialmente nos bailes de 
Carnaval, que ela adorava. Dessa época, há uma foto emblemática 
do meu irmão caçula olhando, de dentro do bar do clube, de modo 
furtivo e ao mesmo tempo deslumbrado para aquele mundo pouco 
acessível a nós. Não me lembro da presença do meu pai por ali, jamais.

Na verdade, mamãe abria um parêntese na competição entre os 
irmãos rivais. Por vir da roça, inicialmente era vista com certo desprezo 
pelos Trevisan, atitude comum entre a pequena classe média urbana. 
Dentro do clã, no entanto, minha mãe passou da condição de desde-
nhada ao posto de cunhada e tia querida, sem distinção. Conquistou 
tal consideração por estar sempre disponível nas horas difíceis — não 
sem certo tom de servilismo — e manifestar legítimo carinho pelos 
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filhos do meu tio padrinho, especialmente nossa prima mais velha, 
também minha melhor amiga de infância, com quem eu brincava de 
casinha. Além de sua personalidade cordata e generosa, devo lembrar 
que minha mãe era benzedeira, ofício herdado de nossa avó Afonsina, 
e assim levava socorro para os necessitados. Não sei como ela equa-
cionava essa função com sua estrita fé católica, mesmo porque não 
se tratava de uma prática em tempo integral. Parecia, acima de tudo, 
fazer parte de sua generosidade o acolhimento às pessoas para curar 
seu quebranto ou mau-olhado com simpatias, que envolviam água 
benta e raminhos de arruda.
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