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Shaolin de Ipanema
Chris Ritchie

Desde que me entendia por gente meu pai falava so-
bre sexo comigo. Nunca fiz a menor ideia do que se passava 
na cabeça dele, não sei se tinha um plano de libertação da 
minha sexualidade, não sei se me fez cobaia de alguma teoria 
libertária, uma distração para o tédio matrimonial ou se tudo 
não passou de pura vingança de um cara que não nasceu para 
ser marido nem pai de ninguém, mas no invariável destino 
da maioria dos jovens dos anos 1950 que não se descobriram 
beats, foi parar no altar com uma noiva virgem de puro bran-
co e flor de laranjeira.  

Meu pai era sueco e os suecos sempre foram muito 
adiantados nas ideias de relacionamento e de design. Contu-
do, a nacionalidade dele não justificava nem desfazia a estra-
nheza de falar sobre sexo com a filha de cinco anos. É algo tão 
inapropriado ou, no mínimo, estranho quanto seria a um pai 
coreano, marroquino, guatemalteco ou brasileiro. Os demais 
dados geográficos da biografia, como minha mãe ser brasilei-
ra, católica fervorosa e vivermos na sensual Zona Sul carioca, 
também em nada contribuíram para a compreensão da práti-
ca educacional pretendida por meus pais, que consistia num 
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sigiloso repertório impróprio a menores pelo lado paterno e, 
pelo materno, o rigor apregoado pela igreja, a culpa pelo pra-
zer e o castigo do inferno aos pecadores, particularmente, às 
pecadoras renitentes, que recebiam o inferno ainda em vida. 

Quando criança, a igreja para mim era apenas um lu-
gar com eco, cheio de regras, complicações, temores, tinha o 
cheiro de quando acabava a luz e adultos imitando a cara das 
estátuas. Já as narrativas do meu pai sobre antigas namoradas 
sem calcinha em plantações de batata e campos de cevada, eu 
ouvia como a qualquer conto de Grimm, só que no fim não 
tinha a moral da história e isso de acabar sem ter acabado era 
o que me perturbava. Ninguém era punido, ninguém recebia 
prêmio ou vivia feliz para sempre. Até os meus oito anos essa 
falta de arremate nos enredos me incomodou muito. Se meu 
pai nunca contava o final (não contava porque as janelas da 
vida dele estavam todas abertas), eu não tinha a quem recor-
rer para saber o que acontecia, então inventava. Tínhamos 
feito um pacto: as histórias dele eram só para mim. Eu era 
a Bela, a filha especial do mercador de A Bela e a Fera, e era 
também a criança de A Roupa Nova do Imperador, somente 
eu perguntava sobre o que via e ele me respondia a seu modo. 

Os contos, inacabados ou não, traziam lições, mas não 
as informações necessárias ao protagonismo infantil da segun-
da metade do século XX e aos oito anos perguntei à minha 
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mãe de onde vinham os bebês – aos oito, a conexão entre as 
aventuras do meu pai nos campos com pintos e xoxotas e os 
bebês não fora estabelecida. Ela não estava preparada, tinha 
congelado sob o véu e a grinalda no altar, se esquivou da mis-
são que julgava tão embaraçosa quanto qualquer conversa so-
bre sexo e a delegou ao meu pai. Enquanto ela rondava pelo 
quarto fingindo dobrar roupas, ele me mostrou um livro es-
crito por um médico brasileiro, especialmente para crianças 
perguntadeiras. Devia ter umas cinquenta páginas com ilus-
trações feitas de origami em tom pastel, sem o realismo da en-
ciclopédia dos bichos, que incluía uma foto de leoas morden-
do zebras ensanguentadas e de um leão acoplado a uma leoa, 
exibindo os caninos. Para mim, a natureza era algo distante, 
nas selvas e savanas, onde a vida e a morte ficavam na mesma 
página. A explicação do médico começava com girinos, répteis 
e aves, seguindo por mamíferos quadrúpedes e, quando eu já 
estava para perguntar por que nunca tínhamos ido ao zooló-
gico, surgiu na última página a ilustração de um papai e uma 
mamãe de papel deitados lado a lado na cama com o lençol 
bordadinho até o pescoço. Neste ponto, o autor esperava que a 
criança concluísse que era daí de onde vinham os bebês. 

Olhei em silêncio para o meu pai e ele, dando uma 
piscadinha, me perguntou se eu tinha entendido. Procurei 
socorro no rosto da minha mãe, mas ela estava de costas, pa-
reando as dezenas de meias brancas três quartos dos nossos 
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uniformes, meu, dos meus irmãos e irmãs. Eu disse a verda-
de: não. O quarto foi então preenchido pelo longo suspiro 
de pesar da minha mãe, como quando uma taça de cristal 
se quebrava nas mãos de um convidado desastrado. Ai, meu 
Deus, eu a ouvi dizer baixinho antes de sair e fechar a porta. 
Meu pai abriu o jogo, Sua mãe não gosta dessas histórias. Eu 
fiquei confusa. Como ela teve cinco bebês? O lençol é má-
gico?, perguntei. Não, meu pai respondeu. Não tem mágica 
nenhuma, filha. Então, ele pegou no armário uma revista 
sueca com homens e mulheres loiros e negros completamen-
te nus. Os homens tinham pintos enormes e grandes sacos, 
dali vinha o esperma, que era a gosma que pingava da mão 
e da boca das mulheres ajoelhadas, ele me explicou. Mas os 
bebês apenas se formavam na barriga das mulheres se aqui-
lo fosse ejaculado pelo pênis dentro da vagina delas – foram 
essas palavras que ele usou: esperma, ejacular, pênis e vagina. 
Olha como é, disse me mostrando a foto na página seguin-
te. As imagens marcaram o fim da era dos pintos e xoxotas 
brincalhões. De repente me senti enjoada. Mas que mentira!, 
eu disse. Não é mentira, filha, é assim que é. E como é que 
pode ter tanta gente no mundo se isso é uma coisa difícil de 
acontecer? É difícil para sua mãe, mas logo, logo você vai en-
tender. Se Deus quiser, não vai ser difícil para você.

Foi a minha primeira e última grande decepção com 
meus pais. Meu pai não me contava histórias porque eu era 
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especial e minha mãe nunca fora, com ou sem calcinha, a ne-
nhuma plantação, como as meninas de quem meu pai gosta-
va. Parei de falar. Parei de tomar a sopa do jantar e de brincar 
de casinha, como se estas recusas pudessem recuperar a taça 
espatifada ou, pelo menos, evitar que a tal gosma chamada 
esperma fosse ejaculada dentro da minha boca. Também não 
quis mais saber de ouvir ou ler contos. Na escola, só não fi-
cava de exame de recuperação em matemática, passei a me 
esconder, observava o mundo pelo buraco das fechaduras e, 
pela fresta da porta do ginásio no clube, espiava as aulas de 
judô – exclusivas para meninos. Praticava os golpes em casa, 
com meus irmãos mais velhos, que aceitavam treinar comigo 
porque eram péssimos e apanhavam dos colegas. No começo, 
iam à desforra e me batiam, mas não demorou muito, eu co-
mecei a vencê-los, só de raiva. Muda, sem celebrar nenhuma 
conquista, nem quando fui aceita nos treinos do clube, abrin-
do espaço para as meninas meses depois.

O que eu pretendia com meu corpo era dominar o 
corpo dos meninos, para mais tarde, quando eu crescesse, 
dominar os homens. Uma motivação sem o menor espíri-
to esportivo ou o sentido de desenvolvimento espiritual do 
judô, mas que pela técnica de usar a força e equilíbrio do 
oponente contra ele próprio, me fez suportar a constante 
ameaça da realidade, fossem os comentários dos adultos e 
das crianças, que os copiavam, fossem as histórias de castigos 
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ou sem moral. A cada vitória, eu gostava mais do que meu 
corpo era capaz de fazer e mais gostava dele. Treinava mais, 
ficava mais forte e quanto mais forte, mais vencia os meninos 
e mais gostava deles. Quanto mais eu gostava deles, mais eles 
gostavam de mim. Depois do primeiro beijo aos doze, com o 
Pedro recém-derrotado, que ficou me esperando na saída do 
vestiário e me pegou de surpresa, voltei a falar, sueco inclusi-
ve, e a tomar sopa. Aos catorze, me tornei invencível nos tata-
mes e tablados, não havia jovens competidoras no meu nível 
técnico e, mais tarde, nos campeonatos mistos, eu vencia os 
homens com menor preparo mental. 

Fiquei conhecida como a Shaolin de Ipanema e fui 
convidada para lutar em Las Vegas. Perderia o direito à agre-
miação no judô, mas a proposta era irrecusável e eu estava 
pronta para vencer em terras estrangeiras.  Lá venci e me ca-
sei com meu oponente no tanque de lama, um homem que 
me pegava na medida certa no quadrado raso 4x4 com lama 
artificialmente perfumada com chocolate. O show Sex War 
era uma das grandes atrações da Off-Strip. Quebrei o con-
trato, que exigia que eu permanecesse solteira, como se isso 
me tornasse uma mulher disponível para algo mais que a luta. 
Perdi dinheiro, mas ganhei o eterno amor do mexicano Gabriel 
Garcia e seu largo sorriso branco em todas as manhãs que dor-
mimos juntos. Fomos fiéis ao projeto casal-família enquanto 
pudemos, tivemos dois bebês fantásticos, concebidos de modo 
extra enciclopédico, em séries corpo a corpo com lama, sopas 
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e smorgasbord, seguindo a minha tradição de misturar terra, 
sexo e comida. Mas em nossa casa as crianças ficavam fora dis-
so e dos longos suspiros de pesar. 

Meu corpo deu trabalho. Aumentou, diminuiu, laceou, 
enfraqueceu, adoeceu e ficou, como desde sempre fora, excluído 
das revistas e catálogos de beleza. Meus pais morreram sem se 
despedir, sem saber o que eu fiz das primeiras lições sobre sexo 
– algumas verdades são impossíveis entre pais e filhos. Meus be-
bês cresceram e tiveram seus bebês. Minha mente deu trabalho. 
Angustiou, deprimiu, criou desertos no meu conto tropical. En-
trei nos sessenta reinaugurando esconderijos, me esgueirando 
por fendas, passando os dias sob pedras, como um escorpião 
fêmea que devorou machos, carregou filhotes e mágoas no dor-
so e agora macerava em meu próprio veneno. No fundo d’uma 
lapa de tristeza, cheguei perto de morrer. Teria morrido não 
fosse um fiozinho do tropicalismo da Shaolin de Ipanema que 
vinha me chamar. Fui ver o que era e minha oponente solar me 
arremessou ao solo. Ainda agarrada por ela, mirei o céu cinza de 
chuva. Um bom dia para se molhar, pensei comigo e, por força 
do hábito, voltei a lutar, no recomeço apanhando mais do que 
batendo. Precisei de muito mais do que judô para enfrentar a 
velha Shaolin do Deserto. Pela disciplina da sobrevivência, tera-
pia e medicação, venci primeiro nas salas de espera, depois sobre 
as mesas assepticizadas, entre nuvens de éter. Quando consegui 
levantar e me vestir sozinha, a primeira peça que escolhi foi o 
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