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Come cei a me afei ço ar a esse lu gar no dia 
em que der ru bei qua se meia xí ca ra de café 
so bre um dos meus ca der nos. Quan do ter-

mi nei a úl ti ma li nha da dé ci ma fo lha, meu bra ço 
tre mia tan to que aca bei es bar ran do na xí ca ra e 
der ru ban do o café. O lí qui do – qua se meia xí ca-
ra de café! – co briu as pa la vras e, quan do eu tive 
cer te za de que não con se gui ria ler nada por bai xo 
da man cha es cu ra, até por que meia xí ca ra de café 
não é pou ca coi sa, co me cei a cho rar. Na mes ma 
hora, a moça do cai xa veio me con so lar: fa zia 
ques tão de tra zer para mim ou tra xí ca ra de café. 
Ali ás, eu não pre ci sa ria pa gar de novo. O pro ble ma 
era o ca der no, ex pli quei. A ga ro ta pe diu des cul-
pas e dis se que esse pro ble ma ela não ti nha como 
re sol ver, já que ven di am café, café com lei te, lei te 
e até mes mo re fri ge ran te, mas não ca der nos. Não 
de via cus tar gran de coi sa, con ti nu ou, um ca der no, 
só que tal vez seja mais caro que uma xí ca ra de 
café, ou meia, já que eu ti nha to ma do uma par te, 
pos si vel men te um pou co mais da me ta de, mu i to 
em bo ra te nha so bra do café su fi ci en te para co brir 
a fo lha e dei xar tudo com ple ta men te ile gí vel. Se 
eu ti ves se es cri to a ca ne ta, tal vez con se guis se ler 
al gu ma coi sa, já que o café, mes mo se for mu i to, 
qua se meia xí ca ra, cos tu ma fa zer con tras te com 
a tin ta azul. Fi nal men te ela com pre en deu, mas 
mes mo as sim, tal vez por que fos se do cai xa e não 
tra ba lhas se no bal  cão (e, por tan to, não es ta va can-
sa da, o que lhe dava mais ener gia para con so lar os 
cli en  tes, prin ci pal men te aque les que der ru bam 
meia xí ca ra de café em cima do ras cu nho de sua 
tese de dou to ra do, mo ti vo mais do que su fi ci en te 
para to mar mu i to café, o que é um pa ra do xo, já 
que se to mas se me nos café pos si vel men te ha ve-
ria mais lí qui do na xí ca ra e o es tra go se ria mai or 
e tal vez até co bris se as ano ta çõ es para as no tas 

de ro da pé, fato mais de ses pe ra dor, por que ban ca 
al gu ma acei ta uma tese de dou to ra do com me nos 
de tre zen tas no tas, não por nada, mas por que as 
no tas de mons tram o co nhe ci men to bi bli o grá fi co 
in dis pen sá vel para qual quer um que es te ja que-
ren do os ten tar o tí tu lo de dou tor), o que a dei xa va 
mais dis pos ta para con so lar os cli en tes que, por 
qual quer mo ti vo, der ru bam qua se meia xí ca ra de 
café em cima de um ca der no com dez fo lhas de 
ano ta çõ es a lá pis, sim, por que se fos se a ca ne ta, a 
cor do café se mis tu ra ria ao azul da tin ta e o efei to 
se ria mu i to bo ni to: até mes mo as no tas de ro da pé 
fi ca ri am ele gan tes, o que é um si nal va li o so para 
a ban ca, prin ci pal men te por que isso, a ele gân cia 
da nota de ro da pé e não o con tras te da cor do café 
com o azul da tin ta da ca ne ta, de mons tra ho ras de 
es tu do, o que é in dis pen sá vel para qual quer um 
que de se je os ten tar o tí tu lo de dou tor. Para não 
per der o fio, é im por tan te lem brar que se aque la 
moça tra ba lhas se no bal cão, pos si vel men te es ta ria 
can sa da e sem ne nhu ma dis po si ção para con so lar 
os cli en tes que, por mo ti vos va ri a dos, der ru bam 
qua se meia xí ca ra de café so bre um ca der no com 
dez fo lhas es cri tas a lá pis. Se es ti ves sem a ca ne-
ta, pos si vel men te a moça que tra ba lha no bal cão 
tam bém não se ani ma ria a con so lar o fu la no, 
mas ocor re que o fu la no, por sua vez, tam bém 
não co me ça ria a cho rar, por que o café, mes mo 
que seja qua se meia xí ca ra, não es con de pa la vras 
es cri tas a ca ne ta, pelo con trá rio, aca ba tor nan do 
o tom do azul mais bo ni to. É que se o fu la no, no 
caso eu, ti ves se es cri to a ca ne ta o café não te ria 
co ber to as pa la vras e ele, mu i to pos si vel men te, 
não co me ça ria a cho rar, já que o co nhe ci men to 
novo que é uma das prin ci pais exi gên ci as para 
uma tese de dou to ra do, além das seis cen tas no-
tas de ro da pé, não se ria des tru í do por cau sa de 
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meia xí ca ra de café que aca bou vi ran do por que 
o fu la no, no caso eu mes mo, es ta va mu i to emo -
ci o   na do por ter fi nal men te es cri to dez fo lhas com 
um co nhe ci men to ge nu i na men te novo, um dos 
pré-re qui si tos para a apro va ção de uma tese de 
dou to ra do, além das no ve cen tas no tas de ro da pé, 
que de mons tra ri am que o can di da to ti nha ple no 
do mí nio da bi bli o gra fia re fe ren te ao as sun to da 
sua tese. Só que como o fu la no, ou, o que me dói 
mu i to ter que ad mi tir, eu mes mo, ti nha es cri to a 
lá pis e nada mais lhe res ta va do que cho rar em 
cima do café der ra ma do so bre o co nhe ci men to 
novo que eu, ou me lhor, o fu la no, ti nha aca ba do 
de per der. O que me afei ço ou a esse lu gar não 
foi a ati tu de da ga ro ta que tra ba lha no cai xa – eu 
te nho cer te za de que se ela tra ba lhas se no bal cão 
a coi sa te ria sido mu i to di fe ren te, ain da que eu 
ad mi ta cla ra men te que sua gen ti le za é rara nos 
dias de hoje: nin guém mais quer sa ber da tra gé dia 
dos ou tros, nem mes mo quan do o fu la no per de 
mil e du zen tas no tas de ro da pé, pra ti ca men te 
uma li vre-do cên cia! Eu sei que nin guém está a 
sal vo de der ru bar qua se meia xí ca ra de café em 
cima de dez pá gi nas de sua (ou, no caso, mi nha) 

tese de dou to ra do. Ali ás, pode até acon te cer com 
a pró pria ban ca, bem no mo men to em que ela, 
a ban ca, e não a moça que tra ba lha no bal cão 
(sim, por que se fos se a do cai xa), vai lem brar o 
can di da to de que o co nhe ci men to novo, e não 
um amon to a do sem nexo de no tas de ro da pé, só 
pode ser ob ti do a par tir da com bi na ção de de ter-
mi na dos fa to res di fe ren tes na for ma de um tex to 
qual quer, por mais que ele, o tex to qual quer e não 
o co nhe ci men to novo, es te ja em ba sa do por mil e 
qui nhen tas no tas de ro da pé. Nes se mo men to, se o 
mem bro da ban ca não ti ver es cri to uma tese com 
mil e oi to cen tas no tas de ro da pé, ele pode va ci lar, 
já que seu ar gu men to será mais frá gil e por tan to 
su jei to à fá cil re fu ta ção pelo can di da to, e ter mi nar 
der ru ban do meia xí ca ra, ou mes mo uma in tei ra, 
so bre a tese. Evi den te men te que nes se caso não 
há mo ti vo para cho ro, já que o co nhe ci men to 
novo não es ta rá per di do, pois o mem bro da ban ca 
pode mu i to bem pe dir em pres ta do para o co le ga 
de ar gui ção (esse um pou qui nho mais se gu ro, pois 
fez uma tese com duas mil e cem no tas de ro da-
pé) seu exem plar para con ti nu ar de sen vol ven do 
o ra ci o cí nio. Cla ro que daí em di an te tudo fi ca rá 
pre ju di ca do, pois o can di da to já não terá âni mo 
ne nhum para ou vir as con si de ra çõ es do mem bro 
da ban ca, que se quer teve o cu i  da do de dei xar a 
xí ca ra de café lon ge do exem plar da tese, pre ven-
ção bá si ca para qual quer um que sabe que não é 
todo tex to que cons ti tui um co nhe ci men to novo, 
mu i to me nos os que ter mi nam man cha dos por 
qua se meia xí ca ra de café, mes mo que ela te nha 
sido der ru ba da por um pro fes sor que re di giu, à 
sua épo ca, uma tese de dou to ra do com duas mil 
e qua tro cen tas no tas de ro da pé, o que de mons tra 
in dis cu ti vel men te um co nhe ci men to novo, mas 
não a se gu ran ça para to mar di rei to um gole de 
café, até por que o co le ga de ban ca que vai fa lar 
logo a se guir es cre veu uma tese, por sua vez, 
com duas mil e se te cen tas no tas de ro da pé, o que 
de mons tra que seu co nhe ci men to novo é mais 
ge nu í  no que o do ou tro, coi sa que na tu ral men te 
dei xa todo mun do in se gu ro, a pon to de der ru bar 
o café. A me nos, é cla ro, que a pes soa te nha, ela 
mes ma, es cri to uma tese com três mil no tas de 
ro da pé. Mas aí é pe dir de mais.
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É que se o fulano, 
no caso eu,  
tivesse escrito  
a caneta  
o café não teria 
coberto as palavras  
e ele, muito 
possivelmente,  
não começaria  
a chorar (…)
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