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da com bi na ção me câ ni ca e for tu i ta de áto mos… 
Di a bos, de ci dam-se!

— De pois Thom son des co briu o elé tron e des-
men tiu a ideia do áto mo in di vi sí vel — a ma gri ce la 
de ta tu a gem no om bro di rei to me teu a co lher.

— De pois Ru ther ford con ce beu o mo de lo pla-
ne tá rio do áto mo: pe que nos pon tos dis tri bu í dos 
no imen so es pa ço va zio. É, pe que nos pon tos 
gi ran do em tor no do nú cleo. Como no sis te ma 
so lar — o ve lho te dis se, an tes de en tre gar os en-
ve lo pes ao aten den te.

— De pois Planck, Eins tein e Bohr in cor po-
ra ram ao mo de lo de Ru ther ford a hi pó te se dos 
quan ta. Isso pôs fim à ideia de que o áto mo se ria 
o cons ti tu in te úl ti mo da ma té ria — o en fer mei ro 
de co lar de ma dre pé ro la dis se, as so an do o na riz 
num len ço de pa pel.

 A se nho ra de ves ti do cá qui e brin cos he li coi-
dais es ta va pos ses sa:

— Se de pen des se de les, dado o imen so in ter-
va lo va zio en tre os elé trons e o nú cleo atô mi co, 
a gen te pas sa ria a vida acre di tan do que o áto mo 
é cons ti tu í do ba si ca men te de nada… É ou não é? 
Tô er ra da? O mun do fei to de nada?!

— Lem bram quan do o tem po ain da era tido 
como uma das in tu i çõ es a pri o ri dos sen ti dos? 
Lem bram? — er gueu o dedo rai vo so a pro fes so-
ra de balé com man chas nas bo che chas. — Para 
New ton e Kant o tem po sem pre exis tiu. Mas para 
os fí si cos de hoje, ah, não, para essa cor ja o tem po 
é uma di men são que pas sou a exis tir a par tir de 
de ter mi na do mo men to da for ma ção do Cos mo! 
Ou tro exem plo? Essa te o ria das cor das. Até há 
pou cas ho ras as leis que re giam o mi cro cos mo 
não fa zi am sen ti do no ma cro cos mo e vice-ver sa.

E a se nho ra de ves ti do cá qui e brin cos he li-
coi dais:

— É, cada lei na sua praia. Cada qual con ta va 
a sua ver são da his tó ria.

— Ago ra essa mal di ta te o ria das cor das! — ata-
lhou o en fer mei ro de co lar de ma dre pé ro la.
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A fila das agências do correio é tão longa 
e arrastada que, para as pessoas não se 
irritarem ainda mais, há cartazes espa-

lhados por toda parte pedindo aos usuários que 
evitem os temas polêmicos. O aviso é muito claro: 
não discutam política. Não comentem a última 
partida da seleção brasileira. Não falem sobre 
o capítulo final da novela das oito, tampouco 
sobre a conjectura de Poincaré ou a propriedade 
ferromagnética da nanoespuma de carbono. De 
preferência, não abram a boca, que é para não 
ficarem ainda mais irritados. Essa é a mensagem 
dos cartazes. É pena que ninguém dê a menor 
bola a eles.

Não se sabe exa ta men te como o tu mul to co-
me çou. Pa re ce que a ga ro ta de ja que ta ver me lha, 
com de ze  nas de en ve lo pes azu is, era se cre tá ria 
do ma te má ti co cuja equi pe com pro va ra, ha via 
pou cas ho ras, a te o  ria das cor das. A se nho ra de 
ves ti do cá qui e brin cos he li coi dais sen tiu-se ul-
tra ja da. Ela não acei ta va o re sul ta do de mu i tas 
das equa çõ es da tal com pro va ção. Quan do sou be 
que a ga ro ta era se cre tá ria do ma te má ti co, co-
me çou a res mun gar bai xi nho. De pois mais alto. 
En tão pas sou a ofen dê-la. Em se gui da a agre di-
-la. A ga ro ta teve que sair do cor reio às pres sas.

O ve lho te de ca va nha que, mei as ro xas e co le-
te cin za deu for ça à se nho ra de ves ti do cá qui e 
brin cos he li coi dais:

— Es ses ci en tis tas nun ca se de ci dem. Ora 
di zem que o mun do é as sim, ora di zem que é 
as sa do.

— Fa zem gato-sa pa to das nos sas cren ças mais 
que ri das, sem a me nor ce ri mô nia. Sa cri pan tas! 
— a se nho ra de ves ti do cá qui e brin cos he li coi-
dais es bra ve ja va. — A ma té ria do Uni ver so, por 
exem plo. Cris to Rei! Pri mei ro Ta les dis se que o 
in gre di en te bá si co do Uni ver so era a água. De pois 
Ana xí me nes dis se que era o ar. En tão He rá cli to 
dis se que era o fogo. Aí vi e ram os ato mis tas di-
zen do que a ma té ria do Uni ver so era for ma da 



PESQUISA FAPESP 200  |  127

— Ma mãe, que te o ria é essa? — quis sa ber o 
me ni no fan ta si a do de Ho mem-Ara nha.

— Fala bai xo, Ho rá cio. Vem cá que eu te ex pli-
co. Sabe a te o ria ge ral da re la ti vi da de?

— Sei.
— Sabe a me câ ni ca quân ti ca?
— Ô, mãe! É cla ro!
— En tão. Na pro cu ra do mo de lo ca paz de uni-

fi car as leis do ma cro cos mo com as do mi cro-
cos mo, a úl ti ma cai xi nha en con tra da é essa aí da 
te o ria das cor das. Se gun do essa te o ria, a par tí cu la 
fun da men tal do Uni ver so não se pa re ce com um 
pon to, mas sim com uma li nha. Ain da se gun do 
esse mo de lo, as di men sõ es da re a li da de não são 
ape nas qua tro: com pri men to, lar gu ra, al tu ra e 
tem po. São dez! Sen do que as ou tras seis são pe-
que nís si mas, im per cep tí veis aos nos sos sen ti dos.

— Ah… En ten di.
— Te o ri as. Te o ri as. Te o ri as — a se nho ra de 

ves ti do cá qui e brin cos he li coi dais não con se-
guia se con tro lar.

O tu mul to foi ga nhan do pro por çõ es as sus ta-
do ras. A cha ma da ele trô ni ca so a va, os aten den tes 
fa zi am si nal, po rém nin guém mais se di ri gia aos 
gui chês. Nin guém que ria mais sa ber de car tas, 
car tõ es-pos tais ou en co men das.

— Cara, tô far to des se tro ca-tro ca! — al guém 
no meio do amon to a do gri tou. — No co me ço a 
Ter ra era pla na. Na épo ca de Pi tá go ras ela se 
tor nou es fé ri ca e foi pa rar no cen tro do Uni ver-
so. Du ran te tre ze sé cu los o mo de lo cos mo ló gi co 
que pre va le ceu foi o ge o cên tri co, aper fei ço a do 

por Pto lo meu. Mas é cla ro que a ale gria du rou 
pou co. É cla ro que Co pér ni co ti nha que jo gar 
água fria na ra pa zi a da.

— Jo gou água fria? En tão, pra es quen tar as 
idéi as, de via ter sido ati ra do na fo guei ra, o gajo. 
Que nem fi ze ram com Gior da no Bru no.

— Bem fei to pra esse Gior da no. Quem man dou 
me xer com o que es ta va quie to?

— Com Co pér ni co a gen te dei xou de fi gu rar no 
cen tro do Uni ver so. Mas a cren ça de que o Sol 
lo ca li za va-se no cen tro da ga lá xia du rou mais 
um tem pi nho.

— Ah, era tão bom quan do a gen te es ta va no 
cen tro. Não en ten do essa ne ces si da de de es tar 
fora do cen tro de tudo, de des cen trar-se a qual-
quer cus to.

— É a sen sa ção de va zio. Os jo vens de hoje 
ado ram a sen sa ção de va zio. Prin ci pal men te os 
ma te má ti cos. Eles ado ram!

O ilus tra dor de li vros in fan tis:
— Tudo cul pa dos pré-so crá ti cos. Fo ram eles, 

não é? Os pri mei ros su jei tos a ex pli ca rem a ori-
gem do Uni ver so e do ho mem, e a re a li da de sen-
sí vel, sem lan çar mão de mi tos e deu ses? Não 
adi an ta ten ta rem me en ga nar. Fo ram eles os pri-
mei ros ci en tis tas, sim! Fo ram eles que de ram a 
dei xa para Pto lo meu, Ga li leu, New ton, Eins tein 
e toda a cor ja.

A cos tu rei ra com pro ble mas res pi ra tó ri os:
— Para o in fer no os pré-so crá ti cos!
O en tre ga dor de piz za ves go e meio coxo:
— Para o in fer no a cau sa li da de! Para o in fer no as 

ci ên ci as exa tas! Para o in fer no o pen sa men to ló gi co!
As ce nas que se se gui ram ja mais de ve ri am ter 

sido mos tra das na tevê. A tur ba saiu em pas se a ta 
e se mis tu rou às pes so as pre o cu pa das ape nas com 
abo bri nha, ba na na e tan ge ri na, na fei ra mon ta da 
em fren te ao cor reio. O que bra-que bra co me çou 
quan do, ofen di do com as de cla ra çõ es sem pé 
nem ca be ça da se nho ra de ves ti do cá qui e brin-
cos he li coi dais, o dono da bar ra ca de ovos ati rou 
doze de les na ve lha e nos seus par ti dá ri os (para 
ele a te o ria das cor das era de ines ti má vel va lor).

Se as pes so as res pei tas sem mais os car ta zes afi-
xa dos nos cor rei os, a taxa de vi o lên cia nas nos sas 
ci da des nun ca atin gi ria ní veis tão in su por tá veis. 

Nelson de Oliveira é um dos escritores mais importantes 
da literatura brasileira hoje. Organizador de diversas an-
tologias, como Geração 90 e Geração zero zero, é também 
autor de Cicatrizes indizíveis, Naquela época tínhamos um 
gato e Subsolo infinito, entre vários outros romances, livros 
de poe mas e de contos. 

– Ah, era tão bom 
quando a gente 
estava no centro. 
Não entendo  
essa necessidade  
de estar fora  
do centro de tudo (...)
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