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CARTILHA DO ESTUDANTE



Quando me dei conta pela primeira vez de que eu talvez fosse 
fictícia, meus dias úteis eram passados numa escola na região 
norte da cidade de Indianápolis, chamada White River High School, 
onde forças maiores que eu — tão maiores que eu nem saberia por 
onde começar a identificá-las — delimitavam meu almoço a um 
intervalo de tempo determinado, entre 12h37 e 13h14. Se essas 
forças tivessem optado por um horário diferente, ou se meus 
colegas de mesa que ajudaram a escrever meu destino houvessem 
escolhido um assunto diferente para conversar naquele dia de 
setembro, minha história teria tido um fim diferente — ou ao menos 
um meio diferente. Mas eu estava começando a entender que a 
vida é uma história que contam sobre nós, não uma história que 
escolhemos contar. A gente finge ser o autor, claro. Não tem outro 
jeito. Quando as entidades superiores fazem tocar aquele sinal 
monótono exatamente às 12h37, você pensa: Agora eu decido ir 
almoçar, mas na verdade é o sinal que decide. A gente acha que é o 
pintor, mas é a tela. Centenas de vozes gritam uma mais alta que a 
outra no refeitório, formando uma conversa que é um mero ruído, 
águas de um rio correndo pelas pedras. Sentada sob a luz artificial 
que os cilindros fluorescentes jorravam sobre nós, eu pensava 
sobre a ilusão de sermos, cada um de nós, o herói de alguma 
epopeia pessoal, quando na verdade éramos basicamente 
organismos idênticos colonizando um vasto cômodo sem janelas 
que cheirava a desinfetante e fritura.

GREEN, John; RODRIGUES, Ana (Trad.). Tartarugas até lá embaixo. 
Rio de Janeiro: Intrínseca, 2017.

Eu estava comendo um sanduíche de manteiga de amendoim com 
mel e tomando um Dr Pepper. Para ser sincera, acho meio nojento 
todo o processo de mastigar plantas e animais e então empurrá-los 
esôfago abaixo. Por isso, estava tentando não pensar sobre a 
comida na minha boca, o que meio que já é pensar nisso. Sentado 
à minha frente, Mychal Turner rabiscava num caderno de papel 
amarelo. Nossa mesa de almoço era como uma peça da Broadway 
em cartaz havia muito tempo: o elenco mudava ao longo dos anos, 
mas os papéis se mantinham. Mychal era O Artista. Ele estava 
conversando com Daisy Ramirez, que fazia o papel de Minha 
Melhor e Mais Destemida Amiga desde o ensino fundamental, mas 
o barulho no refeitório não me deixava acompanhar o papo dos 
dois. O meu papel naquela peça? Eu era A Coadjuvante. A Amiga 
de Daisy, ou A Filha da Professora Holmes. Sempre alguma coisa 
de alguém. Senti o estômago entrar em ação e, mesmo com a 
algazarra das conversas à minha volta, ouvi quando meu sanduíche 
começou a ser digerido, todas as bactérias mastigando a pasta de 
amendoim — os alunos dentro de mim, comendo no meu refeitório 
interior. Um calafrio percorreu meu corpo.



Acordo.
Imediatamente preciso descobrir quem sou. Não se trata 
apenas do corpo — de abrir os olhos e ver se a pele do 
braço é clara ou escura, se meu cabelo é comprido ou 
curto, se sou gordo ou magro, garoto ou garota, se tenho 
ou não cicatrizes. O corpo é a coisa mais fácil à qual se 
ajustar quando se está acostumado a acordar em um 
corpo novo todas as manhãs. É a vida, o contexto do 
corpo, que pode ser difícil de entender. Todo dia sou uma 
pessoa diferente. Eu sou eu, sei que sou eu, mas 
também sou outra pessoa.
Sempre foi assim.

LEVITHAN, David. Todo dia. Rio de Janeiro: Galera Record, 2013. 

Falamos em ler e pensamos apenas nos livros, nos 
textos escritos. O senso comum diz que lemos apenas 
palavras. Mas a ideia de leitura aplica-se a um vasto 
universo. Nós lemos emoções nos rostos, lemos os 
sinais climáticos nas nuvens, lemos o chão, lemos o 
Mundo, lemos a Vida. Tudo pode ser página. Depende 
apenas da intenção de descoberta do nosso olhar. 
Queixamo-nos de que as pessoas não leem livros. 
Mas o déficit de leitura é muito mais geral. Não 
sabemos ler o mundo, não lemos os outros. 

Vale a pena ler livros ou ler a Vida quando o ato de ler 
nos converte num sujeito de uma narrativa, isto é, 
quando nos tornamos personagens. Mais do que 
saber ler, será que sabemos, ainda hoje, contar 
histórias? Ou sabemos simplesmente escutar histórias 
onde nos parece reinar apenas silêncio? 

COUTO, Mia. E se Obama fosse africano?: e outras intervenções : 
ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 
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A escola fica em um casarão branco. Sentada em um 
banquinho no saguão de entrada, eu observava as 
alunas chegando para as aulas do período matutino. Ao 
atravessar o pequeno e discreto portão de madeira 
talhada, uma a uma, elas se transformavam, como se 
aquele fosse um portal mágico. O semblante 
preocupado dava lugar ao sorriso. O medo, à animação. 
O silêncio, à algazarra. Os passos cuidadosos e 
vigilantes, ao corre-corre escadarias acima!
Era uma manhã ensolarada e eu as encontrei reunidas 
no terraço, com vista para as lindas montanhas do Swat, 
como fazem todos os dias antes de começar a aula.
Khan: É comumente adotado pelos pashtuns como 
último sobrenome, herança do Império Mongol, quando 
era usado como título de honra para designar os chefes 
e governantes.

CARRANCA, Adriana. Malala, a menina que queria ir para a escola. 
São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2015. 

Qaumi jirga: A jirga é uma assembleia de líderes locais 
que se reúnem para decidir, por consenso, sobre 
assuntos importantes para a comunidade. A qaumi jirga 
do vale do Swat foi criada para defender a paz e 
preservar a tradição e a história pashtun.
As meninas me contaram que,
na escola,
Malala era
a mais sabida,
a mais valente,
a mais falante.
Desde pequena, discursava como gente grande!
Era a mais sorridente e também a mais confiante.
Foi o que as colegas de classe me disseram.



Tenho um livro sobre águas e meninos.
Gostei mais de um menino
que carregava água na peneira.

A mãe disse que carregar água na peneira
era o mesmo que roubar um vento e
sair correndo com ele para mostrar aos irmãos.

A mãe disse que era o mesmo
que catar espinhos na água.
O mesmo que criar peixes no bolso.

O menino era ligado em despropósitos.
Quis montar os alicerces
de uma casa sobre orvalhos.

A mãe reparou que o menino
gostava mais do vazio, do que do cheio.
Falava que vazios são maiores e até infinitos.

Com o tempo aquele menino
que era cismado e esquisito,
porque gostava de carregar água na peneira.

BARROS, M. Exercícios de ser de criança. São Paulo: Salamandra, 1999.
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Com o tempo descobriu que
escrever seria o mesmo
que carregar água na peneira.

No escrever o menino viu
que era capaz de ser noviça,
monge ou mendigo ao mesmo tempo.

O menino aprendeu a usar as palavras.
Viu que podia fazer peraltagens com as palavras.
E começou a fazer peraltagens.

Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela.
O menino fazia prodígios.
Até fez uma pedra dar flor.

A mãe reparava o menino com ternura.
A mãe falou: Meu filho você vai ser poeta!
Você vai carregar água na peneira a vida toda.

Você vai encher os vazios
com as suas peraltagens,
e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos!
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