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Apresentação
O

que me inspirou

a escrever este livro foram os

depoimentos de alcoolistas ouvidos em reuniões dos
Alcoólicos Anônimos.
Minha intenção ao escrevê-lo foi mostrar, de ma‑
neira simples, as consequências desastrosas que o al‑
coolismo provoca não somente ao dependente, mas
principalmente a toda sua família.
Na maioria dos depoimentos ouvidos, notou-se
que o maior entrave para que o alcoolista inicie seu
tratamento é a demora em admitir que é um depen‑
dente do álcool e, portanto, necessitado de ajuda.
Como as histórias dos alcoolistas são mais ou me‑
nos parecidas, muitos ao lerem este livro certamente
se identificarão com o personagem principal da his‑
tória, que embora fictícia, acaba tendo a aparência

8 | G a b r i e l R o d r i g u e s C e r v a n t e s

de uma história real. A verdade é que a história de
Chico-Pira é fictícia, porém, espero que venha trazer
algum auxílio a leitores que desafortunadamente so‑
fram com o problema da dependência química.
Nos mais de dez anos que trabalhei como voluntá‑
rio no DESADEF (Departamento de Amparo e Socor‑
ro aos Dependentes e Familiares) do CEOS – Centro
Espírita Obreiros do Senhor, onde fui acolhido e per‑
maneço há quase quarenta anos, fiz muitos amigos
entre os voluntários e dependentes. Aprendi muito
naquele setor da casa na qual mantenho velhas e boas
amizades. Em um departamento como esse, se pode
assistir à materialização da verdadeira fraternidade.
Ali, o orgulho é deixado de lado e a única recompen‑
sa esperada é a vitória do outro.
Logo no início, percebi que nos grupos de apoio a
personalidade hiberna – nada de títulos ou profissões;
ali todos são nivelados pela dependência. A razão do
sucesso está no apoio mútuo, e no objetivo comum
que é a busca da sobriedade evitando o primeiro gole.
Os mais antigos recebendo os que chegam com a fra‑
se: “Você é a pessoa mais importante desta reunião”,
e completando: “Se você quer continuar a beber, o
problema é seu, mas se você quer deixar de beber, o
problema é nosso”.
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Aprendi a admirar alcoolistas em recuperação,
alguns até com mais de trinta anos de abstinência,
batalhando nos AAs da região, auxiliando com seus
depoimentos. Admiro também os voluntários, cujo
trabalho é secar lágrimas e aliviar o sofrimento tanto
de dependentes como de familiares que chegam com
o coração em frangalhos.
Deixo minha homenagem a eles, rogando a Deus
que os abençoe.
São Bernardo do Campo, março de 2013.
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Prefácio
Pede-nos

o autor

para escrevermos o prefácio

de seu livro. Temos certeza, leitor amigo, você terá,
como nós, prazer e muito proveito ao ler as páginas
que se seguem, porque elas fluem do coração. Regis‑
tram pontos doutrinários importantes e focalizam a
doença do personagem principal, o alcoolismo, des‑
tacando a influência dos espíritos na questão da de‑
pendência química.
O primordial é o que versa em torno de Chico‑
-Pira, apelido de Francisco, que possibilita ao autor
trazer fundamentos da doutrina espírita, como a mul‑
tiplicidade das existências, a fluidoterapia, e também
conceitos que definem a dependência química como
uma compulsão que a pessoa carrega, uma doença
crônica, e que fundamentos espíritas ajudam a expli‑
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car. Não só a explicar, mas também a auxiliar com
terapêuticas mais eficazes.
O objetivo maior do autor é atingido, e temos
certeza de que ele conseguirá ajudar inúmeras pes‑
soas, principalmente àquelas que lutam contra o
desafio das bebidas e das drogas, juntamente com
seus familiares.
O autor também dá relevo às instituições que se
dedicam ao combate aos vícios em geral e apoio aos
seus familiares, destacando o papel dos Alcoólicos
Anônimos – os conhecidos e respeitados AAs. Sa‑
bemos que existem também trabalhos maravilhosos
sendo realizados pelas casas espíritas pelo Brasil,
como é o caso do Centro Espírita Obreiros do Senhor,
em São Bernardo, com uma bagagem de 40 anos de
assistência aos dependentes e familiares.
Prezado leitor: desejamos que estas páginas o esti‑
mulem a ajudar criaturas e instituições que precisam e
merecem nossa atenção e amizade. E que nunca nos fal‑
tem a esperança de um futuro de mais equilíbrio e paz,
plenitude da alma que muitos irmãos procuram em ca‑
minhos tortuosos, mas que todos queremos alcançar.
Raymundo Rodrigues Espelho,
escritor e um dos fundadores do Lar da Criança Emmanuel,
em São Bernardo do Campo.
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CAPÍTULO I

Chico-Pira
Como acontecia em todos os fins de tarde, exceto
aos sábados e domingos, o ônibus parou na esquina
em frente ao Bar do Maneco. Era uma parada rápi‑
da. Ali saltava apenas um passageiro. Chamava-se
Francisco e, por ansiedade ou por pretender que sua
parada se desse no menor tempo possível, desde há
muito se postara ao lado do motorista junto à por‑
ta, de maneira que quando o ônibus seguiu viagem,
Francisco já estava dentro do bar em frente ao balcão.
O coletivo transportava funcionários de uma monta‑
dora de automóveis na qual Francisco também traba‑
lhava havia oito anos. Um dos companheiros, pouco
antes da parada, havia dito ao motorista em voz alta
para que todos ouvissem:
– Não peça para que ele tome uma por nós, por‑
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que é bem possível que esse pé de cana obedeça ao pé
da letra e tome uma para cada um.
Todos riram... o ônibus estava lotado.
Na calçada em frente ao bar, muito antes da che‑
gada de Francisco, duas entidades que pareciam an‑
siosas aguardavam.
– Hoje nosso “copo” está atrasado. Será que ele
vai falhar conosco?
– Não gosto quando você fala dele como nosso
copo – tornou o mais calmo.
– Não é isso que eles são? Pelo menos é assim que
são chamados aí dentro e em todos os bares.
– Eu sei, mas com ele é diferente. E espere tran‑
quilo, ele não vai falhar. Não disse, lá vem o “busão”!
Quando Francisco saltou do ônibus, as duas en‑
tidades o agarraram cada uma em um braço e entra‑
ram com ele no bar, se postando um de cada lado em
frente ao balcão.
O bar já ia bem movimentado, porém, o banqui‑
nho do recém-chegado encontrava-se desocupado,
como que à espera do dono. O estabelecimento não
era lá muito espaçoso. Além dos banquinhos em tor‑
no do balcão, havia quatro mesas dessas dobráveis
em um pequeno espaço entre o balcão e a parede da
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esquina. Francisco preferia os banquinhos, e sempre
que possível aquele mesmo. Maneco, costumeira‑
mente muito solícito, procurava atender a todos, en‑
quanto um rapaz de costas para a freguesia prepara‑
va lanches e tira-gostos.
– E aí, Chico-Pira, tudo bem? – perguntou Maneco
enquanto enchia o copo que havia colocado à frente
de Francisco.
– Tudo bem! – respondeu com o olhar fixo no copo,
mal esperando que se enchesse para levá-lo à boca e
tragar o conteúdo em um único gole – era assim que
gostava de beber cachaça. Não entendia como alguns
companheiros de bar conseguiam ingerir aquilo aos
golinhos. – Essa é da boa! – completou sem tirar os
olhos do copo que segurava com o polegar e o indi‑
cador apoiando a mão no balcão, enquanto Maneco
tornava a enchê-lo.
Enquanto a bebida era despejada, uma das entida‑
des se debruçava sobre o balcão na ânsia de beber. Na
verdade, aproveitava apenas as emanações da bebi‑
da, mas acompanhava o copo até a boca de Francisco.
A operação repetiu-se por três vezes, só então é
que Maneco, enchendo o copo pela quarta vez, afas‑
tou-se para atender outros fregueses. Francisco que
chegara ansioso parecia agora mais tranquilo. O mes‑
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mo acontecendo com as duas entidades. Há uns dois
anos, sentando-se naquele mesmo banquinho, com
apenas uma dose ele se tranquilizava. Algum tempo
depois necessitava de duas doses e, agora, somente
perdia a ansiedade e já um pequeno tremor das mãos
depois de ingerir o terceiro copo de cachaça.
Isso não acontecia somente com Francisco. Todo
alcoólatra tem o mesmo problema. O organismo vai
tornando-se resistente ao álcool e por isso o depen‑
dente passa a necessitar de doses maiores para atingir
o relaxamento buscado na bebida. Cinco horas sem a
ingestão de uma bebida alcoólica era tempo demais
para Francisco. Na hora do almoço, antes de comer,
fazia uma verdadeira corrida contra o relógio, para
ir até a portaria da fábrica onde vários camelôs ven‑
diam bebida alcoólica, tomar algumas doses e voltar
ao refeitório a tempo de almoçar. Pela manhã, acorda‑
va nervoso e mal-humorado, e, tomando apenas uma
xícara de café amargo, acendia um cigarro com mãos
trêmulas e caminhava até o bar do Maneco. Tomava
um copo, desses americanos, liso de pinga levemente
tisnada com qualquer bebida amarga para disfarçar,
comprava um maço de cigarros e algumas balas de
menta para camuflar o hálito, mandava pôr tudo na
conta e, mais calmo, atravessava a rua para esperar o
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ônibus que o levaria para o trabalho.
Dependentes do álcool geralmente se alimentam
muito mal, no entanto, conservam o peso e até che‑
gam a engordar. Isso ocorre em virtude das calorias
fornecidas pelo álcool, que na verdade superam em
quantidade as fornecidas por gorduras, açúcares ou
proteínas. O álcool os alimenta, contudo, acabam
por desenvolver carências nutricionais de proteínas
e vitaminas e, em consequência, debilitando órgãos e
sujeitando-os a doenças graves.
Francisco, embora se negasse a admitir, era um
alcoólatra com um alto grau de dependência. Estava
entrando na fase da tremedeira. Nessa fase, alguns al‑
coólatras sentem dificuldade para levar os primeiros
copos à boca, chegam a usar um cachecol para auxi‑
liá-los – com uma das mãos seguram o copo envolto
numa ponta do cachecol, e com a outra mão na altura
do ombro, usando o pescoço como roldana, puxam a
outra ponta do cachecol para baixo, guindando o copo
até a boca. Francisco ainda não estava nessa situação
deprimente, porém, já havia presenciado cenas como
essa algumas vezes, ali naquele mesmo balcão.
Aquela era a hora de maior movimento nos bares,
e no do Maneco não era diferente. Mesas e banquetas
todas ocupadas. Gente de pé se espremia em frente
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ao balcão aguardando que os copos se enchessem.
Grupinhos se formavam para o jogo de palito, outros
apenas conversavam aos berros e a impressão que fi‑
cava era de que ali ninguém entendia ninguém, o que
não fazia a mínima diferença, porque não se vai a ba‑
res naquela hora para discutir problemas relevantes.
Muito pouco ou quase nada se aproveita do que se
fala ou se ouve nesses ambientes conturbados.
Francisco já ouvira algumas vezes de sua mãe,
que era espírita, que se os fregueses ainda sóbrios,
presentes no ambiente dos bares, pudessem enxergar
com os olhos da alma, se assustariam com o que iriam
ver, e talvez, começassem dali em diante a pensar em
deixar de beber. E os que já se encontrassem embria‑
gados, se pudessem ver, certamente tomariam aquilo
como alucinação. Mas o que haveria de tão assusta‑
dor naquele ambiente que só poderia ser visto com
os olhos da alma? Segundo o espiritismo, se algum
dos presentes tivesse desenvolvida a faculdade da vi‑
dência, ou dupla vista, veria um grande número de
espíritos em situação dolorosa e humilhante, tentan‑
do em desespero haurir as emanações alcoólicas exa‑
ladas dos copos sobre o balcão e também dos corpos
suarentos das pessoas presentes. Chico-Pira já havia
sido alertado por sua mãe sobre a atuação de espíri‑
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tos dependentes do álcool nesses ambientes, porém,
nunca acreditou.
– A senhora quer me convencer que existem espí‑
ritos alcoólatras? – perguntou escondendo o riso.
– Claro que sim – respondeu a mãe com paciência,
fingindo não notar-lhe o desdém. E completou: – Os
vícios adquiridos ou as virtudes desenvolvidas pelo
homem pertencem ao espírito e não ao corpo. Ao de‑
sencarnar, o espírito continua exatamente como era
durante a vida no corpo físico. Nada muda com res‑
peito à personalidade ou à moral. Se era dependente
do álcool ou de qualquer outro tipo de droga, conti‑
nua dependente e em situação muito mais difícil do
que quando encarnado. Se não obtiver ajuda, ou se
não conseguir vencer a dependência, poderá ficar pe‑
rambulando pelos bares, ou perseguindo dependen‑
tes feito vampiros, na esperança de satisfazer o vício
utilizando-se das emanações das drogas. Filho, um
alcoólatra nunca bebe só, pode acreditar – advertiu.
Chico-Pira sorriu ao lembrar-se das ideias da mãe;
respeitava suas crenças, porém não acreditava naqui‑
lo. Permaneceu como de costume por umas duas ho‑
ras bebendo e comendo tira-gosto no bar do Maneco.
Saindo dali, passaria ainda por mais três bares onde
também mantinha contas, contudo, nos outros para‑
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va o tempo suficiente para uma ou duas doses. No
bar do Maneco a permanência era maior, porque ali
ele encontrava os amigos, jogava palitos, truco, domi‑
nó e muita conversa fora. Por isso, a conta no fim da
quinzena era bem maior no bar do Maneco. Gastava
por mês, nos quatro bares, por volta de 20% do salá‑
rio que não era pequeno. Nunca conferia as contas,
mesmo porque de nada isso iria adiantar. Pagava o
que lhe apresentavam. Era um excelente freguês.
– Chico-Pira, venha jogar uma partida de dominó
– convidou um colega.
– Não, obrigado, hoje não vou jogar – respondeu
Chico quase gritando para ser ouvido, devido ao
zum-zum-zum das conversas e do tilintar dos copos
e pratos.
Sentado em seu banquinho preferido, imóvel feito
um urutau em dia claro, Chico-Pira não estava para
jogos ou conversas naquele fim de tarde. Pensava,
como fizera o dia todo, na conversa que tivera com
a mulher na madrugada daquele dia. Se é que se po‑
dia chamar aquilo de conversa, uma vez que só ela
falou. E como falou! Chico dava-lhe todo o direito
de falar, porém aquele papo de AA já estava fican‑
do insuportável.
Os colegas insistiram, várias vezes seu nome foi
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gritado, contudo, Chico-Pira parecia surdo aos apelos.
Francisco já não se lembrava com certeza como
havia ganhado o apelido de Chico-Pira. Ora dizia que
o apelido nascera porque um dia fora grande adepto
de pinga com sucupira – semente da árvore do mes‑
mo nome, também conhecida no interior de São Pau‑
lo como faveiro –, pela semelhança do som, sucupi‑
ra/Chico-Pira. Outras vezes, dizia que o apelido lhe
viera porque durante muito tempo só tomara pinga
de Pirassununga. O certo é que o apelido pegara, e
ninguém, exceto seus pais e Dora, sua mulher, o cha‑
mavam pelo nome. Atendia pelo apelido até mesmo
no trabalho.
O casamento de Francisco não ia bem. Dora, sua
esposa, já estava cansada de suas bebedeiras, de suas
mentiras e promessas vãs. Desde o início ela tive‑
ra que assumir todos os compromissos da família.
Quando se casaram, Dora continuou a trabalhar. Em‑
bora Francisco ganhasse o suficiente para viverem,
ela queria manter-se independente e também porque
seria interessante fazerem um pé-de-meia para quan‑
do os filhos viessem. Mesmo com a vinda do primei‑
ro filho, Dora continuou a trabalhar. Para isso, contou
com a ajuda da mãe e da sogra, que se revezavam cui‑
dando do neto. Com a chegada do segundo filho, uma
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linda menina que veio formar o tão sonhado casal,
resolveram que Dora deveria deixar o emprego para
dedicar-se às crianças em tempo integral. Entretanto,
continuou a acumular a responsabilidade total pelo
controle financeiro da família, além de assumir por
completo os compromissos da casa, como compras,
pagamentos, contratos escolares e de saúde para as
crianças. Jamais recebera de Francisco qualquer au‑
xílio nesse sentido e jamais contou com a sua compa‑
nhia nas idas ao médico para ela ou para as crianças.
Ele só se preocupava em trabalhar e com as contas
dos bares. Dora conhecia o tamanho das contas pelos
valores dos cheques que apareciam religiosamente a
cada 15 dias nos extratos bancários. Na verdade, esse
era o único gasto de Francisco, uma vez que até suas
roupas e calçados era Dora quem comprava.
Enquanto caminhava tropegamente para casa,
sempre acompanhado pelas duas entidades, Chico‑
-Pira ainda se lembrava, embora de maneira um tanto
confusa, pelo efeito do álcool, da discussão que man‑
tivera com a esposa na manhã daquele dia. Não fora
bem pela manhã, pois que era de madrugada.
Dora, naquela manhã, como de costume, levanta‑
ra-se muito cedo, o que, aliás, não era nenhum sacri‑
fício. Nas atuaiscircunstâncias era antes um alívio. O
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odor do hálito do companheiro piorava a cada dia,
chegando, às vezes, a ficar insuportável. O relaciona‑
mento sexual do casal que normalmente se dava pela
manhã – Francisco quando não adormecia no sofá da
sala, dormia logo que se deitava, mal dando tempo
a Dora de arrumar-se para se deitar e ele já roncava
– tornara-se nos últimos tempos, ao invés de prazer,
um martírio para ela. Depois de preparar o café, foi
acordá-lo a fim de terem mais uma conversa séria.
Aquela hora era a mais indicada, porque era o único
momento de sobriedade do marido.
– Deixe-me dormir, ainda é muito cedo, pom‑
bas! – reclamou irritado depois de dar uma olhada
no relógio.
– Acontece que precisamos conversar, e essa é a
única hora em que você não está bêbado – tornou
Dora, enquanto retirava-lhe as cobertas.
– Eu não sou um bêbado e não admito que me
trate assim – retrucou levantando-se rapidamente e
sentando-se na cama com as mãos encobrindo o ros‑
to abatido.
– Você precisa de ajuda, Fran – disse procuran‑
do suavizar a voz. – Vive dizendo que não é um bê‑
bado. Muito bem, eu até acredito nisso, mas você é
um alcoólatra.
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– Você já me viu caído na sarjeta? Alguém já me
trouxe para casa embriagado alguma vez?
Francisco se valia do argumento normalmente uti‑
lizado pela maioria dos bebedores contumazes, que
preferem acreditar que alcoólatra é somente aquele
que vive deitado nas calçadas ou nas sarjetas, porém,
sabe-se que todo aquele que necessita de algumas do‑
ses diariamente, se já não é um dependente, está mui‑
to próximo disso. Francisco falava enquanto se vestia,
após voltar do banheiro, sempre acompanhado pela
esposa, que retrucava:
– Você nunca caiu na sarjeta e nunca foi trazido
para casa bêbado, mas chega todas as noites em‑
briagado. Se isso não é ser alcoólatra o que é então?
Quantas vezes me prometeu que iria parar? Por aca‑
so parou?
– Parei sim, e muitas vezes já. Parei até por seis
meses só pra te provar que paro a hora que eu quiser.
– Só que nunca quer. Eu já te pedi para frequentar
um AA. Tenho certeza que lá você irá receber ajuda.
Dora já conhecia o trabalho realizado pelos Alcoó
licos Anônimos. Vinha há algum tempo, em compa‑
nhia da sogra, frequentando as reuniões semanais de
apoio aos familiares de dependentes, em uma casa
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espírita do bairro que mantinha um departamento
de socorro e amparo a alcoolistas e toxicômanos, com
um trabalho semelhante ao do AA. Apesar do esfor‑
ço, não conseguira convencer o marido a procurar
ajuda. Francisco irritava-se quando era lembrado dos
AA.
– Já vem você de novo com essa conversa de AA.
Se achasse necessário, eu iria. Mas eu não preciso, tá?
Sou homem suficiente para controlar meus vícios. Só
não paro porque não quero. Aliás, não sei por que te
aborreço tanto! Por acaso te falta alguma coisa? Dei‑
xei por acaso faltar algo para as crianças?
– Falta sim, Fran, falta o mais importante... Fal‑
ta você.
– Como falto eu? Estou aqui, não estou?
Dora teve então vontade de gritar sua solidão.
Gritar sua carência de afeto, de um afago carinhoso.
Vontade de gritar sua necessidade de companheiris‑
mo, de apoio na educação dos filhos, que já estavam
entrando na fase da adolescência e começavam a per‑
der o respeito pelo pai. Teve vontade de gritar que
era uma mulher saudável, na plenitude da vida e pre‑
cisava de um homem a seu lado, um homem comple‑
to. Porém, não teve coragem e disse apenas:
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– Está aqui sim, mas está porque é de madru‑
gada, a única hora em que você está sóbrio, e mes‑
mo assim está extremamente nervoso, e já com as
mãos trêmulas.
– Claro, você vem com essa conversa desagradável
e me deixa nervoso. Sabe que não gosto desse negócio
de AA. Isso me irrita a ponto de me dar tremedeira.
Já desanimada por mais uma madrugada de dis‑
cussão estéril, um tanto nervosa com as evasivas do
marido, que teimava em não admitir sua dependên‑
cia com relação ao álcool, Dora acabou por perder as
estribeiras e despejou:
– O que te faz tremer não é o AA, mas sim a falta
dele e a falta da pinga.
Sem ação, irritado e sem condições de esconder o
tremor das mãos, Francisco deixou o quarto e nem se‑
quer foi à cozinha onde o café pronto esperava. Saiu
para a rua batendo a porta com violência. Sua irrita‑
ção não era tanto pela cobrança da esposa, era, e ela
tinha razão, a falta do álcool.

