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AS MANIAS

T odo mundo tem uma mania, espécie de brincadeira 
particular. Tem gente que só toma água se o copo 

estiver cheio até a borda. Tem gente que tem medo de 
passar por debaixo de escada. Tem gente que gosta de   
colecionar tampinhas de metal. Tem gente que assobia 
de cabeça para baixo. Tem gente que conta estrelas no 
céu todas as noites. Daria para enumerarmos centenas 
e centenas de brincadeirinhas que cada um de nós tem 
com a gente mesmo.  

Zeca era um menino moleque que gostava muito de 
brincar na rua com seus amigos. Morava num bairro de casas 
bem antigas, com ruas curvas e calçadas cheias de árvores. 

Havia uma pracinha bem no meio do bairro que ora  
virava campinho de futebol, ora virava palco para dançar. 
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Esse bairro ocupava uma pequena área ao leste de uma 
grande cidade repleta de edifícios e torres altas, quase mon-
tanhas de pedra e, por isso, se chamava Bairro da Ilha: terra 
cercada de prédios por todos os lados. No Bairro da Ilha cada 
morador conhecia muito bem seu vizinho, que conhecia o 
outro vizinho e o outro e mais outro e, assim, todos que 
viviam naquele bairro se conheciam. E, claro, cada pessoa 

tinha sua própria brincadeira!
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A última mania de Zeca era observar a vizinha Joana que 
tinha acabado de se mudar para lá. Era a nova habitante do 
Bairro da Ilha e ninguém ainda a conhecia. Zeca queria ser o 
primeiro a descobrir qual era a mania preferida de Joana, já 
que todo mundo tem uma brincadeira particular!  

Joana tinha sim uma mania, no mínimo, bem curiosa: 
ficar horas e horas a fio olhando para algum objeto sem pis-
car........... poderia ser qualquer coisa mesmo: pedra, copo, 
maçã, , árvore, lápis, , borracha, pão...  

Joana era uma menina silenciosa, os olhos redondos feito 
jabuticaba, e, talvez por ser miúda, gostava de olhar para den-
tro dos objetos, para se dar conta das grandezas do mundo que 
vivem nas pequenas coisas. 

Zeca, menino moleque, logo percebeu que Joana parava 
o tempo todo como estátua e olhava fixamente para algum 
lugar. Achou bem estranho! Zeca trocaria qualquer jogo de 
rua ou partida de pingue-pongue só para ficar olhando Joa-
na olhar tudo isso e qualquer coisa: mesa, parede, , bola, 
 ........ só para ser o primeiro do Bairro da Ilha a descobrir 
as razões pelas quais sua nova vizinha ficava assim, tanto tem-
po parada num lugar só, sem piscar, de olho bem aberto, na 
direção de algum objeto! 

Primeiro Zeca pensou que Joana ficava de olho arrega-
lado por alguma determinação médica, como se fosse um 
exercício para olho cansado ou que treinava para alguma 
competição. Por exemplo: quem consegue ficar mais tempo 
de olho aberto, sem piscar? 
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Quem consegue andar de costas para a frente, olhan-
do fixamente para trás? Zeca não encontrou explicação 
nenhuma. Não existe razão alguma que nos explique 
qualquer mania, qualquer jogo particular com regras in-
ventadas por nós mesmos. Adoramos repetir repetir repetir 
e repetir a mania inventada, até cansar. 



Ele mesmo adorava pegar uma corda, toda enroscada, 
para desfazer os nós que aparecem quando ela se enrola nela 
mesma. E assim Zeca passava muito tempo desembaraçando, 
nó por nó, nó por nó, pelo simples prazer de embaralhar a 
corda e desenrolar seus nós. Sem dúvida, isso era também 
uma mania, pois ele fazia isso em qualquer lugar e em qual-
quer hora, sempre!

Como vamos explicar que alguém goste de colecionar 
pedras ou que só tome água de cabeça para baixo? Como 
vamos explicar que alguém pule três vezes antes de entrar 
em qualquer lugar? Será que passar debaixo de escada dá 
azar? Pode até ser, mas como vamos saber o que se passa 
dentro de alguém?      




