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a força do caminhar.

Michel de Montaigne, filosofo francês do século XVI falando 
sobre o amor dizia: “Se me obrigassem a dizer porque o amava, 
sinto que a minha única resposta seria: Porque era ele, porque 
era eu’’. A sua simplicidade prevalece até hoje, não escolhemos 
a quem amamos, simplesmente amamos, em suas diferentes 
formas. Quando se fala de amor, os pensamentos, os olhares, os 
pensamentos levam-nos a confundir com o exercício da sexua-
lidade. Amor e muito mais, amor é um campo virgem, onde 
plantamos a semente de nossas esperanças, sejam lá qual for. 
Amor é um caminho a percorrer, as vezes só, as vezes com al-
guém a seu lado. Amor é toda uma estrada da vida. Amamos 
as pessoas, as plantas, os animais, amamos até e principalmen-
te a nós mesmos. Costumo dizer que quem normatizou a con-
jugação dos verbos o fez pensando no amor, no amor por si 
mesmo, no EU, depois é que pensou no TU. Quando somos 
somente EU, procuramos o TU para caminharmos juntos, e a 
partir daí surge nas nossas vidas o EL(E) (A). A estrada da vida 
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8 —  F a c e b o o k e a n d o

continua e caminhamos por ela, agora não mais sozinhos, não 
somos mais o EU, nem o TU, somos agora o NÓS, e a ele da-
mos um nome família, e em nome dela abrimos mão do EU, 
do TU, porque nossa meta maior é fazer com que aqueles que 
estão junto a nós, por origem ou afeição, aprendam a conju-
gar o verbo, aprendam o EU que existe dentro dele(s). O tem-
po é inexorável, nos faz caminhar como se estivéssemos sobre 
nuvens que nunca param, vão sempre em frente, não dão meia 
volta, não andam para trás. Quando olhamos para trás e enxer-
gamos, a longa estrada da vida começamos a perceber que no 
início éramos somente o EU, depois veio o TU, passamos a ser 
NÓS, porém a estrada da vida tem atalhos, tem encruzilhadas, 
tem derivações, e quando damos conta aqueles que nós con-
duzíamos pelas mãos, vão encontrando os seus TU, e entram 
nos atalhos da vida, mas o EU e o TU, continuamos na estra-
da por nós escolhida, por mais que tenha flores, ou que pise-
mos nos espinhos, esta foi nossa escolha. Nossos objetivos evo-
luem com o tempo, porém são nossos, começaram com o EU, 
associou-se ao TU, num tempo que não é o de hoje. Mas não 
tem jeito, temos que caminhar porque muita beleza ainda nos 
espera. Ao cumprimos uma das nossas metas, talvez a princi-
pal, a de ensinar a andar, falar, e se amar, a quem cresceu sob 
os nossos olhos, nossa proteção, também plantamos dentro de 
nós, que ninguém consegue andar sobre suas pegadas o tempo 
todo. Num determinado momento os pés criam asas, e que-
rem voar. Cabe ao EU e o TU, entender que um dia fizemos o 
mesmo. Essa é a essência da vida. Um fruto quando maduro 
cai da árvore não porque o vento o fez cair, mas sim porque es-
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tava na hora de dar origem a novas árvores. Somos assim, nos-
sos frutos ficam nas picadas da estrada e nós continuamos a se-
guir em frente, sem olhar para trás, porque aquela missão está 
concluída. O que não podemos esquecer é que o EU e o TU, 
continuam na estrada e como se fosse no princípio, unidos na 
força do caminhar. Boa estrada 
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num passe de mágica.

Segundo após segundo, minuto após minuto, hora após hora, 
a vida continua e nós que fazemos parte dela, a seguimos. Po-
rém para não ser cansativa, se dividiu, como num grande rio e 
ao invés de ser reta do início ao fim, caminha em curvas. Assim 
somos nós, vivemos em curvas, curvas que levam um ano, e a 
cada uma nós fazemos as fantasias do que virá na próxima cur-
va, no próximo ano.

É chegado o fim de ano, e como num passe de mágica, des-
perta em todos um sentimento de confraternização em torno 
de dias melhores, onde a chuva de papel picado que o antece-
de, significa o orvalho que proporcionará nossas sementes de 
alegria e esperança, germinarem, e dessa forma alcançarmos 
nossos objetivos. E vamos nos unindo, como uma grande famí-
lia. Começamos a nos contagiar: parentes, vizinhos, colegas de 
trabalho, amigos, enfim todos são chamados a viverem coleti-
vamente seus sonhos, suas aspirações. Os minutos vão se pas-
sando, e a cada um, mais forte a nossa magia na tentativa de 
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vencer todos os obstáculos que se puserem a minha frente. Eu 
sigo “ El Rei e a retreta”, mergulhado na alegria, nas asas do 
Bola Preta.

Com incenso, mirra, alecrim e alfazema, mais um bom des-
carrego, preparamos nossos caminhos. De branco ou de rosa, 
entramos com roupa nova, enfim o que queremos é a paz, a 
alegria, a união. E vem chegando a cada instante, ao som de 
um surdo coração pulsante, de um sorriso, de um improviso, 
que é importante, pois é um passo adiante, uma nova etapa 
que se conquista. 

A mesmo tempo a TV nos mostra os melhores e os piores 
momentos daquele ano que fica para trás, e começa a corrida dos 
minutos, que nos separam da felicidade que há de vir. Eu cor-
ro na Avenida Paulista, subo a Consolação, fecho a São Silvestre, 
com a sensação de quem ganhou a corrida fomos nós, irmãos.

Escasseiam-se as horas, os minutos, os segundos, e a cada 
minuto um vidente, um astrólogo, uma cigana ou um baba-
lorixá, profecia como será o novo ano, consultam-se as cartas, 
o tarô, os búzios, os cristais. Quem regerá o novo ano? Oxalá; 
Xangô; Ogum; Iemanjá? Enfim qual o orixá que regerá os no-
vos dias? É a lua ou o sol? Será Marte ou Vênus o planeta de 
nossos destinos? É o ano de quem, do tigre, do rato ou do dra-
gão? O que nos reserva a sabedoria milenar chinesa?

Independente de tudo, os políticos prometem que no que 
lhes compete, a ano que virá será sem dúvida o ano da confir-
mação das promessas feitas na eleição, da política sem corrup-
ção, todos terão casa, escola, educação, saúde e comida e o mais 
importante nada de inflação.
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Não importa a mesa está posta, modesta ou rica nada signi-
fica, o que importa é que daqui a alguns segundos, novos mun-
dos irei conquistar. Em uma das mão a uva, na outra o dinhei-
ro e em um novo janeiro vou entrar, Enlaçam-se as famílias, 
espocam os fogos, acende o céu. Um grito se ouve por toda a 
cidade, é o vagido, o choro de criança que nasce, que nos in-
vade e nos dá a certeza que naquele momento somos a rea-
leza. Estouram os espumantes, as champanhes, repicam os si-
nos, ressoam os atabaques, que se misturam aos surdos, agogôs 
e tamborins, a cuíca chora seu choro de alegria. Nas praias Ie-
manjá é Rainha,com flores, perfumes, pentes, espelhos e tal-
co. Os barcos singram os mares com a luz da esperança, para 
presenteá-la. Os orixás, Ogans e Iaôs, cantam e dançam em seu 
louvor, e no meio dessa aldeia, me ajoelho na areia a saldar 
meu orixá.

Em todos os cantos, o céu continua aceso, o arroz e a lenti-
lha, são a fartura, e para selar esta ventura, nada melhor que os 
sambas enredos dos carnavais passados ou do que está por vir, 
ou então quem sabe um pagode deixe cair, afinal somos cario-
cas, malemolentes como o samba.

Sua Majestade o Rei Momo, Primeiro e Único, acompanha-
do de sua Rainha e Princesas, decretam naquele momento que 
está aberta a temporada real da folia e os clarins se fazem ouvir 
em forma de carnaval. Em nome da realeza abrem-se as salas e 
salões e em cada um ecoa a marcação do surdo da minha es-
cola. A comemoração é geral, de branco, de smoking, de longo 
ou black-tie, todos comemoram o ano que se inicia, os aman-
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tes se entregam, os namorados se beijam, todos dão as mãos 
nos devaneios do réveillon.

O mar está aceso pelas grandes caravelas acesas, verdadeiros 
hotéis flutuantes que com seus hospedes comtemplam atôni-
tos, a alegria de ser do brasileiro. Do mar saem a chuva de fo-
gos e o espocar de bombas anunciando o novo ano e espan-
tando todas as influências negativas no ano que ficou para trás. 
Todos querem ver e conviver, não importa o transporte, dessa 
energia tão bela, que une Reis e Plebeus, Governantes e Gover-
nados, Orixás, Ogans e Iaôs. Mas a vida continua, o “velho ano 
velho” ficou para trás, e o “bebê ano novo” começa a viver suas 
experiências, abrem-se para nós, pequenas visões de como será.

O réveillon toma conta da cidade, Pierrôs, Arlequins e Co-
lombinas, misturam-se a havaianas, Sheiks e black-ties. os espu-
mantes ou as champanhes com sua feminilidade francesa, fa-
zem companhia ao chope, vinho, whisky ou as caipifrutas.

A noite continua acesa, seja no continente, nos cruzeiros 
ou nos iates em alto mar. Não importa o tempo, turistas so-
bem nossas favelas para comtemplarem de cima o espetáculo 
dos fogos de artificio. Não importa o tempo, pois se o orvalho 
é o símbolo do crescimento, a primeira chuva nos põe frente a 
frente com a pureza, a fonte da beleza eterna. 

Quando por fim o sol se faz presente, pondo um ponto fi-
nal na “mais carioca das noites”, todos aplaudem, pois sabem 
que ele é a luz, a energia que estará presente nos 365 dias que 
se seguirão e que num toque mágico, transformara nossos so-
nhos em realidade, até que um novo ano se inicie. Tenham to-
dos um feliz Ano Novo.
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a super nova.

(Continua no ar um agradável cheiro de cedro).

Um astrólogo vasculhava o céu com seu telescópio a procura 
de uma descoberta. Iniciava a madrugada de treze de junho de 
mil novecentos e noventa e hum. O céu claro, sem nuvens, dei-
xava contemplar todas as constelações. Observou atentamen-
te, Aquário, depois Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Câncer 
e Libra, mas...nada! Tudo parecia como um quadro pintado, 
fixo, imóvel, imagens conhecidas na observação de cada dia. 
Incessantemente continuava a sua busca.

Quando seus olhos entraram na constelação de Leão algu-
ma coisa chamou-lhe atenção, algo que nunca percebera co-
meçava a brilhar na sua frente. Refez seus cálculos, olhou nova-
mente. Não tinha dúvida! Estava frente a uma nova estrutura, 
não vista, não catalogada. Como dizem os estudiosos era uma 
SUPER NOVA ESTRELA. Fixou-se a ela pelo resto da noite e 
por mais que quisesse se desligar não conseguia. Era uma estre-
la diferente, seu brilho era muito mais intenso e pulsava como 
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se saísse de dentro de um coração. A energia que emanava era 
tão grande que lembrava a vitalidade das crianças. Sua observa-
ção deixava no ar um agradável aroma de cedro.

Havia uma coisa que chamava atenção, algumas dúvidas 
que lhe chegava a cabeça eram prontamente esclarecidas como 
se houvesse entre ele e a SUPER NOVA um diálogo. Cansado, 
o astrólogo desligou todo o sistema e foi caminhar sozinho, 
contemplando o céu a olho nu, embevecido com sua desco-
berta. Correu novamente o firmamento com os olhos desar-
mados e a consciência tranquila. Qual não foi a sua surpresa 
que ao se fixar no horizonte e erguer os olhos lá estava ela, bri-
lhante, pulsátil, cheia de vida. Como? Não podia! Mas lá esta-
va. Correu a chamar seus amigos para que tivesse a certeza de 
que não era somente uma visão. Todos a viram inicialmente 
com o uso do telescópio e posteriormente a olho nu. O encan-
to e a magia dominaram a todos. Era hora de batizá-la. 

– Que nome lhe daríamos?
Tinha a força e a energia de um leão. Seu brilho pulsátil 

lembrava a vida eterna dos metais. O brilho do irídio. Batiza-
ram-na então com o nome de Leonídio, a SUPER NOVA.

Com o passar dos dias foi sendo observada atentamente 
por todos e a cada dia uma surpresa: Tinha a capacidade de 
encher de energia a quem observasse ou a quem com ela dia-
logasse. Podia ser vista não somente na escuridão, mas a qual-
quer hora do dia ou da noite, em qualquer parte do céu.

Não podiam ser egoístas e guardar para eles este achado. 
Dividem agora com todos estes presentes. Não precisa mui-
to para achá-la, basta que você fixe seu objetivo no horizonte, 
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erga sua cabeça, abra seu coração, fixe seu olhar no firmamen-
to. Nesse momento ela estará se mostrando para você, linda, 
cheia de vida como se quisesse viver a seu lado os seus momen-
tos, sejam bons ou ruins.

Quanto maior for seu diálogo, mais próximo estará de você, 
e uma grande sensação de bem-estar e do dever cumprido lhe 
invadirá e adquirirás a energia suficiente para viver a vida com 
a beleza de um céu estrelado, visto do mar, das montanhas ou 
de um campo cheio de flores.

Sua benção meu pai.
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ano novo,
orgulho novo.

Queria comunicar a todos que o Ano Novo que se anuncia, 
não e exclusividade do Sul, Sudeste, Centro Oeste, Nordeste 
ou Norte. Não é, BrasiL (índio da cor da Brasa), preto ou bran-
co. Não é “mulato”, ou seja, a semelhança da mula, como di-
ziam os espanhóis, que nasceu para trabalhar e não procriar. 
É um Brasil miscigenado, que não fala Tupi, nem Português, 
muito menos gitanês (cigano), Inglês ou francês. Fala brasilei-
ro, a língua que perpassa a tudo, a mídia, aos intelectuais. Não 
nos encontramos nas vozes do “The Voice”. Nos encontramos, 
no som do coração, do surdo, no toque dos repiniques saudan-
do orixás protetores de suas Escolas de Samba, antes do surdo 
anunciar o início do desfile. No agudo dos cavaquinhos desa-
fiando os bordões dos violões a acompanha-los. Quando ca-
minhamos pelo novo Continente, consumista e efervescente, 
New York, Miami ou Florida e ouvimos insistentemente, MPB 
como se esta fosse música nativa, percorremos as ruas mais Ca-
riocas da Terra, as de Paris e ouvimos a cada esquina, Tom, Chi-
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co, Gilberto, Dorival, Ari e muitos outros. Cada Canto do ve-
lho mundo, tem em suas esquinas o Brasil como referência. 
Portanto a todos que tiveram a paciência de me acompanhar 
até aqui, digo-lhes, tenho todo orgulho de ser brasileiro, de ter 
dentro de mim um surdo de origem negra, que bate ao som do 
samba (Se não foi o coração que lhe deu origem), de ter um 
amor moreno (a) como moreno são nossas origens. De ter do 
Seio de Iara (Guanabara) o amor nativo. Desejo a todos que 
antes de mais nada, sejamos, irmãos, Brasis, Tupinambás. Ame-
mos nossas origens, porque assim nossos ancestrais o faziam. A 
cada nova temporada de flores dos Cajueiros (em janeiro) os 
Tupinambás guardavam suas castanhas para mostrar em quan-
tidade, a sabedoria que ia dentro de cada um. Um beijo no co-
ração de todos. Um Feliz Ano Novo e guardem suas castanhas 
para terem o que contar quando seus filhos e netos se senta-
rem a seus pés, se assim lhe forem permitidos. Permita que o 
Ancião 2014, entregue ao Recém-Nascido 2015 seus desejos e 
aspirações, mesmo que sejam aqueles que o Recém-Nascido 
2014 não tenham conseguido ao longo do seu reinado lhe pro-
porcionar.
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as marias piscianas
do século xxi.

Maria concebida sem pecado original pelo Divino Espírito 
Santo, ou seja, não houve conjunção carnal, ou seja, Jesus não 
foi concebido através de uma relação sexual com fins reprodu-
tivos, homem/mulher. O tempo passou, 2 milênios e algumas 
décadas após, nos deparamos com novas Marias, novos Espíri-
to Santos, numa era de onde do Aquário, saem os peixes, Te-
mos uma leva de PISCIANAS que também abolem o pecado 
original, e tal qual os peixes lançam seus óvulos não mais nas 
águas remansas dos rios, das lagoas ou dos mares, mas em tu-
bos estéreis conservados em câmaras de nitrogênio a baixíssi-
mas temperaturas. Quando querem reproduzir estes são cober-
tos pelos espermatozoides colhidos sem o contato pecador e 
purificado pelas águas santas, bentas e milagrosas dos Espíri-
tos Santos. Estes a semelhança dos do que ocorreu com Ma-
ria, implantam lhes um novo ser, livre do pecado original, com 
seu caráter profano, sujo por um contato de corpos que por 
si só desqualifica a pureza do novo ser. Ah, os Espírito San-
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tos do segundo milênio são sábios na arte de fecundar as Ma-
rias, pois conhecem como todo alquimista todos os segredos 
de como gerar uma nova vida, sem pecado original. Você es-
colhe o que quer menino, menina; um casal, três, não impor-
ta, tudo podem. Claro que o primeiro Espírito Santo, que deu 
origem ao criador foi na sua essência, um pesquisador, e Ma-
ria o veículo de sua pesquisa, que deu certo e foi acolhido pe-
los sábios sacerdotes da época. Mas como perpetuá-los a todas 
as mulheres para terem seus filhos como Maria, sem o pecado 
original? Neste momento surge a grande ideia, o dizimo, cla-
ro cobrariam o dízimo pela abolição do pecado original. E o 
dízimo foi implantado, não o de sal, pois foram autorizados a 
cobrá-los em dólar, afinal teriam que valorizar as experiências 
primevas, e este varia de 10 a 15 mil dólares, afinal têm que uti-
lizar uma moeda valorizada. Para fazer jus a todo este processo 
pisciano, as Marias piscianas a semelhança dos peixes voltam 
as suas origens e vão ter seus filhos nas águas sagradas de uma 
piscina de plástico. As Marias do século XXI são fantásticas, 
podem até escolher quem albergará seu novo ser: sua mãe, sua 
irmã, uma amiga ou qualquer uma que se habilite. Podem até 
escolher o fenótipo (a aparência física) da sua cria. Maravilho-
so o ADMIRÁVEL MUNDO NOVO de ALDOUS HUXLEY, 
aliás com uma grande benesse, seus produtos concebidos não 
precisarão ser batizados pois já vieram livres do pecado origi-
nal, são limpos e puros, a semelhança do criador.
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asserção e razão,
e os coriscos de oyá
na passarela.

Nos idos dos anos 70 do século passado era comum nas pro-
vas de vestibulares, perguntas que tinham como pano de fun-
do, asserção e razão, ou seja a afirmação (assertiva) tinha que 
corresponder ao núcleo que a explicava. E daí inúmeras con-
figurações que embaralhavam a cabeça dos que faziam as pro-
vas. Porque discorro sobre esta velha forma de testar conhe-
cimentos, simplesmente pelo fato de que quando se propõe 
um enredo para uma escola de samba, há que se levar em con-
ta que a asserção tem que corresponder a razão e mais do que 
isso, tem que complementá-la. Os enredos têm que ter início, 
meio e fim que se entrelacem. Não podemos esquecer que no 
dizer de muitos, o desfile de uma Escola de Samba é uma Ópe-
ra Linear (prefiro uma peça de um teatro de revista), onde o 
Samba Enredo conta a história do que está passando a nos-
sa frente, daí ser repetido por 85 minutos, para que a cada ce-
nário exposto aos nossos olhos possamos entender como está 
inserido dentro da proposta do enredo, da peça musical. Por-
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que falo tudo isto, porque muitos enredos se prenderam nos 
seus nós, vejamos a ESTÁCIO de SÁ veio com “SALVE JOR-
GE! O GUERREIRO DA FÉ”, porém ela parou na Capadócia, 
e em Ricardo Coração de Leão, no São Jorge Católico, faltou 
o sincretismo, faltou os Oguns de Ronda, e caíram do cava-
lo. A UNIÃO da ILHA com “OLIMPICO POR NATURE-
ZA! TODO MUNDO SE ENCONTRA NO RIO”, quase que 
reeditou “DOMINGO”, porém a asserção não correspondeu a 
razão, faltou a colagem entre as diversas cenas. BEIJA FLOR, 
com seu “MINEIRINHO GENIAL! NOVA LIMA CIDADE 
NATAL. MARQUES DE SAPUCAI – O POETA IMORTAL” 
mostrou na prática o conflito entre o Marques e Narciso, ou 
como dizem os psicanalistas o conflito entre o Ego, Super Ego 
e o ID. O tema era o Marques, e sua história até virar passare-
la de desfile, mas o lado narcísico levou a compor um sam-
ba enredo que apesar de bela cadência exaltava o Eu, Eu sou a 
melhor, ai o risco entre a asserção e a razão. Um não comple-
tava o outro, o que se via pouco era contemplado na empolga-
ção (refrões). A GRANDE RIO com seu “FUI NO ITORORÓ 
BEBER ÁGUA E NÃO ACHEI, ACHEI A BELA SANTOS 
E POR ELA ME APAIXONEI...”, se perdeu no Itororó, não 
conseguiu chegar ao seu objetivo final, o eu e o tu, não se fala-
ram. O mineirinho (Pelé) fez falta, literalmente. A proposta do 
tema , “ O BRASIL DE LA MANCHA: SOU MIGUEL, PA-
DRE MIGUEL. SOU CERVANTES, SOU QUIXOTE CAVA-
LEIRO, PIXOTE BRASILEIRO” da Mocidade, foi maior do 
que o apresentado, não foi o melhor momento de falar de ma-
zelas. Fechando o domingo, a UNIDOS da TIJUCA veio com 
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o, em se plantando tudo dá, no seu “SEMEANDO SORRI-
SO, A TIJUCA FESTEJA O SOLO SAGRADO”. Politicamen-
te correto, a asserção completava a razão, mas faltou o adubo 
natural, a malemolência, o calor do raiar do sol.

Ufa! Descansamos para nova maratona e ela começou na 
Terra de Noel, a VILA ISABEL com seu enredo exaltando Mi-
guel Arraes, que se fosse há algumas décadas atrás, seria cen-
surado dentro da própria escola, ” MEMÓRIAS DO PAI AR-
RAIÁ, UM SONHO PERNAMBUCANO, UM LEGADO 
BRASILEIRO”, o calor nordestino, não conseguiu se integrar 
ao bom samba, típico do DNA da Vila, nem ao tema. Afinal a 
terra de mirongueiros, aguardava a entrada de seus vizinhos, 
malandros por natureza, o SALGUEIRO com “A ÓPERA DO 
MALANDRO”, a proposição foi maravilhosamente desenvol-
vida. Malandros Exús, Exús malandros, Exús Africanos, o povo 
da Rua, dos guetos, todos estavam ali, mas no aposto, no entre 
vírgulas, deixaram de fora saudar o Zé Pilintra e reverenciar os 
malandros maiores, Madame Satã, Moreira da Silva, o Bezer-
ra da Silva e Dicró. Malandro que é malandro dá nó em pin-
go d’água, mas escorrega na gota, pena, escorregou. Da malan-
dragem ao sorriso da SÃO CLEMENTE, em “MAIS DE MIL 
PALHAÇOS NO SALÃO” os palhaços se mostraram, mais es-
queceram de dançar no grande salão, passou. Do alto um pa-
rapente escrito PORTELA, marcando o início do seu desfile, o 
vôo da ÁGUIA, em “NO VÔO DA AGUIA, UMA VIAGEM 
SEM FIM”. Linda, exuberante sob o comando de Paulo Bar-
ros. Esqueceram de um duplo confronto na letra do samba: 
Paulo da Portela X Paulo Barros. O primeiro solicitou a Dona 
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Martinha com seus fundamentos religiosos no Candomblé, 
que batizasse o então conjunto carnavalesco Osvaldo Cruz e 
ela declarou como padroeiro da agremiação OXOSSI, com sua 
ave sagrada, a águia. Paulo Barros inspirado na Taruk de Ava-
tar, resolveu botar canga na águia de Oxossi. Acho que o pri-
meiro Paulo não gostou, muito menos Oxossi. Linda, bela, po-
rém indomável, respeito é bom e eles gostam, deixem-na livre 
e façam com que ela voe mais alto. Carnaval e música serta-
neja tem origem no povo, porém a IMPERATRIZ LEOPOL-
DINENSE com “E O AMOR...QUE MEXE COM MINHA 
CABEÇA E ME DEIXA ASSIM...DO SONHO DE UM CAI-
PIRA NASCE OS FILHOS DO BRASIL”, abriu mão da essên-
cia e trouxe a sanfona, e o jeito caipira de ser, que não conse-
guiu transformar o desfile numa festa sertaneja, faltou o calor 
da fogueira. Dizem que a melhor comida é aquela que demo-
ra a sair do fogão, e assim foi. A noite teimava em ficar mais os 
lampejos da cor de fogo no horizonte distante mostrava que 
a avenida ia se encher de energia, descendo o morro com suas 
cabrochas, tingidas de verde e rosa, com o agogô marcando-
-lhe os passos, mansamente lá veio ela, MANGUEIRA trazen-
do o doce mel de suas frutas e a Rosa (mulher, flor e cor) com 
“MARIA BETHÂNIA, A MENINA DOS OLHOS DE OYÁ”. 
Naquele momento, Oxóssi lançou sua flecha doirada, Exu, pe-
diu licença e entrou na roda, Ogum cavalgou imponente ao 
lado de Oyá que estava sob a proteção de Xangô que também 
é da Mangueira. Os coriscos de Iansã envolveram a passarela 
do samba, sua energia era tanto que fez em mil pedaços o es-
pelho de Narciso, seu vento balançou os canaviais, espalhou as 
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sementes, calou a sanfona. Seu abebé, sua ventarola envolvia a 
todos e Oyá dançou na comissão de frente, empunhou a ban-
deira sagrada e como a principal das Yaôs fez sua dança de fé, 
subiu nos carros e se fez presente de corpo e alma, com as bên-
çãos do Gantois, ali era também Maria, era Maria Betânia, a Fi-
lha de Dona Canô, A Menina Dos Olhos De Oyá. Falar o que, 
a energia dos ventos, dos coriscos estava presente, e como boa 
condutora do além a seu lado estavam todos os mangueirenses 
que se foram, ela conduzia a legião dos saudosos Mangueiren-
ses, a frente deles Jamelão, Cartola, Dona Neuma , Dona Zica, 
Mussum, Mestre Delegado da Mangueira e ao fundo com seu 
piano, Antônio Carlos Jobim. A noite se foi mais os ventos e 
os coriscos de Oyá continuaram na avenida e nada nem nin-
guém, conseguiu ofuscar o seu brilho, e continuará brilhando 
até que um novo carnaval comece. Parabéns povo de Oyá, pa-
rabéns povo MANGUEIRENSE. 
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brasileiro, ser ou não 
ser ? quem sou eu?

Há algum tempo venho me perguntando porque Argentino 
é Argent INO? Porquês Francês é Franc ÊS? Porquê, America-
no e Americ ANO, Porquê Chileno é Chil ENO e porquê nós 
do Brasil somos BRASILEIRO, nosso sufixo de origem é úni-
co, ninguém mais é EIRO. Meus amigos me conhecem: Uma 
interrogação na minha cabeça, é uma enxaqueca que só passa 
depois que sua origem é esclarecida, e lá fui eu mergulhar en-
tre prefixos e sufixos para tentar aliviar minha tensão de co-
nhecimento (perdoem-me, os PENTAPOLARES são assim 
mesmo). Dentro de minhas várias imersões no léxico conse-
gui descobrir que os sufixos definem suas situações de acor-
do com sua utilização. Por exemplo o sufixo ista, eiro e eco 
podem ser utilizado no mesmo radical, jornal: jornalista, jor-
naleiro e jornaleco todos tem sua interpretação: o primeiro, 
Jornalista, tem um valor social acima do segundo, e o tercei-
ro e depreciativo. O mesmo acontece quando usamos o sufixo 
EIRO. A utilização deste sufixo é usual na língua portuguesa. 
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O sufixo –  EIRO pode ser encontrado em palavras que desig-
nam profissões tais como, marceneiro, carpinteiro, serralheiro, 
Da mesma forma engenheiro, banqueiro é utilizado para de-
signar ocupação ou ofício: fuzileiro, fogueteiro. 

Quando desejamos dar orientação de função, uso ou costu-
me como por exemplo formigueiro, banheiro, companheiro, 
rotineiro. Consultando “brasileiro”, in Dicionário Priberam 
da Língua Portuguesa [em linha], 2008 –  2013,  encontramos 
as seguintes versões:*

Bra-si-lei-ro (Brasil, topônimo + eiró)
1 – Relativo ou pertencente ao Brasil
2 – Natural, habitante ou cidadão do Brasil.
3 – [Portugal, Informal, Portugal depreciativo] Português 
que residiu no Brasil e que regressou trazendo mais ou 
menos haveres.
4 – [ Portugal, informal, depreciativo] Homem Rico

Desta forma depois de aportarem pela primeira vez no Bra-
sil, os portugueses começaram a explorar a nova terra, como 
profissão, arte, ofício, ocupação, especialidade, destino. Por 
isso, Brasileiro acompanha as demais palavras com a mesma 
terminação, que se relacionam com o ofício ou ocupação de 
explorar o Brasil. Desta forma desde que aqui chegaram os fi-
lhos de Baco, os Lusos, trazendo a Cruz de Malta que simboli-
zava os 10% dos financiadores, que tinham direito por explo-
rar nossas riquezas (Santo Oficio). Portanto esta passou a ser 
uma profissão em Portugal. A máxima portuguesa de que no 
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Brasil existiam árvores de patacas, que ao sacudilas estas caiam 
ao chão, e era só catar, persistiu por séculos. Portanto Brasilei-
ros não éramos nós, e sim nossos patrões que se refestelavam 
com nossas riquezas como profissão e ocupação. Eles se foram 
porém continuamos a ser comandados por “BRASILEIROS”, 
agora não mais somente portugueses, mas de todas as nações 
que por aqui aportaram. Na verdade, somos Brasis, da cor da 
brasa, como eram conhecidos os primitivos habitantes de Pin-
dorama, da Terra Brasilis. Assumimos a nomina, “BRASILEI-
ROS”, porque somos ricos de cultura, de belezas naturais, ricos 
na forma de ser e de se relacionar. Os 10% usuais hoje, as re-
messas de nossas riquezas para além-mar foram introduzidas 
aqui pelas naus de Cabral, a corrupção também, bem como 
o desrespeito ao semelhante, a violência sexual principalmen-
te as nossas mulheres, leiam a carta de Pero Vaz de Caminha 
ao Rei de Portugal Dom Manuel de 1º de maio de 1500, está 
tudo lá. 
http://www.priberam.pt/dlpo/brasileiro  [consultado em 08-01-2016].
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caminhos.

Fernando Sabino em o Encontro Marcado cita o escritor fran-
cês Andrè Gide no seu pensamento que diz: – “que o diabo des-
ta vida é que entre cem caminhos temos que escolher somente um e 
viver com a nostalgia dos outros noventa e nove”. A dúvida é uma 
encruzilhada na vida. Que caminho tomar quando não temos 
a certeza de onde ele nos levará? Mas não tem jeito, temos que 
dar o primeiro passo e ver aonde a estrada nos conduzirá. Jor-
ge Amado em Seara vermelha, no fim do romance fala que 
todos diziam que no fim da estrada estava o Demo, o Coisa 
Ruim, era a entrada do Inferno, porém o que ele encontrou foi 
seu próprio pai. Escolher o bom caminho, as vezes é uma ta-
refa difícil, mas só saberemos se é ou não, se andamos por ele, 
sem medos e receios. Só resolvemos um problema, criando o 
problema. Enquanto este está na nossa cabeça, imaginamos os 
prós e contras, muitas vezes, mas contras do que prós, e aban-
donamos caminhos que poderiam ser trilhados só pela decisão 
imaginária de que não daria certo. Entrar numa estrada e ver 

miolo-facebookando.indd   29 30/05/2019   11:19:55



30 —  F a c e b o o k e a n d o

que não era a que queríamos, não é o fim de nossas pretensões. 
Um sábio disse certa vez que quando damos dois, três ou mais 
passos para trás, não estamos fugindo dos nossos problemas, 
dos nossos conflitos, na verdade quando damos passos para 
trás, a consequência maior é que o horizonte se torna mais am-
plo, e conseguimos enxergar melhor o que está a nossa frente, 
e a experiência de termos encontrados obstáculos, nos permite 
reorientarmos nossos objetivos, nossas metas e ir ao encontro 
do que consideramos poder ser o nosso ideal. A vida as vezes 
nos coloca nestes dilemas, e somente a experiência, a perseve-
rança e a fé, nos permitirão encontrar o nosso “norte”, o que de-
sejamos. Neste momento volto a André Gide quando afirma: –  
“Toda a teoria só é boa na condição de que, utilizando-a, se vá 
mais além”. Quando nos vemos frente a decisões que só nós 
podemos dar-lhes as soluções, não devemos decidir no eferves-
cer dos pensamentos. Quanto temos dezoito anos, corremos 
100 metros em 9 segundos, aos 30, 10.000 mil metros em 30 
minutos e Maratona em duas horas. Assim somos nós, não po-
demos achar nossas soluções correndo 100metros em 9 segun-
dos. O tempo é a razão do equilíbrio. Não devemos raciocinar 
com o barulho e a fumaça da explosão, devemos deixar a poei-
ra baixar, a fumaça se dissipar para ver o estrago. Nosso cére-
bro é um computador, onde estão instalados vários programas. 
Em determinados momentos, estamos com vários programas 
abertos ao mesmo tempo, e somos forçados a tomar uma deci-
são rápida, porém com todos estes programas abertos, o racio-
nal fica impedido de nos dar a resposta, aí a sabedoria popular 
nos manda contar até dez, para esfriarmos a cabeça, na verda-
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de o que fazemos e fechar todos os programas e focar naque-
le que nos ajudara a resolver o problema em questão. É sim-
ples assim. A vida é simples, os caminhos estão a nossa frente 
para serem explorados, cabe a nós escolhermos o que achamos 
ser o melhor, e ter a humildade de recuar e tentar uma nova es-
trada. Assim a vida fica menos complicada. Termino meu de-
vaneio novamente com Gide: –  “Há aquilo que se sabe e há 
aquilo que se ignora. Entre uma coisa e outra está aquilo que 
se supõe”. 
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citando o mestre.

Começo citando o mestre Paulo Coelho:
“ Podemos acreditar que tudo que a vida nos oferecerá no 

futuro é repetir o que fizemos ontem e hoje. Mas, se prestar-
mos atenção, vamos nos dar conta de que nenhum dia é igual 
a outro. Cada manhã traz uma benção escondida; uma benção 
que só serve para esse dia e que não se pode guardar nem de-
saproveitar.

Se não usamos este milagre hoje, ele vai se perder. Este mi-
lagre está nos detalhes do cotidiano; é preciso viver cada minu-
to porque ali encontramos a saída de nossas confusões, a ale-
gria de nossos bons momentos, a pista correta para a decisão 
que tomaremos. Nunca podemos deixar que cada dia pareça 
igual ao anterior porque todos os dias são diferentes, porque 
estamos em constante processo de mudança.”

É com estas palavras do Mestre e Guru, que me identifico, 
cada dia é um dia, é um milagre que se renova, o milagre da 
vida. Nós somos como um rio que serpenteia por montanhas 
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e vales até chegar ao mar. Em cada curva, não sabemos o que 
vem a frente, se serão águas calmas ou turbulentas, águas rasas 
ou profundas, águas mansas ou o tombo de uma altura inacre-
ditável, mas que chega vivo e cheio de energia, até que um dia 
se encontra com o grande mar e vai viver para sempre na sua 
imensidão. Assim somos nós. Hoje brinquei com os meus ao 
dizer que iria pegar uma Harley Davidson, colocar uma ban-
dana, e atravessar o deserto de Nevada, na Rota 66, ser mais um 
do movimento BEAT, sem direção nem sentido, viver somente 
pois esta era a filosofia dos seus membros. São 66 curvas, com 
águas calmas e turbulentas com águas mansas e imensas que-
das, mas estou aqui podendo curtir (não verdadeiro sentido da 
palavra) aos mais de cem amigos que estão a meu lado, aos que 
me ligaram e aos que não puderam estar, porém estão em seus 
pensamentos. A todos retribuo com minha fé, com minha po-
sitividade, com meu orgulho de tê-los como amigos. Termino 
com uma frase de Goethe:

“Para compreendermos que o céu é azul em toda parte, não 
nos é necessário percorrer o mundo” 

Acrescento: “nossos olhos serão capazes de nos mostrar”. 
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conjugando o verbo 
– papo reto – a 
terceira pessoa.

Muito se tem falado nos dias atuais em TERCERIZAÇÃO. No-
vamente incorporei um ar nostálgico, e me lembrei de Dona 
Yeda, minha professora de linguagem e língua portuguesa no Gi-
násio Cavalcante, no então curso ginasial. Nas minhas lembran-
ças, fui mais longe, e visualizei mentalmente o livro adotado: 
“Língua Pátria” de Maximiano Augusto Gonçalves. A professora 
Yeda era perfeccionista, dona de um linguajar escorreito e exigia 
que respeitássemos a língua mater. Numa de suas primeiras aulas 
ainda no primeiro ano ginasial, o tema foram os pronomes pes-
soais e de uma forma bem didática foi colocando no quadro ne-
gro (alguns preferem lousa) com seu giz branco, em letra de for-
ma os seis pronomes: EU, TU, ELE, NÓS, VÓS, ELES, dizendo 
que substituíam os substantivos, indicando diretamente as pes-
soas do discurso. E que podiam variar de acordo com seus papéis 
na linguagem escrita ou coloquial, em RETOS ou OBLÍQUOS. 
Que os pronomes retos exerciam a função do sujeito ou predica-
tivo do sujeito. E os pronomes oblíquos a de complemento ver-
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bal ou nominal (objetos diretos ou indiretos). Porque voltar a 
Professora Yeda, a Língua Pátria nos idos dos anos sessenta do sé-
culo passado, estamos no século 21, mais de 50 anos se passaram. 
É verdade, mas os conceitos formados não saem de nossas men-
tes, podem se atualizar, tomar novas cores e novas formas, mas 
uma vez estabelecidos não o esquecemos jamais. Algumas vezes 
em conversas coloquiais digo que quem inventou os pronomes o 
fizeram pensando primeiro em si o EU, depois no TU, e por fim 
no ELE, só depois é que os pluralizam em NÓS, VÓS, ELES. Ora 
o ELE é a terceira pessoa, seja no singular ou no plural, e no que 
os jovens gostam de chamar de PAPO RETO, O EU e o TU, são 
a primeira e a segunda pessoa, e o ele ou ela são a terceira pessoa, 
valendo também para o plural. Ora se fizermos uma comparação 
da LEI da TERCERIZAÇÃO com os pronomes pessoais, vere-
mos os que estão à frente do poder EXECUTIVO E DO PODER 
LEGISLATIVO parecem terem sido excelentes alunos nesta aula, 
pois primeiro colocaram a frente o EU (seus interesses) depois 
o TU, o dos que os apoiam ou apoiaram, e por último o ELES, 
ou seja eles são os sujeitos da frase (LEI), e o ELE ou ELES pas-
saram a ser o COMPLEMENTO, o OBJETO INDIRETO. Parece 
que estamos frente a uma frase dita entre os detentores do poder: 
“Aos amigos tudo, aos indiferentes a lei, aos inimigos nada”. 
Pelo visto aprenderam muito bem o significado da palavra verbo 
(palavra) e também a conjuga-lo na sua primeira e segunda vi-
são o EU e o TU e a sua aplicação (A lei) no ELE e somente uma 
mera consequência do seu objeto em questão. Com dizia papai: 
“Patrão é Patrão, empregado é empregado e os interesses de cada 
um não se encontram nem no INFINITO”. PAPO RETO.
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o kamasutra de bush.

Este conflito entre o conceito político e o religioso a que es-
tão expostos os cidadãos cariocas, nos faz refletir sobre os di-
versos temas que envolvem a administração de um município 
e qual a ótica a ser utilizada para suas soluções. Nunca gostei 
de ver no mesmo momento política e religião. A palavra po-
lítica é derivada do grego antigo πολιτεία (politeía), significan-
do todos os procedimentos relativos à pólis, ou cidade-Estado. 
Já Religião provém do latim religio, que significa “louvor e re-
verência aos deuses”. Nos dias de hoje religião é considerada 
como um conjunto de crenças relacionadas com aquilo que a 
humanidade considera como sobrenatural, divino, sagrado e 
transcendental, bem como o conjunto de rituais e códigos mo-
rais que derivam dessas crenças. Porque recorro a essas defini-
ções? Porque está em jogo dois conceitos diferentes, um ligado 
as questões ligados ao dia a dia da Cidade; o outro a fé, as cren-
ças e tudo que deriva da sua prática. Enquanto pensava nes-
tas divergências, voltei no tempo e aos tempos em que o ultra 
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conservador Ronald Reagan, Presidente dos Estados Unidos 
(janeiro de 2001 a janeiro de 2009) no início do século XXI, 
misturando política com religião, entregou os assuntos liga-
dos as questões reprodutivas e de sexualidade, as entidades re-
ligiosas (evangélicas), que viam na abstinência sexual antes do 
casamento, a solução para os altos índices de gravidez na ado-
lescência e fora do casamento. Na visão dos evangélicos o uso 
de qualquer método anti concepcional estava totalmente fora 
de questão. Dentro desta visão religiosa se atrelavam as doen-
ças sexualmente transmissíveis, principalmente a Aids, e tam-
bém a Homossexualidade e o aborto consentido em lei. Todos 
os incentivos a estas políticas foram retirados, entrando a po-
lítica da mordaça, pois os recursos eram dirigidos as entida-
des religiosas ou a quem se submetesse a seus princípios mo-
rais e religiosos, não só nos Estados Unidos, mas em todos os 
países que recebiam apoio financeiro para a política da saúde 
sexual e reprodutora. Economicamente era a política perfeita. 
Quatro anos depois os resultados foram simplesmente um au-
mento de 70% na incidência de gestação em adolescentes e de 
90% nas DSTs /Aids em ambos os sexos e o combate extrema-
do a diversidade sexual e ao aborto dos casos permitidos em 
lei. Essa política ficou conhecida como “O KAMASUTRA DE 
BUSH. ” * 

A interação entre política e religião, são polos antagônicos. 
Quando um candidato, que é religioso e detém um cargo le-
gislativo, apresenta seus projetos em grande número direcio-
nados a seus pares evangélicos, me é muito difícil conseguir 
pensar que separará as necessidades da polis (cidade) da vi-
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são religiosa. Seu apoiador GAROTINHO deu mostras disso 
quando só recebiam as benesses do governo, seus correligioná-
rios de fé. Essa reflexão vem em função das conquistas que tive-
mos nas últimas décadas. A fé é individual e cada qual a práti-
ca do seu jeito, à sua maneira, quando como e onde quiser e se 
quiser. A história nos mostra que quando a fé dominou a po-
litica, entramos na era das trevas. Bom fim de semana a todos.

*(http://www.ciudadaniasexual.org/publicaciones/Bush.pdf)
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palavras, 
palavras, 
palavras.

Nestes dias em que as opiniões são extremamente divergen-
tes, onde a verdade absoluta de hoje, é a mentira irrefutável de 
amanhã, o que mais vejo, leio ou escuto é: 
– “O conteúdo das minhas palavras mostram minha retidão, o 
quanto sou honesto.”
Resolvi então ir as origens, o que são palavras, de onde vem, 
o que significam, qual seu peso quando distribuídas lado a 
lado. Consultando o site sobre o substantivo feminino pala-
vra no site:

www.dicionarioetimologico.com.br/palavra/ este o define 
como descrito abaixo:

“Na língua portuguesa, a palavra “palavra” se originou a 
partir do latim vulgar paraula, que por sua vez tem origem do 
latim clássico parábola, que quer dizer “fala” ou “discurso”.

No entanto, a raiz etimológica do latim parábola está no 
termo grego parabole, que pode ser traduzido como “compa-
ração”. Este termo é composto a partir da junção de para, que 
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quer dizer “ao lado”, e ballein, que significa “atirar” ou “jogar”. 
Assim, parabole tinha o sentido de comparação entre duas ou 
mais coisas dispostas uma ao lado da outra.

As parábolas são como ficaram conhecidas as histórias con-
tadas por Jesus Cristo. Normalmente eram histórias de cunho 
moral, que serviam de comparação com determinada situação 
da vida real.

A partir do entendimento do significado do termo pala-
vra, comecei a perceber como desvirtuaram o seu conteúdo. 
Acolam-se palavras lado a lado, e numa visão puramente advo-
catícia usam-se os sinais de pontuação para dar coerência ou 
nexo ao texto, ou seja, distribuem-se as palavras da forma que 
melhor lhe aprouver, onde os sinais são muitas das vezes usa-
dos como armadilhas fatais, onde o que se lê não é o que se 
quer dizer:

– “Você não prestou atenção na vírgula, no ponto e vírgula, 
na crase e isto muda todo o sentido do texto”. 

Os discursos dos nossos representantes, trabalhados por 
suas fonoaudiólogas, para empostarem suas vozes, e junto suas 
expressões faciais, que os leva a parecer com os antigos candi-
datos dos programas de mimica, , para se apresentarem frente 
as câmeras, lembram os famosos deputados baianos, que usa-
vam muitas vezes adjetivos de grande impacto sonoro junto a 
população menos esclarecida, mas sem nenhum valor e que na 
maioria das vezes, nem mesmo ele, o orador sabia seu signifi-
cado e que foram colhidas nas folhas amarelecidas dos dicio-
nários que enfeitam e dão status as suas bibliotecas. No último 
paragrafo da definição chama atenção que o termo parábo-
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la teria sua origem nas histórias contadas pelo Mestre Maior, 
Jesus Cristo: “ Normalmente eram histórias de cunho moral, 
que serviam de comparação com determinada situação da vida 
real”. Podemos então perceber o quanto foi desvirtuado suas 
origens, o cunho moral deixou de existir, a comparação com a 
vida real passou a ser feita entre os que detêm o poder. Quem 
não está inserido neste contexto, os INFAMES, fica somente 
com as palavras, que como diz o poeta o vento as leva. Porém 
no dizer Sean Wilhelm: “Antes de jogar palavras ao vento, lem-
bre-se que o vento pode soprar em você”. Um bom final de se-
mana para todos.
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o espírito de natal.

O Natal é o nascimento de nós mesmos, é a análise do que fo-
mos, do que somos e do que queremos ser. Nascer é ver a luz 
pela primeira vez, e se deixar penetrar por ela a iluminar nossa 
alma, e energizar nosso espirito, ou seja abrir espaço para o EU, 
e aprender a conviver com o NÓS. A Maternidade é a conju-
gação de todas as pessoas do verbo. O OBSTETRA, na sua ori-
gem grega, ESTAR AO LADO, nada mais é do que aquele que 
ameniza a dor e ajuda que a luz entre nos olhos do nascituro se 
possível em toda sua plenitude. Nascer, nascemos todos os dias, 
ao dormirmos voltamos ao claustro materno (útero), ao acor-
dar nascemos, a luz nos acorda, o Sabiá com seu Canto da Ter-
ra nos desperta no primeiro lampejo do sol .Assim somos nós, 
nascemos todos os dias, e o NATAL é nada mais, nada menos, 
do que olharmos para dentro de nós, e vermos o quanto nasce-
mos todos os dias, o quanto vivemos todos os dias e ao deitar-
mos o quanto deixamos de viver nesse dia. Parece que ao viver 
plenamente o EU, e esquecermos do NÓS, isso ilusoriamen-
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te nos dará a plenitude, a nossa verdade absoluta, afinal sou o 
eixo do mundo e tudo gira em torno de mim. Parece verda-
de, porém é o mais ledo engano. Não somos o eixo nem par-
te dele, somos na verdade uma escama que a qualquer momen-
to pode nada mais valer. Um dia um luminar, um mestre que 
tudo sabia, que possuía todos os títulos que pode ser conquis-
tado na vida profissional de um Professor, me disse numa festi-
vidade de fim de ano, que aquele fora um dos melhores da sua 
vida acadêmica, tinha publicado N trabalhos, feito X conferên-
cias em Congressos, formara Y mestres e Z doutores, seus livros 
atualizados eram o norte do ensino em todo o Brasil. Passaria 
deste ano para o outro com um objetivo ultrapassar em 50% a 
meta deste ano. Olhei-o com toda minha simplicidade de filho 
de operário e ousei em perguntar: – Professor quantos obri-
gados de gente simples o senhor recebeu este ano pela sua sa-
piência?
 – Como assim, meus alunos me agradecem alcançando as titu-
lações maiores?
 – Claro este é um grande reconhecimento, mas quantas pes-
soas, olharam nos seus olhos e lhe disseram, muito obrigado 
pelo que o senhor fez por mim, sabe muito obrigado de gen-
te simples?
 – Ora não sou afeito as coisas menores, os títulos me alimen-
tam, preenchem meu ego. O Muito obrigado é muito pouco 
para mim!
 – Sabe Mestre, o brilho dos olhos de quem me diz obrigado, re-
flete na minha noite de Natal, e ali eu consigo nascer de novo 
sabendo que a luz que me alimenta não sou eu que liga, ela 
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vem de dentro de mim, não sou um espelho que reflete a luz 
que se projeta em mim, eu sou o por dentro, não o por fora.
Ele com seu terceiro copo de gin com tônica, gelo e limão fi-
cou me olhando, sem entender nada, afinal achou que eu já es-
tava alcoolizado. Me afastei deixando-o na sua mesa, num pla-
tô superior com seu Gin Tônica enquanto eu fui me juntar aos 
que dançavam ao som do samba, embalados pela cerveja e cai-
pirinha brasileira (de cachaça mesmo). Ali junto a alegria des-
compromissada dos humildes percebi, que para você nascer de 
novo é preciso ter a humildade de olhar para dentro, e traçar 
um novo caminho, que se iniciará no primeiro dia do ano se-
guinte. Bom nascimento a todos, presentes e festas não subs-
tituem nosso objetivo maior no dia de hoje. A luz que desper-
tou em LUCANO, investigar sua origem (Evangelho segundo 
São Lucas) e a mesma que nos faz NASCER DE NOVO PARA 
UM MUNDO MELHOR, PELO MENOS NO NOSSO PEDA-
CINHO DELE. LUZ NO CORAÇÃO DE TODOS.
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do eu, do tu e 
o poetinha.

Quando conjugamos um verbo, este naturalmente se inicia 
pelo “Eu”, depois vem o “Tu” depois o “Ele” e por aí vai. Cos-
tumo dizer que o “eu me amo” é superior ao ‘eu te amo’ por-
que o meu “eu” vem primeiro, ninguém é capaz de me amar 
mais do que eu mesmo. Meu delírio vem a partir de lembran-
ças do passado após ler a coluna do Pasquale Cipro Neto, na 
Folha de São Paulo de Hoje (9/07/2015) sobre o dia em que 
o nosso Poetinha Vinicius de Moraes foi fazer arte no andar 
de cima. Me lembrei do dia em que tive contato direto com 
ele, foi em maio de 1971, no Showzão dos Calouros no An-
tigo Canecão, onde todas as Faculdades do Rio de Janeiro o 
lotaram com mais de 5000 calouros. Foi um show político, 
contra o golpe Militar, com apresentação de nada menos que 
Ziraldo e Leila Diniz, onde durante quase 8 horas desfilaram 
o Rock, com a inesquecível interpretação da Marselhesa ao 
som do solo de Guitarra, (acho que eram os Mutantes, não te-
nho certeza) como todos os calouros cantando o hino francês 
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com uma vibração arrepiante. A seguir a Bossa nova e o sam-
ba de raiz. Na minha memória os momentos inesquecíveis da 
Pimentinha Elis Regina nos presenteando com seu show com-
pleto, ela e o memorável Erlon Chaves, uma dupla perfeita. A 
voz rouca e sincopada de Clementina de Jesus, mas o que mais 
me tocou foi quando Leila Diniz chamou ao palco, o Poeti-
nha dos 3 Bs: Bom de Papo, Bom de Copo e Bom de Cama. 
É lógico que entrou com seu inseparável copo de Whisky. Os 
três, Ziraldo, Leila e Vinicius, levaram todos ao delírio; primei-
ro com Ziraldo agradecendo a Deus pelas injustiças, a injusti-
ça de permitir que os políticos se locupletassem enquanto mi-
lhares de adultos e crianças morriam de fome em Biafra. Com 
Leila reverenciando o Poetinha como o maior dos Deuses sa-
grados e profanos, e por último com o poetinha cantando den-
tre outras, e só ele sabia fazê-lo assim, o Tu acima do Eu, quan-
do nossos corações e nossas almas, se descolam do “si mesmo” 
porque algo maior se levanta, o amor, a paixão: Cantou com 
Leila fixa como num quadro, olhos vidrados no poeta, “Apelo”, 
concordo com Pasquale, quando cita o “SE TU SOUBESSES 
COMO É TRISTE” nunca ninguém usou o “tu” com tanta pro-
priedade. Hoje no aniversário de sua ausência deixo para todos 
a minha lembrança maior e também o endereço do YouTube* 
onde MPB4 e Quarteto em CY cantam “Samba em prelúdio” 
e Apelo” entremeados pelo próprio poetinha declamando “So-
neto de Separação” Boa Noite a todos.

*https://www.youtube.com/watch?v=4jQvyH_hWXY
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dois pesos e 
várias medidas.

O que os teus olhos veem nem sempre corresponde a imagem 
real, a noite são sombras, diabólicas e aterrizadoras, de dias são 
anjos. Dizem os sábios chineses que toda verdade tem três la-
dos, a minha, a sua e a verdadeira. A vida é assim, tem sempre 
três lados, usamos então nossos cinco sentidos para chegarmos 
mais perto do que achamos ser o mais ponderável, o mais jus-
to. A natureza por uma das suas entrelinhas nos coloca em de-
terminadas ocasiões em encruzilhadas, onde perdemos a no-
ção de onde e para onde ir, é hora de usarmos nossos sentidos. 
Se estamos só e temos o livre arbítrio da decisão, o fazemos 
de acordo com a a nossa análise, certa ou errada, só o tempo 
nos dirá. Dentro desta forma de pensar um dos nossos senti-
dos predomina sobre os outros, a visão, ela entra dentro de nós 
a 300.000 km/s, ou seja se compararmos a velocidade do som, 
340 m/s, podemos ver que a imagem que entra dentro de nós e 
muito mais poderosa, ela impregna nosso cérebro, contamina 
nossa Gnose (conhecimento), influencia nossas atitudes, não 

miolo-facebookando.indd   47 30/05/2019   11:19:56



48 —  F a c e b o o k e a n d o

nos permite tirar nossas próprias conclusões. Quando a visão 
se associa o som, dando consistência e veracidade ao que ve-
mos (verdade absoluta do dia unilateral), abdicamos de nos-
so poder de usar os cinco sentidos para tirarmos nossas pró-
prias conclusões, desta forma deixamos de ser nós mesmos e 
passamos a ser fantoches, marionetes, daqueles que dominam 
e manipulam a imagem e a voz, juntam-se os dois elementos 
maiores do convencimento, e a isto damos o nome de Psico-
neurolinguística: eu mando uma informação para o seu cé-
rebro sem que você perceba, e desta forma você me responde-
rá (obederá minha ordem) porque assim você foi programado. 
Neste momento vejo de uma forma independente, não estou 
avaliando juízos, e sim o que isentamente posso perceber na 
interação política / mídia, o uso da Psiconeurolinguística 
para passar informações não as pessoas e sim aos seus cérebros, 
criando falsamente a diferença entre o certo e o errado, entre a 
virtude e o pecado. Não importa quão anjo ou demônio, você 
tenha sido, o que importa são os objetivos do aqui e agora e o 
meios para alcançar seus objetivos são todos aqueles que pos-
sam robotizá-los e levá-los a acreditar na minha verdade abso-
luta. Não importa que para julgar alguém todos tenham que 
ser probos, ou seja, em nenhum júri popular qualquer macu-
la anula a presença do jurado, qualquer relação com a 5ª ou 6ª 
geração de influência, o jurado é descartado imediatamente. 
Vejam como a luz, associada ao som, tira-nos este valor. Na co-
missão do impeachment a grande maioria não entraria num 
júri popular, seria impedidos no primeiro momento (acho que 
o analfabeto do Tiririca superaria a maioria). Não estou defen-
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dendo posição partidária, porque, no Brasil isto é uma piada, 
muda-se de partido como socialite muda de sapato. O que quis 
chamar atenção foi para termos o cuidado de separar o que a 
imagem e o som manipulados (Psiconeurolinguística), ten-
tam colocar dentro de nós verdades absolutas, impedindo que 
usemos nosso livre arbítrio, e que possamos tirar nossas verda-
des, fruto de nossas análises, baseado nos nossos valores. Ama-
nhã, quando um novo sol surgir, e o dia se fizer não nos ar-
rependamos de não ter usado nosso senso crítico, e que não 
nos envergonhemos perante aos nossos filhos, netos, bisnetos 
e etc.., do quanto nos deixamos influenciar, o quanto marione-
tes nos permitimos ser. Creio que não é hora de bancarmos o 
avestruz, nem de tentar ser o urso no inverno hibernado, afinal 
não temos avestruz, nem ursos. São dois pesos e várias medi-
das, qual a verdadeira? Os Tupinambás influenciaram a revolu-
ção Francesa com sua temática, “LIBERDADE, IGUALDADE 
E FRATERNIDADE”, LEIAM EM “O Índio Brasileiro e a Re-
volução Francesa, de Afonso Arinos de Mello Franco”, com li-
cença de minha amiga virtual Ana Amelia de Mello Franco, 
por isto o Rio de Janeiro é o que é, fomos e seremos sempre 
independentes, e adeptos da “LIBERDADE, IGUALDADE E 
FRATERNIDADE”
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e não sabendo que 
era impossível, 
foram lá e fizeram.

A Guanabara (me nego a chamar o município de Rio de janeiro), 
sempre foi uma cidade onde a diversidade de sua cultura a trans-
formou em vitrine para todo o Brasil e para todo o mundo. Gua-
nabara, a Veneza Tropical, o Éden. Fomos construídos cultural-
mente tendo como arcabouço, todas as culturas que conviveram 
durante séculos, criando uma identidade cultural própria, tipica 
do carioca, que recebe seus visitantes como amigo de muitos anos, 
com o calor que beira ao que dedicamos a nossos irmãos. Essa 
construção cultural levou a inúmeros movimentos que surgiram 
com a chancela do filho de Iara, “O CARIOCA”. Essa caracterís-
tica dos habitantes da Guanabara trouxe consigo nos tornarmos 
uma cidade hospitaleira, onde o turismo é elemento fundamen-
tal para a nossa economia. Essa nossa peculiaridade singular pode 
ser observada nas duas maiores concentrações turísticas de nos-
sa cidade, o Réveillon e o Carnaval, onde mais de 1 milhão de tu-
ristas se espraiam pela cidade, afora todo o verão e também o res-
to do ano pelas suas atrações naturais. Quando um Prefeito vira as 
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costas para esta nossa particularidade, tendo como pano de fun-
do que o erário a ser aplicado nestas duas atividades, serão aplica-
dos na educação e saúde, ele está verdadeiramente virando as cos-
tas para estas atividades essenciais, ´porque o investimento nestas 
representações culturais, representam um retorno de centenas de 
milhões de Reais, um investimento que qualquer grande especu-
lador financeiro deliraria. Nosso Alcaide, insipido, insosso e ino-
doro, nega a cultura geradora de recursos em nome de uma ob-
tusidade, de quem parece estar usando antolhos, onde somente a 
sua verdade religiosa se faz presente. Quando ele se omite de com-
parecer a estes eventos culturais, se ausentando de suas respon-
sabilidades de governar para todos, independentemente de cre-
do, etnia e etc, está abrindo mão, com sua ortodoxia religiosa, de 
uma fonte de renda que reverteria para as ações de saúde, educa-
ção e sociais que deveriam fazer parte de sua política de governo. 
Quando pede aos Bispos de sua igreja, autorização para participar 
destes eventos, alguma coisa está fora dos eixos. Ao invés de cice-
ronear os eventos culturais, ele vira as costas, e foge para o exterior 
para não ser participe dos mesmos e desagradar seus seguidores 
religiosos. A resposta dada pelas Escolas de Samba, foi construir 
um dos maiores espetáculos, com a criatividade e irreverência tí-
picas do CARIOCA. Quando nosso ALCAIDE pensou que ao 
abrir o forno, o bolo solaria, na verdade ele colocou fermento e o 
bolo cresceu mais ainda. Sua fuga talvez tenha sido para não ter 
que assistir que suas ideias deram com os burros n’água. Parabéns 
CARIOCAS, Parabéns carnavalescos, parabéns as comunidades 
das Escolas de Samba. Para nosso PREFEITO fica a frase: “E NÃO 
SABENDO QUE ERA IMPOSSÍVEL, FORAM LÁ E FIZERAM”.

miolo-facebookando.indd   51 30/05/2019   11:19:57



52 —  F a c e b o o k e a n d o

não estás sózinho.

Um dia, menino ainda na Obstetrícia confuso no que fazer 
diante de uma situação extrema, depois de consultar diversos 
colegas me atrevi em ligar para o mestre e perguntei: (eram 2 
horas da manhâ): Mestre como resolvo o problema a que estou 
submetido? O mestre como um monge Tibetano, me orientou, 
e fez mais ainda, no dia seguinte passou 3 horas me confortan-
do, dizendo-me que era o que tinha a ser feito: Mestre: Jorge 
de Rezende. Ora porque coloco isto agora numa rede social? 

Resposta: Muitos depois do que postei hoje nos primeiros 
minutos, me questionaram em comunicação reservada (in box 
é o cacete) se estava deprimido, porque minhas colocações con-
tinham um quê de tristeza, que não condiziam com meu sorri-
so, meu “eu” de sambista” onde o sorriso supera as dificuldades.

Minha postagem que fala da luz e das sombras, não expli-
citam o meu eu interior e sim como aprendi a ver o mundo, 
e como meus mestres assim me ensinaram. Neste dia que ci-
tei acima, meu mestre maior pediu para que lê-se a maior das 
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mensagens, de um MESTRE da Maternidade Escola da UFRJ 
e me pediu para que tira-se “XEROX” do seu ensinamento 
maior, a “ CARTILHA DA PROBIDADE” de onde tiro agora 
um trecho que talvez sirva de reflexão para os NEOFITOS em 
MATERNIDADE ESCOLA, são palavras de Fernando de Ma-
galhães, Imortal da Academia Brasileira de Medicina e da Aca-
demia Brasileira de Letras. 

“A tua casa tem de ser a casa do sossego. Nela entrarão o sol e a 
alegria. O sol dar-te-á o vigor que a natureza exala na movimenta-
ção e na exuberância de sua formosura: abre-lhe todas as portas, é o 
servidor de tua saúde. A alegria será o sol de tua alma. Nessa casa, 
maiores são os adornos da simplicidade do que da ostentação. Pa-
redes brancas, nuas ou marcadas discretamente de uma lembran-
ça ou de uma evocação, a imagem compassiva e paisagem meninei-
ra, mostram a mais a limpeza singela e perfumada do que os muros 
planejados e ricos onde o abandono empoeira recordações.

Escolhe a tua casa, ou recebe-a, e ai faze morar o teu espírito. O 
teu espírito é eterno e Não te pertence. Deram-te os teus antepas-
sados para o entregares aos teus descendentes. E porque não te per-
tence, não poderás nem desperdiçar nem desmerecer. Aperfeiçoa-te 
em agradecimento aos que te criaram a vontade de ser bom. Faze-
-te brando, condescendente, confortado e sentirás a teu lado a felici-
dade suave e caseira.

Vê em tudo quanto cercar a tua casa um aviso abençoado. O céu 
que a janela estreita deixa mirar, é sempre uma esperança: a árvore 
tímida fincada na terra seca, uma promessa; o pássaro que voa alta-
neiro, caminho do infinito uma lição. Sê companheiro das manhãs 
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claras, dos dias rútilos e das noites estreladas, para que tua consciên-
cia seja, clara, rútila e estrelada. Mas se o horizonte se entrevar e as 
nuvens aguacentas desatarem jorros ou chorarem a garoa torva, e os 
ventos torcerem os galhos suplicantes e sofredores, conserva-te como 
se fora bonançoso e iluminado o panorama que te envolve. Os teus 
propósitos e os teus desígnios serão o colorido de tua vida.

Debaixo do teu teto, conservarás os teus dois maiores ami-
gos: A RECORDAÇÃO E A OBRIGAÇÃO. Recorda os que es-
tão do outro lado da vida: trata-os com carinho, revive-lhes a 
memória, os gestos, as palavras, os hábitos, as feições, porque 
só assim o morto não te abandona e a morte não te mortifica. 
O exemplo dos que passam é a garantia dos que ficam; só em 
refletir no que diriam eles das decisões graves e dos empreen-
dimentos duvidosos, há oportunidade para a ponderação. O 
que recorda não revolve o esquecimento; afirma pelo contrário 
uma eternidade consolidadora, a eternidade das virtudes hu-
manas. Esse é o prêmio que te espera quando seguires para a 
pousada dos justos.

Recorda o quadro da tua infância. Aproveita o que te ficou da 
casa paterna, tranquiliza-te renovando-os momentos em que o 
amor agasalhou corações tresmalhados na discórdia ou na descon-
fiança. Revê os dias da paz doméstica, o silêncio, os afetos unísso-
nos, a simetria das vontades concordantes, a grandeza dos senti-
mentos recíprocos. Pais que se entendem, filhos que se agregam. Só 
deves chorar os outros dias, os dia a dia das empresas e na vertigem 
das realizações, certeza ou de mágoa, se a dor que deles ressuma 
não se tiver apurado na resignação.
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Olha bem o relógio da tua meninice: seus ponteiros vagarosos, 
quase a parar, sempre longe da revelação ansiada. Quando o vi-
res na tua maturidade, indecisa, preocupada e trêfega, não o estra-
nhes correndo no redemoinho das empresas e na vertigem das rea-
lizações. Na regra dos exatos o tempo poupa a quem sabe poupar; 
só os ociosos deles morrem, cuidando matá-lo. Não apagues os que 
se afastam: a saudade alivia a separação; enche-se o vazio de uma 
ausência dolorida com o perfume de uma lembrança melancólica. 
Recordações, sombras animadas, vozes invisíveis, pensamentos 
fugidios, tudo na hora crepuscular, roxeia o poente estival e 
interminável que desafia a escuridão da noite.

A obrigação é tua companheira fiel e solicita. Esquiva-se, se de-
sertas desnorteado; consolate, se volves consumido. É a obrigação 
do trabalho que dignifica e desenvolve, sempre nobre, qualquer que 
ele seja, Um feito de gênio ou um surto de força equivale-se no 
rumo das intenções puras. Há mãos que pensam e há cérebros 
que movem. Não há tarefa mesquinha, apagada embora; se 
dela participa a alma, o labor frutifica em opulências. Os hu-
mildes são até romeiros da BEM AVENTURANÇA” 

(Cartilha da Probidade (1932) pg. 29 a 31.)

Durmo em paz, acordo em paz, as sombras do passado nada 
mais são do que minha motivação no dia a dia. Olhos e ouvidos 
dos grandes mestres estão em cada centímetro quadrado dos 
corredores e paredes da MATERNIDADE ESCOLA, o bem que 
ali fizeres a teu favor reverterá. O passado assim se encarregará, 
quanto ao contrário fica por conta da consciência de cada um. 
Era o que tinha a dizer a quem se preocupou comigo. Boa noite.
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flash back ou bula?

Quem nunca teve um amigo FLASH BACK, e OU, um BULA. 
Que perfil tem um amigo FLASH BACK, como reconhece-lo? 
O FLASH BACK é aquele indivíduo que não consegue pen-
sar no hoje, muito menos no amanhã ou depois. Todos os seus 
diálogos são enriquecidos com fatos que se passaram há mui-
to tempo, mas que na sua interpretação nunca foram resolvi-
dos, e ele fica a martelar os mesmos assuntos o tempo todo. 
Não é capaz de se projetar num horizonte, vive envolvido pela 
sua própria sombra projetada atrás de si. Quando lhe pergun-
tamos alguma coisa ele retroage no tempo e nos traz exemplos 
de épocas remotas. Quando falamos de política se remete aos 
exemplos de políticos de 20, 30 anos atrás, o presente não lhe 
desperta interesse. Quando o assunto é futebol, relembra Pelé, 
Garrincha, Zico, Socrates, Falcão, o grande Santos, o Flamen-
go, o Cruzeiro de Tostão. Esse é O FLASH BACK, que quando 
começa a desfiar seu rosário de lembranças passadas, simples-
mente esvazia o ambiente mais festivo mais alegre. 
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Quanto ao amigo BULA, este é totalmente diferente do 
FLASH BACK, porque pela sua própria definição ele se asse-
melha a BULA que encontramos dentro das caixas de remé-
dio. Como assim? Primeiro, VIVE ESCONDIDO, não gosta 
de aparecer, porque? Porque num segundo ponto O BULA e 
ENRROLADO, vive arrumando rolos e confusões, não é em 
todo lugar que pode aparecer. Terceiro o BULA é DIFÍCIL 
DE SE ENTENDER, não conseguimos acompanhar seus ra-
ciocínios, não existe uma coerência entre os seus atos, o que 
o leva ao quarto e último ponto do SER BULA, e CHEIO DE 
CONTRAINDICAÇÕES. POR VIVER ESCONDIDO, SER 
ENRROLADO, DIFÍCIL DE ENTENDER, e SER CHEIO DE 
CONTRAINDICAÇÕES, é que sua convivência entre todos se 
torna difícil. Um BULA normalmente só se relaciona com ou-
tro BULA. A Relação entre um BULA e um FLASH BACK, é 
inimaginável, o passado conversando com o quase nada. Num 
piscar d’olhos consigo enxergar sem ser psicólogo, psicanalis-
ta ou adivinho, quem são os FLASH BACK e os BULAS que 
estão no meu entorno. Os FLASH BACKS apesar de viver de 
suas lembranças, não são perniciosos, são somente difícil de 
se relacionar, de conseguir tirar sua opinião em relação a um 
tema geral ou especifico. O BULA, não, por sua característica 
própria podem ser danosos, nos envolver em suas teias e quan-
do damos conta estamos tão enrolados como ele. Os FLASH 
BACKS e os BULAS, estão sempre a nossa volta, temos que en-
tendê-los para nossa melhor convivência. Um abraço de quem 
pensa sempre no hoje, no amanhã e usa o passado somente 
como experiência. 
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sapientia longe 
preestat divitiis.

A medicina é a arte de ouvir, enxergar e sentir, assim aprendi 
com meus mestres ainda na 4ª Enfermaria da Santa Casa da 
Misericórdia. Quem não se senta junto ao paciente e o ouve 
pacientemente, quem não o encara de frente e não mergulha 
dentro de sua alma através de seus olhos, quem não sente o ca-
lor de suas mãos, o suor de sua aflição, quem não consegue ou-
vir o frio do medo através de suas palavras, está muito longe 
daquilo que se poderia chamar de um médico completo. Um 
médico não é alguém montado na empáfia e com um estetos-
cópio pendurado em torno do pescoço. Já lhes disse uma vez 
que me chamaram de romântico, porque contesto a medici-
na por evidência e não aceito a medicina protocolar univer-
sal. Somos um conjunto de cromossomas e genes, porém indi-
vidualizados, somos únicos, as vezes bem parecidos, e não tem 
como implantar uma norma a quem tem sua biblioteca gené-
tica própria.. Acredito na medicina, do Tetê a Tetê, do olho no 
olho, da mão examinando, o terceiro olho do médico. Ouvi-
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mos, formulamos uma hipótese diagnóstica e solicitamos os 
exames para confirmar ou afastar nossas hipóteses. Não existe 
diagnóstico feito por exames laboratoriais ou o que domina a 
assistência moderna por imagem. A imaginologia é coisa das 
máquinas programadas para o óbvio. Imaginar todos podem; 
correlacionar a imagem com a hipótese prévia, só aqueles que 
estão junto aos pacientes, que lhe ouviram, que cruzaram os 
labirintos das suas angustias e que serão capazes de dar-lhes 
um diagnóstico e fazer com que através de um diálogo fran-
co, conquistemos a adesão ao tratamento do paciente, esse ato 
simples e sem ônus e mais do que 80% do êxito do tratamen-
to, é associar a vontade de se curar ao agente que possibilite a 
cura. Numa aula que dei sobre a Medicina e a Humanização, 
parodiei sobre o poema de Carlos Drumond de Andrade, “No 
meio do caminho” in Alguma Poesia, 1930, sobre a relação Mé-
dico/Paciente do século XXI.

No meio do caminho tinha um computador
tinha um computador no meio do caminho 
tinha um computador
no meio do caminho tinha um computador.
Nunca me esquecerei desse acontecimento 
na vida de minhas retinas tão fatigadas. 
Nunca me esquecerei que no meio do caminho 
tinha um computador
tinha um computador no meio do caminho 
no meio do caminho tinha um computador.
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Abandonamos o ato mais puro da medicina, a relação mé-
dico/paciente em prol da ditadura das máquinas imposta pelas 
empresas que as produzem, das peças sintéticas de reposição 
do corpo humano, de seus fármacos fantásticos, que apesar de 
nos auxiliarem na assistência/cura/preservação da saúde, ain-
da não conseguiram chegar a perfeição, que só quem pode dar 
é quem tem o dom de dar o diagnóstico da alma, e esse não 
se faz em 10, 15, 20 minutos. Esse não tem limites. As vezes as 
palavras funcionam mais que um fármaco, quando se dá ao 
paciente o alento da cura. Hipócrates o Pai da Medicina mo-
derna, parece ter sua versão na atualidade como o Pai da HI-
POCRISIA e Esculápio, Deus da Medicina, filho do belo Apo-
lo e de Corónis, como o Deus do ESCULACHO. 

A banalização, a falta de compromisso, com um juramento 
que não é somente um passaporte para uma colação, para re-
ceber um diploma de médico, é muito mais, é o aval para ser 
um médico de homens e almas, ou seja, de um ser integral, ho-
lístico. A formação de médicos em série, desconectados da rea-
lidade do ser humano e atrelados aos interesses da medicina 
especulativa afasta cada vez mais esse profissional daquela me-
dicina que é menos onerosa, porém muito mais próxima dos 
ideais preconizados por Hipócrates e Esculápio. É o que pen-
so, é o que sinto, é o que acho, é o que prático. Sapientia longe 
preestat divitiis. Acaba-se o haver, fica o saber.
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lembranças.

Fevereiro, 1963, Cavalcante, ouço o coaxar dos sapos no bre-
jo atrás da quadra da Em Cima da Hora. Sob o clarão da lua 
cheia, Fabricio, o eterno poeta canta:

Eu vi Cavalcante adormecido,
Parecia castigo, 
De Nosso Senhor.
Cavalcante, onde a voz de Bidu Saião ainda ecoa pelo ar, da 

Laurindo Filho até a Joaquim Norberto, tendo sua origem na 
Rua dos Lírios. Cavalcante de Heitor dos Prazeres, de Rafael 
de Carvalho, de Pascoal Ambrósio, de Benedito Cerqueira, de 
Reinaldo o Príncipe do Pagode, de Antônio Carlos do Espírito 
Santo, o eterno dançarino Sá Toca, de João Severino. Do mo-
leque atrevido, O Fred Astaire de Cavalcante, Carlinho Ama-
rante, hoje Carlinho de Jesus, De Jorge, não o São, mas o Jorge, 
que fez do América Campeão e conquistou o coração de quem 
devia. Dos Bancários, de onde saiu para arte cênica, Carlos Ve-
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reza. Do Centro Esportivo de Amadores, da AEC, dos Bancá-
rios, dos Marítimos, dos bailes. Da família Cabral, do Sérgio 
Pai, que tanto orgulho nos deu, ele que morava ali no fim da 
Laurindo filho, onde Juramento e Serrinha se encontram. Ca-
valcante da Igreja de São Pedro, de costas para a Rua, onde to-
das as pragas pegam, pois ali tem Caveira de Burro enterrada, 
segundo a lenda. Cavalcante do Chiquinho da Em Cima da 
Hora, do inesquecível, “Os Sertões”, de Baianinho, do Boi Man-
dingueiro e de “Ê Baiana” junto com o poeta Fabrício. Do ines-
quecível Guará e de Jorginho das Rosas, no memorável 33. Ca-
valcante esconderijo de Cara de Cavalo, de Murilão e muitos 
outros. Do Robin Hood, Saruê e de sua eterna amada Ligia, a 
nêga Tiburça. Cavalcante das procissões precedidas por quei-
mas de fogos, das quermesses na igreja de São Pedro. Das pas-
sarinhadas no sítio aos domingos na caça aos Trinca Ferro do 
seu Nilton e amigos (por acaso vizinho dos Cabrais). Caval-
cante dos soltadores de pipa, do Eduardo do América, rapta-
do pelo Corinthians, Do Jorge, não o do América e sim do Jor-
ge Luiz, da Paulo Eiró, lateral direito, malabarista, da seleção, 
que nos deixou tão cedo. Ah Cavalcante de tantas lembranças, 
do Seu José e Dona Marina, que nas suas escuridões, tanto nos 
ensinou, e quando eu penso que nada mais poderia apagar mi-
nhas boas lembranças, parece que a igreja de costas para a rua 
continua a exercer sua influência sobre quem ali mora e seus 
descendentes. Aquele que seria seu filho, não seu neto mais 
ilustre, que por razões que a própria razão desconhece, se nega 
a dizer que sua origem é de Cavalcante, pois nasceu no Enge-
nho Novo, e foi criado na Zona Sul. Que foi nosso, Deputado, 

miolo-facebookando.indd   62 30/05/2019   11:19:57



F a c e b o o k e a n d o   — 63

Senador e Governador, que tanto orgulho parecia nos dar, pelo 
que parece, não ouviu, os conselhos de sua avó, não seguiu as 
trilhas de seu Pai, e não subiu pelo lado esquerdo da Laurindo 
filho em direção a Serrinha, ao Jongo ao encontro de Aniceto 
do Império, parece que o lado direito lhe foi mais interessante. 
Como diz nosso poeta maior,

Eu vi Cavalcante adormecido,
Parecia castigo, 
De Nosso Senhor.
Parece que passou por baixo do Arco-Íris que transpassou a 

Pedra lisa e o Juramento. 
Boa noite a quem é de Boa noite. Bom dia a quem é de 

Bom dia.
Pelo menos ainda nos resta o bom senso Pasquinense 

do Pai.
Se puderem um bom DOMINGO.
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ler é criar seu 
próprio filme.

Ler é criar seu filme, sua novela, seu folhetim próprio. Os per-
sonagens são moldados na sua visão da história. Você e o di-
retor, o figurinista. É você quem dita o tom. Quando se lê se 
exercita o cérebro para interpretar as situações escritas, para 
encontrar as soluções escondidas. Quando assistimos um fil-
me, ou uma novela ou uma peça de teatro, vamos prestigiar a 
interpretação e a visão de um conjunto de pessoas sobre aque-
la obra, e que não é necessariamente a de quem a escreveu. 
Lembro-me que numa determinada época num vestibular caí-
ram textos de Carlos Drummond de Andrade para serem in-
terpretados, algum tempo depois na sua coluna (acho que no 
Jornal do Brasil, não tenho certeza) ele comentou que se ti-
vesse feito o vestibular teria sido reprovado, porque nenhuma 
das respostas dadas como corretas correspondiam ao seu pen-
samento de quando estava escrevendo os temas propostos. Isto 
é a leitura, quando se lê um romance é muito mais do que a 
água com açúcar, é viver naquele instante, o momento social, 
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político e das relações interpessoais da época. Um dos maiores 
exemplos de interpretação individual de um livro, são as diver-
sas representações de “Gabriela” de Jorge Amado, seja em no-
velas, teatro, seriados ou filme. Cada diretor, roteirista e etc., ti-
veram suas interpretações e as levaram ao público. Por fim um 
dos meus professores “gurus” contou uma vez numa aula que 
um gari encontrou um livro de física quântica, e começou a ler 
ali mesmo sentado na sarjeta. Se empolgou tanto que era vis-
to nos sebos e bibliotecas lendo sobre o tema. Diz o professor 
que um dia um grande cientista dominador da ciência quânti-
ca veio até nós e depois de uma brilhante exposição, quem es-
tava lá sentado a ouvi-lo, o gari. Aberto as perguntas ele pediu 
a palavra e fez uma pergunta de tal sabedoria e profundidade 
que causou espanto ao palestrante e a seleta plateia que não co-
nhecia aquele homem humilde que fizera a pergunta. O cien-
tista imediatamente o cumprimentou, e perguntou: o profes-
sor trabalha para que instituição, gostaria de manter contato 
para abrirmos nova linha de pesquisa dentro das observações 
feitas pelo professor. O gari levantou e disse que não era pro-
fessor era somente um leitor sobre o tema, que se interessou 
pela física quântica ao achar um livro jogado no lixo e a estuda 
até hoje. O fim da história na interpretação do meu professor 
Guru é que o saber é universal, pertence ao mundo e a qual-
quer um que se disponha a beber de sua fonte. Leiam, leiam 
muito, exercitem seus cérebros e encontrarão as respostas que 
procuram dentro de vocês mesmos. Não permitam que seus fi-
lhos cresçam e não utilizem essa arma não letal, essa arma do 
dia a dia da vida, a leitura, deixem que se acostumem a ler o lú-
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dico na infância que será o primeiro degrau para serem os di-
retores de suas próprias peças da vida. Perdoem-me pela longi-
tude do texto, tenham todos uma bela semana. A dica abaixo 
nos coloca num universo por vezes nunca navegado por nós. 
Natal é dia de renascer, talvez um bom livro, um bom roman-
ce, um livro filosófico que te permita reflexionar, permita esse 
renascimento. Ser profissional as vezes nos endurece, nos en-
gessa mentalmente, leia a vida escrita e talvez sejamos menos 
rudes, menos frios, mais humanos.
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“madrugada de 
orionidas”.

Quem diria da distante constelação de Orion, nesta madru-
gada de 22 de outubro de 2017, uma chuvas de meteoros ris-
carão o céu, as famosas estrelas cadentes num espetáculo pro-
porcionado pelos detritos deixados pelo cometa Halley em sua 
passagem no ano de 1986. Diz a tradição oral que ao vermos 
uma cadente, façamos um pedido e seremos atendidos, seria 
um presente dos céus aos terráqueos, porém nem todos terão 
a oportunidade de ver e fazer seus pedidos, que as Três Marias 
(e assim que conhecemos a constelação de Orion) nos ofere-
cerá. Nuvens negras, carregadas de eletricidade despejarão so-
bre grande parte do Brasil, raios, granizos, chuva, além ventos e 
trovões. Mesmo que fiquemos acordados, em locais onde o bri-
lho das metrópoles não se faça presente, será difícil vê-las e fa-
zer nossos pedidos, diria quase impossível. Não sei porque di-
vaguei com as ORIONIDAS, e de repente fechei os olhos e 
comparei esta madrugada com este espetáculo tão lindo que 
será embaçado pelas nuvens, como o Brasil dos homens, dos 
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políticos. Neste Brasil de tantas polis, de uma diversidade étni-
ca, religiosa, cultural, de gênero e tantas mais, não mais vemos 
o céu, as estrelas, as cadentes, a via láctea, tudo encoberto pe-
las frias noites dos palácios presidenciais, pelos cumulus lim-
bus que alberga dentro de si, a corrupção, os políticos que se 
vendem por dois tostões, a confraria dizimista, ruralista. Uma 
nuvem que se eleva aos céus e cega a todos. Não nos deixa ver 
a beleza do céu riscado pelo fogo dos meteoros, não nos per-
mite enxergar o arrebol. Nos oferece somente uma chuva de 
raios, que acende e amedronta. Que ensurdece a todos com o 
som dos trovões, onde os coriscos como se fosse uma cerca elé-
trica, os envolve, afastando-os de todos os perigos, tudo isso 
com um sorriso de escarnio, onde a culpa de tudo são os gas-
tos exagerados com a população: Saúde, Educação e Previdên-
cia são os vilões de uma economia a serviço de que não eco-
nomiza, pelo contrário. A fome de ganhar cada vez mais e em 
dólar, é tão grande desta nata que se diz representante do povo, 
municipal, estadual e federal que nem uma cirurgia bariátri-
ca financeira, coletiva (redução do estomago) saciaria a avidez 
pelo poder e o vil metal, onde o povo é sua escada de cabeças, 
para alcançar seus objetivos. É, não veremos o espetáculo da 
“MADRUGADA DE ORIONIDAS”, e também parece que te-
remos que aguardar a saída das nuvens negras que nos colo-
cou nas sombras, e esperar que os bons ventos as dissipem, e 
que suas águas que tanta destruição nos tem trazidos, como a 
retirada de direitos e a tentativa tornar nula a própria “Lei Au-
rea,” fazendo retornar uma escravidão velada, não mais seletiva 
e sim dos mais necessitados. Tenho a esperança que o arrebol 
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surja nos enchendo de novas esperanças, e que os coriscos cer-
quem as nuvens negras e levem para o primeiro buraco negro 
que encontrar, o retrocesso, a corrupção, a negociata política. 
Bom domingo a todos se assim for possível, quanto as ORIO-
NIDAS, pode ser que a mídia nos presenteie com sua visão. É 
o que temos no momento, a verdade midiática.
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meu 69.

Não é fácil fazer 69, muitos acreditam que você não é capaz, 
afinal nem todos conseguem chegar lá, muitos param antes 
de começar, outros param no meio do caminho. Fazer 69 com 
todo o vigor não é fácil, você tem que acreditar em você mes-
mo, na sua capacidade de se agradar e agradar quem está jun-
to a você. Muitos não acreditarão, dirão que sua performance 
e uma falácia. A vida é feita por caminhos tortuosos, e os pra-
zeres os seguem, e no 69 tudo lhe é permitido, você pode sor-
ri, chorar, gargalhar, ficar tímido, eufórico, querer que o tem-
po pare naquele 69. O 69 porém é longo, pode ser vivido pela 
manhã, a tarde, a noite, de madrugada, de segunda a domingo, 
nos dias santos e feriados. O 69 pertence a todos, aos ateus, ca-
tólicos, evangélicos, espiritas, judeus, ciganos, não é considera-
do pecado, é momento a ser vivido. Ele começa eufórico, com 
alegria, euforia, cheio de energia, com velinhas coloridas ace-
sas, luzes apagadas, rostos que não se enxergam, mãos que se 
entrelaçam, tem cor e tem sabor, e continua a cada minuto, 
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lento ou rápido, as vezes doce como o mel da abelha Jati, ou-
tros salgadas como o suor da lida. Ah o 69 é fantástico, é o 
intermezzo entre o tudo e o nada, tem a luz prateada da lua, 
tem a energia e o calor do sol; nos faz sonhar, de sempre que-
rer recomeçar, de correr pelo prazer de correr, de sentir a bri-
sa da manhã no seu corpo. Ele mexe com seus sentimentos, te 
faz corar, mas ao mesmo tempo esvazia a sua mente para no-
vos momentos de intensa satisfação. É o Yin e o Yang, são os 2 
triângulos que formam a estrela de Davi, é o mistério da figa 
da Mãe Terra. Verdadeiramente o 69 quando chega nas nossas 
vidas, trazem consigo uma carga de lembranças, de prazeres 
realizados, de objetivos alcançados e outros a alcançar, de ver a 
estrada e não ver seu fim porque o 69 é o princípio e ainda te-
remos mais 365 dias para vivenciar nosso “69”. O meu chegou 
e vou vive-lo com toda a energia que a vida me dá, com novos 
projetos, novas metas, novos objetivos, carregando neles toda a 
experiência prazerosa que meus 69 ANOS acumularam. Obri-
gado aos mais de duzentos amigos que me encheram de ener-
gia para entrar nesta nova etapa da minha vida, “VIVA MEUS 
69 ANOS” 
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“não há fogo no 
inferno, adão e eva 
não são reais”.

‘Não há fogo no inferno, Adão e Eva não são reais’, diz o Papa 
Francisco:

 –  “Todas as religiões são verdadeiras , porque elas são verdadei-
ras nos corações de todos aqueles que acreditam neles”, 

Um dos autores de minha preferência é Joseph Campbell 
que escreveu várias obras imperdíveis dentre elas a que mais 
me toca: “O Poder do Mito”. Quando ele nos diz que

“Compreender que há outros pontos de vista é o início da sabe-
doria.” Chama-nos atenção que temos que aprender a ler não 
só com nossos olhos, mas também, com os olhos e sentimen-
tos de quem escreveu. Ele na sua sabedoria afirma que “os Deu-
ses falam por Metáforas” e acho que foi exatamente neste pon-
to que o Papa Francisco quis chegar. O mito da sexualidade é 
levantado e exposto quando se dá espaço as lendas da Babilô-
nia, conservadas pelo povo Judaico de que a primeira mulher 
foi Lilith (no antigo hebraico, “A coruja que pia”) que por não 
aceitar as imposições de Adão ( que no ato sexual a mulher de-
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veria ficar por baixo do homem), abandonou-o e foi viver com 
Samael (Lúcifer) no Mar vermelho. Esta história pode ser lida 
em Lilith, a Lua Negra de Roberto Sicuteri que conta a trajetória 
de Lilith até os dias de hoje. Para Campbell, a sexualidade da 
mulher sempre foi um motivo de temência dos homens, elas 
seriam como as serpentes, as Najas que lançam sua peçonha e 
cega suas vítimas, deixando os homens a sua mercê. O mito da 
serpente e da maçã, seria na verdade a descoberta da própria 
sexualidade primeiro por Lilith e posteriormente por Eva, a 
maçã, seria uma metáfora para a genitália feminina, pois uma 
maçã aberta ao meio semelha-se a genitália feminina, a cobra 
seria a própria sexualidade de Lilith representada em Eva e sua 
capacidade de envolver o homem e cegá-lo no seu “cio”. Temos 
que começar a enxergar os velhos ditames a luz da decodifi-
cação, hoje não vale mais o que está escrito e sim o que quis 
dizer, o que escreveram. Muito temos que desvendar, como 
foram usadas as passagens da mitologia grega e como foi asso-
ciada ao dia a dia da religião como fato consumado. A mulher 
como algo sujo, pecaminoso. Um exemplo é a bela escultura 
mandada fazer por Zeus, porque Prometeu roubara o fogo sa-
grado e dera aos humanos. A escultura de uma mulher belíssi-
ma ganhou predicados e o sopro da vida e Zeus a presenteou 
com a Boceta de Pandora, sim é este o nome original do local 
onde, se aberta, sairiam todos os males do mundo. O mito foi 
incorporado a igreja Católica, o termo se tornou o nome chu-
lo da genitália feminina em várias línguas, e para disfarçar pas-
sou-se a chamá-la de Caixa de Pandora. Recomendo a leitura 
de Campbell, e também do mito de Lilith a mulher que pega-
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va os homens nas encruzilhadas, dominava os homens, desfa-
zia lares e casamentos e que, nada mais é nos dias de hoje que 
o próprio mito de Pomba Gira ou a da Rainha Cigana Maria 
Padilha. Como dizia o Velho Guerreiro, “Nada se cria, tudo se 
Copia” e adapta-se ao momento em que vivemos. Encerro ain-
da com uma frase de Campbell: 

“Precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos, 
para podermos viver a vida que nos espera. A pele velha tem que 
cair para que uma nova possa nascer.” 

Um Bom fim de semana para todos.
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nascer na luz.

Esta foi sempre a imagem que tive do natal. Lembro-me das ar-
vores de Natal montadas em minha casa de galhos de pinheiro, 
que enchia com seu perfume todo o ambiente. O presépio, as 
bolas coloridas, o espigão no topo do pinheiro. O cheiro dos as-
sados, da bacalhoada, das rabanadas, segundo minha Tia Sabina 
delicias de paridas. Nossa diversão era ficar olhando o presépio 
do armazém do seu Horácio que se dava ao luxo de ter um tren-
zinho que passava por entre as figuras religiosas e era o encan-
to das crianças de Cavalcante. A imagem do cometa direcionan-
do o nascimento do menino Jesus sempre nos fascinou. Por estes 
acasos da vida me vi mais tarde exercendo a atividade mais anti-
ga na área de saúde, a do obstare, aquele que está ao lado da mu-
lher gravida e que a auxilia no seu parto. Nestes quarenta anos de 
atividade, quanto cometas passaram por mim, quantos Jesus nas-
ceram na minha presença, e hoje estão ai no mundo dando à luz 
a novos Jesus, a novos iluminados. Este é um dia que nos mar-
ca e sempre nos marcará. Os presépios, as luzes, as arvores, não 
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são invenção do hoje, do comércio. Eles vem de muito longe, fa-
zem parte do nosso mundo mítico, do nosso imaginário. No sé-
culo fim do século XVIII a maioria dos habitantes de São Sebas-
tianópolis do Rio de Janeiro vinham a Rua dos Ciganos (hoje 
Rua da Constituição) para visitarem o presépio do Barros. Fran-
cisco José Barros era um marceneiro que no mês do nascimen-
to de Cristo abandonava suas funções para montar no seu galpão 
um grande presépio onde todas as figuras se movimentavam e 
faziam alegria de todos principalmente das crianças. As Rua dos 
Ciganos e o galpão ficavam cheios, e vinham visitantes de outras 
localidades com a finalidade de conhecerem o famoso presépio 
em homenagem ao nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Só contei este fato para mostrar como nós sempre reverenciamos 
o nascimento de Jesus Cristo, na verdade da luz que nos traz, que 
nos acompanha por toda a vida. Somos uma vela que se acen-
de com a luz do cometa, até o dia em que vamos ao seu encon-
tro e viramos uma estrela no imaginário dos que aqui ficam. No 
dia de hoje a todos a lembrança da criança que existe dentro de 
cada um de nós, da luz que um cometa acendeu quando nasce-
mos e que iluminou nossas mães. Das fantasias que continuam 
dentro de nós, e que esperamos que entre na nossa vida pelas 
mãos do bom velhinho. Somos eternas crianças à espera do pre-
sente maior, que iluminamos nossas casas com a luz dos cometas 
que cultivamos com todo carinho por toda nossa vida, que sorri-
mos o sorriso inocente da nossa criança interior quando recebe-
mos nosso presente de natal. Que este seja o dia onde a paz, a ale-
gria, e a luz do grande Cometa, se façam presente dentro de cada 
um de nós. Beijo no coração de todos e um feliz renascimento.
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450 anos.

Daqui a poucas horas, o ancião 2014 estará entregando o bas-
tão de realizações de sonhos e desejos ao recém-nascido 2015, 
que terá 365 dias para realizá-los. Esta era a imagem antiga, 
que ainda guardo na lembrança da passagem de ano, nas folhi-
nhas dadas pelos armazéns, e armarinhos. Os anos passaram e 
as imagens ficaram guardadas no chip de imagens de cada um 
de nós. Este não é um ano que se iniciará como qualquer ou-
tro, nasce sob a égide da comemoração dos 450 anos da fun-
dação da Cidade do Rio de Janeiro, serão 1 ano e mais ou me-
nos três meses de eventos lembrando o grande feito lusitano, 
que sob o comando de São Sebastião no topo das igaras ex-
pulsou seus inimigos nativos e fundou São Sebastianópolis do 
Rio de Janeiro. Soltar-se-ão fogos e mais fogos, para espantar 
os maus espíritos, e se escreverá a ferro, pólvora e fogo os 450 
anos de São Sebastianópolis do Rio de Janeiro. Neste dia se co-
memora além da passagem do bastão do ano velho para o ano 
novo, Ie Mo Enjá (Iemanjá), a grande mãe dos peixes que será 
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reverenciada, com luzes, presente e flores, na cor da sua pure-
za, o branco. Tudo muito bonito, muito cheio de luzes e cores. 
Mas como dizem os chineses: –  “toda verdade tem três lados, 
o meu, o seu e o verdadeiro”, Neste momento me proponho a 
contar um segundo lado, escondido, não contado, não lembra-
do nestas comemorações de passagem de ano. Há muito mais 
de 450 anos, não se tem como datar, mas quando os primeiros 
Brasis ( nativos da cor da brasa) aqui chegaram, batizaram es-
tas terras contornadas por grandes maciços (gnaisses), de Gua-
nabara ( O mar formado pelo seio de Iara), pelo fato da linfa 
do Rio Carioca ter sua origem, sua nascente, do alto de um dos 
seus Gnaisses, que tem o formato de um seio (hoje corcova-
do).Quando em 1º de Janeiro de 1502 a esquadrilha portugue-
sa de André Gonçalves na qual o célebre cosmógrafo florenti-
no Américo Vespúcio tinha o comando de um navio, entrou 
pela primeira vez no canal que liga o oceano a baía de Guana-
bara, estes não a exploraram, por isso, acreditaram estar diante 
da foz de um grande rio e deram-lhe o nome de Rio de Janei-
ro. Dentro da concepção Portuguesa todos que aqui passaram 
a residir, são filhos do Flumem, do Rio, somos fluviais, daí ser-
mos fluminenses. O Comandante André Gonçalves e Américo 
Vespúcio, por suas concepções católica e sendo 1º de Janeiro e 
no calendário católico ser o mês de São Januário, tornaram-no 
padroeiro destas terras. Aqui porém viviam milhares, centenas 
de milhares de índios da nação Tupinambá, que tinham como 
seus Deuses, Iara (O seio era sua morada) e Tupã, a Pedra da 
Gávea é a imagem de um índio deitado com seu penacho, por-
tanto a Guanabara era um local sagrado para seus habitantes 
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nativos, só no entorno da baia haviam mais de 30 aldeias. Tudo 
isto para mostrar que muito mais do que 450 anos do Rio de 
Janeiro, a Guanabara é muito mais antiga (todo o território 
que inclui também a baia), conhecida no século XIX também 
como a Veneza Brasileira, a Cidade dos Rios e das Águas, tem 
provavelmente mais que o dobro ou triplo da nossa São Se-
bastianópolis do Rio de Janeiro. Acredito na minha humilde 
opinião que quando milhões de pessoas vão para as areias de 
Copacabana (Socopenapam, a terra dos socos dos antigos ha-
bitantes) na passagem de ano, o fazem também inconsciente-
mente para homenagear a partilha de nossas belezas naturais 
com todas as nações do mundo. Portanto senhores, as caravelas 
que abrem este texto de lembranças históricas, é uma homena-
gem singela a convivência entre os povos. Ao espocarem os fo-
gos, e se abrir um espetáculo de luzes lembrem-se que este dia 
também é o de abertura do coração, do seio de Iara, a Guana-
bara a todos os habitantes daqui e d’além mar. Quanto ao São 
Januário, acedam-lhe ceras (velas), pois foi cassado como pa-
trono destas terras pelo Padre José de Anchieta que o prete-
riu pelo Guerreiro São Sebastião, deixando no ostracismo que 
está a séculos (pelo menos o Vasco o adotou). Que as luzes do 
recém-nascido 2015 tragam suas realizações, e que a sabedo-
ria adquirida do Ancião 2014, lhes deem o equilíbrio que os 
novos tempos exigem. Um brinde a todos, com as bênçãos de 
Iara, Tupã, Ie Mo Enjá e São Januário. Para não dizerem que 
somos, discriminatórios e implicantes vamos incluir também 
São Sebastião no brinde, afinal muito mais que fluminenses 
somos Cariocas, os filhos guerreiros de Iara. Feliz 2015.
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negra sabina, 
faculdade de 
medicina e as baianas. 

São Sebastianópolis, ou seja, o Rio de Janeiro no século XIX ou 
a eterna Guanabara dos Tupinambás, era nesta época uma ci-
dade onde a maioria dos seus habitantes eram escravos de ori-
gem africana, ou seus descendentes negros ou “mulatos”, livres 
ou não. Seus costumes, suas crenças, seus hábitos de vida po-
diam ser visto por todo lado. Dentre eles, todos os tipos de 
pretas de ganho, na maioria as mulheres africanas da Costa da 
Mina e suas sóboles, que dominaram o comércio de rua duran-
te grande parte do século como quitandeiras, com suas roupas 
coloridas, suas crenças, seus torços, seus colares, sua sensuali-
dade. Vendiam de tudo com seus tabuleiros que equilibravam 
em suas cabeças de um lado para o outro. Uma das negras ven-
dedoras mais famosas era a negra Sabina, que vendia laranjas 
para os Lentes (Catedráticos, hoje Professores titulares), Pro-
fessores e alunos da Faculdade de Medicina na porta da San-
ta Casa da Misericórdia, na Rua Santa Luzia. Sabina era uma 
negra de origem Mina, nascida na Bahia. Era amiga de todos, 
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que tinham por ela respeito e consideração. Na manhã de 25 
de julho de 1889, em meio aos intensos debates políticos en-
tre monarquistas e republicanos, que marcaram o período, o 
Rio de Janeiro assistiu a uma manifestação bastante singular. 
Durante muitos anos, a vendedora de laranjas Sabina manti-
nha seu comércio em frente à porta da Faculdade de Medicina. 
Por serem a maioria dos alunos filhos de nobres e terem opção 
republicana, o subdelegado da Freguesia de São José, Jacome 
Lazary, monarquista, não podendo atingi-los, virou-se contra a 
negra Sabina, proibindo-a de manter sua atividade naquele lo-
cal. Os estudantes da Faculdade de medicina tomaram sua de-
fesa nas mãos, e fizeram uma passeata com carros alegóricos 
repletos de frutas exigindo a revogação da proibição. Ali esta-
vam todos os acadêmicos de todos os anos da escola reunidos 
em frente ao edifício da Faculdade, às 10 horas e, munidos to-
dos de laranjas, fincadas nas pontas das bengalas e dos guarda-
-sol. Saíram da academia, dois a dois, precedidos do homem dos 
sete instrumentos, e da mulher que o acompanha, formando o 
préstito mais original que foi visto na época. O préstito saiu do 
largo da Misericórdia, 1º de Março, e Uruguaiana e foi até a es-
cola Politécnica onde seus alunos aderiram ao protesto. Para 
não me alongar o subdelegado foi destituído, a negra Sabina, 
liberada, e a chamada “Guerra das Laranjas” foi noticia em to-
dos os jornais durante muito tempo, vindo a se tornar peça do 
teatro musical no fim do século XIX, imortalizada por Artur 
de Azevedo e Aluisio de Azevedo na peça “A Republica onde 
a figura da baiana quitandeira, negra, gorda e cheia de baran-
gandãs foi representada por uma soprano grega, Ana Menare-
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zzi. Em 1892, a companhia portuguesa Sousa Bastos, estrelada 
pela espanhola Pepa Ruiz, desfrutava o grande êxito de sua re-
vista Tintim por Tintim e incluiu o lundu baiano, “mungunzá” 
em sua homenagem caracterizando a baiana Sabina. Em 1915, 
Sabina foi relembrada nos palcos do teatro revista carioca na 
peça A Sabina, de autoria de J. Brito e encenada pela impor-
tante companhia do Teatro São José. Na década de 1910, Sinhô 
ensaiava os primeiros passos que o levariam a tornar-se um dos 
compositores mais populares da década seguinte, dirigindo As 
Sabinas da Kananga ou Grupo das Sabinas, grupo interno da 
Kananga do Japão, uma das mais conhecidas agremiações do 
carnaval carioca no período. Mas uma nova geração se erguia. 
Mulheres crioulas, cariocas ou baianas, envergando os turban-
tes, o pano da costa, as jóias ostentosas nas mãos, e o indefectí-
vel tabuleiro, ainda percorriam as ruas, apesar da repressão do 
novo regime. Estas mulheres são o elo decisivo que mantem 
acesa a chama da cultura mina entre crioulos, cariocas e baia-
nos, do Rio de Janeiro da primeira metade do século XX, não 
apenas na formação das Casas de Santo do candomblé, reduto 
da cultura religiosa africana na então capital federal, mas tam-
bém na criação do samba moderno, como no caso da lendária 
Tia Ciata, ícone da cultura popular do centro do Rio da vira-
da do século, e bastião desta época. Estão inclusas como patri-
mônio imaterial do Rio de janeiro a figura da BAIANAS, cuja 
portuguesa Carmem Miranda as representou tão bem em ter-
ras estrangeiras e que viraram o principal ícone de nosso bem 
maior, as ESCOLAS DE SAMBA. Me perguntaram, porque 
toda esta história? Respondo: porque fiquei perplexo com a 
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tentativa dos responsáveis pelas escolas de samba de quererem 
engessar na idade e no tempo de desfile, a presença destas que 
representam a nossa memória étnica, cultural e social. Senho-
res, as baianas estão acima de qualquer avaliação, são a memó-
ria desta maravilha que encanta o mundo chamada “Escolas de 
Samba”. Não queiram devolver-lhes os grilhões, deixem-nas li-
vres, rodando como roda o mundo, sorrindo como sorri a ma-
nhã, nos abençoando como a lembrança de nossas Mães Pre-
tas. Um beijo afetuoso em todas as baianas, meu respeito e sua 
benção.
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nó górdio.

Durante a minha infância e adolescência ouvi várias vezes fa-
lar sobre o nó Górdio, e sempre imaginei na minha santa igno-
rância que o tal nó fosse coisa de marinheiro. Com o tempo fui 
desmistificando o tal nó, e a primeira coisa que aprendi é que 
não tinha nada a ver com nó de marinheiro, que na verdade era 
uma história de um Rei asiático, o rei da Frígia que ao morrer 
sem deixar herdeiro, os sábios foram consultar o oráculo, que 
revelou que o primeiro que adentrasse Frigia num carro puxa-
do por bois seria seu sucessor. Um camponês de nome Górdio 
cumpriu a profecia e foi coroado Rei. Ao ser coroado no Tem-
plo de Zeus, ele amarrou a carroça com um nó que era impos-
sível de desatar. Com sua morte seu filho Midas assumiu o tro-
no, e com a morte de Midas, não havia herdeiro, e segundo os 
sábios só quem desatasse o nó seria o novo Rei. 500 anos se pas-
saram e Alexandre o Grande, tendo ouvido a história do Rei de 
Frígia, foi ao Templo de Zeus e com um golpe de sua espada 
cortou o nó, e algum tempo depois se tornou o Rei de toda a 
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Ásia menor. Aprendi então que nó Górdio é um problema in-
solúvel e cortar o nó górdio representa simplesmente dar uma 
solução simples e eficaz a um problema de difícil solução.

Neste momento estamos frente a um nó górdio, A rainha 
foi destituída, e o Rei como numa outra fábula está NU. Não 
existe solução, os sábios que estão a sua volta fazem parte do 
seu cortejo e fazem questão de não assumir que o Rei está nu. 
O Olimpo do Planalto Central legisla para um Rei NU. A fi-
gura de Prometeu que roubou o fogo sagrado de Zeus e deu 
aos humanos e que por este ato de humanidade sofreu o cas-
tigo, não existe no Olimpo Central. Ali não se dá nada aos hu-
manos (povo) pelo contrário se retira. Relembrando a lenda 
do nó Górdio, só temos uma chance, que é a mesma usada por 
Alexandre o Grande cortar o nó. Isto não significa que quere-
mos um golpe de espada ou qualquer outro tipo de golpe de 
origem bélica. Só um golpe democrático, numa eleição direta 
em todos os níveis é que se conseguirá cortar este NÓ GÓR-
DIO, (a corrupção sistêmica). Se assim não for continuaremos 
amarrados a este nó, sem nenhuma chance de desfazê-lo. A 
única maneira e a conscientização de todos, que a mudança 
tem como um objetivo maior a forma de fazer política. Não se 
pode dar poder a empresas, associações, representações patro-
nais e mesmo sindical, de questionar leis, e de querer anexar 
em projetos, medidas provisórias adendos de interesse a sua 
classe ou a si próprio com a conivência dos políticos em tro-
ca de favores pessoais ou pecuniários. Só a remoção deste cân-
cer político, nos livrará deste “NÓ GORDIO” em que estamos 
presos.
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o ancião, o virolho, 
a solidariedade 
e a obesa.

Domingo, dez horas, estou na minha caminhada matinal na 
beira da praia, no caminho de volta entre o arreal que sepa-
ra Itauna e Vilatur Saquarema, uma área de reserva ambiental. 
Caminho entre o som das ondas que quebram e se espraiam e 
o canto dos pássaros, De repente num atalho que vai ao mar, 
um ancião e um senhor estão aflitos porque seu carro atolou 
na areia. Prontamente, fui ao seu encontro para tentar ajudá-
-los. Ao me aproximar o cidadão mais novo, começa logo a se 
desculpar dizendo que seus óculos (diria antigamente que era 
do tipo fundo de garrafa) estavam embaçados por causa da 
marisia e não viu o buraco na areia.

Neste momento tomei conhecimento de dois fatos: primei-
ro o carro, um corcel 72 que estava com a traseira dentro de 
um desnível na areia. Segundo o cidadão de óculos quando co-
meçou a se desculpar, ficou de lado e quando tirou os óculos, 
percebi que só conseguia enxergar o que estava na lateral de 
seus olhos, era o que chamávamos antigamente de “virolho.”
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O ancião caminhou para a praia a procura de alguma coisa 
que pudesse ajudar a tirá-los daquela situação. Sugeri que co-
locasse os tapetes debaixo da roda dianteira enquanto tentaria 
empurrar neste instante, embora num local ermo quatro carros 
pararam para ajudar. Eram quase dez pessoas que empurravam 
e nada, o buraco onde estava à roda do velho corcel levantava 
a dianteira principalmente a direita. Por mais que tentássemos 
nada, o virolho de lado suava em bicas, o ancião procurava a so-
lução na praia. Eis que para um bugre e de dentro dele sai um 
cidadão afrodescente açú, ou seja um guarda roupa de jacaran-
dá de 18 portas acompanhado de uma cidadã com um índice 
de massa corporal pra lá da centena. Por mais que empurrase-
mos nada. O recém chegado agarra um lado do carro e levan-
ta como pena, e nada. A dianteira do corcel se mantém levanta-
da e sem nenhum movimento. Foi quando alguém sugeriu que 
tentássemos colocar peso daquele lado para que pudéssemos 
encontrar o equilíbrio. Foi nesta hora que a jovem obesa numa 
presteza total grita:

– Deixa comigo, pega dois tapetes que esta m..., está quen-
te pra c... , vai queimar a minha b.... e num salto como se fosse 
a mais leve das gazelas sentou no capo do velho corcel que ge-
meu, resfolegou, enquanto o virolho o acelerava e finalmente 
consegue sair do buraco na areia. A jovem de peso, heroína de 
momento, ao perceber que o virolho meteria o carro no meio 
dos cactos pulou rapidamente e lá se foi o velho corcel para os 
cactos. 

O virolho dirige de lado, e saiu acelerando em direção a es-
trada de barro, enquanto todos o olhavam pasmos, o ancião 
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chegou com um pedaço de madeira carcomida pelo mar. To-
dos se cumprimentam enquanto a jovem de peso assume ares 
de heroína, momentânea mais heroína. O ancião agradece a 
ajuda, entra no carro e o virolho arranca estrada a fora, serpen-
teando enquanto todos nós estupefatos, olhávamos atônitos. A 
solidariedade mostrou que embora sem nos conhecermos, o 
objetivo foi comum a todos, ajudar a quem necessitava. A ver-
dade é que apesar da dezena de machos, se não fosse uma cida-
dã de peso, estaríamos lá até agora. Quanto ao virolho cuidado 
se cruzar com ele.
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utopia, sonho 
e delírio.

Não é raro, alguém nos tipificar de utópicos, sonhadores ou de-
lirantes. Com licença do amigo Cristos, utopia vem do grego 
“ou” adicionados a “topos” ou seja, “ o lugar que não existe”, uma 
fantasia, um devaneio, uma ilusão, um sonho. É a ideia de civi-
lização ideal, fantástica, imaginária. Sonho vem do Latim som-
nium (sonho, ilusão, sonhar com), na língua de Isabela de Cas-
tela, Castelhano, (Espanhol), a palavra sueño se origina de duas 
vertentes, ou seja do Latim, somnium, e também somnus (so-
no,ociosidade). Para melhor diferenciação, adotou-se a ensueño 
(sonho), a qual deriva do Latim insomnium (sonho, visão em 
sonhos), que, deriva do Grego enýpnium (sonho, visão, apari-
ção em sonhos), ou seja aqueles que vivem nas nuvens. Delírio 
por sua vez é a crença em fatos irreais que não possuem base. 
Alucinação. Grande entusiasmo. Delírio se prende ao onírico e 
está relacionado ou faz referência aos sonhos, às fantasias e 
ao que não pertence ao chamado “mundo real”. A palavra tem 
sua origem etimológica a partir do grego óneiros, (perdoe-me 
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novamente Cristos) e que quer dizer literalmente “sonho”. Por-
tanto quando dizem que somos utópicos, sonhadores ou deli-
rantes levam-nos as nossas origens latino/gregas. Somos o que 
somos, nada mais do que isto. Nossas utopias, nada mais são 
do que nossos sonhos, nossos sonhos podem estar ligados a 
nossos “sonhos” a mensagem de nós para nós mesmos, na cala-
da da noite, ou nossas aspirações para o dia de amanhã, depois 
de amanhã, para semana que vem, para o mês que vem, para o 
próximo ano e delírio as nossas fantasias. Quantas e quantas 
vezes nossas utopias, se tornam sonhos, nossos sonhos se tor-
nam delírios e nossos delírios, realidade. Um exemplo, o amor 
é uma utopia, que pode se transformar num sonho, que vira 
um delírio (paixão) e pôr fim, realidade. O mestre Paulo Coe-
lho nos diz em “ O Alquimista” que quando nossa utopia, se 
transforma em sonhos, e a seguir em delírios, (quando que-
remos e queremos muito) o universo conspira a nosso favor. 
Neste momento nada nem ninguém é capaz de interromper o 
curso do rio, sua força é maior que tudo. Ninguém é capaz de 
conter as marés, nem o vento, nem a chuva, porque simples-
mente estão acima de nós. Nosso pensamento tem a força dos 
movimentos da natureza, ninguém entra numa batalha derro-
tado, a derrota é contingência do conflito. Se nós nas batalhas 
da vida confiarmos no nosso “eu”, na nossa vontade, na nossa 
utopia, nos nossos sonhos, nos nossos delírios, já seremos ven-
cedores,
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uma velha história, 
recontada e 
repaginada.

Não costumo estar discorrendo sobre assuntos ligados à área 
de saúde, porém um me levou a tecer alguns comentários, o 
surgimento de novos casos de uma epidemia considerada sob 
controle, a Febre Amarela. O que me levou a entrar nesta sea-
ra? Grande parte dos meus amigos sabem que além da medi-
cina, a literatura é uma das minhas atividades preferidas. Gos-
to de escrever romances de conteúdo histórico e há 15 anos 
venho trabalhando numa pentalogia que vai do século XVI 
ao século XX que versa sobre uma das minhas paixões, a Gua-
nabara na ótica dos ditos infames: os índios Tupinambás, os 
negros, Ciganos, Judeus e Árabes. A cidade de São Sebastião 
do Rio de Janeiro dos portugueses. Após concluir o volume 
correspondente ao século XVIII (Portais da Liberdade), Estou 
concluindo o referente ao século XIX, Os guardiães). O que 
tem a ver um romance histórico com a Febre Amarela? Tudo, 
porque o romance se passa na metade do século XIX, e tem 
como pano de fundo a destruição da Floresta da Tijuca, a que-
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bra do ecossistema, a chegada da barcaça americana Navarre 
com doentes com Febre Amarela, numa cidade sem nenhu-
ma infraestrutura, e com uma quebra no seu sistema ecoló-
gico, com o desmatamento da Floresta para o plantio do café, 
principalmente pelos ingleses. Numa cidade que tinha pouco 
mais de 150 mil habitantes, foram mais de 5 mil óbitos, sen-
do que na sua grande maioria dos próprios ingleses. Juntou-
-se a fome com a vontade de comer, ou seja, os mosquitos sil-
vestres que desceram para a cidade de São Sebastianópolis do 
Rio de Janeiro com o vírus trazido pelos marinheiros ameri-
canos contaminados em Salvador. A epidemia ocorreu de de-
zembro a março, e se repetiu todos os anos até sua erradicação 
nas grandes cidades no início do século XX com os métodos 
de prevenção e a introdução da vacina antiamarílica, porém o 
vírus continuava em atividade dentro das nossas florestas num 
ambiente fechado e ecologicamente controlado. O que esta-
mos vendo neste momento, é uma velha história, recontada e 
repaginada, com novos atores, onde novamente a ganância se 
sobrepõe, a razão e se traz novamente para as grandes cidades 
o vírus, agora com uma densidade populacional muito maior, 
com uma educação preventiva caótica, e onde além dos mos-
quitos silvestres entram em cena o Aedes, tanto urbano como 
o rural. Diz a lenda que no ´século XX um ministro da Saúde, 
preocupado com o mosquito Aedes e seu potencial maléfico, 
foi pedir ao Ministro da Economia alguns bilhões de um siste-
ma financeiro que ele tinha sugerido para a área da saúde, e a 
resposta do Super Ministro das finanças, foi curta e simplória: 

 –  Doutor, mosquito se mata a tapa!
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Nosso potencial hoje de transmissão de doenças pelo Ae-
des se quadriplicou, hoje temos, Dengue (4 subtipos), Zica, 
Chicungunha e Febre Amarela. Mãos à Obra, como disse o mi-
nistro, mosquito se mata a tapa para que gastar dinheiro com 
vacina, os mosquitos não valem este custo.

Quem quiser conhecer a história da febre amarela no Brasil 
leia: História da Febre Amarela no Brasil, Doutor Odair Fran-
co encontrada em: 
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgJo0AH/0110historia-febre 
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uma guanabara plural.

Todos os meus amigos que me dão o prazer de conversar ou 
mesmo, de ler meus delírios, sabem que mantenho a preferên-
cia em chamar nosso município, que já foi Estado e que já foi 
também Capital Federal de GUANABARA. Minha preferên-
cia em contraposição a Rio de Janeiro, e por questões de tra-
dição, de antiguidade, de respeito aos antigos nativos, os Tu-
pinambás. Nossa região sempre foi um território mítico, bem 
antes mesmo de Gaspar de Lemos em 1º de Janeiro de 1502, 
achar que a entrada da Baia de Guanabara (o mar formado 
pelo seio de iara na visão nativa) fosse uma desembocadura 
de um rio. Com o passar dos anos, aqui estiveram os franceses 
que mantinham uma relação plena com os Tupinambás. Al-
gumas décadas depois a chegada da ortodoxia com a ortodo-
xia Católica de Villegaignon, que não conseguindo se impor 
aos seus comandados, que apesar das ameaças continuavam 
a visitar nossas lindas Tupinambás, convocou os Hugueno-
tes, os calvinistas sob o a tutela do  almirante Gaspar de Co-
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ligny. Nada disso adiantou. As Tupinambás continuaram li-
vres, filhas de Iara, que subiam o Rio sagrado, o Rio Carioca 
(também conhecido como o Rio das Caboclas) para que tives-
sem belas gestações e que seus filhos tivessem belas vozes. Ai 
já se mostrava o lado alegre, festeiro, cantante da Guanabara. 
Com a fundação da Cidade do Rio de Janeiro, uma nova cultu-
ra veio a se sobrepor a dos tupinambás, a trazida pelos religio-
sos da Ordem de Jesus, os Jesuitas. O Padre José de Anchieta 
observando o lado festivo dos nativos, fez das procissões reli-
giosas uma celebração pomposa onde os índios participavam 
com sua alegria natural. Crianças enfeitadas de penas viravam 
anjos, querubins. O degredo e a necessidade de povoar as no-
vas terras do Ocidente, trouxe outras culturas, que também ti-
nham seus valores sociais, culturais e religiosos, dentre eles, os 
judeus, os árabes e os ciganos. E os negros me perguntaram? 
Estes são um capítulo à parte. A introdução dos primeiros afri-
canos escravizados se deu por volta 8ª década do século XVI e 
foi talvez a mais importante fusão de culturas que, embora de 
origens diferentes, se encontravam nos seus objetivos, no res-
peito a natureza, a liberdade. Cada um com sua cor, com sua 
língua, porém com a mesma identidade sócio/religiosa /cultu-
ral. Neste momento temos uma divisão em duas classes, os que 
eram os ditos donos da nova terra, e aqueles que aqui estavam 
para servir, inclusive os nativos, os ditos INFAMES. A diversi-
dade cultural dos infames, sua alegria, sua ligação a terra, aos 
fenômenos da Natureza, eram motivos de festa, que se mes-
clavam aos religiosos dos católicos da Ordem de Jesus. Assim 
foi construído nossa Diversidade SÓCIO/CULTURAL/RELI-
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GIOSA, uma amalgama onde os valores foram se mesclando. 
O som do surdo do couro africano, se juntou ao Violão, ao 
pandeiro e ao hoje tamborim todos de origem Cigana. Os sons 
nativos da natureza dos Chucalhos, do pau de chuva, dos api-
tos. A guitarra portuguesa e por ai vai. As procissões religiosas 
eram verdadeiros desfiles de alegorias. No casamento de Dom 
João VI com Carlota Joaquina, mais de uma dezena de carros 
alegóricos comemoram festivamente tudo acompanhado de 
queima de fogos, de quermesses e tudo mais. Essa amalgama 
foi a que forjou esta GUANABARA festeira, onde cada igreja 
tinha seu advogado e sua festa particular, onde todos, brancos, 
negros, mestiços, índios e mais o que fosse se uniam em torno 
da alegria, de comemorar ter nascido ou vivido aqui, a TER-
RA DA ALEGRIA, DA FELICIDADE, DA CONVIVÊNCIA 
DAS DIVERSIDADES. Tudo isto culminou com a amalgama 
maior, ungidas pelo som do coração, o som do surdo, com o 
samba, que se transformou num espetáculo grandioso, cujas 
ondas sonoras conquistaram não só o BRASIL, COMO TODO 
O MUNDO. As Baianas, símbolo da negra Sabina, hoje e patri-
mônio imaterial da Guanabara. Ou seja, temos lastro, temos 
história, temos raízes tão profundas quanto a própria história. 
Cada Escola de Samba tem seu lado mítico, sua origem mís-
tica. Porém são muito mais do que isto, são as verdadeiras re-
presentantes de uma sociedade que tem seu orgulho SÓCIO/
RELIGIOSO/CULTURAL acima de tudo. Quando se propõe 
o esvaziamento desta manifestação cultural, tendo como pano 
de fundo usar os recursos financeiros para complementar me-
rendas escolares, na verdade está se utilizando um apelo po-
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pular, de dar um iogurte a mais para cada criança na escola, o 
que já está contido dentro dos recursos destinados a educação 
por lei, e que estes recursos são repassados pelo Governo Fede-
ral. O que estamos vendo e semelhante ao escudo humano fei-
to pela JIHAD, em nome de manter um conceito religioso. No 
nosso caso o nosso PASTOR/PREFEITO se escuda na educa-
ção para tentar fazer o que Coligny não conseguiu, inibir uma 
cultura. Se não levantarmos nossa voz e dizer um NÃÃÃÃÃO, 
a esta tentativa de nos colocar sob os grilhões das PENTECOS-
TAIS, daqui há pouco nenhuma comemoração que tenha por 
base um fundo religioso seja de que origem for, estas estarão 
contidas sob o tação do esvaziamento SOCIO/CULTURAL/
RELIGIOSO/FINANCEIRO do nosso Alcaide do pastoreio 
UNIVERSAL. Grandes monumentos seculares foram destruí-
dos em nome da fé JIHADISTA. Temo que o mesmo vá acon-
tecer entre nós, pois os pastores precisam que as ovelhas façam 
parte do seu rebanho, custe o que custar. Sou Carioca, sou sam-
bista, tenho minha fé, e exijo respeito a meus valores, para que 
possa lhe respeitar.
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seu almeida, o 
morubixaba e o pajè.

Sempre gostei de ouvir a história de vida dos mais velhos. Al-
guns fechavam-se em copas, outros misturavam os pensa-
mentos, mas sempre fragmentos de frases, palavras evasivas, 
nos deixavam pensativos, no porque vieram a sua lembran-
ça daquela forma. Ainda não adulto e com ranços de mole-
que, abria mão da energia jovem para escutar as histórias (reais 
ou não) do septuagenário, seu Almeida que morava quase em 
frente a barbearia do Belmiro na Laurindo Filho em Cavalcan-
ti, seu Almeida gostava de conversar e de contar histórias, cau-
sos. Me encantava ouvir sua voz monocórdica discorrer sobre 
cada uma das famílias do bairro. Dizia que morava ali ainda 
quando desde seu nascimento, em 1895, 3 anos após a constru-
ção da antiga Estrada de Ferro Melhoramentos do Brasil, onde 
foi implantada na região a estação Cavalcanti, uma homena-
gem a Matias Cavalcanti, encarregado do tráfego da Central. 
Era a antiga fazenda dos Cardosos, um imenso laranjal, conhe-
cia uma a uma, suas histórias. Perdia horas no fim da tarde sen-
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tada numa das pedras que lhe serviam de banco a ouvi-lo. Seu 
Almeida, era podíamos dizer assim um filho da terra, mas pa-
recia um descendente dos antigos Tupinambás, e apesar da 
idade os cabelos eram negros, luzidios, que brilhavam com o 
sol da tarde. Numa determinada ocasião, lembro-me que foi 
um dia após um grande temporal, ainda com a rua cheia de 
lama, lembrou-se de uma passagem que lhe foi contada por 
seu avô, que por sua vez também à ouviu de seu avô:

– Zezé, (era assim que os mais velhos e os amigos me cha-
mavam), na área dos Teminós*, havia um Morubixaba que co-
mandava uma aldeia das maiores, localizada próximo a saída 
do rio para o mar. Com a região era cercada de rios, lagos e 
cachoeiras que caiam como cabeleiras de espumas das escar-
pas de suas montanhas, vivia dizendo que tudo que seus olhos 
pudessem avistar, seriam suas. Um dia um velho pajé, sentou-
-se a seu lado e com sua sabedoria fez ver que muitas vezes o 
que nossos olhos veem é que aguçam a cobiça, o de querer 
sempre mais, o que na maioria das vezes ultrapassa o limite de 
nossas passadas. Como assim, perguntou o Morubixaba. Nos-
sos olhos enxergam o mundo de Iara e Tupã, mas nossas per-
nas, por não ter olhos, só conseguem nos levar ao seu limi-
te. As vezes para chegarmos aonde nossos olhos querem que 
cheguemos, nossos pés e pernas levam um longo tempo para 
que o alcancemos, e quando chegamos lá nossos olhos enxer-
gam mais longe, e cada vez mais longe, mas nossas pernas pre-
cisam de descanso, e também é preciso voltar atrás para colher 
os frutos das sementes que plantamos, pois para que andemos 
o que nossos olhos nos mostra é preciso alimentar o corpo, as 
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pernas, os pés. Se você tem vários rios e lagos a atravessar, nos-
sos olhos conseguem nos colocar na outra margem, mas é uma 
miragem. O que nos colocará lá serão nossos braços e nossas 
pernas. O Morubixaba contestou dizendo que tudo que enxer-
gava, era o que podia e que suas pernas e braços eram simples-
mente o arco e a flecha para esta conquista. O Pajé, simples-
mente respondeu, arcos se quebram, flechas o vento desvia, e 
o olhar se turva com o tempo, e nossas ambições se tornam 
ressentimentos por não alcança-los. Não se deve semear vários 
campos se não temos chuva para que possam dar novas arvo-
res, se são tão distantes um do outro que não possamos colhe-
-los ao mesmo tempo. Lembre-se não se pesca em rios e lagos 
em dias em que Tupã está raivoso e que Iara chora lagrimas em 
cachoeira. Além de nada conseguirmos, ficamos expostos a ira 
dos Deuses. O Morubixaba respondeu que era o senhor das 
terras, dos lagos, dos rios e de tudo que seus olhos avistassem, 
dando as costas deixou o Pajé, saindo em passadas largas e fir-
mes. Passados muitas luas, os cajueiros floriram e deram frutos, 
muitos curumins passaram a ser guerreiros, e o morubixaba 
agora bem mais velho continuava orgulhoso. Num dia o céu 
se tornou negro, Tupã lançava seus olhares de fogo, o vento do-
brava os centenários, Jequitibás, e os cabelos de espuma de Iara 
jorravam em quantidade. Procurando mostrar que apesar de 
mais velho continuava o mais forte de todos, desafiou os Deu-
ses e disse a todos que iria atrás do maior e mais belo Surubim 
para que todos vissem porque era Morubixaba. Com sua lan-
ça mergulhou e todos ficaram esperando sua volta. O céu azu-
lou, os cabelos espumosos de Iara serenaram, porém, o Mo-

miolo-facebookando.indd   100 30/05/2019   11:20:01



F a c e b o o k e a n d o   — 101

rubixaba não mais voltou. O Pajé consultado, simplesmente 
respondeu, a todos: o que nossos olhos veem e nos leva a desa-
fiar, pode ser a fumaça da ilusão. Não se pode ter um pé numa 
margem do Rio e outro, na outra. Os surubins vivem no fun-
do dos rios, porque ali a correnteza não os arrasta. Não se con-
quista nada se as pernas e os pés não estiverem em acordo com 
os nossos olhos e nossa capacidade de alcança-la

E nada mais o velho Almeida contou, a tarde já se ia, era 
hora de sentar junto ao rádio e escutar Jerônimo O Herói do 
Sertão na Rádio Nacional.

*Teminós –  Indios localizados no Espírito Santo onde per-
tencia Arariboia. Herói para os Portugueses, traidor para os na-
tivos Brasis da Guanabara, os Tupinambás. 
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papo cibernético 
de consultório.

Como de costume, ao fim da consulta levantei e fui à recepção 
receber a próxima paciente. Eram duas horas da tarde, e a déci-
ma nona paciente a atender. A irritação causada pela hipogli-
cemia tinha que ser sublimada, ainda faltavam duas. Não pre-
cisei chamar, embutida dentro de uma calça legging, pele de 
tigresa, acompanhada de um top com o mesmo visual que mal 
continha a exuberância de seus seios, de cima de um salto de-
zoito, Andrezza Anunciação se anunciou:

 – Sou sua próxima paciente, Doutor!
-Pois não, faça o favor, indicando com a mão que entrasse.
Indiquei-lhe onde sentar e Andrezza mal o tinha feito, pu-

xou de sua bolsa tigresa, seu Ipad 4 e seu smartphone com ca-
pas que combinavam com todo o seu visual, os colocou sobre 
a mesa e sem nenhum cumprimento ou identificação come-
çou a falar: 

 – Estou grávida de um mês, eu não queria ,mas o senhor 
sabe depois de um porre de pró seco, o Carlão esqueceu da ca-
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misinha e aí eu me estrepei. Sabe como é, ele era doido pra ser 
pai, e todo mundo zoava ele porque com as bombas que ele 
toma, no máximo ele seria tio. Mas aconteceu, e agora ele es-
palhou na academia, no Face, e não tive outra opção, meu bofe 
quer, tenho que fazer sua vontade.

Sentado estava, sentado fiquei enquanto Andrezza conti-
nuava com a palavra: – Doutor, sou muito prática, não tenho 
tempo para gastar com coisas sem importância, meu tempo 
todo dedico a mim, a meu visual, agora mesmo, como moro 
há duzentos metros da clínica dei um agrado para a recepcio-
nista que me ligou avisando que eu era a próxima. São duas 
e cinco, marquei com minhas amigas pra fazer escova luzes e 
unha as duas e vinte e cinco no salão aqui embaixo da clínica, 
portanto tenho exatamente quinze minutos para concluirmos 
esta consulta.

Sem me permitir emitir um som sequer, continuou:
 – Assim que Dona Menô não veio, fiz o teste de farmácia e 

vi que tinha me estrepado, é claro que o Carlão abriu um Pró 
seco pra comemorar, e aí foi outro porre, ainda bem que já es-
tava grávida, por que senão, com a fúria que ele veio...... Já lhe 
disse que sou muito prática, portanto já baixei dois aplicativos 
de pré-natal, e sei tudo que tem que ser feito. Sei inclusive de 
acordo com um site que visitei de gravidez, que como é meu 
primeiro filho, tenho 26 anos, não tenho doenças, peso 56 qui-
los, tenho um metro e sessenta, e meu personal Carlão, diz que 
tenho doze por cento de gordura, portanto segundo o cálculo 
do site os riscos de complicação da gravidez e do parto são me-
nos que um por cento. 

miolo-facebookando.indd   103 30/05/2019   11:20:01



104 —  F a c e b o o k e a n d o

Na impossibilidade de qualquer interrupção, continuei 
todo ouvido:

 – De acordo com meus aplicativos, como minha última re-
gra foi no dia três de novembro, o neném deve nascer em dez 
de julho. Como a bisa do Carlão faz aniversário no dia de São 
João, essa data nós escolhemos para nascer.

Já sei tudo que tenho que fazer, para os meus enjoos con-
forme os aplicativos estou usando bala de gengibre, chá de bol-
do, e picolé. Pô, brother é tudo de bom! Como lhe disse te-
nho tudo aqui já definido no meu Ipad 4. Neste momento o 
smartphone dá um toque informando que alguém acabara de 
postar no face, ela olha dá um sorriso de escárnio, e comen-
ta: – São minhas amigas que me aguardam no salão me per-
guntando se já abri as pernas pro doutor! Que já estão me es-
perando.

Continuei mudo aguardando o momento de poder falar:
Empinando os seios disse que tinha implantado 450 gra-

mas de silicone em cada se eu tinha percebido.
Balancei afirmativamente a cabeça.
 – De acordo com os sites que consultei, não existe nenhum 

problema, mas só quero amamentar por dois meses, porque 
volto a malhar o quanto antes seguindo o exemplo de minha 
ídolo, Claudia Leite.

 – Na verdade Doutor preciso que o senhor me dê todos os 
pedidos de exames conforme a indicação dos meus aplicati-
vos, e dos meus sites de consulta, um inclusive estrangeiro que 
o Carlão lê para mim. Eu faço os exames e deixo com a secre-
tária. Na academia controlo meu peso, aliás já decidi que vou 
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engordar somente o peso do neném, ou seja no máximo 4 qui-
los porque não quero estar fazendo lipo depois que a criatu-
ra nascer. 

Continuei a não esboçar nenhuma reação ao que Andrez-
za me falava.

 – Uma coisa eu já pesquisei na Internet, esse negócio de 
não poder cuidar do cabelo, fazer minhas escova progressivas 
e meus reflexos, nenhum coiffeur tem objeção a que sejam fei-
tas nem a qualquer produto, dizem que é tudo besteira de mé-
dico, mulher, vaidade e gravidez tem que conviver juntos. Ima-
ginou ter o filho, com unhas sem fazer, cabelos com aquela tira 
preta no meio, nem pensar. Quanto ao parto, como lhe disse 
definimos a data, só estou em dúvida se quero de cócoras em 
casa ou dentro d’água. Cesárea nem pensar, hospital muito me-
nos, quero todas as minhas amigas ao meu lado e tudo trans-
mitido via internet em tempo real.

Neste momento, saí de minha mudez:
 – Bem Dona Andrezza da Anunciação lamento lhe dizer 

que são duas horas e vinte minutos, o salão e suas amigas lhe 
aguardam. Quanto a continuidade do seu pré-natal e do seu 
parto, acho que a senhora está muito bem assistida pelo Dou-
tor Google, aliás ele foi um excelente Residente, seu Mestrado 
maravilhoso, seu Doutorado inspira milhares de novos profis-
sionais, o pós doutorado foi manchete na Internet, e em todas 
as outras Mídias pelo mundo afora e pelo que consta está cota-
do para receber o Prêmio Nobel pelos aplicativos de pré-natal 
e parto via internet. Acho que a senhora está muito bem assis-
tida, e aconselho que marque uma consulta o mais rápido pos-
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sível com o Doutor Google, pela Internet via Webcam, e ele 
lhe enviará por Email todos os pedidos de exame, bem como 
disponibilizará no YouTube todos os vídeos relativos ao pas-
so a passo da gravidez, bem como das reações durante o parto 
e como fazer para continuar a ser assistida no pós parto bem 
como seu filho já que a experiência dele em Neonatologia e 
Puericultura também é incontestável. Quanto ao parto, creio 
que não haverá nenhum problema, pois a senhora pode con-
tratá-lo para fazê-lo, via internet, na modalidade que quiser, 
parcelado no cartão de crédito, no débito, ou no boleto, só não 
sei lhe dizer se o Doutor Google trabalha com Plano de Saú-
de, mas creio que para o Carlão isso é o de menos. É só con-
tratá-lo com todos os seus aplicativos e definidas todas as mo-
dalidades que a senhora quer para o seu parto, inclusive com 
transmissão em tempo real via Internet. Para ele no You tube 
tudo é possível. Quanto ao neném, a senhora o receberá no 
máximo em três dias via SEDEX, tudo com a garantia do selo 
Doutor Google. Antes que me esqueça diga as suas amigas que 
ninguém abre as pernas para mim e sim as examino gineco-
logicamente com toda a ética que a profissão exige. Levantan-
do da cadeira com Andrezza me olhando incrédula, direcionei 
minha mão para a porta de saída dizendo:

 – Se apresse, senão perderá a hora do seu Coiffeur, reco-
mendações minhas ao Doutor Google e não precisa gratificar 
minhas secretárias, é saudável aguardar sua vez.

Boa tarde
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entreouvido na 
fila do caixa do 
supermercado.

Sexta feira, cinco horas da tarde, supermercado cheio, filas 
imensas com carrinhos entupidos. Atrás de mim encostam 
duas amigas que pelo cumprimentar efusivo, não se viam há 
algum tempo:

– Amiga há quanto tempo?
– É já faz um bom tempo, acho que foi no Natal do ano re-

trasado!
– Claro na casa da Maristela, lembra?
– Como não lembrar, foi naquela noite que eles começa-

ram a se separar, não foi?
– Claro, ele começou a dar encima da cunhada, na frente 

dela, ali não teve mais volta.
– E você Ana, como está a vida, continua professora?
– infelizmente continuo vivo sem outras alternativas!
– E o Sérgio, quando sai o casamento?
– Que Mané Sergio, aquilo era uma galinha, descartei, es-

tou sozinha, agora adotei a política do freelance. Estou a fim, 
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vou fundo depois descarto. Não estou aqui para aturar homem 
roncando na minha cama e mijando na tampa do meu vaso, e 
eu só olhando.

– Quem diria, aquela Ana toda certinha, agora independen-
te e dona de si!

– A vida nos ensina, por bem ou na porrada, mas e você, 
Dani continua na advocacia com seu marido, ou já está um 
para cada lado?

– Continuamos juntos, em casa, no fórum, dividindo as 
despesas, filhos nem pensar!

– Então é uma relação perfeita em tudo, não. Está difícil 
achar um homem bom de casa e de cama. Marido e amante.

– Ana me desculpe, não e bem assim, temos um compro-
misso assinado e procuramos cumpri-lo da melhor maneira 
possível, é uma questão de gestão, gerenciamos da melhor ma-
neira, o que não sai a contento, nos terceirizamos.

– Com assim Dani?
– Por exemplo, nós não sabemos cozinhar, terceirizamos e 

contratamos uma cozinheira. Não sabemos passar roupa, ter-
ceirizamos. E simples assim. Não discutimos e estamos sem-
pre bem!

– Sobra então tempo para vocês se curtirem na cama, se 
te conheço bem desde o tempo de escola, você sempre esteve 
mais pra diaba do que pra santa!

– Continuo a mesma, não passo dois três dias sem um bom 
momento de cama.

– Então o Júlio deve ser um puta macho na cama para po-
der te satisfazer?
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– Tercerizei!
– Como assim terceirizou?
 – Já te disse, que temos um compromisso assinado, e o que 

não funciona terceirizamos, o Júlio é um destes itens, na cama 
e um nada, só pensa em leis, recursos, liminares, alvarás, Ha-
beas Corpus, e eu ficava ali olhando com aquela cara de deses-
perada, e ele nem me olhava imerso no seu mundo. Resolvi en-
tão adotar o nosso modelo de gestão, se ele não funciona no 
item sacanagem total, terceirizei, hoje tenho 3 amigos que me 
completam toda vez que necessito. O Júlio continua um belís-
simo profissional, uma excelente companhia e eu plenamente 
satisfeita de corpo e mente. Eu não o aborreço e ele me ama, 
terceirizar foi a melhor ideia.

Neste momento chegou minha vez no caixa nada mais 
pude ouvir sobre terceirização de marido.
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