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Aos oito anos, Bru no in ven tou um pro tó-
ti po de tor ra dei ra mo vi da a cus pe que 
não fun ci o na va. Sua irmã, Te re sa, pas sou 

a usar o ob je to para ali sar o ca be lo, mas sem a 
anu ên cia do in ven tor. Bru no tam bém é co nhe-
ci do como o de ten tor das pa ten tes do for no de 
ma dei ra e do de dal de pão. Na fei ra de ci ên ci as 
da es co la, tes te mu nhas ale gam que ele in cen di ou 
um ba ta lhão de 58 sol da di nhos de plás ti co — que 
der re te ram len ta men te en quan to as me ni nas da 
clas se gri ta vam — e, ao ser es col ta do à di re to ria, 
ga ran tiu que a ci ên cia ain da des co bri ria a uti li-
da de prá ti ca da que le ex pe ri men to. Bru no era o 
cam pe ão em com bus tõ es es pon tâ ne as e pos su ía 
uma co le ção de quin ze ti pos de co le ó p te ros, que 
ele vi nha trei nan do para es tre lar um mu si cal de 
hor ror em stop-mo ti on cha ma do “Be sou ros!”.

Daí se pode con clu ir, por tan to, que Bru no nas-
ceu para a ci ên cia. No dia em que con clu iu seu 
mi nu ci o    so tra ba lho de co le ta da gri pe (es pir rou 
du ran te me ses nos po tes de mai o ne se e ro tu lou-
-os de um a vin te) e deu iní cio à fase em pí ri ca 
do tra ba lho, Te re sa foi a pri mei ra vo lun tá ria a 
ser le va da ao la bo ra tó rio. Al gum tem po se pas-
sou sem que a di re to ra sou bes se exa ta men te o 
que ti nha acon te ci do com a me ni na. Quan do, na 
sex ta-fei ra, a mãe de Bru no li gou para a es co la 
jus ti fi can do a au sên cia da fi lha, con ta mi na da por 
um ro ta ví rus, Bru no ano tou “pneu mo co co!” no 
ca der no e foi es col ta do para a di re to ria, pro va-
vel men te de du ra do pelo be del sur do do cor re dor. 
Além dis so, a me lhor ami ga de Te re sa apa re ceu 
na es co la com pi o lho, mas não há in dí ci os de 
en vol vi men to do ga ro to na epi de mia. 

Bru no gos ta va de fa zer in cur sõ es por to dos 
os ra    mos co nhe ci dos da ci ên cia. Aos doze anos, 
cri ou co gu me los no ta pe te da sala. Aos quin ze, 

iman tou a má qui na de la var e ar ras tou-a por três 
me tros, até que ela caís se da es ca da e que bras se 
o chão do quin tal. No mes mo ano, cons tru iu um 
para-rai os e as sas si nou a tar ta ru ga, após que brar 
um ter mô me tro e mis tu rar mer cú rio à co mi da do 
ani mal. Seus mé to dos eram cada vez mais dis cu-
tí veis. A clas se se di vi dia en tre apoiá-lo e de du-
rá-lo ao be del, que con ti nu a va sur do, a des pei to 
de to das as ten ta ti vas de Bru no. (É ver da de que 
cer ta vez ele fez nas cer um pelo bran co na ore lha 
do be del, mas in fe liz men te o pelo não res tau rou 
sua au di  ção e foi ar ran ca do para bi óp sia.)

Fi nal men te, Bru no se for mou com mé dia 
seis pon to dois e en trou para a fa cul da de de 
bi o       ci ên    ci as. Logo no pri mei ro ano, seu tra ba lho 
de ini ci a    ção ci en tí fi ca des ta cou-se por um iné di to 
acha do es ta tís ti co: o en con tro de fre quen tes ca sa-
men tos en tre mu lhe res com ar tri te reu ma toi de e 
ho mens com úl ce ra pép ti ca, o que ca rac te ri za ria 
uma li ga ção neu ró ti ca en tre mu lhe res agres si vas 
e con tro la do ras e ho mens pas si vos e de pen den-
tes. (Em bo ra o tema ori gi nal do tra ba lho fos sem 
as abe lhas.) Foi nes se ano que Bru no ex plo diu a 
por ta do Ins ti tu to de Fí si ca e ma tou mais uma 
tar ta ru ga, du ran te uma pes qui sa com ami an to. 
Gra ças à alta ro ta ti vi da de de seus ani mais de es-
ti ma ção, ga nhou uma pe dra para cu i dar quan do 
com ple tou 21 anos. 

A tra je tó ria aca dê mi ca do ga ro to pas sou de 
boa pa ra ques ti o ná vel; pro fes so res se re cu sa vam 
a ori en tá-lo em pro je tos fran ca men te anor mais 
e re jei ta vam sua ins cri ção nas dis ci pli nas. Ao 
ser des ta ca do como mo ni tor das au las de ge né-
ti ca, con ven ceu um de seus pu pi los a im plan tar 
duas ore lhas em um be sou ro (ou dois be sou ros 
em uma ore lha) e ob te ve su ces so em am bas as 
ex pe ri ên ci as, ao que te le fo nou ime di a ta men te 
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para o be del sur do. Como o su jei to es ta va cada 
vez mais sur do, foi di fí cil trans mi tir a emo ção 
que lhe tra ria uma nova ore lha na nuca. Da lon-
ga res pos ta, Bru no só con se guiu en ten der que o 
pelo bran co nas ce ra de novo e cres cia to dos os 
dias, à ra zão de dez cen tí me tros por se ma na. E 
o pior: es ta va cap tan do as on das de uma rá dio 
co mu ni tá ria. Bru no de sis tiu da im plan ta ção au-
ri cu lar e pro me teu pas sar na casa do be del com 
um con ta dor Gei ger.

No úl ti mo ano da fa cul da de, Bru no de ci diu 
que co me ça ria a usar um cha péu, in for ma ção que 
pode ou não ad qui rir im por tân cia no de cor rer 
da his tó ria. Afo ra isso, a vida se ar ras ta va numa 
mes mi ce: Te re sa re sis tin do para não vi rar co baia, 
e o be del sur do se alar man do com as emis sõ es 
de on das in frassô ni cas que es cu ta va to das as 
ma nhãs. Um dia, po rém, na aula de Zo o lo gia de 
Ver te bra dos II, acon te ceu o im pro vá vel: ele se 
apai xo nou pela ga ro ta da pri mei ra fila. Bru no 
per ce beu que a moça não dava bola para nin-
guém, mas que pres ta ria aten ção (ah, se pres-
ta ria) caso ele eje tas se a si pró prio da car tei ra 
e fos se au da ci o sa men te rumo aon de ne nhum 
aca dê mi co ja mais es te ve. Pri mei ro, es bo çou o 

pro tó ti po da al mo fa da eje to ra, que gru da ria ven-
to sas na su per fí cie e im pul si o na ria o ci en tis ta 
para o alto, a uma dis tân cia de mu i tos me tros 
em di re ção às nu vens. Isso tudo te o ri ca men te, 
por que na prá ti ca a al mo fa da su gou Bru no para 
bai xo com toda for ça e que brou o chão do quin-
tal, mais uma vez. Como ele usa va ape nas um 
ca pa ce te, aca bou fra tu ran do a ba cia. 

Bru no se for mou na uni ver si da de com mé dia 
seis pon to dois, fi cou três me ses em re pou so e 
aca bou de sis tin do de cor te jar a ga ro ta, que no 
en tan to con ti nu ou sen do a musa de suas cri a -
 çõ es pos te ri o res. Em seu pe rí o do mais pro du ti vo, 
aos trin ta, ele con fec ci o    nou um des per ta dor não 
in tru si vo (que ape nas ace na va para o dor mi nho-
co, sem dis pa rar alar mes), uma maçã com gos to 
de man di o ca e uma nova li nha de post-its sa bor 
mo ran go, que ven deu para a Pfi zer.

Aos qua ren ta anos, veio uma fase mais abs-
tra ta, vol ta da a des co brir coi sas já des co ber tas: 
pri mei ro a Bir mâ nia — an ti ga Mi an mar —, de pois 
o fogo e, em se gui da, o ovo fri to. Bru no já não 
sen tia todo o po ten ci al cri a ti vo da ju ven tu de 
e pen sou em se apo sen tar. Foi um pe rí o do de 
mu i tas dú vi das, em que ele che gou ao cú mu lo 
de su bes ti    mar a real uti li da de de sua pes qui sa 
so bre pneu mo co cos. Mes mo as sim, a co le ção 
de co le óp te ros do ci en tis ta al can çou a mar ca do 
mi lhar, com a aju da de al guns sa pos.

Mas Bru no não ha via es que ci do seu gran de 
pro je to de vida, a por ten to sa obra-pri ma da en ge-
nha ria que ago ra to ma ria for ma: na noi te em que 
com ple tou cin quen ta anos, afi nal, apo sen tou-se 
e re ti rou-se para o cam po, a fim de tes tar a al mo-
fa da eje to ra, o so nho de toda uma vida. Me ses se 
pas sa ram.  Nun ca mais se ou viu qual quer no tí cia 
do ra paz, e nem sua irmã sabe o que acon te ceu 
du ran te a com pro va ção em pí ri ca. Anos de pois, 
um ci en tis ta aca bou len do a obra com ple ta de 
Bru no (em vo lu mes de pano) e anun ci ou a cura 
do di a be tes após es tu dar o epi só dio dos sol da-
di nhos in ci ne ra dos. 

Mais tar de, um as trô no mo ama dor des co briu 
que o pelo bran co con se guia cap tar rá di os co-
mu ni tá ri as de ou tros pla ne tas.
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Em seu período mais 
produtivo, aos trinta, 
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nova linha de post- 
-its sabor morango
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