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[...]

Fiz de mim o que não soube 

E o que podia fazer de mim não o fiz. 

O dominó que vesti era errado. 

Conheceram-me logo por quem não era  

e não desmenti, e perdi-me. 

Quando quis tirar a máscara, 

Estava pegada à cara. 

Quando a tirei e me vi ao espelho, 

Já tinha envelhecido. 

Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó  

que não tinha tirado. 

Deitei fora a máscara e dormi no vestiário 

Como um cão tolerado pela gerência 

Por ser inofensivo 

E vou escrever esta história  

para provar que sou sublime.

[...]

Tabacaria, poema de Álvaro de Campos  

(heterônimo de Fernando Pessoa) 
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7

Setembro, 1998

Quarta-feira, fim de expediente. Iara, minha colega de traba-

lho, acaba de me convidar para conhecer um bingo. Bingo? 

Que coisa antiga! Lembrei-me dos bingos de quermesses, que 

as igrejas faziam nas festas juninas. Mas sabia que os bingos 

estavam pipocando pela cidade, com seus letreiros coloridos – 

já tinha passado diante de alguns deles. Fiquei curiosa e, como 

não tinha nada melhor para fazer, topei. 

O bingo ficava em uma rua movimentada, perto da ave-

nida mais importante da cidade. Logo na entrada levei um sus-

to: do lado de fora, não dava para imaginar o tamanho do salão 

de jogos: era imenso! 

Um mar de mesinhas redondas, com cadeiras estofadas 

combinando com o carpete colorido, parecido com os dos cas-

sinos de Las Vegas, que eu via nos filmes. Nas mesas, as pesso-

as acompanhavam atentamente os números cantados por uma 

moça sentada numa longa mesa retangular, acima do nível do 

chão, que mais parecia um altar. O ar profano era denunciado 

pela maquiagem excessiva da moça e de suas auxiliares, senta-

das a seu lado. O gerente, sempre em pé, era logo identificado 

pelo sorriso pregado no rosto e rugas de tensão da testa. Gar-
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çons e vendedores de cartelas, uniformizados, transitavam pelo 
salão muito bem vigiado por seguranças falando sem parar nos 
seus walkie-talkies. 

Era, de fato, um ambiente de jogo profissional. Mas a ale-
gria era a de um bingo de quermesse. As pessoas também pare-
ciam frequentadoras de quermesse: em cada mesa de oito pessoas, 
ao menos cinco eram mulheres de meia-idade, aparentemente de 
classe média, que aproveitavam os intervalos dos jogos para con-
versar sobre maridos, filhos, empregadas. Achei chato. 

Quase na hora de irmos embora, depois de jogar umas 
cinco cartelas sem sucesso, minha amiga fez um bingo. Ela ha-
via jogado apenas trinta reais e ganhou trezentos! Que sorte! 
Nossa surpresa só foi superada pela entrega do prêmio – um 
espetáculo minuciosamente pensado: o dinheiro chegou numa 
bandeja de prata, como um troféu, nota em cima de nota, nas 
mãos de uma sorridente vendedora, que claro, esperava por 
uma caixinha. Um momento mágico! Todos pararam para 
observar. Era visível a inveja causada nos outros jogadores da 
nossa mesa, os quais, como se quisessem justificar a derrota, 
contavam façanhas: “Ontem eu ganhei três mil reais, só com 
uma cartelinha”; “semana passada fiquei por um número para 
ganhar o acumulado”.1 O fato é que ficamos encantadas. Ga-

nhar trezentos reais assim, sem esperar, era ótimo.

1   “Acumulado” é um valor mais alto, pago a quem consegue preencher a cartela em até 
quarenta cantadas – algo muito difícil de conseguir.
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Cheguei em casa excitada com o jogo. No domingo, con-

videi minha mãe para conhecer o bingo. Nós morávamos jun-

tas havia mais de vinte anos, quando, depois de se separar do 

meu pai, ela veio para São Paulo morar comigo. Partilhava com 

ela tudo o que acontecia e, como num “casamento”, eu traba-

lhava fora e provia o sustento da família enquanto ela cuidava 

da casa. Minha única filha, com 22 anos, já morava sozinha, 

buscando sua independência. 

Assim como eu, minha mãe ficou curiosa para conhecer 

o bingo e, ao invés de ir ao cinema, como costumávamos fa-

zer aos domingos, partimos rumo à jogatina. Seguindo nosso 

trato, jogamos só trinta reais. E não ganhamos nada. Fomos 

embora um pouco frustradas. Ganhar, aparentemente, não era 

tão fácil assim.

Três dias depois, voltei ao bingo. Sozinha. A ideia de ga-

nhar uma boa soma de dinheiro jogando apenas um valor baixo 

me deixara encantada. Eu havia acabado de comprar meu apar-

tamento, e qualquer dinheiro extra era muito bem-vindo para 

terminar a decoração. Fiz as contas. Se eu jogasse quatro vezes 

por mês (uma vez por semana), gastando 120 reais, e ganhasse 

trezentos de uma vez, estaria no lucro. Uma voz bem fraqui-

nha me alertava que eu não precisava fazer essa manobra toda 

para ganhar 180 reais. Mas eu rebatia com o argumento de que 

aquela era uma boa forma de ganhar dinheiro e divertir-me ao 

mesmo tempo. 
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Não sei como, mas comecei a achar aquele ambiente – 

que até pouco tempo atrás eu achara brega – divertido e rela-

xante. Para mim, a mesa do bingo passou a ser o espaço mais 

democrático do mundo. De fato, reunia um conjunto de pes-

soas muito diferentes, de um mestre de obras a uma bailarina 

consagrada, com apenas um ponto em comum entre eles: a sor-

te ou o azar nas partidas.

Entre eles, não, entre nós! Porque a essa altura eu já estava 

frequentando o salão de bingo duas vezes por semana e todas 

as tardes de domingo. E a ideia de gastar só trinta reais tinha 

ido para o espaço!

Gastava uma média de cinquenta reais por dia, que eu 

justificava para mim e para minha família dizendo que era a 

quantia que eu gastaria indo ao cinema, ao teatro, a um restau-

rante. 

É muito comum ouvir um jogador dizendo “Faz de conta 

que eu comprei um sapato novo”, depois de perder. Ou então 

“É melhor gastar dinheiro aqui, se divertindo, que na farmácia, 

comprando remédio”. 

Parei de fazer contas, com medo de perceber que aquela 

brincadeira estava ficando cara. E, mesmo me divertindo, achei 

que poderia preencher a minha vida com mais inteligência. 

Comprei um cachorro e comecei a fazer hidroginástica. 
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março, 1999 

minhas novas atividades não conseguiram substituir o 

bingo. Descontadas as horas que eu passava com minha 

cachorrinha e as aulas de hidroginástica, todo o resto do meu 

tempo livre era dedicado ao jogo.

Eu já reconhecia as pessoas que frequentavam o bingo, 

sabia quais eram as mesas mais legais e aquelas em que só tinha 

gente chata. Também era reconhecida pelos garçons e vendedo-

ras e gostava disso. Depois de um dia estressante de trabalho, 

era muito confortável chegar ao bingo e ser bem acolhida, sem 

cobranças. Melhor do que chegar em casa e me deparar com 

um ferro de passar que não funcionava, com a notícia de que 

a faxineira havia faltado, com os problemas dos meus irmãos 

que minha mãe relatava. Afinal, eu estava livre das obrigações 

maternais que cumprira rigorosamente por mais de vinte anos, 

já que nem minha filha morava mais comigo, e não tinha com 

o que me preocupar. O bingo passou a ser a minha happy hour. 
Com o passar do tempo, acabei me aproximando de 

Dayse, uma assistente social, frequentadora assídua do bingo. 

Ela tinha poucos mais de 50 anos, voz rouca de fumante (quase 

todos os jogadores fumavam compulsivamente) e muita expe-
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riência em jogatinas. Jogara durante anos em cassinos clandes-

tinos e, quando os bingos abriram no Brasil, acredito que ela 

tenha sido uma das primeiras clientes. Com tanta experiência, 

Dayse acabou se tornando minha “mestra”. Ela decidia em que 

mesa sentar, a hora de jogar mais pesado, o valor da caixinha 

a ser dada aos vendedores de cartela quando acertávamos uma 

linha ou um bingo. 

Certo dia ela comentou que estávamos viciadas e levei 

um susto. Viciada, eu? Nunca! Achava que podia parar de jo-

gar quando quisesse. E, naquele instante, tudo o que eu queria 

era continuar. Mas ser chamada de “viciada”, daquela maneira 

tão natural, me incomodou. Observava as pessoas que jogavam 

no computador, com cinquenta, cem cartelas, e pensava: “Eles 

são viciados, eu não. Eu jogo na mesa, com apenas uma carte-

la, para me divertir”. Mas a Dayse, que conhecia quase todos 

os frequentadores, estava disposta a me convencer: “Está ven-

do aquele japonês? Perdeu tudo no jogo: casa, chácara, carro. 

Antes ele jogava só no computador. Agora, que não tem mais 

nada, joga na mesa”. 

Combinamos de nunca jogar no computador. E com a 

certeza de que jamais seria uma viciada, me entregava aos nú-

meros e me esquecia de tudo. Até das horas – o que não é di-

fícil, pois uma das estratégias dos bingos é não ter relógios à 

vista. E eu, mesmo percebendo tudo isso, jogava o jogo deles e 

chegava em casa cada vez mais tarde. 
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Minha mãe e minha filha estavam começando a ficar pre-

ocupadas e, para tranquilizá-las, comecei a mentir. Dizia que 

tinha trabalhado até tarde, que tinha saído com uma amiga, e 

uma série de mentiras que, com o passar do tempo, não cola-

vam mais. Quando não tinha mais saída, eu assumia que estava 

jogando, sim, mas que estava tudo sob controle. Quando essa 

desculpa não surtia efeito, eu apelava para a minha condição de 

mulher solitária, cansada de tanto trabalho e responsabilidade, 

merecedora de um pouco de distração. Justo eu, que sempre 

criticara, sem piedade, as mulheres que viviam se lamentando e 

justificando seus fracassos por casamentos desfeitos e escolhas 

erradas. Mas, a falta de dinheiro para comprar um sofá novo, 

passar um fim de semana na praia ou usufruir juntas de tantos 

outros prazeres, conforme havíamos planejado, denunciava a 

fragilidade das minhas desculpas e indicava o perigo. Eu fingia 

não ver, e me enganava acreditando que ia recuperar o dinheiro 

gasto no jogo. Só precisava de um pouquinho mais de sorte.

No trabalho também passei a mentir para justificar meus 

constantes atrasos. Jogava até de madrugada e, claro, não con-

seguia acordar de manhã. Mas, como eu dava conta das minhas 

tarefas, meu chefe não me questionava. Então eu continuava 

jogando, chegando atrasada e mentindo cada vez mais. 

Na verdade, todos sabiam que eu estava vivendo um mo-

mento difícil e eram tolerantes com minhas atitudes relapsas. 

Meu irmão encontrava-se internado numa clínica, vítima de 
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um acidente que o deixara com graves sequelas. Eu sofria pelo 

meu irmão, sim, sofria muito, e tinha a sensação de que só o 

jogo aliviava o meu sofrimento. 

Foi nessa época que comecei a jogar na minha hora de 

almoço. Havia um bingo localizado a três quadras do meu tra-

balho; outro na avenida mais próxima... Eu parecia uma ilha, 

cercada de bingos por todos os lados. 

À medida que eu aumentava a frequência aos bingos, a 

angústia também aumentava. O sentimento de culpa, por men-

tir e enganar as pessoas de quem eu mais gostava, me incomo-

dava muito. Durante as partidas, eu ficava tentando entender o 

que estava acontecendo comigo. Meu pai, jogador e alcoólatra, 

havia levado a família à ruína. O pavor de me tornar alcoólatra, 

como ele, me afastou das bebidas. Desenvolvi uma reação tão 

forte à bebida que evitava até pequenas quantidades de vinho, 

pois era o suficiente para me sentir alterada. 

Do vício do jogo, porém, eu achava que estava livre. Mas 

não estava. Seria genético? 

Lembrava-me das duras críticas que eu fazia ao meu pai, 

durante minha adolescência. Não entendia como ele consegui-

ra perder tudo o que tínhamos numa mesa de jogo. E lá estava 

eu, jogando diariamente, perdendo dinheiro e o respeito por 

mim mesma. Seria castigo – “Agora você vai sentir na pele tudo 

o que seu pai passou”? Ou eu estava jogando para me aproximar 

dele? O ritmo do jogo não permite distrações, e o anúncio de 
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um número esperado dissipava qualquer angústia. Essa era a 

grande mágica.

A constante falta de dinheiro já estava ficando eviden-

te. Em meio à correspondência, era difícil não encontrar uma 

carta de cobrança. Mesmo assim, eu achava que estava tudo 

sob controle – eu só precisava parar de jogar por um mês para 

colocar minhas dívidas em dia. O problema é que eu não para-

va! Pensava “Hoje será minha despedida”, a caminho do bingo, 

com a boca seca de ansiedade e o coração disparado. Bastava en-

trar no salão para me acalmar. Era como se estivesse entrando 

numa bolha confortável e segura, sem preocupações, família, 

chefe, cobranças ou relógio. Tudo o que era ruim, o cotidiano 

atribulado e sem graça, ficava do lado de fora. Eu não precisava 

pensar em mais nada, só preencher a cartela e ganhar, e tinha 

tudo de que necessitava: emoção, cafezinho, cigarro. Se per-

dia, meu consolo era saber que na noite seguinte eu voltaria e, 

com certeza, minha sorte mudaria. Gostava tanto da sensação 

que eu mesma me surpreendi, ao comentar com um amigo que 

não havia nada mais prazeroso do que ganhar no jogo. Naquele 

momento, era a mais pura verdade! Eu abriria mão de qualquer 

outra opção, sem pestanejar, por algumas horas no bingo.

Certa noite, depois de ter jogado até o salão fechar e ain-

da com vontade de continuar, tentei a sorte num caça-níquel, 

que ficava estrategicamente na entrada do salão e fechava bem 

mais tarde. Adorei! Era muito mais empolgante que jogar nas 
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mesas. Na máquina eu tinha a sensação de estar no coman-

do: podia decidir o ritmo do jogo e não precisava esperar pela 

próxima jogada. Além do mais, não precisava dividir o espaço 

com ninguém. Foi aí que percebi que estava indo ao bingo para 

jogar mesmo, e não para me divertir ouvindo as histórias dos 

meus companheiros de mesa. Nem mesmo com a Dayse eu não 

tinha mais vontade de me encontrar. Tudo o que eu queria era 

jogar – sozinha, do meu jeito – e ganhar o prêmio máximo que 

piscava no alto das máquinas. 

No começo, jogava valores baixos; tinha medo de tentar 

a aposta máxima. Mas aos poucos fui jogando somas cada vez 

mais altas. Ali também eu ouvia histórias mirabolantes, que 

me estimulavam a jogar cada vez mais, e fatos que na época 

achei engraçados mas hoje acho tristes. 

Certa vez, chegou o marido de uma senhora que estava 

jogando ao meu lado, fazendo o maior escândalo. Ele gritava, 

exaltado: “Desgraçada, você me enganou! Cadê o dinheiro do 

supermercado? Vou te matar! Eu falei que se você jogasse outra 

vez eu te matava...”. Os seguranças cercaram o homem que, in-

timidado, acabou indo embora. A mulher, para espanto geral, 

continuou a jogar como se não fosse com ela, e fez um único 

comentário: “Ele é louco!”. 

No fundo sabíamos quem estava realmente fora de si, 

pois, assim como ela, todos nós também estávamos jogando o 

dinheiro do supermercado, da escola dos filhos, da viagem de 
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férias... o dinheiro tão duramente conquistado. E, mais no fun-

do ainda, por mais que eu não quisesse pensar, tinha consciên-

cia de que vivia essa situação com a minha própria filha, quase 

todos os dias. A diferença é que ela não fazia escândalos. Mas a 

perplexidade estampada em seus olhos quando me via jogando 

doía mais que qualquer destempero. 

No seu primeiro trabalho importante – a produção de 

uma exposição de fotografias –, eu não estivera presente. Havia 

chegado mais cedo e, como estava com fome, fui lanchar. E já 

que ia comer, lembrei-me do delicioso sanduíche preparado no 

bingo... e simplesmente esqueci da exposição. Depois de algu-

mas horas, me deparei com minha filha e uma amiga diante da 

minha mesa no bingo, aliviadas por me encontrarem, mas an-

gustiadas por me verem jogando. Dei uma desculpa qualquer e 

continuei, mas, ao chegar em casa, quando coloquei na cabeça 

no travesseiro, desabei. 

Como podia ter feito isso com a pessoa que eu mais ama-

va? Sempre fui uma mãe zelosa. Estive ao lado dela quando 

aprendeu a nadar, a patinar, ao enfrentar a primeira decepção 

amorosa, mas não compareci ao seu primeiro grande evento de 

trabalho. Troquei essa emoção por algumas horas no bingo! 

Senti que estava enlouquecendo: de noite, sofria por fazer a mi-

nha filha sofrer; de dia, não via a hora de ir para o bingo. 

Esse fato poderia ter me servido de alerta, mas não foi 

o que aconteceu. Passado um primeiro momento de conster-
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nação, continuei jogando como se nada tivesse acontecido. Eu 

não conseguia, ou não queria, ver o risco que corria. Descon-

trolados eram os outros, não eu! Tudo bem, eu estava perdendo 

dinheiro, mas não era uma soma tão alta que eu não poderia 

recuperar. Minha filha já era adulta, independente, e deveria 

entender, sofrendo ou não, que jogar era o meu maior prazer. 

Eu merecia! 

Certa madrugada, restavam apenas eu e mais uns qua-

tro jogadores. Parecíamos almas penadas, vagando por entre as 

máquinas, desesperados para ganhar alguma coisa. Voltar para 

casa, sem ganhar nada depois de ter perdido tanto dinheiro, 

era um pensamento insuportável. As vendedoras e recepcionis-

tas, cansadas, esperavam pacientemente que fôssemos embora 

para fechar o bingo. Senti vergonha.

Fui para casa deprimida e decidi que precisava procurar 

ajuda. Não era mais possível continuar assim. Pela primeira vez 

me senti realmente preocupada. Contei à minha irmã o que 

estava acontecendo e fomos juntas à Escola Paulista de Me-

dicina, à procura de um serviço de atendimento especializado 

e gratuito para jogadores compulsivos. Depois de uma breve 

entrevista, respondi a um questionário e, em seguida, fui aten-

dida por dois psicólogos. De imediato, eles me recomendaram 

fazer terapia, mas, como os horários disponíveis da clínica não 

eram compatíveis com os meus, a saída foi consultar-me com 

um psicólogo particular.
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Encontrei um que atendia em local próximo da minha 

casa. Ele aparentava ter pouco mais de 30 anos e trabalhava 

numa pequena sala, nos fundos de sua residência. O ambien-

te era todo decorado com amuletos, incensos, deixando claro 

sua ligação com o misticismo, espiritualismo ou coisa parecida. 

Logo descobri que ele não tinha nenhuma fórmula mágica para 

deter meu vício, o que, no fundo, era o que eu estava buscan-

do. Não consegui seguir adiante: a sensação era que eu estava 

tomando uma aspirina para me curar de um câncer. Voltei a 

jogar. 

Enquanto isso, os bingos brotavam na cidade, como erva 

daninha. Era difícil passar por uma grande avenida e não se 

deparar com um novo estabelecimento. E eu não podia ver um 

novo bingo sem que minha vontade de jogar se acendesse, de 

imediato. 

Praticamente todo o meu salário ia para o jogo. E quan-

do o dinheiro acabava, eu entrava no cheque especial, tomava 

empréstimos, fazia qualquer negócio. Como ganhava bem e 

tinha um bom cadastro bancário, recebia vários convites para 

abertura de contas de diversos bancos, com cheque especial e 

crédito pré-aprovado. Aceitei uma das propostas e abri outra 

conta, só para poder usufruir dos benefícios que me ofereciam. 

Eu já não era a mesma pessoa. Sempre tivera pavor de 

usar cheque especial, de fazer empréstimos, nunca tivera um 

cheque devolvido... E agora eu transitava nesse mundo sem a 
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menor cerimônia. Sentia vergonha, mas a vontade de jogar era 

muito maior. Maior, não; era incontrolável. 

Sempre soube que, muito provavelmente, as casas de bin-

go eram comandadas (ou usadas) por organizações não muito 

respeitáveis e que as máquinas caça-níqueis eram programadas 

para ganhar o máximo e pagar o mínimo. Mas isso não era o 

bastante para conter minha compulsão. Certa vez, um senhor 

sentou-se ao meu lado e, entre uma partida e outra, começamos 

a conversar. Ele era engenheiro eletrônico e já tinha prestado 

serviços para uma empresa que fazia manutenção das máqui-

nas. Ele, mais do que ninguém, sabia como os caça-níqueis eram 

programados e, mesmo assim, apostava sem parar. Por quê? 

Eu precisava desesperadamente de uma explicação. Será 

que eu estava dando vazão a minha competitividade, tão re-

primida? Afinal, eu adorava competir e ganhar. Percebi que 

sempre negara esse meu lado competitivo. No trabalho, nunca 

aceitei cargos de chefia, alegando que não gostava de competir. 

Ao mesmo tempo, na minha família, eu sempre me desdobra-

ra para ser a que ganhava mais, a mais bem-sucedida, a mais 

forte, a mais justa, a que socorria todo mundo... “a mais”. De 

repente ficou claro que eu tinha medo e vergonha de assumir 

que a competição funcionava, para mim, como um elixir, e que, 

mesmo veladamente, eu sempre competira.

Eu era, então, uma pessoa dissimulada? Isso me incomo-

dou profundamente. Tomar contato com esse lado obscuro e 
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reprimido da minha personalidade doía muito. Dor que apla-

cava me convencendo, mais uma vez, de que eu era apenas uma 

mulher reprimida, como a maioria das mulheres da minha ge-

ração; que assim que a minha sanha de competir fosse saciada, 

eu não sentiria mais vontade de jogar. Desconfiava, sim, que 

o jogo potencializava, em vez de amenizar, esse desejo, mas o 

tilintar das máquinas abafava a dor e lá ia eu tentar, só mais 

uma vez, a sorte.
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Setembro, 2000 

Fiz 50 anos em 2000. Data simbólica, favorável a uma revisão 

de vida. Encarar minha compulsão foi inevitável. Não dava 

para continuar destruindo a minha vida no bingo. Estava cada 

vez mais angustiada e deprimida, tinha perdido completamen-

te o controle sobre a minha vontade.

A situação em casa estava insuportável. Minha mãe 

chorava, implorando para que eu largasse o jogo; minha filha, 

mesmo sem saber ao certo de todo o estrago que eu vinha cau-

sando, estava apreensiva; meus colegas de trabalho intuíam que 

alguma coisa grave estava acontecendo comigo. Não suportei. 

Fui ao AMJO – Ambulatório do Jogo Patológico – que 

funciona no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.1 Estava 

extenuada e decidida a pôr um fim em tudo aquilo. Na primei-

ra entrevista, o psiquiatra que coordenava o trabalho explicou 

que o Ambulatório tinha a finalidade de reunir dados para pes-

1   O Ambulatório do Jogo Patológico – AMJO – foi posteriormente renomeado 
e, atual mente, chama-se Programa Ambulatorial do Jogo – PRO-AMJO. Para 
maiores informações, consulte o site do Instituto de Psiquiatria do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, disponível em:  
<http://ipqhc.org.br/pag_detalhe.php?categ=Hospital&id=270>.
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