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Tartaruguinhas de chocolate

A escola pública formou Tatiana contrariadamente. 
Teria um diploma de Ensino Médio com selo de colégio 
premiado, se dependesse dela. Mas ela não era indepen-
dente, e a falta de dinheiro dos pais atrasou esse desejo. A 
matrícula em uma instituição privada só pôde acontecer 
na época da faculdade, com ajuda dos programas assisten-
cialistas do governo. Queria Medicina; mas a nota no exa-
me nacional só lhe rendeu vaga para Ciências Biológicas.

A licenciatura graduou Tatiana contrariadamente. 
Nunca teve um sonho docente, até mesmo porque se conhe-
cia. E não se reconhecia paciente para lecionar. Em desre-
conhecimento àquilo que já não era reconhecido – caso tal 
adjunto seja passível de interpretação –, agraciou-se com um 
emprego em colégio particular. Pelo menos, a privatização 
lhe havia estendido um contrato (nada bem remunerado, 
dentro do almoxarifado, carimbando outros contratos).

Logo assumiu a substituição das aulas do Funda-
mental II, quando a educadora titular, em queda motoci-
clística, desligou o tendão do dedo mínimo. No mínimo, 
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20 dias de repouso, para recuperar. Talvez um pouco mais 
de tempo, se considerassem a fisioterapia. Tatiana, enten-
dida de Biologia, já considerava, somente de ouvir a des-
crição da dor.

Apropriou-se, então, das apostilas e rumou ao nono 
ano. Nove horas. Nove passos. Nove batidas no coração. E 
nem gostava tanto assim do nove. Gostava do novembro, mas 
para o qual ainda – coincidência – faltavam nove meses.

Antes de atravessar a porta, pediu em oração para 
que o santo protetor dos professores, que nem imaginava 
qual fosse, enviasse um anjo da guarda. Ou com guarda-pó, 
giz e apagador. Mesmo antes de chegar no amém, o pedido 
foi realizado. O aluno com tênis de skatista foi ao encontro 
dela. Professora Tatiana não reparou tanto no preto mescla-
do com azul-solar do tênis, mas no tamanho dos pés. Algo 
meio 42 ou 43. Não muito convencional para alguém de 
13 anos.

– Você é que vai ser nossa nova professora?
Um sorriso ainda tímido respondeu que sim.
– Acho que é a mais nova daqui. Até parece aluna!
As bochechas enrubesceram em sinal de “obriga-

do”. Em comparação ao restante do corpo docente, de fato 
estava mais fresca: 21 anos. A franja, o gloss e a camiseta da 
Pucca fortaleciam seu perfil de menina.

Levaram algumas semanas até que o tour indivi-
dual, aluno a aluno, perfil a perfil, curtida a curtida, fosse 
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realizado. Registrou no aneurisma das obrigações o jeito 
de ser da garota de nariz avantajado. Da de mecha loira. 
Do de caninos desalinhados. Do de bigodinho já nascen-
do. Etc. Mas a anatomia que mais lhe atraía era a do garoto 
de tênis de skate.

– Igor.
– Presente.
…Como se precisasse da lista de chamada para 

(a)notar essa presença.
O garoto não se enquadrava no estereótipo de 

cê-dê-efe. Nem no de dorminhoco. Nem nos de soli-
tário, popular, nerd ou valentão. Era um personagem 
nada caricato. Apenas agia com carisma, sendo o últi-
mo a sair da sala. Ajudava a Professora Tatiana com o 
material e com a amizade.

– Você vai dar aula à tarde? – perguntou enquanto 
apagava o quadro, sempre solícito.

– Laboratório – respondeu, mexendo na bolsa.
– Quer ir almoçar comigo?
O pedido a pegou de surpresa. Parecia inocente. 

Mas ela não sabia o que responder. Procurava na bolsa 
uma desculpa, dentre os batons, documentos e emoções 
bagunçados. Encontrou um desfio e o zíper interno em-
perrado, com algo dentro.

– Tem uma tartaruguinha de chocolate branco 
aqui. Quer?
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A mudança de assunto o deixou sem graça. Percep-
tivelmente. O pensamento de Tatiana pensava se ele ha-
via pensado que ela estava pensando em algo, quando na 
verdade não havia nada o que se pensar – caso tal envolvi-
mento também seja passível de interpretação.

Ele aceitou a tartaruguinha.
– Achei que só existisse uma marca dessas tartaru-

gas – ele tentava disfarçar o constrangimento.
– Essa é caseira. Eu que faço. Quer dizer, não fi-

cam tão gostosas como as de fábrica, mas é uma espécie 
de passatempo…

– É boa.
Os dentes do garoto já chegavam no rabo da tarta-

ruga, e os pés quase atingiam o corredor, quando Professo-
ra Tatiana não conseguiu manter sua desfeita controlada.

– Churrascaria ou self-service?
Igor levou alguns décimos de segundo para associar 

a pergunta dela à primeira pergunta dele. Nos dias em que 
se seguiram, contudo, não houve mais perguntas. Mesmo 
quando não havia aula de Biologia, o garoto fazia questão 
de esperá-la, encostado ao carro dela, na hora do almoço.

Das primeiras vezes, Professora Tatiana temeu que 
a diretora lhe chamasse a atenção; poderia existir alguma 
cláusula, na política de ética, que a impedisse de almoçar 
com alunos. Que bobeira!, ela pensou. Desde quando po-
dem proibir duas pessoas de comerem juntas?
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E dessa forma pulavam de restaurante em restau-
rante: dia no italiano, dia no japonês, dia no de comida 
mineira. A sobremesa era sempre preparada pela própria 
Tatiana.

– Essa é recheada com trufa de morango.
O garoto já levava à boca, quando ela interrompeu.
– Posso ensinar como é que se come?
– Tem regras para comer tartaruguinhas de choco-

late?
– Claro que tem! Você começa comendo a cabeça. 

Passa para as patas e segue até o rabo. Depois, sim, devora 
o corpinho.

Após a explicação, Tatiana fez um cálculo mental: 
21 – 13 = 8. Oito anos a distanciavam de Igor. Seria pos-
sível que, em menos de uma década, o ritual de comer 
tartaruguinhas, coisa básica que aprendeu na infância, já 
tivesse sido extinto? Ou seria apenas desconhecimento 
particular do joveníssimo Igor?

– Profe, que você vai fazer neste fim de semana?
– Já disse que pode me chamar de Tati… Fora do 

colégio, não precisamos manter as formalidades… E não 
tenho nada programado. Por quê?

– A turma da sala vai fazer um churras na chácara 
da Helô. Seria legal você aparecer por lá. Vai ter piscina.

O sábado havia acabado de ganhar um compro-
misso. Não era muito para a agenda. Mas era muito para 
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a cabeça! Onde já se viu, Tatiana, invadir uma festa de 
pré-adolescentes, para os quais você dá aula, apenas para 
agradar um aluno?

Por mais que o cérebro se esforçasse em encontrar 
uma resposta, era tarde demais: ela já estava na chácara. 
A galera, em polvorosa. Ela disse que era só uma passadi-
nha para cumprimentá-los, e logo viu Igor sair da piscina 
e andar até ela.

Os pés. Aqueles pés, agora sem tênis, totalmente 
desnudos, revelando cada unha, cada artelho, cada poro 
da pele da sola. Passo a passo até ela. Pés que já não eram 
mais de skatista. Pés que eram apenas pés. Lindos pés.

– Igor, quer uma tartaruguinha de chocolate? Ex-
perimentei fazer com licor de cereja hoje.

– Que legal! E ficou bom?
– Não sei… Quer ir pegar uma no carro para pro-

var?
Ela entrou no carro. Ele ficou em pé, perto da por-

ta, de bermuda e semimolhado, com os pés ainda nus.
– Ei, topa conhecer um lugar que que você nunca 

viu? – ela propôs, em êxtase.
– Agora?
– É, entra aí.
– Mas não vai molhar? – perguntou, apontando a 

bermuda.
Tira!, o pensamento respondeu.
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– Relaxa. Pode entrar – a boca atenuou.
Tati dirigia, mesmo sem saber para onde, com uma 

figura masculina ao seu lado, exibindo bíceps e mamilos 
recém-saídos da infância.

– Para onde vamos? – ele quis saber.
– Sei lá. Fale aí um lugar que você não conhece. E 

vamos conhecer!
Ele pensou no museu do futebol, no shopping re-

cém-inaugurado e na igreja de São Pedro. Porém perce-
beu que não estava adequadamente trajado para isso. Tati 
só agia no impulso, com uma voz sombria sussurrando 
quanto ela estaria encrencada se descobrissem essa aven-
tura meio Amor, verbo intransitivo.

– Puxa… Acho que, de todos os lugares que me 
vieram à cabeça agora… Só não conheci um motel. Tipo, 
por dentro.

Tati caiu na risada. No fundo, era isso que ela al-
mejava, e tinha consciência disso. Por outro lado, só conse-
guia pensar na demissão, nos processos, na perda da licen-
ça de educadora. E chegou à conclusão de que, dane-se!, 
ela nunca quis ser professora mesmo.

Ela pisou o freio uma esquina antes do motel. Pe-
diu para que Igor descesse do carro e abriu o porta-malas.

– Você cabe aí?
O questionamento foi esquisito, mas a explicação 

era plausível.
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