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Em memória de Rodrigo Rodrigues  
e de todos os brasileiros e todas  
as brasileiras que perderam a luta 
para o coronavírus.
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Albert Einstein, físico (1879-1955)
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* Muitas são as versões sobre a famosa foto de Albert Einstein com a 
língua de fora. A mais aceita — e que consta no site com os arquivos do 
físico, desenvolvido pela Universidade de Jerusalém — é a de que ela foi 
tirada em 14 de março de 1951, no seu 72o aniversário. Não se sabe quem 
foi o fotógrafo, mas apenas que ele trabalhava para a agência United Press 
International. Ao pedir que o físico sorrisse, Einstein mostrou a língua.





O hábito de 
começar uma peça de teatro com três 
sinais teve origem na época barroca. 
Na França do século XVII, o dramaturgo 
francês Molière (1622-73) passou a 
montar peças dedicadas não apenas à 
nobreza, mas também ao público em 
geral. Antes das apresentações, a plateia 
se agitava muito e a desordem era 
grande. Foi então que Molière instituiu 
em suas peças o costume de bater no 
palco uma espécie de cajado (na época, 
utilizado como batuta), a fim de chamar a 
atenção do público. Ele dava dez batidas 
bem curtas e breves no palco, seguidas de 
três mais ritmadas, pausadas e fortes.

ABREM-SE  
AS CORTINAS



TUDO COMEÇOU  
COM A VELOCIDADE  
DE UMA LESMA!      “Terça-feira passada, na agência central 

do Banespa, na rua Boa Vista, coração financeiro de São Paulo, a 
fonoaudióloga Cecília Marrach submeteu-se a uma fila de duas horas e 
dez minutos para providenciar uma simples transferência de dinheiro. 
E não era nenhuma fila descomunal. Tinha setenta metros. Para percorrer 
essa distância, uma tartaruga daquelas gigantes demoraria dezesseis 
minutos. Uma lesma, 87.”

A reportagem de capa da Veja São Paulo de 8 de abril de 1992 mostrava 
o sofrimento dos paulistanos nas filas dos bancos. Eram tempos ainda 
sem serviços bancários pelo telefone ou pela internet. A história da 
velocidade da lesma arrancou muitas risadas e elogios de meus editores. 
Eu me entusiasmei tanto que, a partir de então, passei a colocar 
curiosidades em todas as minhas reportagens. Uma das minhas 
gavetas virou um depósito de números e dados para serem utilizados 
em caso de necessidade.

Devo, portanto, uma homenagem às lesmas. Abro o livro com elas:

Para cobrir a distância de 100 m, uma lesma demora 2h04. 



Veja quanto tempo uma lesma 
demoraria para…

… desfilar no Sambódromo 
do Rio de Janeiro:  
14h28 (700 m)

… andar de um gol ao 
outro no Maracanã:  
2h10 (105 m)

… dar uma volta  
 no Autódromo  
 de Interlagos:  

 89h03 (4.309 m)

… atravessar a  
Ponte Rio-Niterói: 
274h40 (13.290 m)

… completar a Corrida  
 de São Silvestre: 

 310h (15.000 m)
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VAI PARA A LUA 
OU NÃO VAI?    As curiosidades usadas nas reportagens ficavam 

na gaveta da minha mesa na redação. Nem sonhava ainda com o livro. 
A ideia começou a tomar forma mesmo em uma viagem para uma 
festa em Olímpia, no interior de São Paulo, na casa de uma tia. Foi lá 
que vi numa estante a antiga coleção Curiosidades (Como se Aprende, 
Distraindo-se), de Valmiro Rodrigues Vidal, publicada em 1960. Um dos 
textos que mais me chamou a atenção foi “Viagem à Lua” no segundo 
volume. O texto tinha dez páginas e continuava por mais duas no volume 
VII, em que três cientistas davam as previsões para a chegada do homem 
à Lua. Um apostava em 1970, outro, em 1980, e o terceiro, em 2000. 
Foi esse texto em especial que me fez ter vontade de escrever uma 
versão moderna dos velhos almanaques. Não por acaso abri O guia 
dos curiosos com o capítulo “Universo”. Faço o mesmo nesta edição 
comemorativa, com curiosidades sobre o homem na Lua.
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Quanto tempo leva um 
foguete para chegar à Lua?  A Apollo 11, 
primeira missão lunar, deixou o planeta no dia 16 de 
julho de 1969 e pousou na Lua quatro dias depois, 
em 20 de julho. O que os astronautas ficaram 
fazendo nesse tempo todo? Neil Armstrong, 
Edwin “Buzz” Aldrin e Michael Collins tiveram 
que destacar uma parte da nave Columbia para 
conectá-la ao módulo lunar, cerca de nove horas 
depois da decolagem. Uma manobra difícil que, 
se desse errado, poderia mandá-los de volta para 
a Terra. Nos segundo e terceiro dias, dedicaram-se 
às tarefas “domésticas” e às transmissões para a 
Terra. Só no quarto dia os astronautas começaram 
a se preocupar com o pouso, quando avistaram a 
Lua de perto. Mesmo depois de todos esses anos, o 
tempo de viagem continua praticamente o mesmo.

O nome do astronauta da série Toy story, 
Buzz Lightyear, é uma homenagem a Edwin 
Aldrin, segundo homem a pisar na Lua. Edwin 
recebeu o apelido de Buzz ainda na infância. 
A irmã mais nova o chamava de buzzer 
(campainha), pois não conseguia pronunciar 
brother (irmão). O apelido seria encurtado 
depois para Buzz (zumbido). Lightyear é 
“ano-luz”, em inglês. Buzz Aldrin era mesmo 
um predestinado: o nome de solteira de sua 
mãe era Marion Moon (“Lua”, em português!).

“O mistério gera curiosidade e  
a curiosidade é a base do desejo 
humano para compreender.” 
Neil Armstrong, astronauta 
(1930-2012)



Projeto Apollo Entre 27 de outubro de 1961 e 19 de dezembro de 
1972, a Nasa realizou uma série de missões espaciais para levar o homem 
à Lua. O programa foi batizado de Apollo — o único deus a ter o mesmo 
nome nas mitologias grega e romana. A primeira missão, conhecida como 
Apollo 1, acabou em tragédia. Três astronautas morreram em solo, num 
incêndio dentro da cabine de comando. Até a Apollo 7, as missões não 
foram tripuladas (e por isso não têm emblemas).

Apollo 11 
Julho de 1969
É a missão mais 
famosa de todas, 
porque levou os 
dois primeiros 
homens que 
pisaram na Lua: 
Neil Armstrong 
e Edwin “Buzz” 
Aldrin.

Apollo 13  
Abril de 1970
A explosão de 
um tanque de 
oxigênio no 
módulo de serviço 
não permitiu o 
pouso na Lua. A 
aventura virou o 
filme homônimo 
estrelado por Tom 
Hanks, em 1995.

Apollo 14  
Fevereiro de 1971
Alan Shepard foi 
o astronauta mais 
velho a pisar na 
Lua. Estava com 
47 anos, 2 meses 
e 18 dias.

Conheça todas as 
missões que levaram 
o homem à Lua.16



Apollo 17
Dezembro de 1972
Último voo do projeto Apollo para 
a Lua. Eugene Cernan e Harrison 
Schmitt foram os últimos dos 
12 homens que pisaram em solo 
lunar. Ficaram por lá mais tempo 
também: 22h20.

Os 12 pares de botas, usados 
pelos 12 homens que pisaram na 
Lua, não voltaram para a Terra. 
Alan Shepard deixou lá duas 
bolas de golfe, e Eugene Cernan, 
uma foto de sua família.

O Curiosity 
(Curiosidade) é um 

veículo espacial 
enviado a Marte para 

investigar o clima e 
a geologia marciana. 
A sonda que o levou 
foi lançada em 26 de 

novembro de 2011  
e chegou ao Planeta 

Vermelho em 6 de 
agosto de 2012, 

depois de uma viagem 
de 560 milhões  
de quilômetros.

“A curiosidade  
nos leva adiante”

Uma lesma levaria 

11,57 bilhões de horas 

ou 1,3 milhões de anos 

para chegar em Marte.
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QUANDO O  
CARTEIRO CHEGOU 
 

   Para vender a ideia do livro para a 
Companhia das Letras, enviei uma carta (carta mesmo, não havia e-mail 
e não sonhávamos com o WhatsApp) no começo de 1994 para o editor 
Luiz Schwarcz que começava com três perguntas curiosas:

Qual é o tamanho do pescoço de uma girafa?
Quantos degraus tinha a forca de Tiradentes?
Qual é a velocidade de um espirro?

Em seguida, a carta discorria sobre a minha ideia. Duas semanas depois 
ele me convidou pelo telefone para uma conversa. A editora ficava na 
rua Tupi, no bairro do Pacaembu, em São Paulo. Combinamos que eu 
teria um ano para escrever o livro. E como esse ano passou depressa!

O guia dos curiosos foi lançado em 10 de maio de 1995, na Livraria da 
Vila, no bairro de Vila Madalena, em São Paulo. Foram vendidos naquela 
noite 116 exemplares.

Em tempo:

O pescoço 
de uma 
girafa chega 
a medir 3 m.

A forca de 
Tiradentes 
tinha 21 
degraus.

Um espirro 
pode viajar a 
160 km/h.

Não lembro se coloquei as respostas na carta ao Luiz ou se ele 
me chamou mesmo porque ficou morrendo de curiosidade.



Quem inventou o ponto  
de interrogação? Esse sinal gráfico 
é um dos maiores símbolos da curiosidade. 
A versão mais conhecida para o surgimento 
do sinal é que, em latim, todas as perguntas 
escritas tinham a palavra quaestio. Na Idade 
Média,  o termo foi abreviado para qo. A letra 
“q” era escrita sobre o “o”, transformando-se 
aos poucos no ponto de interrogação como 
conhecemos hoje. 

Convite do lançamento do primeiro O guia dos curiosos: 
116 exemplares vendidos na sessão de autógrafos.
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O NOME E O  
PROJETO GRÁFICO   A parte mais complicada é quando 

chega a hora de dar o nome ao livro que está nascendo. Tinha dois 
em mente: Almanaque jovem e Enciclopédia curiosa. Descobrimos 
que já havia circulado uma “Enciclopédia curiosa” nos anos 1960. 
Luiz Schwarcz queria algo relacionado com “curiosidade” e foi dele a 
ideia de batizarmos o livro de O guia dos curiosos. “Guia” era menos 
formal que “almanaque” ou “enciclopédia”. Ele também sugeriu uma 
cinta para despertar ainda mais interesse nas pessoas: “Informações 
úteis e inúteis para estudantes em pânico, pais ansiosos, conversas de 
botequim, jornalistas em fechamento, publicitários em crise… (Serve 
também para o puro deleite)”.

O primeiro projeto gráfico foi assinado pela designer Silvia Ribeiro. A 
cor laranja virou símbolo do Guia. Em 2005, quando O guia dos curiosos 
migrou da Companhia das Letras para a Panda Books, o projeto foi todo 
refeito. Quem se encarregou do novo design foi Mariana Bernd, que era 
assistente de Silvia Ribeiro. Arthur Carvalho criou a logomarca. 

Quando completou vinte anos, em 2015, o Guia ganhou uma edição 
especial, de capa dura. E nesta nova edição de 2021, tanto o projeto 
gráfico quanto a logomarca foram elaborados pela Casa Rex.

1995
Capa normal

720 g
2,7 cm

de espessura

2015 
Capa dura

890 g
4 cm

de espessura

Nove volumes 
da coleção
5,500 kg
20,74 cm 

de espessura

Nova edição 
2021
510 g
1,8 cm 

de espessura
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Projeto gráfico de 1995

Projeto gráfico de 2015
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Foi a maior rede de 
locação de filmes do 
planeta. Chegou a ter  
8 mil lojas em 26 países. 
A empresa foi criada em 
Dallas, no estado norte- 
-americano do Texas, em 
1985, por David Cook. 
A Blockbuster chegou 
ao Brasil em 1995 e foi 
comprada pelas Lojas 
Americanas em 2007.  
A locadora pediu 
falência em 2011.

PELA HORA  
DA MORTE    Uma das maiores loucuras 

de O guia dos curiosos — que acabou 
virando marca registrada — foi o quadro 
com o número de pessoas que Arnold 
Schwarzenegger mata a cada filme.  
Para levantar os números, fui até uma 
locadora Blockbuster perto de casa e 
aluguei todos os VHS disponíveis. Passei 
dois fins de semana consecutivos vendo 
e revendo as cenas no meu videocassete 
para chegar aos números finais.

Pouco antes de o livro entrar em gráfica, 
True lies entrou em cartaz. Não fazia 
sentido o guia sair desatualizado e não 
havia tempo para esperar o VHS. A solução 
foi ir até o cinema e contar as mortes ali. 
Levei um bloco grande, que coloquei no 
colo, para ir anotando as mortes no escuro 
mesmo. Tudo ia bem até uma cena em que 
fui surpreendido com a morte de várias 
pessoas dentro de um elevador (desculpe 
pelo spoiler!). Por causa disso, fui obrigado 
a ficar para a sessão seguinte. Eram 
tempos em que os ingressos não eram 
numerados, as sessões eram corridas e não 
precisávamos esvaziar a sala entre uma 
exibição e outra.

Para esta edição comemorativa,  
resolvi fazer a pergunta inversa… 

E qual é o número 
de mortes nos 
filmes de Quentin 
Tarantino?
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Em quantos filmes o personagem  
de Arnold Schwarzenegger morreu?
Cuidado: contém spoilers!

“Ele morre, sim, mas em poucos filmes”, afirma o jornalista Odair Braz 
Júnior, especialista em cultura pop. Em O exterminador do futuro 
(1984), o personagem de Schwarzenegger morre esmagado numa 
prensa. O olho vermelho até se apaga. Mas muitos fãs dizem que, 
tecnicamente, ele não teria morrido porque retorna em O exterminador 
do futuro 2 – O julgamento final (1991) para o presente. “Ele faz várias 
viagens no tempo e volta em realidades alternativas”, explica Odair. 
No segundo filme, ele mergulha num tonel de aço fundido em chamas. 
Em O exterminador do futuro 3 – A rebelião das máquinas (2003), 
provoca uma explosão que mata Terminatrix e ele também momentos 
depois. Já em O exterminador do futuro 6 – Destino sombrio (2019), o 
personagem se atira no fundo de um tonel numa siderúrgica, junto com 
outro exterminador. Os dois morrem queimados. Por fim, Odair lembra 
ainda da morte do personagem Jericho em Fim dos dias (1999).

Você sabia que…
… em Portugal o filme recebeu o título O exterminador implacável?



A primeira entrevista sobre o livro foi 
dada ao apresentador Amaury Júnior. Mas 
foi a segunda que teve a maior repercussão. 
Em 11 de maio de 1995, um dia depois do 

lançamento, fui convidado para participar 
do programa Jô Soares Onze e Meia, no SBT. O 

programa foi gravado no prédio da antiga TV Tupi, no 
bairro do Sumaré, em São Paulo. Eu tinha pouquíssima 
familiaridade com a TV. Fiquei totalmente travado, foi 

patético. Morro de vergonha de ver essa entrevista até hoje. 
Para minha felicidade (e alívio), Jô percebeu meu nervosismo, 
abriu o livro e ficou fazendo piadas com as curiosidades. 

A plateia também deu boas risadas — e o público parece ter 
perdoado meu vexame. A primeira edição de 5 mil exemplares de 
O guia dos curiosos acabou logo naquele primeiro fim de semana.

O guia dos curiosos ficou quarenta semanas na lista de livros mais 
vendidos de não ficção entre 1995 e 1996, sendo dezesseis delas em 

primeiro lugar. Em 2004, uma versão em espanhol foi lançada no México 
pela editora Grijalbo, pertencente ao grupo Random House.

JÔ SOARES  
ONZE E MEIA
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A HISTÓRIA DOS 
ALMANAQUES   Tradicionalmente, os almanaques são 

publicações anuais em forma de calendário, que trazem indicações 
astrológicas, previsões meteorológicas, orientações sobre saúde e 
comportamento, provérbios, efemérides, receitas e um universo 
de curiosidades.

O mais antigo deles foi encontrado no Egito Antigo, no século XIII a.C., 
em forma de hieróglifos. Na Roma Antiga (século VIII a.C.), circulavam 
almanaques em pergaminhos que dividiam o ano em dias positivos, dias 
nefastos e dias meio nefastos. Nos dias nefastos, não era permitido pleitear 
ou fazer justiça nem realizar assembleias. Nos meio nefastos, essas 
atividades podiam ser feitas durante um período predeterminado do dia.

Com a ascensão do cristianismo no final do século XV, os almanaques 
se popularizaram na Europa Ocidental. Com o decorrer do tempo, 
passaram a ser escritos por astrólogos e médicos que indicavam o curso 
dos astros, as festas do ano e as datas sagradas, além de profecias 
relacionadas com o tempo e a política.

Na segunda metade do século XIX, os almanaques europeus se 
distanciaram do caráter científico e técnico para se tornarem 
instrumentos de divulgação de conhecimentos para o público em 
geral. Nas primeiras décadas do século XX, tornaram-se ainda 
mais presentes no dia a dia das famílias, sendo considerados 
minienciclopédias do cotidiano.

Almanaques lendários  

Lunário perpétuo Foi um almanaque ilustrado com xilogravuras 
publicado pela primeira vez em Valência (Espanha), em 1594. Era 
a época de ouro dos almanaques: a recente invenção da imprensa 
dos tipos móveis barateara o preço dos livros e os tornara 
acessíveis para a população de baixa renda. O Lunário perpétuo foi 
publicado em português pela primeira vez em 1703 e tornou-se o 
livro mais lido no Nordeste brasileiro durante o período colonial.
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Manual do escoteiro mirim 
Lançado em julho de 1971 pela 
editora Abril, o Manual do 
escoteiro mirim marcou a infância 
de toda uma geração. O livro de 
260 páginas trazia pequenos 
textos nos quais os três patinhos 
da Disney, Huguinho, Zezinho e 
Luisinho, e seus tios Donald e 
Patinhas davam dicas básicas 
de acampamento, sobrevivência 
na selva e outras informações de 
interesse da criança sobre uma 
ampla gama de assuntos.

Almanaque Abril Qual é a cidade mais importante da Nova Zelândia? 
Quando foi detonada a bomba de Hiroshima? Quais línguas são faladas 
na Nigéria? Na época em que as pesquisas eram feitas com base em 
materiais impressos, pois não havia internet nem Google, estudantes e 
curiosos em geral recorriam às páginas do Almanaque Abril, publicação 
em estilo enciclopédico de conhecimentos gerais editada anualmente 
pela editora Abril de 1974 até 2015.

Este exemplar todo detonado é o que li há cinquenta 
anos e guardo até hoje na minha biblioteca.

Almanaque do pensamento É publicado anualmente pela editora 
Pensamento desde 1912. Além das previsões astrológicas, traz artigos 
sobre numerologia, cristais, saúde e bem-estar, literatura, teologia, 
efemérides, receitas culinárias, cotidiano, previsão do tempo e 
agricultura. O Almanaque do pensamento é o único ainda vendido em 
bancas de jornal e a única publicação brasileira de conteúdo astrológico 
que ultrapassou um século de edição.
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Almanaque Renascim Sadol  A primeira edição foi 
produzida em 1946. Ao longo de mais de setenta anos, 
o almanaque traz ao público conteúdo sobre horóscopo, 
datas de festas, fenômenos naturais, pesca, jardinagem, 
colheita, receitas, dicas de saúde, curiosidades diversas 
e passatempos, além de 
informações sobre 
os medicamentos 
que o laboratório 
Catarinense 
Pharma produz.

Almanaque do Biotônico 
Lançado em 1920, tornou-se 
o mais famoso almanaque de 
farmácia de sua época no país. 
Foi elaborado, editado e ilustrado 
por ninguém menos que… 
Monteiro Lobato! Para afirmar 
seu posicionamento a favor do 
saneamento, o escritor se uniu 
ao amigo farmacêutico Cândido 
Fontoura — que em 1910 havia 
inventado um medicamento 
fortificante — para criar um livreto que fosse 
ao mesmo tempo informativo e lucrativo.

O personagem Jeca Tatu foi lançado no 
Almanaque do Biotônico como peça da 
campanha de Monteiro Lobato 
pela saúde pública. Em 1933 
o escritor criou a revista Jeca 
Tatuzinho para explicar a 
ancilostomose (conhecida como 
“amarelão”) para as crianças.
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O título de nobreza me foi dado num perfil 
publicado pela edição da Veja de 11 de julho 
de 2001. Quem escreveu a reportagem foi 
Marcelo Marthe. Para continuar fazendo jus ao 
título, separei algumas das maiores abobrinhas 
publicadas por mim ao longo dos 25 anos.

• O coração de um elefante pesa 22 quilos.

•  Elvis Presley serviu no Exército Norte-Americano 
de 1958 a 1960. Seu número na corporação 
era 53.310.761.

• Uma harpa tem 47 cordas.

•  O Museu de Paleontologia da Islândia 
tem 82 pênis humanos em exibição.

•  Jean Nidetch fundou o grupo Vigilantes 
do Peso em 1963, depois de ter perdido 
35 quilos num regime.

•  Luís XIV, que reinou na França entre 1643 
e 1715, era dono de mil perucas.

•  Um percevejo pode viver até 565 dias 
sem comer.

•  A missão Apollo 17 trouxe, em 1972, 
110 quilos de rochas da Lua.

• “Cãs” é sinônimo de “cabelos brancos”.

O REI DA  
CULTURA INÚTIL
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Quantos dentes caninos tem um cão?
Um cachorro adulto tem 42 dentes. Mas, acredite, só quatro são 
caninos. Os outros são: doze incisivos, dezesseis pré-molares e 
dez molares.

•  Alfitomancia é a capacidade de adivinhar o 
futuro usando farinha de trigo ou outros tipos 
de grãos.

•  Um cavalo adulto produz até 34 litros de saliva 
por dia.

• O alfabeto de Camboja tem 72 letras.

•  O blesbok, pequeno antílope que habita a África 
do Sul, é o único animal mamífero de cor roxa 
que existe.

• É impossível espirrar de olhos abertos.

• O metrô de Nova York tem 472 estações.

• Os ursos-polares são mais rápidos que as renas.

•  Três cachorros sobreviveram ao naufrágio do 
Titanic, entre os doze cães registrados a bordo: 
dois lulus-da-pomerânia e um pequinês.

•  Um pum tem, em sua composição, 7% de 
gás metano.

•  Um litro de leite de hipopótamo fêmea tem 
3.200 calorias.
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