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Em terra de colégio La Famb, Laura Albu-
querque é rainha. Bonita, popular, inveja-
da. Ela é presidente do Grêmio e namora 
o Arthur, mas está apaixonada pelo Tom, 

que já beijou Ágatha Martins. Descolada, tatua-
da e de cabelos cor de algodão-doce, Ágatha 
quer fazer faculdade de Música, mas seus pais 
desejam uma filha advogada. Ela é apaixonada 
por Bruno, o professor mais bonito da escola, 
que não vai muito com a cara de Júlio Corrêa, 
um novato tímido e sensível. A deficiência que o 
faz mancar pelos corredores da escola esconde 
um passado cheio de sombras e um futuro re-
pleto de incertezas. Júlio é amigo do Léo e está 
apaixonado por Ágatha, que é melhor amiga do 
cara mais popular do colégio...

...Arthur Stein é encrenqueiro e superficial, mas 
inteligente. Famoso aonde quer que vá, ele pro-
voca o ódio de muitos, como o de Júlio, e os 
suspiros de muitas, como os de Anahí, a garota 
de ascendência indígena, ou de Stella Bastos, a 
novata excêntrica que sonha em ser atriz e veio 
para o La Famb para fugir de um trauma da es-
cola antiga, mas se vê encurralada pelo bullying, 
ou ainda de Olívia Jansen, a aluna mais sonha-
dora e delicada do primeiro ano. Tudo o que ela 
quer é o amor de Arthur, e se libertar das com-
parações com a “irmã perfeita”, mas seu desem-
penho em Química não ajuda. Por isso vai contar 
com a ajuda de Antônio e de Nina Mattos, a co-
reana nerd e baixinha de notas acima da média 
e jeito extrovertido. Nina é amada por seus pais 
adotivos, mas esconde um segredo, que não 
é só dela, mas também de Laura, Ágatha, 
Júlio, Arthur, Stella e Olívia...

Tudo o que eles querem é se encontrar.

O que une pessoas tão diferentes?  
Quanto se esconde por trás de tantos...  
amores improváveis?
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Por Aimee Oliveira

Cateto do  
quadrado

Dia 1
– Por favor, me chama de Stella.
– Mas seu nome…
– Eu sei muito bem qual é meu nome; por que você acha que estou 

pedindo pra você fazer essa alteração? É coisa pouca, vai. Quatro letrinhas 
de nada. O que te custa? Toda minha adaptação nesse lugar depende disso.

– Você não acha que se adequar aos padrões do La Famb envolve um 
pouco mais que a grafia do seu nome, Maristella? – perguntou a secretária 
do outro lado da mesa com cara de poucos amigos.

– Não – eu respondi com franqueza. – E por favor, me chama de Stella.
– Você vai ver que envolve sim, Stella.
– Você pode trocar meu nome pra Stella na chamada também?
– De jeito nenhum! De Maristella pra Stella são seis letras na ordem 

alfabética; você iria ficar para trás em qualquer tipo de cobrança que siga a 
ordem da chamada.

– O que seria apenas um bônus – me apressei em explicar. – Minha 
intenção mesmo é me reinventar. Como pessoa, como ser espiritual, como 
alguém nessa hierarquia!

– Querida, só pra você saber, nosso país é uma república – a moça 
explicou, deixando bem claro que não gostou da minha brincadeira sobre 
hierarquia. – Tenho certeza que vão falar mais a fundo sobre essa questão 
nas aulas de História.

– Certo – eu disse. Tentando dar um ar de seriedade e comprometi-
mento ao começo da minha jornada nesse colégio.
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– E não há nada que eu possa fazer quanto ao seu nome na chamada – 
ela prosseguiu, remexendo nos seus papéis. – O La Famb é uma instituição 
de respeito, aqui prevalece o nome que seus pais te deram.

– Foi por isso que eu mencionei a hierarquia – enfatizei.
Um saco isso de ter que ser 100% governada pelos meus pais. Eu tinha 

vontades próprias, sabe? Desejos profundos, sonhos altos, essas coisas que 
ninguém além de mim conseguia entender.

– Eu não sei sobre o que você está falando, Stella – a secretária disse, só 
pra confirmar minhas suspeitas. – Aqui estão seus papéis. O calendário esco-
lar e o manual de conduta estão dentro do livreto. Leia com atenção. Como 
eu já falei, essa é uma escola de respeito, certas atitudes não são toleradas.

Com uma continência peguei os papéis e segui meu rumo. Aquilo era 
exatamente como eu achei que iria ser. Um quartel para correção de desvios 
de conduta.

“Uma instituição de respeito”, me economiza! Podia ser que a secretá-
ria tenha mesmo dito isso apenas em razão da moral da escola. Mas também 
havia a possibilidade de ela, assim como eu, entender que aquela afirmação 
dava margem para outra interpretação: a escola era de respeito, eu não.

O que, inclusive, era bem verdade.
Eu não podia fazer nada para mudar. Se uma coisa eu aprendi foi que 

existem situações que não têm volta. Vivendo e aprendendo, não é mesmo? 
Em termos de ensino, a vida era muito melhor do que essas malditas teorias 
que as escolas tentavam enfiar na nossa cabeça. Das quais, sendo totalmen-
te sincera, eu não entendia nada.

Aliás, esse era um dos motivos de eu vir parar aqui. Não fui reprovada 
por um triz no ano passado. Meus pais se viram na obrigação de tomarem 
severas providências. Eles achavam que me afastando dos meus amigos e 
me matriculando numa instituição de respeito como o La Famb, meus pro-
blemas com aprendizado estariam resolvidos.

Coitados! Não era assim que a banda tocava.
Eu, em particular, culpo a existência da Geometria. Eles culpam meu 

excesso de estripulia. Cada um justifica seus erros da maneira que lhe é 
mais confortável.

Mas acho que seria difícil eu me sentir confortável num lugar tão grande 
quanto esse colégio. Quem me conhecia sabe que sou uma pessoa de acon-
chego, de pé descalço, cabelo espalhado pelo chão. Eu não conhecia ninguém 
aqui. Nem sei se meu tom de castanho vai combinar com a cor do mármore.

Tudo era bem grandioso, tetos altos, piso brilhante, escadas dessas 
iguais às dos filmes de época. Tudo bem regencial. Vou andando pelos cor-
redores um tanto quanto embasbacada. Quantas histórias será que La Famb 
abrigava? Será que iria ser um bom lugar para abrigar a minha?

Pelo que aconteceu a seguir, eu podia presumir que a resposta era não.
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O chão era tão brilhoso quanto liso; as solas dos meus All Star estavam 
gastas. Em resumo, dei uma deslizada. E até aí normal, para alguém que 
tropeçava nos próprios pés como eu. O problema é que alguém viu. E riu.

Bem ali na minha cara.
– Vai com calma – o sujeito se achou no direito de dizer.
– O chão daqui é escorregadio demais! – reclamei, tomando uma pos-

tura insatisfeita em relação à limpeza do chão.
O sujeito riu mais um pouco. O tempo fechou para mim. Francamen-

te, eu não era obrigada. Saí marchando com atenção extra para não derra-
par uma segunda vez; só pararia quando chegasse ao meu quarto. Torci para 
que fosse logo. Seguia o mapinha que veio no livreto feito uma desvairada.

Achei a minha porta. Abri com tudo. Uma gótica suave pulou lá dentro.
– Jesus! Vai com calma!
Ou o povo desse lugar era mesmo muito zen, ou eu estava mesmo 

muito agitada, conforme mamãe tinha falado. Eu detestava admitir quando 
ela estava certa, mas geralmente ela está.

Outra coisa que ela falou foi que meu antigo grupo de amigos me fazia 
mal. Era tão verdade que eu nem queria pensar sobre o assunto.

– Oi, meu nome é Natali, você pode me chamar de Nat – a menina 
falou me estendendo a mão.

– Meu nome é Stella e vamos fazer com que continue assim, ok? – eu 
retribuí o aperto sacolejando a mão suada dela pra cima e pra baixo.

A menina enrugou a testa para o meu lado, com cara de quem não 
estava entendendo nada.

– Não liga não, é que eu sou atriz. Ainda não me acostumei com essa 
minha nova persona.

– Atriz? – ela arregalou dois olhões espantados. – Você já fez alguma novela?
– Hm, não.
– Alguma série?
– Também não.
– Algum filme, então? – dava para ver a empolgação indo embora dos 

olhos dela.
Ela tinha olhos muito expressivos, essa tal de Nat, daria um caldo no 

cinema. Pena que a expressão que ela tinha agora não me agradava, era um 
misto de desesperança e impaciência. Eu precisava que as pessoas acredi-
tassem em mim. Porque aquele era um novo colégio e eu tinha uma nova 
chance. Eu não podia estragar tudo igual fiz da outra vez. Era hora para 
uma pequena autoafirmação.

– Olha só, você já ouviu falar que o início de uma carreira artística é 
muito difícil? Pois é! Pro seu governo, eu fiz alguns comerciais, dos quais 
você provavelmente não vai se lembrar, porque os maquiadores eram muito 
bons e em um deles eu estava morta. Estado que, diga-se de passagem, eu 
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desempenhei com maestria.
– Tenho certeza de que você deve ter dado uma excelente morta – disse a 

garota, assustada, e a expressão de quem queria estar morta dela era inenarrável.
Tinha vezes que eu assustava as pessoas sem nem perceber. Tenho 

para mim que essa foi uma delas. Nessas ocasiões, assim que eu tomava 
conhecimento, me arrependia bem rápido e fazia algo engraçadinho para 
me redimir. A gracinha da vez foi soltar as duas mochilas que estavam nos 
meus ombros num gesto teatral, seguido de um mergulho quase artístico 
direto na cama.

Devo acrescentar que a cama estava aprovada. Se eu estava buscando 
conforto, ali era o lugar.

– Sabe o que também, Nat? É meio esquisito isso de colégio interno. 
Eu sempre fui um espírito livre. Sei lá se vou me adaptar, sabe? É uma 
questão super filosófica, você não acha?

– Stella, primeiro de tudo, relaxa. Respira, inspira, entoa um mantra. 
Você tem um mantra? – eu olhei para Nat sem saber do que ela estava falan-
do. Eu nunca tinha visto uma gótica mística na minha vida; ela percebeu 
minha desconfiança e começou a explicar: – Eu entrei aqui no ano passado, 
e meu primeiro dia foi bem assustador também. Mas prometo que melhora, 
quando você menos esperar vai se acostumar.

– Por hora, vou tentar acreditar em você – eu disse, ficando qua-
se esperançosa.

Ajeitei-me na cama, tirei os tênis na força bruta, sem desamarrar os 
cadarços, joguei um lado do cobertor sobre mim e dei boa noite. Se eu não 
pudesse confiar na pessoa que ouviria meus roncos pelo resto do ano, em 
quem mais confiaria?

Dia 31
Talvez eu não pudesse confiar em ninguém.
Era mentira aquilo que Nat me falou, eu não me acostumei coisa ne-

nhuma. Um mês já tinha se passado! Comecei a duvidar de que algum 
dia eu iria me enturmar. O que era estranho, se eu fosse parar para pensar, 
porque no meu outro colégio eu era parte essencial da turma. Dificilmente 
eu ficava sozinha por lá, sempre andava para cima e para baixo fazendo 
sabe-Deus-o-quê com minha ganguezinha.

Tempos áureos, tempos que não voltam mais.
Até porque, mesmo que eu estivesse no meu antigo colégio, não sei se 

minha ganguezinha me aceitaria novamente depois do caso que eu criei.
“Bola pra frente”, mamãe me dizia. Eu detestava futebol, logo, não 

conseguia me relacionar muito bem com essa metáfora.
Uma que combinava que era uma maravilha comigo era “A coisa tá 
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feia”, que nem sei se é mesmo uma metáfora. Mas a coisa estava assim, 
horrível. Para completar o quadro de feiura, as notas da primeira bateria 
de provas foram entregues. Foi uma derrapada maior do que a que eu dei 
naquele primeiro dia na escola. Com direito a queda e tudo.

Não era uma total surpresa que eu tenha me ferrado em algumas ma-
térias. As provas eram difíceis pra burro. E eu nunca fui uma aluna merece-
dora de estrelinhas na testa. A surpresa foi o meu professor ter me encami-
nhado para o programa de monitoria do colégio. Ainda por cima, ele teve a 
pachorra de dizer:

– Um hábito recorrente por aqui, não se preocupe. Tenho certeza de 
que você vai esbarrar com outros alunos dessa mesma sala nas suas tardes 
de estudo intensivo. E quem sabe? – ele se indagou com um encolher de 
ombros. – Talvez vocês possam unir forças, acredito que qualquer ajuda é 
bem-vinda no seu caso – ele disse com gestos amplos, me indicando para 
o resto da turma. – Depois posso te indicar quais alunos seriam ideais para 
te ajudar além do seu monitor, mas fique tranquila, é só uma ideia – ele 
acrescentou, provavelmente levando em consideração minha cara de terror.

Só outra ideia: não fale dos problemas particulares que alguns alunos 
têm com notas no meio de uma aula. Eu não fiquei tranquila, eu fiquei des-
moralizada! Justo quando eu pensava que não dava para odiar Matemática 
mais do que eu já odiava, esse senhor me vem com essa. Ora, francamente!

Os olhares da turma inteira convergiram para mim. De um jeito nada 
lisonjeiro. Uns com pena, uns com compaixão, no estilo aguenta-firme-
-aí-também-já-estive-nessa, e uns com extremo julgamento, como notei no 
garoto com carinha de perdição.

Ele se chamava Arthur. Sempre andava com uma menina de cabelo 
rosa maravilhoso, que não era da nossa sala. Eles eram unha e carne. Unha 
encravada na carne, se possível. Também tinha Laura Albuquerque nessa 
mistura, outra que tinha um cabelo lindíssimo. Devia ser pré-requisito ter ca-
belo bonito para participar daquele grupo. Arthur meio que tinha também.

Eu, com meus cabelos lisos escorridos implorando por um volume, 
tinha zero chance de entrar. Não que eu estivesse pedindo, também. De 
um jeito nenhum. A questão era que eles eram o que eu costumava ser na 
minha antiga escola. E agora não tinha mais espaço para mim. Porque eu 
cheguei atrasada e cada vez ficava mais, levando em consideração o tanto 
de matéria em que eu tinha me dado mal.

Álgebra e Geometria formavam o combo Matemática na escola. Eu ti-
nha ido mal na prova de álgebra, mas nada que se comparasse à Geometria. 
Tirei inacreditáveis 0,5. A nota mais baixa de toda a minha vida. Meus pais 
ficariam desapontados, mas definitivamente não surpresos.

Sentia arrepios só de pensar na Conversa, com “c” em caixa-alta, que 
estava por vir.
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Eu realmente não me dava bem com Geometria. Começava aqueles 
papos de triângulo, equilátero, do cateto, do quadrado. Eu tinha vontade 
de matar um. Ou dois. Ou três. Ou mil. Tudo com o poder um esquadro.

Dia 35
Fui oficialmente chamada na coordenação pedagógica para discutir 

a questão da minha monitoria. Logo de cara detectei a ponta de ironia na 
palavra “discutir”. Quem acreditava nessa lorota de que eu iria ter algum 
direito de opinião na discussão? Eu não acreditei nem por um segundo.

Às vezes era triste estar certa.
– Stella, sente-se.
– Estou numa boa aqui. Ficar em pé é bom, ajuda a circular o sangue.
– Sente-se, Stella – a coordenadora ordenou.
Pedindo com jeitinho tudo se consegue, não é mesmo? Eu sentei na 

cadeira enorme estofada de couro, tremendo na base.
– Identificamos que sua maior dificuldade está na área de exatas – 

ela informou.
Jura? Eu quis perguntar. Eles precisavam de uma bateria de testes para 

identificar isso? Não bastava ter dado uma olhadinha na menstruação que 
era meu boletim do ano anterior? Ou dar uma analisada na minha cara? 
Não estava escrito no meio dela que eu pertencia à área de humanas? Que 
meu destino era vender arte na praia? Ou no teatro? Eu achei que estivesse.

Francamente, tinha horas em que eu ficava sem saber o que dizer, a 
coordenadora teve que se virar para preencher o silêncio.

– Matemática, para ser mais específica. E nós achamos que a atitude 
mais prudente seria te encaminhar imediatamente para a monitoria – até 
aí nenhuma novidade, mas ela prosseguiu. – Por sorte, nosso melhor alu-
no de álgebra também é o melhor aluno em Geometria, logo, você vai 
ter o privilégio de ter as duas matérias que você precisa, monitoradas por 
uma pessoa só.

– Nossa, que legal – eu respondi.
Menos uma chance de fazer um amigo, refleti. Junto com essa reflexão 

veio a percepção de que eu tinha chegado num ponto crítico do desejo de 
fazer novas amizades, estava aceitando qualquer um.

– E não pense você que foi fácil convencê-lo a ser seu monitor! – a coor-
denadora me alertou. – Ele, como um dos melhores alunos, tem ambições 
maiores do que passar as tardes ensinando noções básicas de Geometria aos 
alunos que não estão acompanhando a matéria em aula, como deveriam.

– Puxa, bom pra ele. Esse menino vai longe! – foi o meu comentário. Não 
sei dizer se deixei transparecer toda a onda de sarcasmo que me inundava.

– Cá entre nós – a coordenadora baixou o tom de voz. – Ele é uma 
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pessoa bem fechada. E você, pelo pouco que eu pude perceber, não faz esse 
estilo. Só o que eu quero dizer é: vai com calma. Sua personalidade um 
tanto quanto peculiar pode assustar o pobre garoto.

– Duvido muito que ele seja pobre – rebati, e dessa vez tenho certeza 
que o sarcasmo deu o ar da sua graça. – Estudando numa escola como essa…

– Aí é que você se engana, Maristella – a coordenadora aprofundou de 
uma hora para outra a seriedade da discussão. – Existe uma boa quantidade 
de bolsistas aqui e eles têm que estudar muito para garantir suas vagas. Seria 
altamente recomendável que você seguisse o exemplo deles e aproveitasse 
o privilégio que você tem.

Claro que eu poderia ter dormido sem essa, mas é com os erros que a 
gente aprende, né? E levando em consideração a quantidade de erros nas 
minhas provas de Geometria, eu ainda tinha muito o que aprender.

Assim, estabelecemos que meus dias de monitoria seriam as tardes de 
quarta-feira. Nada de especial nesse dia em questão. Por isso mesmo que 
chegamos a esse acordo. Não acho que o tal garoto gostaria de passar seu 
tempo especial comigo. O local do massacre semanal seria a biblioteca.

Outra coisa que ficou estabelecida foi que eu faria tudo o possível para 
não chegar atrasada. O garoto era muito pontual e responsável e eu deveria 
tratá-lo da mesma maneira.

– É uma questão de respeito – me explicou a coordenadora, como se 
nem isso eu soubesse.

Rapidinho eu dei um jeito de sair de lá, só o que ficou faltando eu sa-
ber era o nome do tal garoto. Mas eu que não ia voltar lá para perguntar! Até 
porque logo depois que eu saí o garoto com cara de perdição foi convidado 
a entrar. Ele estava com cara de perdição e poucos amigos.

Eu seria a última pessoa nesse mundo a incomodar alguém com pou-
cos amigos. Eu sabia como era ruim.

Dia 37
Ultimamente não tenho conseguido dormir direito.
Para não acordar Nat, vesti meu uniforme e saí do quarto na ponti-

nha dos pés. Não fazia ideia de que horas eram, mas o sol já despontava 
no horizonte. Presumi que fosse início da manhã, às vezes a simplicidade 
do meu pensamento lógico me espantava. Não era à toa que eu ficava de 
recuperação em exatas.

Fiquei caminhando a esmo, feito um andarilho, pela parte externa da 
propriedade. Era bem bonito por ali, longe da construção principal tinha 
um lago bem grande e também uma espécie de floresta. Fiquei sentada 
perto do lago pensando na vida de um jeito bem contemplativo e poético. 
Ao mesmo tempo eu me perguntava se a água era fria.
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Eu nunca, jamais, gostaria de saber a resposta. Nem que fosse só para 
encostar a mão. O lago tinha uma coloração que sugeria lodo e todo mundo 
está cansado de saber que plantas emaranhadas no cabelo só ficam legais se 
você for uma sereia, ou um campeão das Olimpíadas da Grécia Antiga, ou, 
quando muito, um discípulo da Lana del Rey.

A fome interrompeu a inserção de novos itens na minha lista mental, 
não dava para pensar em nada além de comida. Durante o caminho de vol-
ta só passava pela minha cabeça pães, bolos e outras delícias que estavam à 
minha espera no café-da-manhã.

Fui totalmente pega de surpresa quando vi o menino que ia ser meu 
monitor mais adiante no mesmo corredor que eu. Quando eu dei por mim, 
já estava adiantando o passo e gritando:

– Ei, menino!
Ele parou e olhou para os lados, por cima do ombro. O que era es-

tranho, porque não tinha mais ninguém no corredor, só a gente. Os gatos 
pingados que ousaram acordar mais cedo já deveriam estar enchendo suas 
respectivas panças no refeitório.

– O menino sou eu? – ele perguntou, claramente desconfiado.
Com toda certeza ele era um menino estranho, ficava o tempo todo 

recluso na sua carteira na última fileira, de cabeça baixa, fazendo anotações 
no seu caderno. Eu podia apostar que ele era um neurótico da anotação. 
O que para mim era ótimo, tendo em vista que eu iria me beneficiar delas 
bem em breve na monitoria.

– Só tem você de menino aqui – eu reafirmei meu ponto olhando para 
os lados, não tinha mesmo ninguém. – A não ser que a gente conte os espíritos.

– Você é espírita? – ele quis saber.
– Não, quer dizer, não sei. Por ora só sou uma péssima piadista.
Disso ele riu. Tentei não levar como ofensa. Não posso afirmar 

que consegui.
– Olha, eu só vim aqui falar com você porque, não sei se você sabe, 

mas vamos ser parceiros de monitoria às quartas.
– Eu sei – ele disse confirmando com a cabeça, e seu cabelo, que enco-

bria metade do seu rosto, balançou no mesmo ritmo. – Mas nós não vamos 
ser parceiros. Eu vou ser seu monitor e você vai aprender comigo. Não é 
uma relação de igual para igual.

– Foi só modo de dizer – eu me defendi.
– Não há espaço para “modos de dizer” ou “segundas interpretações” 

na Matemática – ele disse, ilustrando sua fala com aspas aéreas. – Não me 
leve a mal, mas ou uma coisa é, ou não é. E nós não somos “parceiros”.

Sinceramente, eu não estava esperando um ataque a essa hora da manhã.
– Puxa, obrigada pelo esclarecimento prévio! – eu falei, seguindo 

meu rumo. – Agora tenho que correr, antes que acabem os pãezinhos. 
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Você sabe, “prioridades”.
Só o que posso dizer é que continuava sem saber seu nome, a raiva que 

acalentava o meu ser me impediu de prolongar o assunto. Que droga, o dia 
seguinte já reunia potencial suficiente para o acontecimento de estranhezas.

Dia 37
A biblioteca era uma calmaria só. A única fonte de barulho vinha dos 

meus passos, que encobriam as batidas do meu coração. Às vezes eu fico 
nervosa sem saber por quê. Essa não foi uma dessas vezes. A culpa era toda 
da Geometria. E eu a culparia todas as vezes que tivesse que culpar, porque 
ela era uma materiazinha cruel e odiosa. Combinava bastante com o perfil 
do meu monitor de nome não-identificado.

Fui andando até ele pensando com os meus botões: onde fui amarrar meu 
burro? Aquele menino e eu não tínhamos absolutamente nada em comum.

Podia ser que eu fosse mesmo uma atriz talentosa, mascarava minha 
birutice com extroversão que era uma beleza. No geral dava super certo, 
mas com aquele menino eu não sabia muito bem. O encontro do dia an-
terior tinha sido esquisitíssimo. Até aquele momento eu não sabia que dava 
para ter vergonha alheia de si mesma. Mas dava. Inclusive era uma sensação 
péssima! Seu eu-real parecia que subia e via seu eu-patético lá de cima, 
falando um monte de besteira, enchendo o eu-real de vergonha, de tal ma-
neira que ele tinha vontade de bater com a cabeça na parede mais próxima 
só para espantar a sensação.

A sensação em questão só serviu para me confirmar o que eu já sabia: 
eu era um peixinho fora d’água sem minha gangue. Andava pela escola 
quase me afogando.

Por que alguém mais agradável não tinha sido escalado para ser meu 
monitor? Júlio, por exemplo, o menino que sentava do meu lado e de vez 
em quando almoçava comigo. Ele podia ser peculiar, com aquela mania 
louca dele de usar casaco em pleno verão, mas pelo menos não era hostil. E 
eu sabia seu nome! O total contrário desse outro menino.

Aquela era uma clássica situação na qual eu ficava sem saber o que 
fazer. E, no geral, quando me encontrava em momentos assim, eu fazia algo 
bobo. Como por exemplo:

– Meu nome é Stella, meu sobrenome é Bastos – me apresentei, cheia 
de cordialidade, até estendi a mão.

Ele não notou, pois estava olhando para baixo, para os livros. Que, 
diga-se de passagem, eram inúmeros.

– Eu sei, você estuda na minha sala. Seu nome está na chamada. 
Como Maristella.

– Mas é sempre bom começar do início, não é? Seria ótimo se você 
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pudesse me chamar de Stella, que é o nome que habita meu coração. Não 
é muito melhor quando chamamos uma pessoa pelo nome que ela tem no 
coração? – dava para ouvir a histeria no tom agudo da minha voz. – Dane-se 
o que está na certidão! Às vezes nossos pais cometem erros e nós temos que 
perdoá-los. Eu perdoei meus pais por me chamarem de Maristella, desde 
que todo mundo passasse a me chamar de Stella.

– Não faço ideia do que você esteja falando – ele respondeu, encaran-
do os livros.

– Você não tem um nome do coração? – eu perguntei.
– Não sei nem do que se trata – ele não dava a impressão de estar muito 

interessado, mas não importava, eu tinha interesse de sobra.
– Então você atende pelo seu nome de certidão? O nome completo? 

Qual é seu nome completo?
– Meu nome é Denis, se é isso que você quer saber.
– O Pimentinha? – perguntei com um princípio de risada, que não foi 

acompanhada por ele.
– Não, de Garbo Costa. Quantas vezes você acha que eu já ouvi essa 

piada? – ele remexia nas folhas do seu caderno enquanto falava, procurando 
por algo. – 2576. 2577 agora – ele acrescenta uma informação numa folha 
que parece ser uma tabela, toda gasta. – 37 delas só esse ano, e estamos em 
março ainda. Levando em consideração os meus 17 anos de vida, qual é a 
média anual? E a mensal? Esse pode ser o seu primeiro problema.

Ele arrancou uma folha do caderno e colocou no lado oposto da mesa. 
Eu nem tinha sentado ainda. Fiquei ali, estupefata. Só deu tempo de recolher 
minha mão e pensar que tinha entrado numa furada maior do que a esperada.

– Você tem dez minutos, eu vou beber água – ele anunciou ao sair da mesa.
Eu já tinha esquecido por completo os números que ele tinha falado. 

Naquela primeira sessão de monitoria a única coisa que eu aprendi foi não 
fazer mais piadas.

Dia 45
Embora Nat tivesse se enganado redondamente na questão da minha 

adaptação, ela não era má pessoa. Aliás, ela e Júlio eram as únicas pessoas que 
eu chamaria de amigos aqui dentro do La Famb. Isto é, se eu não estivesse 
enfrentando problemas em identificar o que é uma verdadeira amizade.

Sei lá, parecia que eu tinha perdido a referência, depois do último 
episódio. O episódio do qual eu não queria me lembrar.

Uma distração que me era muito querida acontecia sempre no fim do 
dia. Eu e Nat chegávamos das aulas, ou da monitoria, ou de qualquer outra 
coisa, tomávamos banho, ou não, e ficávamos jogadas na cama vendo clipes.

YouTube tinha disso, né? Você se lembrava de um clipe, ele te sugeria 
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mais outro e mais outro e mais outro. Quando você percebia, já tinham se 
passado três horas e você navegou por cinco décadas.

Eu e Nat nos encontrávamos numa fase Marina and the Diamonds.
Qual não foi meu espanto ao descobrir que Natali, sendo a gótica sua-

ve que era, não conhecia aquela misturinha de trevas e solidão! Não perdi 
tempo em apresentá-las, e fazia três dias que era só isso que a gente escutava.

Eu me perguntei se não seria ousado demais recrutá-la para executar 
a coreografia. O negócio era que eu sempre respondia minhas próprias per-
guntas sem me dar tempo para pensar a respeito.

– Você não acha que essa é uma boa hora pra mexer o esqueleto? Eu 
acho que sim! – já saí da cama aquecendo os membros superiores e infe-
riores, dando aquela corridinha esquisita em que a pessoa não sai do lugar.

– Não tenho essa coordenação motora toda – ela disse saindo da cama 
bem menos entusiasmada que eu.

Mesmo assim, ela seguiu os passos que eu fazia direitinho. Eu tinha 
um monte de coreografia maluca montada na minha cabeça, para o caso 
de me pedirem para dançar num teste de atriz, de modo que nunca me 
pegariam de surpresa.

Meus antigos amigos tinham a maior criatividade para esse tipo de coi-
sa. Era assim que a gente passava nossas tardes de liberdade. “Fazendo arte”, 
era como a gente chamava.

Uma delas, a Tila, queria ser coreógrafa, então, ela se juntava com 
Gaspar, o DJ, e montavam uma infinidade de apresentações para mim e 
para o Renato. Ele queria ser ator também. Aliás, ele fingia tão bem que 
provavelmente iria conseguir um papel principal muito em breve.

Eu tinha que estar preparada para quando isso acontecesse, mas não 
naquele momento, porque aquele momento seria dedicado à coreografia 
que eu estava ensinando para Nat.

– Tá bom assim? – ela perguntou, fazendo a sequência inteira. – Ou eu 
tô me requebrando demais?

– Quem dera eu ter esse rebolado! – me lamentei enquanto pensava 
numa próxima canção.

Até que ela levava jeito pra coisa! Quem diria! Eu nunca sabia opinar 
quando o assunto eram góticas suaves, elas pareciam ser tão na delas… 
Quando você menos esperava, elas se revelavam estrelas da dança.

Pelo menos eu tinha com quem treinar quando eu tivesse um teste em 
vista. O que não era o caso no momento. Ou num futuro próximo, no qual 
só o que eu podia ver era minha reprovação em Geometria.

Dia 51
Outro ponto negativo nas sessões de monitoria, além dos números  
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entremeados pelo silêncio sepulcral de Denis, era a presença de Arthur 
Stein pelas redondezas.

Também conhecido como o garoto que riu de mim quando eu escorreguei.
Eu sinceramente não entendia o porquê de ele participar da monitoria. 

Ao contrário de mim, ele sabia as matérias. Todas elas. Eu sabia por que os 
professores continuavam sendo indiscretos com as notas. Para meu desespero.

Naquele dia específico, eu estava bem de boa me encaminhando para 
a biblioteca quando esbarrei com o supramencionado Arthur Stein num 
dos corredores. Não no sentido literal de um esbarrão, mas estávamos ali, 
no mesmo lugar, indo para o mesmo lugar.

As convenções sociais me instruíam a cumprimentá-lo:
– Boa tarde pra você também.
Ele olhou para mim todo desconfiado, sobrancelha arqueada e coisa 

e tal. Seguiu seu caminho olhando para frente, por um momento pensei 
que ele iria ignorar minha presença como se eu nem tivesse falado nada. 
Quando eu estava quase convencida de que era isso mesmo ele perguntou:

– Já resolveu seu problema com Geometria?
– Você claramente não me conhece! – praticamente guinchei no meio 

do corredor. – Euzinha resolvendo problemas? Que loucura!
Senti ele me olhar pelo canto dos olhos – ele não era bom em escon-

der o tédio. Assim como eu não era boa em esconder o nervosismo.
– Sei – ele disse.
Olho para ele tentando disfarçar o fato de que eu achava que ele estava 

louco. Ele não sabia da missa a metade!
– O que você sabe é Geometria, ao contrário de mim. Estou ferrada, 

juro. Ainda mais com o monitor que tenho.
– Vai com calma – ele disse, porque da meia dúzia de palavras que ele ti-

nha trocado comigo durante todo esse tempo na escola, metade eram “vai com 
calma”. – Eu acho que o Denis é bastante competente em Geometria. Não 
mais do que eu, mas competente – ele ainda teve a audácia de dar de ombros.

Ele era tão convencido! Meio que me lembrava o Renato. Pessoa de 
quem não quero me lembrar. Ao mesmo tempo, era fácil se concentrar no 
garoto que contava vantagem ao meu lado.

– Não sabia que vocês dois eram amigos, não sabia que Denis tinha 
amigos. Pra mim ele era só um chato de galochas.

– Não somos amigos – ele respondeu na mesma hora. – Ele é reserva-
do. Mas as notas ficam em um mural reservado para todos verem.

– A nota de todo mundo fica num mural reservado para todos verem 
– eu disse, enrolando uma mecha do meu cabelo com mais força do que 
deveria. – Coisa que me enche de vergonha.

– Então transforme sua vergonha em força motriz pra resolver seu pro-
blema – ele disse com um sorrisinho que aumentava o grau de perdição que 
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