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APRESENTAÇÃO

O site do Instituto Durango Duarte foi totalmente reformulado e, por isso, 

todos os textos já publicados por Roberto Caminha Filho, Henrique Pecinatto, 

Jorge Alvaro, Júlio Silva e Kátia Couto em nossa plataforma foram reunidos 

numa coletânea, em formato de e-book, para que você possa acessar e ler os ar-

tigos em um único lugar, além de poder fazer o download gratuito do material. 



Série

Coletâneas

3

Sé
ri

e
Sé

ri
e

Roberto
Caminha 

Filho
Amazonense de Manaus, estudou no Grupo Escolar Princesa 

Isabel, no Colégio Brasileiro e Colégio Estadual do Amazonas. 

É economista formado pela Universidade do Amazonas. Foi 

merecedor do Diploma da Medalha do Mérito Esportivo. É 

articulista do Blog Amazonas Atual e torcedor no Naça.
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PARTE I

ROBERTO CAMINHA FILHO

OS BARRANCOS DO AMAZONINO E OS INGLESES
Publicado em 13 de junho de 2016.

Eu estava com 16 anos e estudava no melhor colégio do mundo: o Colégio 

Estadual do Amazonas. Estávamos sendo perseguidos pelo Céu, que queria nos 

afogar com três dias de chuvas fortes. Estudávamos na sala de canto, do andar 

superior, com vistas para a Av. Getúlio Vargas canto com a Av. 7 de setembro. 

Ali, no canto do Colégio Estadual, ainda existe uma boca de esgoto que ainda 

forma uma bela piscina sem cloro. Às nove horas da manhã, antes de tocar o 

sino da merenda, ouvimos uma grande gritaria de horror chegando da esquina. 

Fomos todos para a janela e uma aglomeração de mais de cinquenta pessoas, 

todas horrorizadas, tentando salvar alguma coisa, sem que existissem recursos 

para tal intento. Dois garotos, procuraram diversão nas águas do esgoto e um 

deles foi sugado pela força da corrente. As pessoas que estavam sob as mar-

quises do Cine Politheama e do Café do Pina, gritaram. O colega foi salvar o 

companheiro e teve sorte idêntica. A cidade ficou triste com a morte brutal de 

dois garotos que procuravam uma diversão nas chuvas inclementes que tanto 

nos ajudavam. Foram dois dias de muitos comentários e, no fim da manhã do 

segundo dia, no Porto de Manaus, ouviram os pedidos de socorro de duas vozes, 

que estavam debilitadas. Eram os dois garotos que haviam sido tragados pelo 

esgoto, e pelas imensas galerias feitas pelos ingleses, caminharam sem o menor 
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problema pelas calçadas e, seguindo as águas, chegaram a um Porto Seguro. A 

cidade entrou em comemoração e em cada roda de amigos a palavra “ingleses” 

era fartamente usada. De lá para cá, sabe-se que temos esgotos até a Rua Leo-

nardo Malcher e, entendam: acabou-se o que era doce.

O ano de 2014 fez com que o Prefeito Amazonino fosse até uma invasão e 

pedir que famílias saíssem de barrancos em alto risco. A invasora agrediu o pre-

feito, que não entendendo a troca da vida pelo barranco em queda, bradou o 

seu Grito do Barranco Caído:

“Então morra!”

Isso seria cômico, se não fosse trágico. Os barrancos continuam desmoro-

nando aqui e alhures. Todos os dias vemos pelos canais internacionais e nacio-

nais, casas e edifícios sendo derrubados pelo rigor das chuvas, tsunamis, en-

chentes e má edificação.

Na semana, de 11 a 16 de maio de 2016, na Rua Tapajós, em frente à Pro-

dimagem, a rua desmoronou. As águas pluviais encontraram seus caminhos 

pelo interior da rua e driblaram a bela construção de concreto feita pela empre-

sa. A falta de trânsito pela Rua Tapajós mostrou toda a sua importância. O cen-

tro da cidade ficou um caos total. Tudo por causa da falta que faz a Rua Tapajós 

para a fluição dos carros e ônibus. Isso tudo para dizer que na eleição do Serafim 

para prefeito, conhecemos uma empresa que possui um caminhão que radio-

grafava a rua por onde passava. Esse Raio X, mostrou-nos ruas e boulevards com 



Série

Coletâneas

6

gravíssimos problemas de infi ltração. A minha cidade mostra muitos problemas 

com a infi ltração e a Rua Tapajós foi só um aviso para que nada aconteça de 

mais grave. A Clínica Prodimagem, muito bem construída e com aparelhagem 

e médicos do melhor nível, quase era tragada pelas infi ltrações da grande pre-

cipitação das chuvas do mês de abril e maio.

Acredito que vale a pena os engenheiros e arquitetos da nossa cidade se 

preocuparem com esse problema. Vejam como os ingleses faziam e imaginem 

o que possa acontecer com as novas construções.

O pensador americano Leo Buscaglia deixou para as novas gerações, uma 

frase inspiradora: “Primeiro as pessoas, depois as coisas”

Roberto Caminha Filho, economista, adora Manaus.

GALERIAS PLUVIAIS CONSTRUÍDAS PELOS INGLESES
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UM CERTO SR. MOSHITO
Publicado em 25 de julho de 2016.

Era um cidadão de modos hollywoodianos. Sabia tudo da vida e como en-

frentá-la. O enfrentamento sempre foi com muita polidez, determinação, disci-

plina e amor. Que fórmula!

Sempre falava do início da vida de trabalho pelas mãos de um professor de 

química, que o aceitou em seu laboratório, na cidade de Belém. Quando veio 

para Manaus, foi trabalhar com seu tio, o grande Isaac Benayon Sabbá. O “tio” 

Isaac era sempre falado como se estivesse se dirigindo a uma divindade. Era um 

respeito superior a tudo aquilo que eu vi nessa vida de Meu Deus. O “tio” Isaac 

pensava e, quando a coisa já estava bem elaborada, mandava o seu sobrinho 

para resolver.

Durante a Segunda Grande Guerra, Adolf Hitler invadiu os seringais da Ma-

lásia e deixou os Aliados em Xeque. Foi a borracha do Amazonas que salvou 

americanos e ingleses de pararem seus tanques e caminhões na África. O ho-

mem certo para coordenar o esforço de recuperar os seringais e enchê-los de 

arigós, os “soldados da borracha” para que os Aliados voltassem a ser competi-

tivos na Guerra, foi Moysés Benarrós Israel. Após a guerra, Moysés Israel passou 

meses viajando pelos Estados Unidos por conta dos Americanos e desse seu 

ato de cidadania e coragem. Foi nessa viagem que os negócios com os Estados 

Unidos se ampliaram.
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Também dessa forma fez-se a Refinaria de Petróleo de Manaus. O sobri-

nho pegou o avião e foi para os Estados Unidos comprar tudo que uma refina-

ria, localizada no centro da floresta amazônica, iria precisar. Foi assim que Moy-

sés Benarrós Israel chegou na Califórnia e contou para Arthur Soares Amorim o 

que tinha como missão. Duas mentes privilegiadas partiram para a resolução 

do problema. Os dois conheciam David Sebastian (1908-1990) que era marido 

de Carmem Miranda de 1947 a 1955. O empresário americano partiu em busca 

de boas propostas e ótimos produtos. Moshito confidenciou-me que o cérebro, 

duas pernas e, pelo menos um dos braços, eram da pequena notável. A nossa 

Refinaria também tem a marca dessas quarto pessoas que o Amazonas não 

pode esquecer. Uma refinaria de petróleo no centro da floresta amazônica só 

poderia dar certo se fosse trabalhado por pessoas tão geniais.

Ao projeto de Zona Franca do Deputado Pereira da Silva, somaram-se os 

esforços de Isaac Sabbá, Moysés Israel, Arthur Soares Amorim e das forças be-

nevolentes do Presidente Castelo Branco com as do Ministro e genial brasileiro, 

Roberto Campos. O Ministro fora chamado para normalizar o Brasil e fazer de-

colar um supersônico impossível de ser  vendido para um mundo que se mo-

dernizava. Roberto Campos tinha na sua inteligência divina, a vontade de fazer 

uma Zona Franca no Rio de Janeiro, para contrapor-se à Zona Franca da China, 

implantada no centro mundial do comércio. O Presidente disse-lhe que a Zona 

Franca seria em Manaus, para que não perdêssemos todo aquele território para 

o resto do mundo. Roberto Campos ainda tentou argumentar, mas sentiu que 

seria tempo perdido. Moysés Israel, Arthur Soares Amorim e Isaac Sabbá já esta-

vam ao lado do presidente, quando Roberto Campos convidou Arthur Amorim 
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para sua chefia de gabinete. O Céu, então, comemorou mais uma vitória. Rober-

to Campos morou na casa de Arthur Amorim quando foi fazer seu doutorado 

em economia, nos Estados Unidos.

Há dois meses, Moshito, intimou-me a levá-lo até a casa do nosso Prefeito 

Arthur Virgílio Neto. Era um sábado à tarde, o Prefeito nos esperava para ouvir 

as aulas sempre produtivas do Sr. Moysés. O Arthur o tratava como um se fosse 

uma autoridade nacional. O Moshito puxou seus estudos, gráficos e fotogtafias 

para uma campanha de arborização da nossa Manaus com uma árvore indiana 

que ele já havia testado em Itacoatiara e que se chama NIM. O NIM é uma árvore 

que tem um grande poder inseticida e uma das formas naturais de combater o 

Aedys Aegypti que veio para ficar e nos enfrentar, espalhando a dengue, a zika 

e a chikungunya. O prefeito ficou com os estudos do Sr. Moysés e surpreendido 

com mais uma aula de conhecimento do nosso querido Moshito. A teca, o anil, 

a juta, o açaí, o nim, o pinhão manso, os peixes, suas carnes, peles e couros, são 

riquezas que o interior ainda pode trabalhar e dar vida boa, com segurança, 

educação e saúde para suas populações. Às vésperas da partida, o Sr. Moysés, 

andava debruçado, doze horas por dia, na formação de um novo cluster para a 

castanha do Brasil, pois o Mercado chinês, que ele prospectara, estava exigindo 

uma grande produção.
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O Moshito mudou-se! Foi para um patamar superior e, de lá, nos inspirará 

para sermos grande como um dia ele foi e que, agora, aos noventa e dois anos, 

viu que ainda poderia espalhar suas sementes de inteligência e bondade.

Roberto Caminha Filho, economista e secretário sem pasta do Sr. Moysés Be-

narrós Israel, o Moshito, na FIEAM.
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GOVERNO APLICA R$ 6,2 BILHÕES EM ESPORTES NOS ÚL-
TIMOS QUATRO ANOS(*)
Publicado em 17 de agosto de 2016.

O Brasil das expectativas criadas a partir dos camarotes da TV GLOBO, mon-

tado ao lado do Parque Olímpico, seria um país que ficaria dentro do Top Ten 

(Top 10) e muito longe daquele que encerrou o dia 15 de agosto, no quadragési-

mo lugar. No dia 16 de agosto de 2012, às 10:18 horas, escrevi o seguinte:

• para que Ministério se temos o C.O.B.?

• para que C.O.B. se temos Confederações?

• para que Confederações se temos Federações?

• para que Federações se temos clubes?

• para que clubes se temos milhares de pais e Associações de Pais de Atle-

tas?

• para que atletas se a partir do C.O.B., os recursos não chegam aos clubes, 

técnicos e atletas?

Estamos na última semana dos Jogos Olímpicos do Rio e o que vemos? Um 

Brasil repleto de atletas despreparados para enfrentar os brasileiros, cheios de 

expectativa por um número de medalhas que está muito longe de ser aquele 

para o qual os heróis foram treinados para ganhar. Uma lástima!

Badmington, vela, judô, basket, ginástica, natação, saltos ornamentais, polo 

aquático, rugby, handball, remo, arco e flecha e tiro ao alvo. Foram alguns espor-
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tes em que o Brasil mostrou que não estava preparado para enfrentar potências 

como Coréia do Norte, Venezuela e outros.

O que foi feito do recurso tão bem retirado do povo e entregue ao Estado 

brasileiro? Foi dividido entre entidades que há décadas empregam mal o di-

nheiro que deveria chegar ao atleta e na maioria das vezes não chega.

Vá ao Mercado Público da sua cidade e pergunte: onde são feitos os atletas 

brasileiros?

• No C.O.B.

• Nas Confederações

• No Ministério

• Nas Federações

• Nos Clubes

O Professor, educador e Senador Jeferson Peres, explicava em suas aulas, 

que todas as vezes em que você sentisse dúvidas sobre o que estava acontecen-

do com o seu povo, perguntasse ao povo, no Mercado Público, não no mercado 

em que a economia trabalhava. No Mercado Público estão todas as faixas de 

renda e de cultura e no Mercado Público ninguém mente. O Brasil sabe que 

tudo é feito nos clubes. E os clubes recebem algum? Como dizemos no What-

sApp: KKKKKK   KKKKKK KKKKK.
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O mundo inteiro sabe que os esportes são feitos nas escolas, nas universi-

dades e nos clubes. O que o mundo precisa aprender é que no Brasil os esportes 

são feitos pelos geniais “cartolas” do C.O.B., das Confederações, das Federações 

e os Clubes e atletas que façam bingos, rifas, concursos de Misses e toda a sorte 

de sorteios proibidos para que os treinamentos e treinadores sejam pagos para 

continuarem a trajetória de seus filhos e educandos. Os chefes da “Famiglia Fu-

tebol” já não saem do Brasil e outros repousam em New York, de tornozeleira, e 

sem sair do apartamento. Eles veem o Pepe, o supergorila do Central Park, mas 

das janelas dos seus milionários quartos.

Enganem, continuem enganando, sempre enganando, Fraudadores Fan-

tásticos. Um dia um Sérgio Moro baixará pelo Maracanã, Maracanãzinho, Enge-

nhão e fará com que certos “cartolas” que fizeram milhões de brasileiros chorar, 

engulam milhões e milhões de litros de lágrimas em verde e amarelo.

Essa Olimpíada já passou e o povo brasileiro voltou a dar um show de cida-

dania. O mundo já sabe quem somos nós. Eles já têm certeza de que precisa-

vam.

Que cheguem as novas tornozeleiras!

Roberto Caminha Filho, economista, lesado por uns poucos, continua acredi-

tando no nosso Brasil.
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FUTEBOL BRASILEIRO: O AMAZONAS É O CULPADO
Publicado em 02 de setembro de 2016.

Pronto!

Estava faltando eu ver uma asneira dessas. O André Rizek, o melhor da Glo-

bo, sendo contra o jogo da seleção brasileira de futebol, em Manaus, contra a 

Colômbia. Os “mais brasileiros”:  Fernando Duarte, da BBC BRASIL, o Garam-

bone, mais moderado, juntamente com o super brasileiro Eraldo Leite, Globo, 

determinaram que é de pouca brasilidade jogar em Manaus.

Como que um jogo tão importante, onde a torcida pode influenciar, vai ser 

jogado em Manaus?

Porque Manaus ainda é do Brasil, jumentos! E nunca torceu contra a nossa 

seleção, como outros estados, que até garrafas lançaram, e que se sentem os 

detentores da Carta de Alforria do canarinho.

Os excrementos do que um dia foi o futebol brasileiro estão aí. Totalmente 

patrocinados pela crônica esportiva do sul e sudeste do Brasil, onde esses ge-

niais apresentadores, pontificam como os “Cremosos”.

Fernando Duarte, luminar da BBCBRASIL, não teve a oportunidade de as-

sistir ao jogo Brasil 2×1 União Soviética, Copa do Mundo de Futebol de 1982, no 

Estádio Sanchez Pizjuan, em Sevilha, Espanha. Ao descermos do ônibus, ao lado 

do estádio onde o jogo seria realizado, nós, os amazonenses, tão acostumados 
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ao calor, pensávamos haver descido na Casa do Capeta. A temperatura local 

era de quarenta e cinco graus Celsius. O Fernando Duarte não está a serviço da 

BBC. A BBC é muito chegada à ética. O Fernando Duarte deve ser mais um a 

distorcer as coisas do futebol brasileiro e a colocar a culpa, apenas, no Ricardo 

Teixeira, ou no Del Nero. Fernando, você disse que está na Inglaterra há quinze 

anos. Faz calor em Londres? As praças são invadidas pelas pessoas para usarem 

as águas dos chafarizes? Deixa de baboseiras, Fernando! Tu és mais um retarda-

do do futebol brasileiro a quem, por qualquer indicação, foste presenteado com 

um microfone e ganhaste o direito de espalhar a santa ignorância brasileira pelo 

mundo. Quando o assunto for futebol, deixa com o Tim Vickery, o titular da BBC. 

O Tim sabe tudo e vocês são infantis perto dele.

Eraldo Leite, Global, como foi escrito abaixo do seu nome, és um debiloide, 

o Amazonas ainda é do Brasil e nós não ajudamos em nada para que o fute-

bol brasileiro fosse esse dos 7×1, reconhecido internacionalmente. A culpa é de 

vocês, da Globo, principalmente, que arrendou os ultrapassados treinadores e 

preparadores para as suas intermináveis entrevistas. Enquanto isso, a Alemanha 

treinava e estudava os seus adversários.

O André Rizek, que eu respeitava por sua imparcialidade nas coisas do es-

porte, saiu-se com a última do futebol mundial:

– A Copa e esse jogo deveriam ser realizados em Belém onde existe futebol 

e dois clubes no futebol brasileiro.
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– Meu bom Rizei, para que uma Copa do Mundo de Futebol seja realizada 

em uma cidade, esse local deve ter uma arena condizente com o tamanho da 

competição. Disfarça, Rizek, mas o povo amazonense tem lá seus direitos. Nós 

não construímos uma arena, construímos três. O nosso querido estado do Pará 

optou pela não construção dessa arena. A Arena da Amazônia é a melhor arena 

do Brasil e você deveria visitá-la. É sua obrigação conhecer as arenas do Brasil. 

Eu também posso dizer que o Templo do Futebol mundial, onde todos gosta-

riam de estar, era o Maracanã, de 200.000 torcedores e cara de Catedral do Fu-

tebol. Deixaram vir para 125.000 e agora para 78.000 expectadores. Que coisa 

feia! A primeira fila levanta e as últimas são obrigadas a levantar para não serem 

impedidas de ver o espetáculo. Na próxima remodelação, o Maracanãzinho ul-

trapassará o Maraca em número de expectadores.

Façam tudo o que vocês ainda não fizeram para cavar o buraco em que o 

futebol brasileiro está metido, mas não nos coloquem como culpados de nada. 

O paulista e super brasileiro Nabi Abi Chedid comprou a vaga do Nacional Fute-

bol Clube e nos tirou da primeira divisão. Vocês, a crônica imparcial do mundo, 

consentiram. É difícil voltar. O Pará também não voltou e o futebol brasileiro sai 

do Brasil, todos os dias, sob os olhares complacentes de vocês, pelas sanfonas 

do Tom Jobim e de Guaraulhos. O Centro-Oeste e o Nordeste estão prestes a 

acompanhar o Norte na ausência do mapa do futebol brasileiro. O Campeonato 

Brasileiro, Série A, começa como A e termina como Z. Os timinhos que por aqui 

ficam, ainda poupam jogadores de um jogo de Copa para um de Campeonato.
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Retardados, vocês assistem o Barcelona, o Madri, o Bayern, a Internazio-

nale, ou os Manchesters pouparem jogadores? Poupar jogador só tem sentido 

aqui, e por vocês.

Roberto Caminha Filho, economista, nacionalino, odeia esses oportunistas com 

direito a câmeras e microfones.
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UM INSTANTE, MAESTRO!
Publicado em 14 de setembro de 2016.

Durante os anos 70, a televisão brasileira tinha um programa de auditório 

apresentado pelo Flávio Cavalcante: Um instante, Maestro!

Era um artista que conhecia muito da música popular brasileira, mas muito 

longe de ser um maestro, ou de fazer qualquer bom maestro da época, parar 

por um instante. Lírio Panicali, Erlon Chaves, Karabitchevski ou o espetacular 

Radamés Gnattali, se ouvissem alguma coisa como o bordão do Flávio, o mata-

riam ou morreriam de ódio.

Os maestros que me perdoem, mas aquele que dirige a Seleção Canarinho, 

há dois jogos, ainda não pode ser considerado um maestro do futebol brasileiro. 

Adoramos o treinador Tite, em uma única semana, não querer inventar como 

seus conterrâneos gaúchos. O Daniel Alves apenas jogou e fez as jogadas que 

vemos todas as semanas serem usadas pelo ala do Barcelona. O William, sacri-

ficado, apenas permanece na direita, segurando qualquer jogada dos andinos 

nas nossas costas.

O craque Marcelo fez e repetiu as dezenas de jogadas que faz há dez anos 

como titular do Real Madri, um dos melhores times do mundo de todos os tem-

pos. Ser titular do Real Madri por uma década é coisa para Di Sthephano, Puskas 

e outros anjos. O Casemiro, dono do jogo em Manaus, não deixa ninguém jogar 

e sai jogando como se o meio do campo fosse só dele. Ele faz o mesmo papel 
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escrito para ele no Real Madri. O Neymar, um craque do nível de Pelé, Garrincha 

e Nilton Santos, atrai para si a crônica que quer aparecer e os arquibaldo que se 

sentem driblados. É um Pelé! A chegada de quem sabe escolher seus espaços 

em campo, fez com que ele crescesse, juntamente com o Gabriel Jesus.

A Seleção Canarinho é o lugar em que todo peladeiro e craque brasileiro 

não precisa estar, basta se sentir nela. Aí começam os nossos problemas. Os “in-

dirigentes” da CBF, de uns tempos para cá, meteram nas cabecinhas ocas, que 

treinador do Brasil deve chegar do Rio Grande do Sul. Vejamos: Falcão, Dunga, 

Felipão, Tite e devo lembrar de outros. Então, vamos às preocupações: Paulinho, 

é uma unanimidade brasileira por não jogar nada. Invenção do Felipão e do 

Tite. Giuliano, invenção gaúcha do Tite. Saiu do Grêmio e foi para o Zenit. Taison, 

invenção do Tite que saiu do Brasil de Pelotas para o Internacional de Porto Ale-

gre. Alisson, goleiro do Grêmio que fez um pit stop na seleção para chegar na 

Roma. Famoso por haver colocado uma bola que iria para fora, para dentro do 

gol. Um metro e noventa e cinco centímetros de ineficiência. Ainda não apren-

deu a sair do gol e está sempre a dois centímetros do erro. Faltaram dois centí-

metros para ele pegar a bola do Marquinho, no gol contra para a Colômbia. Se 

esticasse a perna, sobrariam cento e vinte centímetros. O gol foi bem abaixo do 

lugar onde eu estava.

Ainda não estamos classificados. Os andinos estão jogando muita bola. O 

tempo em que tirávamos Colômbia, Peru, Venezuela e Equador quando quería-

mos, passou. O bobo no futebol é aquele que acha que os bobos ainda existem. 

Uma seleção brasileira não pode jogar, ou entrar em campo, com Alisson, Pauli-

nho, Giuliano e Taison, pura invenção do gauchismo.
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Lucas Lima no banco e Paulinho se espremendo pelo campo. Alisson jo-

gando e todos os goleiros da Série A se contorcendo da mediocridade do titular. 

O acreano, goleiro, herói e campeão olímpico, Wéveson, é muito superior. Onde 

o Tite colocou o dedo de treinador brasileiro, vimos um ponto fraco do nosso 

timão. Douglas Costa, William Arão, Philipe Coutinho e outros craques, no alam-

brado, apreciando Paulinho, Taison, Giuliano e Alisson, no campo.

Vamos aguardar para as palmas ao bem-sucedido Tite dessas duas parti-

das. Se não inventar, o que é muito difícil em um gaúcho, levará a nossa seleção 

muito bem até o final das eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol. Na Copa 

do Mundo, a coisa passa a ser dos profissionais, dos Papa-Copas: os alemães, os 

italianos e os ingleses. O Pepe Guardiola, espanhol e gênio, é o meu preferido. O 

Mourinho, apesar do idioma, é muito diferente dos brasileiros e não suportaria 

uma semana de críticas, de quem ele acha, e tem certeza, que não sabe nada 

de futebol, apesar das cinco copas. O Jürgen Klinsmann também é uma ótima 

opção.

Roberto Caminha Filho, economista e nacionalino, não aguenta treinador que 

quer uma família antes de uma equipe.
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SEQUESTRARAM O MARACANÃ
Publicado em 02 de março de 2017.

Levaram o Brasil!

Os meliantes, de altíssima periculosidade e que lotam as penitenciárias de 

Brasília e de Curitiba, fizeram o serviço como ninguém imaginaria.

Transferiram a Petrobras, entregaram o BNDES, jogaram o FGTS para pe-

ruada, remeteram os Correios para endereço inexistente, explodiram a Nucle-

bras e sequestraram o Maracanã. Coitado do Maraca!

Saí da minha Manaus para assistir o meu Mengão estraçalhar o Vasquinho. 

Triste iniciativa. A pretexto de torcer pelo melhor do mundo, fui ver o novo Ma-

racanã. O Flamengo perdeu para o outro e o Maracanã, templo do futebol, onde 

todos os craques do mundo gostariam de jogar, perdeu sua imponência.

O Maracanã é um estadiozinho chinfrin, igual aos piores do mundo que já 

fizeram olimpíadas e campeonato mundial de futebol. Eu não conheço pior. Os 

estádios que eu conheci e que fizeram os dois maiores eventos da Terra, deixam 

o nosso Maracanã no chinelo. Se o torcedor da frente se levantar, para ver seu 

atacante driblar e partir para dentro do gol, acabou o jogo, porque você não vê 

mais nada.

O dia que quiserem fazer uma modernização na nossa Arena da Amazônia, 

eu não titubearei, irei fazer protesto com cara pintada, na Praça São Sebastião. O 
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Maracanã é uma esculhambação. Os gênios que diminuíram o Templo, tiraram 

a sua imponência e deixaram os craques do mundo sem vontade de visitá-lo, 

levou sua pá de cal nesta última administração carioca. Afastaram o Mengão do 

seu estádio no Campeonato Brasileiro de Futebol e arrasaram o campo daquele 

que foi o maior estádio do mundo.

O Brasil da bola e o mundo estão perplexos com o que deixaram fazer com 

o nosso Maracanã.

O Bom Dia Brasil jogou uma cortina de xixi nos maus tratos ao Maracanã, 

tentando esculhambar com os outros estádios. A nossa Arena e muitas outras 

estão ótimas para a prática do futebol, o que não podemos dizer do Maracanã. 

O campo só tem areia, e, se duvidar, mais do que a sujíssima Copacabana. O que 

fizeram com o Rio?

Deveriam fazer uma prisão nas Ilhas Cagarras, em frente de Ipanema, peni-

tenciária linda, toda no vidro, tudo dentro: champanhe, pães, embutidos, quei-

jos, sucos e depositarem com todo o cuidado, seus últimos governantes cario-

cas. Prisão perpétua, olhando o tempo todo para a cidade que todos adoram e 

que eles tentaram explodir.

O Rio é sempre lindo, a praia, o mar azul

Tudo isso que o Tom já cantou nas canções

Ah! Como é bom…

Roberto Caminha Filho, economista e nacionalino, detesta aqueles que rou-

bam o Rio.
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EI MINISTRO, SEGURE A ONDA
Publicado 10 de março de 2017. 

Aconteceu de tudo nas celas dos nossos presídios. Fomos notícia no mun-

do e o Papa Chico voltou a rezar aquela oração tão conhecida nossa, que tradu-

zida para o português, diz mais ou menos o que o povo entende como:

O Pau que bate em Chico. É o mesmo que bate em Francisco.

Acordava, sem dormir, às 02:00 horas e começava a assistir o mundo nos 

assistindo e opinando. Enfim, vi uma coisa que nos interessava. O Ministro Ca-

reca iria mandar a Força Nacional para Manaus. O Careconi desceu em Manaus 

acompanhado de um discurso de duas horas onde eu procurava o que enten-

der, e nada, mas nada mesmo.

Mataram mais umas dezenas na pacata cidade de Boa Vista e o Careconi 

esperou mais umas horas para entender que a coisa poderia se estender para o 

Brasil. No Norte, por mais brasileiros que sejamos, os sulistas continuam pecan-

do e achando que são mais iguais do que nós.

Aquele discurso do Careconi deveria ser para a entrada do Complexo do 

Alemão ou para os quebra-quebras de São Paulo. Ele na frente da turba, falando 

por megafone.
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O efeito da suprema leseira visto dos corredores dos nossos shoppings é 

devastador. O Manauara está sem movimento e fechando às 21:30 horas. A par-

tir das 18:00 horas o movimento inverteu e é hoje decrescente. O povo está sem 

dinheiro e sem segurança. Senhor Ministro, quando falares em Força Nacional, 

mostra a Força Nacional. Desça com cinco ou dez aviões lotados de soldados, 

bem armados, dispostos a fazer o que deve ser feito contra os inimigos.

A Venezuela, que enfrenta a terrível crise de papel higiênico, se resolver 

nos invadir pela Cabeça do Cachorro ou pelo Pico da Neblina, não entenderá o 

discurso do nosso educado Careconi e fará um buraco nos dois estados amea-

çados por detentos. O inimigo deve saber que as nossas forças são fortes e des-

providas de leseira. Eu imaginei o ministro Churchill defendendo a Inglaterra e 

o mundo do Adolf, com aquele discurso patético do Careconi. Seria melzinho na 

chupeta para os alemães, que só teriam moleza em 2014, no Brasil.

É só passear pelos shoppings de Manaus para constatar que a atividade 

econômica está fortemente afetada pelo desserviço prestado às duas cidades 

atingidas pela violência das penitenciárias, pela conversa fiada e pelo lero-lero 

do nosso educado ministro da injustiça.

Por favor, Senhor Ministro, não tente agir no sul como agiu no norte. Se a 

coisa pegar em São Paulo, Rio ou Minas, com as celas repletas dos mais perigo-

sos políticos e dos mais inocentes bandidos, o Brasil pegará fogo.
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O Papa Chico, o melhor dos papas desde João Paulo II, poderá rezar à von-

tade, ralar os joelhos, afogar o nasal com lágrimas e a comunicação com o Céu 

ficará mais difícil que a internet de Manaus. O meu professor no Colégio Esta-

dual e meu colega brilhante na Faculdade de Economia, criou um slogan que 

jamais será esquecido para o caso, conhecido como “Pau neles, Botine

Pau neles, Botinelly!

Roberto Caminha Filho, economista, chora ao ver o movimento dos 

nossos shoppings.
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PELOS BARES DA CIDADE
Publicado em 20 de março de 2017.

Há uns poucos anos falávamos que estava chegando o final de semana e o 

tédio. Os passeios eram dentro das lanchas e praias que ficam perto de Manaus 

e vizinhas do Tarumã e Ponta Negra. Os mais abençoados iam para as terríveis 

pescarias. As pescarias eram acompanhadas por um outro barco com parte da 

produção das fábricas de cerveja que existiam na nossa “Manô de encantos mil”. 

As nossas fábricas não eram suficientes para os pescadores e eles ainda iam 

para os supermercados em busca das mais procuradas marcas mundiais. As 

americanas, as mexicanas, as holandesas, as alemãs, as dinamarquesas e até as 

peruanas. Antarctica, Brahma, Corona, Quilmes, Skol, Stella Artois, Sab-Miller, 

Heineken, Carlsberg, Kirin e outras bebidas espirituosas. Um fim de semana de-

dicado a acabar com o álcool do mundo. O barco do Tio Hiram, Coimbra e Edson 

Melo eram seguidos pelas latinhas que ainda boiavam indicando o caminho dos 

“Pedros da Galiléia”.

Hoje, o nefasto ano de 2016 nos estertores, o mapa do consumo de álcool 

mudou muito, diminuindo também o seu teor etílico. Os bares da cidade estão 

dando de goleada em Copacabana e os nossos espaços rivalizam com os shows 

da Cidade Maravilhosa, em qualidade.

O Juca Henriques Sêmem, o nosso Ricardo Amaral, sempre nos coloca na 

linha de frente com atrações do tamanho de Diogo Nogueira, Maria Bethânia, 

Martinho da Vila, Mart’nália, Jorge Aragão, Fagner e outros Sinatras tupiniquins.
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Os nossos bares, ricos em atrações, passaram a oferecer todos os tipos de 

bebidas, notadamente o vinho, também de todos os países que os produzem 

e com uma forte preferência pelos portugueses. Eu gozo de alguns novíssimos 

experts quando exagero em dizer que todos os finais de semana, em que estou 

no Champs Elisée, procuro ardorosamente um ser respirante que diga:

– Traz um vinho português! Até hoje não vi um portuga pedir um Periquita, 

Magriço ou Pêra Manca.

A minha Manaus, durante os fins de semana, extrapola no bom gosto das 

bebidas e dos ritmos que lotam seus bares.

O Bardot apresenta a qualidade total da Márcia Siqueira, do Kokó Buarque 

de Holanda, Tiozinho e Pajé, o Buteko da Piscina vai de Marcio Cigano, João Vic-

tor e Rodrigo e do Dj Anderson Mix. O espetacular Caldeira, da minha infância, 

cheio de refrescos de maracujá, caju e buriti, hoje, oferece todas as bebidas do 

mundo e os melhores acordes do samba, com os meus mestres do “Fino do 

Samba”. São uns craques. O Gargalo apresenta Darlen Pimenta e Daniel Trinda-

de. O Sr. Garrafas manda de Afonso Rodrigues, o internacional, além de Carlão, 

o Carlos Braga.

A Luciana Sabor a Mi exagera no bom gosto. Ela coloca para a sua seleta 

clientela o Multi-Voice Felício. O Felício é um fenômeno da música mundial no 

coração da Amazônia. É de ficar com queixo caído e virado para o “Star”. O Felí-

cio sobra para qualquer bar, restaurante, casa de show ou teatro do nosso Brasil.
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Aquele tempo em que ouvíamos que nada existe em Manaus, parece ha-

ver ficado muito para trás. Se você estiver com o bolso bem comportado, sendo 

cliente do Banco do Palocci, da consultoria do Zé Dirceu, da Construtora do Mar-

celinho ou do Ministério da Propina, também criado por ele, Manaus é uma fes-

ta. Sendo um agraciado por quaisquer desses cristãos e com uma maravilhosa 

ao seu lado, você certamente acabará no Céu, fazendo um pit-stop no Aphrodite 

ou no Nirvana, que são do mesmo nível das cinco estrelas da Barra da Tijuca ou 

da Zona Rosada da Cidade do México.

Roberto Caminha Filho, economista, bebedor de suco de limão, está impressio-

nado com os bares da nossa cidade. Volta, João Nogueira!
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MANAUS, MANAUS, MANAUS, DO PIPIRA
Publicado em 30 de março de 2017.

Estávamos esperando Papai Noel, mexendo uma feijoada. O Chico Preto, 

pai do deputado, senta e puxa uma conversa animada. Ele tem vergonha de 

dizer que fez a primeira propaganda da Samsonite em Manaus. Estava namo-

rando com a mais linda das Socorros e resolveu folgar, tirando graça com outras. 

O Chico até hoje é um octogenário bonito. A mais bela, invocada como poucas, 

esperou o nosso ídolo chegar e lá da cobertura lançou a mala do lusitano, com 

duas cuecas e uma calça Lee, que ela achava que ele merecia:

– Nem sobe! Estão aí as tuas coisas. Só as que tu mereces.

O Chico escapou da malada, mas não escapa da lembrança, até hoje, segui-

da de um “eu me rendo”. Pedimos então para o Chico lembrar as molecagens 

do nosso grande ídolo e figura celestial, que atendia por Pipira, Pai da Pira e, de 

vez em quando, por Zulzimar Bonates. O Chico contou quatro e disse que ano-

taria outras cinco mil.
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PIPIRA E O CARNAVAL DO LUSO

O Luso abriu o carnaval com o tradicional baile “BIBA O LUSO”. Antelquir 

era o Rei Momo e tinha dois trovadores como acompanhantes: Chico Preto e 

Pipira. Depois foram aposentados e substituídos por mais dois fradinhos que 

atendem por Pinduca e Julião.

Antelquir vira para os trovadores e diz: – Está na hora de começar o baile. 

Entra no salão e começa a puxar as pessoas. Um folião engatou na traseira do 

Rei Momo e para onde o Antelquir ia o carrapato ia atrás. Aquela animação cres-

cente e tufo, uma dedada no Rei Momo. O Antelquir sentiu o toque de próstata 

e falou para o Chico avisar quem era o gaiato. O Pipira falou para o Chico que 

avisaria. Deu a segunda dedada e falou que era o carrapato. O Antelquir, do alto 

dos seus 200 quilos e 1,87m de altura, desceu a pancada no carrapato e des-

montou o pobre inseto. A festa acabou, o inseto passou férias na Santa Casa e o 

Pipira levou os donos do carnaval para outras festas.

PIPIRA X OTINHA – A LUTA DO SÉCULO

O Otinha era o maior brigador de Manaus e de Educandos. O Pipira era o 

menor e não aguentava um sopro. Entrou na União de Constantinopla, todo 

fantasiado de trovador e ao lado do Rei Momo. Sentou-se com os amigos e viu 

o Otinha querendo arranjar briga. O garçom foi logo dizendo para não ligar, que 

o brigão estava arranjando bronca e, se não conseguisse, iria embora. O Pipira 

ouviu e subiu na mesa gritando:
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– Tu que és o Otinha? Eu vim lá da cidade só para acabar com a tua marra. 

Vem fdp! O Otinha procurou onde poderia dar um cacete no Pipira, mas não 

encontrou. Foi logo dizendo:

– Eu não me meto com um cabra macho como você. Eu vou é beber conti-

go e ninguém mexe com a gente. O Otinha passou então a ser o segurança do 

Pipira. Quando o Otinha queria arranjar bronca, os educandenses lembravam:

– Olha que a gente chama o Pipira. O Otinha desconversava e morria de rir.

PIPIRA E OS DEFUNTOS DA SANTA CASA

Pipira e seus companheiros acharam de começar uma bebedeira em fren-

te da Santa Casa de Misericórdia. O anjo Pipira, depois de algumas XPTOs, disse 

que achava os defuntos do necrotério da Santa Casa os mais tristes do mundo. 

Os indigentes mereciam um final mais feliz antes de iniciar a última viagem. 

Levantou e sugeriu que eles mereciam muito mais:

– Vamos passear com os bichinhos!

Eram dois trabalhadores que estavam nas pedras, com as velas já apagan-

do. Pegaram os dois, jogaram no Land Rover do Antelquir e foram deixar na 

casa da Dona Brasia, mãe do Balark e Antonio. Pegaram na manopla de bronze, 

com três batidas fortes de acordar toda a Lobo d’Almada, o Dr. Antonio Melo, os 

Cordeiros, os Evangelistas e o Belmiro, deixaram o primeiro turista, escorado na 
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porta. A Dona Brasia, que não suportava a ideia de o Pipira namorar sua bela 

filha, foi abrir a porta e o defunto caiu por cima da veneranda senhora.

A confusão começou depois do Naldo Barbosa, o Sherlock Holmes de Ma-

naus, começar a rir sem parar, com mais um caso elucidado. Os guias da EMAM-

TUR já estavam num ônibus Ana Cássia na direção de São Jorge. Bebiam, davam 

para o viajante e pagaram na frente. Ao saltar no Batuque da Mãe Joana, deixa-

ram o companheiro, meio amarelado, escorado na janela e saíram, na certeza de 

terem feito um grande favor ao pobre operário.

Vamos esperar outras histórias do Pai da Pira, contada pelo seu trovador 

restante. Se o Chico Preto não enumerar mais três até o início do ano, mais um 

dele sairá, sem querer, claro.

Roberto Caminha Filho, economista e escritor. É fã do Pipira. Se o Chico não 

lembrar, o Amazonino lembrará.
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VITAMINAS – A FALTA QUE ELAS FAZEM
Publicado em 14 de fevereiro de 2018.

 Fui fazer meus exames periódicos e…pimba! Estou meio lascado. Faltavam-

-me duas vitaminas essenciais para o TITE me convocar para a Copa do Mundo 

da Rússia.  A primeira é a vitamina C, responsável, dentre outras coisas, pela:

• FORMAÇÃO DO COLÁGENO – que fortalece a pele, vasos e ossos, e ainda 

cura feridas.

• ABSORÇÃO DE FERRO – é auxiliar na absorção do ferro que não deixa o 

craque virar Jeca Tatu e jogar com anemia.

• TRATAMENTO DE GRIPES – debela as gripes e ainda controla as alergias 

das quais sou muito chegado.

• FUNÇÃO ANTIOXIDANTE – combate os radicais livres que podem causar 

danos às células.

• LUTA CONTRA INFECÇÕES – ajuda o Sistema imunológico a funcionar a 

nosso favor.

• PROTEGE CONTRA EFEITOS DO ESTRESSE – ajuda na performance do cé-

rebro e no sistema nervoso contra o estresse.

• AJUDA A DIMINUIR O COLESTEROL – e o meu colesterol deu alto pela 

primeira vez. Veio, então, aquela pergunta cruel… Por quê? E o espelho não tem 

dó – Comes mais que deves.

• REGULAM OS NÍVEIS DE AÇÚCAR EM DIABÉTICOS – dessa, ainda estou 

fora.
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• MELHORA NOS SINTOMAS DA ASMA – também estou fora. Aos sessenta e 

cinco tudo que você não teve aos catorzes, o organismo poderá te mostrar agora.

Resultado: Vou tomar o velho e cansado Redoxon 2 gramas e as azedinhas 

e gostosas acerolas, camu camu e araçá-boi.

A segunda vitamina que o meu exame cobrou foi a vitamina B-12. Essa é de 

uma importância que pode acabar com a minha convocação e provocar o corte 

para a Copa. O médico mandou manipular a bendita e obrigou-me a tomar uma 

robusta dose pela manhã. Segundo o Dr. Drauzio Varela, a carência da vitamina 

B-12 é causa de anemia acompanhada ou não por dificuldades para andar e for-

migamentos de distribuição simétrica, principalmente nas pernas, pés e mãos.

Estou escrevendo isso porque lembrei das Olimpíadas de Barcelona e da 

importância do nosso INPA na nossa sociedade.

O nosso craque Eduardo Piccinini estava dentro de um grupo de nadado-

res que foi convidado por uma doutora, para participar de uma pesquisa sobre 

vitamina A, em grupos da nossa região. Soubemos que a Vitamina A, também é 

responsável pela explosão nos atletas de velocidade. Resultado: o nosso craque, 

a vinte dias dos jogos, com carência da vitamina A, e não podia tomá-la por in-

jeção. Era doping. A doutora exigiu que fôssemos atrás de buriti e entupíssemos 

o Piccinini com o suco da preciosa fruta. Era o que o craque queria. Saía do trei-

namento no Nacional e ia no Sr. Raimundo, no Boulevard Amazonas para o cruel 

sacrifício de tomar dois copos por dia. Ele tomava seis ou sete. Uns dois dias 
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antes da viagem, passamos pelo INPA e a doutora, inteligente, simpática e pro-

fissional de gabarito, colheu o sangue e nos mandou o resultado por telefone. 

Ela ficara espantada com a melhora do Piccinini e se dependesse só da vitamina 

A, o amazonense seria o campeão olímpico. Faltou dizer para a bem formada 

doutora, que o único país que leva meninos de dezessete e dezoito anos para os 

Jogos Olímpicos, é o nosso Brasil. O Piccinini foi o oitavo do mundo. Daqueles 

oitocentos atletas, cuidados e mantidos por seus países como uns cavalos de 

corridas, dentro do mais rigoroso controle, ainda existia um, que às vésperas 

dos Jogos, acusava carência de vitamina A. Nós, pais e avós, esquecemos desses 

detalhes com os nossos pequeninos de seis a trinta e seis anos, e a coisa pode 

pegar. Após corrigir as deficiências, a coisa melhorou muito e eu resolvi escre-

ver para que os meus amigos relembrem que ainda é preciso refazer os exames 

periódicos e que o dedinho do médico não irá insultar a nossa masculinidade e 

muito menos provocar divórcios.

Roberto Caminha Filho, economista e nacionalino, não entende mais nada de 

esporte, mas sabe que doente não pode competir.
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O HUMOR DAS FORÇAS POLÍTICAS
Publicado em 23 de agosto de 2018.

As notinhas do Facebook, Instagram e WhatsApp estão ficando pesadas a 

cada dia. Amigos de longas datas começaram a trocar palavras fortes e de baixo 

calão no Facebook e Instagram. No WhatsApp, o pau já está cantando solto, de 

todas as formas e maneiras. Boas maneiras. As mais moderadas e extremadas 

formas de democracia começam a ser encontradas a cada plim do celular. To-

dos que sabem juntar as consoantes com as vogais e aplicar alguns dígrafos, 

já têm o seu modelo de democracia e não querem nem saber onde começa o 

direito do outro amigo. O meu pai, Roberto Caminha, exemplo de político Eiru-

nepeense, detestava o tema, mas lia tudo a respeito dos nossos dirigentes.

O Dr. Roberto sempre me nocauteava quando falava do tema, nunca des-

respeitando o pensamento dos presentes à mesa em que se encontrava. O Ro-

bertão tinha um perfil de extrema-direita. Viajava dois dias para ver o Garrincha 

jogar no terceiro, e era flamenguista com cheirinho de títulos. O Garrincha não 

permitia. Na eleição em que eu votei no Ulysses para a presidência, perguntei 

sem a menor pretensão, sobre aquele que se sentiria honrado com o voto do 

tabelião. Veio um gancho de esquerda que me deixa troncho, até hoje:

– No Leonel Brizola, claro!

Alguns minutos após o nocaute, e com dois litros de amoníaco cheirado, 

consegui perguntar sem qualquer vontade de continuar a luta.
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– Por que, Cidadão?

– Porque o Brizola foi forjado na luta. O Brasil não precisa desses líderes 

feitos na sala política em que sempre fizeram suas refeições. O Brizola veio da 

terra, da luta armada, sabe o que o povo precisa e suas urgências.

Desmaiei!

– Robertinho, o povo ainda aprenderá a votar. É um treinamento, lento e 

prolongado. A vitória da democracia é mais bem ensinada pelo voleibol femini-

no do Brasil. Elas treinaram muito e venceram do Peru. Cuba estava lá no últi-

mo andar do pódio. Para chegar lá, treinaram muito, gastaram litros de sangue. 

Perderam muitas vezes e, a cada derrota, os placares eram menos elásticos. Um 

dia, no interior de São Paulo, depois de muitos socos e pontapés, o Brasil com 

perfumes e maquilagens, venceu. E gostou, deixando Cuba com aquele gosti-

nho de: “Não dá mais”. Na democracia, o povo perderá muitas vezes e, um dia, 

aprenderá com o sangue derramado pelos votos errados. Vamos precisar de 

muitos treinos nas urnas.

Um dia, estávamos almoçando na casa dele. O Lula, todo bonito, cheio de 

Rouge e pó-de-arroz, manipulando a faixa presidencial com uma habilidade de 

dar inveja. O metalúrgico deve ter treinado com afinco aquele gesto macio e 

bonito. O Cidadão amassava o seu feijão marrom e olhava por cima das lentes. 

Eu caí na besteira de perguntar:
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– E aí Cidadão! O homem está com a bola toda. O que ele pedir, o povo fará. 

O upper veio, e quase vinte anos depois, ainda morro de rir.

– Só ele não sabe que será preso e desmoralizado diante dessa mesma pla-

teia que o carrega. Robertinho, o nosso presidente só é um homem super inteli-

gente, que sabe fazer política. Nunca estudou, nunca leu um livro. Só sabe fazer 

contas de multiplicar e dividir, se for com a maquininha. Seus “cumpanheros”, 

ao contrário dele, estudaram nas melhores faculdades do mundo, têm diplomas 

de mestres e PhD. Esses mostrarão ao mundo como é que se rouba um povo 

analfabeto. Eles rasparão os pratos dos seus próprios eleitores, transferirão vo-

lumes imensos para outros países e paraísos fiscais, e esse coitado aí, que não 

sabe ver uma prestação de contas, um balanço, uma compra de bilhões, será 

enganado com títulos de todas as naturezas. Ele flutuará nas nuvens da igno-

rância e, no final, com todos os diplomados, incrivelmente ricos, esse pobre coi-

tado será preso e condenado para o resto da vida.

Hoje, aos 95 verões, invernos, outonos e primaveras, responde, sem o me-

nor espanto, quando indagado por mim:

– Cidadão, o que o senhor acha do Presidente Lula?

– Tenho pena dele. Ele já foi preso? Se ainda não foi, será! Uma certeza que 

espantava o Paulo Figueiredo. O Paulo dizia que o Cidadão era o cara que dava 

aula de conversa. Um esclarecido que sabia conversar e respeitar as pessoas da 

mesa.
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Hoje, não tendo o Paulo, e o meu pai sem a menor vontade de falar em po-

lítica, rezo com o Papa Chico e oro com o Bispo Didi Macedo, para que os meus 

amigos respeitem os limites que a democracia nos impõe.

Vamos às urnas com a gentileza do profeta.

 

Roberto Caminha Filho, economista e nacionalino, adorava a política partidária. 

Hoje, só torço pelo Brasil.
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Henrique
Peccinato

Aprendiz nível II de Físico, que em minha escala significa 

“falta muito para entregar a dissertação”. 30/49 amazonense e 

apaixonado por esportes. Um curioso por natureza e da nature-

za, acha engraçado o caminhar das formigas, e amante de ímãs, 

mas tem um certo temor de eletrodinâmica.
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PARTE II

HENRIQUE PECINATTO

MAMONAS “ASSASSINAS”
Publicado em 12 de maio de 2016.

Não, não é sobre a banda nacional de sucesso meteórico dos anos 90. Hoje 

o assunto é Física! “Ah, mas Física é aquela matéria chata da escola”. Ok, que tal 

se conversássemos sobre como o universo surgiu, ou do que todas as coisas são 

feitas, ou predizer o passado e prever o futuro? Parece mais promissor, não? De 

antemão já aviso que tudo isso é Física.

Entender a realidade do movimento sempre motivou os pensadores a en-

contrarem uma explicação sobre assuntos como “por que uma bolinha solta de 

um lugar mais alto tende a descer para um lugar mais baixo?”, ou qual caminho 

ela iria percorrer, ou mais recente, qual o caminho mais rápido? Saber como será 

a trajetória de um objeto é um dos objetivos do que chamamos de mecânica.

Voltemos aos tempos de criança. Uma brincadeira entre elas (pelo menos 

em minha infância) era tentar acertar o amiguinho com uma mamona. Uma 

criança de posse de algumas informações relacionadas à mamona (velocidade, 

massa, ângulo), uma alta capacidade de realizar contas e um conhecimento bá-

sico de mecânica, jamais perderia esta brincadeira. No momento em que seu 

amiguinho lançasse a mamona, ele saberia com exatidão onde ela iria cair, ou 

seja, conheceria o futuro. Bruxaria? Não, Física.
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“Ah, mas se eu me afastar uma distância suficientemente longa ele não 

me acertará”. De fato, é verdade, bem como você também não acertará o ami-

guinho. Conforme a mamona lançada se distancia de quem a lançou, ela sofre 

diversas colisões com as pequenas partículas que formam nosso ar, de maneira 

que parte de sua energia é perdida. Além disso, existe uma força entre a Terra 

e os objetos que nela estão (e que não estão) denominadas gravidade, que faz 

com que esses objetos de massa significantemente menor sejam atraídos em 

direção ao centro da Terra. Por isso a maçã cai, a mamona pode ou não acer-

tar o amiguinho (depende de vários fatores, energia do lançamento, distância, 

dentre os quais considero de maior relevância é que a pessoa não seja míope). 

Na verdade, esse é o principal motivo da existência dos computadores, calcular 

trajetórias, tanto para atacar quanto para se defender, mas não de mamonas.
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O CERN DAS COISAS
Publicado em 09 de junho de 2016.

Viajemos outra vez no tempo. Desta vez, um homem da era moderna (pode 

ser deste século) entra numa fictícia máquina do tempo com uma missão: en-

viar um presente que represente a evolução da humanidade para as primeiras 

formas de Homo sapiens. O que ele escolhe? Um relógio! Mas não um relógio 

qualquer, um relógio automático de pulso.

Os motivos? Bom, um relógio condensa inúmeros avanços filosóficos, a in-

venção dos números e seu significado, a ideia de tempo e como quantificá-lo 

em unidades, a arte de trabalhar sofisticadamente com metais, conceitos físi-

cos como a conservação de energia (por trás disso está a base para o relógio 

ser automático), entre tantos outros, e o fato de ser de pulso nos diz que hoje o 

conhecimento está acessível à grande parte de nós.

No fatídico encontro, o estranho objeto é deixado com o Homo sapiens, e 

o homem moderno retorna à realidade. Muito intrigado com o que seria essa 

coisa, provavelmente o Homem pré-histórico receoso com o seria essa coisa, o 

analisa com cautela. No silencio ele ouve um Tic-Tac num ritmo harmonioso, e 

observa através de um vidro (reitero que ele não faz a mínima ideia do que seja 

um vidro) uma pequena haste se movimentando. Este é o exato momento em 

que seu instinto avançado de defesa entra em ação. “Como pode um negócio se 

movimentar assim?” Sem entender o que se passa e talvez com medo (este, a 

meu ver o real motivo), nosso ancestral tenta eliminar seu “inimigo” acertando-
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-lhe uma pedra. O que ele vê? Que seu “inimigo” não era tão forte assim. Vários 

pedacinhos se espalham, e o antes “inimigo” se torna alvo de muita curiosidade.

Observa-se que esses pedacinhos são os constituintes desse objeto, e com 

uma análise mais de perto e talvez mais uma ou duas pedradas, é possível ver 

que estes pedacinhos estão interligados e esse arranjo faz a haste se movimen-

tar. Eis o primórdio entendimento de como funciona um relógio, porém enten-

der para que ele serve é mais complicado.

Nossa viagem ao tempo termina aqui, mas a semente da ideia de que que-

brar coisas para saber como elas funcionam parece ter florescido e dado bons 

frutos. Parece-me também que saber como as coisas funcionam é um bom pas-

so para saber para que elas servem.

Sob o mesmo princípio que opera o LHC, o Grande Colisor de Hádrons (Lar-

ge Hadron Collider), administrado pela Organização Europeia para a Pesquisa 

Nuclear, CERN. É grande mesmo, pois este colisor cuja forma se assemelha a 

um anel, tem uma circunferência de quase 27 Km, sendo considerado o maior, 

mais moderno, mais sofisticado equipamento construído pelo homem. Mas 

neste caso não estamos falando de colisões entre relógios, e sim dos pedaci-

nhos dos pedacinhos dos pedacinhos (assim várias vezes), que chamamos de 

próton (neste caso específico é o próton, mas existem muitas outras partículas 

tão pequenas quanto), que é um hádron (por isso o “H” no LHC).
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Próton é uma das partículas fundamentais (bem como os elétrons e os 

nêutrons) e se localiza no núcleo de um átomo, tendo sua quantidade em cada 

núcleo atribuída a existência dos diferentes tipos de átomos, ou seja, se há um 

próton no núcleo, este átomo é de Hidrogênio, dois, de Hélio, e assim sucessiva-

mente.

Quando nosso ancestral acertou o relógio com a pedra, viu-se que se parti-

ra em algumas partes. Se tivesse acertado o relógio com muita força, certamen-

te iriam aparecer mais pedacinhos. Extrapola-se isso ao extremo com os prótons 

no LHC, onde são acelerados em direções opostas até atingirem uma velocidade 

que seja muito próxima a da luz! Por isso é necessário ter dentre outras coisas, 

um comprimento tão longo. Com uma colisão dessa magnitude, observa-se que 

os prótons também são formados por outros pedacinhos ainda menores, e um 

dos principais objetivos da criação deste equipamento é justamente encontrar 

uma partícula que foi teorizada ser a responsável pela massa das coisas, o bóson 

de Higgs (na verdade há um forte indicativo que a detectaram, e rendeu até um 

Nobel de Física em 2013 para Peter Higgs, um dos cientistas que a previu).

Outras infinidades de pesquisas têm sido feitas nos diversos detectores do 

LHC, com os mais diversos objetivos, e desde a invenção dos aceleradores de 

partículas, muitas das tecnologias ali criadas chegaram ao público geral, dentre 

elas a internet. Como os dados dessas colisões são extensos, são necessários 

muitos cientistas para analisá-los e o e-mail fora criado para esta finalidade. Re-

centemente uma fuinha (isso mesmo, uma fuinha) no auge de sua sapiência, 

roeu um dos cabos que fornecem energia ao LHC, interrompendo o funciona-
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mento de um equipamento de 7 bilhões de dólares. Talvez estivesse tentando 

derrotar seu “inimigo”, mas infelizmente veio a falecer.

Por fim, vimos alguns dos inúmeros percalços para poder saber de que as 

coisas são feitas, e consequentemente como são feitas, mas a humanidade já 

avançou muito nesse assunto, e com investimento em pesquisas e em recursos 

humanos é uma questão de tempo o “relógio” estar montado, e então ter mais 

uma forma para entender o “para que”.
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ENTREVISTA COM O ELÉTRON
Publicado em 07 de julho de 2016.

Entrevistador: Olá, boa noite. Hoje no programa De Frente Com a Quântica 

o entrevistaremos, que é uma entidade muito difícil de localizar, é onda e partí-

cula, responsável direto pela existência e estabilidade dos átomos e consequen-

temente da vida humana e talvez extraterrestre. Seja bem-vindo ao programa, 

Senhor Elétron!

Plateia: Aplausos.

Elétron: Um boa noite a todos, é uma satisfação imensa estar em seu pro-

grama…olha lá o que você vai perguntar.

Plateia: Risos.

Entrevistador: Senhor Elétron, para começar, você poderia nos contar um 

pouco de sua vida? Suas origens?

Elétron: Sobre minhas origens não tenho como falar muito, ainda é um fato 

bem obscuro de maneira geral, mas o que posso adiantar é que até o presente 

momento eu sou uma partícula elementar, ou seja, sou feito de mim mesmo! 

Permita-me explicar melhor.
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Imagine uma barra de ferro, por exemplo. Nela a priori estão átomos de fer-

ro arranjados em uma determinada estrutura. Porém, se fizermos uma análise 

mais detalhada, é muito provável que encontremos algumas impurezas, que 

são átomos diferentes dos de ferro. Portanto, rigorosamente nossa barra de fer-

ro não é só de ferro. Mas e os átomos de ferro? Sabemos que em um átomo de 

ferro há 26 elétrons como eu, certamente estou desprezando os outros isótopos. 

No núcleo deste mesmo átomo há também 26 prótons e 30 nêutrons (esses são 

dados do arranjo mais estável) coexistindo pacificamente num espaço muito 

pequeno graças a uma força que chamamos de força forte . Bom, estes prótons 

e nêutrons ainda são formados por quarks, esta sim uma partícula de caráter 

fundamental.

Entrevistador: Muito interessante, Senhor Elétron. Pelo que entendi você é 

uma partícula fundamental e que está muito presente em nosso dia a dia, coi-

sa que não ouvimos falar com frequência desses quarks. Por curiosidade, você 

possui irmãos?

Elétron: Não sei se poderia chamar de irmãos, mas existem trilhões de tri-

lhões vezes alguns trilhões de partículas (e muito mais) que possuem caracte-

rísticas iguais as minhas, em qualquer tipo de átomo seja ele o mais leve como 

o Hidrogênio ou os pesadões como o Urânio, sempre há elétrons e somos todos 

idênticos. Penso que seja também interessante falar sobre uma entidade que 

me é muito semelhante, muito mesmo, tendo somente o que chamamos de 

“carga elétrica” diferente da minha, e mesmo assim o que muda é o sinal dessa 

grandeza, nesta entidade a carga é positiva e por esta razão ela recebeu o nome 
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de pósitron. Dependendo da forma que nós interagimos ambos podemos ser 

aniquilados (Plateia: Oh!), pois o pósitron é meu antipartícula. Espero que não 

tenha nenhum por aqui esta noite.

Plateia: Risos!

Entrevistador: Excelente. Você mencionou sobre suas características, po-

deria nos dizer quais seriam?

Elétron: Sim, claro. Antes de tudo eu gostaria de mencionar que uma das 

maneiras de classificar uma partícula é se ela obedece a estatística de Bose-

-Einstein ou de Fermi Dirac. Entrevistador: Somente essas duas? Elétron: Exata-

mente. A diferença básica entre esses dois tipos está na forma do Spin dessas 

partículas. Spin é uma propriedade como a carga elétrica, ou massa, e é intrín-

seca às partículas. Ele recebe um valor, que pode ser um número inteiro como 

0, 1, 2, ou pode ser fracionário como meio, três meio, e assim por diante. As partí-

culas bosônicas, isto é, bósons, obedecem a estatística de Bose-Einstein. As par-

tículas fermiônicas, isto é, os férmions, obedecem a estatística de Fermi-Dirac. 

Eu por exemplo, sou um férmion! Além de nós obedecemos a estatística padrão 

dos férmions, também obedecemos ao princípio da exclusão de Pauli, que nos 

proíbe que mais do que dois elétrons ocupem o mesmo estado quântico. Por 

exemplo, imagine uma escada apoiada num muro. Para lá do muro está o incrí-

vel mundo das partículas livres, ou seja, não estão mais ligadas aos seus átomos 

de origem. Mas essa escada não é uma escada comum, nos degraus mais baixos 

a distância de um degrau para outro é maior do que os degraus mais acima. O 
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que estou querendo dizer é que conforme você for subindo na escada, a distân-

cia entre os degraus diminui. Em cada degrau só é permitido estar dois elétrons. 

Cada degrau é um nível de energia, e quando todos os elétrons estão acomo-

dados de maneira com que ocupem o menor número de degraus, portanto o 

menor nível de energia possível, a este estado damos o nome de estado funda-

mental. Se por um acaso aumentamos a temperatura, talvez seja possível com 

que elétrons possam saltar para degraus mais altos, e o estado fundamental é 

perdido. O degrau mais alto que contém um elétron recebe o nome especial 

de nível de Fermi, é a energia máxima que o sistema possui. Se envolvermos 

um campo magnético (por exemplo) na conversa, acontece fenômenos mais 

estranhos. É possível ver que muito próximo dos degraus há outros degraus! É 

a estrutura fina. A interação do Spin com o campo magnético (por exemplo) é a 

verdadeira explicação deste fenômeno. Então, para um completo entendimen-

to de um fenômeno é necessário considerar o Spin.

Entrevistador: Que incrível, Senhor Elétron! Quantas informações você está 

nos apresentando, falando um pouco sobre seu mundo um tanto complexo.

Elétron: Eu quem agradeço esta oportunidade concedida e gostaria de en-

fatizar que isso faz parte de minhas características, e como tal, faz parte de qua-

se todas as coisas no universo. Das coisas relacionadas ao nosso cotidiano, com 

certeza. Em cada parte, que você olhar venderá elétrons, não diretamente, claro, 

mas sim através de átomos que se ligaram e formaram uma molécula que se 

ligaram e formaram outras estruturas e assim por diante.
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Entrevistador: Infelizmente nossa entrevista está se encerrando (Plateia: 

sons tristes), mas como última pergunta gostaria de saber quem foi J.J. Thom-

son? Elétron: Sir Joseph John Thomson, foi o físico que me descobriu (não que 

eu não existisse antes, apenas descobriu quem de fato eu era) e até ganhou um 

prêmio Nobel por isso em 1906. Ele encontrou a minha razão Carga/Massa e in-

ventou um modelo para o que seria o átomo. Anos mais tarde seu filho George 

Paget Thomson também viria a ganhar um prêmio Nobel de Física por provar 

que eu também posso ter o comportamento de onda. Essa é uma das belas his-

tórias da ciência.

Entrevistador: A entrevista de hoje foi com o Senhor Elétron, hoje como 

partícula (ainda bem), e foi bastante esclarecedora. Muito obrigado por terem 

assistido ao programa de frente com a quântica! Boa noite. Até mais.

Plateia: Aplausos.
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FUTEBOL, AVIÃO E PING PONG, TUDO A VER!
Publicado em 02 de agosto de 2016.

Era o ano de 1997 num 3 de Junho, Brasil e França se enfrentavam em um 

torneio preparatório para a Copa do Mundo que posteriormente viria consagrar 

a França como a campeã, e isso enfrentando o Brasil. Belo torneio preparatório, 

mas o fato é que aconteceu algo naquele jogo que talvez tenha mexido com o 

brio dos franceses, algo que fizesse com que num próximo confronto fizessem 

com que eles entrassem em campo com uma motivação extra. O fato, vou des-

crever logo abaixo.

Aos 23 minutos do primeiro tempo o jogo continuava empatado sem gols, 

e um jogador francês para impedir o avanço do Brasil no campo de ataque, co-

meteu uma falta. Era uma falta de muito longe, “seguramente vai errar ” devem 

ter pensado os franceses. Bom, a falta foi marcada e quem melhor (Zico, Neto, 

Juninho Pernambucano…) do que Roberto Carlos para cobrá-la? Ele se distancia 

da bola e com ímpeto parte para acertá-la com seu pé esquerdo como se daqui-

lo dependesse sua sobrevivência.

Era nítido! As câmeras de televisão mostravam que a bola havia passado e 

muito do ponto que os especialistas recomendam uma bola passar para ir em 

direção ao gol, a receita está pronta, mas ele não a seguiu.

Ele mirou mais de metros para a direita do último homem da barreira, se a 

bola continuasse em linha reta certamente seria um lance vexaminoso, porém 
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alguma coisa esquisita aconteceu e a bola começou a fazer uma curva para a 

esquerda conseguindo no final passar entre as mãos de Barthez e a trave. Era 

gol do Brasil, um gol da Física!

O segredo desta jogada está no fato de Roberto Carlos ter batido de ma-

neira que a bola saísse da inércia e começasse a se deslocar também girando; 

o giro é o segredo (neste caso sim, não necessariamente para o efeito existir o 

objeto precisa girar) de um efeito chamado Magnus.

Quando a bola se move ela interage com as moléculas de ar que a circun-

dam, girando, essa interação é um pouco diferente. Vamos considerar que o ar 

estava quase parado dentro do estádio. Na perspectiva de uma formiguinha 

que esteja em cima da bola, ela parece parada e o ar em movimento (como se 

estivesse indo para trás), assim como quando estamos dentro de um carro e ve-

mos um pedestre passando muito rápido por nós. No chute de Roberto Carlos 

a bola estava girando sobre seu próprio eixo no sentido anti-horário, o que faz 

com que o fluxo de ar na parte esquerda da bola se locomova mais rápido do 

que na parte direita da bola, que tem um sentido de movimento contrário ao do 

ar. Ó céus! Permitam-me tentar explicar melhor.

Imaginem uma bacia com água em nossa frente. Ao pormos uma mão na 

água e girá-la no sentido anti-horário, toda a massa de água (talvez não toda a 

massa de água literalmente falando) começa a se deslocar nesse mesmo senti-

do. Ao retirarmos a mão, vemos que a água continua seu movimento. Se puser-

mos novamente a mão dentro da bacia na mesma direção em que a água está 
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se movendo, não atrapalhamos em nada o movimento, agora se a mão for posta 

no sentido horário, ou seja, contrário ao movimento, isso fará com que a veloci-

dade da água na bacia diminua. Evento semelhante é o que está acontecendo 

com a bola. Aqui vale lembrar que o ar embora não seja líquido é também um 

fluido, e estas propriedades da qual me refiro a água são análogas para o ar, 

quero dizer, ambas fazem parte da hidrodinâmica.

Voltando para a bola, a parte que está mais veloz implica uma pressão 

menor, e a parte menos veloz implica numa pressão maior. A natureza tenta 

equilibrar as pressões, e para que isto ocorra há uma força na direção de maior 

pressão para menor pressão. A força resultante devido a diferença de pressões 

é chamada de empuxo dinâmico. Esta é a força que fez com que a bola se des-

viasse para a esquerda, já que a parte direita da bola (por estar rotacionando no 

sentido anti-horário, se estivesse no sentido horário o empuxo dinâmico teria 

a outra direção) por ter uma componente de velocidade menor, possuía maior 

pressão.

Este efeito também é um dos responsáveis por um avião voar. Devido ao 

design das asas dos aviões, há uma diferença de tamanho entre a parte de cima 

da asa e a parte de baixo. A parte de cima tem um comprimento maior (se a es-

ticarmos é possível perceber claramente) e a de baixo, menor. O ar que chega na 

frente da asa deve chegar ao final da asa no mesmo tempo, então para que isto 

ocorra o ar que passa por cima deverá estar mais rápido que o de baixo. Como já 

sabemos, se o fluxo de ar é mais devagar embaixo, significa uma pressão maior. 

A diferença de pressão entre a parte de cima (menor) e a parte de baixo faz com 
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que apareça um empuxo dinâmico para cima, ou como também podemos cha-

mar, de força de sustentação.

Neste exemplo vimos que a asa do avião não necessita girar para que o 

efeito Magnus apareça, ainda bem. O real motivo deste efeito acontecer é a di-

ferença entre as pressões.

Como podemos perceber, este efeito faz com que não somente a trajetória 

de uma bola seja desviada, como também permite que ela vá mais longe, por-

tanto, se você estiver interessado em arremessar um objeto longe, é interessan-

te que faça com que ele gire sobre o seu eixo. Assim quando você fizer aquela 

jogada incrível no Ping Pong e a bolinha toca a quina da mesa não dando chan-

ces para o outro jogador, você contorce sua mão de uma maneira peculiar e 

dando um efeito na bolinha, agora pode complementar dizendo que deu um 

efeito Magnus na bolinha.
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MANDUKA SE ESCONDE NAS SOMBRAS DO LIMÃO!
Publicado em 21 de setembro de 2016.

Cá está Seu João às margens do Rio Urubu já preparando seus equipamen-

tos para serem guardados depois de um dia de uma pesca razoável. O céu nu-

blado, como de costume, esconde um mundo que até hoje temos poucas in-

formações e a imaginação ainda é muito necessária para construí-lo em nossos 

pensamentos. De repente Seu João avista algo levantando-se no horizonte, algo 

que parece grande e muito brilhante, pois mesmo através de todas as nuvens, 

seu brilho ainda é notável e destaca-se de tudo o mais que há no céu.  

“É Manduka!” ponderou, e se lembrando da história que seu pai lhe havia 

contado sobre o jovem índio que fora expulso de sua tribo por incesto, termi-

nou de arrumar as suas coisas e começou a caminhar pela longa trilha até sua 

casa. Na lenda, o índio Manduka fora expulso de sua tribo e, como punição, não 

poderia se aproximar de sua irmã, por isso subiu aos céus, e de longe às vezes 

aparecia no céu para poder vê-la.

Conforme andava, percebeu que Manduka subia mais e clareava seu ca-

minhar. Já em casa, como que hipnotizado, continuava olhando-o imponente, 

até que observou seu pequeno filho brincando com as sombras produzidas por 

uma vela sobre a mesa da cozinha, que iluminava todo o interior do ambiente. 

Seu João aproximou-se para poder ver melhor a brincadeira de seu filho. O pe-

quenino pegou um limão e ficou circulando-o sobre as chamas da vela. Aquilo 

impressionou muito Seu João, pois pôde ver que a face do limão virada para a 

chama era iluminada, enquanto o outro lado permanecia na imensa escuridão. 
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Adicionado à brincadeira, um copo de alumínio que de mero coadjuvan-

te passou a protagonista no instante em que o garoto posicionou vela, limão 

e copo (nesta ordem) alinhados. Seu João não sabia, mas essa é a ideia por de 

trás de um evento que chamamos de eclipse lunar, que em nossa história seria 

“Manduka se esconde nas sombras do limão!”.

O copo representa Manduka (Lua), o limão, a Terra, e a chama, o Sol. Com 

isso em mente, e pondo para funcionar as memórias mais profundas sobre o 

astro, Seu João lembrou-se também que, às vezes, Manduka não aparece pela 

noite, e que quando aparece aparenta nascer em horários e formas diferentes.  

As respostas para as observações feitas estão no fato de que a Lua orbita a 

Terra e que a trajetória dessa órbita é inclinada cerca de 5º em relação a orbita 

que a Terra faz com o Sol. 

O movimento da Lua em torno da Terra faz com que todos os dias uma 

porção diferente dela seja iluminada pelo Sol e refletida para nós, sabendo que 

ela se desloca cerca de 13º para leste todos os dias (lembrando que uma volta 

completa possui 360º), e faz com que a lua nasça 53 minutos mais tarde. É esse 

mesmo movimento o responsável pelas fases da Lua. É importante dizer que 

todos os dias há uma fase diferente da Lua, sendo a Lua nova, quarto crescente, 

cheia e minguante, configurações especiais sobre as quais irei falar.

 No dia de Lua nova, a Lua se encontra na mesma direção que o Sol no céu. 

Neste ponto a face que é iluminada pelo sol está em direção contrária à Terra, 

que significa que ela nasce por volta das 6h da manhã e se põe às 18h, e por este 
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motivo não a vemos. Conforme a Lua vai se movendo, uma parte iluminada co-

meça a ser vista, até que aproximadamente 7 dias depois a metade da metade 

da Lua está totalmente iluminada para um observador na Terra. Este é o dia do 

quarto crescente, onde ela nasce geralmente por volta de 12h e se põe à meia 

noite. 

Na semana seguinte a parte iluminada do quarto crescente é cada vez 

maior, até que toda a metade visível da Lua é iluminada pelo Sol, neste dia esta-

remos na Lua cheia. Neste ponto Lua e Sol estão em posições diametralmente 

opostas. Próximo de 18h é quando a Lua nasce nesta fase, se pondo por volta 

das 6h do dia seguinte. Por fim, cerca de uma semana depois da fase cheia, a 

Lua chega à fase de quarto minguante (nasce em torno de meia noite e se põe 

por volta de meio dia), que é muito semelhante a fase quarto crescente com a 

diferença que, em quarto minguante, a parte iluminada está em descendente, 

indo em direção à fase nova, que fecha o ciclo lunar (período sinódico) em 29 

dias e 12h aproximadamente.     

As consequências desta pequena inclinação (5º) do plano orbital da Lua, faz 

com que não tenhamos eclipses em todos os ciclos lunares, pois para que haja 

um eclipse, seja lunar ou solar, é necessário que um objeto faça sombra sobre 

outro. Infelizmente ou felizmente, poucas vezes os planos se encontram, e Sol, 

Terra e Lua precisam estar alinhados para que um eclipse lunar aconteça, ou 

seja, a Lua necessita estar na fase cheia e a sombra da Terra tocar na Lua. Se a 

Lua entra totalmente na umbra da Terra, então o eclipse lunar é total, caso não 

entre, o eclipse é parcial.  
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Temos também a situação em que Sol, Lua e Terra estejam apropriadamen-

te alinhadas, neste caso a fase da Lua é nova, e então a umbra da Lua que toca 

uma pequena porção de terra em nosso planeta, que presenciará o que é cha-

mado de eclipse total do Sol. Na penumbra da Lua, o Sol é parcialmente enco-

berto, e o eclipse solar é parcial. 

Assim, Seu João sentado na varanda, continua a observar seu filho brincan-

do, matutando como narrará o conto sobre Manduka a seu pequenino depois 

de tantas descobertas, e Manduka imponente, como num ato de coragem e 

desobediência, iluminando a noite. 
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BANNNNNNNG!
Publicado em 20 de outubro de 2016.

BANNNNNNNG! Ok, acho que desta vez fomos longe demais, mas não é 

o mais longe que se possa ir. Em 1927 um padre e cosmólogo belga chamado 

Georges Lemaître, propôs que a formação do Universo (do nosso, talvez de to-

dos) tenha sido a partir de um átomo primordial. Este átomo apresentava tem-

peratura e densidade praticamente incomensuráveis, haja vista que tudo o que 

é observável hoje, desde nós, os planetas, as galáxias, matéria escura (observa-

da indiretamente), etc., estavam contidos neste átomo primordial. A partir de 

um instante, que comumente nos referimos a ele como “singularidade”, tudo o 

que estava contido neste átomo (acredito que ainda não se sabe exatamente o 

que havia dentro deste átomo) começou a expandir, como que um resultado de 

uma explosão, que é chamada de Big Bang. 

Esta singularidade diz respeito que, pelas equações, é impossível determi-

nar o que aconteceu no instante de tempo zero, o tempo em que o Big Bang 

ocorreu. É como ter uma divisão por zero, uma indeterminação, por isso que não 

é o mais longe que podemos regredir, pois por essa teoria só é possível imaginar 

milhares de anos depois, e predizer como se deu a formação do universo que 

conhecemos atualmente.

Ao se expandir o universo também passou a resfriar, permitindo que nú-

cleos simples, como o do átomo de Hidrogênio (um próton), pudessem existir. 

Posteriormente o próprio átomo de Hidrogênio, devido às altas temperaturas 
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que ainda o universo se encontrava, possibilitou que uma fração desse átomo 

de Hidrogênio se fundisse, formando o átomo de Hélio. Esse processo é chama-

do de Nucleossíntese. 

Agora temos tudo para a formação das primeiras estrelas e, no interior de-

las, átomos mais pesados são formados, que depende da temperatura em que 

os interiores delas se encontram. Porém, há um limite para isso, que é o átomo 

de Ferro, pois cada núcleo de estrela possui um limite máximo de temperatura 

que elas atingem (depende do tamanho). Portanto, há um limite de energia 

para que os átomos sejam acelerados. Assim acontece em nosso Sol, onde o 

Hidrogênio é transformado em Hélio e, nessa fusão, o átomo resultante pos-

sui massa menor que os isótopos necessários para sua formação. Neste caso, a 

massa excedida é convertida em energia e alimentam a Estrela.

Depois do elemento Ferro, não é mais vantajoso energeticamente a forma-

ção de elementos mais pesados no interior das Estrelas, e para que isso aconte-

ça é necessário que uma Estrela muito massiva venha a colapsar em uma explo-

são (as Supernovas). Nessas explosões que os elementos pesados, até o Urânio, 

são formados naturalmente. 

As Estrelas supermassivas não são tão comuns quanto as outras, isso ex-

plica a pouca disponibilidade dos elementos mais pesados no Universo, como 

podemos constatar aqui em nosso planeta. Ao explodir, a Estrela joga com vio-

lência esses materiais em todas as direções que, porventura, participaram da 

formação de outros sistemas solares, como o nosso. 
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Assim sendo, em nossa composição química possuímos restos de uma ex-

plosão de uma Supernova, que provavelmente é oriunda de outra Supernova, 

até chegarmos ao Big Bang. 
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POROROCAS DO ARAGUARI
Publicado em 16 de novembro de 2016.

Na foz do rio Araguari, região leste do estado do Amapá, irrompe um ba-

rulho ensurdecedor após um período de silêncio absoluto, que nem mesmo a 

fauna local ousava se manifestar. É a pororoca, como diziam os nativos habitan-

tes falantes de tupi acerca deste incomum fenômeno da natureza, que com um 

“grande estrondo” (este seria o significado do termo pororoca), anuncia a vinda 

de uma série de ondas que tem a possibilidade de destruir tudo em seu cami-

nho.

Uma batalha entre as águas oceânicas do Atlântico vs o voluptuoso Ama-

zonas, que diariamente disputam uma queda de braços para ver quem é o mais 

forte. A favor das águas do oceano Atlântico estão diversas forças da natureza, 

como os ventos alísios, que são ventos que convergem para regiões de baixa 

pressão, como aquelas próximas as da linha do Equador, caso da foz do rio Ama-

zonas, no Amapá. Outro contribuinte de peso é a dança das águas provocadas 

pela influência gravitacional da Lua e Sol, em que o nível do mar oscila e depen-

de da configuração entres esses astros.

A favor do Amazonas estão seus afluentes, que o abastecem e o torna (de 

longe) o rio mais volumoso de nosso planeta.

Perto da foz do rio Amazonas, o Araguari começa a sentir a influência das 

águas barrentas do Amazonas, tornando-o, dantes com águas escuras, em bar-
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rentas. Com um “túnel” de aproximadamente 25 Km de comprimento e 3 Km de 

largura, sua voluptuosa corrente de águas encontra o oceano Atlântico pouco 

acima de onde o Amazonas desagua. Entretanto, a quantidade de água que o 

Araguari (apesar de ser bastante volumoso) despeja no oceano é irrisória peran-

te o Amazonas, mas ele enfrenta com bravura a queda de braço.

Acontece que a natureza escolheu o lugar onde as maiores marés (a dança 

das águas) são produzidas justamente no litoral Amapaense. Como indicam as 

previsões, para a superlua cheia que se aproxima, pode-se ter marés em torno 

de 6,5 m. Estas são as marés de Sizígia, onde o alinhamento Sol-Lua-Terra ou 

Sol-Terra-Lua (Lua nova e cheia, respectivamente) proporciona uma maior in-

tensidade dos efeitos gravitacionais.

Sob todos esses efeitos acima mencionados, quando o nível do mar se ele-

va de modo sobrepujante sobre o Araguari, a correnteza se inverte e o fluxo de 

água passa a ser em direção ao continente. Formam-se as ondas de marés, ou 

macaréu, ou pororoca, que sobre o raso rio Araguari vai passando e modificando 

sua forma. Estas ondas de marés possuem variadas durações e alturas.

Infelizmente boa parte do que escrevi sobre o Araguari, o rio que detinha as 

maiores pororocas, já fazem parte do passado. Por diversos fatores que não fo-

ram de ordem natural, a foz do Araguari praticamente desapareceu, e com ela a 

pororoca. O alento é que outros rios (no próprio Amapá, Pará e Maranhão), mes-

mo em menor escala, ainda são passíveis de terem este fenômeno observado.
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TV: UM EXEMPLO FITNESS
Publicado em 06 de junho de 2017.

É de senso comum e estatístico que na média a população mundial tem 

sua massa corporal aumentada se comparada com anos anteriores, e isso em 

parte se deve aos avanços tecnológicos nas áreas de produção e armazenamen-

to dos alimentos. Entretanto, os aparelhos televisores vêm na contramão desta 

tendência tendo suas dimensões diminuídas com os anos e com isso sendo um 

exemplo fitness.

O bisavô dos televisores convencionais que fizeram parte de nossa infân-

cia/juventude tem sua origem no imigrante inglês tubo de Crookes. Sir William 

Crookes, na longínqua década de 1870, inspirado pelas ideias do americano 

Benjamin Franklin acerca da eletricidade poder se mover em meios que não 

fossem sólidos ou líquidos, construiu um tubo de vidro e dentro dele colocou 

um gás qualquer, porém com poucas partículas (gás rarefeito). Dentro deste 

tubo também continha um par de eletrodos (um positivo e outro negativo) que 

quando submetidos a uma diferença de potencial (tensão), fazia com que o gás 

dentro do tubo brilhasse. Crookes verificou que ao mudar o gás, a cor que bri-

lhava também mudava.

Este fenômeno gerou grande interesse por parte dos cientistas, que aper-

feiçoaram este tubo. Nomeado de tubo de raios catódicos, consistia em placas e 

fendas metálicas, onde uma espécie de raio saía de uma placa carregada nega-

tivamente (cátodo), posicionada em uma das extremidades do tubo, e ia em di-
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reção à placa carregada positivamente (ânodo) na outra extremidade, mediante 

uma diferença de potencial, no caso, uma bateria. Essa espécie de raio era que 

parecia fazer com que o gás brilhasse, e verificaram que aproximando um ímã 

ou uma carga elétrica, este raio era desviado. Concluíram então que, o que cons-

tituía este raio possuía uma carga negativa, pois o raio era atraído por cargas 

positivas e afastado por cargas negativas. Diante de todas estas descobertas, 

em 1897, o físico inglês J. J. Thomson – ele mesmo, o “pai” do elétron – conseguiu 

obter uma relação entre a carga elétrica e a massa desta partícula que compu-

nha os raios catódicos por meio de medidas precisas dos desvios que os feixes 

faziam sob ação de um campo magnético externo. A essa partícula foi dada o 

nome de elétron, cuja entrevista pode ser encontrada neste site. Com isso te-

mos quase todos os ingredientes fundamentais que constituíam os aparelhos 

televisores de antigamente.

Como o ditado popular diz que um bom filho a casa torna, um jovem ame-

ricano foi o responsável pela invenção do avô da forma dos televisores que co-

nhecemos. Mas como é o televisor que conhecemos? Por fora é uma enorme 

caixa cuja parte frontal havia um vidro que mostrava imagens (geralmente com 

bastante ruídos e alguns chiados) num comprimento diagonal em torno de 14 

polegadas. Por dentro, é um tubo de raios catódicos com um conjunto de bobi-

nas e uma tela fosforescente. O feixe de elétrons emitido pelo cátodo é ajustado 

pelo conjunto de bobinas, fazendo com que este percorra da esquerda para a 

direita, de cima para baixo, em linhas retas, todo o material fosforescente que 

reveste a tela. É como um pintor pintando uma parede com um pincel. Ele sobe 

alguns degraus da escada de maneira a ter uma melhor posição, molha as cer-
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das do pincel na lata tinta e começa a pintar uma linha reta até o final da pare-

de. Se ele apertar um pouco mais forte o pincel contra a parede, digamos que 

a tinta seja verde, a quantidade de tinta na parede será maior, e o efeito é que 

tenhamos um verde mais intenso. Assim ele faz, linha por linha até completar 

a parede. Certamente pintar uma parede com um pincel não é o método mais 

rápido, porém, se o intuito for fazer uma imagem somente com uma cor de tin-

ta, usar linhas mais estreitas permitirá com que ele obtenha um maior nível de 

detalhe na construção da imagem. Esse número de linhas para a televisão está 

atrelado a sua resolução.

Assim acontece nos televisores de tubo, os CRT (Cathode Ray Tube), o feixe 

de elétrons atinge o material fosforescente que brilha em diferentes escalas de 

cinza conforme as informações das ondas eletromagnéticas são enviadas pelos 

transmissores. Tudo isso acontece de maneira muito rápida e nossos olhos en-

tendem como algo contínuo. Com o passar dos anos uma tecnologia já presente 

nos displays de relógios e calculadoras, o display de cristal líquido (LCD), passou 

a dominar o mercado de monitores de vídeo. Embebidos numa bagagem teó-

rica e de engenharia mais profunda, os monitores LCD com painéis de Plasma, 

LED, Ponto Quântico, praticamente substituíram todos os CRTs pois precisam 

de menor energia para funcionarem, não possuem um tubo de raios catódicos 

em seu interior, e isso faz com que suas dimensões diminuam consideravel-

mente, uma maior quantidade de resolução, entre outros fatores técnicos. Um 

exemplo de como a ciência contribui para um mundo mais fitness, ou não.
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O MAIOR ILUSIONISTA DO SÉCULO XX
Publicado em 21 de novembro de 2017.

O final dos anos 1800 mostrou-se muito promissor na área da física, e o 

campo do entretenimento também não ficou para trás com o advento do ci-

nema. A mente humana parece se interessar pelo que não entende, como por 

exemplo os realistas efeitos especiais da época. Entretanto, havia uma pessoa 

que conseguia fazer isso ao vivo e não em um filme. Assim era o Grande Houdini, 

que em suas apresentações conseguia deixar perplexos todos que o assistam, 

ora se livrando de algemas, outras se livrando de algemas dentro de um tanque 

de água. Seus feitos estão marcados na história, no limite do condicionamento 

mental e físico que o ser humano é capaz de suportar; mora na incredulidade 

de quem o assistia onde no final toda a angústia se transformava em alegria por 

ele ter conseguido; reside na dúvida sobre como ele fazia aquilo e frustação por 

não terem compreendido. Seria ele o maior ilusionista da história?

Aqui apresento um outro candidato que considero ser um forte concorren-

te ao cargo de maior da história: o sabão em pó. Valendo-se da mão de obra dos 

operários para fins militares durante a Segunda Grande Guerra, a produção de 

sabão de modo mais artesanal fora comprometida e graças a muitas pesquisas 

ganhou modernidade com a vinda dos detergentes sintéticos, o nosso popular 

sabão em pó. Ele milagrosamente transformava roupas sujas em brancas com 

um brilho incomparável, e assim o faz até hoje. Bem como Houdini tinha seus 

segredos para realizar suas façanhas, toda ilusão tem uma explicação por trás. 

Qual será a do sabão em pó?
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Na composição do sabão em pó há uma substância (um corante) que apre-

senta uma propriedade chamada de fluorescência.

A fluorescência reside sua explicação no campo da mecânica quântica com 

implicações no mundo macroscópico. Como já vimos, um átomo é também for-

mado por elétrons, partículas (até onde se sabe) de caráter fundamental, e den-

tre outras coisas, são responsáveis pelas propriedades químicas dos elementos. 

Podemos entender a luz (uma onda eletromagnética) como sendo constituída 

por partículas fundamentais (com características muito diferentes das do elé-

tron) chamada de fóton, e cada fóton carrega uma energia específica que é 

múltiplo de uma constante de valor muitíssimo pequeno (ou seja, a energia é 

quantizada), um quantum de luz, que depende da frequência ou comprimento 

de onda desta onda.

Este fóton pode interagir de vários modos diferentes com os elétrons liga-

dos aos átomos, e no caso da fluorescência acontece que, a energia de um fóton 

ultravioleta é transferida para um elétron que vai para um estado de energia 

mais alta que anteriormente (que era o estado estável, de equilíbrio) e, ao retor-

nar ao estado inicial, libera outro fóton com energia correspondente à diferença 

de energia entre o estado de mais energia e o estado fundamental. Esta ener-

gia, neste caso, está associada com uma onda eletromagnética de frequência 

correspondente ao de uma luz do espectro visível, fazendo o material brilhar, 

por exemplo, em vermelho.
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Podemos tentar fazer uma analogia para entendermos melhor com o se-

guinte: uma pessoa espera pacientemente em pé numa fila do banco para ser 

atendida. Uma pessoa apressada esbarra nessa pessoa que está na fila, e nesse 

encontro a pessoa que esbarra perde um pouco sua velocidade (ou melhor di-

zendo, perde um pouco de seu momento linear, que é o produto entre a massa 

de um corpo e sua velocidade) e a pessoa que sofreu o esbarrão perde um pou-

co seu equilíbrio. Tendo que, por exemplo, levantar levemente sua perna e mo-

vimentá-la a fim de endireitar seu corpo e restabelecer o equilíbrio, a sequência 

natural é retornar a perna levantada para a mesma posição anterior, e provavel-

mente isso irá fazer algum barulho devido ao toque do calçado com o chão. Este 

barulho seria o análogo ao fóton liberado em função de o elétron ter voltado ao 

estado de equilíbrio, assim como o barulho foi devido ao pé ter voltado para a 

posição de equilíbrio.
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FÉRIAS DO PAPAI NOEL
Publicado em 06 de março de 2018.

É inverno na Finlândia. Uma grande quantidade de neve cobre o telhado da 

grande casa feliz, e ela abriga um senhor com uma barba branca lustrosa, com 

cerca de 40 cm de comprimento e uma feição de muita bondade, mas também 

de uma fadiga aparente. O cansaço deste senhor, o mundialmente conhecido 

Papai Noel, é devido a mais um Natal recheado de muitos presentes e alegrias 

para as crianças e, também de muitas horas de trabalho para o bom velhinho e 

seus ajudantes. Bom, o Natal não para, e é necessário um grande planejamento 

para que a receita do sucesso natalino venha a se concretizar mais uma vez.

Assim, Papai Noel resolve marcar uma reunião extraordinária para discutir 

como se dará o andamento para este ano, e propor nesta reunião uma solução 

para o imenso esforço despendido de ambos durante o grande dia, pois a quan-

tidade de crianças no mundo tem aumentado, e com isso o número de presen-

tes que precisam ser fabricados e um maior descolamento de trajeto.

Um dos ajudantes sugere a contratação de um número maior de renas, 

pois assim, conseguiriam imprimir maior velocidade ao trenó e fariam com que 

elas se cansassem menos. Um segundo ajudante propôs terceirizar a entrega 

dos presentes, abrindo um edital para que em cada continente uma empresa 

pudesse fazer as entregas.
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Passados 3 dias de intensas reuniões, toda a engenharia para produção dos 

brinquedos estava definida, prazos, custos, exceto o transporte dos brinquedos. 

Papai Noel pediu um tempo para ele se decidir sobre o que faria, pois, a grande 

questão era conseguir entregar todos os presentes na véspera de Natal, para 

que na manhã seguinte as crianças ao acordarem, possam rasgar as embala-

gens e brincar, e isso tudo tinha que ser feito com o selo Papai Noel de qualida-

de, que incluía um amor fraternal aos brinquedos e as crianças.

Vamos tentar entender o grande problema pelo que Papai Noel passa na 

véspera do Natal. Se considerarmos nosso planeta como sendo uma esfera (é 

uma aproximação razoável, porém, na verdade, a forma mais parecida seria de 

um esferoide oblato, sendo o geoide a forma da Terra), e dividirmos seu centro 

em 360 partes iguais, que seria o equivalente a dividir a linha do equador (linha 

imaginária que circunda o meio da Terra) em 360 fatias, teremos uma divisão 

bastante apropriada do nosso planeta, pois como sabemos, a soma dos ângulos 

internos de um círculo é de 360˚. Com isso, cada fatia da “pizza” que nosso pla-

neta foi imaginariamente divido teria 1˚ de borda. Outra informação bastante 

útil é sobre a duração de um dia, que é o tempo que a Terra demora para dar 

uma volta sobre seu próprio eixo de rotação. Este tempo é muito próximo de 24 

h (tempo medido da Terra). Com isso, ao dividir os 360˚ por 24 h, teremos 15˚/h, 

e isso quer dizer que sob nossa perspectiva, o Sol anda 15˚ em uma hora. As-

sim são formados os fusos horários da Terra, sendo Greenwich o grau 0˚ dessa 

marcação. Manaus está localizada a pouco mais de 60˚ a esquerda (oeste) de 

Greenwich, portanto, 60˚ divido por 15˚/h, nos leva a conclusão de que Manaus 

está a 4 h a menos em relação a Greenwich.
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Deste modo podemos concluir que, às 23h no fuso GMT (Greenwich Mean 

Time) +12 do dia 24 de dezembro, Papai Noel tem que começar a distribuir os 

presentes de todas as crianças dentro desta área do fuso e, como vimos, ele tem 

cerca de 1 h para percorrer todas as casas até que no fuso GMT + 11 seja 23h. As-

sim ele o faz, de hora em hora percorrendo todo um fuso até o GMT -12.

 Um fato interessante é que aproximadamente 88% de toda a população 

mundial mora no hemisfério norte e 82% no hemisfério leste, sendo assim, Pa-

pai Noel pode intensificar seus esforços na entrega dos presentes no quadrante 

Leste-Norte da Terra. Outro dado que ajuda exemplificar o esforço hercúleo de 

Noel é quando calculamos a densidade populacional de nossa espaçonave Ter-

ra. Essa densidade é uma estimativa onde na média existe uma certa quantida-

de de pessoas por uma determinada área (devemos sempre ter um senso crítico 

perante a média, pois ela pode não representar muito bem exatamente o que 

está acontecendo, como no caso do Papai Noel). Nosso caso envolve o número 

de habitantes do planeta e sua área. Dados recentes estimam que existam 7,6 

bilhões de habitantes, e dividindo este número pela quantidade de fusos, equi-

valeria a aproximadamente 316 milhões de pessoas por fuso. A área de cada fuso 

é em torno de 2,12x10ˆ7 kmˆ2 (21,2 milhões de quilômetros quadrados), o que 

leva a, em média, 15 pessoas/kmˆ2 (quinze pessoas por quilômetro quadrado). 

Considerando que as pessoas que recebem presentes de Noel são de até 14 

anos, e na média global esta faixa etária representa algo perto de 26% da popu-

lação, encontramos que Papai Noel precisa entregar em média 4 presentes por 

kmˆ2, ou pouco mais de 82 milhões de presentes por fuso.
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O ponto que gostaria de chegar é sobre o conceito de velocidade, mais 

especificamente sobre velocidade média, onde sabemos que esta quantidade 

é a razão do deslocamento pelo tempo necessário para cumprir tal missão. En-

tretanto, calcular a velocidade média pode não ser uma tarefa simples ou exis-

tem também outras “velocidades” que sejam interessantes de analisar. No caso 

dos presentes de Natal, poderíamos entender como a distância total percorrida 

dentro do fuso pelo tempo necessário de 1h. Mas, e a distância percorrida? Uma 

grandeza trabalhosa de se aproximar. Calculamos assim outras “velocidades”, 

como a de que o Papai Noel precisa entregar mais de 82 milhões de presentes 

por hora, na média. Outra “velocidade” interessante seria a de o número de ci-

dades por hora que o bom velhinho percorreria em sua jornada por hora.

Ah, e o que o Papai Noel decidiu fazer? Bom, como ele não pretende tão 

cedo parar suas atividades, resolveu contratar mais renas e entregar pessoal-

mente cada presentinho no lar das crianças.
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Ginasiano do Colégio Estadual, de 1969 a 1975, tímido para 

ser líder, somente em 1996 presidiu a associação dos juízes tra-

balhistas da Região, por dois anos. De Manaus, onde pretende 

morrer, ouve música e assiste filmes, indiscriminadamente. Mais 

leitor que escritor, afinal ser o segundo é para poucos. Aceita de-

safios.
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PARTE III

JORGE ALVARO 

DE NASCIMENTO, RUAS, POLÍTICOS E CANALHAS
Publicado em 28 de abril de 2016.

Antigamente, em Manaus, os remediados (nunca houve ricos por aqui) nas-

ciam no hospital da Beneficente Portuguesa, num dos prédios mais imponen-

tes do centro da cidade, situado na avenida Joaquim Nabuco, que possui uma 

arquitetura que ainda resiste às tentativas modernas de acabar com a histó-

ria da cidade. Os outros, nos quais me incluo, nasciam em casa, promovidos a 

esse mundo cruel pelas maravilhosas mãos das parteiras. Depois, veio o Gilberto 

Mestrinho nos governar e, já copiando sabe-se lá quem, inaugurou a materni-

dade Balbina Mestrinho com o mesmo nome de sua sagrada mãe, hospital que 

mudou de nome para Ana Nery na época da ditadura militar. Com a volta do ho-

mem do timão em 1982, a mesma mãe foi re-homenageada. Minha rua de nas-

cimento foi a Borba, no bairro da Cachoeirinha, casa de número 1122. Próximo, 

nas esquinas da rua Tefé com a avenida Carvalho Leal, estacionavam os  poucos 

ônibus da Transportamazon, empresa estadual criada no governo de Plínio Coe-

lho, homem do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro, ainda saudoso do getulismo. 

Na casa em frente a nossa, morava a família de Epitácio de Almeida, o Pita e, na 

esquina da Borba com a Tefé, o Francisco Correa Lima, o Chiquito, eternos can-

didatos a algum cargo de vereador ou deputado, os políticos mais próximos que 

tínhamos à época. Ainda hoje vê-se a boa ideia do projeto arquitetônico daquele 
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bairro quando transitamos pelas suas largas ruas, desde a Maués, fronteira com 

o bairro da Raiz, até a Castelo Branco, cujo nome antes do golpe de 64 era Uau-

pés. Os nomes das ruas eram homenagens a vários municípios do interior do 

Estado: Itacoatiara, Parintins, Tefé, Borba, Santa Isabel (do Rio Negro?), Urucará 

e Maués. Pelo menos quanto a essas ainda não tentaram colocar o nome de al-

guns canalhas que, vivos, posavam  de bons moços por estas paragens.
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DO AMOR AOS LIVROS E À LEITURA
Publicado em 23 de maio de 2016.

Morávamos na avenida Joaquim Nabuco, casa de nº 1.261, próximo à Primei-

ra Igreja Batista de Manaus, que ainda hoje recebe seus frequentadores no mes-

mo endereço. Era o ano de 1960. As casas daquele quarteirão ficavam com os 

fundos para a avenida Getúlio Vargas. Menino de 3 anos de idade, entre curioso 

e extasiado, dependurado no muro de trás, assistia aos trabalhos dos tratores e 

máquinas que cobriam as pedras daquela rua com o negro asfalto da moderna 

urbanização que escurecia as cores da cidade. No tríplice de esquina com a rua 

Tarumã, onde atualmente existe um posto de combustível, havia um terreno 

baldio que servia para a realização dos comícios políticos que aconteciam em 

época de eleições. Obviamente que aquelas manifestações em nada se compa-

ram com as de hoje, que tem a participação de um considerável número de pes-

soas. Dali ouvi os primeiros xingamentos entre políticos e seus correligionários. 

Lembro pelo menos do embate entre Plínio Ramos Coelho e Paulo Pinto Nery, 

ou entre o Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e o Partido Social Progressista – 

PSP, isso na período pré-eleitoral para o governo do Estado, em 1961. Minha tia 

Maria, professora do Grupo Escolar Luizinha Nascimento, que até hoje funciona 

no bairro da Praça 14 de janeiro, era ferrenha defensora das ideias do “Dr. Paulo”. 

O primeiro foi governador do Estado em dois mandatos, até sua cassação pelo 

governo militar em 1964, sucedido por Arthur Reis e, o segundo, deputado fe-

deral, prefeito de Manaus e, por último, vice-governador do Estado em 1978 na 

chapa de José Lindoso, do Partido Democrático Social – PDS, assumindo o go-

verno em pequeno período, de 1982 a 1983. Naqueles anos 60, as residências re-
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cebiam costumeiras visitas dos padres católicos, que sempre tiveram a missão 

de arrebanhar fiéis. A nossa casa não ficou imune a isso. Aprendi a ler com cinco 

anos de idade. O caminho inicial que me impuseram foi a cartilha “ABC dos Ani-

mais”. A letra “A” era representada pela águia, a “B”, borboleta e por aí adiante, 

até chegar ao “Z de zebra. Difícil para mim era o “D” de dromedário – que pa-

lavra horrível de soletrar! Voltemos à visita do padre. Não lembro ou não me foi 

dito o seu nome. Deu-me o meu  primeiro livro. Era um desses catecismos, onde 

estão resumidos os dogmas e as orações da Igreja. Ao sair, com o olhar severo 

dos mestres, disse que voltaria na semana seguinte, a fim de saber se eu havia 

aprendido as orações do catecismo. Com o pavor de ser considerado um peca-

dor, cujo destino seria o fogo dos infernos, pus-me a decorar as orações do pai 

nosso, ave maria e salve rainha, essa última a mais difícil para mim. Na sema-

na seguinte esperei pela visita, inutilmente. O padre, ao que parece, morreu ou 

acreditou que eu sucumbiria sob o seu já dito olhar severo de mestre. Até hoje, 

ou pelo menos até mudarmos para outro endereço, jamais retornou, frustran-

do o que deveria ter sido a minha primeira prova oral. Com a leitura já fácil, lia 

tudo que me chegava às mãos ou aos olhos, dos livros de bolso ou fotonovelas, 

preferidos de minha mãe, até aos nomes dos poucos ônibus que circulavam na 

cidade. Alguns dos livros sofriam a censura materna e eram escondidos debaixo 

do colchão da cama, mas eu, sabendo de tal esconderijo, várias vezes burlei a 

legislação doméstica para entrar no mundo da fantasia, imaginando os perso-

nagens de cada uma das histórias e criando suas fisionomias. Até hoje acho que 

o leitor é um eterno cúmplice do escritor, pois é ele quem faz o “acabamento” 

de cada um dos personagens, dando novas feições a eles e até modificando 

mentalmente o que já possa ter sido criado. Se hoje a facilidade tecnológica nos 
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traz em segundos tudo o que possa ser lido, imaginem a dificuldade de acesso 

para os leitores daquela época. Para mim, a salvação da lavoura foi a pequena 

biblioteca da tia Maria, uma estante de madeira que deveria conter cerca de 

cem livros. Lá encontrei Machado de Assis, com Dom Casmurro, Jorge Amado e 

os seus Subterrâneos da Liberdade, Érico Veríssimo com O Tempo e o Vento e, 

quem diria, O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, dentre outros. Como era 

bom ler todos. Do colchão da cama, as inesquecíveis fotonovelas italianas das 

revistas Capricho, Ilusão, Noturno, os gibis X-9 e os livros de bolso das histórias 

do faroeste americano. Não encontrei nenhum Schopenhauer ou Nietzsche, a 

quem só fui apresentado décadas depois.
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HÁ TRINTA E SEIS ANOS, UMA VISITA ILUSTRE
Publicado em 14 de julho de 2016.

“Vós encontrais, por outro lado, não poucas situações de pobreza, de igno-

rância, de doenças, de marginalização que clamam por uma atenção desinte-

ressada e eficaz de todos os que podem ajudar à promoção humana integral de 

amplas massas populares.”

Frase pronunciada há trinta e seis anos pelo Papa João Paulo II, na missa 

celebrada na Bola da Suframa, sob o escaldante sol de uma sexta-feira em Ma-

naus. Foi uma festa ecumênica inesquecível sob todos os aspectos. Afinal era a 

primeira vez que o mais alto representante da Igreja Católica fazia uma vista ao 

Brasil, chegando em Brasília – DF e, depois percorrendo Belo Horizonte (MG), Rio 

de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Aparecida (SP), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), 

Manaus (AM), Recife (PE), Salvador (BA), Belém do Pará (PA), Teresina (PI) e, por 

último, Fortaleza (CE). Eu com vinte e três anos de idade tinha como colega do 

Curso de Administração da Faculdade de Estudos Sociais da antiga Universida-

de do Amazonas – UA o Eduardo Fernandes, ambos envolvidos em um projeto 

de arte da Universidade, para a realização de filmes em Super-8 – os mais anti-

gos sabem do que estou “falando”. Nossa missão de “cineastas” era voltada para 

a identificação dos problemas da segurança pública na nossa cidade (quanta 

pretensão!). Mas não podíamos deixar de registrar aquilo que se apresentava 

como ineditismo em nossa cidade: a visita papal. E na noite do dia 10 de julho 

daquele ano, eu e Eduardo, a bordo do meu Fusca 76, acampamos ao redor da 

Praça Francisco Pereira da Silva (esse é o nome oficial da Bola da Suframa). Com 
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a câmera na mão, Eduardo contava comigo para ser o seu repórter. A multidão, 

pouco a pouco ia se compondo. Pessoas de todos os matizes, homens, mulhe-

res, velhos, crianças, procurando a melhor acomodação para, pelo menos, ver a 

figura do Papa, quando chegasse a hora. Ali estavam pobres e remediados, já 

que em Manaus éramos e ainda somos desprovidos dos ricos, cada qual com 

seus anseios por dias melhores. Ali ninguém dormiu. Pela manhã, os “vende-

dores do templo” encheram os bolsos com a venda de alimentos que serviram 

como café da manhã para aquela massa esperançosa. Lá pelas dez horas, com 

a chegada do Papa, a multidão entrou em êxtase, ovacionando. A missa foi rea-

lizada na mais absoluta normalidade. Era o dia 11 de julho de 1980. De lá para cá, 

perdi contato com meu amigo Eduardo e não sei o destino das tomadas que ele 

fez com sua câmera Super 8, pois nem mesmo concluímos o trabalho sobre a 

segurança pública. Acho que somos dois cineastas frustrados na origem. Pois é, 

três décadas e meia depois, aquelas palavras papais transcritas lá em cima ain-

da não foram efetivamente ouvidas. Pobreza, ignorância, doenças e marginali-

zação ainda compõem a ordem do dia na nossa Manaus, tão desprezada pelos 

governantes desde sempre. Rezar e esperar por milagres divinos não basta. Está 

na hora do povo deixar de se acumpliciar com esses políticos que fazem mal à 

política e ao destinatário dela, o homem.
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DA COPA DE 70 ÀS OLIMPÍADAS 2016, 
TECNOLOGIA E ATRASO
Publicado em 31 de agosto de 2016.

Copa de 70 às olimpíadas de 2016, que beleza! Do futebol ao tênis de mesa, 

passando pelas demais modalidades esportivas. Tudo com transmissão ao vivo 

ou para degustação no horário em que o telespectador definisse. Essa é a ma-

ravilha da comunicação no século XXI, televisão aliada à internet, comunicação 

instantânea.

Nesses dias passados de olimpíadas, não houve como não ficar várias horas 

diante do aparelho de TV, com o controle remoto na mão e dezenas de canais 

esportivos disponíveis, apenas aguardando um click.

Nos cinemas de Manaus, a partir do início dos anos 60, o Canal 100 era a 

única linguagem visual de esporte disponível para os manauenses, pois a televi-

são só veio a ser realidade para nós a partir de 1969 e de início, através do vídeo 

tape, com transmissão ao vivo apenas dos poucos programas locais.

Documentário exibido nos cinemas antes do filme programado para o dia, 

o Canal 100, fundado por Carlos Niemeyer, com lances dos principais jogos de 

futebol, além de outros eventos, esportivos ou não, ocorridos no país ou no mun-

do, era esperado pelos expectadores como eu tal qual o filme principal.
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Os Cines Odeon, Avenida, Polytheama, Guarany e Éden, situados no centro 

da cidade, além do Ypiranga, no bairro da Cachoeirinha, possuíam as principais 

salas. Porém, a época era do rádio, em sua plenitude.

A Copa de 70 ou Copa do Mundo de Futebol de 1970, do inesquecível tri-

campeonato, teve os jogos da seleção brasileira vistos apenas por alguns pelo 

vídeo tape, que era programado para exibição pela extinta Televisão Ajuricaba 

lá pelas onze horas da noite, pois a fita magnética contendo a gravação chegava 

a Manaus no último voo do dia do jogo. A partida final paralisou a cidade num 

domingo à tarde, com a transmissão direta pelas emissoras de rádio, Difusora, 

Rio-Mar e Baré.

Aqueles inesquecíveis quatro a um, contra o time da Itália, me soam no 

ouvido, gol a gol, como se estivesse ainda na antessala do Cine Odeon, onde eu 

aguardava a costumeira sessão vesperal. O som do rádio vinha da portaria, onde 

um dos empregados do cinema mantinha o aparelho portátil ligado em volume 

alto. A cada gol, o grito de vibração da plateia que, ao que parece, não assistia a 

um bom filme.

Saímos do cinema com a satisfação da vitória dos 4×1. Tricampeões do 

mundo e eufóricos.

De Pelé a Neymar, muitos foram os avanços tecnológicos que presencia-

mos. Mas o povo que comemora a medalha de ouro do futebol olímpico ainda é 

o mesmo povo sofrido de meio século atrás.
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Sem saudosismo, recordo daqueles momentos em que as notícias ruins 

demoravam a chegar ou simplesmente não chegavam aos manauenses. As que 

não chegavam haviam sofrido o crivo da censura da ditadura militar. Era uma 

época de desinformação que, entre outras mazelas, manteve aceso o atraso cul-

tural do nosso povo, do qual até hoje sofremos as consequências.
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O SINDICATO E O TANGO DOS CICLISTAS ARGENTINOS
Publicado em 15 de setembro de 2016.

No Parque das Laranjeiras, em Manaus, reside num condomínio de casas 

um casal amigo de décadas, Julio Recinos e Lia Sampaio. Ele nascido em El Sal-

vador, chegado nestas paragens no início dos anos 80, farmacêutico de profis-

são, mas músico de corpo e alma, além de ser proprietário de umas das vozes 

mais bonitas que já ouvi cantando. Ela, Maria do Céu, nascida em Salvador na 

velha Bahia (que coincidência!), e Lia Sampaio da dança contemporânea, dedi-

cada também de corpo e alma a essa arte, primeiro como bailarina e, depois, 

como uma das melhores e mais importantes professoras de dança da Universi-

dade Federal do Amazonas e da Universidade Estadual do Amazonas.

Era na residência desse simpático e querido casal que as reuniões do sin-

dicato aconteciam. Preferencialmente a partir das dezoito horas dos domingos. 

Sindicato foi o apelido que a casa recebeu por conta de uma invenção de moda 

do uso de máquinas fotográficas pelos seus frequentadores. Sindicato dos Lam-

be-lambes (esses eram os fotógrafos que antigamente trabalhavam na área da 

Praça da Matriz, no centro da cidade).

Sabe-se lá o porquê, de repente todos se achavam excelentes fotógrafos, 

tanto que o resultado dessa outra interessante arte, que é a fotografia, era ex-

posto em quadros nas paredes do espaço de lazer da casa, onde sentávamos ao 

redor de uma mesa, prontos para comer o churrasco noturno, preparado pelo 

Julio ou pelo José Luiz Klein, contemporâneo da faculdade de direito, beber cer-
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veja ou qualquer outra bebida, tipo vodka, rum ou uísque e ouvir as músicas, 

sejam aquelas tocadas na aparelhagem de som da casa ou as produzidas pelos 

acordes dos violeiros que por lá chegavam.

O violão do Julio era um Takamine, dado como presente por mim e pelo 

Klein, numa véspera de Natal na época das vacas gordas. Até hoje ele mantém 

com carinho aquele instrumento, já escurecido pelo tempo e pelo seu uso con-

tínuo, mas que ainda arranca do passado antigas salsas, cúmbias ou boleros. O 

Chico Assis, psiquiatra dedicado, auxiliava o Julio na cantoria. Aliás, o Assis é um 

dos melhores intérpretes de Noel Rosa que conheço.

O Rubelmar Azevedo, engenheiro de renome, era outro violonista, assim 

como Neliton Marques, sempre ao lado de sua consorte Vera Helena, dona de 

uma voz ímpar e membro de um coral criado pelo saudoso maestro Nivaldo 

Santiago. O promotor de justiça Bernardo Jr, que se regozijava com a sua Nikon 

de última geração, preferia ouvir, e às vezes cantar, rock. Até nosso eterno arqui-

teto Severiano Mário Porto andou por lá, tocando sua inesquecível gaita.

Mas o que me levou a lembrar desses momentos foi a presença de dois ar-

gentinos, que lá chegaram conduzidos pelo José Carlos Sardinha.

Sardinha, é assim que o chamamos, tinha a mania de gostar de estrangei-

ros, conhecidos ou desconhecidos. Já era apaixonado pelos russos que eram 

músicos da orquestra filarmônica do Teatro Amazonas, mas já havia aparecido 

na “Casa de Veraneio” (isso é outra estória) com duas jovencitas espanholas que 

estavam participando de um curso médico na cidade.
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Bem, não lembro os nomes dos Hermanos, mas ambos eram ciclistas que 

estavam cruzando a América do Sul com míseros tostões (ou eram pesos?) nos 

bolsos. Um deles tocava bandoneón enquanto o outro cantava, o que talvez te-

nha atraído à atenção do musicalmente sempre atento Sardinha.

Naquela noite, até a madrugada, os argentinos comeram, beberam, ouvi-

ram e tocaram música. Explorados por todos nós, nos deliciaram com acordes 

portenhos, do tango de Carlos Gardel, passando por Astor Piazzolla, Mercedes 

Sosa e Atahualpa Yupanki. Quando sabíamos a letra, o canto era coletivo, certa-

mente escutado com espanto pela vizinhança.

O amanhecer chegou rápido. E, na semana seguinte, os argentinos parti-

ram em uma balsa, com destino a Porto Velho e, de lá, para Tucumán, sua terra 

natal, com passagens conseguidas pelo proprietário da empresa Amazonav, ve-

lho amigo Alci Cavalcante, que nunca soube sequer da existência do sindicato.
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FELIZ ANO NOVO! TRISTES TRAGÉDIAS ANTIGAS
Publicado de 04 de janeiro de 2017.

Depois de algum tempo sem escrever por aqui, entro no ano novo com 

certa disposição, pretendendo homenagear pelas teclas algumas figuras ama-

zonenses esquecidas no tempo. São vários personagens que, apesar de terem 

sido expressivos na sua respectiva época de atuação, sequer são conhecidos 

pelos que hoje circulam vivos na nossa cidade de Manaus. Entretanto, na noite 

do primeiro dia do ano, mais do que a lembrança do passado, a realidade nua 

e crua do nosso dia a dia veio à tona, suplantando minha vontade de pretenso 

historiador. O massacre no COMPAJ, a chacina no IPAT e a fuga de mais de uma 

centena de presos, ocorridos nos dois primeiros dias do ano novo se constituem 

em assuntos que merecem abordagem urgente. Segundo informações conti-

das no site da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado 

do Amazonas, a lotação máxima da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, si-

tuada próximo ao centro da cidade de Manaus, é de 104 presos provisórios. E 

para lá que estão sendo transferidos os detentos sobreviventes ao massacre no 

Complexo Penitenciário Anísio Jobim – COMPAJ e à chacina no Instituto Penal 

Antonio Trindade – IPAT, ocorridos no primeiro dia do ano. Notícias contraditó-

rias sobre o número de mortos e foragidos inundam as mídias sociais. Mas cer-

tamente mais que o dobro de sua lotação será para lá direcionado. Trata-se de 

transferir o problema de endereço. Não sou e nem pretendo ser um expert em 

administração do sistema penitenciário, mas de longe se percebe que se hou-

vesse uma fiscalização rigorosa no controle da entrada de armas e aparelhos 

de telefones celulares nas prisões, muito dessas tragédias teria sido evitado. A 
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imprensa sulista, que não consegue apontar soluções para problemas similares 

que ocorrem diariamente nas prisões de lá, prefere hesitar politicamente a res-

peito, esquecendo-se que é uma das incentivadoras do crime, seja através de 

suas histórias novelesca da televisão, em que o criminoso até mesmo funciona 

como herói ou mocinho, seja através do jornalismo barato que evidencia o cri-

me nas tardes diárias que invade o lar dos brasileiros pelos aparelhos de televi-

são. Aliás, tais programas, muitas vezes utilizados para eleger algum candidato 

que assuma o slogan “bandido bom é bandido morto”, serviram até como mo-

delo por estas bandas, para, mediante associação de apresentadores ao crime, 

eleger vereadores e deputados. Tudo isso com o aval dos líderes políticos tidos 

por muito tempo como caciques da taba. No interior do Estado, há municípios 

em que a disputa política-eleitoral é feita entre as chamadas facções do crime, 

cabendo ao eleitor escolher o criminoso “melhor” para administrar a sua cida-

de. Um profissional médico, servidor da área de Saúde, que certamente fez o 

juramento de Hipócrates, está preso por ter pretensamente desviado dinheiro 

público destinado à compra de medicamentos e equipamentos médicos para 

o seu próprio bolso. No vizinho Estado de Roraima, até dias atrás, o Deputado/

Presidente da Assembleia Legislativa despachava de dentro da cadeia, já con-

denado em última instância pela Justiça. Vários prefeitos do interior estão sen-

do processados criminalmente, alguns deles já presos, por desvio de dinheiro 

público em proveito próprio. Essa é a nossa realidade. E algo precisa ser feito 

com urgência. As crianças crescem e se tornam jovens desesperançados. Sem 

perspectiva de uma vida melhor e encantados pelo que o capitalismo pode ofe-

recer aos ricos e mais remediados, assimilam a ideia de que o caminho do cri-

me compensa, mesmo que seja curto esse caminho. As fotografias dos presos 
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recapturados e dos massacrados ou chacinados mostram jovens, entre 18 e 30 

anos, na sua maioria. Todos sem esperança alguma no semblante ou no olhar. 

Imaginam que a luta pela sobrevivência só pode estar na prática criminosa, seja 

o furto, o roubo, o narcotráfico, o latrocínio, ou no interior das verdadeiras mas-

morras que são as prisões deste Brasil, cada qual tentando ser superior ao seu 

semelhante na tragédia da vida. Vi, ouvi e li várias reclamações, de todas as dire-

ções, reclamando do que possa ter ocorrido ao longo do ano de 2016.

E este ano de 2017? Alguém acha que será melhor?
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DOS ARTISTAS E SUAS ARTES
Publicado em 17 de abril de 2017.

Dos artistas e suas artes – Para escrever algo que valha a pena, sempre me 

parece difícil me aproximar do computador. Mas na semana passada, reencon-

trei um amigo de quase quatro décadas e ao saber de que este ano 2017 é o de 

sua comemoração aos quarenta anos dedicados às artes plásticas, as teclas do 

notebook me parecem mais leves. Quem, nascido e criado nestas plagas ama-

zônicas, saiu da taba e lá fora se evidenciou na literatura, nas artes plásticas, 

na poesia, na dança ou em qualquer outra atividade artística? Posso citar com 

medo de esquecer alguém, Manoel Santiago, expoente das artes plásticas nos 

anos 30, Moacir Andrade, que teve sua arte prestigiada no Brasil, na Europa e até 

no Oriente Médio.

Dizem que até para China o nosso conhecido professor e artista exportou 

seu talento. Márcio Souza e Milton Hatoum, literatos de renome, com seus tex-

tos sempre atuais inteligentes. O maestro Claudio Santoro, compositor clássi-

co. Marcelo Mourão Gomes, nascido em Manaus, expoente do balé clássico nos 

palcos da América e do resto do mundo. Rita Loureiro, artista plástica desde há 

muito sediada no Rio de Janeiro, mas também nascida nesta nossa cidade de 

Manaus. O grande parintinense Chico da Silva, na música popular brasileira. Os-

car Ramos, Álvaro Páscoa e Hahnemann Bacelar, nos anos 50 e 60. Não posso 

esquecer Manoel Borges e Afrânio de Castro. Todos os amazonenses. Mas hoje 

homenageio os artistas amazonenses na pessoa de Arnaldo Garcez, poeta, es-

critor e artista plástico. Figura com quem convivo aqui e ali há mais de trinta e 
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cinco anos. Sem pretender ser crítico de arte, reputo a de Garcez com a sua alma 

registrada de poeta, seja na tela ou no papel. Naquela, semblantes melancólicos, 

como a vida na maioria das vezes o é. Neste, a ironia, o sarcasmo e a irreverên-

cia, sempre presentes na obra dos grandes. Temos a mesma idade, cinquenta e 

nove anos. Ele, por ter nascido em abril, é mais velho. E é no próximo dezoito de 

abril, que comemorará quarenta anos dedicados à arte.

E disso sou testemunha. Garcez nunca exerceu outra profissão. Ao longo 

desses muitos anos, vi esse homem simples lutar a sua batalha vitalícia. Ora 

vencendo, ora deixando se levar por pretensos vencedores, sem nunca recla-

mar das adversidades, sempre presentes, pois é difícil viver somente de arte 

no Brasil. Atualmente, Garcez expõe suas obras nos diversos recantos do país, 

assim como nos Estados Unidos e na Europa. Mas nunca esqueceu a cidade em 

que nasceu. Tanto que no próximo dia 18 de abril estará com um acervo de cem 

pinturas comemorando quarenta anos de arte. Estarei lá (*) e convido a todos a 

fazer o mesmo, em homenagem a Arnaldo Garcez e aos artistas do Amazonas.

(*) Sede do Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos (ICBEU), à avenida Joa-

quim Nabuco – Centro (18 de abril, às 20h).



Série

Coletâneas

95

LIVROS, MUGIDOS E DESESPERANÇA
Publicado em 06 de novembro de 2018.

Ninguém me tira da cabeça que os livros sempre existirão. Em que pese o 

desprezo com que hoje são tratados por estas plagas. De acordo com Pesquisa 

Retratos do Brasil, matéria publicada no portal do Estadão, em 18 de maio de 

2016, 44% da população brasileira nunca leu um livro.

Considerando o número de 207,7 milhões de brasileiros em 2016 (www.bra-

sil.gov.br), 91,38 milhões deles nunca abriram qualquer obra literária. Meu Deus! 

Diriam os religiosos. É muita gente sem leitura. E a realidade do nosso país é o 

produto disso. E tem mais. 30% da população (62,3 milhões) nunca compraram 

um livro. Mas comprar também já é exigir muito, considerando o baixíssimo po-

der aquisitivo da população.

Minha pergunta favorita, quando alguém próximo tenta se jactar intelec-

tualmente, é: Você já leu “O tronco do Ipê”? Claro que pergunta e resposta são 

sempre bem-humoradas. E poucas delas, as respostas, são positivas. Nem José 

de Alencar leram no colégio (ainda se fala ou se escreve “colégio”?).

Meus queridos leitores – devem ser poucos também – a coisa não está fácil 

e alguém deve se indagar sobre o que pensam ou o que fazem esses milhões 

de não leitores. Eu me aventuro a dizer que parte deles vota e elege vereadores, 

deputados, prefeitos, governadores, senadores e até presidentes da República. 

Ou alguém duvida?
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Evidentemente que não pretendo, diante desses meus poucos leitores, 

apresentar uma solução para tão angustiante problema. Pretendo apenas se-

mear preocupações. O número de brasileiros sem leitura crescerá proporcio-

nalmente à população. Isso é inevitável. E essa massa sem leitura continuará 

elegendo os mais simpáticos candidatos para cuidar do destino dela própria. 

Isso seria autofagia histórica, creio eu.

Nas mídias digitais leem apenas o título da matéria jornalística e, daí, saem 

com as mais profundas reflexões sobretudo, da religião, passando pelo futebol, à 

política. E ai de quem apresentar alguma contestação. Demonstram ignorância 

sobretudo. Do ateísmo ao fascismo. Do conceito de esquerda ao de direita. Nun-

ca ouviram falar da obra de Norberto Bobbio. Nunca leram Fernando Pessoa, em 

seu poema “Tabacaria” indagar: “Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais 

certo ou menos certo?”. Sigmund Freud sobre o íntimo de cada um de nós. O 

baiano Jorge Amado com seus telúricos romances, não premiados com o Nobel 

por mera superstição sueca. A descrição de Graciliano Ramos nos seus dias en-

carcerados por uma ainda presente ditadura. Os pedaços dos eternos poemas 

de Pablo Neruda, Os estatutos do homem, do nosso amazônico Amadeu Thiago 

de Mello. O retrato escroto da maldade humana em “Guerra e Paz” de Tolstói.  

Ou simplesmente os poemas de Drummond, de Quintana, de Vinicius de Mo-

rais, de Ferreira Gullar, de Garcia Lorca ou o texto impagável de Vargas Llosa e a 

literatura incomparável do colombiano comunista Gabriel Garcia Marquez.

Comecei a lei aos cinco anos de idade, primeiro o “ABC dos Animais”, no 

qual me alfabetizei. Depois, vieram todos aqueles aos quais tinha acesso. Feliz-
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mente, minha finada tia Maria Marques de Carvalho era professora, e na peque-

na biblioteca que ela mantinha ileso me abeberei até do que para mim, de parca 

idade, não era permitido.

Com Simone de Beauvoir descobri o “Segundo Sexo” quando ainda não 

havia conhecido o primeiro. Cassandra Rios – quem não lembra? – com sua li-

teratura olhada de soslaio pela ditadura militar. Poxa! Que saudade de ler. Hoje 

escrevo mais do que leio, o que é imperdoável. Mas em compensação também 

ouço e muito. Ouço os gritos dos desvalidos, dos que não tem acesso à leitura ou 

à educação. Ouço também o mugido do gado, do povo feliz, já musicado por Zé 

Ramalho, mas sinto que não há felicidade nesses mugidos. Ressoa só e apenas 

o canto da desesperança.
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PAULO, DO VERBO AO INFINITO!
Publicado em 03 de outubro de 2019. 

Ouvindo uma música maestrada por Herbert von Karajan, presto minha 

homenagem a um amigo hoje inexistente, Paulo Figueiredo.

Já integrado à história da nossa terra amazônica, sempre foi um homem 

de muitas palavras. Ternas? – às vezes. Combativas? – sempre. Discutíveis ou in-

discutíveis? – também. Palavras ditas ou escritas. Viveu sempre com elas e para 

elas. E bem! Cronista excepcional, principalmente quando se dedicava à cidade 

amada, Manaus, ou à cidade apaixonada, Rio de Janeiro.

Urbano, embora tentasse sonhar em ser um homem do campo, com fo-

lhas, flores e muita água da imensa planície amazônica, claro. Descrevia essas 

cidades como se arquiteto delas tivesse sido. Guardava as memórias de ambas 

num cofre sentimental que somente ele sabia o segredo. Memórias dos paços, 

das praças, dos monumentos, jardins, becos, ruas e avenidas. Capaz de nos fa-

zer lembrar daquilo que nunca havíamos visto. Pasmos, ficávamos a ouvir sua 

verve. Quando descambava para a poesia, desfilava Augusto dos Anjos (“…meus 

sonhos têm catedrais imensas…”) ou Manuel Bandeira (“tosse, hemoptise, suo-

res noturnos…”).

Qualquer interrupção nesses devaneios sublimes seria motivo para uma 

reação sarcástica, beirando à ofensa verbal, mas carinhosa. Fim. Esse amigo não 

mais existe. Resolveu partir. Deixando eterno lastro de poesia e verbo, que al-
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guém um dia resolverá seguir. Adeus, meu amigo Paulo. Volto a ouvir música. 

Se fosse para homenageá-lo seria Gustav Mahler, a 5ª, mas, para lhe contrariar, 

como eu sempre fazia, que tal um Mozart, de estirpe?
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Júlio 
Silva

Apaixonado pelo Amazonas e sua história, ama tambaqui 

assado e creme de cupuaçu – esse último só perde para o sexo. 

Amante da leitura e do futebol, tem o coração azul como o Na-

cional, o boi é o Corre-campo. Historiador de formação, com 

mestrado em História pela UFAM, mas se considera um aprendiz 

da matéria.
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PARTE IV

JÚLIO SILVA 

“CABOCLA, RECATADA E DESONRADA” MANAÓS DE 1879
Publicado em 29 de abril de 2016.

Nas últimas semanas no Brasil teve uma enxurrada de fotos em perfis das 

redes sociais com o tema “Bonita, recatada e do lar”. Logicamente uma maioria 

das mulheres mostrou-se indignada com a imposição desse padrão considera-

do por muitas como machista. Aqui minha preocupação não é discutir se a frase 

é machista ou não, mas refletir sobre uma frase de uma idosa sobre o assunto, 

“no meu tempo as mulheres tinham vergonha na cara!”, falou em alto e bom 

som, passando a ideia de que as mulheres de outrora seriam mais pudicas do 

que hoje. Mas quando consultamos os arquivos da cidade, encontramos proces-

sos que nos mostram um cenário contrário a esse tipo de pensamento, como 

exemplo da jovem Margarida.

Manaus, 13 de setembro de 1879, Antônio Augusto Alves, tutor da jovem 

Margarida Ignácio de Oliveira de vinte e um anos de idade, presta queixa ao 

juiz desta cidade, pois sua tutelada achava-se deflorada. Hoje em dia pode até 

parecer estranho, mas os tribunais brasileiros do século XIX estão repletos de 

inquéritos por causa do mesmo crime, defloramento.
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Primeiramente, cabe observar que o crime de defloramento é diferente do 

crime de estupro, este é o ato pelo qual “o homem abusa com violência de uma 

mulher, sendo virgem ou não”, no caso do defloramento que é a relação sexual 

antes do casamento e consequentemente a perda da honra e do “cabaço”. O 

que estava em julgamento não era apenas o rompimento do hímen da mulher, 

mas a sua moral e honra. Segundo o historiador Boris Fausto, o crime de deflo-

ramento definia a preocupação central de uma sociedade que materializava a 

honra em uma peça anatômica, o hímen, além da proteção da vagina.

Praticamente todos os inquéritos de denúncia de defloramento do século 

XIX seguiam o mesmo padrão de exames, influenciados pelo desenvolvimento 

da medicina-legal. Para isso fazia-se necessário alguns procedimentos para es-

clarecer a veracidade da denúncia, sendo: 1º Se houver defloramento; 2º Qual 

o meio empregado; 3º Se houve cópula carnal; 4º Se houve violência para fim 

libidinoso; 5º Qual o meio empregado.

No caso da nossa cabocla Margarida o inquérito mostra o mesmo padrão 

de procedimento, o mesmo inquérito também mostra uma série de perguntas 

que eram feitas para a ofendida, através dele, sabemos que Margarida era natu-

ral desta cidade e sabia ler e escrever, Margarida também era órfã de pai e mãe 

e a sua queixa de defloramento foi apresentada por seu tutor, o senhor Antônio 

Augusto Alves, mostra ainda que a jovem somente foi deflorada com “seduções 

e promessas de casamento”.
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O desenvolvimento do inquérito, como dito antes, além de mostrar o exa-

me de corpo de delito, mostra o auto de perguntas que eram feitas a vítima, mas 

tanto um como o outro, evidenciam o engatinhar da medicina-legal no Brasil, 

pois tal inquérito conclui que a menor Margarida estava com o seu hímen “des-

pedaçado”, seus seios estavam “flácidos” e o canal vaginal “dilatado”, observa-se 

também do inquérito que o defloramento foi efetuado com o pênis ereto. Agos-

tinho, que era o acusado deflorou-a na varanda de sua casa, isso quando seus 

tutores estavam ausentes, com argumentos do tipo “promessas de casamento”. 

Agostinho também a seduziu com vários presentes segundo o inquérito, “sapa-

tinhos, dois pares de meia… no valor de sete mil reis”, comprovando os artifícios 

da sedução, o inquérito mostra que “consentiu ela que ele a deflorasse”, e “co-

pulando com ela duas vezes”, desonrou a moça.

Nessa parte do inquérito observamos claramente as manobras da acusa-

ção para provar a honestidade da moça, pois muito mais do que a perda da 

virgindade o que estava em questão era a honra da ofendida. No decorrer das 

perguntas Margarida afirma que houve “grande corrimento de sangue em con-

sequência da introdução do pênis”, depois salienta que na ocasião “não estava 

menstruada”, essas argumentações é para provar sua honestidade, provavel-

mente o fez com a orientação de um advogado, o sangue é para provar o rompi-

mento do hímen, e o fato de não está menstruada confirma tal afirmação.

Pelo código penal de 1830, caso o acusado se casasse com a vítima, as acu-

sações eram retiradas, assim ele poderia “reparar o mal” que fez a jovem, prin-

cipalmente porque não houve o emprego da força física para tal crime. No caso 
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de Margarida, como foi comprovado o defloramento pelos “peritos médicos”, ou 

o Agostinho se casava com a Margarido ou seria preso, pois o inquérito termina 

comprovando o crime, mas sem nenhum parecer se Agostinho foi preso ou se 

casou com a Margarida.

Casou-se ou foi preso? Não sabemos! Mas sabemos pela análise do inquéri-

to, como a justiça brasileira do século XIX entendia a moral e a manutenção da 

ordem através do controle da honestidade das mulheres, ditando os padrões de 

civilidade da sociedade brasileira, crendo, assim, que o controle da honra das 

famílias levaria o Brasil para um mundo civilizado e moralmente disciplinado.

Mas esqueceram de algo importante! Que o padrão desejado pela socieda-

de conservadora, às vezes é apenas discurso. As estratégias de homens e mu-

lheres para conseguir seu amado ou amada, são montadas e pensadas dentro 

do padrão imposto pela sociedade. Margarida seduziu ou deixou-se seduzir? 

Agostinho, teria falado a verdade quando prometeu casar-se? Nunca sabere-

mos! Mas temos a certeza de que essas estratégias de sedução de homens e 

mulheres acompanhará a humanidade em qualquer tempo. 



Série

Coletâneas

105

ENTRE DESVIOS E FRAUDES, A SAÚDE PÚBLICA EM MA-
NAÓS DESDE 1852
Publicado em 30 de maio de 2016.

Filas, demora, caos e falta de remédios, estas notícias circulam praticamen-

te todos os dias na imprensa amazonense, evidencia a precária falta de estru-

tura do aparato de saúde pública em Manaus (Capital do Amazonas). Além das 

reclamações do atendimento quase desumano de médicos e profissionais de 

saúde que atuam em Manaus. Minha intenção, todavia, é refletir como a corrup-

ção corrói e compromete a saúde da população desde o início da província do 

Amazonas.

SAÚDE PÚBLICA EM MANAUS DESDE 1852

No início da Província do Amazonas, instalada no ano de 1852, Manaus, a 

capital, sofreu bastante com a falta de médicos, este parece ter sido o grande 

obstáculo para se montar uma estrutura de saúde na cidade, pela ausência de 

seu principal protagonista.

O médico era um profissional raro em Manaus e no restante das cidades no 

interior da província. Os únicos médicos conhecidos eram militares e atendiam 

na única instituição médica da cidade, a Enfermaria Militar, existente na ilha de 

São Vicente.
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A falta de profissionais da área da saúde foi fator decisivo para o óbito de 

diversos doentes, segundo o médico Antônio Moreira, que se manifestou da se-

guinte forma: “É realmente para deplorar o número de vidas, que sucumbem 

anualmente nesta a míngua de recursos médicos”. De fato, à época, a cidade 

contava somente um hospital, na prática uma enfermaria militar, e um único 

médico que também era militar, o doutor Moreira por diversas vezes nos relató-

rios reclamava: “faltam-nos médicos e hospitais. Temos um único médico e uma 

única Enfermaria”. Essa falta de recursos humanos e estruturais somente seria 

superada ao final do Império.

Outro ponto a destacar é a luta de médicos para consolidar a classe como 

exclusiva na representação das artes de curar. Mas, para isso, teria que concor-

rer com inúmeros outros saberes que também praticavam as artes de curar na 

cidade de Manaus. A que se destacar neste período que os médicos no império 

disputavam com outras práticas de curas a primazia da medicina dita científica.

A disputa, porém, estava longe de ser apenas por prestígio profissional. Na 

Amazônia, com o advento da economia do látex, o incremento de capital em 

circulação na cidade foi um atrativo para a vinda de diversos médicos a capital 

amazonense. Tanto que as reclamações sobre a constante falta de médicos do 

início do período provincial tornam-se mais escassas no decorrer do Império. O 

aumento do orçamento público, oriundo dos impostos sobre a borracha, pro-

porcionou maior investimento na saúde, principalmente através da verba iden-

tificada no orçamento como socorros públicos.
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A disputa se deu justamente sobre o dinheiro público, agora não tão escas-

so como em 1852. Ao longo da pesquisa levantamos algumas informações, pe-

quenos indícios de que o reconhecimento e o prestígio da profissão do médico 

na província do Amazonas caminharam com denúncias de desvios de dinheiro, 

prática denunciada em alguns relatórios e mensagens do poder público provin-

cial.

Retomando nossas análises sobre a questão do reconhecimento da profis-

são e do prestígio que ela auferia entre os membros da sociedade a luta interna 

da classe médica em Manaus nunca se limitou apenas ao prestígio profissional 

ou a afirmação da categoria, mas se caracterizou principalmente pela disputa 

de verbas administradas que, segundo as denúncias, geravam lucros com a ma-

nipulação de dados sobre os gastos em saúde pública.

Na Enfermaria Militar, as irregularidades se concentravam no fornecimen-

to dos remédios aos doentes, tendo a conivência tanto do farmacêutico res-

ponsável pelo fornecimento dos remédios, quanto dos médicos encarregados 

daquela enfermaria que superfaturavam o preço dos medicamentos, conforme 

consta do relatório de 1880 nos seguintes termos “Apesar de não ser a enferma-

ria concorrida por muito avultado número de doentes, nota-se há longo tem-

po que são ali excessivas as despesas com medicamentos, os quais atingiram 

uma soma verdadeiramente extraordinária”, por este motivo eram acusados de 

fraude ora os médicos, ora as farmácias fornecedoras, sem contudo indagar-se 

a verdadeira causa do abuso, todavia tomaram-se as providências no sentido 
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de extirpar as fraudes e estancar a corrupção, novos formulários foram padro-

nizados e eliminou-se as fórmulas estrangeiras que tinham componentes mais 

caros.

Alguns médicos foram acusados de corrupção e desvio de dinheiro para 

socorro da população do interior da Província, eles “inventavam” epidemias que 

nunca existiram, segundo o presidente Domingos Monteiro. Consequentemen-

te, essa prática parece ter beneficiado todo um grupo de funcionários da enfer-

maria militar.

Sem dúvida, as acusações são graves e, mesmo relativizando-as, as falas 

dos presidentes contidas nos documentos públicos chamam atenção para um 

problema grave que era a manipulação das informações prestadas por funcio-

nários públicos que deveriam orientar ações e gastos públicos numa província 

com recursos escassos.

Há que se destacar ainda que as fontes permitem constatar que realmente 

houve desvio de dinheiro público em benefício de alguns médicos em atuação 

na cidade. Os dados permitem constatar que a verba de “socorros públicos” era 

insuficiente para atender a toda a Província, considerando-se os recursos escas-

sos e as inúmeras prioridades e doenças a combater. É certo que, em não ha-

vendo recursos financeiros internos para as diversas demandas administrativas, 

as dotações de verbas específicas para a saúde, oriundas do governo central (o 

Ministério do Império), causavam controvérsia.
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A queixa sobre a enorme quantia gasta em 1875 e 1876 pode refletir tanto 

a preocupação com os gastos de uma Província de orçamento limitado, quanto 

revela a discordância em conceder dinheiro “fácil” a médicos e farmacêuticos 

considerados corruptos, principalmente quando se comparava o volume finan-

ceiro aplicado e o estado de saúde da população provincial, aí incluída as condi-

ções sanitárias da própria capital. Neste sentido a fala do presidente Domingos 

Monteiro ilustra muito bem a situação existente e o espanto ao tomar conheci-

mento com o volume de gastos “É espantoso que no exercício de 1875-1876, só 

na província do Amazonas tenha gastado o Ministério do Império com socorros 

públicos a enorme quantia de 42:648$547! Foi uma mina para alguns médicos 

e para os droguistas”.

Não existia somente denúncias contra médicos, mas também contra os 

que estavam nos altos postos da administração pública, e na direção da Inspe-

toria de Higiene Pública. O presidente da província do Amazonas o Dr. Joaquim 

de Oliveira Machado em relatório sobre o ano de 1888, comenta o caso de sus-

pensão do cargo de Inspetor de Higiene Pública da província do Amazonas o 

Dr. Julio Mario da Serra Freire. Este funcionário era acusado de vários crimes de 

corrupção, todos relacionados à Saúde Pública da província. Contra ele pesava 

duas acusações, a primeira era de superfaturamento com a compra de uma 

olaria que seria usada para servir de enfermaria de variolosos e o pagamento de 

gratificações de vacinas que nunca foram aplicadas no município de Manicoré,

O inspetor apresentou uma relação de 328 pessoas vacinadas mais segun-

do o relatório, algumas estavam mortas, outras nem moravam mais no municí-
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pio, e outras tiveram o seu nome duplicado na lista. Fato que levou a suspensão 

do cargo de inspetor de higiene pública e responder a um processo criminal.

É interessante perceber que desde o período imperial a capital do Ama-

zonas convive com denúncias de corrupção e desvios de dinheiro destinados a 

saúde pública. A ideia, a meu ver, equivocada de que o caos na saúde começou 

“a pouco tempo”, está longe de ser verdadeira. O mais lamentável é que na pon-

ta dessa discussão, vidas são ceifadas em Manaus desde os anos de 1852, aqui a 

história não se repete, é uma continuidade.
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Goiana, professora, dedica-se a temas como migração, me-

mória, identidade e cultura. Gosta de viajar pelos livros, pelas ar-

tes e pelo mundo.
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PARTE V

KÁTIA COUTO

POR QUE A HISTÓRIA PROVOCA MEDO?
Publicado em 23 de agosto de 2016.

Nos últimos dias dois editoriais publicados um na Folha de São Paulo e ou-

tro no Jornal O Estado de São Paulo, intitulados “Formação de quadrilha” (De-

metrio Magnoli, 25/06/2016, Folha de São Paulo) e “O lugar de Dilma na História” 

(Editorial Estadão, 14/06/2016) fazem uma crítica ao coletivo Historiadores pela 

Democracia que congrega professores historiadores de diferentes correntes 

teóricas, políticas e ideológicas. São professores reconhecidos nacional e inter-

nacionalmente, de diferentes instituições públicas e privadas do Brasil.

Em um momento em que a disputa pela memória histórica referente a um 

processo político conturbado, os argumentos utilizados nos editoriais é uma 

prédica consciente de impingir sobre a História e sobre aos que a ela se dedi-

cam uma conotação pejorativa de “quadrilha” uma vez que para profissionais 

de outras áreas é impossível se pensar ou falar de uma História do tempo pre-

sente. Qualquer posição ou manifestação sobre a política atual, dos profissio-

nais de História é vista como manifesto ideológico e partidarismo.

A História não é um campo neutro e nunca foi pensar dessa forma é enco-

brir a perspectiva de que falamos de um lugar, há historiadores que tem se ma-
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nifestado a favor do impeachment, fazem críticas ao movimento “historiadores 

pela democracia”, ou seja, falam de um lugar que é o lugar de um historiador 

com uma perspectiva política e social que tem um campo específico, ou de clas-

se, ou de caráter ideológico. A grande questão é que os fatos incisivos sobre o 

momento presente são mascarados para fortalecer argumentos conservadores, 

inconsequentes sobre uma política social que atenda e inclua em seus projetos 

as classes menos favorecidas.

A ideia de progresso a qualquer custo é o argumento de defesa dos que 

apoiam o impeachment, receiam uma igualdade de direitos, temem o processo 

de descolonização das mentes trabalhadoras, acreditam na meritocracia. Estão 

afiliados a um passado de privilégios das classes dominantes, detentoras de um 

saber e um poder “capazes de conduzirem” as classes menos favorecidas a um 

sentido de sociedade em que o esforço individual remete à grande diferença 

no sucesso ou no insucesso dos indivíduos. Qualquer política social de inclusão 

é vista como “esmola”, incentivo à preguiça. O indivíduo basta a si mesmo e só 

alcança o “sucesso” mediante seus esforços, neste caso o Estado é alegórico e 

não necessita criar políticas públicas de incentivo, mesmo em uma sociedade 

desigual como a brasileira.

Esse mesmo Estado que é criticado por gerar condições de inclusão social 

para negros, indígenas, mulheres, mediante a luta e reivindicações dos Movi-

mentos Sociais, legítimos agentes das ações e mudanças ocorridas nos últimos 

anos é utilizado também pelas elites para manterem seus privilégios, como fi-

cou demonstrado que o uso da Lei Rouanet e seus recursos tinha como benefi-
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ciários, empresários que professam ideologia política ligada à direita e não à es-

querda como pensavam os que se manifestam pela saída da Presidenta Dilma.

O próprio processo do impeachment para que fosse aberto, foi encomen-

dado por um valor de quarenta e cinco mil reais, valor declarado pela advogada 

Janaina Paschoal no Plenário do Senado, quando esta defendeu a abertura do 

processo. A inconsistência dos fatos e dos argumentos que poderão promover 

o impeachment da Presidente Dilma Rousseff parecem não ser importantes, o 

que tem prevalecido é uma birra política que coloca em xeque a própria Demo-

cracia, jovem e pouco prestigiada no Brasil.

A História mais uma vez entra nesse campo de batalha por ser a responsá-

vel justamente por analisar e revelar os fatos, apresentar fontes e nesse sentido 

tudo que se revele para além do domínio das classes dominantes requer uma 

reação ao domínio da Democracia. O projeto “Escola sem Partido” que também 

tem sido chamado de “lei da mordaça” busca instituir uma educação em que 

análises e críticas sociais, inerentes ao próprio fazer histórico, sejam proibidos 

em sala de aula. Teóricos como Marx devem ser abolidos das aulas de História, 

aulas que discutam gênero e feminismo também serão proibidas, caso o pro-

jeto se torne realidade. Basta saber se é somente a ideologia de esquerda que 

faz doutrinação política? E a ideologia de direita? E a doutrinação de estudantes 

para tornarem-se trabalhadores autômatos que obedeçam a todas as regras de 

um capitalismo altamente excludente e explorador. O presidente da CNI (Con-

federação Nacional da Indústria) Robson Braga de Andrade disse que para o go-

verno recuperar seu déficit fiscal será necessário tomar medidas duras quanto a 



Série

Coletâneas

115

Previdência Social e sobre as horas de trabalho, passando de 40 horas semanais 

para 80 horas semanais.

Assistimos a uma trágica polaridade onde todos que defendam direitos 

básicos, conquistados ao longo da História do Brasil, pela classe trabalhadora, 

sejam taxados de esquerdo patas e doutrinadores. O próprio presidente da CNI 

usou o exemplo da França, onde se discute também mudanças trabalhistas, 

para enfatizar a necessidade de que as reformas também se efetivem aqui no 

Brasil. Duas realidades completamente diferentes, que não cabem compara-

ções. A ideia de que o Brasil não é competitivo esbarra na velha imagem de 

que é necessário seguir algum modelo europeu para que a mudança aqui seja 

real, para que o país se torne competitivo no âmbito internacional. Na verda-

de, o governo Lula em seus dois mandatos mostrou que essa ideia é arcaica e 

pouco “produtiva”, pois ao estabelecer novas parcerias comerciais com a região 

“sul-sul” expôs que é possível novas relações comerciais, fortalecer a economia 

brasileira e fazê-la crescer.

A educação nunca esteve tão evidente nos governos Lula e Dilma. A criação 

de Centros de Ensino Tecnológico e de Universidades tem se mostrado impres-

cindíveis para o crescimento brasileiro. Deve-se enfatizar a criação de universi-

dades no Nordeste, Centro-Oeste e Norte do país, não só gerou uma política de 

inclusão nessas regiões, mas demonstrou o quanto a capacitação educacional 

dos jovens dessas regiões é fundamental para que o Brasil se desenvolva. Atra-

vés da educação é possível expor um outro Brasil, capaz, dinâmico, audacioso, 

com uma juventude sedenta por mudar sua realidade.
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Creio que com esse debate, através do processo de Impeachment; a pola-

rização, expôs o quanto no Brasil a Democracia é carente e frágil. A política que 

se tem feito é uma política de aparências, uma vez que os discursos não têm 

correspondido à prática. A corrupção envolve todos os partidos, empresários e 

poderes governamentais, o jeitinho brasileiro é utilizado da pior forma possível 

e nada tem a ver com a criatividade cultural que é inerente ao povo brasilei-

ro. Trata-se de um aviltamento às regras estabelecidas principalmente no que 

tange à Constituição, onde cada um interpreta as Leis da forma que melhor lhe 

aprouver, sem compromisso moral e ético para com a sociedade. As Leis sempre 

foram mais avançadas do que a efetivação de sua prática, pois a sua aplicação 

segue interesses de classe e está diretamente ligada à relação de poder, por 

isso a frase “sabe com quem está falando?” ainda funciona tão bem por aqui. A 

mentalidade das elites do Brasil e consequentemente da classe média é refém 

de um imaginário aristocrático, com uma herança escravocrata que teima em 

ser revitalizada com outros sentidos e simbologias.

Mais do que partidos ou ideologias o que tem sido clamado pelos movi-

mentos sociais nas ruas é o fim desse estado de privilégios, que sustenta um 

sistema político corrupto, uma justiça que se ausenta de uma efetiva aplicação 

das Leis em paridade de igualdade de direitos e deveres para todas as classes; 

o fim de um extermínio social de populações afros e indígenas, mais educação, 

mais saúde… Isso não tem nada a ver com Ideologia, mas sim com Democra-

cia. Penso que o medo fomentado pela memória histórica, que pode provocar 

uma radicalização onde não se permitirá pensar diferente, ser diferente, é con-

sequentemente retroagir no tempo, impedindo o diálogo, a busca de alterna-
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tivas, a construção de um novo tempo em que o imperativo do Eu dá lugar ao 

imperativo do Nós, onde todas as vozes possam partilhar dessa construção. Isso 

é possível! É necessário tentar, pois o contrário de Democracia é ditadura.
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