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INTRODUÇÃO

Esta é a história do meu tempo no Brasil, dos choques culturais
que vivenciei quando cheguei às florestas do norte da Suécia e da
perda das pessoas que mais amei. É sobre as memórias da minha
infância na mata, nas ruas de São Paulo, no ano que passei no
orfanato e sobre o recomeço da minha vida na Suécia. Minhas
memórias são difusas, mas as que guardei comigo são muito claras. Tomei muito cuidado para não perdê-las, recontando tudo a
mim mesma, fazendo anotações, para tentar me lembrar da pessoa
que eu era antes. Criei uma história, a minha história. Não lembro
exatamente que idade eu tinha quando tudo aconteceu, nem por
quanto tempo estive no mesmo lugar. Eu era uma menina de rua.
Qual o significado do tempo para uma criança de rua? Por que nós
deveríamos saber alguma coisa sobre isso? Não fazíamos parte da
sociedade. Não existíamos em um mundo que não tinha tempo
para nós, que não se importava se teríamos ou não uma educação,
nem mesmo se estávamos vivos ou mortos.
Você já teve que estar no topo de uma montanha, observar
a floresta e a água, admirar toda a beleza do lugar à sua frente e
ter vontade de gritar com todas as suas forças? Gritar até ficar
sem ar, até a sua garganta arder e os pulmões queimarem? É
um grito que limpa a alma. Um grito que lhe permite lamentar
e aliviar tudo aquilo que você ocultou, toda a dor que guardou
dentro de si, todas as vezes em que precisou se adaptar. Eu sempre soube que precisava me adaptar, primeiro às leis das ruas,
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depois às regras e decisões do orfanato e mais tarde a um novo
ambiente, o sueco.
Tenho duas pessoas em mim: uma é a Christina de Norrland e
a outra é a Christiana do Brasil. Nem sempre foi uma tarefa fácil
juntar essas duas. Fui até aquele topo de montanha algumas vezes,
em uma tentativa desesperada de gritar e aliviar parte das minhas
frustrações e tristezas. Abri a boca para gritar, mas não consegui,
não emiti nenhum som.
As páginas que você está lendo agora são o meu grito e as palavras escritas ampliam o que sinto, mas acima de tudo as páginas
deste livro contêm a minha verdade e a minha história sobre a luta
pela sobrevivência, sobre a coragem de retornar ao Brasil para procurar pela minha mãe biológica e para encontrar alegria na vida.
É também sobre a infinitude do amor materno que aquece todo o
meu coração.
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A VIAGEM COMEÇA
Umeå, inverno de 2015

Em um dia ensolarado, há três anos, acordei com medo; aliás,
muito assustada é a palavra que define melhor o que senti. Eu
estava com medo de viver. Tinha chegado à beira do abismo, ao
meu limite. Uma pessoa pode chegar à beira do abismo em diferentes velocidades, seja correndo rápido, um pouco mais devagar
ou apenas se jogando nele. Quanto mais rápido você chegar ao seu
limite, mais dor sentirá e maior será o dano. É um cálculo simples,
uma equação que funciona muito bem, infelizmente. Eu havia
feito uma corrida de quatrocentos metros rasos diretamente para
aquele ponto da vida.
Como isso pôde acontecer? Se tivesse perguntado aos meus
colegas de trabalho, chefes ou amigos, ninguém se surpreenderia.
Eu trabalhava e estudava dia e noite. Na realidade, a minha vida
estava um caos: a vida com a família, os relacionamentos, os amigos e comigo mesma. Por essa razão, eu me dedicava àquilo que
podia controlar. Como se resolve algo como “eu tenho medo de
viver e minha vida é um caos”? Seria medo de sentir e me machucar? Medo de que aqueles com quem me importo me deixassem
ou morressem? Medo de que, se eu parasse para pensar, tudo desabasse? Medo de mim mesma?
Estava tão cansada, exausta. Não aguentava, não queria nem
pensar, pois os pensamentos só me angustiavam. Não suportava
ser uma pessoa e sofrer tanto. Estava passando por algo que nunca
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havia experimentado antes. O meu corpo e o meu inconsciente
tomaram conta de tudo e era como se a minha alma houvesse decidido que era a sua vez de me controlar. Então, vieram os pesadelos.
Eu tinha sete anos e corria risco de morte, tive esse sonho diversas
vezes. Queria ter sonhado apenas com um terrível monstro debaixo
da cama, mas infelizmente era o que tinha acontecido na minha
vida que voltava à minha memória. Eu estava sonhando com o que
havia me acontecido quando ainda era criança.
Cheguei à conclusão de que não conseguiria mais resolver os
meus problemas sozinha. Entendia que tinha duas opções: desistir
de tudo ou sair dessa fase da vida. Lembro-me bem de que fui até
o banheiro e me contemplei no espelho. Olhei dentro dos meus
olhos, observando além da superfície, enxerguei a dor dentro de
mim mesma. Meus olhos se encheram de lágrimas ao perceber que
aquela menina que correra para salvar a própria vida continuava a
correr. Compreendi que precisava parar de correr de uma vez por
todas, por mim mesma, e que deveria analisar tudo o que tinha me
acontecido. Disse em voz alta para a minha imagem no espelho:
“Christina, você tem que parar de fugir, você não quer mais fugir.
Não é assim que você quer viver”. Pela primeira vez na minha vida,
procurei ajuda de verdade.

Agora estou acomodada no sofá do meu apartamento em Umeå,
examinando todos os papéis que recebi do meu pai sobre a minha
adoção e a do meu irmão. É uma grande quantidade de documentos e estão espalhados sobre a mesinha da sala. A metade está
escrita em sueco e a outra metade está em português. Durante os
vinte e quatro anos que esses documentos estiveram trancados no
cofre do meu pai, nunca pedi a ele para olhá-los, não sentia essa
necessidade, pois não haveria nada neles que eu já não soubesse ou
que pudesse me contar mais alguma coisa sobre a minha vida no
Brasil que eu não me lembrasse. Nunca senti necessidade de saber
8

Nunca-deixe-de-acreditar_MIOLO.indd 8

20/07/2017 14:54:48

NUNCA DEIXE DE ACREDITAR
quem eu era, de onde vim ou por que fui abandonada. Sei quem
sou, de onde venho e sei que não fui abandonada. Sequestro talvez
seja uma palavra forte demais para ser o modo como nossa adoção
foi feita, mas, às vezes, parece que foi assim que aconteceu.
O meu irmão, Patrick, ou Patrique José Coelho, como era o seu
verdadeiro nome dado pela nossa mãe biológica, era pequeno demais
quando chegamos à Suécia para poder se lembrar da nossa vida
antes. Foram raras as vezes em que falamos sobre aquele tempo com
a nossa família sueca. Há muitas razões para isso, mas só conheço
as minhas próprias. Sei que meu irmão tem apenas uma lembrança
do seu tempo no Brasil, e é a que ele ficava dentro de uma caixa de
papelão. Isso confirmei a ele, já que eu mesma costumava colocá-lo
dentro de uma caixa para tentar fazê-lo dormir. O que é fascinante
nas memórias é que algumas ficam guardadas, outras desaparecem
para sempre e há aquelas que retornam. Eu tentei, mas não consigo
me lembrar de quando a nossa mãe estava grávida de Patrick. Eu
achava que uma criança se lembraria disso, que a barriga da mãe
cresceria e que eu ganharia um irmão. Talvez não tenha guardado
isso na memória por ter passado grande parte do tempo pelas ruas
sem a nossa mãe por perto ou simplesmente me esqueci, não sei. Só
sei que um dia Patrick apareceu na minha vida, meu irmãozinho,
que amei desde o primeiro momento em que o vi. Lembro-me de
como cuidava dele nas ruas, como o alimentava, trocava a sua fralda
de pano e o fazia dormir de vez em quando. Ele era um bebê que
dava pouco trabalho, não chorava nem gritava muito.

Quando cheguei à Suécia tinha oito anos de idade e o meu irmão
tinha um ano e dez meses. Temos a mesma mãe, mas pais diferentes. Nos documentos da adoção está escrito o nome do pai de
Patrick, porém no meu documento há um espaço em branco. Queria saber se significa alguma coisa nunca saber quem foi o meu pai.
Dizer que eu e Patrick somos meios-irmãos é estranho, talvez por
9
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eu não ter conhecido nem o meu pai nem o dele. A ausência dos
nossos pais deve ter feito com que eu sempre visse Patrick como
meu irmão de pai e de mãe. Talvez a nossa relação também tenha
se fortalecido quando fomos adotados e ganhamos um novo pai e
uma nova mãe. Formamos uma família, uma família sem laços de
sangue, mas criada pelas circunstâncias, pelo acaso e, quem sabe,
por algo inexplicável. De qualquer forma, formamos uma família e
Patrick tem curiosidade em saber, por exemplo: de onde ele veio,
quem são os seus pais biológicos e por que o abandonaram. Eu
nunca tive essas curiosidades. Claro que já pensei em quem seria
o meu pai biológico, mas nunca senti que fizesse grande diferença
saber ou não quem ele era. Ele nunca esteve presente e isso acabou
sendo natural para mim. Meu irmão e eu vivemos vidas diferentes. Enquanto ele, a princípio, só conheceu a vida sueca, eu tive
a minha vida brasileira e a minha vida sueca. Qual de nós dois
teve mais dificuldades ou mais facilidades? Dependendo do ponto
de vista, não tem a menor importância. Nós, assim como muitas
outras pessoas, tivemos a nossa dose de tristezas, dores, alegrias e
felicidades de maneiras diferentes.
Os sentimentos não são sempre fáceis de se entender ou lidar.
Muitas vezes, os pensamentos não funcionam segundo a minha
lógica e o meu raciocínio, e não bastam para conter a tempestade
que frequentemente ocorre dentro de mim. Agora é uma dessas
ocasiões, quando estou examinando todos esses papéis que contam
a história da minha adoção e da do meu irmão.
É fascinante ler sobre tudo o que os meus pais adotivos passaram antes que conseguissem nos adotar e, finalmente, levar para
casa os filhos que eles tanto lutaram para ter. Por dez anos, tentaram ter filhos, até que acabaram optando pela adoção de uma
criança entre um e três anos de idade. Todo o processo resultou
em dois filhos. Há tantos papéis, documentos da justiça da Suécia,
da assistência social, da justiça de São Paulo, recomendações dos
amigos mais próximos e dos colegas de trabalho da minha mãe
10
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Lili-Ann e do meu pai Sture. Há cartas que Lili-Ann escreveu,
e ler essas cartas me deixa feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz
por poder conhecer seus pensamentos e sentimentos, e triste por
ela não estar mais aqui comigo. Queria muito que estivesse aqui
agora, quando estou começando a minha busca para saber mais do
meu passado. Sou uma mulher independente e adulta, mas tenho
dúvidas se algum dia realmente deixei de ser aquela criança que
precisa tanto dela. Com o passar dos anos, aprendi o que é sentir saudade. Sentir falta de alguém não é apenas contar quanto
tempo faz desde a última vez em que se viu a pessoa ou as horas
que passaram desde que se teve uma conversa. É mais que isso,
são aqueles momentos especiais em que se deseja que a pessoa
estivesse ali ao seu lado.
Quando era adolescente, perguntei à minha mãe Lili-Ann
como ela e o meu pai haviam reagido quando souberam que adotariam duas crianças. Lili-Ann me contou que esperaram muito
tempo por uma carta confirmando que eles, finalmente, teriam
filhos. Quando foi confirmado que estavam autorizados a adotar,
ficaram sabendo que seriam pais de um casal de irmãos. A menina
tinha oito anos e o menino quase dois anos. Lili-Ann me contou
que, quando o nosso pai tomou conhecimento disso, foi para a floresta e ficou sem se comunicar com ninguém por dois dias. A nossa
mãe aceitou imediatamente a adoção, mas ficou preocupada com
o que Sture estava sentindo. Assim que ele voltou para casa e viu
a preocupação dela, ele nada mais teve a dizer, a não ser que concordava com tudo. Sture costuma sorrir um pouco quando diz que
se oferecessem cinco crianças ao mesmo tempo para Lili-Ann, ela
aceitaria na mesma hora. Gosto muito de pensar que a nossa mãe,
provavelmente, adotaria um time inteiro de futebol, se tivesse que
escolher entre isso ou não adotar nenhuma criança. Ela me contou
que não queria ser a culpada por separar um casal de irmãos e, se
não aceitasse dessa vez, talvez nunca mais tivesse a oportunidade
de ter filhos.
11
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Ao ler os documentos, sinto uma pontada no peito, pois lá
há algo que eu não estava preparada para ler. Há muita coisa de
que não me lembro, mas que a nossa mãe biológica tenha nos
maltratado não é verdade. As pessoas foram malvadas conosco,
no entanto, não tenho nenhuma lembrança da nossa mãe ter sido
assim. Estávamos malcuidados, claro. Segundo o padrão sueco,
todas as crianças de rua são maltratadas, tenham elas bons pais
ou não. Mas o que provoca a minha reação é o que está escrito
mais adiante na carta, que a nossa mãe era “louca da cabeça”.
Gostaria de nunca ter pronunciado essas palavras, porém sei que
fiz isso. Eu disse a eles o que esperavam que eu dissesse. Nunca
achei que a minha mãe fosse diferente das outras, mas quem sabe,
talvez ela fosse mesmo. Quando se é criança é muito difícil julgar uma coisa dessas. O que sei é que eu a amava e ainda a amo
e me dói ler o que escreveram, porque sei o que passamos juntas.
Queria ver quem não ficaria louco se fosse obrigado a lutar para
sobreviver a todo momento.
Deixo de lado os documentos da adoção e examino um amontoado de recibos, passagens aéreas e contas de hotéis que Lili-Ann
guardou da época em que foi ao Brasil nos buscar. Fico procurando
por pistas que me levem de volta ao orfanato, à minha mãe biológica e aos lugares onde morei. É como procurar por uma agulha
no palheiro. Vou traduzindo um recibo após o outro: da farmácia
onde os meus pais adotivos compraram leite para o meu irmão, das
lojas onde nos compraram roupas e dos restaurantes, mas nenhum
me leva aonde quero. São Paulo é uma cidade imensa, com milhões
de habitantes, e conta com muitas favelas. Parece ser impossível
descobrir em qual favela nós morávamos. Entre todos esses recibos, encontro uma folha branca, que está um pouco amassada e
dobrada ao meio. Desdobro o papel e, no canto esquerdo, vejo o
carimbo da justiça de São Paulo. Observo que está escrito em letra
cursiva e reconheço a letra de Lili-Ann. Ela havia escrito algumas
palavras sobre mim: “Christina não quer viver assim”.
12
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Eu tinha demonstrado isso? Fico pensando que talvez tenham
dito isso para Lili-Ann e Sture e para a minha mãe biológica, Petronilia, também. Sinto uma angústia no peito. Depois de tudo que a
minha mãe biológica e eu havíamos passado juntas, depois de todo
o amor que ela tinha me dado, as autoridades brasileiras haviam
dito para ela que eu tinha decidido deixá-la, quando eu me sentia
totalmente sem poder de decisão.
Quando termino de ler, sinto que preciso tentar encontrar a
minha mãe biológica. Quero dar a ela o direito de contar a minha
verdade, como eu me lembro que era, como tenho na memória o
nosso tempo juntas e todo o amor que sentíamos uma pela outra,
em uma época que parece pertencer a um outro mundo, um outro
universo. Há uma grande diferença em não cuidar de seus próprios
filhos e viver em uma sociedade que não proporciona recursos
necessários para os seus cidadãos, fazendo com que eles não possam tomar conta dos próprios filhos.
Telefono para a justiça sueca e peço para que me enviem todos
os documentos relativos à minha adoção e à do meu irmão. A
mulher com quem falo ao telefone diz que fará tudo o que for
possível. Três dias depois, recebo um envelope na minha caixa de
correspondências, acompanhado de um bilhete que diz: “Boa sorte
na sua viagem, Christina!”.
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