
Filme	'A	Lei	da	Água'	discute	efeitos	nefastos	de	Código	Florestal	
	

Privatizar	 lucros	 e	 socializar	 prejuízos.	 É	 o	 que	 ocorre	
quando	manguezais	da	costa	brasileira	são	liberados	para	o	cultivo	
de	camarões.	

Para	beneficiar	uma	produção	voltada	ao	mercado	mais	
rico,	 o	 equilíbrio	 ecológico	 e	 a	 renda	 de	 populações	 pobres	 do	
litoral	são	prejudicados.	

"É	 uma	 reforma	 agrária	 às	 avessas",	 resume	 Yara	
Novelli,	 livre	 docente	 em	 oceanografia	 biológica	 da	 USP,	 no	
documentário	"A	Lei	da	Água".	

O	 filme,	 dirigido	 por	 André	 D'Elia,	 traça	 um	 panorama	
dos	 efeitos	 nefastos	 do	 novo	 Código	 Florestal,	 aprovado	 pelo	
Congresso	em	2012.	

A	 questão	 dos	manguezais	 é	 um	 dos	 pontos	 expostos.	
Como	numa	reportagem	televisiva	ampliada,	a	fita	trata	de	muitos	
impactos	da	 lei:	na	agricultura,	na	ocupação	urbana	do	solo,	nas	
matas,	na	vida	animal.	

Com	 apoio	 de	 entidades	 como	 o	 Instituto	 Sócio	
Ambiental,	 o	 SOS	 Mata	 Atlântica	 e	 o	 WWF,	 o	 trabalho	 ouve	
cientistas,	 políticos	 de	 diferentes	 matizes,	 militantes	 ecológicos,	
fazendeiros,	trabalhadores.	

O	 resultado	 é	 uma	 crítica	 à	 legislação	 ambiental	 e	 à	
anistia	 a	 desmatadores.	 A	 tese	 central	 é	 que	 a	 preservação	 do	
ambiente	favorece	a	produção	agrícola:	não	há	incompatibilidade	
entre	agricultura	e	ecologia;	a	floresta	é	a	maior	aliada	da	lavoura.	

Já	os	ruralistas	atacam	medidas	de	proteção	ambiental	e	
as	classificam	como	atentados	à	propriedade	privada.	

Um	 congressista	 chega	 a	 comparar	 a	 exigência	 de	
reserva	 legal	 à	 hipótese	 de	 um	 apartamento	 que	 teria	 parte	 de	
seu	espaço	entregue	a	"baratas,	lagartos	e	outros	bichinhos".	

É	 uma	 pena	 que	 a	 falta	 d'água	 em	 São	 Paulo	 não	 seja	
mais	 explorada	 pela	 fita,	 provavelmente	 concluída	 antes	 do	
desastre	 no	 Estado.	 Se	 abordasse	 os	 erros	 de	 planejamento	 de	
governos,	ganharia	mais	atualidade	e	contundência.	

Com	clara	preocupação	com	o	didatismo,	o	longa	é	rico	
em	 dados	 e	 não	 esconde	 sua	 inclinação	 abertamente	
ambientalista.	 Pede	 mais	 discussão,	 especialmente	 com	 a	
participação	 da	 comunidade	 científica.	 Ao	 enfatizar	 o	 aspecto	
parlamentar,	 deixa	 diluídos	 os	 interesses	 e	 as	 responsabilidades	
de	grandes	grupos	empresariais.	

É	material	para	embasar	muitos	necessários	debates.	
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Egípcia	finge	ser	homem	por	42	anos	para	trabalhar	e	sustentar	
filha	

Ela	trabalha	há	mais	de	30	anos	entre	os	engraxates	de	
Luxor.	 Senta-se	 com	 os	 homens	 nos	 cafés,	 reza	 com	 eles	 na	
mesquita	 e	 se	 veste	 como	 eles,	 de	 calças	 ou	 com	 a	 túnica	
comprida	tradicional	conhecida	como	"galabeya".	Muitas	pessoas	
acreditavam	 que	 Sisa	 Abu	 Daooh	 fosse	 um	 homem	 até	 algumas	
semanas	atrás,	quando	ela	publicamente	revelou	seu	segredo	de	
42	anos.	 Surpreendentemente	em	uma	sociedade	em	que	muitos	
mantêm	 noções	 conservadoras	 sobre	 funções	 de	 gênero,	 a	
revelação	de	Daooh	 foi	 recebida	não	com	condenação,	mas	com	
curiosidade	e	uma	série	de	reações,	na	maioria	positivas,	da	mídia	
local	e	das	autoridades.	O	presidente	egípcio,	Abdel	Fattah	el-Sisi,	
deu	 pessoalmente	 um	 prêmio	 a	 Daooh	 por	 ela	 ser	 uma	 mãe	
extraordinária.	

Daooh,	64,	disse	que	começou	a	se	vestir	como	homem	
por	questões	práticas,	para	escapar	das	restrições	ao	emprego	de	
mulheres	 em	 uma	 cultura	 patriarcal	 e	 para	 ganhar	 o	 suficiente	
para	 sustentar	 sua	 filha,	 Hoda.	 Mas	 agora	 ela	 disse	 que	 não	
pretende	mudar.	O	que	começou	como	uma	forma	de	sobreviver	
à	pobreza	 rural	evoluiu	e	 se	 tornou	seu	modo	de	vida	preferido,	
uma	maneira	de	navegar	em	um	mundo	dominado	por	homens.	

"Agradeço	 a	 Deus",	 disse	 ela	 com	 a	 voz	 áspera	 que	 é	
pelo	menos	uma	oitava	mais	grave	que	a	de	um	homem	comum.	
Usando	uma	galabeya	cinza-escuro	com	uma	echarpe	verde	sobre	
os	ombros,	ela	estava	sentada	fumando	um	cigarro	na	casa	de	um	
parente,	 em	 uma	 rua	 de	 terra	 na	 pequena	 aldeia	 agrícola	 de	 Al	
Aqaltah,	na	margem	oeste	do	Nilo,	perto	de	Luxor.	

Daooh	 se	 viu	 sem	um	centavo	depois	da	morte	de	 seu	
marido,	no	início	dos	anos	1970.	"Eu	trabalhei	em	Assuan	usando	
calças	 e	 galabeya",	 disse	 ela.	 "Se	não	 tivesse	 feito	 isso,	 ninguém	
me	 deixaria	 trabalhar."	 Os	 primeiros	 anos	 foram	 difíceis.	 Ela	
enfrentava	 agressões	 verbais	 e	 físicas	 de	 qualquer	 pessoa	 que	
descobrisse	seu	segredo.	"Por	isso",	disse	ela,	dando	um	murro	na	
própria	mão.	"Eu	costumava	levar	comigo	um	bastão	de	madeira."	

Ela	 passou	 sete	 anos	 trabalhando	 na	 construção	 e	 em	
outros	serviços	braçais,	ganhando	o	equivalente	a	menos	de	US$	1	
por	 dia.	 Na	 maior	 parte	 do	 tempo,	 os	 homens	 com	 quem	
trabalhava	não	 tinham	 ideia	 de	que	 ela	 fosse	uma	mulher.	 "Eles	
diziam:	'Ele	é	bom	no	trabalho'",	contou	Daooh.	Com	o	tempo,	os	
outros	trabalhadores	começaram	a	chamá-la	de	Abu	Hoda,	"o	pai	
de	Hoda".	

A	decisão	de	Daooh	de	revelar	sua	antiga	farsa	ocorreu	
no	momento	em	que	a	polícia	acelerou	as	detenções	de	pessoas	
acusadas	 de	 serem	 gays	 ou	 de	 não	 respeitarem	 as	 normas	 de	
gêneros,	 depois	 que	 os	militares	 depuseram	 o	 presidente	 eleito	
do	país,	Mohammed	Mursi,	em	julho	de	2013.	O	motivo	pelo	qual	
sua	história	foi	tão	amplamente	aceita	pelos	egípcios	é	que	não	há	
sugestão	de	que	 sua	opção	de	 vestimenta	 tenha	 algo	 a	 ver	 com	
questões	 de	 sexualidade.	 "Enquanto	 o	 Estado	 adequadamente	 a	
homenageia	por	sua	coragem,	prende	outros	que	se	denominam	
transexuais",	disse	 Scott	 Long,	 ativista	dos	direitos	humanos	que	
vive	no	Cairo.	

A	 desigualdade	 entre	 os	 gêneros	 no	 Egito	 é	 uma	 das	
piores	 do	 mundo.	 Segundo	 um	 estudo	 do	 Fórum	 Econômico	
Mundial,	somente	26%	das	mulheres	no	país	participam	da	força	
de	trabalho,	em	comparação	a	76%	dos	homens.	

Com	 o	 passar	 dos	 anos,	 Daooh	mudou	 para	 o	 negócio	
menos	duro	de	engraxar	sapatos	nas	ruas	em	Luxor,	trabalho	que	
faz	 até	 hoje,	 levando	 para	 casa	 em	 média	 de	 15	 a	 20	 libras	
egípcias	(US$	2	a	2,60)	por	dia.	Segundo	ela,	até	recentemente	só	
sua	família	e	os	vizinhos	em	sua	aldeia	sabiam	que	uma	mulher	se	
escondia	embaixo	da	galabeya.	

Daooh	 disse	 que	 não	 pretende	 se	 vestir	 como	mulher	
novamente.	 Levanta	 o	 pano	 branco	 enrolado	 na	 cabeça	 para	
revelar	 cabelos	 grisalhos	 cortados	 rente.	 "Está	 vendo?	 Não	 tem	
mais	 nada."	 Para	 comemorar	 o	 Dia	 das	 Mães,	 Hoda	 comprou	
shorts	masculinos	e	uma	galabeya	nova	para	sua	mãe.	"Ela	não	é	
apenas	minha	mãe",	disse	Hoda,	sorrindo.	"É	minha	mãe,	meu	pai,	
tudo	na	minha	vida."	

	Egípcia	finge	ser	homem	por	42	anos	para	trabalhar	e	sustentar	
filha	

Ela	trabalha	há	mais	de	30	anos	entre	os	engraxates	de	
Luxor.	 Senta-se	 com	 os	 homens	 nos	 cafés,	 reza	 com	 eles	 na	
mesquita	 e	 se	 veste	 como	 eles,	 de	 calças	 ou	 com	 a	 túnica	
comprida	tradicional	conhecida	como	"galabeya".	Muitas	pessoas	
acreditavam	 que	 Sisa	 Abu	 Daooh	 fosse	 um	 homem	 até	 algumas	
semanas	atrás,	quando	ela	publicamente	revelou	seu	segredo	de	
42	anos.	 Surpreendentemente	em	uma	sociedade	em	que	muitos	
mantêm	 noções	 conservadoras	 sobre	 funções	 de	 gênero,	 a	
revelação	de	Daooh	 foi	 recebida	não	com	condenação,	mas	com	
curiosidade	e	uma	série	de	reações,	na	maioria	positivas,	da	mídia	
local	e	das	autoridades.	O	presidente	egípcio,	Abdel	Fattah	el-Sisi,	
deu	 pessoalmente	 um	 prêmio	 a	 Daooh	 por	 ela	 ser	 uma	 mãe	
extraordinária.	

Daooh,	64,	disse	que	começou	a	se	vestir	como	homem	
por	questões	práticas,	para	escapar	das	restrições	ao	emprego	de	
mulheres	 em	 uma	 cultura	 patriarcal	 e	 para	 ganhar	 o	 suficiente	
para	 sustentar	 sua	 filha,	 Hoda.	 Mas	 agora	 ela	 disse	 que	 não	
pretende	mudar.	O	que	começou	como	uma	forma	de	sobreviver	
à	pobreza	 rural	evoluiu	e	 se	 tornou	seu	modo	de	vida	preferido,	
uma	maneira	de	navegar	em	um	mundo	dominado	por	homens.	

"Agradeço	 a	 Deus",	 disse	 ela	 com	 a	 voz	 áspera	 que	 é	
pelo	menos	uma	oitava	mais	grave	que	a	de	um	homem	comum.	
Usando	uma	galabeya	cinza-escuro	com	uma	echarpe	verde	sobre	
os	ombros,	ela	estava	sentada	fumando	um	cigarro	na	casa	de	um	
parente,	 em	 uma	 rua	 de	 terra	 na	 pequena	 aldeia	 agrícola	 de	 Al	
Aqaltah,	na	margem	oeste	do	Nilo,	perto	de	Luxor.	

Daooh	 se	 viu	 sem	um	centavo	depois	da	morte	de	 seu	
marido,	no	início	dos	anos	1970.	"Eu	trabalhei	em	Assuan	usando	
calças	 e	 galabeya",	 disse	 ela.	 "Se	não	 tivesse	 feito	 isso,	 ninguém	
me	 deixaria	 trabalhar."	 Os	 primeiros	 anos	 foram	 difíceis.	 Ela	
enfrentava	 agressões	 verbais	 e	 físicas	 de	 qualquer	 pessoa	 que	
descobrisse	seu	segredo.	"Por	isso",	disse	ela,	dando	um	murro	na	
própria	mão.	"Eu	costumava	levar	comigo	um	bastão	de	madeira."	

Ela	 passou	 sete	 anos	 trabalhando	 na	 construção	 e	 em	
outros	serviços	braçais,	ganhando	o	equivalente	a	menos	de	US$	1	
por	 dia.	 Na	 maior	 parte	 do	 tempo,	 os	 homens	 com	 quem	
trabalhava	não	 tinham	 ideia	 de	que	 ela	 fosse	uma	mulher.	 "Eles	
diziam:	'Ele	é	bom	no	trabalho'",	contou	Daooh.	Com	o	tempo,	os	
outros	trabalhadores	começaram	a	chamá-la	de	Abu	Hoda,	"o	pai	
de	Hoda".	

A	decisão	de	Daooh	de	revelar	sua	antiga	farsa	ocorreu	
no	momento	em	que	a	polícia	acelerou	as	detenções	de	pessoas	
acusadas	 de	 serem	 gays	 ou	 de	 não	 respeitarem	 as	 normas	 de	
gêneros,	 depois	 que	 os	militares	 depuseram	 o	 presidente	 eleito	
do	país,	Mohammed	Mursi,	em	julho	de	2013.	O	motivo	pelo	qual	
sua	história	foi	tão	amplamente	aceita	pelos	egípcios	é	que	não	há	
sugestão	de	que	 sua	opção	de	 vestimenta	 tenha	 algo	 a	 ver	 com	
questões	 de	 sexualidade.	 "Enquanto	 o	 Estado	 adequadamente	 a	
homenageia	por	sua	coragem,	prende	outros	que	se	denominam	
transexuais",	disse	 Scott	 Long,	 ativista	dos	direitos	humanos	que	
vive	no	Cairo.	

A	 desigualdade	 entre	 os	 gêneros	 no	 Egito	 é	 uma	 das	
piores	 do	 mundo.	 Segundo	 um	 estudo	 do	 Fórum	 Econômico	
Mundial,	somente	26%	das	mulheres	no	país	participam	da	força	
de	trabalho,	em	comparação	a	76%	dos	homens.	

Com	 o	 passar	 dos	 anos,	 Daooh	mudou	 para	 o	 negócio	
menos	duro	de	engraxar	sapatos	nas	ruas	em	Luxor,	trabalho	que	
faz	 até	 hoje,	 levando	 para	 casa	 em	 média	 de	 15	 a	 20	 libras	
egípcias	(US$	2	a	2,60)	por	dia.	Segundo	ela,	até	recentemente	só	
sua	família	e	os	vizinhos	em	sua	aldeia	sabiam	que	uma	mulher	se	
escondia	embaixo	da	galabeya.	

Daooh	 disse	 que	 não	 pretende	 se	 vestir	 como	mulher	
novamente.	 Levanta	 o	 pano	 branco	 enrolado	 na	 cabeça	 para	
revelar	 cabelos	 grisalhos	 cortados	 rente.	 "Está	 vendo?	 Não	 tem	
mais	 nada."	 Para	 comemorar	 o	 Dia	 das	 Mães,	 Hoda	 comprou	
shorts	masculinos	e	uma	galabeya	nova	para	sua	mãe.	"Ela	não	é	
apenas	minha	mãe",	disse	Hoda,	sorrindo.	"É	minha	mãe,	meu	pai,	
tudo	na	minha	vida."	



Patrimônio	dos	15	mais	ricos	supera	renda	de	14	milhões	do	Bolsa	Família	
	
O	patrimônio	das	15	famílias	mais	ricas	do	Brasil,	segundo	lista	divulgada	pela	revista	Forbes,	é	dez	vezes	maior	que	a	renda	

de	14	milhões	de	grupos	 familiares	atendidos	pelo	programa	Bolsa	Família.	De	acordo	com	a	publicação	americana,	os	15	clãs	mais	
abastados	do	Brasil	concentram	uma	fortuna	de	270	bilhões	de	reais,	cerca	de	5%	do	PIB	do	País.	O	Bolsa	Família,	por	sua	vez,	atendeu	
14	milhões	de	famílias	em	2013	com	um	orçamento	de	24	bilhões	de	reais,	equivalentes	a	0,5%	do	PIB.	

Lidera	a	 lista	da	Forbes	a	 família	Marinho,	dona	das	Organizações	Globo.	Os	 irmãos	Roberto	 Irineu	Marinho,	 João	Roberto	
Marinho,	José	Roberto	Marinho	possuem	uma	fortuna	de	64	bilhões	de	reais.	Outra	empresa	de	mídia	que	aparece	na	lista	é	o	Grupo	
Abril,	do	clã	Civita,	com	patrimônio	de	7,3	bilhões	de	reais.	

O	 setor	bancário	 se	destaca	na	origem	das	 fortunas	das	 famílias	mais	 ricas	do	Brasil,	 representado	pelos	 clãs	Safra	 (Banco	
Safra),	Moreira	Salles	(Itau/Unibanco),	Villela	(holding	Itaúsa),	Aguiar	(Bradesco)	e	Setubal	(Itaú).	

Eram	três	os	bilionários	do	Brasil	em	1987,	quando	a	Forbes	produziu	a	primeira	 lista:	Sebastião	Camargo	(Grupo	Camargo	
Correa),	Antônio	Ermírio	de	Moraes	(Grupo	Votorantim)	e	Roberto	Marinho	(Organizações	Globo).	Hoje	são	65,	25	deles	parentes,	o	
que	leva	a	revista	americana	a	constatar	que	para	se	tornar	um	bilionário	no	Brasil,	o	mais	importante	é	ser	um	herdeiro.	

Segue	a	lista	das	famílias	mais	ricas	do	Brasil:	
	
1)						Marinho,	Organizações	Globo,	US$	28,9	bilhões	
2)						Safra,	Banco	Safra,	US$	20,1	bilhões	
3)						Ermírio	de	Moraes,	Grupo	Votorantim,	US$	15,4	bilhões	
4)						Moreira	Salles,	Itaú/Unibanco,	US$	12,4	bilhões	
5)						Camargo,	Grupo	Camargo	Corrêa,	US$	8	bilhões	
6)						Villela,	holding	Itaúsa,	US$	5	bilhões	
7)						Maggi,	Soja,	US$	4,9	bilhões	
8)						Aguiar,	Bradesco,	US$	4,5	bilhões	
9)						Batista,	JBS,	US$	4,3	bilhões	
10)		Odebrecht,	Organização	Odebrecht	US$	3,9	bilhões	
11)		Civita,	Grupo	Abril,	US$	3,3	bilhões	
12)		Setubal,	Itaú,	US$	3,3	bilhões	
13)		Igel,	Grupo	Ultra,	US$	3,2	bilhões	
14)		Marcondes	Penido,	CCR,	US$	2,8	bilhões	
15)		Feffer,	Grupo	Suzano,	US$	2,3	bilhões	
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Dicas	para	se	dar	bem	com	aquele	professor	que	você	não	curte	
	
Há	vezes	que	não	tem	jeito:	o	santo	não	bate.	E	aí,	como	lidar?	
É	normal	não	se	dar	bem	com	outras	pessoas.	A	gente	sempre	dá	um	jeitinho,	né?!	E	quando	essa	pessoa	é	seu	professor	
e	 você	 precisa	 conviver	 diariamente	 com	 ele	 até	 o	 final	 do	 ano?	 Pensando	 nessa	 tensão	 de	 todo	 ano,	 procuramos	 a	
psicopedagoga	Maria	Christina	de	Magalhães,	que	deu	5	dicas	preciosas	de	como	contornar	essa	situação	e	não	deixar	
que	atrapalhe	seus	estudos!		
	
1.	Conheça	a	pessoa	que	se	esconde	por	trás	do	professor	
Muitas	vezes,	o	professor	é	alguém	completamente	diferente	do	que	ele	mostra	em	sala	de	aula.	Afinal,	fora	de	lá,	ele	não	
tem	 as	 obrigações	 chatinhas	 do	 dia-a-dia	 escolar.	 Dê	 uma	 chance:	 passeios	 escolares,	 viagens	 e	 até	 o	 pátio	 da	 escola	
podem	ser	lugares	perfeitos	para	bater	um	papo	com	ele	e	se	surpreender.	Isso	pode	melhorar	o	relacionamento	dentro	
de	sala!	
2.	Não	dê	motivos	
Evite	dar	motivos	para	que	o	professor	pegue	no	seu	pé.	Faça	suas	lições,	não	zoe	durante	a	aula,	entregue	trabalhos	em	
dia	e	estude	para	a	prova.	Se	você	for	a	aluna	nota	10,	ele	não	vai	ter	do	que	reclamar!	E,	de	quebra,	você	vai	se	dar	bem	
no	fim	do	ano.	;)	
3.	Busque	se	aproximar	
Durante	 a	 aula,	 preste	 atenção,	 pergunte	 sobre	 o	 que	 não	 entendeu	 e,	 se	 for	 o	 caso,	 até	 procure	 o	 professor	
individualmente	no	fim	da	aula.	Isso	vai	mostrar	pra	ele	que	você	está	realmente	interessada	em	aprender.	
4.	Não	crie	barreiras	
Olhe	pra	si	mesma	e	 tente	descobrir	 se	está	se	 fechando	para	o	professor.	Pode	ser	que	você	esteja	o	evitando,	o	que	
impede	uma	aproximação.	Não	deixe	que	o	seu	relacionamento	com	ele	atrapalhe	os	estudos.	Se	precisa	entender	algo,	
atravesse	a	barreira	e	pergunte!	
5.	Encontre	caminhos	
Se	 você	 tem	uma	 amiga	 que	 se	 dá	 superbem	 com	o	 professor	 que	 você	 não	 curte,	 pergunte	 pra	 ela	 como	 rolou	 essa	
aproximação,	do	que	o	professor	gosta	e	peça	dicas	pra	que	a	sua	relação	melhore	também.	Esse	é	um	bom	caminho!	
E	aí,	vai	dar	uma	chance	pro	seu	professor?	
	

	
	

Dicas	para	se	dar	bem	com	aquele	professor	que	você	não	curte	
	
Há	vezes	que	não	tem	jeito:	o	santo	não	bate.	E	aí,	como	lidar?	
É	normal	não	se	dar	bem	com	outras	pessoas.	A	gente	sempre	dá	um	jeitinho,	né?!	E	quando	essa	pessoa	é	seu	professor	
e	 você	 precisa	 conviver	 diariamente	 com	 ele	 até	 o	 final	 do	 ano?	 Pensando	 nessa	 tensão	 de	 todo	 ano,	 procuramos	 a	
psicopedagoga	Maria	Christina	de	Magalhães,	que	deu	5	dicas	preciosas	de	como	contornar	essa	situação	e	não	deixar	
que	atrapalhe	seus	estudos!		
	
1.	Conheça	a	pessoa	que	se	esconde	por	trás	do	professor	
Muitas	vezes,	o	professor	é	alguém	completamente	diferente	do	que	ele	mostra	em	sala	de	aula.	Afinal,	fora	de	lá,	ele	não	
tem	 as	 obrigações	 chatinhas	 do	 dia-a-dia	 escolar.	 Dê	 uma	 chance:	 passeios	 escolares,	 viagens	 e	 até	 o	 pátio	 da	 escola	
podem	ser	lugares	perfeitos	para	bater	um	papo	com	ele	e	se	surpreender.	Isso	pode	melhorar	o	relacionamento	dentro	
de	sala!	
2.	Não	dê	motivos	
Evite	dar	motivos	para	que	o	professor	pegue	no	seu	pé.	Faça	suas	lições,	não	zoe	durante	a	aula,	entregue	trabalhos	em	
dia	e	estude	para	a	prova.	Se	você	for	a	aluna	nota	10,	ele	não	vai	ter	do	que	reclamar!	E,	de	quebra,	você	vai	se	dar	bem	
no	fim	do	ano.	;)	
3.	Busque	se	aproximar	
Durante	 a	 aula,	 preste	 atenção,	 pergunte	 sobre	 o	 que	 não	 entendeu	 e,	 se	 for	 o	 caso,	 até	 procure	 o	 professor	
individualmente	no	fim	da	aula.	Isso	vai	mostrar	pra	ele	que	você	está	realmente	interessada	em	aprender.	
4.	Não	crie	barreiras	
Olhe	pra	si	mesma	e	 tente	descobrir	 se	está	se	 fechando	para	o	professor.	Pode	ser	que	você	esteja	o	evitando,	o	que	
impede	uma	aproximação.	Não	deixe	que	o	seu	relacionamento	com	ele	atrapalhe	os	estudos.	Se	precisa	entender	algo,	
atravesse	a	barreira	e	pergunte!	
5.	Encontre	caminhos	
Se	 você	 tem	uma	 amiga	 que	 se	 dá	 superbem	 com	o	 professor	 que	 você	 não	 curte,	 pergunte	 pra	 ela	 como	 rolou	 essa	
aproximação,	do	que	o	professor	gosta	e	peça	dicas	pra	que	a	sua	relação	melhore	também.	Esse	é	um	bom	caminho!	
E	aí,	vai	dar	uma	chance	pro	seu	professor?	



Sobre	o	presente	
	
Como	 dizia	 Gilberto	 Gil,	 "O	melhor	 lugar	 do	mundo	 é	

aqui	e	agora".	Todo	mundo	sabe	exatamente	o	que	isso	significa,	
"aqui"	e	"agora".	Mas	se	paramos	para	pensar	sobre	o	assunto,	
descobrimos	 que	 nenhum	 dos	 dois	 existe,	 ao	menos	 de	 forma	
concreta.	O	que	existe	é	uma	representação	do	aqui	e	do	agora	
em	nossas	mentes,	criada	a	partir	de	um	truque	cognitivo.	

No	 fim	das	 contas,	 o	 aqui	 e	o	 agora	 são	 invenções	do	
nosso	 cérebro,	 e	 não	 entidades	 que	 existem,	 como	 você	 ou	 a	
cadeira	em	que	você	se	senta.	

A	nossa	percepção	do	real,	da	realidade,	é	produto	de	
uma	 integração	 extremamente	 complexa	 feita	 por	 nossos	
cérebros.	 São	 incontáveis	 estímulos	 sensoriais,	 imagens,	 sons,	
cheiros,	 tato,	 que	 são	 recolhidos	 pelos	 nossos	 órgãos,	
transferidos	 por	 impulsos	 nervosos	 ao	 nosso	 cérebro	 e	 lá,	 em	
regiões	 diversas,	 integrados	 para	 criar	 o	 que	 chamamos	 de	
realidade.	 O	 aqui	 e	 o	 agora	 são	 exemplos	 dessa	 integração,	
aproximações	 que	 criamos	 para	 que	 seja	 possível	 funcionar	 no	
mundo:	 sem	 uma	 noção	 do	 "aqui",	 como	 nos	 posicionar	 no	
espaço?	Sem	uma	noção	do	 "agora",	do	 "presente",	 como	 ligar	
passado	e	futuro?	

Que	 o	 cérebro	 constrói	 a	 realidade	 não	 deve	 ser	
surpresa	 para	 ninguém.	 Basta	 alterar	 seu	 funcionamento,	 após	
algumas	 cervejas,	 uma	 noite	 sem	 dormir	 ou	 com	 o	 uso	 de	
drogas,	 que	 nossa	 percepção	 do	 "real"	 é	 profundamente	
afetada.	 Ninguém	 dá	 muita	 bola	 para	 isso,	 até	 que	 acontece	
alguma	 coisa.	 Num	 caso	 mais	 extremo,	 a	 demência	 leva	 à	
destruição	do	indivíduo,	do	que	chamamos	de	"eu".	Quem	você	
é	 e	 como	 você	 se	 relaciona	 com	 o	 mundo	 externo	 depende	
exclusivamente	 de	 como	 o	 seu	 cérebro	 integra	 informação	
sensorial	e	as	memórias	registradas	do	passado.	

O	presente,	em	particular,	é	uma	construção	cognitiva	
fascinante.	O	tempo	flui	continuamente,	ou	assim	o	percebemos.	
Mas	 não	 temos	 um	 relógio	 dentro	 das	 nossas	 cabeças;	 o	 que	
temos	 são	 impulsos	 externos,	 estímulos	 que	 vêm	 de	 fora	 para	
dentro,	 aliados	 a	 mecanismos	 internos,	 como	 o	 bater	 do	
coração.	 Quando	 vemos	 algo,	 fótons	 de	 luz	 são	 recebidos	 pela	
retina	de	nossos	olhos,	 e	 um	 impulso	 é	 transmitido	pelo	nervo	
óptico	 até	 a	 região	 posterior	 do	 cérebro,	 onde	 é	 analisado	 e	
transformado	 numa	 imagem.	 Vemos	 o	 mundo	 de	 dentro	 para	
fora	de	nossas	 cabeças!	E	o	que	chamamos	de	presente	é	uma	
ilusão.	

Quando	olhamos	em	torno,	vemos	objetos	a	distâncias	
diferentes	 ao	mesmo	 tempo.	Mas	 sabemos	que	 a	 luz	 tem	uma	
velocidade	finita:	o	tempo	que	demora	para	viajar	de	um	objeto	
mais	distante	é	maior.	Portanto,	quando	olhamos,	por	exemplo,	
para	uma	árvore	e	uma	nuvem	no	céu,	e	vemos	os	dois	objetos	
ao	mesmo	tempo,	estamos,	na	verdade,	vendo	a	árvore	antes	da	
nuvem;	 objetos	 mais	 distantes	 estão	 num	 passado	 mais	
longínquo.	 Mesmo	 o	 seu	 laptop	 ou	 o	 jornal	 que	 você	 lê	 não	
estão	 sendo	 vistos	 agora,	 mas	 um	 bilionésimo	 de	 segundo	 no	
passado,	 que	 é	 aproximadamente	 o	 tempo	 que	 a	 luz	 demora	
para	ir	da	tela	até	os	seus	olhos.	

Quando	 nos	 referimos	 ao	 presente,	 estamos,	 na	
verdade,	 nos	 referindo	 a	 uma	 ilusão	 construída	 por	 nossos	
cérebros.	Nunca	vemos	nada	como	é	"agora".	O	presente	existe	
apenas	em	nossas	cabeças.	
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Complexo	de	vira-latas	
Hoje	 vou	 fazer	 do	 escrete	 o	meu	 numeroso	 personagem	

da	 semana.	 Os	 jogadores	 já	 partiram*	 e	 o	 Brasil	 vacila	 entre	 o	
pessimismo	mais	obtuso	e	a	esperança	mais	frenética.	Nas	esquinas,	
nos	botecos,	por	toda	parte,	há	quem	esbraveje:	—	“O	Brasil	não	vai	
nem	se	 classificar!”.	 E,	 aqui,	 eu	pergunto:	—	não	 será	esta	 atitude	
negativa	o	disfarce	de	um	otimismo	inconfesso	e	envergonhado?	

Eis	 a	 verdade,	 amigos:	—	 desde	 50	 que	 o	 nosso	 futebol	
tem	 pudor	 de	 acreditar	 em	 si	 mesmo.	 A	 derrota	 frente	 aos	
uruguaios,	 na	 última	 batalha,	 ainda	 faz	 sofrer,	 na	 cara	 e	 na	 alma,	
qualquer	 brasileiro.	 Foi	 uma	 humilhação	 nacional	 que	 nada,	
absolutamente	nada,	pode	curar.	Dizem	que	tudo	passa,	mas	eu	vos	
digo:	menos	a	dor-de-cotovelo	que	nos	ficou	dos	2	x	1.	E	custa	crer	
que	 um	 escore	 tão	 pequeno	 possa	 causar	 uma	 dor	 tão	 grande.	 O	
tempo	 passou	 em	 vão	 sobre	 a	 derrota.	 Dir-se-ia	 que	 foi	 ontem,	 e	
não	há	oito	anos,	que,	aos	berros,	Obdulio	arrancou,	de	nós,	o	título.	
Eu	disse	“arrancou”	como	poderia	dizer:	—	“extraiu”	de	nós	o	título	
como	se	fosse	um	dente.	

E,	 hoje,	 se	 negamos	 o	 escrete	 de	 58,	 não	 tenhamos	
dúvida:	—	 é	 ainda	 a	 frustração	 de	 50	 que	 funciona.	 Gostaríamos	
talvez	de	acreditar	na	seleção.	Mas	o	que	nos	trava	é	o	seguinte:	—	
o	pânico	de	uma	nova	e	 irremediável	desilusão.	E	guardamos,	para	
nós	 mesmos,	 qualquer	 esperança.	 Só	 imagino	 uma	 coisa:	—	 se	 o	
Brasil	 vence	 na	 Suécia,	 se	 volta	 campeão	 do	mundo!	 Ah,	 a	 fé	 que	
escondemos,	a	fé	que	negamos,	rebentaria	todas	as	comportas	e	60	
milhões	debrasileiros	iam	acabar	no	hospício.	

�Mas	 vejamos:	 —	 o	 escrete	 brasileiro	 tem,	 realmente,	
possibilidades	 concretas?	 Eu	 poderia	 responder,	 simplesmente,	
“não”.	Mas	eis	a	verdade:	—	eu	acredito	no	brasileiro,	e	pior	do	que	
isso:	—	 sou	 de	 um	 patriotismo	 inatual	 e	 agressivo,	 digno	 de	 um	
granadeiro	 bigodudo.	 Tenho	 visto	 jogadores	 de	 outros	 países,	
inclusive	 os	 ex-	 fabulosos	 húngaros,	 que	 apanharam,	 aqui,	 do	
aspirante-enxertado	do	Flamengo.	Pois	bem:	—	não	vi	ninguém	que	
se	 comparasse	 aos	 nossos.	 Fala-se	 num	 Puskas.	 Eu	 contra-
argumento	 com	 um	 Ademir,	 um	 Didi,	 um	 Leônidas,	 um	 Jair,	 um	
Zizinho.	

A	pura,	a	santa	verdade	é	a	seguinte:	—	qualquer	jogador	
brasileiro,	 quando	 se	 desamarra	 de	 suas	 inibições	 e	 se	 põe	 em	
estado	 de	 graça,	 é	 algo	 de	 único	 em	 matéria	 de	 fantasia,	 de	
improvisação,	de	invenção.	Em	suma:	—	temos	dons	em	excesso.	E	
só	 uma	 coisa	 nos	 atrapalha	 e,	 por	 vezes,	 invalida	 as	 nossas	
qualidades.	Quero	 aludir	 ao	 que	 eu	 poderia	 chamar	 de	 “complexo	
de	vira-latas”.	Estou	a	imaginar	o	espanto	do	leitor:	—	“O	que	vem	a	
ser	isso?”.	Eu	explico.	

Por	 “complexo	 de	 vira-latas”	 entendo	 eu	 a	 inferioridade	
em	que	o	brasileiro	se	coloca,	voluntariamente,	em	face	do	resto	do	
mundo.	Isto	em	todos	os	setores	e,	sobretudo,	no	futebol.	Dizer	que	
nós	 nos	 julgamos	 “os	 maiores”	 é	 uma	 cínica	 inverdade.	 Em	
Wembley,	 por	 que	 perdemos?	 Porque,	 diante	 do	 quadro	 inglês,	
louro	e	sardento,	a	equipe	brasileira	ganiu	de	humildade.	Jamais	foi	
tão	evidente	e,	eu	diria	mesmo,	espetacular	o	nosso	vira-latismo.	Na	
já	citada	vergonha	de	50,	éramos	superiores	aos	adversários.	Além	
disso,	 levávamos	a	vantagem	do	empate.	Pois	bem:	—	e	perdemos	
da	maneira	mais	 abjeta.	 Por	 um	motivo	muito	 simples:	—	porque	
Obdulio	nos	tratou	a	pontapés,	como	se	vira-latas	fôssemos.	

Eu	 vos	 digo:	 —	 o	 problema	 do	 escrete	 não	 é	 mais	 de	
futebol,	 nem	 de	 técnica,	 nem	 de	 tática.	 Absolutamente.	 É	 um	
problema	de	 fé	em	si	mesmo.	O	brasileiro	precisa	se	convencer	de	
que	não	é	um	vira-latas	e	que	tem	futebol	para	dar	e	vender,	 lá	na	
Suécia.	Uma	vez	que	ele	se	convença	disso,	ponham-no	para	correr	
em	 campo	 e	 ele	precisará	 de	 dez	 para	 segurar,	 como	 o	 chinês	 da	
anedota.	 Insisto:	—	para	 o	 escrete,	 ser	 ou	 não	 ser	 vira-latas,	 eis	 a	
questão.	
	
*	Último	texto	antes	da	estreia	do	Brasil	na	Copa	de	1958.	

Complexo	de	vira-latas	
Hoje	 vou	 fazer	 do	 escrete	 o	meu	 numeroso	 personagem	

da	 semana.	 Os	 jogadores	 já	 partiram*	 e	 o	 Brasil	 vacila	 entre	 o	
pessimismo	mais	obtuso	e	a	esperança	mais	frenética.	Nas	esquinas,	
nos	botecos,	por	toda	parte,	há	quem	esbraveje:	—	“O	Brasil	não	vai	
nem	se	 classificar!”.	 E,	 aqui,	 eu	pergunto:	—	não	 será	esta	 atitude	
negativa	o	disfarce	de	um	otimismo	inconfesso	e	envergonhado?	

Eis	 a	 verdade,	 amigos:	—	 desde	 50	 que	 o	 nosso	 futebol	
tem	 pudor	 de	 acreditar	 em	 si	 mesmo.	 A	 derrota	 frente	 aos	
uruguaios,	 na	 última	 batalha,	 ainda	 faz	 sofrer,	 na	 cara	 e	 na	 alma,	
qualquer	 brasileiro.	 Foi	 uma	 humilhação	 nacional	 que	 nada,	
absolutamente	nada,	pode	curar.	Dizem	que	tudo	passa,	mas	eu	vos	
digo:	menos	a	dor-de-cotovelo	que	nos	ficou	dos	2	x	1.	E	custa	crer	
que	 um	 escore	 tão	 pequeno	 possa	 causar	 uma	 dor	 tão	 grande.	 O	
tempo	 passou	 em	 vão	 sobre	 a	 derrota.	 Dir-se-ia	 que	 foi	 ontem,	 e	
não	há	oito	anos,	que,	aos	berros,	Obdulio	arrancou,	de	nós,	o	título.	
Eu	disse	“arrancou”	como	poderia	dizer:	—	“extraiu”	de	nós	o	título	
como	se	fosse	um	dente.	

E,	 hoje,	 se	 negamos	 o	 escrete	 de	 58,	 não	 tenhamos	
dúvida:	—	 é	 ainda	 a	 frustração	 de	 50	 que	 funciona.	 Gostaríamos	
talvez	de	acreditar	na	seleção.	Mas	o	que	nos	trava	é	o	seguinte:	—	
o	pânico	de	uma	nova	e	 irremediável	desilusão.	E	guardamos,	para	
nós	 mesmos,	 qualquer	 esperança.	 Só	 imagino	 uma	 coisa:	—	 se	 o	
Brasil	 vence	 na	 Suécia,	 se	 volta	 campeão	 do	mundo!	 Ah,	 a	 fé	 que	
escondemos,	a	fé	que	negamos,	rebentaria	todas	as	comportas	e	60	
milhões	debrasileiros	iam	acabar	no	hospício.	

�Mas	 vejamos:	 —	 o	 escrete	 brasileiro	 tem,	 realmente,	
possibilidades	 concretas?	 Eu	 poderia	 responder,	 simplesmente,	
“não”.	Mas	eis	a	verdade:	—	eu	acredito	no	brasileiro,	e	pior	do	que	
isso:	—	 sou	 de	 um	 patriotismo	 inatual	 e	 agressivo,	 digno	 de	 um	
granadeiro	 bigodudo.	 Tenho	 visto	 jogadores	 de	 outros	 países,	
inclusive	 os	 ex-	 fabulosos	 húngaros,	 que	 apanharam,	 aqui,	 do	
aspirante-enxertado	do	Flamengo.	Pois	bem:	—	não	vi	ninguém	que	
se	 comparasse	 aos	 nossos.	 Fala-se	 num	 Puskas.	 Eu	 contra-
argumento	 com	 um	 Ademir,	 um	 Didi,	 um	 Leônidas,	 um	 Jair,	 um	
Zizinho.	

A	pura,	a	santa	verdade	é	a	seguinte:	—	qualquer	jogador	
brasileiro,	 quando	 se	 desamarra	 de	 suas	 inibições	 e	 se	 põe	 em	
estado	 de	 graça,	 é	 algo	 de	 único	 em	 matéria	 de	 fantasia,	 de	
improvisação,	de	invenção.	Em	suma:	—	temos	dons	em	excesso.	E	
só	 uma	 coisa	 nos	 atrapalha	 e,	 por	 vezes,	 invalida	 as	 nossas	
qualidades.	Quero	 aludir	 ao	 que	 eu	 poderia	 chamar	 de	 “complexo	
de	vira-latas”.	Estou	a	imaginar	o	espanto	do	leitor:	—	“O	que	vem	a	
ser	isso?”.	Eu	explico.	

Por	 “complexo	 de	 vira-latas”	 entendo	 eu	 a	 inferioridade	
em	que	o	brasileiro	se	coloca,	voluntariamente,	em	face	do	resto	do	
mundo.	Isto	em	todos	os	setores	e,	sobretudo,	no	futebol.	Dizer	que	
nós	 nos	 julgamos	 “os	 maiores”	 é	 uma	 cínica	 inverdade.	 Em	
Wembley,	 por	 que	 perdemos?	 Porque,	 diante	 do	 quadro	 inglês,	
louro	e	sardento,	a	equipe	brasileira	ganiu	de	humildade.	Jamais	foi	
tão	evidente	e,	eu	diria	mesmo,	espetacular	o	nosso	vira-latismo.	Na	
já	citada	vergonha	de	50,	éramos	superiores	aos	adversários.	Além	
disso,	 levávamos	a	vantagem	do	empate.	Pois	bem:	—	e	perdemos	
da	maneira	mais	 abjeta.	 Por	 um	motivo	muito	 simples:	—	porque	
Obdulio	nos	tratou	a	pontapés,	como	se	vira-latas	fôssemos.	

Eu	 vos	 digo:	 —	 o	 problema	 do	 escrete	 não	 é	 mais	 de	
futebol,	 nem	 de	 técnica,	 nem	 de	 tática.	 Absolutamente.	 É	 um	
problema	de	 fé	em	si	mesmo.	O	brasileiro	precisa	se	convencer	de	
que	não	é	um	vira-latas	e	que	tem	futebol	para	dar	e	vender,	 lá	na	
Suécia.	Uma	vez	que	ele	se	convença	disso,	ponham-no	para	correr	
em	 campo	 e	 ele	precisará	 de	 dez	 para	 segurar,	 como	 o	 chinês	 da	
anedota.	 Insisto:	—	para	 o	 escrete,	 ser	 ou	 não	 ser	 vira-latas,	 eis	 a	
questão.	
	
*	 Último	 texto	 antes	 da	 estreia	 do	 Brasil	 na	 Copa	 de	 1958.



Macacos	me	mordam	
	

Morador	 de	 uma	 cidade	 do	 interior	 de	 Minas	 me	 deu	

conhecimento	 do	 fato:	 diz	 ele	 que	 há	 tempos	 um	 cientista	 local	

passou	 telegrama	 para	 outro	 cientista,	 amigo	 seu,	 residente	 em	

Manaus:	

	

“Obsequio	providenciar	remessa	1	ou	2	macacos”.	

	

Necessitava	ele	de	fazer	algumas	inoculações	em	macaco,	animal	

difícil	de	ser	encontrado	na	localidade.	Um	belo	dia,	já	esquecido	

da	encomenda,	recebeu	resposta:	

	

“Providenciada	remessa	600	restante	seguirá	oportunamente”.	

	

Não	entendeu	bem:	o	amigo	lhe	arranjara	apenas	um	macaco,	por	

seiscentos	cruzeiros?	Ficou	aguardando,	e	só	foi	entender	quando	

o	chefe	da	estação	veio	comunicar-lhe:	

	

–	 Professor,	 chegou	 sua	 encomenda.	 Aqui	 esta	 o	 conhecimento	

para	o	senhor	assinar.	Foi	preciso	trem	especial.	

	

E	acrescentou:	

	

–	É	macaco	que	não	acaba	mais!	

	

Ficou	aterrado:	o	telégrafo	errara	ao	transmitir	“1	ou	2	macacos”,	

transmitira	 “1002	 macacos”!	 E	 na	 estação,	 para	 começar,	 nada	

menos	 que	 seiscentos	 macacos	 engaiolados	 aguardavam	

desembaraço.	Telegrafou	imediatamente	ao	amigo:	

	

“Pelo	amor	Santa	Maria	Virgem	suspenda	remessa	restante”.	

	

Ia	 para	 a	 estação,	 mas	 a	 população	 local,	 surpreendida	 pelo	

acontecimento,	 já	 se	 concentrava	 ali,	 curiosa,	 entusiasmada,	

apreensiva:	

	

–	O	que	será	que	o	professor	pretende	com	tanto	macaco?	

	

E	 a	 macacada,	 impaciente	 e	 faminta,	 aguardava	 destino,	

empilhada	 em	 gaiolas	 na	 plataforma	 da	 estação,	 divertindo	 a	

todos	 com	 suas	 macaquices.	 O	 professor	 não	 teve	 coragem	 de	

aproximar-se:	 fugiu	 correndo,	 foi	 se	 esconder	 no	 fundo	 de	 sua	

casa.	A	noite,	porém,	o	agente	da	estação	veio	desentocá-la:	

	

–	Professor,	pelo	amor	de	Deus,	vem	dar	um	jeito	naquilo.	

	

O	professor	pediu	tempo	para	pensar.	O	homem	coçava	a	cabeça,	

perplexo:	

	

–	Professor,	nós	todos	temos	muita	estima	e	muito	respeito	pelo	

senhor,	mas	tenha	paciência:	se	o	senhor	não	der	um	jeito	eu	vou	

mandar	trazer	a	macacada	para	sua	casa.	

	

–	Para	minha	casa?	Você	está	maluco?	

	

O	 impasse	 prolongou-se	 ao	 longo	 de	 todo	 o	 dia	 seguinte.	 Na	

cidade	 não	 se	 comentava	 outra	 coisa,	 e	 os	 ditos	 espirituosos	

circulavam:	

	

–	Macacos	me	mordam!	

	

–	Macaco,	olha	o	teu	rabo.	

	

A	 noite,	 como	 o	 professor	 não	 se	 mexesse,	 o	 chefe	 da	 estação	

convocou	 as	 pessoas	 gradas	 do	 lugar:	 o	 prefeito,	 o	 delegado,	 o	

juiz.	

	

–	Mandar	de	volta	por	conta	da	prefeitura?	

	

–	A	prefeitura	não	tem	dinheiro	para	gastar	com	macacos.	

	

–	O	professor	muito	menos.	

	

–	Já	estão	famintos,	não	sei	o	que	fazer.	

	

–	Matar?	Mas	isso	seria	uma	carnificina!	

	

–	Nada	disso	–	ponderou	o	delegado:	–	Dizem	que	macaco	guisado	

é	um	bom	prato…	

	

Ao	 fim	 do	 segundo	 dia,	 o	 agente	 da	 estação,	 por	 conta	 própria,	

não	 tendo	 outra	 alternativa,	 apelou	 para	 o	 último	 recurso	 –	 o	

trágico,	 o	 espantoso	 recurso	 da	 pátria	 em	 perigo:	 soltar	 os	

macacos.	 E	 como	 os	 habitantes	 de	 Leide	 durante	 o	 cerco	

espanhol,	soltando	os	diques	do	mar	do	Norte	para	salvar	a	honra	

da	 Holanda,	 mandou	 soltar	 os	 macacos.	 E	 os	 macacos	 foram	

soltos!	E	o	mar	do	Norte,	alegre	e	sinistro,	saltou	para	a	terra	com	

a	braveza	dos	touros	que	saltam	para	a	arena	quando	se	lhes	abre	

o	curral	–	ou	como	macacos	saltam	para	a	cidade	quando	se	lhes	

abre	 a	 gaiola.	 Porque	 a	 macacada,	 alegre	 e	 sinistra,	

imediatamente	 invadiu	 a	 cidade	 em	 pânico.	 Naquela	 noite	

ninguém	teve	sossego.	Quando	a	mocinha	distraída	se	despia	para	

dormir,	um	macaco	estendeu	o	braço	da	janela	e	arrebatou-lhe	a	

camisola.	 No	 botequim,	 os	 fregueses	 da	 cerveja	 habitual	 deram	

com	 seu	 lugar	 ocupado	 por	 macacos.	 A	 bilheteira	 do	 cinema,	

horrorizada,	 desmaiara,	 ante	 o	 braço	 cabeludo	 que	 se	 estendeu	

através	das	grades	para	adquirir	uma	entrada.	A	partida	de	sinuca	

foi	 interrompida	porque	de	súbito	despregou-se	do	teto	ao	pano	

verde	um	macaco	e	 fugiu	com	a	bola	7.	Ai	de	quem	descascasse	

preguiçosamente	uma	banana!	Antes	de	 levá-la	à	boca	um	braço	

de	macaco	saído	não	se	sabia	de	onde	a	surrupiava.	No	barbeiro,	

houve	 um	momento	 em	 que	 não	 restava	 uma	 só	 cadeira	 vaga:	

todas	ocupadas	com	macacos.	E	houve	também	o	célebre	macaco	

em	casa	de	louças,	nem	um	só	pires	restou	intacto.	A	noite	passou	

assim,	 em	 polvorosa.	 Caçadores	 improvisados	 se	 dispuseram	 a	

acabar	com	a	praga	–	e	mais	de	um	esquivo	notívago	correu	risco	

de	 levar	 um	 tiro	 nas	 suas	 esquivanças,	 confundido	 com	macaco	

dentro	da	noite.	

	

No	 dia	 seguinte	 a	 situação	 perdurava:	 não	 houve	 aula	 na	 escola	

pública,	 porque	os	macacos	 foram	os	primeiros	 a	 chegar.	O	 sino	

da	 igreja	 badalava	 freneticamente	 desde	 cedo,	 apinhado	 de	

macacos,	 ainda	 que	 o	 vigário	 houvesse	 por	 bem	 suspender	 a	

missa	 naquela	 manhã,	 porque	 havia	 macaco	 escondido	 até	 na	

sacristia.	

	

Depois,	 com	 o	 correr	 dos	 dias	 e	 dos	 macacos,	 eles	 foram	

escasseando.	 Alguns	 morreram	 de	 fome	 ou	 caçados	

implacavelmente.	 Outros	 fugiram	 para	 a	 floresta,	 outros	

acabaram	 mesmo	 comidos	 ao	 jantar,	 guisados	 como	 sugerira	 o	

delegado,	 nas	mesas	mais	 pobres.	 Um	 ou	 outro	 surgia	 ainda	 de	

vez	 em	 quando	 num	 telhado,	 esquálido,	 assustado,	 com	

bandeirinha	branca	pedindo	paz	à	molecada	que	o	perseguia	com	

pedras.	Durante	muito	tempo,	porém,	sua	presença	perturbadora	

pairou	 no	 ar	 da	 cidade.	 O	 professor	 não	 chegou	 a	 servir-se	 de	

nenhum	para	suas	experiências.	Caíra	doente,	nunca	mais	pusera	

os	 pés	 na	 rua,	 embora	 durante	 algum	 tempo	muitos	 insistissem	

em	visitá-la	pela	janela.	

	

Vai	 um	 dia,	 a	 cidade	 já	 em	 paz,	 o	 professor	 recebe	 outro	

telegrama	de	seu	amigo	em	Manaus:	

	

“Seguiu	resto	encomenda”.	

	

Não	 teve	 dúvidas:	 assim	 mesmo	 doente,	 saiu	 de	 casa	

imediatamente,	 direto	 para	 a	 estação,	 abandonou	 a	 cidade	para	

sempre,	e	nunca	mais	se	ouviu	falar	nele.	

	


