
Os	artistas	Ronie	Rodrigues	e	Gladis	Tridapalli	propuseram	uma	conversa	a	
partir	da	pergunta	O	que	é	um	encontro?	com	os	artistas	e	colaboradores	do	
projeto	Pão	com	Linguiça	Luana	Navarro,	Wagner	Schwartz	e	Cinthia	Kunifas.	
Como	resposta	a	pergunta	elaborei	o	texto	que	segue	que	foi	lido	em	voz	alta	
na	Cia	Brasileira	de	Teatro	no	dia	10	de	março	de	2017.		
	
O	texto	foi	produzido	sob	o	efeito	da	pergunta	lançada	e	atravessado	por	uma	
dor	 de	 dentes	 e	 a	 consequente	 extração	 de	 dois	 sisos	 nas	 semanas	 que	
antecederam	a	data	da	apresentação.		
	
	

***	
	
	
A	Teoria	das	Placas	Tectônicas	diz	que	a	camada	superficial	da	Terra	não	é	contínua,	
mas	sim	 fragmentada	em	várias	partes.	Essas	partes	movimentam-se	por	conta	da	
força	interna	exercida	pelo	magma.	
	
	
Movimento	1	–	Himalaia		
	
Sempre	 que	 contava	 aquela	 história	 dizia	 para	 a	 pequena	 que	 seus	 dentes	 haviam	
encontrado	uma	testa	no	meio	do	caminho.	Ao	correr	do	quarto	para	sala,	os	dentes	
frontais	toparam	a	testa	da	prima	no	meio	do	corredor.	A	pele	fina	da	cabeça	da	guria	
abriu.	Os	dentes	se	esfacelaram.	Dois	choros	altos	em	ritmos	diferentes	repentinamente	
preencheram	o	apartamento,	um	apartamento	entupido	de	móveis,	cortinas	pesadas	e	
toalhas	de	mesa.	Eram	tantos	móveis	que	o	som	dos	choros	reverberaram	em	madeira	
e	não	em	concreto.	De	algum	modo	ela	pensa	hoje	que	um	encontro	inesperado	é	feito	
de	impacto	e	lágrimas.	
	
Depois	desse	dia	sua	boca,	mais	especificamente	os	dentes	conhecidos	como	incisivos	
centrais	passariam	anos	disputando	o	espaço	entre	o	finalzinho	do	corpo	e	o	chão.		
	
Num	outro	dia,	de	muito	sol	e	sem	vento,	os	dentes	se	chocaram	com	o	ladrilho	branco	
do	fundo	de	uma	piscina.	Mergulhar	de	ponta	em	uma	piscina	com	menos	de	60	cm	de	
profundidade	fez	com	que	um	novo	espaço	fosse	aberto	na	cavidade	bucal	provocando	
tontura	e	trazendo	sangue,	desta	vez	saindo	do	nariz.	Aquele	impacto	fez	ela	conhecer	
outras	tonalidades	possíveis	para	as	cores	de	dentro,	o	sangue	escorria	e	ia	encontrando	
na	superfície	de	seu	corpo	a	água	com	cloro	que	o	diluía	já	na	altura	do	queixo,	e	aos	
poucos	chegava	ao	maio	azul.	O	vermelho	virou	uma	cor	que	ela	não	conhecia	o	nome.	
Enquanto	 esperava	 alguém	 que	 a	 levasse	 dali	 ficou	 enrolada	 na	 toalha	 soluçando	 e	
olhando	o	fundo-raso	da	piscina,	durante	o	tempo	em	que	olhava,	pensava	que	aquela	
piscina	tinha	recebido	seu	salto	com	pouca	generosidade.	No	mesmo	ano	teve	ainda	a	
queda	de	um	muro,	uma	cotovelada	no	futsal	e	o	chute	na	boca	que	levou	do	irmão.		
	
O	último	 impacto	do	qual	 se	 lembra,	 foi	o	da	bocacorpo	sendo	barrada	pelo	piso	da	
garagem	onde	os	pais	moram	até	hoje.	No	contexto	de	um	pique	esconde	achou	genial	
a	 ideia	de	entrar	na	caçamba	da	camionete	D20	estacionada.	Ajeitou	o	corpo	magro,	



deixando-o	bem	esticado,	com	os	olhos	fechados	sentia-se	escondida	do	mundo,	apenas	
sua	respiração	ofegante	poderia	denunciar	seu	esconderijo.	
		
Primeiro	veio	a	voz	da	criança	que	buscava	as	outras,	na	sequência	uma	a	uma	foi	sendo	
pega	ou	se	livrando.	
	
Abruptamente	e	de	maneira	difusa	 sentiu	um	silêncio	que	 indicava	o	pique-esconde	
livre.	Numa	subida	rápida	e	sem	muita	fragmentação	de	movimento	tentou	saltar	da	
caçamba,	o	cadarço	do	pé	esquerdo	enganchou	numa	estrutura	metálica	da	lateral	do	
carro.	 Em	uma	 fração	de	 segundos	 se	 viu	pendurada	e	 fitando	o	 chão.	Desta	 vez	os	
dentes	marcaram	o	piso.	O	branco	cravou	uma	linha	no	chão,	ela	ficou	mole.	O	braço	
doía.	Ela	não	conseguia	chorar,	o	misto	da	tontura	e	do	susto	lhe	retiveram	as	lágrimas.	
O	soluço	seco	 ia	arranhando	a	garganta	e	começando	a	dar	forma	ao	seu	 levantar,	a	
cada	tentativa	de	saída	do	soluço	o	corpo	reverberava	lágrimas	invisíveis	que	escorriam	
por	dentro	e	entre	a	pele	e	os	ossos.	
	
O	 curioso	 daqueles	 episódios	 todos	 era	 que	 os	 dentes	 quebrados	 eram	 sempre	 os	
mesmos.	Uma	tia	costumava	dizer	a	ela:	mordeu	o	chão	de	novo?	
	
Posteriormente	outros	 impactos	 lhe	 trariam	a	estranha	sensação	de	voltar	para	casa	
com	algo	que	ficou	fora	de	si.		
	
	
Movimento	2	-	ilha	vulcânica	em	área	oceânica	
	
Um	dia	uma	paquera	da	pré-adolescência	 lhe	disse:	ainda	bem	que	quando	você	cai,	
você	sorri.	
	
Essa	mesma	paquera,	anos	mais	tarde,	já	casada	e	sentada	numa	cadeira	de	balanço	na	
calçada,	lhe	diria:	Você	sabia	que	é	impossível	a	gente	encostar	em	algo	ou	alguém?	É	
uma	coisa	física	mesmo,	dos	átomos.	
	
Ao	 que	 ela	 respondeu:	Ah	 é?	 Agora	 você	 vai	 dizer	 que	 nunca	 segurou	minha	mão?	
Sapatão	enrustida	é	foda!	
	
Mais	tarde	encontraria	o	seguinte	texto	na	internet:	
	

Toda	matéria	conhecida	do	universo	é	composta	por	átomos	e	99,9%	
do	interior	do	átomo	é	um	espaço	vazio.	Imagine	que	o	núcleo	de	um	
átomo	 é	 como	 um	 passageiro	 sozinho	 dentro	 de	 um	 navio	 como	 o	
Titanic.		
	
Realmente	 há	 muito	 espaço	 “vago”	 dentro	 de	 cada	 átomo.	
Compreende?	 Isso	 pode	 fazer	 você	 se	 perguntar:	 mas	 se	 há	 tanto	
espaço	vazio	dentro	de	um	átomo,	como	é	que	eles	não	se	cruzam	ou	
se	 atravessam?	Como	nós	 podemos	 tocar	 em	objetos	 ou	 em	outras	
pessoas	 se	 nossos	 átomos	 são	 enormes	 vazios	 com	 um	 minúsculo	



núcleo?	
	
Quando	nos	aproximamos	muito	de	um	corpo,	temos	a	sensação	de	o	
estar	tocando.	Mas	lá	dentro	o	que	realmente	acontece	é	a	chamada	
repulsão	elétrica.		Trata-se	de	um	fenômeno	onde	duas	partículas	de	
cargas	elétricas	iguais	se	repelem.	Isso	significa	que	chegamos	muito	
perto	de	outros	corpos,	mas	nunca	realmente	o	tocamos.	
	
Assim,	 conforme	 aumentamos	 a	 força	 de	 nossa	 mão	 (ou	 qualquer	
parte	do	corpo)	contra	outra	superfície,	maior	é	a	 força	de	repulsão	
que	impede	que	ambos	os	corpos	se	atravessem.	Em	outras	palavras,	
sempre	 haverá	 um	 espaço	 invisível	 entre	 dois	 corpos	 que	 estão	
aparentemente	juntos.	

	
	
Em	 casa	 na	 busca	 ainda	 por	 informações	 e	 imagens	 no	 Google	 sobre	 a	 tal	 ideia	 da	
impossibilidade	do	toque	ela	se	lembra	de	algo	que	achara	engraçado.	No	dia	anterior	
atravessando	uma	rua	no	centro	uma	repórter	do	canal	13	a	parou	para	uma	dessas	
entrevistas	 rápidas.	 Moça,	 estamos	 aqui	 fazendo	 uma	 pesquisa	 para	 o	 dia	 dos	
namorados.	Na	sua	opinião	qual	o	pior	 lugar	para	um	primeiro	encontro?	Ela:	 Igreja!	
Depois	seguiu	fazendo	uma	longa	lista	de	lugares:	show	de	pagode,	estádio	de	futebol,	
Mcdonalds,	motel,	meio	do	mato,	boliche	...	
	
Diante	do	computador	se	pergunta:	qual	seria	o	pior	lugar	para	um	último	encontro?		
	
Movimento	3	-	San	Andreas,	oeste	dos	Estados	Unidos	
	
Há	alguns	anos	a	mãe	passou	a	dizer	em	casa	que	encontrara	deus,	que	finalmente	as	
coisas	passaram	a	fazer	sentido,	que	não	se	importava	mais	em	passar	horas	lavando	e	
passando	roupa,	porque	tudo	seria	mesmo	compensado	conforme	deus	havia	lhe	dito.	
Ela	dizia	ter	visto	o	rosto	de	cristo	bem	certinho	nos	panos	de	chão	dentro	do	balde	e	
que	ao	reconhecer	a	imagem	foi	tomada	por	um	choro	de	libertação.	Ela	ouviu	uma	voz	
dizendo	coisas	que	não	podia	repetir.	
	
Semanas	antes	dela	fazer	o	vestibular	teve	que	aturar	a	mãe	durante	dias	repetindo	a	
mesma	coisa.	A	mãe	dizia	que	ela	precisava	tomar	cuidado	para	não	encontrar	o	diabo	
no	meio	do	caminho,	que	nessas	horas	de	decisão	na	vida	o	anjo	mau	atenta	e	aparece	
travestido	de	coisa	boa.	Era	bom	ter	em	mente	que	um	enfrentamento	com	o	coisa	ruim	
podia	acontecer	a	qualquer	momento,	não	precisava	nem	procurar.	Agora	um	encontro	
com	Deus	era	diferente,	pra	encontrar	Deus,	a	gente	tinha	que	buscar,	tinha	que	estar	
no	caminho.		
	
Com	 o	 passar	 dos	 anos	 aquelas	 falas	 todas	 começaram	 a	 fazer	 mais	 sentido	 e	 ela	
começou	a	dar	mais	atenção	ao	que	a	mãe,	já	uma	velha	e	com	catarata	dizia,	não	que	
agora	ela	acreditasse	em	Deus	ou	no	Diabo,	mas	passou	a	perceber	que	todas	aquelas	
histórias	de	encontros	eram	maravilhosas	invenções.	
	



A	partir	disso	inventou	também	algumas	coisas:	
	
Um	cão	mordendo	sua	orelha	enquanto	estava	deitada	sob	o	sol.	
	
Ela	 sussurrando:	 não	 posso	 mais	 dormir	 com	 você	 porque	 seu	 coração	 bate	 rápido	
demais	e	eu	fico	ansiosa	com	isso.	
	
Um	 café	 agendando	 para	 quarta-feira	 às	 10h	 da	manhã	 no	 qual	 nenhuma	 das	 duas	
compareceu.	
	
Uma	frase:	você	não	cabe	na	minha	vida.	
	
Um	livro:	I’m	so	lucky,	you	found	me	
	
Beijos,	nem	poucos,	nem	muitos.	Apenas	beijos.	
	
Uma	fala:	lamento	esse	abismo	de	linguagem	que	há	entre	nós.	
	
Segura	na	mão	de	deus	e	cai.	
	
	
	
	
Aos	poucos	está	aprendendo	que	há	várias	formas	de	quebrar	os	mesmos	dentes,	como	
há	várias	formas	de	dar	as	mãos.	
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