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Durante um ano o artista plástico Maurício Adinolfi acom-

panhou e trabalhou diretamente com os grandes primatas do Se-

tor de Mamíferos da Fundação Parque Zoológico de São Paulo: 

chimpanzés, orangotangos e babuínos.

 Seu Projeto Sobre Ser Animal, que teve como objetivo a 

criação de grandes pinturas, consistiu também na pesquisa e con-

tato direto com estes animais e seus cuidadores mais próximos, 

além de biólogos e veterinários da Fundação. Durante esse perí-

odo, além do trabalho voluntário na alimentação dessas espécies 

e limpeza de seus recintos, ele produziu desenhos, pinturas, fotos 

e escritos acompanhando todo o processo, tendo acesso aos do-

cumentos e procedimentos envolvidos no trato com os primatas.

As pinturas foram instaladas em estruturas localizadas no 

trajeto do Parque junto com interferências em fichas de docu-

mentação do Zoo.



Babuíno Verde - 25 x 35cm - óleo e esmalte sobre linho





Sinto o cheiro 
das entranhas 

do profundo chimpanzé na minha boca

Babuíno Vermelho - 140 x 110cm - óleo sobre tela



Apresentei meu projeto à diretoria da Fundação Parque Zoológico de 

São Paulo. Após algumas reuniões e negociações fui convidado a passar um 

ano como voluntário no setor de grandes primatas, foco da minha pesquisa.

Fui assistente do cuidador Amaral (João Caetano) junto a dez (10) Chim-

panzés, dois (02) Orangotangos, um (01) Babuíno e uma (01) Gibão.

Alguns trechos do diário:

12 de abril

Visita rápida; após reunião com diretoria técnica, fui levado para conhecer 

o espaço dos chimpanzés com um dos funcionários.

Chegando ao cambiamento todos os chimpanzés vieram correndo do 

espaço maior de exposição, para dentro, como que “pra me receber” neste es-

paço reservado. Ficaram quietos, me olhando, o Chico (macho alfa) na frente, 

me fitando. Os menores – rápidos – bagunçando, logo pararam ao movimento 

do Chico e vieram na grade me olhar. Curiosos mas desconfiados. Os sons 

eram novos para mim, alguma coisa no ar, uma comunicação rápida entre 

eles, movimentos discretos.

Quando eu estava saindo, o Chico começou um barulho batendo na porta 

de ferro. Duas fortes batidas. E saiu.  

Fui ver o gibão (a gibão) que fica em cima, em um solário. Ela está sendo 

colocada para aproximação com os orangotangos (um macho bem recluso e 

uma fêmea jovem).

Grades, muitas. A gibão de longe me viu, rápida, muito rápida. Leve, pelu-

da, linda, braços enormes, pelo claro, rosto pequeno, ficou longe meio retraída, 

e num átimo chegou do meu lado, parou, me olhou alguns segundos e voltou 

em duas braçadas para trás, sempre o peso nos braços, sem olhar para onde 

se prende, anda, pula, tudo rápido demais. Quando no chão é inacreditável! O 

olho não acompanha!

O olhar é sempre preciso, urgência, exatidão, precisão sempre! Tirei algu-

mas fotos, ela não se importou muito. 

Voltei para a área técnica. Fiquei sabendo que o Babuíno estava sozinho. 

E novamente exposto. Esse eu não conhecia e não sabia que estava no Zoo. 

Visitei seu recinto e fiquei de longe observando suas cores. 

Quando voltei para a área técnica, a Ana (chefe do setor dos mamíferos) 

perguntou se não tinham cuspido, atirado coisas, gritado, etc. Acho que foi 

uma boa recepção.  

Conheci o Amaral, que trata dos grandes primatas há mais de vinte anos. 

Gostei de (a) cara dele.

Passo a tarde com a presença desses animais

e à noite

consigo aos poucos 

sentir que o dia me entranhou... 

só o silêncio

e mesmo assim é tão distante 

é tão longe 

ao passo de meia palma dos teus olhos

... vou te vencer pelo cheiro

19 de abril

Cheguei cedo no Zoo, aos poucos fui percebendo onde estava, uma nuvem 

de sons me envolvia, vários pássaros cantando, assoviando, gritando, Mata 

Atlântica! A manhã ainda úmida, neblina no ar. Parei a moto. Recebi meu colete 

do Oriel, que me encontrou no caminho, simpático logo de manhã, estavam no 

carro do Zoo indo ver um urso, para medicar. Espingarda na mão. 

Nota: Necessário tomar vacina anti-tetânica e anti-rábica, sorologia e seguro de vida.

Fui encontrar a Ana e a Kátia que me forneceram as primeiras instruções 

de trabalho. Já estava na hora e a Mara foi me levar no carrinho do Zoo. Che-

gando à área dos chimpanzés, a mata já se impunha nos meus pulmões, as 

plantas grandes me encontravam no caminho, o silêncio já estava preparado. 

Já tinha conhecido o Amaral uma semana antes e ele sabia da minha 

vinda, nos cumprimentamos com prazer. 

Entramos no cambiamento: “pisar no quadrado com pedilúvio ao entrar 

e ao sair”. O cheiro Forte é o primeiro sinal (um cheiro que ainda não sei, mas 

vai me acompanhar até a noite do outro dia), os chimpanzés estão agitados, 

algumas palmas, um barulho seguido parecido com um peido e a menorzinha 

já vem pra cuspir; o Amaral pede para ela parar e ela pensa um pouco, para, 

e depois cospe de novo, seus gritos são agudos e ela balança a grade depen-

durada nela. Dentro das jaulas é meio escuro, não consigo ver todos e não sei 

quantos tem. O Chico ainda não vi (ele é o mais fácil de identificar), vou andando 

no corredor e eles seguem. O Amaral falando com cada um, pelo nome. Penso 
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nos anos de trabalho na FEBEM. Mas não me estranho ali dentro. É onde quero 

estar agora. 

Fixo os olhos num indivíduo de tamanho médio e ficamos assim alguns segun-

dos, até a pequenininha vir e cuspir novamente.  Tiro algumas fotos, mas logo paro. 

Subimos para ver o babuíno. Grades e paredes grossas. Consigo vê-lo por um 

quadrado pequeno, de longe seus pelos grossos. Agacho e fico olhando, agora já 

mais perto colado à parede e à grade, ele me olha de soslaio e dá um bocejo arre-

galando os dentes, caninos longos e bonitos. Mais alguns segundo e ele pula rápido 

junto às grades, só o tempo de ver seus olhos perto dos meus, olhos próximos um 

do outro, esticados, amendoados e silenciosos, ele não faz um barulho, não acom-

panho seus movimentos tamanha agudez, ligeiro. Silencio. 

Fico um bom tempo ali, sozinho, e lá sou eu, ali aqui onde, perto do seu rosto 

longo, seu corpo denso. As paredes são grossas e ele sabe disso.

Puxo a máquina fotográfica e ele se afasta, tiro uma foto com flash e ele recla-

ma com o rosto, vem pra perto, balança o rosto e meche os olhos, pisca, volta, ba-

lança e vem novamente, tudo em silêncio e me fitando direto. Ele já sabe de mim.

  

Volto para os chimpanzés, a Faustina é a mais velha, mãe da Tina e da Vitória. 

Ela é a mais escura, de um preto bonito, cara mais retangular, franja, está sempre 

bem próxima do chão, nos cantos, às vezes com a filha nos ombros ou no colo. Gosto 

do olhar dela. 

Uma das chimpanzés criança: peidou, cuspiu, arreganhou as pernas mostran-

do a genitália (que se projetava para fora) segurando o corpo contra a grande, pres-

sionando, me olhando confusa e estabanada.

Vou pra perto dos orangotangos, o Sansão está quieto, mas se interessa um 

pouco por mim, ele é grande. A fêmea hoje está se movimentando mais, fica no alto 

da grade, me olha pouco, quase nada.

Nesse momento chegam mais três pessoas, dois biólogos vêm preparar para 

os orangotangos atividades de estímulo (enriquecimento comportamental animal), 

dessa vez preparam a comida embrulhada como um presente. A alimentação é 

rica: milho, banana, mamão, cebola, alho, laranja, ovos, etc. Uma voluntária hesita 

em entrar e fica parada no corredor. Os chimpanzés se agitam, e dá-lhe cusparada, 

peidos, gritinhos, urros, batidas nas grades e zueira. Ela passa enfim. Um dos biólo-



Mulher com Macaco II - 160 x 280cm - óleo sobre tela
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gos orienta para ela ser mais direta e não hesitar. Fico falando com o Sansão, ele 

está calmo, mas andando. Quando abrem as grades para ele sair, dá dois fortes 

murros na porta de ferro ao lado, o Amaral dá uma risada satisfeito, sinto que foi 

comigo a mensagem.

Vamos eu e o Amaral para a área aberta dos chimpanzés (o espaço grande 

onde ficam em exibição para os frequentadores do Zoo), jogar os alimentos deles, 

tudo bem espalhado para que não dê briga. Neste momento eles continuam presos 

no cambiamento.

Estamos esperando os remédios para os chimpanzés. Vou ver os orangotan-

gos, que já estão soltos, entretidos com os “brinquedos”. Fico parado, olhando... 

Lentamente o Sansão começa a andar, corpo pesado, mas naturalmente ágil, me 

percebeu e vem caminhando rente ao vidro, pára e começa a me encarar, olhos 

tristes, vem me olhar de perto. Ficamos assim por um longo tempo, subindo e des-

cendo a cabeça, às vezes olhando para o lado como se procurássemos alguma 

coisa ou alguém para nos ajudar. Ele põe as mãos espalmadas no vidro para me ver 

melhor, um olhar quieto, no fundo dos meus.

Se afasta vagarosamente.

Os remédios chegam, o Amaral vem me chamar. Voltamos para os chim-

panzés, que ainda estão presos. Nova algazarra no cambiamento. Os biólogos en-

tregam os remédios para o Amaral (são como bolinhas de um bolo, um biscoito). 

Amaral vai chamando cada um pelo nome, tentando desviar dos mais afoitos que já 

comeram o seu, pedindo licença, dando na boca de cada chimpanzé, eles gostam, 

querem mais. Enfim consegue que todos comam o seu pedaço.

 Hora de abrir as portas para o espaço de exposição, eles saem correndo, 

Faustina com sua filhote nas costas dá uma olhadinha para trás. o Chico fica para-

do, esperando que todos saiam, andando entre as celas, verificando. Ele continua 

parado nos encarando com uma cara feliz, o Amaral aproxima uma mangueira das 

grades e o Chico vem para beber da água corrente, um gole grande, pára, espera e 

novamente, três vezes, a boca grande engolindo litro de uma vez: com uma expres-

são satisfeita nos olha, olha o Amaral... dá um sorriso e vai.

O Amaral verifica se nenhum chimpanzé ficou nos altos da cela, nos cantos, 

abre as grades e vamos para a limpeza, máscara nos rostos, o cheiro lá dentro é 

forte, mas nada insuportável ou nojento, é um cheiro animal, diferente do que já ha-

via sentido. Mangueira, vassoura, pá, restos de comida e cocô, enquanto limpo ouço 

o barulho deles lá fora, os gritos, a correria dos jovens... percebo que alguns estão 

ali perto nos ouvindo limpar. Abaixo a cabeça para passar de um recinto ao outro, 

novamente a Febem nas paredes, rabiscadas. Água, sempre água para limpar, tudo 

limpo, fechamos e recolhemos o lixo. 

Recebo uma ligação normal de trabalho. Ansiedade. Queria dizer onde estava, 

o que meu ser era ali naquele momento, como tudo estava no peso do ar, naquele 

ar da mata, só dela, por ela. O ar úmido e real dos meus pulmões. Tiro a máscara e 

as luvas, jogo o lixo no latão, adubo. Cheiro mais forte ainda.

Vamos agora para o Baboo. As paredes de sua jaula são as mais grossas. Ele 

nos olha de longe, já esteve na companhia de mais babuínos, uma fêmea, outros 

menores... agora está sozinho. O Amaral lamenta sua solidão, os outros foram tro-

cados, um morreu ali, tinham dado duas crias já.  

Abrimos o compartimento da frente, para depois abrir a cela do Baboo, que dá 

para um corredor longo até seu espaço aberto. Ele passa correndo, sem muita pres-

sa, a pelagem balançando como uma roupagem real, seu corpo é todo presença, 

uma coisa só sob sua superfície. Ele não nos olha, vai direto. Estou estático.

Limpeza da cela, já havíamos colocado a comida no seu recinto. Água novamente.

Terminamos por ali, recolho a mangueira, enquanto o Amaral finaliza a limpeza 

da cela. Uma sensação boa.  

Vou caminhando pelo Zoo até minha moto, páro nos bugios, que ficam numa 

ilhazinha, estão entretidos com a comida e os gansos.

Chego no estacionamento lentamente. Vou para o centro trocando o ar da 

respiração. A moto vai organizando meus pensamentos, o vento batendo no meu 

corpo me trás outra realidade. Estou contente com alguma coisa.



tudo muito estranho e complexo

prisão

liberdade

instinto

é tudo experiência direta

num momento ainda vou desenhar... e etc.

mas agora vou varrendo, limpando, entrando nas jaulas quando eles saem

...

deixo o silêncio da noite refazer a presença

ainda sentindo o cheiro forte dentro de mim

enfim: limpei, olhei, senti.

26 de abril

Noite ansiosa, sonhos, preocupação com o motivo da pintura, isso sempre 

se repete.

Frio na janela.  

Café da manhã com mamão, ovo, queijo branco, pão, manteiga, leite.

É diferente

quando parece que tudo está parado

uma força de floresta

te mostra o que não está em você

e tudo pode acontecer

tudo que é dentro

todo pássaro que grita

Saio cedo de casa. Sol. 

De moto, passando a Av. Bandeirantes, entro na avenida que vai chegar no 

Zoo, passando primeiro pelo Jardim Botânico. Daí, quando a avenida vira uma es-

tradinha, tenho uma vista da mata que se eleva atrás do lago, um corpo que me 

dá uma sensação misteriosa de novidade, uma linha verde de árvores, palmeiras, 

coqueiros sob um vento liso, inaugural, como uma muralha gentil que esconde sua 

alma, e te recebe cruamente. 

Instantaneamente fiquei alegre, uma satisfação vazia, prenúncio de que sem-

pre há algo.

Chegando…  entrei no setor de mamíferos e a Roberta me levou para pegar as 

botas no almoxarifado. Bom, hoje posso pisar tranquilamente no pedilúvio. Voltando, 

Reino: Animal

Filo: Chordata; animais que possuem natocorda, tubo 

gelatinoso que forma o sistema nervoso central, orienta 

essa formação.

Sub-filo: Vertebrata

Classe: Mamália, Mamíferos

Ordem: Primatis, PrimatasFamília: Hominidae

Espécies: Genero Homo

Ser humano - Homo Sapiens

Genero Pan 

Chimppanzés (Pan Troglodytes) e Bonobos (Pan Paníscos)

Genero Papio 

Babuínos

espécimes = o indivíduo
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encontrei o Oriel que já estava no carrinho indo para o espaço do macaco barrigu-

do, (esses macacos tinham conseguido levantar ou desmontar uma das telhas do 

teto; estavam quase escapando) me deu uma carona até os chimpanzés. No cami-

nho me contou uma história de um chimpanzé (em um zoo na Inglaterra) que havia 

escondido um arame na boca, e durante cinco noites conseguiu abrir seu cadeado 

e destruiu tudo fora de sua cela. No dia seguinte as pessoas viam isso e não enten-

diam… Demitiram um tratador, acusando-o de fazer terrorismo soltando o macaco, 

fizeram interrogatórios com outros funcionários, até que instalaram uma câmera e 

viram o que realmente acontecia.

Adentrei a área dos chimpanzés, o Amaral estava no corredor, lá dentro tudo 

apagado, um silêncio. Nos cumprimentamos e perguntei se eles estavam dormindo.

- Que nada, estão sempre acordados quando chego, sempre em movimento.

Hoje parece que o cheiro está mais forte.  Está quieto. Entro e passo pelos 

chimpanzés, sem muita conversa, vou direto aos orangotangos como se um peso 

vazio me chamasse, imediatamente topo com o Sansão, agacho e fico assim por 

um longo tempo – grunhidos, barulhos internos – nos olhamos bastante, ele estica 

a mão… eu também, seguro seus dois dedos maiores e assim ficamos.

Tento tocar seu pelo mas ele se esquiva.

Vou conversar com a Chinta, ela vem lá de trás, sobe na grade e ficamos juntos 

durante um longo tempo, sinto que o Sansão veio para perto também, na cela ao 

lado. Ela é bem menor e ágil.

Enriquecimento com os chimpa.

Toco a mão de todos, fico brincando com a menor, dando tapas na grade, ela 

pula, rola no chão, grita, puxa minha mão.

A Faustina vem me trazer um galho que coloca entre a grade para ficarmos 

puxando.

No final dou um pouco de iogurte com o dedo na boca dos filhotes, rebuliço!! O 

Chico fica observando tudo, dentro e fora. 

 

28 de abril

“... o que procurar?

O meu cabelo cresce

os pelos do meu peito nunca param de cair 

e há mais...”

 

Fui diretamente para a área dos orangotangos. Estava com o Sansão, ele me 

reconheceu e mesmo sem dar muita importância estava realmente do meu lado. 





Senti a gibão descer na parede direita, fui vê-la. Sempre linda essa visão, a gibão é 

um macaco gracioso, belo, elegante, elástico e limpo. Ela foi rápida, descendo com 

os braços quase asas aproximou seu rosto infantil e límpido – me olhou certeira e 

num átimo saiu. Novamente não a vi sair; num segundo só seu subiu para o solário.

O Sansão me chamava, seu apego e carinho aos humanos é visível e estranho. 

Ficamos um longo período colados, só com os barulhos internos do seu estômago 

e respiração.

Aguardávamos novamente o remédio, vitamina dos chimpanzés. 

Uma bióloga (Mara) vem ver o Sansão, a alegria dele é imensa, se movimenta 

e põe a língua para fora; a bióloga faz carinho puxando seus dedos, sua língua. O 

primeiro sorriso que vejo nele.

 

Fui lá fora ver a manhã chegando no parque. Retirei o lixo. Os orangotangos 

foram soltos. A Chinta foi direto nas comidas, tentando subir uma árvore com o 

máximo de frutas nas mãos e nos pés. Com tudo isso, fracasso, ela não conseguiu. 

Cada vez que se movimentava para subir, alguma coisa caía. Resolveu segurar algu-

mas na boca e colocou uma fatia de abacaxi entre os lábios – largos – e em cima 

uma maçã equilibrada. Êxito!

O Sansão dava sua caminhada matinal, várias voltas em torno do espaço. 

Parando sempre para nos olhar, encarar, perguntar ...   o que a ontologia nunca 

respondeu.

só o silêncio de um dia inteiro

só o esboço da vida de uma estrela 

só a melancolia

Fui ajudar os biólogos com as comidas para os chimpanzés. Colocaram garra-

fas com água, esconderam bananas, cebolas, enfim, entreter animais que são tão 

ativos. Conversamos sobre a situação deles ali, do encarceramento. A bióloga me 

falou de um sentimento dúbio. Da necessidade do projeto do Zoo hoje e da tristeza 

e realidade de que eles não sairão dali. Estão ameaçados de extinção pelo homem, 

muitos já nasceram em cativeiro. Ela almeja um trabalho maior de pesquisa. A Fun-

dação hoje serve como estudo, preservação e enfim exibição. 

Na verdade temos a realidade de perseguição e extermínio dos primatas.

Chegou a medicação dos chimpanzés, nova algazarra. O Amaral consegue en-

tregar um a um. Já podemos soltá-los.

Vamos todos ver a reação deles com a atividade das comidas e garrafas, grande 

interação, eles pegando dentro do laguinho, abrindo, furando, brincando. Desenho. De-

pois de um bom tempo observando, chegam escolas, crianças, professores fascina-

dos; é engraçado como algumas crianças acham eles lindos e outras acham horríveis.

Volto para o cambiamento para fazer a limpeza, me preparo com os equipa-

mentos. O Chico está na última cela (que fica aberta para o recinto) em cima de um 

murinho, ficamos nos olhando e ele vem para perto da grade, apertamos as mãos, 

fico brincando com as juntas dos seus dedos, sua palma é longa. Todos os outros 

vêm, um a um me apertar a mão. As menores pulam e rolam no chão, gritam. A 

nenêm segura minha mão com medo (a passagem da infância é muito mais rápida 

que a nossa), toma susto, pula para trás e me fita, solta um esguicho com a boca, 

entre os dentes. Festinha – um agito de proximidade. O Amaral vem dar um iogurte 

(remédio) para a Rita que está com um machucado na mão (fruto de uma briga com 

outra chimpanzé). Todos querem; tentam lamber um pouco que cai. Passo no meu 

dedo e deixo eles lamberem. Sinto a língua na minha mão, beiço esticado, sorrisos.

Máscara, luva, cocô, limpeza. O cheiro está forte hoje.

Não vi o Baboo. Apenas depois, no recinto, vejo suas costas apoiada na árvore 

(grande, quieto e indiferente).

Volto para pegar a moto, passando ao lado das araras, que gritam alto, azul. 

Ouço uma criança dizer, entre entusiasmada e preocupada:

- O macaco barrigudo fugiu! Escapou!

05 de maio

Bosque das aves africanas, cacatúa

araras, Irará,  LAGO

caminhando

envolto pelo som constante e contí-

nuo do mar

... conversa com Ariel (biólogo):

as fêmeas têm contraceptivo.

vocalização agonística, dominância, 

exitação, cópula

Chimpanzé: em 2011

200.000 indivíduos na natureza

1.400 indivíduos em cativeiro

 



06 de abril      dia de sol       céu azul      frio

escancaro a boca

e com o  hálito

habito             o gorila

que me dispõe

Chego no Zoo sem encontrar ninguém. 

Guardo a moto e vou caminhando para os primatas. Catatuas, araras, irará 

e depois entro no bosque das aves africanas. Há um felino pequeno. Felinos 

são de uma independência e autonomia absurdas. Não lhes interessa você, mas 

sabem onde você está.

Encontro o Lago, a cada dia ele se torna maior, um indivíduo. Lembro do 

livro do Thoreau, “Walden”.

Está apenas o Ariel na ala dos primatas. Tudo fechado. Os funcionários 

estão em exame médico, vacinação, etc. Ficamos conversando junto ao lago, 

entre o sol, às vezes sombra. O Ariel é biólogo e está com os primatas há um 

ano, começa agora a ter intimidade com alguns. Reconhece todos por nome, 

nutre por eles um grande carinho, preocupação e interesse. Explica-me sobre 

classificações, reino, etc.

Três veterinárias entraram. Grito dos macacos (chimpanzés). Ficamos de 

fora, ouvindo. Silêncio. Depois de um tempo o Amaral chega. Vamos para dentro.  

O Ariel fica com os chimpanzés – algazarra. Eu vou para os orangotangos – paz, 

puro silêncio e olhar.

Sansão e Chinta. A Chinta hoje está agitada, me recebe com as mãos, ca-

minha junto comigo. Os 

chimpanzés jogam agua 

no Ariel, gritam, pulam, se 

batem, brincam. O Ariel 

fica parado, recebendo a 

água que a Tina joga, até 

ela parar, engraçado.

O Sansão se aproxi-

ma de mim, tocamos as 

mãos e novamente fica-

mos um longo tempo nos 

olhando.

árvore  folha  tronco 

10 de maio

Siriema

Gosto de caju na boca.

Passando a cancela, a jaula dos pássaros me entristece, lembrando um filme 

de ficção, como gaiolas moles caídas do céu.

O Lago me diz tudo que há de diferente no mundo. 

Chego atrasado nos Orangotangos, e eles estão soltos. O Sansão vem me rece-

ber olhando pelo vidro, está dando sua volta matinal. A Chinta esticada, o corpo mais 

livre, pela 1ª vez vejo beleza na sua presença, ela parece maior.

O Chico saiu arrepiado, batendo na porta, reafirmando sua posição de ma-

cho dominante, espantando pássaros e brincando. Eles gostam de comer a parte 

interna da cebola, raspando com o dente cada camada, deixando a pele. Melão, 

pêra, ovos. O Amaral aparece. Subimos para ver o Baboo, que não queria sair. Dois 

macacos-aranha foram colocados ao lado dele para aproximação (eles já se conhe-

ciam do Safári). O Amaral subiu na jaula do solário para espantar o macaco para o 

corredor, eu fechei a porta acionando o dispositivo elétrico, deu certo. O Baboo ia e 

vinha, desconfiado, gordo. Os aranhas curiosos. 

Macaco-aranha. Rabo na mão, demos comida, o movimento deles é primoroso, 

coluna arqueada, equilíbrio com o rabo, rapidez.  Toquei mão e rabo. Têm a postura 

bem parecida com a nossa.

O Baboo tem uma cara oriental que não me sai da memória, dois olhos colados 

no meu cérebro, olhos puxados. Hoje vi que ele tem medo, apesar de sua cara afir-

mativa, violenta, distante. Há um resquício de exitação e verdade.

Percebi como cada chimpanzé difere enormemente do outro, uma individualida-

de total no rosto, nas características físicas do olho, sobrancelha, orelha, boca, cor, 

bochechas, testa, mão, pelo. Não é fácil ler isso. Perceber é fácil, mas entender e sepa-

rar cada um é mais lento, mas só assim para haver aproximação. Saber quem é quem.













Sol no corpo, luz infinita, barulho sólido do canto de tantos pássaros diferentes, 

massa compacta de som.

A imagem sincera de tudo o que não está ali. A porta encostada sem saber 

pra onde.

Tudo o que acontece ao nosso redor é o que é – a tão querida realidade única 

da sua ventura.

O que nós buscamos ao acordar? Que parte de nós garante nossa sobrevivên-

cia quando a imagem recorrente do suicídio é tão sedutora e simples. 

A família, será o outro – é muito 

do que queremos agradar e não fazer sofrer.

Sensível espasmo.

O rugido constante de longe 

do longe 

quero ver se acho minha solidão

dor

O Amaral é de uma certeza objetiva, como andar, não há hiato perdido, não 

há nada mais com o que se preocupar senão a certeza de que somos animais no 

mesmo espaço, e que lhe tratar bem é bom. Estou falando para o muro, para as 

plantas, para a sombra, e essa vontade apertada no coração. Estou falando para 

as coisas que me deixam a par da linha do meu corpo – a voz que me agrada. 

Quando encontramos o vazio da garganta. 

Parece que tudo está 

maior, o branco das cegonhas, 

o verde do Lago.

Tigre-branco rugindo, 

tigre-de-bengala, ouço da mi-

nha moto, rugido alto dentro 

do capacete, aqui no centro da 

cidade.

Ecoa: o tigre branco não é 

um animal albino. O tigre-bran-

co ainda existe. 

24 de maio

A respiração muda uma vez por semana. A pouca floresta que resta em São 

Paulo entra no meu corpo. 

Somos essa miséria de mata que sobrevive [ainda] verde e indiferente.

Sansão com um saco de estopa na cabeça.

PÁSSAROS PASSÁROS PÁSSAROS PÁSSAROS

Chove. Cheiro dos Chimpa. haverá cheiro mais forte?

O Sansão é puro silêncio, rocha embrutecida, dimensão, silêncio embutido, for-

ça. O tempo parado passado em algo vivo.

Nos encontramos quase na mesma medida, quieto, só respiração. Toquei no 

seu rosto largo. Essa parte lateral que é grande, uma carne extra. É macia e mole, 

uma pele movediça. Acariciei seu dorso, sua nuca, sua mão. Ele está tão dócil. Ao 

mesmo tempo é timidez. Puxo seu pelo, brincadeira infantil. Chinta recolhida, meio 

esquizofrênica movimentando a mão, ficar preso é bem ruim, difícil, estranho, en-

louquecedor.

Subo para ver o Baboo – braço perna ombro, tronco e coluna. 

Cara branca, olhos orientais, desconfiança total.

Chegando em casa vou tomar banho, os pelos caem.

31 de maio

acordo cedo

Frio

acordo nu

vou para a cozinha, arrepiado. mamão queijo ovos leite pão

papagaio do peito roxo –  anaçã

arara da bolívia

arara piranga

contração dos músculos

vento gelado nesse corredor da mata

a fumaça sopra de dentro 

dos pássaros

nervo





Chico e forma - 140 x 160cm - óleo sobre tela

Encontro primeiro o Chico, comendo uma cenoura. Está gelado no corredor. 

a Tina se agasalha no fundo da jaula. o Pepe e a Lulu tossem. Noto a diferença da 

Faustina para o resto dos chimpanzés. Sua cara mais velha, rugas, rosto pequeno 

achatado, pelos ralos e cinzas, olhinhos pequenos, cabeça menor em relação ao 

corpo, pelo quase branco. Um outro indivíduo. 

07 de junho

é tudo bem distante, 

sua carne é outra    a pele do seu focinho é outra 

se formou de outras frutas, de outro estrume

próximo como de um crocodilo

é outro

é outro (a)

é outro

é outro

começo a me distanciar 

disso que é próprio de um outro

daquilo que é seu e de mais ninguém 

além de seu irmão, além de seu amigo

começa a me ferir

a vontade contínua

renovando a cada visita           a cada canto de um pássaro 

em revoada coletiva

o canto de 300 pássaros

1.000.000 de dentes

                                patas 

asas 

garras 

gotas

7.000.000 de anos na terra é bem pouco.

14 de junho

Viagem ao Congo (República Democrática do Congo) Parque da Reserva Virun-

ga, os gorilas me observam de longe, entre o preto do céu, o pelo cinza dos ombros 

e o branco do silêncio e da cisma.

continuamos achado

2 patas

8 olhos

22.450.803 pelos numa mão

visível presença do músculo involuntário

te toco como 15.000.000 de anos atrás

e nada nos separa

amo algo que não sei

talvez só porque hoje acordei mais feliz

longe de datas

estudo: Dian Fossey, Birutae Galdikas - Brindamour

05 de julho – Zoo Safari: desenhos, caminhada longa.

12 de julho – Cuidados médicos na Faustina Castração. O Chico não pára de 

persegui-la para copular. Acompanhei o processo. Anestesia, oxigênio, maca.

Quanto tempo para o Chico tomar corpo? 

o corpo da pintura. 

Quanto tempo essa massa avoluma?

Quanta carne para preencher essa pele fina.

Quanto de que para o acúmulo

Quanto de que para o músculo?

Quanto tempo resta?

parece claro, quanto mais corro, mais foge.
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