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Se havia uma coisa em que Breno era bom, essa 
coisa era equilíbrio: quando a vida ficava na corda 
bamba, ele realizava um espetáculo com os malabares 
da imaginação. Talvez por essa forma positiva de 
enxergar o mundo, ele era tão tietado pela tia, que todo 
ano recebia dela um presente diferente e cheio de 
tecnologia para o menino.

No aniversário de 11 anos, ele ganhou um 
monociclo elétrico, esses airwheels invejáveis importados 
dos Estados Unidos. A tia entregou o embrulho com um 
sorriso de “não se faz 11 anos todo dia”, mesma desculpa 
que ela usou quando ele completou 10, e 9, e 8, e todos 
os anos anteriores. 

Antes de passear no Parque Municipal de 
Escopeta com o brinquedo novo, ouviu a mãe e colocou 
caneleiras, joelheiras, cotoveleiras e todas essas eiras 
que protegem de tombos. Ele até tentou improvisar uma 
“bumbunzeira”, colocando uma almofada dentro da 
bermuda, mas o traseiro ficou tão grande que mais 
atrapalhava na brincadeira do que dava segurança.

A tranquilidade de Breno andando sobre uma roda 
era única: ele conseguia até assistir a vídeos no celular, 
enquanto desviava das pedras no chão de terra. O cara 
de cabelo colorido falava no vlog sobre os jogos que 
poderiam ser praticados em dia de chuva... Mas nem ele, 
nem Breno, nem a tia que deu o monociclo, podiam 
imaginar que, naquela tarde, choveria bicho-preguiça.

01 – TÁ CHOVENDO BICHO-PREGUIÇA!
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Foi assim: o garoto estava fazendo uma curva 
perfeita ao passar debaixo de uma árvore. Só não 
contava que um bicho-preguiça, que aparentemente não 
era tão bom em se equilibrar, despencaria do galho bem 
em cima de seu capacete.

No capote, ambos saíram rolando pelo mato e já 
não era mais possível identificar o que era o cabelo louro 
do menino e o que era o pelo castanho do animal. 
Quando conseguiram parar, Breno sentiu o queixo 
ralado, e o bicho-preguiça sentiu sono.

O susto foi maior que a dor da queda, então nem 
deu vontade de chorar, mas deu medo daquele bicho de 
mais de meio metro dormindo à sua frente. Com o 
aplicativo de reconhecimento de faces, Breno tirou uma 
foto e pesquisou na internet:
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Reino: Animalia
Filo: Chordata
Classe: Mammalia
Superordem: 
Xenarthra
Ordem: Pilosa
Subordem: Folivora

“Bicho-preguiça, 
nome popular do 
folivora, é um 
mamífero que vive em 
árvores e dorme até 
18 horas por dia. 
Também é conhecido 
como aí, aígue e 
cabeluda.”
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A preguiça não tinha veneno, tampouco morderia 
ou arranharia, porque estava num sono tão profundo que 
parecia até sonho bom. Breno, então, resolveu que seria 
possível carregar aqueles cinco quilos de muita simpatia 
e colocar de volta na árvore.

Tirou algumas fotos antes, porque ninguém iria 
acreditar, sem provas, nessa história louca de animais 
caindo do céu. Deixou o bicho dormindo num galho mais 
baixo, limpou o monociclo sujo de terra, subiu de volta e 
continuou o passeio, pensando até em gravar um vlog
comentando esse fato tão fora do comum.
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Já estava na hora de dormir, mas Breno ainda não 
esquecia as loucuras daquela tarde no parque. Por um 
lado, porque o curativo no queixo não o deixava 
esquecer; por outro, porque a foto publicada nas redes 
sociais era testemunha dessa sua aventura e rendia uma 
infinidade de curtidas.

Os comentários variavam entre “Ai, que fofura!” e 
“Ui, que medo!”, mas o que mais lhe chamou atenção foi 
um dizendo: “Apareceu uma dessas no quintal de casa 
hoje”.  O texto podia ser normal, mas a pessoa que o 
escreveu balançava as emoções de Breno mais do que o 
vento balançava as árvores do lado de fora.

Kika era uma colega da sala ao lado. Ele era do 6.º 
ano A, e ela era do 6.º ano B. Eles nunca tinham se falado 
antes, mas todos da escola – e da cidade, e do estado, e 
do Brasil! – sabiam quem era Kika. Ela tinha tantos 
seguidores nas redes sociais que, nos primeiros dias de 
aula, os professores precisaram ficar controlando o 
ânimo dos outros alunos, que queriam uma selfie
exclusiva com a maior influenciadora digital do município 
de Escopeta. 

Breno tinha muita admiração por Kika, sonhava 
com um abraço apertado e uma amizade sincera. Saber 
que a garota tinha curtido e comentado uma postagem 
dele foi uma surpresa muito feliz. Quando ele percebeu 

02 – A CRUSH ME CURTIU!
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que ela o havia seguido, então, quase derreteu de 
emoção! 

Mesmo estando sozinho no quarto, de pijama e 
pantufa de dragão, Breno ficou com as bochechas cor- 
-de-rosa. Achou que não fosse dormir naquela noite, de 
tanta euforia, mas acabou que caiu no sono com um 
sorrisão largo no rosto. 

Naquela noite, Breno sonhou com Kika. Ela 
caminhava até ele, a pele negra reluzente, o cabelo 
crespo deslumbrante e o olhar de modelo internacional 
que fazia pipocar um sentimento novo no coração dele. 

– Você deve ser o Breno, né? – ela lhe disse. 

– Sim – ele respondeu, ainda encantado. 

– Quer fazer um boomerang comigo? 

Breno podia ser mais fã dos vídeos e dos games 
do que das redes sociais, mas sabia da importância de 
uma menina com a quantidade de seguidores que Kika 
tinha fazer um boomerang para publicar em seu stories. 
Talvez ele, então, fosse importante pra ela. 

Ele não sabia o que fazer na frente da câmera... 
uma careta, um gesto, um aceno? Ficou surpreso quando 
Kika decidiu gravar o boomerang dando um beijinho na 
bochecha cor-de-rosa dele, que então ficou vermelho- 
-escarlate. 

Quando ela mostrou a imagem, antes de postar, 
havia alguma coisa errada: a garota tinha sido substituída 
pelo bicho-preguiça. Mas era uma preguiça de perucona 
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loira e batom vermelho. Quando ele olhou de volta para a 
garota, ela também havia se transformado na preguiça.

– Não vai dizer que amou ganhar um beijinho da 
Cabeluda? – a preguiça disse.

Ele gritou. E no grito acordou. Já era de manhã. 
Ufa! Era o fim do sonho estranho.
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As manhãs de segunda-feira sempre são difíceis: 
parece que a preguiça – a sensação, e não o bicho – de 
domingo não foi totalmente embora e a gente sai de casa 
pensando na hora de voltar. Breno estava pronto para 
fazer a caminhada até a escola assistindo a um vídeo em 
alta, quando passou pelo interrogatório da mãe.

– Já tomou café?

– Sim.

– Já escovou os dentes?

– Já, mãe.

– Já fez xixi?

– MÃE!

Era vergonhosa a forma como a mãe o tratava. 
Será que ela ainda pensava que Breno era um bebê? Ele 
não via a hora de ficar mais velho, igual ao Júnior, que já 
estava no ensino médio.

– Júnior! – A mãe se dirigia ao irmão, quando 
Breno saía. – Já passou desodorante?

No fundo, Breno sabia que a corujice da mãe não 
ia passar tão cedo. Preferiu, então, conformar-se com a 
situação, colocou os fones no ouvido e escolheu o 
primeiro vídeo que viu sendo anunciado. Era do Manual 
do Imundo um canal de curiosidades apresentado por um 
rapaz que se tornou famoso por não tomar banho. 

03 – MANUAL DO IMUNDO
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– Seja bem-vindo a mais uma lista curiosa! Hoje 
vamos ver sete fatos incríveis sobre o bicho- 
-preguiça!” 

 

Aquilo não parecia possível! Era uma coincidência 
atrás da outra e todas relacionadas a um mesmo tipo de 
animal. Depois do sonho, o garoto pensou até em trocar 
de vídeo, mas, para ter assunto para conversar com Kika 
mais tarde, decidiu ver quais eram as curiosidades. 

 

– As preguiças são “primas” dos tatus e dos 
tamanduás, pois pertencem à mesma subordem. 

– A América Central e a América do Sul são as 
regiões em que mais vivem preguiças. 

– As preguiças costumam morar em árvores 
chamadas embaúba e se alimentam dessas frutas. 

– O metabolismo lento e os movimentos vagarosos 
são os motivos que levaram as preguiças a terem 
esse nome. 

– As preguiças não precisam beber água, pois 
absorvem os líquidos das raízes, folhas e frutos 
que comem. 

– No Brasil existem pelo menos cinco espécies de 
bicho-preguiça, tendo maior destaque o grupo das 
preguiças-de-três-dedos. 

– As preguiças conseguem adaptar a temperatura 
corporal à temperatura do ambiente em que 
estão. 
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Ter um bicho-preguiça de estimação parecia 
incrível para Breno. Mas ele entendia que bichos- 
-preguiças precisam viver em seu hábitat natural, que não 
podem ser adotados nem comprados. 

  



20    

Assim que chegou à escola, Breno viu Kika na 
porta da sala de aula, conversando com as amigas. Ele 
pensou em ir até lá e conversar sobre o que ela escreveu 
em seu perfil, mas depois desanimou. Provavelmente 
Kika nem soubesse quem era ele e já até estivesse 
arrependida de segui-lo nas redes sociais.

Ele encheu os pulmões de ar e passou por ela 
como se não a conhecesse, mas sentiu que alguém veio 
atrás. Logo, uma voz feminina perguntou:

– Você deve ser o Breno, né?

Por um instante, ele acreditou que tinha voltado 
para o sonho daquela madrugada. Por outro instante, 
ficou com medo de se virar e dar de cara com uma 
preguiça de perucona loira e batom vermelho. Mesmo 
assim, tomou coragem e respondeu que sim.

– Eu sou a Kika, do 6.º ano B.

– Eu sei... Aliás, todo mundo sabe, né?

Ela riu. Ele tentou esticar o assunto:

– Você quer falar sobre a Cabeluda?

– Quem? – ela se assustou.

O garoto tinha se esquecido de que o nome dado 
ao bicho-preguiça do sonho não era de conhecimento 
geral.

04 – UM RETRATO QUASE FALADO
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– Digo, do bicho-preguiça que apareceu no seu 
quintal. 

– Ah, sim – ela consentiu. 

Os dois conversaram um pouquinho sobre o vídeo 
que estava bombando na internet e se todas essas 
coincidências tinham um significado. De repente, Breno 
viu algo que interrompeu o papo: 

– Kika, olhe ali! 

Ela olhou. E viu que Formiga, o garoto do 6.º ano 
D que é tido como o craque de futebol da escola, estava 
desenhando no caderno. Seria um ato normal, não fosse 
o fato de os rabiscos serem exatamente o retrato de um 
bicho-preguiça. 

– A gente precisa ir falar com ele. 

Breno concordou com a cabeça e se aproximaram 
de Formiga. O garoto pensou em como começar um 
diálogo com o colega, mas Kika tomou a dianteira e 
expressou: 

– Nossa, esse desenho está tão perfeito que só 
falta falar! 

Formiga até levou um susto e fechou o caderno 
com tudo. 

– O que vocês querem?  

– Calma! – Breno respondeu. – Nós vimos você 
desenhando uma preguiça e ficamos curiosos em saber 
por quê. 
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– Por que eu desenho? Ah, porque é uma forma 
de me aliviar do mundo, eu acho. 

– Sou assim com a literatura! – Kika 
complementou. – Toda vez que pego um livro, nossa, é 
como se eu fosse uma nova Kika, sem fama das redes 
sociais ou algo do tipo. 

Breno percebeu que a conversa estava se 
desviando e voltou ao foco: 

– O bicho-preguiça! Por que um bicho-preguiça? 

Formiga pareceu meio preocupado, sem muita 
vontade de falar a verdade. 

– Vocês vão me achar maluco – ele confessou. 

– Cara, eu sonhei com uma preguiça de perucona 
loira e batom vermelho – Breno assumiu. – Não existe 
nada mais maluco que isso. 

Tanto Kika como Formiga riram do sonho do 
colega. Formiga, então, resolveu contar: 

– Eu acho que vi uma quando voltava do futebol 
ontem. Mas deve ser coisa da minha cabeça... Não deve 
ter esses bichos aqui na cidade. 

– É aí que você se engana! – Breno interpelou. 

Contando o que havia aprendido no vídeo, disse 
que existem muitas preguiças no Brasil, especialmente 
em lugares com mata nativa. Como Escopeta ficava no 
interior e rodeada por árvores, com territórios até 
protegidos pelo governo, era possível surgir uma ou outra 
preguiça na cidade. 
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– Será que é época de bicho-preguiça? – Kika 
perguntou. 

– Bicho-preguiça não é tangerina pra ter época – 
Formiga brincou. 

– Eu acho que sei quem pode nos ajudar com 
essas dúvidas! – Breno se lembrou. 
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Nos fundos do colégio, existe uma área com 
muitas plantas e flores, bastante usada nas aulas de 
Ciências, quando a professora resolve falar sobre o reino 
vegetal. Também é uma paisagem ótima para ser 
observada da janela da sala de informática.

Breno, Kika e Formiga foram até esse espaço, pois 
sabiam que, debaixo da sombra de uma árvore, 
encontrariam Aiyra, uma menina do 6.º ano C que é 
antenada em questões ligadas à natureza. Aiyra, cujo 
nome significa “filha” na língua tupi, morava em uma 
reserva indígena não muito longe da escola.

– Oi, você é a menina que entende tudo de 
biologia, né? – Kika foi direta ao falar.

Aiyra estava ouvindo música clássica nos fones e
ficou até sem graça, dizendo que só presta atenção nas 
aulas e gosta do meio ambiente em geral. Mas perguntou 
se podia ajudar em algo.

– A história é a seguinte... – Breno tomou a frente 
e explicou as coincidências que estavam acontecendo 
desde que a preguiça caiu em sua cabeça.

A garota pausou a música no celular, mexeu um 
pouco em seu colar feito com cascas de árvore e 
sementes, pensou e disse:

– Eu sei que existem casos de animais silvestres 
que se mudam pra a cidade por causa de destruição do 

05 – A PLANTAÇÃO DE BICHOS-PREGUIÇAS
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habitat natural ou de ameaça de caçadores. Mas isso não 
é tão comum ocorrer com bichos-preguiças, ainda mais 
aqui onde a gente mora. 

– Então como você explicaria isso? – Kika 
perguntou. – Será que alguém tem uma plantação de 
bichos-preguiças em casa? 

Os meninos até coçaram a cabeça. Aiyra riu e 
disse para Kika que não existe a possibilidade de 
mamíferos nascerem em árvore. No máximo, eles moram 
na árvore, mas nascem da barriga da mãe. 

– Ai, gente! – Kika falou. – Eu sei, né? Só estou 
brincando... 

O que eles ainda não sabiam era o motivo de 
existir essa conexão estranha entre eles e as preguiças. 
Foi quando Aiyra lançou no ar: 

– E se as preguiças que vocês viram não forem 
diferentes? E se for o mesmo bicho? Não se trata de uma 
migração em massa, mas de um único animal que veio 
até a área urbana, como algumas capivaras fazem. 

Breno, então, foi mais a fundo: 

– Galera, e se isso tudo for um sinal? 

– Sinal de quê? – Formiga desacreditou. 

– Não sei... Nós somos de salas diferentes, com 
gostos diferentes, mas temos esse elemento em comum, 
que nos conectou... 

Os olhos de Kika brilharam e ela sugeriu: 
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– E se a gente montar uma ONG de apoio a 
bichos-preguiças e ganhar fama internacional, 
recebendo recursos de todas as partes do mundo? 

– Menos, Kika, menos – Formiga pediu. 

– Eu pensei em algo mais acessível – disse Breno. 
– Vocês sabem que a feira de ciências aqui do colégio 
será no próximo mês, né? 

– Sim, e daí? – Formiga instigou. 

– A gente podia montar um grupo. Nós quatro, 
cada um de uma sala, em um projeto único. 

Kika torceu o nariz. 

– Mas eu já combinei de fazer com minhas amigas. 

Formiga teve que concordar. 

– O pessoal do futebol também está se unindo. 

No fundo, até Breno sabia que os amigos da sala 
dele iriam querer montar um grupo próprio, mas quem 
iluminou os pensamentos foi a Aiyra: 

– Gente, nós fazemos todos os trabalhos de todas 
as disciplinas com o mesmo grupo o ano inteiro, né? Essa 
seria uma oportunidade, de fato, de mudarmos. 

– Não acho que é assim tão simples – Kika 
interferiu. 

– Se você quiser que seja simples, pode ser 
simples – Aiyra concluiu. 
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O sinal tocou, indicando o início da primeira aula, 
e cada um foi para sua sala, com essa faísca prestes a 
incendiar os pensamentos daquela manhã. 
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Durante as primeiras aulas, Aiyra ficou com duas 
missões: pensar em uma sugestão para o grupo 
apresentar na feira de ciências e convencer Kika de que 
ela seria necessária no grupo. Quando a ideia veio à 
mente, o intervalo veio como uma oportunidade de 
conversar com a nova amiga.

Enquanto Aiyra saía do 6.º ano C, Kika e suas três 
melhores amigas saíam do 6º ano B. Estavam 
conversando sorridentes, como sempre fazem na hora do 
intervalo, até Aiyra se aproximar.

– Kika! Kika! Tive uma ideia... Sobre o tema da 
feira de ciências...

– Espere aí! – a amiga de cabelo louro cacheado 
interrompeu. – Desculpa, mas quem você pensa que é 
pra chegar se intrometendo assim no grupo?

– Eu sou amiga da Kika, por quê?

– Kika, você tem amizade com a menina índia? –  
a amiga de cabelo castanho ondulado riu. – É sério isso? 

Kika ficou sem resposta por três segundos. No 
íntimo de seus pensamentos, porém, ela reviveu uma 
experiência de quando tinha 5 anos, época em que ainda 
não era famosa nas redes sociais, mas chegou causando 
furor no jardim de infância por ser a única menina negra.

Até esse momento na antiga escola, Kika nunca 
tinha parado para se preocupar com a diferença nos tons 

06 – AMIGAS, CERTO?
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de pele. O Brasil tinha tantas cores, tantas formas, que 
ela não esperava que alguns colegas viessem perguntar: 

“Você ficou muito tempo no sol?” 

“Sua pele é feita de chocolate?” 

As lembranças entristeceram Kika, mas ela não 
deixou transparecer. 

– Kika! – a amiga de cabelo liso e mechas 
californianas fez com que Kika voltasse à realidade. – 
Você é ou não amiga dessa índia? 

– Não! – Kika respondeu. 

O rosto de Aiyra representava decepção e 
tristeza. Ela baixou a cabeça e deu meia-volta quando 
escutou Kika completar a fala: 

– Não sou amiga “dessa índia”. Sou amiga dessa 
menina de origem indígena. Humana. Gente, assim como 
eu. Sinceramente, eu esperava mais empatia de vocês 
três. 

Separando-se do grupinho, Kika foi com Aiyra até 
um lugar mais reservado para conversarem. Naquele 
momento, as duas já sabiam que, de fato, fariam parte do 
mesmo grupo para a feira de ciências. 
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Com o sinal do fim da última aula, a bexiga de 
Breno também deu um sinal: se ele não fosse correndo 
para o banheiro, era perigoso acontecer um acidente no 
caminho de volta para casa.

Aiyra, Kika e Formiga estavam perto da sala do 6.º 
ano A e a vontade de falar com eles era grande, mas a 
vontade de fazer xixi era maior.

– Breno! – Kika gritou.

Ele nem ouviu e foi direto para o banheiro dos 
meninos. 

– Ué, será que ele está bravo com a gente? – Aiyra
perguntou.

– Ninguém fica bravo comigo – Kika disse.

– Vou atrás dele – Formiga decidiu. 

Quando Formiga entrou, Breno já estava lavando 
as mãos.

– Não cumprimenta os amigos mais? – ele brincou.

– Desculpe, eu estava MUITO apertado.

– Apertados estamos nós com as ideias da Aiyra. 

Breno ficou curioso para saber que ideias eram 
essas, então Formiga decidiu contar em segredo, antes 
de falarem com as meninas.

07 – FORMIGA QUE VIRA LAGARTA
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– A Aiyra descobriu que os pelos das preguiças 
costumam formar algas, e que as lagartas se alimentam 
disso. 

– E o que isso tem a ver com a feira de ciências? 

– Ela quer que a gente se fantasie de lagarta e 
explique como funciona a vida dos bichos-preguiças. 

Por alguns segundos, Breno tentou imaginar a 
cena, mas o máximo que conseguiu foi visualizar Formiga 
com maiô verde e patas de papelão caindo. Por fim, ele 
riu alto e comentou: 

– Já vi lagarta virar borboleta, mas nunca vi 
formiga virar lagarta. 

Formiga também riu. 

– Como é que a gente fala que a ideia é péssima 
sem chatear a garota? Eu não larguei o grupo do futebol 
pra pagar mico nesse novo grupo. 

Breno pensou um pouco e respondeu: 

– A gente não precisa dizer que a ideia é péssima. 
A gente só precisa mostrar uma ideia melhor. 

– E você tem alguma? – Formiga ficou curioso. 

Breno tinha. 
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Entre as plantas dos fundos do colégio, os quatro 
amigos conversavam sobre a ideia de atividade para a 
feira de ciências.

– Ainda acho que devíamos nos vestir de lagarta 
e... – Aiyra falava.

– Mas e se fizéssemos algo que fosse um 
diferencial? – Breno sugeriu.

– Mais diferente que imitar lagarta? Dá até medo – 
Kika falou.

– Eu estava pensando... –  Breno começou. –  Não 
é porque um bicho-preguiça nos uniu que a gente tem 
que, obrigatoriamente, falar sobre bichos-preguiças, 
entendem?

Para o garoto, a função da Cabeluda, ou melhor, 
da preguiça, era unicamente aproximar os quatro para 
que fizessem algo novo, inovador, renovado, naquele 
colégio.

– Vejam só... Além das redes sociais, a Kika já 
disse que curte literatura. Além do futebol, a gente já 
notou que o Formiga se amarra em ilustração. Além da 
biologia, a Aiyra já contou que gosta de música clássica. 
E eu, além da tecnologia, tenho uma queda por 
arquitetura...

– E como você quer que a gente junte essas 
paixões todas? – Formiga perguntou.

08 – SEMANA DE ARTE ETERNA
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– A gente podia fazer uma instalação artística. 
Cada dia da semana, uma nova apresentação. Desde 
que me conheço por gente, nunca vi arte nesta cidade, 
muito menos nesta escola.  

– Verdade! Escopeta só tem mato, uma fábrica de 
aço e, agora, um bicho-preguiça que aparece de vez em 
quando – Formiga descreveu. 

–  Fazer essa instalação artística seria mesmo uma 
forma de exaltar a literatura, as artes visuais, a música, a 
arquitetura... – Breno concluiu. 

Kika deu uma risada. 

– Mas o que isso tem a ver com ciências? 
Esqueceu que é uma feira de ciências? 

– Espera, Kika – Aiyra interveio. – Nem sempre 
Ciências são só as Biológicas. Tem as Ciências Exatas e 
as Ciências Humanas. Arte é uma forma de Ciência 
Humana, não é? 

– Com certeza! – Breno afirmou. – A Arte dialoga 
com todos os aspectos da humanidade: é cultural, é 
crítica, é histórica, é política, é social... 

– Caraca! Como você fala difícil – Kika admitiu. – 
Nem imaginava que você era tão nerd assim... Já amei! 

Breno ficou com as bochechas cor-de-rosa 
novamente. 

– Amou o Breno ou a ideia dele? – Formiga zoou. 

– A ideia, óbvio! – Kika desconversou. – Mas como 
chamaríamos esse projeto? 
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Formiga, Aiyra e Kika começaram a dar sugestões 
aleatórias, como “Arteando” e “Poesilândia”, mas 
novamente Breno achou a solução para o caso: 

– Se não me engano, meu irmão falou algo que 
está aprendendo no ensino médio... E tem a ver com 
arte... Acho que é Dia da Arte, Mês de Arte... 

– A Semana de Arte Moderna? – Kika destacou. 

Os três olharam surpresos para ela. 

– Que foi, gente? Eu dou umas bolas foras às 
vezes, mas já li sobre isso... Tem um poeta dessa época, 
o Mário de Andrade, que é dos meus preferidos. 

– Esse cara está vivo ainda? – Formiga perguntou. 

– Não, não! A Semana de Arte Moderna, pra você 
ter uma ideia, foi em 1922. Já são cem anos! 

– Fechamos o tema, então! – Aiyra concluiu. – 
Faremos uma homenagem aos 100 anos da Semana de 
Arte Moderna. Mas como poderíamos chamar a 
atividade? 

– Semana de Arte Eterna? 

Dessa vez quem falou foi Formiga, e os outros três 
concordaram. Se existe algo em comum em todas as 
modalidades artísticas é que elas são eternas.  

– E em homenagem ao bicho-preguiça que nos 
uniu, a gente pode ser o Grupo da Preguiça – Breno 
sugeriu. 
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– Em vez de “preguiça”, podia ser “aí”! –  Aiyra 
gritou. – Aí é como a gente chama o bicho-preguiça em 
tupi. 

– E em vez de “grupo”, podia ser “coletivo” – Kika 
sugeriu. – É mais descolado... 

Pensaram mais um pouco: Coletivo Aí? Coletivo 
que Olha a Aí? Coletivo Olha Aí! Decidiram que não havia 
nome que melhor os representasse. 

– Garanto que os professores não vão entender 
nada quando a gente apresentar esse nome – Formiga 
riu. 

– E quem disse que precisa? – Kika apimentou. – 
Quando o assunto é arte, ela é pra ser sentida, e não 
entendida.  
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O parque em que o bicho-preguiça, já batizada de 
Cabeluda, caiu na cabeça de Breno serviu de ponto de 
encontro para a primeira reunião oficial do Coletivo Olha 
Aí. Em alguma árvore ali perto, a preguiça assistia à 
disposição deles.

Além dos quatro membros do grupo, no entanto, 
eles contavam com uma participação especial: Júnior.

– Sério, Breno, que eu preciso mesmo ficar aqui?

– Claro, Júnior! Você é a única pessoa que 
conheço que entende dessa Semana de Arte Moderna.

– Mas eu queria era tirar um cochilo...

Breno usou a técnica do irmão caçula que admira 
o irmão mais velho. Mesmo que não fosse totalmente 
mentira, ele enfeitou um “Por favor, mano!”, e Júnior 
ficou.

– Só que vamos falar baixo... Vocês sabem que 
não se pode ficar falando desse tipo de coisa aqui na 
cidade.

– Ué, e por que não? – Aiyra questionou.

– Não sei direito, só sei que é assim. Na escola de 
vocês as aulas de artes são limitadas a aprender nomes 
de autores e obras em vez de técnicas pra realmente 
fazer arte?

09 – CARRIOLA DE NOMES ESQUISITOS
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– Isso é verdade. A gente nunca foi incentivado a 
desenhar algo, a dançar, a fazer teatro... – Kika 
comentou. – Os livros que leio mesmo, eu compro tudo 
on-line, porque a biblioteca daqui só tem livros didáticos. 

Aquilo era outra coisa que fervilhou no 
pensamento dos jovens: por que, afinal, a cidade de 
Escopeta vivia tão alheia às artes? 

– Mas o que tanto vocês querem saber da Semana 
de Arte Moderna, hein? – Júnior perguntou. 

– Tudo! – Aiyra respondeu. 

– O máximo que a gente sabe é que durou uma 
semana... – Formiga brincou. 

– Na verdade, não foi bem assim – Júnior trouxe a 
realidade. – A semana teve três dias: segunda, quarta e 
sexta. Até teria mais eventos, mas a aversão àquilo tudo 
era tão grande que se limitou a três dias. 

Breno chegou a comentar que até parece que eles 
vivem a Semana de Arte Moderna hoje, mesmo tendo 
passado tanto tempo. Era tanta repulsa que as pessoas 
parecem ter a certas formas de arte, como se somente 
as regras de alguns fossem corretas. 

– Naquela época era ainda pior – Júnior continuou. 
– A arte era vista como algo bastante elitizado, como se 
houvesse uma receita pra produzir poemas, quadros, 
composições, números de dança... E todo ingrediente 
que fugisse dessa fórmula era julgado como errado. 

– Tem como explicar melhor esse lance aí de fugir 
das normas? – Formiga se interessou. 
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– Era assim... Aqui no Brasil, a gente vivia meio 
parado no tempo, repetindo modelos artísticos do 
passado. Pensem assim: nossas roupas... Elas não saem 
de moda? Imaginem, agora, se toda a arte precisasse 
estar sempre do mesmo jeito. 

– A gente não teria a diversidade de opiniões, nem 
a liberdade de expressão que temos hoje – Aiyra 
comentou. 

–  Exatamente! Mas daí alguns artistas 
perceberam que na Europa tinha muita coisa 
acontecendo. Era uma revolução mesmo. Tinha 
dadaísmo, surrealismo, cubismo, expressionismo, 
futurismo... Eram as chamadas vanguardas! 

Júnior parou sua fala quando percebeu que os 
quatro estavam com cara de perdidos, como se não 
tivessem entendido nada dessa carriola de nomes 
esquisitos que ele disse. Então, ele teve uma ideia: 

– Vamos fazer o seguinte: em vez de eu explicar 
isso tudo hoje, que é muita coisa, vamos nos concentrar 
no fato de que a Semana de Arte Moderna foi uma 
maneira que esse grupo de escritores encontrou de abrir 
os horizontes da cultura nacional, assim como já 
acontecia no exterior. 

– E o povo ainda achou ruim? – Kika demonstrou- 
-se inconformada. 

– Você gosta de livros, não é mesmo? E você vê o 
tanto de rejeição que alguns livros mais ousados trazem 
pra algumas pessoas, não vê? Imagina que naquela 
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época era ainda pior! As pessoas tinham a mente ainda 
mais fechada. 

A história estava interessante, mas foi 
interrompida por um zelador que, de rastelo na mão e 
testa franzida, apareceu para importunar: 

– Do que é que vocês estão falando, hein?! 

– De art... –  Breno começou a responder, até ser 
interrompido por Júnior. 

– De artefatos históricos da cultura asteca, pra um 
trabalho de História que eles estão fazendo. 

 Breno estranhou o fato de o irmão mentir, ainda 
mais naquela situação. Mas estranhou ainda mais a 
reação do zelador: 

– Mesmo assim, acho melhor vocês irem embora. 
O parque não é lugar pra essas coisas. Vão! Vão! 

Praticamente expulsos, eles acharam melhor cada 
um ir para sua casa e conversarem melhor no dia 
seguinte. 
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Júnior e Breno tinham quartos independentes, 
mas ainda dividiam o mesmo banheiro. Às vezes, quando 
um estava saindo do banho, o outro entrava para escovar 
os dentes. Num desses encontros, o mais velho decidiu 
comentar:

– Breno, vocês vão mesmo insistir nessa ideia de 
apresentação artística na escola?

– Vamos... Por que não iríamos?

– Vou contar porque você é meu irmão. Mas quero 
que você me prometa que nunca vai falar disso pra 
ninguém.

Breno deu sua palavra. Júnior respirou fundo e 
perguntou:

– Você se lembra da Anita?

– Anita? – Breno fez cara de quem buscava na 
memória. – Ah, é aquela menina que você gostava e que 
me trazia sorvete de groselha quando vinha aqui em 
casa, não é?

– Isso. A gente namorou por um tempo...

Breno percebeu que o irmão ficou entristecido, 
como se suas cordas vocais tivessem formado um nó em 
sua garganta.

– Não precisa falar dela, mano... Você tá ficando
mal.

10 – A MALDIÇÃO CULTURAL
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– Ela era bailarina – ele continuou. – Às 
escondidas. Os pais não sabiam, nem os amigos. Ela 
assistia a alguns vídeos pela internet e treinava escondido 
no quarto. Eu fui a primeira pessoa pra quem ela contou. 

Breno ainda não entendia qual era a relação entre 
a ex-namorada do irmão e o projeto para a feira de 
ciências. 

– Uma vez, a mãe dela chegou mais cedo do 
trabalho e viu que ela estava ensaiando. Ela me mandou 
uma mensagem contando. Mas depois ela sumiu. 

– Como assim sumiu? 

– Não apareceu mais na escola. Os pais se 
mudaram de cidade. O celular dela não recebe mais 
chamadas nem mensagens.  

Aquilo era, de fato, muito estranho e estava 
assustando Breno. 

– Eu sabia, cara! – Júnior desabafava. – Era pra eu 
ter impedido que ela continuasse com essa ideia de 
dançar. 

– Mas que mal há em dançar? 

– Em Escopeta, toda arte faz mal. Ou você já ouviu 
falar de alguma peça de teatro? De algum concerto 
musical? De alguma exposição fotográfica? De alguma 
exibição de cinema? 

Breno já havia mesmo comentado com os colegas 
de como as artes são tão rejeitadas pela cidade, a ponto 
de não terem uma mísera escola de música. 
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– Não sei o motivo, não sei quando isso começou, 
mas sei que existe uma maldição cultural por aqui. Por 
isso tô falando, maninho... Tenha cuidado! Não quero 
perder mais uma pessoa... 

Nesse ponto, Júnior estava chorando. Breno 
resolveu tranquilizar o irmão, dizendo que não 
aconteceria nada de errado com ele. E ainda propôs: 

– Que tal se eu dormir no seu quarto hoje? 

Quando os dois dormiam juntos, rolava videogame 
até meia-noite. Só não podiam contar para os pais 
depois. 
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Breno chegou ao colégio muito empolgado e 
cheio de ideias para compartilhar. Reuniu os amigos 
debaixo da mesma árvore em que costumavam se 
encontrar e sugeriu:

– Mais do que fazer uma atividade artística por 
aqui, a gente precisa descobrir por onde andam os 
artistas de Escopeta. 

– Que artistas? Nunca ouvi falar de nenhum – Kika 
assegurou.

– Ah, mas deve ter, né? – Aiyra amenizou. – 
Alguém que escreve histórias, que toca algum
instrumento...

– E onde eles se apresentam? Em alguma 
sociedade secreta de artistas arteiros? – Formiga fez 
piada.

Nesse momento, eles ouviram um galho se 
quebrando. As cabeças viraram automaticamente para 
cima, e Breno foi o primeiro a falar:

– Só pode ser brincadeira!

Camuflado entre as folhas da árvore, o bicho- 
-preguiça quebrava alguns galhos para triturar com seus 
dentinhos de serra.

– Preciso fazer uma live com esse bicho! – Kika 
falou.

11 – SOCIEDADE SECRETA DE ARTISTAS ARTEIROS
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Aiyra segurou seu braço antes que ela tirasse o 
celular do bolso. 

– Deixa a coitadinha em paz. Ela só está se 
alimentando. Não vamos incomodá-la. 

Realmente, eles tinham mais coisas para resolver 
do que atazanar um animal indefeso com flashes e 
cliques. 

– Então está bem – Kika disse, guardando o celular 
e voltando ao assunto. – Supondo que existam ou 
existiram artistas na cidade, onde os encontraremos? 

Ela mal finalizou a pergunta e uma fruta podre voou 
da árvore direto para a janela da sala de informática. 

– Se o vidro quebrasse, iriam culpar a gente – 
Formiga falou. 

– Cabeluda, sua feia! – Breno repreendeu. 

– Espera, gente... – Aiyra disse. – Ela nos deu uma 
pista: a sala de informática! A gente pode usar a internet 
pra procurar esses artistas. Na internet tem tudo! 

Como o garoto que é fã de tecnologia e a garota 
que é viciada em redes sociais não pensaram nisso 
antes? Mistérios que costumam ocorrer no dia a dia de 
Escopeta. 
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– Como é que a gente pesquisa isso?

Formiga estava sem saber por onde começar a 
busca aos possíveis artistas sumidos da cidade.

– Ah, não sei! Talvez procurando por “artistas de 
Escopeta”... – Kika sugeriu.

– Daí deve aparecer imagens de um monte de 
famosos com arma na mão – Aiyra comentou.

– E se a gente procurasse, então, por artistas 
escopetenses? – Kika sugeriu novamente.

– É capaz que nem a internet saiba o que é 
“escopetense”, isso sim – Formiga rebateu.

– Eu vou ligar pro meu irmão! – Breno decidiu.

Ninguém entendeu como Júnior poderia ajudar 
nesse caso, mas preferiram ver o que Breno faria.

– Mano, desculpa acordar você do sono da 
tarde... E desculpa também voltar nesse assunto, mas...
Você lembra o sobrenome da Anita?

Um segundo de silêncio.

– Depois eu explico melhor. Mas confia em mim, 
por favor.

Dois segundos de silêncio.

– E como é que soletra isso?

12 – SE NÃO ESTÁ NA INTERNET, NÃO EXISTE
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Então Breno assumiu o computador e digitou na 
página de busca: “Anita Rond de Jambe”. 

– O que é esse nome aí? – Formiga perguntou. 

– É a ex-namorada do meu irmão. 

– E em que isso vai nos ajudar? – Kika ficou em 
dúvida. 

– Ela é bailarina. Ou era. Ninguém mais sabe dela. 

O loirinho, enquanto rolava as páginas, contou 
para os amigos sobre o estranho sumiço de Anita. Mesmo 
a história sendo bem instigante, os resultados pareciam 
não direcionar para lugar algum. 

– Só aparece nome de passo de balé – Formiga 
constatou. 

– Será que essa menina existe mesmo? – Aiyra 
perguntou. 

– Ela me dava sorvete toda vez que ia em casa. 
Tem que existir – Breno contou. 

– Se não está na internet, não existe – Kika 
concluiu. 

Frustrados com os resultados, novas sugestões 
começaram: 

– Tenta sem as aspas – Aiyra disse. 

– Tenta em páginas em outros idiomas – Formiga 
disse. 

– Tenta com dois T – Kika disse. – Vai que mudou 
o nome pra ficar mais chique. 
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Tentaram de tudo, mas o nada era inquestionável. 

– Espera! Ela amava mesmo o seu irmão? – Kika 
perguntou. 

– Eu acho que sim. Pelo menos ele sente falta dela 
até hoje. 

– Tenta procurar com o seu sobrenome. 

– Mas por quê? 

– Apenas tenta. 

Breno tentou. E a reação vendo o resultado foi um: 

– Mano do céu! 
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– Júnior, acorda!

A ordem de Breno foi objetiva e chegou após 
arreganhar a porta do quarto do irmão.

– Sai daqui, moleque.

– Mas Júnior...

– Me deixa dormir.

– É sério!

– Sai, Breno!

– A gente achou a Anita!

O silêncio de Júnior, acompanhado de seu rosto 
perplexo, não precisava de palavras para definir os 
sentimentos.

13 – MANO DO CÉU!



50    

Na entrada da floresta, com a placa de proteção 
pelo meio ambiente, Júnior fez o questionamento para a 
turma:

– Quem é que vai explicar essa história toda?

– Foi assim...

Breno, então, contou que eles tiveram a ideia de 
procurar artistas da cidade, ainda que esses estivessem
sumidos. Nisso, ele se lembrou da Anita e pesquisou por 
ela na internet, sem resultados. Foi quando a Kika sugeriu 
de procurar com o sobrenome do namorado, pois, na 
tentativa de fugir do mundo, ela poderia ter criado um 
nome artístico inspirado na pessoa que amava.

– Essa parte eu entendi. Mas como vocês 
descobriram o local em que ela está?

– Quando a gente digitou o nome da Anita com o 
nosso sobrenome, apareceu um único resultado. Um 
relato científico. Era um estudo de psiquiatria. A paciente 
estudada se identificava com esse nome e havia sido 
internada na mesma época em que desapareceu aqui da 
cidade.

– Mas como vocês sabem onde fica esse lugar? E 
por que dentro da floresta?

Aiyra fez questão de explicar essa parte, dizendo 
que se tratava de uma clínica clandestina, que não tinha 
fiscalização, mas recebia pacientes em troca de dinheiro. 

14 – A FLORESTA NEM UM POUCO ENCANTADA
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Como um asilo para pessoas consideradas loucas, não 
que necessariamente fossem. Só que os donos do local 
são tão descuidados que deixaram o localizador do 
computador ligado quando postaram o artigo. 

– Isso tudo é muito surreal! – Júnior admitiu. 

– Bem que você poderia aproveitar essa nossa 
tentativa de resgate e falar mais sobre outra coisa surreal: 
a tal Semana de Arte Moderna. 

– Vocês realmente não desistiram disso, né? 

Os quatro balançaram a cabeça, confirmando que 
Júnior tinha razão. 
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– Quando eu falei que essa situação toda era 
surreal, foi porque existiu mesmo um movimento 
chamado Surrealismo. Ele foi um dos que inspiraram os 
artistas da Semana de Arte Moderna.

Júnior ficou pensando numa forma de explicar o 
Surrealismo de uma maneira que fosse fácil entender.

– Sabe quando a gente sonha e muita coisa fora 
da realidade acontece?

– Tipo aparecer um bicho-preguiça com peruca 
loira e batom vermelho?

– Tipo isso! Essa é uma das origens do 
Surrealismo. Foi um movimento que resolveu ir além dos 
fatos cotidianos, lógicos e racionais. Talvez vocês já 
tenham visto um quadro em que vários relógios estão 
derretendo...

– Ah, eu já vi isso como ilustração de um livro que 
li – Kika comentou.

– O nome desse quadro é A Persistência da 
Memória. Quem pintou foi o Salvador Dalí. Existem várias 
interpretações e buscas de significado pra essa obra, 
mas o mais comum é deduzir que os relógios derretidos 
mostram como a memória tem um tempo próprio, 
diferente do tempo real.

15 – ISSO É TÃO SURREAL!
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O Coletivo Olha Aí estava entendendo que o 
Surrealismo era algo para além da realidade. E queriam 
que Júnior falasse mais. 

– Um filme que fez muito sucesso e marcou esse 
movimento foi O Cão Andaluz, do Luís Buñuel. Talvez 
vocês ainda não o conheçam, mas ele já se inicia com um 
olho sendo rasgado por uma navalha. 

– Ai, dá arrepios só de imaginar! 

– É uma forma de dizer que o olhar tradicional 
precisa ser rompido, que precisamos olhar para o novo, 
uma outra maneira de fazer arte. 

O papo estava sendo bem proveitoso e educativo, 
mas um barulho vindo de uma das árvores fez com que 
eles parassem de caminhar. 

– Será que é uma cobra? – Kika se assustou. 

– Pode ser uma coruja – Aiyra tentou tranquilizar. 

– Ou um jacaré que nem sabe como foi parar lá – 
Formiga brincou. 

De repente, as folhas se mexeram novamente e 
eles conseguiram ver, entre as folhas, o pelo 
acastanhado. 

– Cabeluda! – Breno gritou. 

Era como se o bicho-preguiça fizesse parte da 
equipe, como um agente disfarçado e que aparece 
quando menos se espera. 

– Ufa, é só a preguiça... Acho que podemos 
continuar – Kika falou. 
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– Acho que não vai ser preciso – Formiga disse, 
apontando pro lado da árvore em que Cabeluda se 
remexia. 

Era possível ver, a alguns passos deles, o edifício 
branco que devia ser a tal clínica clandestina. 
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A clínica era um sobrado, com um estilo de casa 
antiga. Já estava anoitecendo, então a fachada parecia 
mais sombria do que o normal.

– Acho que não quero mais brincar de herói – 
Formiga admitiu.

– Ficou com medinho? Gugu-dadá, bebê! – Kika 
zoou.

– Não enche! – Formiga reclamou.

Vendo a cena, Júnior se mostrou pensativo:

– Curioso isso!

– O Formiga com medo? – Kika debochou.

– Não, o fato de você brincar com o “gugu-dadá”. 
Foi justamente por causa do “dadá”, que em francês 
significa “brinquedo de criança”, que surgiu o Dadaísmo, 
outro movimento que inspirou a Semana de Arte 
Moderna. 

– Ih, lá vem ele com os nomes esquisitos – Kika 
bufou. 

– Sei que nem é o momento pra isso, mas conta 
aí, vai... – Breno pediu. – O que era esse Dadaísmo.

– Então, assim como o bebê fala “dadá”, sem 
muito sentido, o Dadaísmo é a falta de sentido.

– Mas isso não era o Surrealismo?

16 – GUGU-DADÁ
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– Não! Surreal é aquilo que afronta a lógica, mas 
tendo relação com o sonho, com o inconsciente. Já o 
dadaísmo é uma inversão de sentido sem outros suportes 
pra isso. 

– Se eu pegar uma folha do chão e dizer que é 
arte, isso seria uma inspiração dadaísta? 

– Praticamente isso! Sabe os mictórios que ficam 
nos banheiros dos meninos? Esse é um ótimo exemplo. 
Um artista francês, Marcel Duchamp, pegou um desses 
(sem uso, claro!), colocou deitado sobre uma mesa e 
chamou de A Fonte. 

– Que louco o cara! – Formiga riu. – Imagina só 
pagar pra entrar num museu e dar de cara com o que a 
gente vê no banheiro todo dia. 

– Foi mais ou menos essa a reação das pessoas. 
Muitas críticas alegando que aquilo não poderia ser arte. 
E essas reações de revolta só confirmaram o propósito 
da arte: mexer com as emoções, impactar de alguma 
forma. 

– E na literatura? – Kika se interessou. – Eles 
escreviam livros de ponta-cabeça? 

– Olha, pode até ser que exista algo do tipo... Mas 
o mais marcante mesmo foi uma fórmula que Tristan 
Tzara, um poeta romeno, inventou: bastava escolher um 
artigo no jornal, recortar as palavras, misturar num 
saquinho e sortear. O poema nasceria na ordem em que 
as palavras fossem sorteadas. 

Os quatro riram. Mas Breno interrompeu a risada 
com uma ideia tão dadaísta quanto as obras do tal Tzara. 
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– Já sei como encontrar uma forma de resgatar a 
Anita. Cada um fala uma palavra... Aquilo que mais gosta, 
como se fôssemos fazer um poema dadaísta. Eu começo: 
celular. 

– Copa – Formiga falou. 

– Escalada – Aiyra falou. 

– Kika – Kika falou. 

Todos se entreolharam, mas preferiram não dizer 
nada. 

– Dormir – Júnior finalizou. 

Celular, copa, escalada, Kika, dormir. Quase uma 
obra de arte em conjunto e sem sentido. 

– E agora? – Kika estava descrente. 

– Celular, copa, escalada, Kika, dormir... – Breno 
ficava repetindo em voz baixa. 

– Ainda não sei em que isso vai nos ajudar – Júnior 
falou. 

– Já sei! Um de nós vai ESCALAR o muro e 
descobrir em qual quarto Anita está DORMINDO. Feito 
isso, a gente vai fazer algumas pedras QUICAREM do 
lado oposto da clínica. Isso chamará a atenção dos 
funcionários. Enquanto isso, aquele que estiver lá dentro 
usa a lanterna do CELULAR para fazer a Anita fugir pela 
janela. 

– Mas eles vão vir atrás da gente – Kika sinalizou. 

Breno levantou a cabeça e olhou para os galhos 
em que Cabeluda tinha voltado a dormir. 

– A gente vai ter que se esconder... Na COPA das 
árvores. 



 

58     
 

  



59    

Júnior se voluntariou para ser o príncipe 
encantado que pularia o muro e salvaria a donzela em 
perigo. Era um conto de fadas da vida real, com direito a 
bicho-preguiça como personagem.

O rapaz pisou o quintal do casarão, e os garotos 
ficaram espiando para saber o local em que ele pararia e 
suspiraria perante a imagem da amada.

– É ali! – Breno sussurrou. – É ali que a Anita está.

– Vamos pro outro lado, então – Kika sugeriu. 

E o plano foi fielmente executado: Breno, Kika, 
Formiga e Aiyra encheram os bolsos com pedras que 
estavam próximas e passaram a atirar disparadamente 
contra a vidraça da lateral.

De repente, as luzes se acenderam e pôde-se 
ouvir a voz:

– Quem está aí?

Os quatro sabiam que era hora de correr. Cada 
um foi para uma árvore, não muito alta para ser escalada, 
mas com altura suficiente para não serem enxergados 
entre as folhagens.

O brutamontes saiu com outros quatro homens de 
jaleco branco e começaram a vasculhar a floresta. O 
coração dos garotos estava acelerado. Aiyra levou a mão 
ao peito e então sentiu falta de algo:

17 – PREOCUPAÇÃO AO CUBO
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– Meu colar! 

A menina, na pressa para subir na árvore, deixou 
o colar cair. E ele estava próximo aos pés de um dos 
funcionários da clínica. Bastava um olhar para baixo, e 
todo o plano iria para os ares. 

– O que é isso? – escutaram o brutamontes 
perguntando. 

– Uma fruta podre – um dos homens respondeu. 

Todos olharam para cima e viram: Cabeluda 
estava escolhendo sua comida e atirando as frutas que 
não lhe interessavam. 

– É só um bicho-preguiça. Ele deve ter 
arremessado alguns cascalhos na vidraça. 

– Vamos pra dentro. 

Os quatro aventureiros puderam se acalmar. Mas 
Breno tinha uma preocupação ao cubo: não só por ele 
como também pelo irmão e por Anita. 

Devagar e com cuidado, desceram das árvores e 
voltaram para o muro dos fundos do casarão. Estava 
cada vez mais escuro e difícil de enxergar. Eles também 
não podiam falar muito alto para não alarmar os homens 
de branco. 

Breno, Kika, Formiga e Aiyra resolveram que seria 
melhor dar as mãos, assim ninguém se perderia do 
grupo. Mas Breno sentiu a mão em seu ombro que não 
era de nenhum dos amigos. 

– Mano... 
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A voz conhecida o tranquilizou. 

– Júnior! 

E ao lado dele, estava Anita, com um olhar 
cansado, meio pálida. 

– É melhor irmos pra casa. 

Júnior estava abalado demais para comentar, mas 
todo o processo se assemelhou ao cubismo, outro 
movimento que também inspirou a Semana de Arte 
Moderna. Nele, o mundo e as coisas do mundo são 
apresentadas sob vários ângulos. E no resgate à Anita, 
eles viveram um verdadeiro filme de ação: para os 
homens de branco, todos ali eram criminosos; para os 
amigos do Coletivo Olha Aí, os homens de branco é que 
eram os caras maus; para Cabeluda, talvez, tudo fosse 
apenas uma grande maluquice protagonizada por 
humanos. 
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A presença de Anita na casa de Breno seria um 
deus-nos-acuda se a mãe ou o pai dos garotos 
descobrisse; então eles arquitetaram outro plano: a 
garota ficaria no quarto de Júnior, e Júnior dormiria com 
o irmão. O banheiro em comum seria a ponte de transição 
para eles manterem o contato.

– Eu acho que vocês deveriam desistir dessa ideia
maluca de falar de arte na escola –  Júnior falou enquanto 
colocava uma camiseta limpa. –  Olhe o que aconteceu 
com a Anita. Não quero que você e seus amigos acabem 
no mesmo lugar.

Enquanto o caçula pensava se valia ou não a pena 
ouvir o irmão, ouviram um barulho vindo do outro quarto. 
Talvez Anita estivesse passando mal. Os dois 
atravessaram o banheiro para chegar até lá.

– Anita... você acordou!

– Júnior? Júnior, é você mesmo?

A garota se levantou da cama e abraçou o 
namorado, que nunca foi ex. 

– Você não tem ideia de tudo que passei.

Era a primeira vez que Breno via a moça tão frágil 
e que ela não lhe trazia sorvete de groselha. Mas ele 
estava curioso para saber essa história maluca que ela 
tinha vivido.

18 – A LISTA DE ANITA
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– Eu fui pega pela minha mãe, ensaiando balé. Isso 
vocês já sabem... Mas depois disso ela ficou muito 
nervosa, dizendo que eu precisava fugir. Não consegui 
entender por quê. Ela só sabia repetir que, em Escopeta, 
as artes são proibidas.  

– Então você realmente fugiu? Porque é isso que 
seus pais alegaram antes de se mudar. 

– Não! Nunca! Eu quis mostrar que a proibição 
não me atingia. Continuei ensaiando, mas fora de casa. 
Às vezes em algum prédio antigo, às vezes na própria 
escola, depois que todo mundo ia embora. 

Júnior não conseguia entender como isso resultou 
no sumiço dela, nem na internação na clínica clandestina. 
A namorada continuou o relato: 

– Mas daí veio aquela mulher... Uma mulher bem 
elegante, sabe? 

– O que essa mulher fez? 

– Ela disse que me levaria a um lugar em que eu 
poderia dançar sem ser perseguida. Depois disso, eu só 
me lembro de acordar em um quarto isolado, sendo 
medicada de hora em hora, sem conseguir me comunicar 
com o mundo. 

Por mais que a história fosse assombrosa, ela fazia 
algum sentido, com exceção de algo que Breno lembrou: 

– Por que você mudou de nome? Por que usou o 
nosso sobrenome em vez do seu? 

– Ah, quando a mulher elegante perguntou como 
eu me chamava, achei que dizer o nome verdadeiro 
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poderia ser perigoso, então falei o primeiro sobrenome 
que veio à mente. E assim eu fui identificada até hoje. 

Isso justificava muita coisa. 

– Agora eu que pergunto – Anita disse. – Como é 
que vocês me acharam. 

Breno explicou o vaivém e contou do projeto para 
a feira de ciências, mas disse que já estava 
reconsiderando a ideia, já que, além de perigoso, parecia 
impossível resgatar nomes de antigos artistas da cidade. 

– Olha, Breno – a garota dizia –, perigoso 
realmente é. Mas quanto aos nomes de artistas, eu 
lembro que, na época em que minha mãe falou da 
proibição, comecei a procurar em jornais antigos da 
cidade e descobri pelo menos quatro artistas de 
Escopeta. 

A lista de Anita trazia um escultor, um pintor, uma 
poeta e uma saxofonista. O menino se animou com essa 
informação. Quem não gostou de ver Anita alimentar a 
mente aventureira de Breno foi o irmão, preocupado com 
o que poderia acontecer, caso a tal Semana de Arte 
Eterna fosse, de fato, realizada. 
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No intervalo das aulas, o Coletivo Olha Aí ficou 
animado com a novidade trazida por Breno.

– Ela disse mesmo o nome das pessoas? – Aiyra
se animou.

– Disse... Afonso Argila, André Tinta, Priscila Du 
Sax e Helena Poeta. 

– Nossa! Nomes bem propícios pras artes – 
Formiga brincou.

– Também achei. Mas acho que é nome artístico, 
né? – Kika palpitou.

– E como é que a gente vai atrás deles? Alguma 
ideia? – Aiyra perguntou.

– Olha, eu andei lendo um pouco sobre fauvismo 
– Kika disse.

Os três amigos olharam estranho, sem saber o 
que era aquilo que a menina falava. Mas Kika explicou:

– Todo aquele papo do Júnior me deixou com 
vontade de ler sobre a Semana de Arte Moderna 
também. Fiz umas pesquisas aqui e ali e achei algo 
interessante, chamado fauvismo. É uma espécie de arte 
que tenta ser da pureza, simplificada.

– E por que esse nome tão complicado?

– Porque, na França, Las fauves significa “as 
feras”.

19 – AS FERAS
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A galera ainda ficou na dúvida: qual seria a relação 
entre “as feras” francesas e “as feras” de Escopeta. Mas 
Kika concluiu:

– Assim como eles buscavam os traços mais 
simples, a gente vai seguir a forma mais simples de 
procurar pessoas: perguntando pros outros.

E assim eles fizeram.

66    
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Após a aula, eles saíram nos comércios da cidade 
perguntando pelos nomes. Houve certo estranhamento 
por parte de alguns, mas bons direcionamentos por parte 
de outros.

O primeiro a ser localizado foi Afonso Argila. No 
entanto, agora ele era dono de uma marcenaria. Passava 
os dias produzindo casas de madeira para pássaros e 
não queria mais nem bicar nas esculturas.

O segundo artista encontrado foi André Tinta. 
Entretanto, ele estava trabalhando como pintor de 
paredes, reformando edifícios antigos e fugindo de 
qualquer forma de tela para pintura artística. 

A terceira com quem o Coletivo Olha Aí conversou 
foi Priscila Du Sax. Essa, porém, tinha se tornado gerente 
de vendas de uma loja de cosméticos e tocava muito bem 
os negócios, desde que não precisasse tocar 
instrumentos.

Por fim, chegaram até Helena Poeta, mas já era 
tarde demais. Estava morando no cemitério da cidade, 
num túmulo que nem tinha foto na lápide.

– E agora, o que a gente faz? – Kika indagou.

– Arte – Breno respondeu.

20 – OS (EX-)ARTISTAS DE ESCOPETA
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Anita continuava escondida no quarto de Júnior, e 
Breno queria aproveitar as ideias do casal: o irmão que 
entendia de Semana de Arte Moderna e sua namorada 
que entendia muito de arte contemporânea. Ele começou 
contando do fiasco que foi a busca pelos artistas de 
Escopeta, mas ambos não pareceram surpresos.

 – Eu imaginava mesmo que eles tinham 
abandonado de vez suas artes e não iam querer nem 
tocar no assunto – Anita confessou.

 – Está vendo, Breno? Se até eles, que são mais 
velhos e experientes não tiveram coragem de continuar, 
por que você, cabeça-dura, continua insistindo nisso? – 
Júnior apontou.

 – Acho muito corajoso da sua parte e dos seus 
amigos, Breno – Anita expôs. – Mas realmente eu não 
aconselharia continuar com isso. 

Breno pensou um pouco e estava quase se 
rendendo ao pedido dos dois, mas uma alternativa 
pareceu ainda mais interessante.

– Está certo. A gente desiste de resgatar a cultura 
de Escopeta. Mas faremos a Semana de Arte Eterna de 
outra forma: nós mesmo interpretaremos os artistas da 
Semana de 1922. É didático, não?

A solução encontrada parecia fazer sentido. 
Breno, então, aproveitou para pedir mais detalhes sobre 

21 – A SEMANA DE 1922
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o que foi a tal semana. O irmão relutou, fez cara feia, mas 
concordou em contar um pouco mais. 

– No primeiro dia, em 13 de fevereiro, o Teatro 
Municipal de São Paulo ficou lotado. Muita gente foi 
empolgada e curiosa pra saber como seriam as várias 
pinturas e esculturas expostas. 

– Mas não pense que foi um sucesso! – Anita 
alertou. 

– Verdade... O resultado foi de puro espanto e de 
repúdio por aquilo que estava sendo apresentado, 
especialmente depois que o escritor Graça Aranha fez 
uma conferência bastante confusa. 

O irmão, então, continuou: 

– No segundo dia, em 15 de fevereiro, a pianista 
Guiomar Novaes fugiu um pouco do combinado e tocou 
alguns clássicos consagrados, despertando muito 
aplauso e euforia da plateia. 

– Só que não foi só isso – Anita comentou. 

– Essa boa aceitação deixou de existir quando o 
poeta Menotti Del Picchia palestrou sobre a nova forma 
de fazer arte e começou a citar os artistas de um novo 
tempo. O público respondeu com vaias e barulhos 
diversos, imitando animais, assoviando, um caos. 

– Vale lembrar que a pior parte foi depois – Anita 
lembrou. 

– Pois é... O poeta Ronald de Carvalho subiu ao 
palco pra ler um poema chamado Os sapos, de outro 
poeta, o Manuel Bandeira, que não se apresentou 



 

70     
 

pessoalmente porque estava com tuberculose. Mas o 
poema era uma crítica a tudo que havia de mais 
tradicional e a seus seguidores. 

– Aí você já imagina, né? – Anita riu. 

– Foi uma algazarra só! O público, que era 
formado por conservadores e gente que zelava pelas 
tradições, fez um coro atrapalhando a leitura e 
demonstrando que estava muito insatisfeito com aquilo 
tudo. 

Para finalizar, o irmão contou sobre o último dia: 

– No terceiro dia, em 17 de fevereiro, o número de 
pessoas já era bem menor. Só foram mesmo aqueles que 
já estavam, de certa forma, aturando a subversão que os 
artistas faziam. E nesse dia, muitos estavam empolgados 
com o compositor Heitor Villa-Lobos, que faria 
apresentações musicais. 

– O que ninguém esperava era que ele apareceria 
em cena com um sapato em um pé e um chinelo no outro 
– Anita complementou. 

– Foi o maior rebuliço! O povo entendeu que era 
um desrespeito e vaiou o cara sem dó! Só mais tarde foi 
que ele contou que estava com um calo inflamado e, por 
isso, o chinelo. 

 A história parecia até inventada! Mas de invenção 
mesmo era só a cabeça de Breno que estava cheia. Ele 
já estava imaginando recriar essa cena com os amigos. 
Seria nota máxima, na certa. 
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– Eu definitivamente não vou fazer isso – Formiga 
foi impetuoso, diante das ideias de Breno. – Até fazer uma 
pesquisa sobre o tema, tudo bem, mas eu não vou expor 
meus desenhos pra todo mundo ver.

– Eu também não me sentiria confortável... – Aiyra
declarou. – Imagina a reação do povo vendo uma 
indígena que gosta de música clássica.

Kika, ao contrário dos dois, havia se empolgado 
com a ideia: seria sua chance de declamar poemas e 
fazer uma live transmitindo isso tudo para os seguidores.

Breno tentou convencer os colegas de que o que 
estaria em exposição não seriam as ilustrações do 
Formiga, nem a playlist da Aiyra, mas pinturas e músicas 
representadas por eles. Seria como um grande faz-de- 
-conta.

– Meus amigos do futebol vão ficar me zoando pro 
resto da vida – Formiga imaginou em voz alta.

– Não se eles realmente forem seus amigos – 
Breno rematou.

Com Formiga e Aiyra convencidos, os quatro 
combinaram de montar o roteiro da apresentação e 
ensaiar no contraturno. Eles se reuniram depois do 
almoço em uma sala de aula que estava livre.

Ficou decidido que Breno utilizaria seu 
conhecimento de tecnologia para recriar algumas 

22 – ARTE NA ESCOLA?
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esculturas da época e imprimir na impressora 3D. 
Formiga escolheria alguns quadros que ficaram em 
exposição e faria a releitura, à base de grafite. Aiyra 
encontraria uma forma de resgatar as partituras e 
transformar em música que pudesse ser tocada em uma 
caixa de som com MP3. 

A respeito de Kika, nem era necessário falar: ela já 
estava toda empolgada recitando o tal poema Os sapos, 
de Manuel Bandeira, que Júnior havia comentado no 
outro dia: 

 

Em ronco que aterra, 

Berra o sapo-boi: 

– “Meu pai foi à guerra!” 

– “Não foi!” – “Foi!” – “Não foi!”. 

 

O entusiasmo de Kika, refletido pela voz alta, 
chamou a atenção de uma das professoras, que passava 
pelo corredor. Vendo a turma se divertindo com a 
performance de Kika, ela foi direto ao ponto: 

– O que é que vocês pensam que estão fazendo? 

– O projeto pra feira de ciências – Breno contou. – 
Vamos recriar a Semana de Arte Moderna. 

A professora arregalou o olhou, fechou a porta e 
disse sussurrando:  

– Onde é que vocês estão com a cabeça? Se a 
diretora ouve isso, vocês são expulsos da escola! 
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– O quê? 

– Por quê? 

– A gente não fez nada de errado... 

Mas não adiantava eles tentarem se defender. A 
professora precisou ser mais direta: 

– Em vez de vocês ficarem pensando nesse tipo 
de coisa, deveriam fazer algo mais prático, mais 
concreto, algo que realmente dê algum futuro... 

Ela pensou por alguns segundos e então 
determinou: 

– Façam um vulcão de papel machê! Basta 
misturar bicabornato de sódio com vinagre pra fazer a 
erupção, e vocês ficam com 10. Pronto. 

Antes que Breno, o mais teimoso da turma, 
pudesse replicar, ela foi embora, deixando os quatro 
alunos bastante frustrados. 

– E agora? A gente desiste de tudo? – Aiyra 
perguntou. 

– Acho melhor... Esse lance de arte já está criando 
problemas demais pra gente – Formiga reconheceu. 

– Então é isso – Breno aceitou. – Esse é o fim do 
Coletivo Olha Aí. 

Os quatro estavam inconformados, e Kika só 
reforçava a ideia dela de que havia algo muito grave 
relacionado às artes no passado daquela cidade. Aiyra foi 
mais biológica e sugeriu que talvez um gene mutante 
tenha mudado a percepção de toda a população, como 
uma endemia. Formiga foi mais conspirador e pensou na 
hipnose ou na lavagem cerebral coletiva. 
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Enquanto isso, Breno olhava através da janela. 
Percebeu que Cabeluda estava ali novamente. Percebeu, 
também, que ela estava cavoucando a terra, como se 
estivesse tentando tirar algo. Percebeu, por fim, que ali 
estava enterrado um pedaço de papel. 

– Gente, o que será que é aquilo? 
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Os quatro foram até o jardim nos fundos da escola 
para ver o que Cabeluda estava cavoucando. Formiga 
até tentou alegar que era um pedaço de papel qualquer 
que alguém tinha jogado ali em vez de levar até o lixo.
Mas os instintos de Breno era de que aquilo poderia ser 
mais uma pista trazida pelo bicho-preguiça.

– Vejam! Não é um pedaço de papel qualquer! – 
Breno ficou empolgado quando viu. – Parece um folheto 
antigo.

Aiyra tomou o pedaço de papel das mãos do 
amigo e constatou:

– É o anúncio de uma peça de teatro. Uma
adaptação de Macunaíma, que seria apresentada no 
Teatro Municipal de Escopeta.

Todos ficaram em choque. Um teatro... em 
Escopeta! Eles nunca tinham ouvido falar de qualquer 
coisa do tipo na cidade.

– Isso só pode significar uma coisa – Breno sorriu 
malandramente. – A gente precisa descobrir onde é que 
esse teatro funcionava!

De volta à sala de informática, os quatro 
pesquisavam pelo tal teatro de Escopeta, mas não 
obtinham nenhum resultado relevante.

– A internet sempre tem tudo! – Kika disse. – A 
gente é que não está sabendo procurar da maneira certa.

23 – CAÇADA AO TEATRO MUNICIPAL
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– Ou esse teatro é tão antigo que fechou antes do 
surgimento da internet – Aiyra refletiu. 

Os demais assumiram que, se fosse isso mesmo, 
jamais conseguiriam informações sobre o local, pois 
nenhum adulto aceitaria falar sobre o assunto com eles. 
Todas as vezes que tentaram, a reação sempre foi a pior 
possível. Mas Aiyra teve uma ideia que superou todas as 
expectativas: 

– A gente precisa consultar a hemeroteca! 

– Hemero... o quê? – os amigos reagiram. 

Nem mesmo Kika, que era afeita à literatura, sabia 
o que poderia ser isso. Aiyra, então, comentou: 

– Hemeroteca é aquela seção na biblioteca em 
que ficam os recortes de jornais. 

– Mas se a biblioteca daqui só permite livros 
didáticos, quais as chances de ter recortes ali que não 
são didáticos? – Breno questionou. 

– Olha tudo o que a gente já viveu desde que 
encontrou a Cabeluda pela primeira vez! Já passamos da 
fase de calcular chances. 

E Aiyra estava certa. Bastou que eles fossem até 
a hemeroteca, com a desculpa de quererem pesquisar 
sobre a flora local e os tipos de vegetação nativas de 
Escopeta, que começaram a encontrar informações de 
jornais de 50 anos atrás. 

– Esses papéis estão quase se desfazendo... – 
Formiga constatou. – Como a gente vai manusear isso? 
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– Tenho uma ideia! – Kika disse, tirando o celular 
do bolso. 

A menina esticou as folhas dos jornais com muito 
cuidado sobre a mesa e foi tirando fotos, uma a uma, 
como uma forma de digitalizar todas as informações. 

– Agora, basta a gente dar zoom que consegue ler 
sem correr o risco de rasgar esse material todo aí. 

Um shhh! indicou que eles estavam falando alto 
demais para uma biblioteca. Eles, então, devolveram os 
jornais, agradeceram à bibliotecária pelo auxílio e foram 
para a casa de Breno, onde poderiam conversar com 
mais liberdade. 

– Tem certeza de que seus pais não vão achar 
ruim? 

– Que nada! Eles adoram receber visitas.  
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Enquanto Júnior ajudava a mãe com a louça, o 
Coletivo Olha Aí estava reunido com Anita no quarto de 
Breno. Kika usou o videogame do amigo para 
compartilhar as fotos que havia tirado e projetá-las na 
televisão de tela grande.

–  Gente! Só tem notícia sobre a chegada da 
fábrica de aço na cidade... – Breno constatou.

– Não só a chegada como também a expansão – 
Aiyra complementou.

– Olhem ali! – Formiga apontou para o canto da 
tela.

Ninguém conseguia enxergar nada, mas os olhos 
de Formiga eram precisos.

– Tenta dar o máximo de zoom que você 
conseguir.

Kika foi aumentando a imagem, até o texto ficar 
borrado, mas as curvas das letras permitiam uma leitura 
completa com um pouco de esforço: 

– “Fábrica de aço de Escopeta adquire novas 
propriedades, como a Igreja da Redenção e o Teatro 
Municipal”.

– A Igreja da Redenção não é aquela que fica... no 
Bairro do Inox?

24 – OLHOS DE FORMIGA
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– Claro! – Anita decidiu participar. – Tudo naquele 
bairro é de propriedade da fábrica. Foi lá que... 

Ela interrompeu a própria fala. 

– Foi lá que...? – Kika queria saber como a frase 
terminaria. 

– Foi lá que a Anita foi sequestrada – Júnior, que 
havia entrado no quarto naquele mesmo momento, disse, 
ainda da porta. 

Breno decretou que precisavam ir até esse bairro 
para investigar os vestígios do antigo teatro, mas o irmão 
dizia que não deixaria ele e os amigos se arriscarem tanto 
assim. Foi o motivo de uma discussão que envolveu gritos 
como “Você é um moleque imaturo” sendo rebatidos por 
“Você não manda em mim”. 

A confusão fez com que a mãe fosse checar o que 
estava acontecendo e entrasse no quarto sem bater à 
porta. Kika foi rápida o suficiente para desligar a televisão, 
mas Anita não conseguiu fugir e ficou frente a frente com 
a ex-sogra. 
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A reação da mãe de Breno e Júnior foi a esperada 
por qualquer pessoa que já estivesse com os nervos à flor 
da pele. Ela estava num misto de surpresa por ver Anita, 
de quem nunca mais havia tido notícias, e irritada com 
toda a situação, que certamente resultaria em um castigo 
pesado para os dois meninos.

Antes que pudesse tomar qualquer decisão, no 
entanto, resolveu ouvir tudo que eles tinham a contar. 
Júnior e Breno tentaram inventar alguma desculpa, mas 
Anita decidiu que era hora de revelar toda a verdade, 
quer acreditassem nela, quer não.

– Mas isso é pura história de ficção científica! – a 
mãe rebateu quando soube de tudo. – Como é que você 
quer que eu acredite em tudo isso que você está me 
contando? Sequestro, clínica clandestina, medicações... 
Nada faz sentido!

– E faria sentido eu simplesmente desaparecer do 
mundo? – Anita contestou.

Mas a mãe dos meninos era tão teimosa quanto 
os filhos e foi bastante áspera:

– Você é só uma adolescente rebelde, que não 
aceitou os conselhos dos pais e resolveu fugir de casa, 
esquecendo até que tinha um namorado que a amava. E 
agora resolveu reaparecer, como se nada tivesse 
acontecido, inventando histórias pra comover as 
pessoas. Mas a mim você não engana!

25 – NERVOS DE AÇO



 

82     
 

Foi então que Kika tomou uma atitude inesperada. 

– Espera! Você pode não acreditar nela! Mas tem 
que acreditar nas imagens. 

Ninguém sabia exatamente do que é que Kika 
estava falando, mas a menina explicou: 

– Eu simplesmente vivo das redes sociais e pras 
redes sociais. Gravo vídeos até quando não é preciso. E 
no dia em que a gente resgatou a Anita não foi diferente. 
Tudo que aconteceu naquela noite está registrado neste 
celular. 

Em alguns deslizares de dedo pelo touchscreen, 
Kika projetou na televisão do quarto a ida da turma para 
a mata, a clínica clandestina, os planos para resgatar 
Anita e a saída da menina, enfraquecida, nos braços de 
Júnior. 

– Acredita em mim agora? – Anita perguntou. 

A mãe dos meninos, que não tinha nervos de aço, 
estava em desespero pelos filhos, que tinham ido para a 
mata escura sozinhos à noite, e compadecida por tudo 
que Anita precisou passar naquele tipo de cativeiro. 

Num primeiro momento, pediu desculpas para 
Anita. E logo em seguida sugeriu: 

– Eu não sei como... Mas a gente precisa descobrir 
tudo que há por trás desse caso. 

Breno viu que essa seria uma oportunidade de, 
enfim, contar com a ajuda de um adulto e revelou todas 
as descobertas que ele e os amigos tinham feito. E 
ressaltou que o próximo passo seria investigar o Bairro do 
Inox. 
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– De repente lembrei que preciso comprar uma 
nova panela de pressão – a mãe disse. – Quem topa ir 
comigo?
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O Bairro do Inox tinha um quarteirão comercial 
bastante movimento, como uma espécie de shopping do 
aço. Havia as mais diversas lojas de utensílios de aço 
circundando o quarteirão: loja de panelas, de âncoras, de 
souvenires, de materiais para escritório...

Júnior e Anita preferiram ficar em casa para 
curtirem mais um tempinho juntos, mas Breno, Kika, 
Formiga e Aiyra estavam decididos a andar pelo bairro à 
procura do que poderia ser o antigo teatro e, quem sabe, 
descobrir o que motivou seu fechamento. A mãe de 
Breno estacionou em frente à loja de panelas e 
aconselhou:

– Vocês têm quinze minutos pra andar por aí. Eu 
vou ficar na loja, disfarçando. Não façam nada sem falar 
comigo primeiro, nem entrem em encrencas!

Os quatro assentiram, mas, na verdade, 
ignoraram os últimos conselhos. Estavam dispostos a 
entrar na encrenca que fosse, desde que ela ajudasse a 
solucionar o mistério.

Eles andaram pelas ruas próximas ao quarteirão, 
mas só encontravam casas populares e terrenos baldios, 
nada que pudesse se assemelhar a um teatro. 

– É possível que ele já tenha sido demolido – Aiyra
falou.

26 – SAPATOS DE ALUMÍNIO
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– Realmente... –  Formiga concordou. –  Já faz 
mais de 50 anos que ninguém fala nisso... 

Breno não queria se dar por vencido, não estava 
preparado a abandonar o caso sem uma solução digna. 
Mas parecia não ter mais o que fazer, motivo pelo qual 
aceitou voltar ao estacionamento da loja de panelas e 
aguardar a mãe. 

Enquanto estavam sentados no meio-fio da 
calçada em frente à loja, uma senhorinha bastante 
simpática passou por eles, com os sapatos brilhando. 
Eram feitos de alumínio. Kika deu um pulo no mesmo 
instante: 

– Que sapatos mais lindos! 

A senhorinha parou seu caminhar e sorriu para a 
menina. 

– Você gostou, é? 

– Eu sou muito antenada no mundo da moda, mas 
nunca tinha visto algo assim. É o top do top. O mais 
fashion dos mais fashions. 

– Se você quiser, posso dar um par pra você. 
Venha comigo até a loja de calçados. 

Kika nem pensou duas vezes para acompanhá-la. 
Mas Breno tentou impedir, dizendo que a mãe dele já 
devia estar terminando as compras. 

– Vai ser rápido! – a senhora simpática disse. – E 
vocês podem vir junto, se quiserem. Aliás, meu nome é 
Helena. E o de vocês? 
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Enquanto os amigos se apresentavam à senhora, 
Breno parecia incomodado. O nome Helena não lhe era 
estranho. Mas ele tentou não se preocupar muito com 
isso, afinal existem tantas Helenas no mundo, que aquela 
poderia ser apenas mais uma. 

Já na loja de calçados, enquanto Kika 
experimentava os modelos mais exóticos de sapatos de 
metal, Helena decidiu contar um pouco de sua história: 

– Ainda me lembro de quando eu tinha a idade de 
vocês... Tantos sonhos, tantos desejos... Até meu pai me 
apresentar ao aço e eu descobrir que viver do aço seria 
a única forma de felicidade que eu teria. 

– A senhora trabalha com aço há muito tempo? – 
Breno quis saber. 

– Há mais de 50 anos, querido – ela respondeu. – 
Desde que meu pai montou essa fábrica aí, quando ela 
ainda era apenas uma microempresa, eu tenho 
aprendido tudo sobre aço. 

Aquelas palavras esclareceram muita coisa para 
Breno. 

– Seu pai, então, é o dono disso tudo aqui? 

– Era, meu bem. Já faz algum tempo que ele 
faleceu e eu assumi os negócios. 

Breno sentiu um frio na barriga, e foi cutucado por 
Formiga e Aiyra, para não falar mais nada. Mesmo assim, 
ele arriscou: 

– Então foi a senhora mesma que comprou o 
antigo Teatro Municipal de Escopeta? 
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A sandália que Helena trazia em mãos despencou 
e deixou uma ranhura no piso da loja. Ela ficou parada por 
um tempo, como se tivesse sido congelada pela pergunta 
do menino. Em vez de responder, ela rebateu com outra 
pergunta: 

– Como é que você sabe sobre isso? 

Breno se manteve em silêncio, com um pouco de 
medo do modo como a mulher reagiria. Mas ela sorriu e 
falou: 

– Venham ao meu escritório. 
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Abrindo uma porta nos fundos da loja, era possível 
perceber que ela dava para um espaço que ficava no 
centro do quarteirão, como uma construção que estava 
escondida pelas demais lojas. Seguindo a mulher, os 
quatro ficaram embasbacados com o que viram:

– Este é o...

– Sim, este é o antigo Teatro Municipal de 
Escopeta – a mulher confessou. – Agora, é apenas meu 
escritório.

O local mantinha as poltronas, embora todas 
fechadas e sem uso havia anos. No centro do que deveria 
ser o palco, estava a mesa de trabalho de Helena.

Breno estava esfuziante: uma parte do caso 
estava solucionada. No entanto, o mistério estava longe 
de acabar. Restava descobrir o que aquela senhorinha 
simpática e a transformação do teatro em um 
superescritório tinham a ver com a proibição de artes na 
cidade.

– Ah! – Kika gritou! – Eu não acredito que você tem 
a obra completa do Oswald de Andrade! 

Os olhares se voltaram para a estante que havia 
ao fundo: estava recheada de livros, todos de literatura, 
como se ali fosse o único ponto da cidade em que tais 
obras pudessem ser lidas. Mais do que isso, a existência 

27 – O ESCRITÓRIO SECRETO E OS
SEGREDOS DE HELENA MÉTALON
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desse material acendeu uma luz no pensamento de 
Breno. 

– Espera... Você não é só uma Helena... Você é a 
Helena Poeta, a escritora que Escopeta acredita ter 
morrido há anos. 

– Helena Poeta está enterrada! Foi enterrada 
debaixo de muito aço inoxidável. Hoje sou Helena 
Métalon, empresária bem-sucedida e dona do maior 
império do aço de todas as Américas. 

Kika aproveitou o momento de revelações e quis 
logo saber por que é que Helena não só abandonou as 
artes, como também ajudou a coibir as artes na cidade. 

– Ninguém me dava valor como artista, então foi 
uma forma que encontrei de nenhum outro artista se 
destacar mais. Se eu não podia, ninguém mais poderia! 

Aiyra questionou como é que ela fez para 
convencer as pessoas a abolirem as artes de suas vidas. 

– Ora, uma escritora que se preze sabe como usar 
a linguagem pra fazer discursos bastante convincentes. 

Formiga, por fim, quis entender o que ela ganhou 
com isso tudo. 

– Quando não há incentivo às artes e à cultura, a 
tendência é que o número de presídios aumente. Quanto 
mais celas, mais aço é necessário. Quanto mais aço é 
vendido, mais rica eu fico. 

Breno até se arriscaria em perguntar por que ela 
estava contando isso tudo para eles, mas ele já sabia a 
resposta. Os quatro estavam prestes a ter o mesmo 
destino de Anita, ficando presos na clínica clandestina, 
sendo medicados até o fim de suas vidas.  



90    

Breno olhou de esguelha para Kika, que fez um 
sinal com a cabeça à Formiga, que gesticulou 
sigilosamente para Aiyra, que gritou:

– Corram!

Os quatro foram até a porta, mas foram 
surpreendidos pela fechadura de aço que os impedia de 
sair do local. Helena ria.

– Vocês não vão a lugar algum. Eu não poderia 
contar isso tudo a vocês e deixar que escapassem, não é 
mesmo? Posso ser velha, mas não sou gagá. 

Dito isso, ela tirou o celular do bolso, deslizou os 
dedos pelo touchscreen e o aproximou da boca para 
mandar uma mensagem de áudio:

– Tenho quatro novos pacientes pra vocês.

Os quatro voltaram a tentar abrir a porta, dando 
murros e gritos. 

– Não gastem a energia de vocês com isso. 
Ninguém pode ouvi-los. As paredes à prova de som deste 
teatro sempre foram excelentes.

Enquanto falava, Helena mexia em sua gaveta. 
Tirou de lá uma caixa com algumas seringas. Era um 
tranquilizante, possivelmente do mesmo tipo que havia 
usado em Anita no passado. 

28 – QUATRO NOVOS PACIENTES
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– Agora, vocês vão dormir um pouco... E vai ficar 
tudo bem. 

Não havia como correr: o excesso de poltronas 
impedia qualquer fuga. O destino parecia aceitar a picada 
sonolenta de Helena. O desespero ia aumentando 
conforme Helena se aproximava. 

Como surpresa do destino, o ruído de madeira se 
rompendo fez com que todos olhassem para cima. 
Helena foi a primeira a ver a preguiça caindo bem acima 
de sua cabeça. 

– Cabeluda! – os garotos gritaram. 

Helena havia caído sobre uma das seringas, e o 
líquido fez com que suas pernas amortecessem de 
imediato. 

– Como será que a Cabeluda entrou aqui? – Breno 
estava confuso. 

– Deve haver alguma janela aberta lá nos fundos – 
Aiyra sugeriu. 

Os quatro pularam por cima de Helena e foram 
correr para os fundos. Mas, antes de chegarem até a 
metade do salão, ouviram o estrondo: a porta havia sido 
arrombada. 

Era um esquadrão de policiais, que davam voz de 
prisão à Helena. Breno, Aiyra e Formiga não entenderam 
como a polícia foi avisada, até Kika sacudir seu celular: 

– Eu faço live de tudo, esqueceram? 

  



 

92     
 

 



93    

A prisão de Helena Métalon foi notícia nos 
principais veículos de comunicação do país. Muitos 
moradores de Escopeta custaram a acreditar que uma 
senhora tão carismática fosse capaz de comandar planos 
tão maquiavélicos.

Os pais de Anita, ao terem notícias da filha,
voltaram à cidade, onde puderam recomeçar a vida, 
agora sem mais medo do sonho da filha de ser bailarina. 
Entre um movimento coreografado e outro, ela passava 
em casa para ver Júnior e levar sorvete de groselha para 
Breno.

Os demais artistas, internados compulsoriamente 
na clínica clandestina, puderam se dedicar àquilo que 
mais gostavam e ainda deram início a uma transformação 
no prédio, que passaria a ser uma galeria de arte. Afonso 
Argila, André Tinta e Priscila Du Sax sentiram-se seguros 
em voltar a se expressar artisticamente.

Enquanto isso, na feira de ciências da escola, a 
apresentação da Semana de Arte Eterna contou com 
aplausos, muitos elogios e várias visualizações nas redes 
sociais de Kika. Mas ainda havia uma coisa que 
preocupava Breno:

– Eu não vejo a Cabeluda desde o dia da prisão da 
Helena. Será que aconteceu algo com ela?

– Aconteceu – Aiyra falou, mostrando seu celular 
aos amigos. – Agora ela mora na floresta protegida pelo 

29 – O RECOMEÇO
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instituto do meio ambiente, bem do lado da reserva 
indígena em que moro. 

Era apenas uma foto, mas Breno podia jurar que 
viu Cabeluda piscar para ele. 
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