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Ecossistema

— Sentem-se — disse Inge Lohmark, e a turma se sen-
tou. Ela prosseguiu. — Abram o livro na página sete. 
— E eles abriram o livro na página sete, e começaram 
com os ecossistemas, as dependências e as inter-relações 
das espécies, dos seres e de seu ambiente, as interações 
entre comunidade e espaço. Da teia alimentar da flo-
resta mista foram para a cadeia alimentar da savana, 
dos rios e até dos mares, e, finalmente, para o deserto e 
as baixas de maré.

— Vejam, ninguém, nenhum animal, nem o ser 
humano, pode existir sozinho. Entre os seres, prevalece 
a competição. Às vezes pode haver também alguma co-
operação, mas isso dificilmente acontece. As principais 
formas de coexistência são a competição e o relaciona-
mento entre predador e presa.

Enquanto Inge Lohmark riscava no quadro-
-negro setas que partiam dos musgos, liquens e fungos 
para as minhocas e escaravelhos, porcos-espinhos e mu-
saranhos, então para os chapins-reais, cervos e falcões, 
e, finalmente, uma última seta para o lobo, aos poucos 
surgia a pirâmide, e o ser humano ocupava o topo, ao 
lado de alguns predadores.

— A verdade é que não há nenhum animal que 
coma águia ou leões.
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8 ecossistema

Ela deu um passo atrás para observar o grande 
desenho a giz. O esquema de setas ligava produtores 
aos consumidores primários, secundários e terciários, 
bem como aos inevitáveis e isolados decompositores, 
todos ligados por respiração, perda de calor e aumen-
to da biomassa. Na natureza, tudo tinha um objetivo, 
e mesmo que nem todos os seres vivos o tivessem, ao 
menos toda espécie tinha: devorar e ser devorado. Era 
maravilhoso.

— Anotem isso no caderno.
O que ela dizia era feito.
Era o começo do ano letivo. A inquietação de 

junho, época de calor opressivo e braços nus, havia pas-
sado. O sol percorria a fachada envidraçada e transfor-
mava a sala de aula numa estufa. No fundo das cabeças 
vazias, germinava a expectativa pelo verão. A simples 
perspectiva de desperdiçar os dias no ócio completo 
roubava a concentração dos alunos. Com a visão em-
baçada de quem saiu da piscina, com a pele oleosa e o 
desejo acalorado de liberdade, eles permaneciam presos 
nas cadeiras e sonhavam com as férias que se aproxi-
mavam. Alguns pareciam distraídos e incapazes de ra-
ciocinar, outros fingiam submissão por conta dos bole-
tins iminentes e empurravam a prova de biologia para 
a mesa da professora como gatos deixando ratos mortos 
no tapete da sala. Na aula seguinte, perguntavam sobre 
a nota, com a calculadora de bolso a postos, ansiosos 
por melhorar a média em três décimos.

Mas Inge Lohmark não era uma daquelas pro-
fessoras que se curvavam ao fim do período letivo ape-
nas por que estavam prestes a perder sua plateia. Não 
tinha medo de deslizar sozinha para a irrelevância. 
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tênia anã de cão 9

Alguns colegas, quanto mais se aproximavam as férias 
de verão, mais eram atormentados pela permissividade 
quase terna. Suas aulas degringolavam numa espécie de 
teatro interativo e vazio. Um olhar pensativo ali, um 
tapinha nas costas acolá, as frases de encorajamento de 
sempre, lastimáveis exibições de filmes. Uma inflação 
de notas boas, a alta traição do Excelente. E, então, o 
mau hábito de arredondar as notas finais para arras-
tar alguns casos perdidos para o próximo ano. Como 
se isso ajudasse alguém. Os colegas simplesmente não 
entendiam que prejudicavam apenas a própria saúde 
quando mostravam interesse pelos alunos. No fim das 
contas, estes não passavam de vampiros que roubavam 
toda sua energia vital. Alimentavam-se do corpo dos 
professores, de sua autoridade, prejudicando seus deve-
res. Sempre atacavam um deles com perguntas absur-
das, sugestões ridículas e intimidades insípidas. O mais 
puro vampirismo.

Inge Lohmark não se deixava mais sugar por 
completo. Era bastante conhecida por puxar as rédeas e 
mantê-las curtas, sem ter acessos de fúria e arremessar 
molhos de chave. E se orgulhava disso. Sempre era pos-
sível ceder. Aqui e ali, oferecer um pouco de feno sem 
que estivessem esperando.

Era importante mostrar aos alunos a direção 
para a qual apontar suas viseiras e fomentar a capaci-
dade de concentração. E quando a agitação realmente 
tomava conta, só precisava raspar as unhas no quadro- 
-negro ou contar histórias sobre a tênia anã,Tênia anã de cão um pa-
rasita dos cães. De qualquer forma, era melhor que os 
alunos se sentissem à sua mercê em todos os momentos 
do que fazê-los acreditar que tinham algo a dizer. Em 
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10 ecossistema

suas aulas, eles não tinham direito à palavra, nem pos-
sibilidade de escolha. Ninguém tinha escolha. Existia a 
seleção natural e nada mais.

Naquele momento, o ano começava. Mesmo 
que tivesse iniciado muito antes. Para ela, começava na-
quele dia, 1o de setembro, que naquele ano caiu numa 
segunda-feira. E Inge Lohmark fazia suas resoluções de 
ano-novo naquele momento, na despedida do verão, e 
não na festiva noite de réveillon. Sempre ficava feliz por 
seu planejamento a levar em segurança até a virada do 
ano. Um simples virar de página, sem contagem regres-
siva nem tilintar de taças de champanhe.

Inge Lohmark olhou para as três fileiras de car-
teiras sem mover a cabeça nem um centímetro sequer. 
Foi o que aperfeiçoou durante todos aqueles anos: o 
olhar onipotente, imóvel. Segundo as estatísticas, havia 
pelo menos dois alunos realmente interessados na ma-
téria. Pelo jeito, as estatísticas pareciam estar em perigo. 
Quaisquer que fossem as regras da distribuição gaussia-
na. Como conseguiram chegar até aqui?

O que se via neles eram as seis semanas de va-
gabundagem. Nenhum deles folheara um único livro. 
Grandes férias. Nem tão grandes como costumavam 
ser. Mas, ainda assim, longas demais! Levaria no míni-
mo um mês até que se acostumassem novamente com o 
biorritmo da escola. Ao menos ela não precisaria ouvir 
suas histórias. Podiam contá-las à sra. Schwanneke, que 
organizava, a cada nova turma, um jogo de apresenta-
ções. Após meia hora, todos os participantes ficavam 
enrolados nos fios de um novelo de lã vermelha e po-
diam recitar os nomes e hobbies dos seus vizinhos de 
carteira.
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parasitismo 11

Apenas alguns lugares esparsos estavam ocupa-
dos. Assim, dava para perceber como eram poucos. Um 
parco público espalhado em seu teatro da natureza: doze 
alunos — cinco garotos, sete garotas. O décimo terceiro 
voltou para a escola técnica, embora a sra. Schwanneke 
tivesse intercedido fortemente por ele. Com repetidas 
aulas particulares, visitas domiciliares e relatórios psico-
lógicos. Algum tipo de problema de concentração. Cada 
coisa que aparecia! Esses transtornos de desenvolvimento 
que vemos agora em todos os lugares. Depois da disle-
xia, a discalculia. O que viria em seguida? Uma alergia à 
biologia? Antigamente, havia apenas os não desportivos 
e os não musicais. E, mesmo assim, tinham que correr e 
cantar com os outros. Tudo era apenas uma questão de 
força de vontade.

Simplesmente não valia a pena arrastar os fracos. 
Eram apenas um peso morto que impedia o avanço dos 
demais. Reincidentes natos. Parasitas no corpo saudável 
da turma.Parasitismo Mais cedo ou mais tarde, os menos capazes 
fi cariam para trás de qualquer jeito. Era recomendável 
confrontá-los com a verdade o mais cedo possível, em 
vez de dar uma nova chance depois de cada fracasso. 
Com a certeza de que simplesmente não possuíam as 
precondições para se tornar membros valorosos, ou seja, 
úteis para a sociedade. Por que ser hipócrita? Nem to-
dos conseguem chegar lá. Por que deveriam? Todo ano 
havia os zeros à esquerda. Em muitos casos, o professor 
deveria ficar feliz se conseguisse instilar neles algumas 
virtudes fundamentais. Educação, pontualidade, lim-
peza. Era uma pena que não houvesse mais nota por 
comportamento. Organização. Diligência. Coopera-
ção. Participação. Uma prova do empobrecimento des-
se sistema de ensino.
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12 ecossistema

Quanto mais alguém demora para se livrar de 
um fracassado, mais perigoso ele se torna. Começa a 
assediar os colegas e a fazer exigências injustas: notas 
de fim de ano apresentáveis, uma avaliação positiva, 
se possível até mesmo um bom emprego, bem remu-
nerado, e uma vida feliz. Resultado de anos de apoio, 
benevolência míope e generosidade negligente. Quem 
fazia os casos perdidos acreditarem que pertenciam ao 
grupo nem deveria se assustar quando eles, em algum 
momento, irrompessem pela escola com bombas e ar-
mas de pequeno calibre para se vingar por tudo aquilo 
que lhes foi prometido durante anos e sempre negado. 
E logo viriam as procissões com velas.

Nos últimos tempos, todos insistiam na autorre-
alização. Era ridículo. Nada e ninguém era justo. Mui-
to menos a sociedade. Apenas, talvez, a natureza. Não 
foi à toa que o princípio da seleção nos tornou o que 
somos hoje: o ser vivo com o cérebro mais profunda-
mente temido.

Mas Schwanneke, com sua fúria integradora, 
não se deixava dissuadir. O que se podia esperar de 
alguém que formava letras com as carteiras e semicír-
culos de cadeiras? Por muito tempo foi um grande “U” 
que abraçava sua mesa de professora. Mais recentemen-
te, foi a vez de um “O” anguloso, de forma que todos 
ficassem ligados e não houvesse nem começo nem fim, 
mas apenas um momento redondo, como ela anun-
ciou certa vez na sala dos professores. Ela permitia que 
os alunos, no meio do ensino médio, a tratassem por 
você. Temos que chamá-la de Karola, Inge Lohmark 
ouviu de uma aluna. Karola! Nossa. Elas não estavam 
em um salão de beleza!
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amadurecimento das gônadas 13

Inge Lohmark tratava seus alunos com forma-
lidade a partir do fim do ensino fundamental. Era um 
costume da época em que os alunos dessa idade eram 
considerados oficialmente jovens. Com a enciclopédia 
juvenil O universo, a Terra e a espécie humana e o bu-
quê de cravos socialista. Não havia maneira mais efi-
ciente  de lembrá-los de sua imaturidadeamadurecimento das gônadas e mantê-los 
distantes. Não cabia proximidade, tampouco simpatia, 
numa relação profissional. Patético, mas compreensí-
vel, que os alunos disputassem a aprovação dos profes-
sores. Que rastejassem diante da autoridade. Porém, era 
imper doável a maneira como os professores confrater-
nizavam com os adolescentes. Encostados com o tra-
seiro na mesa destes, imitando trejeitos e gírias. Len-
ços coloridos no pescoço. Mechas loiras. Apenas para 
se misturar. Indigno. Renunciavam ao último vestígio 
de decência pela breve ilusão de camaradagem. Princi-
palmente Schwanneke com suas queridinhas: pirralhas 
que cochichavam e a enredavam em conversas no inter-
valo, e as vítimas da mudança de voz, diante das quais 
ela realizava seu  showzinho de incentivo mais ordiná-
rio, com olhos arregalados e lábios pintados. Decerto 
havia muito que não se olhava no espelho.

Inge Lohmark não tinha, e nunca teria, queridi-
nho algum. O excesso sentimental era um romantismo 
infantil induzido pelo erro, uma exaltação influenciada 
pelos hormônios que recaía sobre os adolescentes já  sa-
ídos da barra da saia da mãe, mas ainda não crescidos o 
bastante para os encantos do sexo oposto. Em vez deste, 
um companheiro desamparado do mesmo sexo ou um 
adulto inalcançável tornava-se o alvo de sentimentos 
imaturos. Bochechas avermelhadas. Olhos grudentos. 
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14 ecossistema

Nervos em polvorosa. Uma falha vergonhosa que em 
casos normais se resolvia sozinha, com a maturidade 
completa das gônadas. Mas, claro: quem não dispunha 
da competência profissional conseguia apenas despejar 
o conteúdo das aulas por meio de sinais sexuais. Esta-
giários bajuladores. Os conhecidos professores queridi-
nhos. Schwanneke.

Como ela defendeu, na reunião de professores, 
aquele idiota do oitavo ano. Com o cenho franzido e 
a boca pintada de vermelho, gritava para a equipe de 
professores: no fim das contas, precisamos de cada alu-
no! Era o que faltava: justamente ela, Schwanneke, que 
nem filhos tinha e ainda por cima fora abandonada 
pelo marido pouco tempo antes, começaria a dizer que 
as crianças eram nosso futuro.

Sei muito bem qual futuro. Essas crianças não 
eram o futuro. A bem da verdade, eram o passado: 
diante dela havia apenas o nono ano. Era o último que 
cursariam no Colégio Charles Darwin, e, dali a quatro 
anos, fariam os exames finais para admissão na univer-
sidade. E Inge Lohmark assumiria o cargo de profes-
sora supervisora. Havia apenas um nono ano. Eles não 
precisavam mais das letras penduradas na parede que 
marcavam de A a G. A cada ano o número de alunos 
diminuía, como um pelotão em guerra. Eles mal conse-
guiram completar uma turma. Quase um milagre, pois 
fora o ano com a menor taxa de natalidade na região. 
Não tinha havido alunos suficientes para formar tur-
mas abaixo do nono ano. Nem mesmo quando correu 
o rumor de que aquilo significava o fim do Darwin, 
e os professores das três escolas da região se uniram e 
fizeram recomendações generosas para que os alunos 
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estado de amadurecimento 15

passassem para o colégio. A consequência foi que alu-
nos com alfabetização mediana foram elevados ao nível 
de ensino médio.

Sempre havia pais convencidos de que o filho, 
mesmo contra qualquer recomendação, podia cursar o 
ensino médio científico em vez do profissionalizante.
Mas, nesse período, não havia sequer pais suficientes 
na cidade.

Não, ela não considerava aquelas crianças os 
diamantes na coroa da evolução. Desenvolvimento era 
diferente de crescimento.estado de amadurecimento Ali se demonstrava de forma 
flagrante que as mudanças qualitativa e quantitativa 
aconteciam de forma totalmente independente. A natu-
reza não era algo belo de se acompanhar quando chega-
va a essa zona cinzenta entre a infância e a adolescência. 
Uma fase deestado de amadurecimento amadurecimento. Tetrápodes em cresci-
mento. A escola, um cercado. Agora vinha a hora ruim, 
hora de arejar as salas de aula para tirar o cheiro dessa 
idade, de almíscar e feromônios secretados, a estreite-
za, os corpos que se formavam lentamente, as dobras 
suadas atrás dos joelhos, a pele oleosa, os olhos baços, 
o inexorável crescer e multiplicar. Era muito mais fácil 
ensinar algo a eles antes que chegassem à maturidade 
sexual. E um verdadeiro desafio compreender o que se 
passava por trás de suas fachadas embotadas: se esta-
vam muito à frente, inalcançáveis, ou capengavam lá 
atrás com mudanças estruturais mais sérias.

Não tinham qualquer consciência do seu esta-
do, muito menos disciplina para superá-lo. Encaravam 
o vazio. Apáticos, sobrecarregados, preocupados exclu-
sivamente consigo mesmos. Cediam à preguiça sem re-
sistir. A força gravitacional parecia ter um efeito triplo 
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