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As mulheres da minha vida,
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e a meu pai, que, mesmo invisível, continua a me inspirar
seu eterno amor.



ec.di.se – do grego ékdusis; saída, ação de despir, carência.

Processo da zoologia que significa perda da pele ou do 
exoesqueleto em grupos de animais como alguns artrópodes 
e répteis. Também chama-se de ecdise a mudança de 
pêlo nos mamíferos e de pluma nas aves. A capacidade 
de trocar o exoesqueleto é uma estratégia evolutiva que 
agrega vantagens na transformação corporal assim como a 
metamorfose.

ecdise.
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sobre o novo
Oriente Médio
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e a importância de reinventar-se
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surgiu assim como tufão na virada de saturno. 
descobriu que trazia uma força indestrutível: toda 
a energia que se dispersava no mundo resumia-se 
dentro dele. Cortou os cabelos, os parceiros que não 
o apoiava, o emprego que o insatisfazia. era a vida 
pedindo por mudanças, incentivando ao fim do ciclo. 
Às vezes não se espera ou projeta, porém mesmo 
assim ela te empurra do abismo, mas antes cochicha 
no ouvido: “eu te avisei” - foi aquela intuição ignorada, 
o déjà vu desconsiderado, a experiência esquecida, os 
sinais menosprezados.
(re) voltado pelos espíritos livres que sempre o 
encantaram, aqueles selvagens desapegados que 
fogem da monotonia da rotina, decidiu seguir 
conhecendo tudo o que é diferente, para continuar 
aprendendo a respeitar cada vez mais. após atravessar 
o oceano passou pela sua ecdise e perdeu a cauda. 
Talvez a morte precoce do pai, o divórcio quase 
litigioso, a descoberta da doença degenerativa e a 
crise profissional tenham incentivado o ímpeto pela 
transformação.
e foi em algum lugar sobrevoando o atlântico que 
pensou na importância das mudanças e como elas 
incentivam à reinvenção, sobre como a capacidade 
de reinventar-se nos permite evoluir, e sobre como 
o amanhã é, de certa forma, a reinvenção do ontem. 
seguia para o novo oriente médio, um pedaço de terra 
promissor que une a tradição à contemporaneidade, 
exemplo da reinvenção humana. Tal paradoxo 
instigava a reflexão e a viagem: em uma região desértica 
da arábia que é um dos berços culturais da sociedade, 
historicamente castigada por guerras, destruída por 
disputas de território, orgulho e preconceito, surgiram 
cidades que se tornaram epicentro da exuberância 
e do exagero da modernidade. um oásis legítimo, 
construído.

por mais projetados que sejam os emirados Árabes 
unidos tem algo de reinvenção forçada pela 
adaptação. a adaptação que dá a volta por cima, 
aquela que agradece o sofrimento inesperado causado 
pelo ex, que reconhece o transtorno desnecessário 
gerado pelo chefe, que perde um familiar amado, mas 
valoriza os bons momentos vivenciados, que assiste 
de perto a pobreza e a brutalidade de uma guerra e 
diz: “olha a cidade monumental que ainda pode ser 
construída”.  
o que não mata, fortalece, como profetizou nietzsche. 
reinventar-se não é apenas necessário, e, muitas vezes, 
é uma questão de consciência, coragem e aprendizado. 
aprender que o luxo só se dá a partir da simplicidade, 
que a história só se faz com a experiência, e que afinal, 
a luz só existe por causa da escuridão. Lembrou então 
de um trecho de um poema audaz, e foi com ele que 
concluiu o pensamento:

“Quem quer passar além do bojador
Tem que passar além da dor

Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu”.

                                      Fernando Pessoa
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Árabes Unidos 
Emirados

o futuro e a tradição em Dubai e Abu Dhabi

2
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“não é que jacaré come pirata?” afirmou a criança enquanto atravessava 
de mãos dadas com a mãe a sheik zayed road, uma das principais 
e mais movimentadas avenidas de dubai. a sábia simploriedade da 
pergunta do pequeno atestava a força da natureza sobre a humana: 
não importa onde ou como vivemos, certas coisas não mudam - uma 
delas é nossa vontade de combater os ciclos da vida e do universo. 
insistimos em construir relações que acabam se destruindo com o 
descuido do tempo, buscamos descobrir a cura porque temos medo 
da doença, criamos a religião para justificar a morte, erguemos 
prédios maiores que montanhas. mas esquecemos que tudo que 
está em construção já foi ou será ruína.
 
Curioso é como esse pedaço da arábia comprovava tal teoria. 
dubai e abu dhabi estão em constante transformação social, 
era possível ver edifícios arquitetonicamente monumentais 
sendo construídos em diferentes cantos de ambas as cidades, 
que seguem recebendo visitantes e novos moradores vindos 
de lugares distintos do planeta. era pulsante a busca pela 
estética nos emirados Árabes unidos, fundamentalmente em 
dubai, onde há a megalomania em ter-se as maiores coisas 
do mundo. o maior prédio, o maior shopping, o maior 
aquário, a maior ilha artificial, o mais extenso mercado 
de ouro, o maior anel, o mais luxuoso hotel, o sistema de 
metrô mais moderno.
 
Talvez tal busca pela superioridade (ou superação) 
seja fundamentada na relatividade linguística: existe 
algo nos eau que os outros países não conseguem 
acompanhar ou entender, algo que mistura o futuro 
e o passado, o liberalismo e o conservadorismo, 
a tradição e a modernidade - algo que não reside 
somente na complexa língua árabe ou no estilo 
de vida polarizado de seus conterrâneos. Como 
explica sapir Whorf, existe uma relação entre a 
linguagem que falamos e como nós entendemos e 
conceitualizamos o mundo. essa hipótese postula 
que as pessoas vivem segundo suas culturas em 
universos mentais muito distintos que estão 
determinados pelas diferentes línguas que 
falam, ou seja, a estrutura de uma língua pode 
levar à elucidação de uma concepção de um 
mundo que a acompanhe. ele concluiu que 
deveria ser por isso que quando seguimos 
para um continente diferente do nosso 
existe a sensação de estranhamento, porque 
nos deparamos com uma língua e uma cultura 
diferente da qual estamos acostumados.
 
mas isso é só uma hipótese, afinal nem tudo precisa 
ser explicado, inclusive o que não tem explicação é o que 
desperta mais curiosidade e interesse em nós humanos. e onde 
há curiosidade e interesse, há beleza. Como borboletas que nascem 
para viver apenas 24 horas.
 

“Minha religião é acreditar na conspiração da consciência”.
Mahatma Gandhi
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Sabiaque?
Localizado no Oriente Médio, os Emirados Árabes têm se tornado 
um dos principais destinos turísticos do mundo. Dubai, seu 
emirado mais conhecido, já é uma das dez cidades mais visitadas 
do planeta e é considerada por muitos a cidade do futuro, com seus 
empreendimentos que provam que o impossível não existe e que 
qualquer limite pode ser superado - exemplo é o Burj Khalifa, 
o maior edifício do mundo. A capital Abu Dhabi também está 
se tornando uma grande potência, com cada vez mais atrações 
interessantes, como a mesquita Sheik Zayed, uma das maiores e 
mais belas do mundo. O Sheik Zayed aliás, falecido em 2004, foi 
presidente dos EAU desde sua formação atual e é considerado 
um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento do país - 
os sheiks são tão admirados e respeitados pelos árabes que 
suas fotos estão estampadas em diversos locais públicos, 
como restaurantes e hotéis. Com uma localização geográfica 
especial, próxima da Europa, Ásia e África, os Emirados 
tornaram-se um dos centros do comércio mundial. Antes 
sua economia era sustentada pela criação de pérolas e 
a atividade pesqueira, até a descoberta das reservas 
de petróleo na década de 60 que permitiu o bruto 
desenvolvimento econômico do país. A população média 
do país, que tem evidente miscigenação, é de 6 milhões 
de habitantes, e sua principal religião é o islamismo, 
crença que se reflete claramente no estilo de vida de seus 
praticantes - por exemplo na vestimenta, como burcas 
escuras nas mulheres e roupas brancas e turbantes 
nos homens. A moeda local é o dirham, que não se 
distancia muito da conversão equivalente ao real 
brasileiro. Por ser localizado no deserto, o clima é 
extremamente árido e subtropical, então vale a pena 
visitar o país em estações que não sejam o verão, 
caso não o faça, nada que muito protetor solar e 
roupas leves não resolvam - com certo bom senso 
para não expor demais a pele desnecessariamente 
em respeito às tradições locais. Apesar da língua 
nacional ser árabe, se você fala inglês, consegue 
se virar e conhecer facilmente os EAU.
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Vocêprecisa
conhecer:

É super bacana pra se 
localizar na perspectiva 

histórica da cidade, custa 3 
dirhams para entrar e conta 

com painéis multimídia, 
manequins e itens como 

armaduras e vestimentas 
antigas. Ele é localizado 

anexo ao forte Al Fahidi, o 
mais antigo edifício existente 
de Dubai, construído ainda 

em 1799.

É o rio que corta parte 
da cidade, é necessário 

atravessa-lo para ir para os 
souks de tempero e de ouro. 
Tem uma visão de parte da 
orla do município e dezenas 
de barcos atravessando ele 
constantemente, levando 

pessoas para ambos os lados. 
Para atravessar custa apenas 

1 dirham.

Ficam anexas ao Dubai Mall 
e todos os dias a partir das 

18h30 acontecem shows 
espetaculares de meia em meia 

hora com dança de luzes e 
diferentes músicas.

É a praia pública de Dubai, 
ou pelo menos parte dela, 

a public beach. Tanto 
Dubai quanto Abu Dhabi 
contam com várias praias 

particulares. Essa tem uma 
água cristalina e dela é 

possível ver e tirar fotos do 
Burj Al Arab.É a marina de Dubai que está 

em profundo crescimento com 
construção de vários prédios, 

tem uma área de passeio, a 
Marina Walk, com dezenas 

de restaurantes e praia. A arte 
urbana também parece ser 
ascendente por lá, e já tem 
arte do brasileiro Eduardo 

Kobra.

Várias companhias de turismo 
aqui no Brasil e também lá 
vendem esse passeio pelas 

areias do deserto da Arábia 
com jipes. No passeio também 

está incluso voltas com 
camelos, um jantar beduíno 
típico e fotos com falcões, o 
pássaro símbolo dos EAU.

É a maior ilha artificial 
do mundo, em formato de 
palmeira. Para chegar ao 

hotel que fica na sua ponta 
é só pegar um monotrilho. É 

um passeio bacana e custa 25 
dirhams a ida e a volta. 

Por mais que você alugue 
um carro ou encontre outros 
meios de locomoção, vale a 
pena andar de metrô nessas 

cidades, é especialmente 
organizado, limpo e prático, 
diferente de outros sistemas 

que conheci em outras cidades 
tão cosmopolitas quanto, 
como Paris e Nova York.

É o hotel mais luxuoso do 
mundo, com sete estrelas 
e meia. É o cartão postal 
da cidade e para entrar 

dentro dele é necessário estar 
hospedado ou ter reserva em 
algum de seus restaurantes. 

Sua decoração interna conta 
com vários detalhes feitos em 

ouro.

É o maior prédio do mundo, 
com mais de 800 metros 

de altura. Subir nele é 
uma experiência única e 
proporciona uma visão 
especial da cidade, mas 

compre o ingresso online com 
antecedência por que é uma 
das atrações turísticas mais 
disputadas de Dubai. Indico 

comprar em um horário 
por volta das 17h, por que 

você pode curtir a paisagem 
durante o dia, pegar o pôr do 

sol e o anoitecer (a iluminação 
noturna dos prédios é 

impressionante).

São os mercados de tempero e 
de ouro. Visitar os de tempero 

é uma experiência sensorial 
única, já que muitos deles 
ficam expostos em grandes 
sacas fora das lojas - não 

esqueça de negociar os preços, 
é quase um costume cultural 
árabe pechinchar e você será 

ainda mais respeitado se 
fazê-lo. O mercado de ouro 

também é um dos maiores do 
mundo e tem o maior anel de 

ouro do mundo, que é gigante.

Um dos lugares mais 
espetaculares que já visitei, 
também localizado em Abu 

Dhabi. É decorada com ouro 
e cristais e tem o maior tapete 
do mundo feito à mão. É toda 

feita em mármore branco e 
custou mais de 1,5 bilhão de 

reais para ser construída. Tem 
mais de 1000 colunas em seu 
pátio e conta com mosaicos 

incríveis.É a grande Mesquita da 
cidade, bonita por fora e por 
dentro. Confira os horários 
em que ela está aberta para 
o público, na primavera, por 
exemplo, só abre no período 

da tarde.
A principal avenida de Abu 

Dhabi que tem vários parques 
e passeios públicos.

É o parque de diversões da 
Ferrari que fica em Abu Dhabi 

(a cidade fica a apenas 150 
km de Dubai). Conta com 

montanhas russas gigantes.
É o jardim da Disney em 

Dubai que conta com centenas 
de tipos de plantas e flores.

Também é gigante, tem mais 
de 1000 lojas, e dentro dele é 
que está a maior pista de ski 

indoor do mundo.

Museu 
de Dubai

Creek Fontes de Dubai

Jumeirah Beach

Dubai Marina

Safári no 
Deserto

Island com o 
Hotel Atlantis 

The Palm

Subway

Burj Al Arab

Burj Khalifa

Spice Souk e 
Gold Souk 

Mesquita
Sheik Zayed

Grande Mosque

Corniche RoadFerrari World

Miracle Garden

Mall dos 
Emirados



11



Itália

3

sob o sol da toscana em Florença e Siena
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Frederico Fellini afirmou que a mentira é muito mais interessante do que a verdade. Friedrich nietzsche disse 
que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. a asseveração do cineasta reforça 
a subjetividade da afirmação do filósofo: a verdade não é absoluta - é complicado ter certeza de algo, e mais 
complicado ainda pensar sobre tal espiral. entre o russo e o italiano, ele ficou com o segundo. 
então lá estava ele na itália, cumprindo a crença em um dos seus diretores mais adorados, com alguns estranhos que 
durante aquelas semanas tornaram-se tão íntimos dele. Foi conhecer a Toscana, uma das maiores regiões italianas em 
território e número de habitantes. mais especificamente siena e Florença - ou para os italianos, Firenze -, a capital da 
Toscana. 
Considerada por muitos o despertar artístico e cultural do século 15, Florença é uma cidade onde diferentes 
costumes itálicos se misturam. Berço do renascimento e maior município da região da Toscana na itália, também 
foi terra de grandes escritores, como dante e maquiavel, e de artistas como da Vinci, Botticelli, michelangelo e 
donatello – obras desses renascentistas tornaram, inclusive, o município uma das principais capitais artísticas do 
mundo. ele, que sempre fora fascinado por todas as manifestações artísticas, sentia-se encantado por Firenze, que 
estava entre os lugares que mais sintetizam a herança cultural européia: a arquitetura da cidade respirava o antigo, o 
medieval e o clássico. e talvez por essa relação, ele descobriu que a ruína também era o caminho para transformação: 
encontrou o passado e se reconheceu no presente.
durante pelo menos três séculos, do começo do 15 ao 18, aquela cidade foi governada pela família médici, 
conhecida por ser grande patrona da arte clássica e um dos clãs de maior poder político da história da europa. 
apesar de irritar-se com qualquer ideia que envolvesse um predominante sobre o outro, para os 
apreciadores das belas artes, como ele, a capital da Toscana era deleite: a maioria das pinturas e 
esculturas renascentistas estava no maior museu da itália, a Galleria uffizi, localizado no 
Centro Histórico da cidade, que também abriga a primeira escola do mundo dessa 
vertente artística. 
e não era só a sua visão que havia se tornado mais apurada, aquela 
cidade provocava outros sentidos tão quanto. românticos e 
saborosos, os restaurantes da itália eram uma atração à 
parte – as trattorias, osterias e cantinas, espalhadas por 
praticamente todas as esquinas, enchiam as ruas de 
aromas que atiçam o paladar de qualquer apreciador da 
boa gastronomia.
a capital da Toscana também era terra da mistura, por 
suas ruelas escutava diferentes línguas e sotaques. já o 
trânsito, que parecia tão ameaçador para os pedestres 
devido às estreitas ruas, enganava pelas aparências: os 
motoristas eram corteses, e as placas indicativas não 
permitiam que ninguém se perdesse, a não ser em si 
mesmo, algo que ele procurava desde o início da sua 
jornada. ainda que reservados, os florentinos também 
eram gentis, talvez por a cidade ser a mais turística da 
itália junto de roma – curiosamente ou não, Florença 
havia nascido como colônia romana em 59 a.C.
apesar de conservar a arquitetura característica, com 
igrejas e palácios milenares e casarões com cúpulas 
ornamentais, aquela cidade italiana era cosmopolita 
graças a seu povo e comércio – ela manteve a essência 
da sua elegante proposta estética e ainda assim 
soube modernizar-se na medida certa, com lojas e 
restaurantes. Fosse para apreciar uma das gastronomias 
mais reconhecidas do mundo ou para contemplar o 
berço das belas artes, aquele pedaço da itália agradava 
a todos, e ele finalmente sentiu que fazia parte do 
conjunto, pelo menos ali. Tanto Frederico quanto 
Friedrich estavam certos: a arte existe para que a 
verdade não nos destrua, e Florença e siena estavam 
lá para comprovar isso. e não importa com que 
companhia estivesse, ou ainda melhor, se estivesse 
sozinho. depois de estar na Toscana ele nunca mais 
foi o mesmo.

“Por que a todos é dado ver,
mas a poucos é dado perceber”.

Nicolau Maquiavel
13



Sabiaque?
A Toscana é composta por dez províncias, cada uma com suas 
dezenas de comunas, que são como bairros pequeninos. São elas: 
Florença, Siena, Arezzo, Grosseto, Livorno, Luca, Massa-Carrara, 
Pisa, Pistoia e Prato. A sua geografia apresenta uma forma 
triangular e abrange quase 23 mil metros quadrados. É uma das 
regiões mais adoradas da Itália e tem uma gastronomia única, 
com produção de azeites, vinhos e queijos artesanais, além 
de paisagens peculiares compostas por vinhedos, castelos e 
pequenos burgos medievais. Também tem em seu litoral praias 
badaladas como a Forte dei Marmi e a Pietrasanta. A língua 
oficial é o italiano, que apresenta as suas variações dependendo 
da província da região.
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Vocêprecisa
conhecer:

Construída ainda na época 
da Roma Antiga e feita 

originalmente de madeira, 
a Ponte Vecchio (Ponte 
Velha) é uma ponte em 

arco medieval localizada 
na área central da cidade. 

Antes local de açougueiros e 
feirantes, a ponte tornou-se 
espaço atual de joalherias 

e ourivesarias, a razão 
também pela qual tornou-
se famosa mundialmente. 

Símbolo de resistência, 
chegou a ser destruída pelas 
históricas enchentes de 1333 
e foi reconstruída em 1345. 
Também foi a única ponte 

da Itália não destruída 
pelos alemães na 2a Guerra 

Mundial.

É a praça central de Florença, 
sede do poder civil e coração 

da vida social da cidade. 
Com lojas e restaurantes 
espalhados pelos cantos, 

também é possível apreciar a 
arte romana no espaço, com 

belas esculturas da Roma 
Antiga.

Ambas comunas de Siena, tem 
uma arquitetura medieval 

particular, com feiras locais e 
praças centenárias. Também 
contam com vinhedos e dão o 
nome para alguns dos vinhos 
mais saborosos e marcantes 

do mundo.

Vale a pena visitar uma 
vinícola, são dezenas 

espalhadas pela região da 
Toscana, que tem tradição 
milenar no plantio de uvas 

para produção vinífera.

Siena é reconhecida por seu 
patrimônio artístico e pelo 

estilo do seu centro histórico, 
tombado pela UNESCO 

(Organização das Nações 
Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura) como 

Patrimônio da Humanidade. 
A sua praça em formato 
de meia lua é incrível, e 
sua catedral centenária 
é um exemplo exímio da 

arquitetura gótica italiana. 

Construído em 1560 para 
abrigar os escritórios dos 
magistrados da cidade, a 

galeria Uffizi tornou-se com 
o tempo o abrigo das obras 
de arte da família Médici, 
maior clã patrono da arte 

renascentista. Hoje, o museu é 
o maior da Itália e é dividido 

em cerca de 50 salas, com 
esculturas da Roma antiga e 
obras-primas como a pintura 
“O Nascimento de Vênus”, de 

Botticelli

A Catedral de Santa Maria 
delFiore é chamada de Duomo 

de Florença e reconhecida 
por sua magistral cúpula 
redonda. Construída em 

cerca de 1296, a igreja tem 
153 metros de comprimento 

por 90 de largura e pode 
abrigar até 30 mil pessoas, 
com pinturas clássicas em 

suas paredes e teto. Logo em 
frente do Duomo encontra-se 

o Batistério, o prédio mais 
antigo da cidade, construído 
como parte de uma muralha 
que protegia Florença – as 
portas de bronze do prédio 

retratam cenas do Novo 
Testamento da Bíblia.

É uma vinícola que conta 
com mais de dez obras de arte 

contemporânea de artistas 
reconhecidos, cada um de uma 

nacionalidade diferente. 

Ponte Vecchio 

Pizza della 
Signoria Montalcino 

e Gaiole In 
Chianti 

Vinícolas

Praça e 
Catedral de 

Siena 

Museu
Galeria Uffizi 

Duomo e 
Batistério 

Castelo Di Ama 
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França
sobre Paris e outros amores

4
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já parou pra pensar por que os contos de fadas 
e as estórias infantis terminam sempre com um 
casamento? isso porque ninguém conta como é 
difícil estar casado e como manter uma relação 
amorosa de longa data, pouco se fala sobre o 
depois do “felizes para sempre”. 
uma história de amor é repleta de microfalências. 
pequenas falências: aquelas coisas que todo casal 
deixa morrer, algo que um abre mão em si para 
felicidade do outro. Às vezes é apenas o sabor de 
café da preferência de um ou o tempero quase 
insuportável para o outro, mas que mesmo assim 
entra para o cardápio diário de ambos. outras vezes 
são aquelas chaves que irritantemente insistem 
em serem deixadas sobre a mesa de jantar ou 
aquelas cuecas usadas espalhadas pelos cômodos 
da casa, ou aquelas calcinhas penduradas no box 
do banheiro. Conviver com o seu amor é exercer 
a arte de ceder, dizia a sua avó. mas o que ela não 
sabia é que se uma história de amor é repleta de 
microfalências e anulações, logo uma história de 
amor é também uma história de violência.
as pessoas crescem aprendendo a lidar com as 
diferenças em um casamento. para isso, é necessário 
sensibilidade, paciência e comprometimento. e 
sexo, é claro. ele já havia conhecido alguns tipos 
diferentes de casais. os seus pais, por exemplo, 
foram casados 33 anos. parte desses, infelizes. os 
pais do seu então melhor amigo, que pareciam 
ser o casal perfeito (mentira, por que não existe 
casal perfeito), se divorciaram depois de 30 anos 
de casamento. esses poucos exemplos fizeram-lhe 
aprender que na verdade não existe fórmula para 
o sucesso no amor. sua avó estava errada. e vejam 
bem, elas quase nunca estão erradas.

então lá estavam eles em paris, na cidade do amor, 
em plena lua de mel, buscando recuperar o equilíbrio 
que talvez houvesse sido perdido com o tempo. 
esqueceram, porém, que muitas vezes perder o 
equilíbrio por amor faz parte de uma vida equilibrada. 
e sentia isso de corpo inteiro, o vermelho. paris tinha 
algo de certeiro por ser um lugar onde se bebe vinho 
como água e se come caramujos como antepasto, 
em uma capital que parece ser tão intencionalmente 
bem iluminada para esconder a própria escuridão. a 
Cidade Luz, aquela que aponta para seus visitantes 
talvez se esquecendo de olhar para si. 
 
paris não era uma festa, era uma cidade em um coma 
provinciano com ares charmosos de decadência 
burguesa. e quanto charme havia em suas ruelas 
centenárias pulsantes. Charme que se torna paixão 
e se transforma em romantismo. seja por sua torre 
quase onipresente, por suas igrejas históricas ou pelos 
bares em esquinas delirantes e inesquecíveis.
 
e mesmo não estando mais juntos, eles sempre terão 
paris. ou é paris que sempre os terá?

“Amar não é aceitar tudo. Aliás, onde tudo é aceito, 
desconfio que há falta de amor”.

Vladimir Maiakóvski
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Sabiaque?
Além de capital, Paris é a cidade mais populosa da França, com 
cerca de 2,3 milhões de habitantes. No século 17, tornou-se a maior 
potência política europeia, além de epicentro cultural e centro 
mundial do ensino das artes, sendo reconhecida por tal até os 
dias atuais. Atualmente a cidade é um dos destinos turísticos 
mais visitados do mundo, é uma cidade histórica e extremamente 
antiga, registros apontam que seus primeiros habitantes viveram 
no local há mais 4 mil anos a.C. Já mais tarde, a capital da 
França foi apelidada de “Cidade Luz” por que foi um dos 
primeiros lugares do mundo a adotar a iluminação de rua 
como medida para conter a explosão da criminalidade. Já a 
primeira linha de metrô de Paris foi inaugurada em 1900 e 
até hoje ela ainda possui um dos sistemas metroviários mais 
utilizados do planeta. A língua nacional do país é o francês 
e a moeda é o euro.
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Vocêprecisa
conhecer:

O maior parque público de 
Paris, com mais de 225 mil 

metros quadrados, decorado 
com belas estátuas e pequenos 

lagos. É onde também 
fica sediado o Palácio de 

Luxemburgo.

Com construção iniciada 
em 1163 e finalizada em 

1395, é uma das catedrais 
mais antigas de Paris e tem 

uma arquitetura gótica 
peculiar. Também tornou-se 
famosa graças à literatura, 
principalmente pela obra 

escrita por Victor Hugo, “O 
Corcunda de Notre Dame”.

Fundado em 1777, o 
complexo é integrado pela 

Biblioteca Pública Nacional 
e o Museu Nacional de 
Arte Moderna, além de 

outros espaços voltados pra 
música. É o espaço de arte 
contemporânea da cidade, 

reconhecido também por sua 
arquitetura ousada composta 

por tubulações aparentes, 
canos expostos pintados de 

diferentes cores.

Localizado no Palácio do 
Louvre, é um dos maiores 
museus do planeta, com 
um acervo imenso que 

perpassa obras do antigo 
Egito, da civilização greco-

romana e de grandes artistas 
europeus como Rembrandt, 

Michelangelo, Goya e Da 
Vinci. É o museu mais visitado 
do mundo e existe desde 1793.

Considerada uma das 
avenidas mais elegantes do 
mundo, a via é reconhecida 

por seus cinemas, cafés e lojas 
luxuosas. É também uma das 
vias com imóveis mais caros 

da Europa.

Ícone internacional da 
França e uma das estruturas 

arquitetônicas mais 
reconhecidas do mundo, 
a torre treliça de ferro foi 

inaugurada em 1889 e 
nomeada em homenagem ao 
seu projetista, o engenheiro 
Gustave Eiffel, que inclusive 

tinha um apartamento secreto 
em cima da estrutura que 
tem 324 metros de altura. 
A torre também tornou-se 
o monumento pago mais 

visitado do mundo.

Monumento construído em 
homenagem às vitórias de 

Napoleão Bonaparte, erguido 
por ordens do mesmo. Tem 

cerca de 50 metros de altura e 
foi finalizado em 1836 - nele 

foram gravados nomes de 
mais de 120 batalhas e 500 

generais. Fica localizado 
no fim da avenida Champs-

Élysées.

É um dos bairros mais 
boêmios de Paris, fica 

localizado em uma colina 
e também é onde está a 

basílica de Sacré-Couer, ou 
basílica do Sagrado Coração, 

monumento extremamente 
visitado e reconhecido por 

suas quatro cúpulas.

Jardim de 
Luxemburgo 

Catedral de 
Notre Dame 

Centro Georges 
Pompidou 

Museu do 
Louvre 

Champs-Élysées 

Torre Eiffel
Arco do Triunfo 

Montmartre
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Holanda
porque Amsterdã mudou o mundo

 – e a minha cabeça

5
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“o mundo está cheio de garotos, seja homem”. Lembrava da frase que a 
mãe repetia quase sempre quando ele levava um tombo. Às vezes ainda 
sentia o cimento rasgando a palma da sua mão direita. e como quem 
bate esquece, mas quem apanha não, cada soco que levou anotou 
em sua caderneta mental para preparar sua vingança pessoal: seria 
mais autêntico e feliz, ganharia por dar mais risadas. não precisava 
mostrar ou falar para os outros, por que realmente acreditava que se 
falar é prata e calar é ouro, sorrir é pedra preciosa. Tinha um sorriso 
bonito, daqueles que faz muita gente sorrir também.
Ganhava a vida entretendo os outros. um trabalho que beirava à 
desonestidade, a estética do futuro. descobriu que muita gente 
se entretém com muita coisa bizarra. Cataclismo social, perdição 
sem futuro, salvação, solução porvindouro, fortuna, fado e sina 
do destino. 
e quando estava bem longe de casa, do outro lado do mundo, 
foi sentindo que o encanto foi ficando mais forte com o 
passar dos dias. era a segunda vez que visitava amsterdã e 
projetava que ao menos houvesse uma terceira, quarta e 
quinta. a cidade holandesa exemplo exímio do liberalismo 
despertava a mesma sensação de permissividade anarquista 
dos sentimentos, de transmutaçāo da verdade. nela ele não 
pedia permissão para sonhar, perdido e leve por suas ruas e 
canais, seguro em si.
inclusive o sistema não linear de seus canais incentivava 
tal sensação. e como uma mentira sempre diz uma 
verdade, entendeu que amsterdã é a cidade mais 
sincera e honesta que conheceria até então. Com suas 
centenas de coffee shops que oferecem drogas para 
os que procuram refrescar a mente e com seu distrito 
da luz vermelha que proporciona prostituição para 
aqueles que querem refrescar o corpo. um sistema de 
entretenimento que relembra constantemente aos 
seus moradores e visitantes que o que é liberdade 
para uns também é prisão para outros.
Bicicletas nas ruas, barcos-casas nos canais. 
a capital holandesa provoca essa sensação 
de embaralhamento de referências. por 
mais européia que se assuma através de sua 
arquitetura e estilo de vida, tem um caráter 
autêntico despojado e contraditoriamente 
elegante e arrogante, que faz com quem a 
conheça acredite que será feliz somente 
depois de ter tal experiência. 
mesmo assim, orava para que continuasse 
de tal forma, com a certeza de que crer na 
liberdade o tornava ainda mais forte.

“Se a liberdade significa realmente alguma coisa, significa o 
direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir”.

George Orwell 
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Sabiaque?
Com cerca de 2,5 milhões de habitantes, Amsterdã fica localizada ao 
Oeste da Holanda e tornou-se internacionalmente conhecida por ser 
uma cidade à frente de seu tempo. A mobilidade urbana da capital 
holandesa se dá muito pelo uso de bicicletas, monotrilhos e barcos 
que percorrem os canais que cortam a cidade, que são considerados 
patrimônios mundiais pela UNESCO (Organização das Nações 
Unidas para Educação, Ciência e Cultura). No século 17, 
Amsterdã tornou-se um dos portos mais importantes do mundo. 
Também considerada a capital cultural da Holanda, além de 
comercial, por sediar mais de 500 empresas internacionais, é 
um destino turístico mundial reconhecido e recebe mais de 10 
milhões de visitantes estrangeiros anualmente. Talvez uma 
das razões por ter se tornado um atrativo internacional, é por 
que a capital foi uma das primeiras do mundo a tolerar o uso 
de maconha, que é comercializada e utilizada abertamente 
em diversos coffee shops. A língua nacional é o holandês, 
mas o inglês também é bem falado, e a moeda é o euro.
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Vocêprecisa
conhecer:

O distrito da Luz Vermelha, 
também chamado de De 
Wallen, é dedicado quase 

exclusivamente à prostituição, 
com mulheres seminuas que 
ficam expostas com roupas 

sensuais em vitrines e janelas. 
No bairro ainda há casas de 

shows de sexo e coffee shops. A 
localidade tem esse nome por 
que as prostitutas usam luzes 
vermelhas junto às janelas e 

vitrines.

Um museu dedicado à 
cervejaria Heineken, onde 

funcionou a primeira 
fábrica da empresa que foi 

fundada em 1863. O museu 
oferece tour com exposições 
interativas e audiovisuais, 

sala incrível com telões 
gigantes, além de dois bares.

Brechó de moda descolado, 
com grande variedade de 

sapatos.

O museu nacional dos Países 
Baixos, dedicado à história 
europeia, fundado em 1800. 
Com uma arquitetura bem 

peculiar que mistura o 
gótico com a renascentista, 
o equipamento cultural tem 
centenas de obras, incluindo 

as de Rembrandt, Goya e 
Vermeer.

São várias delas que vendem 
uma variedade de produtos 

artesanais.

Restaurante delicioso com um 
clima de jardim de inverno.

Museu com obras do 
Vicent Van Gogh e seus 

contemporâneos. Tem mais de 
100 obras do pintor holandês 
que perpassa diferentes fases 
do artista expressionista que 

viveu durante o século 19. 

Torre com arquitetura 
holandesa que também é 

um dos pontos turísticos da 
cidade.

Com mais de 150 espalhados 
pela cidade, os coffee shops 

comercializam diferentes tipos 
de maconha e haxixe, sendo 

que alguns deles também 
vendem cogumelos lisérgicos 
e outras drogas leves, além 
de comidas aditivadas com 
cannabis, como brownies e 
cookies. Alguns deles vale a 

pena serem conhecidos, como 
o The Bulldog, o Baba, o 

Amnesia, o Barney’s, o Mellow 
Yellow e o Papeneiland.

Cafeteria incrível com vários 
pratos holandeses típicos bem 

saborosos. 

Bairro calmo e descolado, 
localizado ao Oeste da cidade, 

é ocupado por artistas e tem 
vários cafés e restaurantes.

É uma cafeteria mais para 
beber, com diferentes tipos de 

drinques e cafés deliciosos. 

São nove ruas próximas a 
região central da cidade que 
reúnem diversas galerias de 

arte, lojas e restaurantes.

É o museu de arte 
contemporânea da cidade, 

vale a pena conhecer se você é 
um entusiasta da área.Local com energia bem 

contundente, onde a menina 
Anne Frank tornou-se 

escritora e cresceu escondida 
durante a Segunda Guerra 

Mundial. Fundado em 1960, 
hoje o prédio é um museu que 
perpassa o período histórico e 

experiências da jovem.

Bar descolado com uma 
variada carta de drinques.

Instituto com museu, galeria 
de arte e espaço direcionado 

ao audiovisual.

Localizado na praça Dam, 
é o palácio dos Países 

Baixos, construído em 1665. 
O edifício histórico tem 

arquitetura no estilo clássico 
holandês e conta com diversas 

esculturas.

Red Light 
District 

Heineken 
Experience

Brechó Pop Boy 

Rijksmuseum

Feiras próximas 
a igreja 

Noorderkerk 

 Restaurante 
Singelgtacht 

Museu Van 
Gogh Torre 

Westerkerk 

Coffeeshops

Café Winkel 43 

Bairro Joordan 

Café tSmalle 

9 Straatjes 

Museu 
Stedejlijk 

Casa da Anne 
Frank 

Bar Arendsnest 

Eye Film 
Palácio Real de 

Amsterdã 
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Espanha6
as históricas e descoladas Madri e Barcelona
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Bactéria mata fungo. Árvore que dá fruto leva pedrada. 
rio onde tem piranha jacaré nada de costas. Tubarões 
já nascem nadando. pra cavalo velho remédio é capim 
novo. ou você está no cardápio ou está sentado 
à mesa. as aparências não apenas enganam, são 
mitomaníacas.
o avô gostava dos ditados populares e ele cresceu 
escutando e aprendendo com tais clichês. não é a toa 
que quando estava na espanha, país de naturalidade 
do patriarca, lembrava tanto do velho e das sábias 
frases que tinha sempre na ponta da língua.
madri e Barcelona. algum lugar transitório no 
meio da afirmação e a omissão, entre a realidade e a 
fantasia, entre o sucesso e o fracasso. era difícil não 
lembrar também do filme que retratava o abalo moral 
e as desventuras em Barcelona de duas mulheres de 
personalidades tão diferentes. sempre sentiu que 
carregava um pedaço de cada uma delas, das mulheres 
de sua vida. a pitoresca inquietude pela aventura e a 
cordialidade competitiva vinha da irmã mais velha, 
a comodidade e o apego pela estabilidade vinha da 
mais nova, a paixão inconsequente quase compulsiva 
por relacionamentos amorosos psicobsessivos vinha 
da melhor amiga, a força, o carinho e a empatia por 
estranhos vinha da mãe. 
pensava que se saímos de dentro delas, se muitos de 
nós fomos educados por elas, é normal que afinal 
carreguemos um pedaço delas. Como peças de um 
quebra cabeça confuso sem mapa molde, um jogo 
de twister sexual sem roleta, uma personalidade 
fragmentada nos protagonistas do The Breakfast Club. 
quase como um sentimento dúbio absurdo entre o 
feminismo e o machismo que assola os pensamentos 
mais obscuros da maioria dos homens.

e se assim como ele e seu avô, Barcelona cresceu para 
além de suas muralhas e tornou-se uma das cidades 
mais cosmopolitas da espanha, madri tinha o feito 
de forma ainda mais certeira e objetiva. uma cidade 
linda feita mulher madura confusa, com cabelos 
encaracolados e pequenas covinhas nas bochechas, 
que traz consigo uma tristeza acompanhada de ares 
de soberba instigante de se conviver. suas mesas de 
bares que invadiam suas ruas, sua arte urbana pulsante 
que avançava por seus muros e paredes, sua música 
de viola e castanholas que vertia de seus palcos, seus 
parques verdes que cresciam de uma maneira que 
o lembrava que nem sempre o autoconhecimento 
surge da solidão. muito pelo contrário, essas cidades 
o fizeram entender que só existimos a partir do 
olhar do outro. Como uma anedota apocalíptica 
antropológica.
são cidades que inspiram o histórico e expiram o 
moderno, e reconhecem tal poder social. Barthes 
disse que o real não é representável, porém a espanha 
representa muito bem a si mesma, assume o que 
é hoje sem esconder nas arestas o que foi um dia. 
Conserva a monarquia e luta pela democracia. e a 
quem queria enganar? pudesse ela ter explorado e 
abusado dezenas de colônias que se tornaram países, 
ao menos escolhas ruins fazem boas histórias.

“O documentário é sobre o outro. A ficção é sobre eu”.
Jean-Luc Godard 28



Sabiaque?
Se você vai conhecer a Espanha, deve ir principalmente para suas 
cidades mais famosas, Madri e Barcelona, que ficam cerca de 600 
quilômetros de distância uma da outra – é indicado fazer o trajeto 
de trem-bala por que a viagem fica mais curta, com apenas duas 
horas de duração. Fundada no século 9, Madri é a capital e a maior 
cidade da Espanha, com mais de 6 milhões de habitantes. Sede do 
Governo e da monarquia, também é o maior centro econômico 
e cultural do país, e apesar de ter uma estrutura moderna, 
preservou muito de sua arquitetura nos bairros históricos. Já 
Barcelona é um município mais independente por que pertence 
à Catalunha, região autônoma localizada ao Nordeste do 
território espanhol. É menor que Madri e tem uma população 
com cerca de 1,5 milhões de habitantes. Com um dos times de 
futebol mais consagrados do mundo, Barcelona tem ruelas e 
prédios centenários, e também tornou-se internacionalmente 
reconhecida graças à arquitetura típica de Gaudí, artista e 
arquiteto catalão modernista que criou um estilo único de 
projetar espaços. A moeda nacional é o euro e a língua o 
espanhol.
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Vocêprecisa
conhecer:

É um dos mais simbólicos 
locais de Madri, localizado na 
região central da cidade. Tem 
uma fonte bem bonita e visão 

para alguns palácios.

Edifício modernista catalão 
colorido que atualmente é 

aberto ao público. Projetado 
por Gaudí, explora um tipo de 
arquitetura bem naturalista.

O Mercado de São José é o 
mercado municipal mais 
antigo de Barcelona que 
existe desde 1840. Conta 
com diversos restaurantes 

saborosos que comercializam 
frutas, carnes e vinhos. Vale 

a pena se organizar para 
almoçar no local.

O maior parque da cidade de 
Madri, criado em 1630 com 
uma área bem arborizada 

com mais de 115 hectares. É 
um dos parques mais bonitos 

que já visitei. Tem dezenas 
de estátuas, fontes e diversas 
áreas de passeio. Imperdível.

Patrimônio mundial da 
UNESCO (Organização das 
Nações Unidas para Ciência, 

Educação e Cultura), o 
templo católico localizado 

em Barcelona é considerado 
a maior obra de Gaudí. Uma 

obra-prima modernista catalã 
que tem diversas torres e 

apresenta uma arquitetura 
que mistura referências do 
neogótico e da natureza. 

Vem sido construída desde 
a segunda metade do século 

19 e segue em construção. 
Imperdível.

Área que reúne os três 
principais museus de Madri: 
o Museu do Prado, o Museu 

Rainha Sofia e o Museu 
Thyssen-Bornemisza. Se você 
não conseguir visitar os três 
museus, por que são todos 
bem grandes, vale a pena 

selecionar ao menos um dos 
três para conhecer. O teatro de música mais 

conhecido de Barcelona, 
projetado pelo arquiteto 
Domènech i Montaner e 

construído em 1905. Traz 
uma arquitetura modernista 

bela e original. Por dentro, um 
lustre de luz natural de vidro 
deixa o ambiente ainda mais 
bonito. Um dos teatros mais 
bonitos que já visitei, assistir 
à um show de dança e música 
catalã no local é emocionante 

e inesquecível.

É uma das zonas principais 
de Madri, com dezenas de 
praças, jardim botânico e 

museu. É onde fica também o 
Triângulo de Ouro da Arte.

Com 135 mil metros 
quadrados e mais de 4.000 

quartos, o majestoso palácio 
foi construído no século 18 e 
tem um visual deslumbrante. 
Vale a pena ao menos visitar 

seu pátio externo, que tem 
visão para suas mais de 870 

janelas.

Projetado por Gaudí, o 
parque público (para entrar 
em parte dele é cobrado uma 
taxa) tem obras que utilizam 

a técnica da geometria 
regrada e do trencadis, 

decoração feita a partir do 
mosaico. Bonito para ser 
visitado no por do sol por 

que tem uma visão bacana de 
parte de Barcelona.

Igualmente projetado por 
Antoni Gaudí, o edifício 

também conhecido como La 
Pedrera foi construído em 
1905 e tem uma fachada 

peculiar não convencional que 
não apresenta linhas retas.

Praça de 
Cibeles 

Casa Batló 

La Boqueria 
Parque do 

Retiro 

A Sagrada 
Família 

Triângulo de 
Ouro da Arte 

Palácio da 
Música Catalã 

Paseo Del 
Prado 

Palácio Real de 
Madri 

Parque Güell 

Casa Milà 
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República
Dominicana

o calor do Caribe em Punta Cana

7
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puro nêmesis marítimo. era só lembrar que podia sentir o amargor 
salgado da mesma saliva do filho da puta que quebrou sua alma 
alguns anos antes na mesma areia da mesma praia. a praia que 
contraditoriamente trazia ares de solidão, revolta, resiliência e caos. 
Caribe, meu amor. o pronome que se tornou adjetivo graças às suas 
águas crisálidas cor de verde azulado solúvel.
silêncio que soava como paz. o sopro na pele era brisa de verão. 
sentia o calor de quase 40 graus queimar e como sempre, gostava 
de não usar nenhum bloqueador, como se pedisse para que aquele 
câncer que já queimava sua memória desde menino externalizasse 
e se alastrasse para seus braços, rosto, dorso e coração. o suor 
que vertia da barriga escorria pelas coxas de forma quase erótica, 
fazendo gotas que traçavam alguns caminhos que gostava de 
brincar de prever.
república dominicana. país que trazia o nome da irmã mais 
velha que tanto odiava e que tinha sido tão importante na sua 
formação. Laços afetivos de sangue. sentia-se estranho ao 
correlacionar nomes tão distantes e ainda tão próximos, mas 
afinal é o que se repete na cultura popular, família é família. 
mas que odiava, odiava. É que eles caminham de mãos 
dadas, o amor e o ódio.
punta Cana tinha cenários que pareciam sair de um filme 
do james Bond. praias cinematográficas com mares sabor 
de nostalgia, palmeiras e coqueiros invertidos que faziam 
contornos em busca da luz solar, drinques coloridos e 
sápidos, uma gastronomia com influência mexicana 
regada de muito coentro, e a trilha sonora caribenha 
típica, reggaeton cafona que refresca qualquer corpo 
inerente a tanto mormaço.
a explicação científica dizia que aqueles mares 
ganhavam tal tonalidade azulada pelo excesso de 
cálcio, o mesmo componente químico que tornava 
ainda mais forte os ossos do seu corpo humano. e 
se sentia assim mesmo: poderia vir um soco, uma 
machadada, um trem, um tsunami. estava pronto. 
Como um leviatã.

“A verdadeira beleza é algo que ataca, domina, rouba, e final-
mente destrói”.
Yukio Mishima 
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Sabiaque?
A República Dominicana é uma ilha que faz parte do arquipélago 
do Caribe. Depois de Cuba, é o segundo maior país do Caribe, e a 
parte ocidental da ilha é ocupada pela nação do Haiti. É o destino 
turístico mais visitado da região. Já Punta Cana é localizada na 
parte oriental do país, reconhecida internacionalmente por suas 
praias e balneários paradisíacos. A província tem temperatura 
média de 35°C, a língua nacional oficial é o espanhol e a moeda 
é o peso dominicano, porém o dólar é facilmente aceito.
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Vocêprecisa
conhecer:

Chamado de olho azul, é 
um dos maiores atrativos do 
Scape Park, é uma pequena 

lagoa localizado em uma 
gruta que tem a água com 
cor incrivelmente azulada. 

Fantástico e imperdível.

É uma disco club que conta 
com apresentações super 
divertidas e excepcionais, 

imitando shows históricos e 
cenas de filmes de ação, tem 

dezenas de dançarinos e uma 
balada com músicas bem 

animadas. Fica localizado 
em um complexo próximo 
à outras casas noturnas e 

restaurantes fast food.

É um parque natural que 
conta com diversos atrativos, 

como diferentes animais, 
tirolesas, trilhas, rally com 

bugues, arvorismo e excursões 
ecológicas. O passeio tem 

diversos pacotes e custa em 
média R$ 190.

Inaugurado em 2010, o 
Hard Rock Hotel e Casino 

Punta Cana é decorado com 
relíquias de ídolos da música 

pop e transcrições de versos de 
hits clássicos. Fica na praia de 
Macao, a cerca de 45 minutos 
do aeroporto de Punta Cana. 
A região tem apenas hotéis, 

sem nenhum vilarejo que 
alcance a praia. Mesmo não 
sendo entusiasta de jogos de 

apostas, o local vale a pena ser 
conhecido pela decoração.

Uma área turística localizada 
na província de La Altagracia. 
Inicialmente foi desenvolvida 

em conjunto com a área do 
resort e da região turística 
de Punta Cana, como uma 

cidade para os trabalhadores 
do local. Como os hotéis 

começaram a aumentar ao 
longo da costa leste, ao norte 

de Punta Cana, Bávaro 
tornou-se um centro de 

serviços, com praia pública e 
restaurantes.

Praia pública com areia 
branca, coqueiros, água azul 

turquesa e restaurantes. O 
local é ótimo pra nadar e fazer 

snorkel, e não tem muitos 
visitantes, o que é excelente 
pra aqueles que procuram 

menos agito e mais liberdade.

É um resort ecológico 
paradisíaco que conta com 
praias, marina, campo de 
golfe e espaço para pesca.

Praia mais simples com 
apenas alguns quiosques, 

localizada ao norte de Punta 
Cana. O mar tem água bem 

quente, é mais agitado e é 
possível até mesmo surfar nele.

Hoyo Azul 

Cocobongo
Scape Park 

Hard Rock 
Hotel e Casino

Bávaro

Playa Juanillo 

Cap Cana 

Playa Macao 
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Cuba
o comunismo e o capitalismo em Havana,
a capital da resistência

8
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“ser erudito é uma maneira de ser livre”, afirmou o 
recepcionista cubano do hotel em Havana, militar 
aposentado formado em direito e Filosofia. 
Vivenciar Cuba mudou para sempre seu sentido de 
sobrevivência. durante o dia a capital do país pulsava 
num intenso movimento de circulação e à noite suas 
ruas adotavam um silêncio natural frágil um tanto 
encantador e inexplicável, como uma bolha de sabão. 
eram casais enamorados no muro que contorna a orla 
do mar, mulheres faceiras transitando pelas avenidas e 
ruelas, casas de jazz e salsa que brilham no amarelo da 
escuridão, e um sentimento de felicidade promulgada 
que parece esconder certa tristeza.
semelhante a ele, a ilha era pura contradição: o futuro 
havia chego, mas o passado ainda não tinha ido 
embora, o caos estava disfarçado de tranquilidade, 
a revolução confundia-se com a liberdade, e a 
simplicidade misturava-se com o retrocesso. aquela 
ilha tinha tanto a compartilhar com o mundo e ainda 
assim estava escondida graças ao embargo econômico 
que se estendeu por mais de meio século. apesar de 
destacar-se na saúde, educação e segurança, o país não 
lhe parecia justo - qualquer lugar onde a alimentação 
é escassa e controlada pelo governo através de uma 
caderneta não poderia ser exemplo para os outros. mas 
talvez se sentisse desse jeito porque até então era um 
filho do capitalismo. mesmo assim, ele nunca se sentiu 
tão sereno como se sentira em Cuba, por mais intensa 
que fosse a escuridão dominante durante as noites.
mas ser pragmático era mais prático. entre alusões e 
impressões, a discrepância torna-se discernimento.

Havana o calor humano podia parecer oportunismo, 
o otimismo poderia acobertar a infelicidade, e a 
simplicidade trazia um sentimento de orgulho que 
aparentaria ser arrogância para muitos. 
os cubanos vivem com um orgulho sustentado por 
uma segurança que reconhece seu poder social. Com 
sorriso no rosto e algumas curvas do corpo a mostra, 
parecem fazer provocações sexuais educadas uns aos 
outros - ao menos era essa a impressão que tinha, com 
aquele maldito calor delicioso que sempre provoca a 
sensualidade exarcebada seja onde for.
Também eram vaidosos. afinal, é vaidade esperar 
reconhecimento pelos sacrifícios. e mesmo que 
sofressem não se abririam quanto a tal sentimento, estão 
por cima. porém nem tudo é uma questão de escolha. 
de que adianta o sofrimento silencioso? menos tristeza 
e mais alívio, era dessa maneira.
quase chegou à conclusão de que a tristeza gera mais 
sabedoria que a felicidade, que esta pode parecer 
ignorância. mas entendeu que era exatamente o oposto, 
que de fato não é somente melhor ser alegre que ser 
triste, mas é mais inteligente. e ainda que nenhum 
homem seja uma ilha, foi naquela ilha que ele sentiu 
voltar ao começo, que sentiu-se forte como no início. 
status quo alla bellum: tudo está como antes. 

“A verdadeira revolução é não mentir jamais”.
Fidel Castro
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Sabiaque?
Maior país da região do Caribe e reconhecida mundialmente por 
seu estilo de vida e sistema econômico, Cuba viveu desde 1959 no 
comunismo, que provocou o embargo econômico dos EUA e de 
outros países capitalistas. A ilha vive até hoje sob comando dos 
irmãos Castro, agora Raul e antes Fidel, que junto com o médico 
e guerrilheiro Che Guevara liderou a revolução que implantou 
sua então economia. Havana é a capital e maior cidade do 
país, com cerca de 2,4 milhões de habitantes. A cidade possui 
uma rica tradição histórica e cultural, e caracteriza-se por ser 
eclética e monumental ao mesmo tempo. Destaca-se também 
pela arquitetura, que mistura diferentes estilos que perpassam 
o barroco e neoclássico, com casas coloridas bem particulares 
que possuem arcadas, varandas, portões, pátios e pilares. 
A capital passa por uma fase de intensa mudança graças 
ao desembargo econômico que aconteceu há alguns anos, 
exemplo que sintetiza-se, por exemplo, nos automóveis - é 
possível ver carros antigos clássicos e outros modernos 
transitando na cidade. Os cubanos ganham um salário 
muito baixo, o que os faz procurar alternativas para ganhar 
a vida como ter mais de um emprego. Inspiradora em 
diversos sentidos, Havana tem uma área metropolitana 
de mais de 750 km² e espalha-se em diferentes bairros 
entre os quais se destacam Habana Vieja, El Vedado, 
Nuevo Vedado, El Cerro, Miramar, Marianao, Playa, 
La Lisa, La Víbora e Santos Suárez. A língua é o 
espanhol castelhano, carregado de um sotaque bem 
particular, e a moeda nacional é o peso cubano, que se 
divide entre o CUC (moeda para os turistas) e o CUP 
(moeda para os locais). Diferente de outros países, o 
dólar americano é um tanto desvalorizado, por isso 
vale a pena levar euro ou dólar canadense caso vá 
visitar a república e fazer câmbio no local. Quanto 
à internet, ainda é escassa em Cuba, é paga e está 
disponível somente em lugares públicos como 
algumas praças e lobbies de alguns hotéis, o sinal 
é ruim e para utilizar é necessário comprar uma 
tarjeta que traz um login e senha e tem o valor 
de cerca de 5 CUCs, funcionando durando 
cerca de uma hora - por isso é indicado baixar 
algum aplicativo com GPS e mapa de Cuba 
que funciona offline para transitar com mais 
independência pela capital.
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Vocêprecisa
conhecer:

Construído no século 20, o 
muro que percorre a avenida 

que se extende por mais 
de dez quilômetros fica na 

orla que contorna o mar em 
Havana e é um famoso ponto 

de encontro na cidade. É 
onde alguns cubanos ficam 

para conversar, namorar e até 
pescar.

É a fortaleza mais antiga de 
Cuba, também declarado 
patrimônio da Unesco, foi 

construída no século 16 e tem 
estilo renascentista, com uma 
simetria perfeita, e chegou a 
servir de modelo para outras 

fortalezas americanas. 
Atualmente alberga o Museu 

da Navegação.

Espaço hype e descolado 
dedicado a arte 

contemporânea de Cuba, é um 
museu que reúne artes visuais, 
projeções cinematográficas e 

shows musicais. Abre somente 
às sextas-feiras e sábados 

durante as noites.

Uma avenida centralizada 
em uma passagem de 

pedestres bem arborizada 
que divide Havana Velha de 

outros bairros. Aos sábados e 
domingos é possível apreciar 
o melhor da verdadeira arte 

cubana, pois diversos artistas 
visuais comercializam seus 

trabalhos na área de passeio.

Também chamada de Praça 
Velha, é onde fica a principal 

catedral de Havana, tem 
casarões com diferentes estilos 

arquitetônicos, a maioria 
construído no século 18. 

Imperdível. 

O edifício foi a sede do 
governo de Cuba após a 
Revolução Cubana em 

1959 e atualmente é a sede 
da Academia Cubana de 

Ciências. A arquitetura foi 
inspirada no Capitólio dos 

EUA e o prédio foi concluído 
em 1929, porém segue em 

uma reforma que se extende 
durante anos os últimos anos. 
Também já foi o edifício mais 

alto de Havana e uma das 
maiores casas parlamentares 

do mundo.

É uma das principais ruas do 
centro histórico de Havana, 

com dezenas de lojas que 
comercializam souvenirs, 
algumas livrarias e vários 

restaurantes. 

É o centro histórico de 
Havana, a Havana Velha, 
é onde é possível encontrar 
os bares, restaurantes, ruas 
e praças mais reconhecidos. 

Não deixe de percorrer a 
área a pé, vale a pena ficar 
hospedado nesse bairro ou 
em algum bairro próximo, 

já que o principal da capital 
acontece por aqui. É também 

considerada patrimônio 
mundial da Unesco 

(Organização das Nações 
Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura) graças à 
sua história e arquitetura.

Um dos pontos mais turísticos 
de Havana, é uma praça com 

um pátio enorme que tem 
os famosos bustos do Che 

Guevara. Traz esse nome por 
que é onde aconteciam os 

principais comícios políticos 
da Revolução Cubana.

Museu com coleção 
interessante de imagens, 

artefatos, armas e até aviões 
e tanques de guerra sobre a 

história do país e a Revolução 
Cubana.

É uma fortaleza colonial 
construída em 1589 pelo 
Império Espanhol para 

proteger a região de Havana. 
Projetado pelo engenheiro 

italiano  Jean Bautista 
Antonelli, em 1762 o forte 

passou para o controle 
dos ingleses, o que levou os 

espanhóis a erguerem outra 
fortaleza em La Cabaña.

El Malécon 

Castelo da 
Força Real 

Fábrica de Arte 
Cubano 

Paseo Del 
Prado 

Praça da 
Catedral 

El Capitolio 
Rua Obispo 

Habana Vieja

Praça da 
Revolução 

Museu da 
Revolução 

Castillo Del 
Morro 

Bairro simples no subúrbio 
de Havana, onde é possível 

observar bem a realidade da 
cidade.

Marianao
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São alguns dos melhores 
produtos de Cuba, graças 

às condições climáticas e da 
terra. Os drinques com o 

run Havana como Daiquiri, 
Mojito e Cuba Libre são 

bem saborosos, os charutos 
artesanais ou de marca como 

a Cohiba e a Monte Cristo são 
considerados os melhores do 

mundo e os cafés de diferentes 
tipos são deliciosos.

Um café e restaurante que traz 
um ambiente bem agradável 
e é um reduto de boa música 

cubana.

É um dos bairros mais 
modernos e “burgueses” de 

Cuba, bem arborizado e com 
casas bacanas, é indicado 

ficar hospedado em alguma 
casa por aqui caso procure 

estar ainda na região central 
porém não no agitado Centro 

histórico.

Outro bar e restaurante 
reconhecido como ponto 

turístico, existe desde 1950 
e traz no cardápio a típica 
comida cubana, também 
chamada por alguns de 

comida crioula. Algumas 
de suas paredes trazem 
assinaturas e escritos de 

seus visitantes, alguns 
notórios como Pablo Neruda, 

Hemingway e Errol Flynn.

Rum, café e 
charuto 

Café Taberna 

El Vedado 

Bodeguita Del 
Medio 

Construída no século 17, é 
uma praça com atmosfera 

colonial bem movimentada e 
bonita de Havana, também 

ponto de encontro dos 
cubanos. Aos fins de semana 
recebe algumas tendas que 

vendem livros e antiguidades. 
Localizada na região central 

na capital, é um dos locais 
cultuados pelo regime cubano, 
onde parte de sua história foi 
registrada. Bem conservada, 

é um bom local para fotos, 
bem ampla e bem segura para 

se caminhar, assim como é 
todo o centro de Cuba. É aqui 

que fica o Castelo da Força 
Real e também o Museu dos 

Capitães Generais, que conta 
a história do país.

Teatro nacional localizado 
em esquina do Paseo Del 

Prado, próximo ao Capitólio, 
se destaca pelo projeto 

arquitetônico e por sua vasta 
estrutura.

Praça de Armas 

Grande Teatro 
de Havana 

Bar e restaurante onde 
nasceu o drinque Daquiri, 
foi fundado em 1817 e era 

frequentado por Hemingway. 
É um ponto turístico 

reconhecido e tem shows 
de salsa que acontecem 

durante quase todo o tempo 
de funcionamento do 

estabelecimento.

É uma das principais ruas do 
centro histórico de Havana, 

com dezenas de lojas que 
comercializam souvenirs, 
algumas livrarias e vários 

restaurantes. 

Museu do Hemingway, 
escritor reconhecido 
mundialmente. Fica 

localizado na antiga casa 
de Ernest, no bairro San 

Francisco de Paula.

É o museu dedicado à 
arte cubana e universal, 
que conserva o principal 

patrimônio e acervo artístico 
do país.

Galeria de arte com 
fotografias históricas de Cuba.

Bar tradicional de Cuba que 
foi reaberto recentemente após 
ficar mais de 40 anos fechado. 
O atendimento não é lá essas 
coisas, mas os drinques ainda 

são bons.

El Floridita 

Rua Obispo 

Museu Finca 
La Vigia de 

Havana 

Museu 
Nacional de 
Belas Artes 

Galeria 
Figueroa 

Sloppy Joe’s 
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Peru
os encantos e mistérios das trilhas milenares
e ruínas incas em Machu Picchu e Cusco

99
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a alma tem estranhos refúgios. e não há barreiras que retenham 
o estranho. decidiu não recomeçar, mas seguir em frente. 
parou de ver-se em terceira pessoa para enxergar-se como 
primeira, nada mais de ele, agora sou eu. Leu em algum lugar 
que referir a si mesmo como outro era oitentista, atrasado, 
antigo, démodé, e influenciado por tal, deixou o passado 
formal para trás e junto com ele o que ficou por lá: a cegueira 
do coração, a surdez da alma, o mutismo da consciência. e 
assim como um cortesão, belo, condenado e corajoso, decidiu 
aventurar-se nas trilhas milenares incas para conhecer o 
berço da civilização moderna da sua américa Latina. seguiu 
caminhando sozinho para que andassem os meus planos. 
olhou para o medo de frente, deu-lhe dois beijos, agradeceu 
pela companhia até então, e o deixou às margens da estrada, 
sem culpa. pegou alguns de meus pertences e foi embora. para 
quem quer ir longe, ele é o pior companheiro de viagem. e 
aprendeu que quem tem medo, não tem outra coisa. 
Cusco e machu picchu. um mundo feito de sítios 
arqueológicos e espaços arquitetônicos pioneiros que 
comprovam que existe relação entre a ciência e o misticismo. 
dignas de toda a fama que possuem, essas cidades solares 
do peru são símbolos do apogeu do império inca e da 
miscigenação da cultura espanhola à cultura andina - e toda 
essa mistura resulta em obras humanas magníficas, em um 
povo com uma beleza natural única, em uma gastronomia 
internacionalmente reconhecida e uma arquitetura histórica e 
colonial apurada, ou seja, em uma boa combinação para se ter 
uma viagem transformadora. 
são cidades onde as tradições culturais potencializam as 
diversidades, onde o diferente soma, onde o colorido típico 
das vestimentas contrasta com o tom terroso das montanhas, 
onde as formas geométricas encontram suas funções, onde 
os sabores e aromas misturam-se de forma quase terapêutica, 
onde a identidade brota de uma simplicidade segura de que se 
é o melhor jeito de se viver. 
ali, no meio de algumas florestas e caminhos milenares, 
entendeu que a completude coletiva parte da individual, que 
não é necessário amar a si mesmo da mesma forma como 
ama os outros, e que o amor, seja fraternal ou passional,  
para a maioria ainda tratava-se muito mais do mito do 
reconhecimento do que do sentimento: ama-se pelo título, 
pela sensação de pertencimento social, pelas fotos, pelas festas, 
pelos jantares e pela ilusão de não estar sozinho - quando se 
deveria amar pelas risadas, pelos suores, pelas sutilezas.  

e lembrar-se de amor o fez lembrar-se da sua família, de 
um lado tão grande e patriarcal e do outro tão pequeno 
e confuso. Lembrou dos amigos, de amizades que deixou 
para trás e que sentia saudade, mas que estranhamente 
não queria de volta. aquelas pessoas que cruzaram seu 
caminho e que ainda sentia algum carinho, conexão e afeto. 
a sábia colunista, o artista sedutor, a socialite estopim, o 
protótipo de peão, o herdeiro ímpio, o valete malandro, 
o melhor amigo de infância. Cada qual importante à sua 
maneira para sua formação. Lembrou dos amores, alguns 
charmosos e egocêntricos, aqueles clichês ambulantes, e 
outros desengonçados e espontâneos, tão encantadores 
quanto. estavam lá todos com ele, dentro dele. 
porém dentre todos os sentimentos, ele definitivamente 
não estava nos andes para tratar daquele que 
inevitavelmente é o mais forte da natureza humana – ou 
pelo menos não era essa a intenção.
Foi em Cusco e machu picchu que compreendeu algo 
sobre outro grande segredo da vida: o equilíbrio. nem 
de mais, nem de menos. o encaixe das pedras, os nichos 
nas paredes das ruínas, o musgo entre as ripas no chão, o 
horizonte montanhoso, tudo conversava entre si e explica 
aos visitantes que o universo tem seu tempo e sua hora, 
suas etapas e seus ciclos. e se dentro dessa infinitude há 
algum sentido no conceito de destino individual, conhecer 
o peru fez com que ele estimasse que o seu futuro fosse 
fugaz e memorável, que o permitisse seguir aventurando-
se com liberdade até o fim dos seus dias, seja onde fosse. 
ele aprendeu a não acreditar em caminhos. mas que eles 
existem, existem.

 
“Em matéria de tino menino eu tenho dez quiser tenho 

até um destinoa meus pés”.
Paulo Leminski
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Sabiaque?
Com cerca de 31 milhões de habitantes, o Peru tem como capital a 
cidade de Lima, mas Cusco e Machu Picchu seguem sendo as cidades 
mais turísticas do país que faz fronteira com o Brasil, Colômbia, 
Equador, Bolívia e Chile. De colonização espanhola, o Peru tem uma 
população com alto grau de miscigenação e é internacionalmente 
reconhecido por sua rica cultura e gastronomia. Inclusive o país 
é considerado um dos berços culturais da civilização latina: os 
primeiros indícios da presença humana no território peruano 
datam de aproximadamente 10.560 a.C, o que viria a tornar-
se a mais antiga e complexa sociedade conhecida nas Américas. 
Já a ascensão do império inca aconteceu no país no século 15 
graças à técnicas engenhosas e pioneiras de agricultura e 
pecuária - localizadas nos Andes, Cusco e Machu Picchu 
são os maiores representantes restantes desse povo que 
mudou para sempre a forma e estilo de vida de seus futuros 
habitantes e de parte do resto do mundo. Para conhecer 
as ruínas de Machu Picchu, que foi apelidada durante 
muito tempo de Cidade Perdida por que ficou dezenas 
de anos abandonada devido sua localização no meio da 
selva e alta altitude de cerca de 2.400 metros acima do 
nível do mar, você obrigatoriamente deve passar por 
Cusco e Águas Calientes, que é outro município que fica 
próximo do local. De lá, segue por trilha, trem ou outro 
transporte até o parque arqueológico - são alguns deles 
espalhados pelo território. Enquanto Cusco tem cerca 
de 300 mil habitantes e 3.600 metros de altitude, 
Machu Picchu é aberta apenas para visitantes, porém 
Águas Calientes, também chamada de Machu 
Picchu Pueblo, que fica próxima à cidade originária, 
tem 2.400 habitantes e é totalmente voltada para o 
turismo. O espanhol é a língua nacional do Peru, 
porém o quíchua, um dialeto que ainda é falado 
por parte dos conterrâneos, tem sido recuperado 
e ensinado em um movimento de valorização da 
cultura nacional. Como a altitude dessas cidades 
é bem alta, há algumas alternativas para quem 
sente tal alteração no corpo, como chá de ervas 
ou de coca, planta considerada sagrada que era 
mascada pelos incas e ainda é muito utilizada 
pelos peruanos. Há também diversos sítios 
arqueológicos que ficam em torno dessas 
cidades, e a dica para quem quer conhecê-
los é comprar os boletos turísticos e pacotes 
que são comercializados em dezenas de 
agências espalhadas por Cusco - vale a 
pena comparar os preços. A moeda do país 
é o Novo Sol, ou soles, apesar do dólar 
ser bem aceito em praticamente todos os 
estabelecimentos.
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Vocêprecisa
conhecer:

Um dos parques arqueológicos 
mais ricos em história do 

Peru, com ruínas milenares 
relacionadas à agricultura 

e astronomia. Também 
chamada de Pisaq, o local 
tem uma comunidade que 

tem uma praça central bem 
charmosa. Já as ruínas do 
território estão atribuídas 

às eras pré-incas e incas, tem 
3.400 metros de altitude e já 

foi um centro administrativo e 
foi construído com arquitetura 

especial, própria para evitar 
possíveis danos provocados 
por abalos sísmicos. Suas 
terraças são peculiares e 
também se destacam os 

buracos feitos nas montanhas 
para depositar mortos e 

corpos mumificados.

É o ponto central da cidade de 
Cusco, com igrejas históricas 

e dezenas de comércios e 
restaurantes. É movimentada 

durante o dia e a noite.

Localizada em uma rua que 
faz cruzamento com a Puma, 
a pedra incrustada junto de 
um muro de outras pedras 
tornou-se ponto turístico 

por ter 12 diferentes pontas. 
Conta-se que os ângulos 

representavam as 12 famílias 
mais poderosas do império 

inca, e caso a pedra seja 
retirada do muro, ele inteiro 

viria ao chão, pois é ela que o 
estrutura.

Mercado municipal de Cusco, 
tem uma rica variedade 

gastronômica em diversas 
barracas com um preço bem 

acessível. É bem rústico 
e saboroso, vale a pena 

aproveitar pra comer um 
ceviche ou cui.

Ainda localizado no Vale 
Encantado, essas salineras 
contam com mais de 3.000 

piscinas direcionadas à 
extração do minério. A visão é 

impactante e deslumbrante.

Reúne uma coleção folclórica 
de arte, artefatos e arquitetura 
inca em um ambiente simples 

à moda antiga.

Como Cusco foi originalmente 
construída em desenho 

de formato de um Puma, 
animal que simbolizava a 

força para os incas, a rua que 
leva o nome do animal corta 

praticamente todo o centro da 
cidade e é uma das principais 

do município. O bacana é 
percorre-lá e perder-se nas 

ruelas que a cruzam.

Imperdível, o mercado é 
onde o artesanato local 

é comercializado em sua 
maioria em diversas lojinhas. Pisac

Plaza de Armas 

Pedra dos Doze 
Ângulos 

Mercado San 
Pedro 

Salinas de 
Maras 

Museu Inka 

Rua Puma 

Centro 
Artesanal Cusco

Com 3.000 hectares no total, 
conta com ruínas incas e um 
povoado bem charmoso, com 

ruas de pedras e as cholas com 
roupas coloridas típicas. Fica 
em um local estratégico entre 
Cusco e Machu Picchu, por 
isso é considerado também 

imperdível para se conhecer, lá 
é possível observar a apurada 
inteligência da cultura inca, 

que tinha depósitos armazéns 
para estocar alimentos em 

tempos de baixa safra.

Ollantaytambo

Chamado de o Templo do 
Sol e localizado no centro 
histórico de Cusco, servia 

como local para cerimônias 
e estudos de astronomia 
e matemática. A entrada 

custa 10 soles e é um passeio 
que abrange arquitetura, 

história e arte, em que se pode 
conhecer um pouco mais da 

cultura inca.

Qoricancha
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Ambos povoados charmosos 
que ficam em torno de Cusco, 
ricos em história e produção 

de artesanato. Curiosamente, 
a maioria dos tecidos e 

roupas peruanas fabricadas 
artesanalmente são 

produzidas com lã de alpaca 
e utilizam apenas tingimentos 

naturais, extraídos de 
plantas e frutos. Nesses 

locais é possível acompanhar 
esse processos com mais 

propriedade.

Com 3.500 metros de altitude, 
o sítio arqueológico sintetiza 

toda a potência  e pioneirismo 
em agricultura que teve o 
império inca. Assim como 

Cusco, também é chamado 
de “umbigo do mundo”, por 

que a cultura inca acreditava 
que ali é o centro do planeta. 

A dica aqui é aproveitar  para 
contemplar as construções 

redondas, também nomeados 
de quatro olhos, pois são 

quatro delas.

Localizado nos Andes 
peruanos, reúne diversos 
parques arqueológicos e 

paisagens inesquecíveis. É 
integrado por diversos povos 

indígenas e comunidades, 
são elas Sacsayhuaman, 
Kenko, Tambomachay, 
Pisac, Machay, Maras, 

Ollantaytambo, Machay, 
Chinchero e Urubamba.

Também chamada de 
Machu Picchu Pueblo, essa 
comunidade com cerca de 
2.500 habitantes fica em 

torno do parque arqueológico 
de Machu Picchu e é 

totalmente voltada para 
o turismo, com diversos 

restaurantes e hostels. Vale 
a pena dormir um dia no 

local se você vai conhecer o 
santuário, de lá segue de trilha 

ou de ônibus para o mesmo.

Localizado na província de 
Urubamba, esse local resume 

bem em suas construções como 
os espanhóis, de certa forma, 

destruíram com o império 
inca - é possível observar a 

base das casas feitas de pedra 
substituída pela arquitetura 

barroca.

Comunidade de 
Coral e povo de 

Poroy

Moray

Vale Encantado 
dos Incas 

Águas Calientes 

Chinchero

Com 3.000 hectares no total, 
conta com ruínas incas e um 
povoado bem charmoso, com 

ruas de pedras e as cholas com 
roupas coloridas típicas. Fica 
em um local estratégico entre 
Cusco e Machu Picchu, por 
isso é considerado também 

imperdível para se conhecer, lá 
é possível observar a apurada 
inteligência da cultura inca, 

que tinha depósitos armazéns 
para estocar alimentos em 

tempos de baixa safra.

Ollantaytambo

Patrimônio cultural da 
Unesco (Organização 

das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura), 

o santuário é considerado 
uma das sete maravilhas 
modernas do mundo. Um 

passeio de algumas horas pelo 
parque é, para muitos, uma 
experiência de mudança de 

vida. Indica-se fazer um tour 
guiado ou uma boa leitura 

para compreender todos 
os detalhes do complexo. É 
daqueles destinos que você 
tem de colocar no topo da 

lista de lugares para conhecer 
antes de morrer. A Cidade 
Perdida comemorou 100 

anos de seu descobrimento em 
2011 e tem uma energia única 

que permite aos visitantes 
desvendar um povo que 

guardava conhecimento muito 
avançado para a época, seja 

em astronomia, agricultura ou 
religião. O sítio arqueológico 
está 2.450 metros acima do 
nível do mar e foi povoado 

entre os anos de 1450 a 1540. 
As famílias que lá viviam 

cultivavam, principalmente, 
milho e batata e deixaram a 
cidade antes da chegada dos 

espanhóis, provavelmente 
motivados por moléstias. 

A cidade fica numa região 
que recebe muitas chuvas 

no verão, e o período entre 
novembro e março não é 

aconselhável para sua visita. 
E não esqueça de carimbar o 

passaporte quando passar por 
aqui, é uma marca que todo 
viajante mochileiro deve ter. 
Para conhecê-la, é necessário 
pegar um trem partindo de 
Ollantaytambo, através da 

Inca Rail ou Peru Rail, de lá 
segue para Águas Calientes 

e depois vai de trilha ou 
ônibus para o santuário. Eu 
aconselho comprar os tickets 

do período de visita pela 
manhã, onde o local ainda 
está menos tumultuado de 

turista e é possível conhecê-lo 
com mais tranquilidade.

Parque 
Santuário de 

Machu Picchu 

O Parque de Saqsaywaman 
tem 10.000 anos de 

existência e é conhecido 
como fortaleza, apesar de 

não ter tido nenhuma função 
militar. O lugar é outro sítio 
arqueológico que funcionou 

como centro cerimonial, uma 
zona sagrada e de estudos. Ele 
fica a 3.650 metros de altura 
em relação ao nível do mar 
e foi construído com pedras 

enormes. A entrada custa 70 
soles, mas, se você comprar 

um bilhete de 130 soles, terá 
direito a conhecer outros 

pontos turísticos da região.

Saqsaywaman
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Brasil
sobre discurso, estética e as belezas de 
Florianópolis, a cidade mais turística 
do Sul do país
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plutão emerge na sequência para avisar que marte vai entrar em um ciclo cósmico 
de quaresma contraditório, satisfatoriamente refrescado por um autoatendimento 
espiritual pagão oferecido pelas areias quentes das praias das ilhas do sul. a ilha onde 
ele nasceu tinha seus encantos, lendas e belezas particulares, talvez descendentes 
de seus filhos vindos da terra e do mar, criados por feiticeiras do tempo, gaivotas 
emergentes e sereias que compartilham segredos apenas com aqueles que estão 
dispostos à escutá-los.
além dos conterrâneos, Florianópolis tem tudo o que uma capital promete 
para seduzir forasteiros, e decerto por isso segue recebendo cada vez mais 
aventureiros que vem à cidade durante as estações mais quentes e que 
decidem ficar para morar ou ao menos tentar fazê-lo, veranistas que se tornam 
residentes temporários. É alto e melódico o canto das sereias com suas 
mentiras sinceras e meias verdades. 
Cada bairro da capital catarinense trazia seu microcosmo, independência, 
cultura e estilo, e essa dinâmica é o que tornava tudo tão tácito. o Centro 
pulsante, os arredores e suas peculiaridades, a movimentada Lagoa, o 
badalado agito das praias do norte, a tranquilidade serena das praias do 
sul.
porém como nem toda beleza real é para todos, logo o clima esfria e o 
verão vai embora, e junto com suas idas e vindas a estação leva e traz 
consigo uma nova safra de pessoas, personalidades e possibilidades 
que mantêm o tal movimento mágico que transforma a cidade 
em um suposto paraíso promissor, em um lugar interessante e 
cobiçado para se viver por muitos.
essa disparidade entre cobiça e simplicidade que perpetua o 
estilo de vida de seus moradores e incentiva a uma especulação 
imobiliária urbana que promete arrancar aos poucos as belezas 
naturais da ilha; esse paradoxo entre parecer, ser e perceber as 
práticas sociais provincianas, talvez herdadas da pequeneza 
dos costumes de um povo simplório ou das síndromes 
maldosas daqueles vindos de outras capitais, transformam 
a autenticidade dessa  cidade que é corrompida e 
comercializada até se tornar uma paródia de si mesma, e 
acabam também tornando o local um pouco desolador 
para alguns que logo vão embora porque revoltam-se 
com a falsa calmaria e tranquilidade cacofônica de seus 
ares. aquilo que muito parece, pouco é.
seja qual for a forma de manifestação do seu discurso 
ou de sua estética, seja por suas belas mulheres e 
homens, pelas festas, pela gastronomia, praias e 
natureza, Florianópolis ainda é transformadora e 
autêntica, e faz com os que vivem nela ou a conhecem 
não sejam os mesmos. e os mais atentos lembram-se 
de um dos segredos fundamentais contados pelas sereias: 
é bom preocupar-se na medida certa, para não esquecer de 
curtir a jornada enquanto está fazendo os planos. afinal, qual a 
graça do encontro sem a procura?
mas nada disso importa, ainda era verão. o cheiro do sal do oceano 
limpava as suas narinas e pulmões como um naufrágio interno que o 
fazia sentir-se pleno e feliz. escutava cada respiração enquanto as ondas 
evaporam e formam o mormaço e a maresia, mistura essa que logo se 
transformará naquela chuva típica da estação. passageira, fugaz, forte e talvez 
necessária. esperava a bonança, mas sem antes deixar de tomar um banho nas 
gotas que prometiam cair do céu.
as coisas mais importantes são as mais difíceis de dizer, e às vezes, ainda mais difíceis 
de escrever. ele poderia garantir a qualquer um que Florianópolis seria uma viagem 
inesquecível para quem fosse. só desejava que não se esquecessem de levar os seus lixos para 
fora quando fossem embora.

“A paz do coração é o paraíso dos homens”.
Platão 
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Sabiaque?
Capital de Santa Catarina, estado localizado no Sul do Brasil, 
Florianópolis é uma ilha com cerca de 500 mil habitantes e é a 
cidade mais turística e visitada da região do país, principalmente 
no verão, quando o número de sua população chega a triplicar. A 
maioria de seus moradores vive na região continental e em partes 
do Centro e Norte do município que antigamente era chamado 
de Desterro. A Ilha de Santa Catarina também tem um dos 
melhores índices de qualidade de vida do território brasileiro, 
o que faz com que a cidade siga em constante crescimento, se 
destacando também, por exemplo, como polo tecnológico. 
Fundada em 1673, Florianópolis foi colonizada pelos 
portugueses e tem cerca de 100 praias e pelo menos outras 
20 pequenas ilhas ao seu redor, o que a torna também um 
ponto turístico internacional por suas belezas naturais e uma 
cidade propícia para práticas de esportes ao ar livre. Com 
uma forte cultura local voltada para o folclore açoriano, 
culinária dedicada aos frutos do mar e uma arquitetura 
colonial proeminente, a capital também tem bairros 
históricos bem conservados como Santo Antônio de 
Lisboa e Ribeirão da Ilha, onde ainda é possível observar 
casarões tombados e ranchos de pesca, atividade que 
ainda é bem praticada e já foi uma das principais para 
economia regional. Apesar da cortesia também ser 
considerada moeda de troca por alguns manezinhos da 
Ilha, como carinhosamente são chamados os nativos 
da cidade, a moeda é evidentemente o Real, como no 
resto do país. E prepare-se para um sotaque puxado 
na língua, por que o mané gosta de transformar o 
português e falar rapidinho, rapidinho.
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Vocêprecisa
conhecer:

Também são diversas 
praias dentre as principais o 

Campeche, que conta com sua 
reconhecida paradisíaca Ilha 
do Campeche, o Matadeiro, 
a Armação, o Ribeirão da 
Ilha e seu charmoso centro 

histórico e via gastronômica, 
o arrebatador Morro das 

Pedras, a Lagoa do Peri, o 
Pântano do Sul, os Açores, 

a Praia da Solidão e 
Naufragados. A região Sul 
apresenta praias diferentes 
da região Norte, além de o 
movimento de pessoas ser 

menor, o mar do Sul é mais de 
costão, a água é mais gelada e 
a areia mais grossa - por isso 

os surfistas costumam preferir 
também as praias dessa área, 

como as da região Leste.

Localizada quase ao centro 
geográfico da Ilha, é um dos 

pontos mais tradicionais 
da cidade e é propícia 

para esportes náuticos, 
passeios e apreciação de 
gastronomia tradicional 
local. Além de ser um dos 

bairros históricos, tem uma 
praça central que costuma 
ser bem movimentada no 
verão, principalmente a 

avenida das Rendeiras que 
também é caminho para as 

agitadas Praia Mole e Praia 
da Joaquina. Também tem 
suas regiões charmosas aos 
arredores, como o Canto da 
Lagoa, a Barra da Lagoa, 

o Canal e a Costa, com 
diversos restaurantes locais 

tradicionais.

A Praia Mole, uma das mais 
conhecidas e badaladas da 

cidade, fica nessa região. Ao 
seu lado também fica a Praia 
da Galheta, a única nudista 

da cidade. Para quem procura 
sol, areia, mar e gente bonita 

também tem que conhecer 
a Joaquina, uma das praias 
prediletas dos surfistas que 

também tem inclusive dunas 
paradisíacas para quem curte 
praticar sandboard. Próximo 
à região Leste também fica o 
cinematográfico Parque do 
Rio Vermelho, um dos mais 

extensos da Ilha.

Como o Centro da cidade é 
abrangente, vale a pena focar 

nas partes fundamentais, 
como o Mercado Público 
Municipal, a Praça 15, o 
Palácio Cruz e Sousa, a 

Catedral Metropolitana, o 
Teatro Álvaro de Carvalho, 
a avenida Felipe Schmidt, a 

Casa da Alfândega, a avenida 
Beira Mar, a ponte Hercílio 
Luz e o mirante do Morro 
da Cruz, se você procura 

uma visão panorâmica da 
cidade. O Centro de Floripa 
tem uma boa infraestrutura 

e conta com dezenas de 
supermercados, restaurantes, 
bares e opções de lazer para 
os notívagos. Se você busca 
contato mais direto com a 

cultura, vale também conhecer 
os espaços expositivos de 
arte dessa região, como a 

Galeria Pedro Paulo Vecchi, 
o espaço do Badesc, a Galeria 
Helena Fretta, o museu Victor 

Meirelles, o Mesc (Museu 
da Escola Catarinense) 
e os espaços e museus do 

CIC (Centro Integrado de 
Cultura).

Sul da Ilha 

Lagoa da 
Conceição 

Leste da Ilha

Centro histórico 

São dezenas delas, e para 
quem curte aprecia-las vale 

fazer uma pesquisa mais 
aprofundada de acordo com 

a proposta que procura. 
Porém as mais tradicionais 
e reconhecidas são: a trilha 
da Lagoinha do Leste, que 

leva à uma linda praia e 
lagoa, em meio à mata nativa 

selvagem, tem dificuldade 
alta e pode ser iniciada pela 
Praia do Matadeiro ou pelo 

Pântano do Sul; a trilha 
da Praia do Saquinho e 

de Naufragados, que pode 
ser iniciada pela Praia da 

Solidão ou pelo Ribeirão da 
Ilha e tem nível de dificuldade 
médio; a trilha do Morro da 

Aranha, que também tem 
nível médio de dificuldade 

porém é localizada no Norte 
e é percorrida em meio a 
paisagem das dunas do 

Costão do Santinho; a trilha 
da Praia do Gravatá, que é 
de nível fácil de acesso e fica 
à caminho da Praia Mole; 
e por fim, a trilha da Costa 

da Lagoa, trajetória de 
dificuldade média que pode 

ser percorrida ou pelo próprio 
Canto da Lagoa pra quem 

busca um trajeto mais plano, 
ou pelo bairro Ratones para 
quem procura um caminho 
mais íngreme. Já em torno 

da Ilha, em Palhoça, há 
também a trilha do Morro do 
Cambirela, a mais conhecida 

da região, que é bem íngreme e 
mais difícil de ser percorrida, 

porém proporciona uma 
visão panorâmica única e 

privilegiada da cidade.

Trilhas
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A região metropolitana de 
Florianópolis reúne mais de 
20 municípios em torno da 
capital, esses que também 

tem seus atrativos turísticos 
e encantos naturais. Se você 

vai visitar a cidade com 
mais tempo, vale a pena 

conhecê-los, principalmente 
São José, Palhoça, Biguaçu, 
Santo Amaro da Imperatriz 

com suas águas termais, 
Governador Celso Ramos 

com as espetaculares Praia 
de Ganchos e Ilha do 

Anhatomirim, e a região rural 
de Antonio Carlos

Pra quem quer uma balada eletrônica e não se importa com 
poses a mais há os beach clubs badalados do Norte: o Donna, 

a Milk, o 300 Cosmo Club, o Cafe de La Musique, o P12 
Parador, onde costuma ocorrer shows, a Posh (que só abre no 
alto verão) e por fim, o Stage Music Park, complexo que reúne 

algumas casas noturnas, inclusive essa última, além de ser onde 
acontecem os shows de grande porte. No Centro, há o The Roof 

(aqui é bacana se você procura também um bom drinque), 
a Fields, que é dedicada ao sertanejo, o Talyesin e o Célula, 

ambos direcionados ao rock, o Bar a Antiquário Tralharia, que 
reúne além de artigos antigos algumas figuras interessantes, e 
os botecos da avenida Hercílio Luz, da Travessa Stodieck e de 
seus arredores, como o Canto do Noel e o Gato Mamado. Já as 
casas noturnas da região são o 1007, o Treze, o Jivago, o Blues 
Velvet e o Cabaret, onde atualmente estão sediadas as festas da 

produtora CAOS. O agito jovial também segue pelos bares e 
botecos próximos à UFSC, como o Container, o Meu Escritório, 
o Centro Social da Cerveja, o Midnight, entre outros, que estão 
sempre movimentados, inclusive durante os dias da semana. E 
a Lagoa da Conceição também tem suas opções noturnas com 
a Casa De Noca pra quem busca um som mais alternativo e o 
Black Swan ou o John Bull Pub para os que curtem rock, além 

de diversas opções gastronômicas. Para aqueles que gostam 
de comer bem (quem não?) a dica é conhecer a variedade 

oferecida nas vias gastronômicas de Florianópolis, como a via 
de Coqueiros na região continental, a avenida Beira Mar, que 
também tem diversos bares e restaurantes, a avenida Madre 

Benvenuta no bairro Santa Monica, a via do Ribeirão da Ilha 
no Sul e a de Santo Antonio de Lisboa no Norte. No Sul também 

é possível encontrar mais restaurantes onde os frutos do mar 
são os cargos-chefes - invista nos localizados no Campeche e 
Pântano do Sul para apreciar uma gastronomia tipicamente 

nativa, principalmente o restaurante Arantes, que tem os típicos 
bilhetinhos dos clientes turistas do mundo espalhados pelas 

paredes.

Grande 
Florianópolis

Restaurantes, bares e
casas noturnas 

Também chamado de 
Continente, essa região 

abrange diversos bairros 
entre os principais Coqueiros, 

que tem uma agradável 
orla, Itaguaçu, Bom Abrigo, 

Jardim Atlântico, Capoeiras e 
Estreito. O bairro Coloninha, 
mais simples, é casa de duas 

grandes paixões locais, a 
Escola de Samba Unidos da 

Coloninha e o Figueirense 
Futebol Clube, que junto do 
Avaí Futebol Clube forma 
a principal dupla de times 

oficiais do esporte na cidade. 

Região 
continental 

São bairros que ainda ficam 
na região central da capital 

porém mais familiares e 
voltados aos estudantes 

graças à UFSC (Universidade 
Federal de Santa Catarina) 

e Udesc (Universidade do 
Estado de Santa Catarina). 

Vale a pena pelas opções 
gastronômicas ou para curtir 
um agito mais jovem. A dica 

nessa região se você busca 
contato com a natureza é 

fazer a trilha para a cachoeira 
do Poção, no bairro Córrego 
Grande, que fica próximo e 

tem fácil acesso.

Bairro 
Trindade e 

Santa Mônica 

São dezenas de praias, dentre 
as principais Cacupé, que 

tem praias pequeninas, Santo 
Antônio de Lisboa, que tem 
um centro histórico e uma 

saborosa via gastronômica, 
Jurerê Internacional com seus 
famosos beach clubs em que 
há sempre um sunset bacana 

acontecendo, a Praia do 
Forte, a Praia da Daniela, a 
Lagoinha do Norte, a Praia 

Brava, o Costão do Santinho, 
a Praia do Moçambique (a 

mais extensa da cidade), 
Canasvieiras e Ingleses, sendo 
esse último o segundo bairro 

mais populoso da cidade.

Norte da Ilha
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Chile
Santiago e a fórmula do acaso – ou como 
solucionar um problema

11
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ele tem um problema. 
ele tem um problema porque sabe que as mentiras mais 
convincentes são aquelas que conta a ele mesmo. ele tem 
um problema porque aprendeu a lidar com as ligações não 
retornadas, com os cafés desmarcados, com as distâncias, 
com os afastamentos, com os excessos, com os impulsos, 
com as expectativas, com os amores não correspondidos 
e com a superficialidade e fluidez das relações afetivas 
contemporâneas. ele tem um problema porque sabe que tem 
uma alta habilidade cognitiva de autoenganação que o permite 
lidar com a frustração.
ele tem um problema porque não gosta de covardia e 
dificilmente fica calado quando a presencia - e ele sabe que 
isso lhe causa tantos outros problemas, mas não se importa 
tanto como deveria.
ele tem um problema porque é um sonhador. e porque crê 
que os sonhos são baseados no ego e entende que o ego é um 
tanto trapaceiro. afinal, ele também tem um problema porque 
é vaidoso, e reconhece a pequeneza de sua vaidade originada 
em seu suposto orgulho intelectual.
aliás, ele tem um problema quando a questão é fazer amigos 
porque quando realmente teve problemas eram poucos os 
amigos que estavam lá para ajudá-lo. ele tem um problema 
porque descobriu que as aparências são mitomaníacas e 
reconhece que a maioria ainda julga por estereótipos.
ele tem um problema porque acredita na mudança do mundo 
e compreende, inclusive, que tal mudança também parte dele 
- e porque crê que somente com a mudança é que há evolução. 
sabe, ele tem esse problema com a inquietude e a contradição, 
é um problema porque ele acredita com convicção que pode 
mudar de opinião sem problemas.
a propósito, ele também tem um problema porque entende 
que a informação e o conhecimento têm o poder de mudar 
opiniões e quebrar preconceitos, e porque reconhece que 
a diferença entre o ignorante e o estúpido é que o ignorante 
pode aprender.
ele tem um problema porque é alto demais, porque seu corpo 
não cabe nas coisas, porque é um pouco desastrado, porque 
é muito sincero, porque gosta de comédias românticas e de 
todos os estilos musicais, porque nunca foi bom em esportes 
coletivos, porque nunca leu Hilda Hilst e detesta Hemingway, 
e porque sente que foi precoce por ter vivido algumas 
experiências antes da hora até compreender que as vivenciou 
na hora certa. ele tem um problema porque gosta de jogar e 
sabe blefar.

ele tem um problema porque aprendeu a acreditar muito em 
si mesmo. e junto desse problema veio o problema que alguns 
confundem com o problema da arrogância, mas ele aprendeu 
a lidar com esse problema com humildade e empatia.
ele tem um problema porque gosta muito de conhecer novos 
sabores e lugares, e evidentemente isso já o colocou em outros 
problemas. porque está sempre querendo aprender algo e ter 
contato com novas pessoas, porque nunca trabalhou mais 
de três anos na mesma empresa, porque tem sete árvores 
prediletas no mundo.
ele tem um problema porque acredita que viajar é conhecer o 
novo e somente conhecendo o novo é que se pode provocar 
a mudança. ele tem um problema porque viaja demais. Viaja 
nas conversas com o padeiro, com o palhaço do semáforo 
da esquina, com os amores que moram em outras cidades e 
continentes.
ele tem um problema porque acredita que há algo de bom na 
maldade, porque crê que somente os que arriscam são os que 
ganham, e porque tem certeza que só caem aqueles que voam. 
ele tem um problema porque foi educado de uma forma 
liberal que o ensinou a procurar o aprendizado na dubiedade 
e no equívoco.
ele tem um problema porque aprendeu a sorrir demais. e 
porque entendeu que o sorrir mata o temor, e que as pessoas 
que temem a morte também têm medo da vida. ele tem um 
problema porque aprendeu a não ter medo.
ele tem um problema porque sabe que é o tipo de homem 
impossível de ser esquecido, mas difícil de ser lembrado. e ele 
tem um problema ainda maior porque não sabe que muda o 
mundo seja por onde passa.
Com o tempo, ele vai perceber que seus problemas também 
são suas próprias soluções. afinal, a diferença entre o veneno e 
o remédio é a medida.

“Preocupe-se mais com a sua consciência do 
que com sua reputação. Porque sua consciência 

é o que você é e a sua reputação é o que os 
outros pensam de você. E o que os outros 

pensam, é problema deles”.
John Wooden
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Sabiaque?
Capital do Chile, país latino com cerca de 17 milhões de habitantes, 
Santiago é uma cidade com uma cultura artística pulsante e a mais 
populosa da nação chilena, com cerca de 6 milhões de residentes se 
contabilizado toda sua região metropolitana. Também é o maior 
e mais desenvolvido centro urbano, financeiro e administrativo 
do país. Fundada oficialmente em 1541 por Pedro de Valdivia e 
colonizada por índios e espanhóis, a capital chilena é norteada 
pelo reconhecido Rio Mapocho, além da Cordilheira dos Andes, 
conjunto de montanhas com mais de 7.500 quilômetros de 
extensão que atravessa outros seis países da América do Sul 
- Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Argentina. 
Também chamada de Santiago do Chile, a cidade é ponto 
turístico principalmente na estação de inverno nos meses 
de junho, julho e agosto, por atingir baixas temperaturas 
que provocam a neve e incentivam milhares de pessoas à 
visitarem algumas estações de esqui em torno da região da 
capital, que além de reunir sedes de diversas multinacionais, 
é também responsável por cerca de 45% do PIB (Produto 
Interno Bruto) do país que tem como principais pilares 
da economia a extração do cobre, a pesca industrial, a 
indústria manufatureira e a prestação de serviços que 
inclui os mercados da construção civil e do turismo. Com 
diversos museus, palácios, parques, mirantes, intensa 
vida noturna, e até mesmo algumas vinícolas em seu 
entorno, Santiago também tem uma arquitetura 
charmosa que mistura diferentes estilos que vão desde 
o modernismo ao neoclássico. A mobilidade urbana 
da cidade é bem versátil com centenas de táxis, um 
metrô funcional com cinco linhas e 110 estações, 
além dos ônibus, que já não são tão funcionais e 
baratos. O centro histórico da cidade também pode 
ser facilmente percorrido a pé pelos que gostam 
de caminhar. A moeda nacional é o peso chileno 
- sendo o melhor custo-benefício deixar pra fazer 
a conversão do câmbio no próprio país pelo 
valor do real -, e a língua oficial é o espanhol 
castelhano.
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Vocêprecisa
conhecer:

O extenso acervo desse 
museu reúne mais de 3 mil 
obras e peças arqueológicas 
de um período histórico que 

compreende cerca de 10 
mil anos - são esculturas, 

máscaras, vasos, instrumentos 
musicais, entre outros. 

Tudo isso produzido pelos 
povos maias e astecas e seus 

precursores.

O principal palácio da cidade 
começou a ser construído em 
1786 para abrigar a fábrica 

de moedas do país, daí o 
nome. Em 1846, se tornou 
a sede do governo chileno. 

O prédio ainda guarda 
resquícios do golpe militar 

de 1973, que causou a morte 
do presidente Salvador 

Allende, e no subterrâneo 
abriga um centro cultural 

que merece uma visita. Tem 
uma arquitetura neoclássica 
e a melhor hora para visita-
lo é ás 10h, quando ocorre a 
troca de guardas na Plaza 

de Constitución, em frente à 
construção. Durante cerca de 

meia hora, uma banda militar 
acompanha os movimentos 

rígidos e passadas largas 
dos “carabineros”, guardas 

fardados elegantemente 
vestidos. 

O principal mercado 
municipal de Santiago 
tem lojas de artesanato 

e souvenirs, além de 
restaurantes e barracas 

de peixes e frutos do mar. 
O local é imperdível para 

os apreciadores da boa 
culinária, porque é onde é 
possível apreciar o melhor 
da gastronomia chilena. A 
variedade de frutos do mar 
oferecidos no local é vasta, 

com salmões, congrios, 
ostras, mexilhões, vieiras e 
centollas, um caranguejo 
gigante encontrado nas 

águas geladas do Pacífico. 
A sugestão aqui é ir no 

restaurante Donde Augusto, 
que é o mais reconhecido e 
traz uma maior variedade 

de opções no menu. E os 
apreciadores da gastronomia 

também não podem deixar 
de experimentar o saboroso 

mote com huesillos, sobremesa 
chilena típica em forma de 
bebida que reúne pêssego, 
trigo cozido e canela - a 
doce bebida também é 

comercializada em barracas 
de rua.

São cafeterias espalhadas 
pela cidade, entre elas a mais 
reconhecida rede de cafeterias 

é a Haiti, onde garçonetes 
jovens usam vestidos curtos 
e justos ou minissaias, por 

isso o nome café com pernas. 
É um clichê meio sexista, 

porém é atração à parte bem 
tradicional da capital chilena.

Colina onde foi fundada 
Santiago, o mirante reúne um 

belo parque com estátuas, 
chafarizes, canhões e um 

portal estilo neoclássico que 
homenageia Netuno, o rei dos 

mares na mitologia greco-
romana. Para chegar até o 

mirante do cerro é necessário 
subir cerca de 300 degraus, 
mas vale a pena o esforço 

pela vista incrível da cidade 
com seus prédios antigos e 
arranha-céus que tem ao 
fundo a Cordilheira dos 

Andes. É um passeio bacana e 
acessível para se ter um breve 

reconhecimento da cidade.

Localizada no Centro da 
cidade, a praça foi fundada 

junto com a própria cidade e 
reúne em seu entorno bonitas 

construções arquitetônicas 
como a Catedral de Santiago 

e o Palácio Real, além de 
restaurantes e cafeterias.

A principal das três casas no 
Chile do escritor intelectual 

ativista Pablo Neruda (1904-
1973) é localizada no bairro 
Bellavista e foi transformada 

em um museu que conta a 
história da vida do artista que 
foi o maior poeta chileno, além 
de vencedor do Prêmio Nobel 

da Literatura em 1971. A 
residência conserva os cômodos 

e parte da decoração original 
da morada e o tour oferece 

um áudio-guiado em diversas 
línguas, inclusive português. 
Cheio de charme e poesia, o 

museu foi aberto por Matilde 
Urrutía, o grande amor da 
vida de Neruda, com quem 

morou na casa durante anos. 
O museu tem um acervo que 
conta também com obras de 
arte e fotografias históricas. 

É um passeio imperdível para 
entusiastas da literatura e 
das artes visuais. E outra 
curiosidade: o museu foi 

batizado de La Chascona 
que significa A Descabelada, 

como carinhosamente 
Neruda chamava Matilde. As 
outras duas casas do escritor 
chileno, La Sebastiana e El 
Quisco, ficam localizadas 

em Valparaíso e Isla Negra, 
respectivamente.

Museu de Arte 
Precolombino 

Palácio La 
Moneda 

Mercado 
Central 

Café com 
piernas 

Cerro Santa 
Lucía 

Plaza de Armas 

La Chascona 
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Localizado no Parque 
Metropolitano de Santiago, 

o maior da capital, esse cerro 
reúne duas capelas e também 
uma visão especial da cidade 
em diversos mirantes. Além 

dos mirantes, o parque 
também tem um zoológico, 

piscinas e um centro cultural. 
É possível subir a pé mas 

requer certo esforço físico, mas 
também é possível chegar lá 

com um funicular ou teleférico 
- apesar de em ambas as 

opções serem cobradas uma 
taxa de entrada eu sugiro a 
segunda opção, por ser um 
passeio mais bonito e com 

melhor custo-benefício.

Conhecida como Cidade 
Jardim, as flores estão 

espalhadas por todos os 
cantos desse balneário que 
fica localizado a cerca de 

120 quilômetros da capital 
chilena. É o principal destino 

de verão dos santiaguinos 
porque conta com uma 

extensa praia e cassinos, 
além de algumas boas opções 

noturnas de lazer.

é a maior estação de esqui 
da América do Sul e a mais 

moderna do Chile, fica a 
cerca de 100 quilômetros 
de distância da capital e 

está a 3.205 metros sobre 
o nível do mar. Tem 9.000 

hectares de superfície 
esquiável, distribuídas em 31 
quilômetros de pistas. A valor 

da entrada varia de acordo 
com a proposta e estação do 

ano.

Outra excelente opção para o 
verão, Valparaíso tem várias 
casas coloridas que dão certo 
charme ao município que fica 
próximo a Viña del Mar. Fica 
localizada entre 45 morros e 

uma baía espetacular.

Local com energia bem 
contundente, onde a menina 

Anne Frank tornou-se 
escritora e cresceu escondida 
durante a Segunda Guerra 

Mundial. Fundado em 1960, 
hoje o prédio é um museu que 
perpassa o período histórico e 

experiências da jovem.

Cerro San 
Cristóbal 

Viña del Mar 

Valle Nevado 

Valparaíso

Museu de Belas 
Artes 

é a maior estação de esqui 
da América do Sul e a mais 

moderna do Chile, fica a 
cerca de 100 quilômetros 
de distância da capital e 

está a 3.205 metros sobre 
o nível do mar. Tem 9.000 

hectares de superfície 
esquiável, distribuídas em 31 
quilômetros de pistas. A valor 

da entrada varia de acordo 
com a proposta e estação do 

ano.

Valle Nevado 

Uma das principais empresas 
de turismo de Santiago, a 

Touristik oferece um passeio 
guiado por 12 pontos da 

cidade. É um city tour bem 
clássico, e o mais bacana é que 
você pode descer em qualquer 

um dos pontos e pegar o 
próximo ônibus porque eles 

passam de 20 em 20 minutos. 
A entrada do tour pode ser 
válida por até 48 horas e 

custa 30 mil pesos chilenos 
por pessoa, valor que inclui 

também o passeio no teleférico 
até o Cerro San Cristóbal.

Touristik

Conhecida como Cidade 
Jardim, as flores estão 

espalhadas por todos os 
cantos desse balneário que 
fica localizado a cerca de 

120 quilômetros da capital 
chilena. É o principal destino 

de verão dos santiaguinos 
porque conta com uma 

extensa praia e cassinos, 
além de algumas boas opções 

noturnas de lazer.

Outra excelente opção para o 
verão, Valparaíso tem várias 
casas coloridas que dão certo 
charme ao município que fica 
próximo a Viña del Mar. Fica 
localizada entre 45 morros e 

uma baía espetacular.

Viña del Mar 

Valparaíso

O maior prédio da América 
Latina com mirante 

panorâmico tem 300 metros 
de altura e uma visão de 360°. 

É bacana fazer o passeio no 
fim da tarde para apreciar o 
dia e o pôr do sol. A entrada 
custa 15 mil pesos chilenos 

por pessoa.

Sky Costanera 
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Argentina
os ares únicos da cultura portenha de 
Buenos Aires

12
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“Só vos invejarão os que também procuram ser felizes; minha 
longa tarefa é outra, é não ser infeliz e me proteger e guardar, ser 

forte dentro de mim, forte, quieto, sereno”.
Rubem Braga

pedra. É perturbador como um corpo enrijece quando perde a 
vida. Lá estava o pai, duro, recém morto nos seus braços, em uma 
cama de hospital. o mesmo hospital onde havia salvado tantas 
vidas. o pai foi daqueles guerreiros que batalhara até o último 
minuto, e um pouco antes desse lhe acordou para se despedir. 
Curioso como praticamente havia escolhido morrer abraçado 
com ele, pois fora ele o primeiro quem o abraçou na vida logo 
depois do seu nascimento. um mês depois de perder o seu 
melhor amigo ele estava em busca de novos ares na cidade 
que trazia no nome tal promessa: Buenos aires.
Flores nas janelas. Tango pelas ruas. Tanta vida nas sacadas. 
a beleza de Buenos aires morava também em seus 
moradores, que levavam consigo o charme latino de uma 
cidade que sabe o poder que tem. algo de sereno e sábio 
que acompanha aqueles que caminham com sapatos, 
porém reconhecem o prazer de andar descalços. de fora, 
calcanhar de fora. um café, um alfajor, um bourbon. o 
único modo de cicatrizar é confiar - lema que sempre 
escutou do pai e passou a repetir para si mesmo a partir 
de então.
Viver ultrapassa qualquer entendimento. mesmo não 
entendendo certos caminhos, mesmo se perdendo 
em algumas trilhas e cidades, ele estava lá, paciente, 
confiante, intuitivo. e como sabia da força da solidão 
às vezes sentava em um banco de alguma praça 
centenária, só pra sentir o vento passar. aquele 
mesmo vento que cortava as bromélias no litoral 
sul de sua cidade, que guiava os desbravadores em 
novos mares, que inflamava o fogo no incêndio. 
Viver não dói. 
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Sabiaque?
Buenos Aires é a capital e maior cidade da Argentina. Curiosamente, 
não faz parte da província de Buenos Aires nem é sua capital, pois é 
um distrito autônomo. Está entre as 20 maiores cidades do mundo, 
sendo um dos principais destinos turísticos da América Latina. A 
cidade, fundada em 1536, porém desenvolvida somente a partir 
da segunda metade do século de 16, é inclusive responsável por 
quase metade do PIB (Produto Interno Bruto) da Argentina. A 
língua nacional é o espanhol latino, que teve origem no espanhol 
castelhano. Quanto ao clima de BA, é bem acentuado, faz 
bastante frio e chove no inverno e é calor no verão. A mobilidade 
urbana da cidade também é exemplar, com todas as linhas de 
ônibus circulando 24 horas por dia. 
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Vocêprecisa
conhecer:

É a sede da presidência 
da república argentina, 
assim chamada pela cor 
aproximadamente rosa. 
Abriga também o Museu 

da Casa do Governo, com 
material relacionado aos 

presidentes do país.

É um bairro nobre da 
cidade reconhecido por sua 

gastronomia, com excelentes 
restaurantes. A Ponte das 
Mulheres, ou Puente de la 

Mujer, localizada no bairro, 
também é um atrativo à parte.

É uma das maiores e mais 
belas livrarias do mundo, e 
conta com mais de 120 mil 

livros em suas prateleiras. Já 
abrigou um teatro de ópera 
e um cinema. Também tem 
um espaço para exposições 

artísticas.

Bairro mais elegante 
da cidade, com bares, 

restaurantes e galerias de 
arte.   Iniciou em 1870 e conta 
com diversos atrativos como a 
arquitetura europeia, o Museu 

Nacional de Belas Artes e a 
Igreja Nossa Senhora de Pilar.

Uma escultura metálica 
gigante em formato de flor 

que abre durante o dia e tem 
iluminação especial durante 

a noite. Projetada pelo 
arquiteto Eduardo Catalano, 
está sobre um espelho de água 

em uma praça cercada por 
trilhas.

É a feira mais conhecida 
da cidade, vende desde 
antiguidades à artes e 

artesanato. São centenas de 
barracas. Acontece desde 

1970, ocorrendo sempre aos 
domingos.

Vale a pena investir para 
assistir a um, já que BA é 

internacionalmente reconhecida 
pelo tango. Os shows acontecem 
em diversas casas e os ingressos 
apresentam valores variados.

Casa Rosada

Puerto Madero 

Livraria Ateneo

Recoleta

Floralis 
Generica 

Feira de San 
Telmo 

Show de Tango 
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Uruguai
Montevideu, Colônia do Sacramento, 
Cabo Polonio, Puntas e o charme latino

1313
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era como a maioria das pessoas na contemporaneidade: 
marionetes que acreditam que o poder está no ter. encorajado 
a manter o vício através da tecnologia e da cultura do consumo 
que provocava sua constante insatisfação, vivia em uma 
cegueira ilusória projetando como deveria ser, norteado pelas 
redes sociais, pelo casamento perfeito, pelo emprego ideal, 
por tudo que tinha fora e não dentro de si. uma vida guiada 
por propagandas de revistas de moda e reality shows.
por mais que tivesse certeza que não era assim, estava infiltrado 
no seu inconsciente e poluía sua cultura e estilo de vida. 
achava que quanto mais trabalhasse, mais seria reconhecido, e 
quanto mais fosse reconhecido, ganharia mais. e assim seguia 
para manter o que supostamente conquistou. um ciclo que o 
fazia vender a alma para comprar o corpo.
aos 27 percebeu que era necessário mudar a política do 
pensamento: começou a passar mais tempo fazendo algo por 
si mesmo do que tentando impressionar os outros. percebeu 
que se não passasse tanto tempo buscando ser bom, seria 
melhor. observou que quanto menos tempo procurava ser 
lembrado, mais era lembrado. entendeu que a saúde é a alegria 
do corpo e a alegria é a saúde da alma. 
desligou a internet. Leu mais livros. achou frutos no fracasso. 
Viajou. Compartilhou mais ideias e menos imagens. Falou 
mais sobre as coisas e menos sobre as pessoas. retribuiu 
o que foi lhe dado à sua maneira. reconheceu o limite do 
seu conforto. abraçou mais, conhecidos e desconhecidos. 
reclamou menos, agradeceu. Conheceu novas culturas e 
formas de viver, mesmo que não estivessem tão longe dele: 
a rã que está presa no poço não entende o mar. só entendeu 
quando se desprendeu. 
e não estava com a soberba da razão, era um aprendizado 
diário compreender a desconstrução. desconstruir a vida que 
fora educado a ter pela sua família patriarcal. Cambaleando 
na coragem encarou as mudanças e o que elas lhe trouxeram. 
Começou pelo pequeno, desapegou das quinquilharias e 
buscou um espaço menor quando percebeu que nada é o 
externo se comparado com a infinito interno. Comprava 
somente o que realmente precisava, por que não havia 
algo de errado no consumismo, mas sim no consumismo 
compulsório. Começou a ser mais feliz. 

Viajar de carro para o país vizinho uruguai, com uma pessoa 
tão diferente da qual ele era, o fez perceber algumas dessas 
coisas. era lindo. Com um sorriso sincero e sapatos furados 
que usava há pelo menos cinco anos - e não é que não pudesse 
comprar novos, muito pelo contrário, ganhava e trabalhava 
mais do que ele. simplesmente preferia investir em outras 
coisas. simplicidade. essa é a palavra a qual descobriu o 
verdadeiro significado com o seu irmão. 
os uruguaios possuem uma simplicidade e calmaria que 
tornam o país um tanto encantado. um país pequeno 
que sabe que menos é mais. mais verde e menos cinza. 
meio europeu, meio índio, meio mestiço. mais sinceros e 
transparentes. o país menos corrupto da américa Latina, 
que soube manter os valores espirituais mesmo diante do 
progresso econômico. o país que dança cumbia e candombe 
como se rezasse com as pernas. 
observou tal ideal, tomou-o para si, e questionou o que 
aconteceria se fugisse para lá definitivamente e não voltasse, 
deixando o seu senso de propriedade para trás. percebeu 
que era contraprodutivo pensar dessa forma, afinal sempre 
que recordasse estaria de volta ao país, como um retrocesso 
emocional. pregas da memória. mentir para quê? se as 
mentiras mais cruéis são frequentemente ditas em silêncio.
e nunca mais se esqueceu de usar os seus pulmões com 
toda a vontade de viver. Carpe diem, meu amigo, vivendo 
e aprendendo.

“A única maneira de lidar com esse mundo sem liberdade 
é tornar-se tão absolutamente livre que tua mera 

existência seja um ato de rebelião”.
Albert Camus
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Sabiaque?
Com cerca de 3,5 milhões de habitantes, sendo que quase metade 
deles reside na capital Montevideu, o Uruguai está entre os menores 
países da América Latina. Fundado em 1680, é um dos países 
com melhor qualidade de vida e desenvolvimento econômico mais 
estável do continente. A sua capital, Montevideu, tem uma cultura 
efervescente quando se trata de teatro e bibliotecas. A língua 
nacional é o espanhol castelhano e o clima tem as estações do ano 
bem definidas. Quem o visita pode se preparar para beber um 
bom mate, comer um churrasco delicioso e assistir à um por do 
sol inesquecível e especial, que se dá por conta da localização 
geográfica do país. O sol inclusive é um dos símbolos e faz parte 
da identidade do Uruguai, está presente na arte, em vários 
estabelecimentos e até mesmo na bandeira. O país tem mais 
de 10 milhões de vacas, quase três para cada habitante, por 
isso a carne bovina é de excelente qualidade, assim como 
os alimentos derivados do leite, como os sorvetes e outros 
doces. Para quem viaja ao Uruguai de carro, vale lembrar 
também que os postos de gasolina do país não aceitam 
pagamento em dinheiro das 22h às 6h, somente em cartão 
- nenhum deles, nem mesmo na capital Montevideu. 
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Vocêprecisa
conhecer:

É um dos maiores e mais 
antigos parques urbanos de 

Montevidéu, com uma área de 
85 hectares no bairro Punta 

Carretas, perto do centro 
da cidade. Seu nome é uma 

homenagem a um importante 
escritor uruguaio, José 

Enrique Rodó. Considerado 
uma das principais áreas de 

lazer da cidade, o parque 
possui uma grande área verde 

com vários monumentos, 
estátuas e fontes, além de um 

pequeno lago.

Para quem gosta de 
arquitetura, história e 

esoterismo. É um castelo 
que fica localizado perto da 
praia do bairro Pocitos em 

Montevideu.

Acontece há 100 anos todos os 
domingos, vai das 9h às 15h, 
na rua Tristan Narvaja. Tem 
barracas que comercializam 

desde artesanato a 
antiguidades.

Fica no fim da avenida 18 
de Julho em Montevideu, 

ao redor estão localizados 
alguns dos pontos mais 

famosos da cidade, como a 
estátua e mausoléu do José 
Ortigas, o Teatro Sólis e a 

porta da cidadela, conhecida 
como Cidade Velha, um 
dos primeiros bairros do 

município.

Fica em Punta Ballena, 16 
quilômetros de distância 
de Punta Del Este. É um 

monumento natural que conta 
com grutas e uma caverna que 

já foi um bar.

É um bairro histórico de 
Montevideu com cafés, 

restaurantes e orla da praia, 
chamada lá de rambla (toda 
orla de praia tem o nome de 

rambla). É lá que fica também 
o letreiro de Montevideu.

É uma cidade histórica que 
fica localizada apenas há 

180 quilômetros de distância 
de Montevideu, uma das 

primeiras cidades do país, 
fundada em 1670. O bairro 
Centro Histórico é tombado 
como Patrimônio Mundial 

da Humanidade pela Unesco 
(Organização das Nações 
Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura). Dá pra 
fazer o Centro Histórico a pé 

da cidade em um dia. Colônia 
também foi a única cidade 

uruguaia que foi colonizada 
por Portugal e Espanha.

É um povoado de pescadores 
situado ao lado do Parque 
Nacional de Santa Teresa, 

no Departamento de 
Rocha. Localiza-se a 298 
quilômetros da capital do 

país, Montevidéu. A geografia 
do local é feita por três pontas 

que formam um tridente, e 
é formada por três praias 

principais, a Praia dos 
Pescadores , a Praia da Viúva 
e a Praia de Le Rivero - além 

da Praia Grande. A vila é feita 
de casas simples e cabanas 

rústicas, as ruas são de terra 
e não são asfaltadas. Há 13 

quilômetros de distância 
fica localizado a Fortaleza 
de Santa Tereza, um forte 

histórico do Uruguai.

Churrasco típico uruguaio, 
feito “ao vivo”. Diferente do 

churrasco brasileiro, na parrilla 
a madeira ou o carvão são 

queimados separadamente, 
evitando que a queima do 
carbono interfira no gosto 

do alimento, esturricando as 
peças que estão sendo assadas. 

A parrillada geralmente é 
acompanhada com as vísceras 

do gado, como moelas, rins, 
fígado e intestino.

Também fica localizado na 
avenida 18 de Julho, uma fonte 

de água repleta de cadeados 
que foram pendurados por 

moradores e visitantes.

Hotel e museu projetado pelo 
artista e arquiteto uruguaio 

Carlos Páez Vilaró, é a antiga 
casa de verão do artista 

plástico, atualmente o local, 
que é todo branco, tornou-se 
uma cidadela-escultura que 

inclui também uma galeria de 
arte e restaurantes. Tem uma 
arquitetura excepcional e um 
por do sol único. A entrada 

tem o custo de $ 300 pesos por 
pessoa, que são consumíveis.

Parque Rodó 

Castillo 
Pitamiglio 

Feira de Tristan 
Narvaja 

Praça 
Independência

Las Grutas 

Pocitos

Colônia Del 
Sacramento

Punta Del 
Diablo

Parrilla Fonte dos 
cadeados

Casapueblo

Inaugurado em 1868 na 
Cidade Velha, reúne diversos 
restaurantes que oferecem as 

famosas parrillas.

Principal praia de Punta Del 
Este, onde fica localizado 

o monumento Al Ahogado, 
também chamado de Los 

Dedos ou Las Manos, obra 
que foi feita por um escultor 
chileno em 1932, que fez a 

obra em apenas seis dias em 
um concurso de arte local. 

O monumento foi feito com 
o intuito de advertência que 
procura dizer que por atrás 

das belezas há o perigo, 
por que muitas pessoas se 
afogavam naquela praia 

antigamente.

Mercado do 
Porto 

Playa Brava
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Fica na ponta da península, 
próximo ao porto de Punta 

Del Este, no local fica 
localizado também as Las 
Serenitas, monumento em 
forma de sereias feito com 

material reciclável.

Construída em 1965 e tem 
uma arquitetura especial, 

fica no caminho pra La 
Barra, uma das regiões mais 
badaladas de Punta Del Este 
que é formada por três praias 

e diversas baladas.

Cidade localizada no estado 
de Maldonado, é considerada 

um dos balneários mais 
luxuosos da América do Sul. 
É extremamente turístico, e 
a cidade é responsável pela 
maior receita do Uruguai. 

Repleta de praias, balneários 
e cassinos, foi fundada em 

1829.

Localizado no Centro de 
Colônia, com restaurantes, 

museus e farol e vista pro Rio 
de La Plata.

Um dos primeiros bairros de 
Montevideu, super charmoso 

com arquitetura típica e 
repleto de cafés e lojas.

Inaugurada em 1910, sediou 
apenas 8 touradas, pois em 2 
anos o Uruguai criou uma lei 

proibindo a atividade no país. 
O acesso não é permitido, só 
por fora é possível visitar o 

local, que é bem bonito. Fica 
em colônia do Sacramento.

É uma cidade histórica que 
fica localizada apenas há 

180 quilômetros de distância 
de Montevideu, uma das 

primeiras cidades do país, 
fundada em 1670. O bairro 
Centro Histórico é tombado 
como Patrimônio Mundial 

da Humanidade pela Unesco 
(Organização das Nações 
Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura). Dá pra 
fazer o Centro Histórico a pé 

da cidade em um dia. Colônia 
também foi a única cidade 

uruguaia que foi colonizada 
por Portugal e Espanha.

Um dos maiores museus sobre 
o mar do mundo, com 10 mil 

exemplares no acervo. Custa $ 
160 pesos a entrada.

A mais antiga do Uruguai, 
localizada em Colônia, já foi 
reconstruída algumas vezes 
devido à algumas guerras.

Construída em 1875 em 
Colônia, faz parte da muralha 

que protegia a cidade de 
invasões, é feita de pedras.

Localizado em Punta Del Este, 
o acervo conta com obras de 

artistas visuais latinos, também 
de Dali, abre somente aos 

sábados e domingos.

Principal avenida de Punta Del 
Este que tem restaurantes, bares 

e lojas.

Principal rua da cidade de 
Colônia, com comércio, termina 

no Rio de la Plata, dá para 
assistir o por do sol especial no 

local.

São vários na cidade: Museu 
General Dias, Museu dos 

Azulejos, Museu Espanhol e 
Museu Português.

Playa de
Los Ingleses 

Ponte 
Ondulada

Punta Del Este 

Praça Mayor 
25 de Maio 

Bairro
Cidade Velha 

Plaza de Toros 

Colônia Del 
Sacramento

Museu Del Mar 

Basílica do 
Santíssimo 

Sacramento 
Puerta de La 

Cidadela 

Museu Ralli 

Avenida 
Gorlero 

General Flores 

Museus da 
Colônia 

É um povoado do Uruguai 
localizado no Departamento 

de Rocha. Próximo a sua 
costa, localizam-se três 

pequenas ilhas que servem de 
morada para lobos-marinhos: 

La Rosa, La Encantada e el 
Islote. É uma vila pequena 

mais isolada, com cerca de 40 
famílias de pescadores, que 
fica há 100 quilômetros da 
fronteira, a energia elétrica 
do local funciona à base de 

geradores, então vale a pena 
levar uma lanterna. A vila 

iniciou graças a um naufrágio, 
e as pessoas que sobreviveram 
foram os primeiros habitantes 

da vila - o nome do local, 
inclusive, era o nome do 
capitão desse navio que 

afundou. A vila é tombada 
como patrimônio pela Unesco, 

é uma das maiores reservas 
de lobos marinhos do mundo, 
e é necessário atravessar oito 
quilômetros de dunas para 

chegar ao local, ao custo 
de $ 160 pesos por pessoa. 
Também tem um farol que 

tem uma visão especial com 
entrada de $ 25 pesos por 

pessoa.

Cabo Polonio 

Rua pequena e curta de 
Colônia do Sacramento, no 

século 17 na ladeira subiam os 
que estavam condenados ao 

morte, e no século 18 era cheia 
de meretrizes, os marinheiros 

passavam na rua antes de 
embarcar, e era possível escutar 
vários suspiros e gemidos quem 

passava por lá, por isso tal 
nome.

Rua dos 
Suspiros 
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Paraguai
a simplicidade de Assunção e a força das 
Cataratas do Iguaçu

1314
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“O sinal mais característico da imperfeição do homem é seu 
interesse pessoal”.

Allan Kardec

diziam que ele pensava rápido demais, mudava rápido demais, 
vivia rápido demais. Gostavam de dizer coisas sobre ele. o 
fato é que ele havia perdido a miopia, era diligente e possuía 
a virtude da raiva. aprendera a filtrar o sentimento para 
transformá-lo em incentivo. usava a dúvida a seu favor e fazia 
dela seu combustível. e talvez por gostar tanto do seu império 
interior procurava ter contato com qualquer latinidade – foi 
quando cruzou mais uma fronteira é que entendeu que a 
viagem era um pouco como as anteriores, uma busca pelo 
autoconhecimento.
o paraguai era político e poético. Carregava a fama de 
oferecer mais por menos, mas ia além do estereótipo. 
a capital assunção era força bruta, lugar de amor 
e caos, uma das melhores combinações já criadas 
pela humanidade. os ribeirinhos desabrigados pela 
desigualdade social acampados em frente ao Congresso 
nacional do país evidenciavam a coragem de um 
povo que não temia clamar por seus direitos e que 
ainda conservava na língua indígena o orgulho e a 
valorização da sua origem. 
aquele era um dos municípios mais antigos das 
américas, de onde partiram expedições para o 
descobrimento de tantas outras terras. a mãe 
das cidades, como é popularmente conhecida, 
mantinha sua essência simples e oferecia o 
acolhimento sincero de seus residentes mesmo 
diante de um calor de verão de quase 40 graus. o 
refresco vinha das ervas medicinais do mate tão 
adorado, bebida que parecia ser mais um elixir 
para enfrentar o descontentamento cotidiano. 
os dias custavam a escurecer e a noite 
assuncena perpetuava os ares de inquietude. 
Fosse através da autenticidade de sua nação 
ou pelo trânsito constante de seus visitantes, 
o paraguai comprovava a ele uma entre tão 
poucas certezas: a de que as mais belas 
qualidades tornam-se inúteis quando a força 
do caráter não as sustenta.
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Sabiaque?
Localizado no centro-sul da América do Sul e fazendo fronteira 
com o Brasil, Argentina e Bolívia, o Paraguai conquistou sua 
independência da Espanha apenas em 1811 porém foi fundado no 
início do século 16, sendo habitado por comunidades indígenas 
muito antes de sua colonização. Reconhecido atualmente no 
continente por seu aporte e revenda de produtos exportados 
como eletrônicos, roupas e cosméticos, o país tem como capital 
Assunção, cidade que comporta um terço do total de sua 
população que tem cerca de 7 milhões de habitantes. O Paraguai 
é um dos países mais pobres e corruptos da região, porém desde 
o início do século 21 tem passado por um rápido crescimento 
econômico ultrapassando os seus vizinhos, fazendo com que 
muitas empresas brasileiras, por exemplo, mudem suas sedes 
de operações para lá – uma agilidade maior nos processos 
burocráticos em comparação com o Brasil incentivam esse 
movimento. A exportação de soja e produtos de pecuária, 
além da revenda de produtos importados, estão entre 
os pilares principais da economia do país que tem como 
grande parte da população os brasileiros, que são 
chamados popularmente de brasiguaios. A língua oficial 
do país é guarani, que passa por um movimento de resgate 
e vem sendo ensinado no sistema educacional junto do 
espanhol, que é igualmente considerado língua oficial. A 
moeda nacional também leva o nome de guarani, sendo 
o real aceito em grande parte do território paraguaio.
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Vocêprecisa
conhecer:

O Centro de Artes Visuais 
de Assunção conta com um 

extenso acervo de obras 
históricas e contemporâneas 
de artistas paraguaios, além 

de dezenas de estatuetas 
feitas de barro. O museu faz 
pela capital o que os grandes 
museus do mundo fazem por 
suas cidades e transita entre 
a cultura popular, indígena e 
colonial. Construído graças 

aos esforços do também 
artista Carlos Colombino, o 

equipamento cultural tornou-
se um dos principais do país. 

Imperdível.

Para quem gosta de 
arquitetura, história e 

esoterismo. É um castelo 
que fica localizado perto da 
praia do bairro Pocitos em 

Montevideu.

A mais bela igreja católica 
do Paraguai tem uma 

arquitetura bem peculiar 
que mistura diferentes 

estilos. Teve sua construção 
iniciada em 1893 e até os dias 

atuais passa por reformas e 
melhorias.

É o principal lago do país 
onde fica localizado o 

balneário San Bernardino, 
que é rota de férias para 
muitos paraguaios. Fica 

localizado há cerca de 50 
quilômetros de distância de 

Assunção.

Acontece há 100 anos todos os 
domingos, vai das 9h às 15h, 
na rua Tristan Narvaja. Tem 
barracas que comercializam 

desde artesanato a 
antiguidades.

O Paraguai conta com 
sete ruínas das missões 

jesuíticas, sendo as ruínas de 
Trindad a principal delas, 
que fica localizada a uns 

250 quilômetros de Foz do 
Iguaçu. As ruínas jesuíticas 

guardam construções de 
pedra que são reconhecidas 

como patrimônio universal da 
humanidade pela Unesco.

É um dos novos pontos 
atrativos da capital 

paraguaia, com uma orla 
boemia que tem restaurantes, 

cafeterias e lojas de 
artesanato. É um bairro 

simples e bem colorido. Não 
deixe de conhecer a escadita 
e o mirante, e a dica aqui e 

saborear um bom drinque na 
Casa do Mojito.

O palácio com arquitetura 
neoclássica é a sede atual 
do governo paraguaio e 
foi construído em 1857 

pelo então presidente 
Francisco Solano López. 

Fica às margens da baía de 
Assunção na Costanera, onde 

passa o Rio Paraguai, que 
atravessa todo o país. Para 
realizar a visitação interna 

no local é necessário um 
agendamento que pode ser 

feito virtualmente. 

Restaurante de balcão 
com comidas típicas do 

Paraguai. Aproveite para 
experimentar aqui a famosa 

sopa paraguaia, prato 
que praticamente pode ser 

encontrado em todos os 
restaurantes do país.

A noite assuncena tem 
crescido bastante na última 
década oferecendo cada vez 

mais opções, entre elas os 
cassinos, como por exemplo 
o Candilejas, o Villa Morra, 

o Guaraní e o Casino de 
Asunción by Worest.

Restaurante bem localizado 
com vista para a avenida 

Costanera que tem um extenso 
cardápio e boa infraestrutura. 

Aproveite para curtir aqui o 
por do sol acompanhado de 

uma boa culinária.

A avenida passou por obras 
de revitalização e tornou-se 
um dos principais pontos de 
encontros da capital, e conta 
com uma orla bacana e uma 

praia artificial imprópria 
para banho. É frequentada 

por turistas e moradores, que 
costumam realizar práticas de 

esportes ao ar livre no local. 
Infelizmente falta comércio 

em torno da avenida.

Construído em 1578, o 
prédio onde funcionava órgão 

administrativo e judiciário 
da capital Assunção também 
abrigava a cadeia da cidade. 
Atualmente tonou-se o museu 
histórico do país e tem exposto 
parte da história nacional com 
relíquias de guerras e algumas 
obras de arte, com um acervo 

não muito extenso.

Talvez a rua mais comercial de 
Assunção, junto da Estrella e a 
Palma, que são cortadas pelas 

avenidas Jejuí e Chile. Fica 
localizada no Centro histórico 
da cidade e em seus arredores é 
possível encontrar restaurantes, 
feiras e praças, além de pontos 

turísticos.

Monumento e templo 
erguido em homenagem aos 
combatentes da Guerra do 
Paraguai, principal conflito 

armado da América do Sul que 
se estendeu de 1864 a 1870. A 

construção foi iniciada em 1863 
e ficou parada por mais de 70 
anos devido aos resquícios da 

guerra, sendo que foi finalizada 
somente em 1936.

Museu do Barro 

Castillo 
Pitamiglio 

Igreja da 
Encarnação

Lago Ypacaraí

Feira de Tristan 
Narvaja 

Ruínas 
Jesuíticas

Loma San 
Jerónimo

Palácio de los 
López 

Lido bar 

Cassinos

El imigrante 

Costanera

Cabildo

Calle Palma 

Panteão 
Nacional dos 

Heróis 
Com cerca de 275 quedas 
de água, esse patrimônio 

natural é considerado uma 
das sete maravilhas da 

humanidade. É imperdível 
de conhecer para quem vai 
visitar o Paraguai porque 

fica localizado praticamente 
na Tríplice Fronteira. As 

cataratas são oficialmente 
dívidas entre o Parque 

Nacional do Iguaçu, em Foz 
do Iguaçu, no Paraná, Brasil, 
e o Parque Nacional Iguazú, 
em Missiones, na Argentina, 

e podem ser visitadas por 
ambos os lados, que oferecem 

passeios diferentes - sendo 
que o lado brasileiro conta 

com uma visão panorâmica 
mais privilegiada. O parque 

nacional argentino foi 
criado em 1934 enquanto 

o parque brasileiro foi 
inaugurado em 1939. A área 

total de ambos os parques 
nacionais corresponde a 

250 mil hectares de floresta. 
Atualmente as Cataratas do 

Iguaçu é o segundo local mais 
visitado por estrangeiros no 

Brasil. O primeiro europeu a 
encontrar o patrimônio foi o 

espanhol Álvar Núñez Cabeza 
de Vaca no ano de 1541. O 
passeio é bem impactante e 
conta com diferentes tours. 

Não deixe de ir na Garganta 
do Diabo, a principal queda 

das cataratas.

Cataratas do 
Iguaçu 
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Nova York, a ilha mais cosmopolita
do mundo 
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algum pensador disse que sonhos são como deuses, se 
você não acredita neles, eles deixam de existir. a declaração 
objetiva tornava-se uma afirmação confusa para ele. entendia 
que já tivera diferentes sonhos em diferentes estágios de 
seu amadurecimento; alguns deles foram realizados, outros 
não. alguns eram embaraçosos, outros divertidos. a criança 
que queria ser o super-herói se tornou o adolescente que 
queria ser médico como o pai que se tornou o jovem que 
queria ser cineasta e jornalista como a mãe, que se tornou o 
adulto que não sabia o que queria ser. entendeu então que os 
sonhos mudam de acordo com a fase de vida, evidentemente. 
a cultura popular disse que esses sonhos esquecidos ou 
modificados não eram sonhos de verdade, mas sim planos – 
ele sempre achou que a cultura popular vive dando rasteira na 
cultura erudita.
desde pequeno queria conhecer uma ilha do outro lado do 
mundo, manhattan. Talvez pelas estórias contadas nos filmes, 
talvez pela multiplicidade de histórias contadas na vida real. Foi 
então que o adulto confuso teve finalmente a oportunidade de 
sair da pequena ilha que morava para passar uma temporada 
em outra pequena grande ilha. decidiu não perder mais tempo 
e aproveitar cada mordida que daria no período que moraria 
na reconhecida maçã do mundo. sabia que algumas mordidas 
seriam maiores que as outras, outras mais ácidas que algumas, 
porém definitivamente não importava, todas elas seriam 
significativas e suculentas.
não é a toa que a maçã é aquela fruta que potencializa a 
irrigação do cérebro e ainda limpa as cordas vocais. estava 
pronto para ambos.
nova York no inverno era assim mesmo, não tinha solução. 
ou melhor, tinha várias. a cidade não deixava de funcionar 
nem diante do luto de um atentado terrorista massivo. É certo 
que ele não havia presenciado nenhum desses, no máximo 
uma evacuação em uma estação de metrô porque algum idiota 
jogou um cigarro dentro de uma caixa de correio e quase 
provocou um incêndio no centro da cidade. a questão é que 
nem um frio de cinco graus negativos impedia as pessoas de 
saírem de suas casas para fazer o que tem que fazer naquela 
metrópole. 
e se pensava que era o frio que endurecia os nova-iorquinos 
estava enganado, até porque o verão naquela ilha era bem 
quente. pensou melhor e concluiu que a personalidade dos 
naturalizados da cidade deveria ter alguma relação com as 
temperaturas bem acentuadas das estações. 

assim como nas ruas todos andam sérios e despreocupados 
uns com os outros, nos bares havia o calor humano e 
sorriso das pessoas dispostas a fazer novas amizades. o 
atendimento também era prático: ao mesmo tempo em que 
o nova-iorquino o recebia com um grande sorriso no rosto, 
logo fechava a cara assim que ele terminava de fazer o que 
viera fazer. o ritmo acelerado da cidade não permitia aos seus 
residentes serem constantes. pensou bem melhor e concluiu 
que a inconstância do nova-iorquino não tinha nada haver 
com um transtorno bipolar de larga escala populacional ou 
com a temperatura das estações na cidade. 
pelo pouco tempo que estava lá, observou que fazia parte 
da essência da megalópole oferecer o que o mundo tem 
de melhor e de pior. assim como existiam lá os melhores 
fast-foods e restaurantes da gastronomia contemporânea, 
diversas pessoas pediam dinheiro nas ruas com placas 
dizendo que estavam passando fome. assim como há a 
cultura pop efervescente em lojas e exposições de artes 
visuais, sucede-se também uma forte cultura erudita em cada 
canto: os aparentes palácios de mármore construídos no 
estilo da arquitetura antiga são na realidade feitos de tijolos 
e as colunas de madeira são pintadas; os desfiles de moda 
da fashion week da cidade ocorrem propositalmente – ou 
não – do lado da biblioteca pública municipal, uma das mais 
completas do mundo.
era esse mais um dos grandes diferenciais da grande maçã: a 
inconstância, esse apego ao desapego. e os nova-iorquinos, 
filhos de marx com Coca-cola, é que faziam da cidade um 
lugar ainda mais interessante de se conhecer. era neste 
apocalipse de conteúdo que viera intencionalmente se 
perder. já não sabia mais o porquê de a cidade lhe parecer 
tão mágica. Tudo o que eu sabia naquele momento é que o 
mundo é regido por forças invisíveis que confundem nosso 
coração.
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entropia equivale a perda de energia ou até mesmo desordem. 
Foi considerada por einstein a primeira lei de todas as ciências. 
na comunicação, o termo entropia é utilizado para mensurar 
a quantidade de informação emitida e recebida. Vindo para 
nY ele escutou no aeroporto um adolescente justificando-se 
para um segurança da imigração: “mas não é um computador, 
é um tablet!”. na contemporaneidade em que a significância 
das redes sociais torna-se peça fundamental para a economia, 
tal colocação do jovem provocou-lhe certa reflexão sobre os 
tempos modernos. não sobre o filme do Charles Chaplin 
muito menos sobre a música de Lulu santos, mas sobre a 
quantidade de coisas efêmeras que as pessoas absorviam sem 
querer no cotidiano. Concluiu que essa constante faz com 
que se tornasse cada vez mais difícil separarmos o transitório 
do eterno, o passageiro do permanente, o fluído da matéria. 
Gostava de imaginar então um engraçado diálogo entre o 
inventor da antiga prensa, Gutenberg, com o inventor, de certa 
forma, da nova imprensa, zuckerberg.
nY é a cidade mais populosa dos eua com nove milhões de 
habitantes e tem cerca de 400 anos de existência. Há tanta 
informação em cada esquina da cidade que nem mesmo os 
mais antigos residentes conhecem todas as áreas – pelo menos 
é o que os moradores de lá lhe contavam. não pela extensão 
geográfica em si de manhattan e seus bairros complementares 
– nada de desmerecer a cultura enriquecedora e cada vez 
mais hype do Brooklyn e do queens – mas pela quantidade 
de coisas novas que surgiam em cada metro quadrado da 
metrópole. naquela maçã sentia que era necessário ativar ainda 
mais o seu filtro de comunicação, para separar aquilo que vale a 
pena realmente conhecer daquilo que não vale. 
É claro que o sentindo de valor é extremamente subjetivo, 
mas para ele isso é o que também nos tornava tão diferentes e 
interessantes uns para os outros.
dizem que Times square é o coração de nY, pela quantidade 
de pessoas que transitam nos centros comerciais e nos teatros 
da Broadway. ele discordava. acreditava que aquela cidade 
não tinha coração, nem cabeça, nem pé, nem corpo. estava 
tudo espalhado em uma grande confusão fácil de entender, 
intencionalmente contraditória.
mas afinal, diante de todos os lugares imensamente 
interessantes no mundo, por que tantas pessoas queriam viver 
naquela cidade? algumas iam pelas diferentes galerias de arte 
ou pela gastronomia, outras para ir às festas ou aos shows 
históricos, e outras até mesmo para estudar ou trabalhar. ele 
acreditava que eram todos mentirosos. 

as pessoas iam mesmo para nY por uma única razão: 
apaixonar-se. Foi conversando com uma nova, porém já tão 
querida amiga, que concluiu que o conceito de amor não é 
nada mais nada menos que uma diferente categoria da paixão. 
ela, com mais de 30 carimbos em seu passaporte e um phd 
de sociologia em seu currículo, passou por um divórcio depois 
de dez anos de casamento e confessou-me que veio para nY 
para sim, apaixonar-se. não necessariamente se apaixonar por 
outra pessoa, mas se apaixonar por um lugar, uma comida, 
uma ideia, uma razão.
e em tempos que praticamente chupar um sorvete é um ato 
político, a declaração da querida amiga foi mais que partidária. 
Lembrou então dos pais de outro amigo querido, que se 
separaram depois de décadas casados. Hoje, o ex-marido 
teve outra filha e vive com a então nova mulher, e é feliz. a 
ex-esposa, talvez ainda mais feliz que ele, segue a descobrir as 
novidades da vida. Lembrar desses casais o faz refletir então 
novamente sobre quantos casais conhecia, que depois de anos 
de casamento, ainda tinham certeza que se amam e que irão 
ficar juntos até o fim de suas vidas. infelizmente ele não se 
lembrou de nenhum. matou então o último romântico que 
morava dentro dele e seguiu na sua inquietude acreditando 
que sim, nada é para sempre.
montaigne disse que é necessário emprestar-se aos outros e 
dar-se a si mesmo. Tom jobim disse que a coisa mais triste 
desse mundo é um amor que se acaba. entre os dois, ele 
optou acreditar mais em santo agostinho, que em latim, 
profetizou o amabam amare: amo apaixonadamente a paixão. 
e era exatamente em manhattan que a declaração encaixava-
se tão perfeitamente a seu ver: o amor acontece em três 
atos. primeiro se conhece, depois se apaixona, para então 
finalmente desapaixonar-se. mas afinal, porque começar algo 
que sabemos que já terá um fim? mascarados como romeu 
e julieta na noite em que se conheceram, os nova-iorquinos 
protegem-se do mais difícil estágio da paixão: o amor. então 
entre orações, sacrifícios e traições, ele decidiu ressuscitar o 
último romântico dentro dele quando teve outra certeza, a 
de que era apaixonado pelo amor. e que é necessário sim, 
relembrar-se dessa sua característica. a semente é um gomo 
que se endurece. e mary schmich estava certa: vá embora de 
nY antes de endurecer.
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a maioria dos moradores de manhattan joga o papel 
higiênico utilizado pela descarga abaixo. a simples descoberta 
pode ser constatada nos restaurantes refinados e também 
em lanchonetes populares da cidade. por mais tolo que lhe 
parecesse dentre todos os choques culturais que ele havia 
passado até então, esse realmente tinha o impactado. não que 
os moradores de manhattan fossem sujos ou mal-educados, 
inclusive a cidade era limpa e até bem higiênica para o seu 
tamanho. Talvez tal fator aconteça exatamente por esse motivo, 
porque na grande maçã tudo parece ter que estar limpo e 
organizado, com cada coisa no seu lugar, então seus residentes 
querem esconder o próprio dejeto, que os fazem enrubescer, 
e não pensam duas vezes antes de dar a descarga. dão logo o 
flush, como se eles tivessem uma boa mão de pôquer e fizessem 
uma má jogada.mais tarde foi descobrir que o encanamento da 
metrópole havia sido projetado para suportar tal ato, e mais, que 
grotesco mesmo para os norte-americanos era utilizar ao lado 
da privada o balde de lixo com papéis utilizados como fazem 
os brasileiros.sua reflexão, porém, logo foi além da descarga 
na selva de concreto. Lembrou como todos nós tendemos a 
esconder aquilo que nos faz passar vergonha. subjetivamente 
então lembrou que a vergonha é que sustenta a ordem, pois 
sem ela seríamos todos literalmente sem-vergonhas. acreditava 
que o pudor é a forma mais inteligente de perversão. e já que 
todos têm pudores, talvez seja por isso que o tímido é também 
um forte candidato a cometer um crime. nunca entendeu o 
provérbio que confirma que “o pecado mora ao lado”. 
desacreditava no cartesianismo e confirmou que esse pecado 
que mora ao lado faz parte de um todo que nos forma. para ele 
o tal era um pedaço natural da humanidade, um fragmento das 
personalidades. aquela maçã de adão eternamente digerida 
trancada na faringe, aquela ingênua e sensual vizinha loira, 
aquele histórico de mensagens trocadas e escondidas na 
rede social.martin Lutero disse que todo pecado é um tipo 
de mentira. não tinha nada de luterano, mas era obrigado a 
concordar com tal declaração. se for pecando-se que se erra, 
é errando que se é perdoado, e não há nada que encoraje 
mais o pecador que o perdão. Vai ver é por isso que todos nós 
tendemos tanto a esconder os nossos pecados, fazendo-os 
descer descarga abaixo ou tentando os esconder dentro dos 
lixos. nY não tinha nada de inocente.
s peças da Broadway são sempre bem escritas porque contam 
com alguns dos melhores roteiristas do mundo. 

aos dois shows que estão em cartaz há mais tempo e seguiam 
sendo os mais assistidos em nY eram o rei Leão e Wicked. 
não estranhamente, ele se lembrou de algumas vivências 
pessoais ao assisti-los.
o primeiro o fez sentir falta do seu pai, que falecido há poucos 
anos e em seu leito de morte, confirmou-lhe que sempre 
estaria ao seu lado. pensou como era irônico um médico 
morrer de uma doença como o câncer, logo quando a 
maioria os têm como salvadores da má saúde, e reforçou 
o pensamento confirmando que ironia é um dos maiores 
atributos da vida.
mufasa ou não, o pai plantou nele algumas das suas 
características mais fortes, dentre elas, a de saber estar lá 
quando as pessoas realmente precisavam. a peça que diz que 
os grandes reis estarão sempre nas estrelas olhando por nós 
o fez ter consciência de como alguns desenhos animados 
nos passa ensinamentos maiores que certas outras obras 
com roteiros tão mais esboçados. a segunda peça aborda a 
lenda da terra mágica de oz antes de dorothy desembarcar, 
contando a história de como a bruxa má do oeste brigou 
com a sua irmã, a bruxa Boa do Leste, e dividiu toda uma 
família e uma terra mágica. 
Lembrou então das duas irmãs, que mesmo tendo saído da 
mesma barriga, eram tão diferentes. refletiu sobre o que 
forma afinal a personalidade de uma pessoa. se é a educação 
que lhe foi dada, se são as experiências que passou, ou talvez 
aquela essência escalatológica e espiritual que todos têm. 
supôs que fosse a soma desses fatores e de mais alguns 
outros.
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indo aos museus da grande maçã e conhecendo os países 
que percorreu em sua jornada, também pôde observar como 
as diferenças são aplicadas às distintas culturas. É confuso 
como diversas etnias, mesmo tendo coexistindo na mesma 
época, produzem artes tão contrastantes. se o que nos faz 
diferentes é o que nos torna tão interessantes uns aos outros, 
são as semelhanças ou diferenças que nos aproximam? 
recordou-se então das palavras de um antigo amigo em busca 
de tal resposta. o amigo gostava de lembrar as diferenças 
cardeais entre o jardineiro e o andarilho: um cultiva, o outro 
é cultivado pelo mundo. um planta, o outro colhe. um é 
semente, o outro é desabrochar. entretanto, um não poderia 
viver sem o outro.  entendeu que a vida sempre foi assim, 
como um sistema harmonioso de dependências.
a neve invadiu todos os cantos da metrópole naquela semana. 
segundo os noticiários, aquela fora a pior tempestade de 
neve dos últimos três anos. não sabia se havia sido realmente 
para cidade, mas com certeza foi para ele. e como prevenir 
é melhor que remediar todos os veículos de comunicação 
também aconselharam aos moradores a não saírem de 
suas casas, os metrôs deixaram de funcionar em horários 
específicos, e muitos estabelecimentos fecharam as suas 
portas – inclusive as casas noturnas. o que fazem então os 
nova-iorquinos quando acontece tal cornucópia de frio num 
sábado à noite? unem o círculo de amizade, é claro. e pelo 
que ele pudera observar, era difícil encontrar naquela capital 
um círculo de amizade que fosse constituído exclusivamente 
por nova-iorquinos. a cidade de concreto é feita de sonhos 
de pessoas vindas do mundo inteiro, e essa colisão de culturas 
tornava a formatação das amizades ainda mais interessante 
para ele.
são coreanos, japoneses, chineses, indianos, árabes, franceses, 
londrinos, russos, mexicanos, brasileiros, espanhóis, africanos, 
libaneses, e mais outras dezenas de nacionalidades que lhe falhava a 
memória e faltavam-lhe as forças necessárias para lembrar. já como 
Baudeleaire disse, inspiração tem alguma relação com congestão, e 
era essa (des) organização das nações unidas é o que o fazia repensar 
ainda mais o conceito de amizade.
a cultura popular confirma que os amigos são a família que 
escolhemos. e ele sentia-se praticamente obrigado a concordar 
novamente com ela. Conhecera o seu melhor amigo aos oito anos 
de idade e mesmo tendo personalidades tão diferentes, desde então 
seguiam um sentimento de empatia que fortalecia-se ainda mais 
com o tempo.

o amigo, que na época estava fazendo uma viagem pela costa 
do pacífico dos eua morando em um motorhome,  resolveu 
finalizar tal aventura visitando-lhe em nY. Como assim como 
a dupla, a grande maçã não tem nada de inocente, desde que 
havia chego na ilha eles seguiram a explorar os cantos da cidade, 
independente da proposta do lugar – não tão independentemente 
assim, já que a grana sempre foi curta para ambos. eles sempre 
foram aquele tipo de garotos tap water, que não tem problema 
algum em tomar água da torneira. enfim, grana curta, sorriso no 
rosto, inglês na ponta da língua, e seguiram a conhecer lugares 
inusitados da metrópole. afinal, dinheiro nunca fora problema, as 
pessoas é que são. 
o que sempre achou curioso na relação com o amigo de infância 
eram os momentos que esse ele retornava à sua vida. se as forças 
superiores assumissem o papel de um contra-regra, exerciam com 
poder essa profissão que designa a entrada dos personagens na 
cena, porque mandavam o amigo entrar no seu palco nos seus 
momentos de maior dúvida.
o que o fazia questionar: se estamos todos sozinhos, nascemos 
e morremos sozinhos, qual o verdadeiro propósito da amizade? 
divertir-se no meio do caminho, obviamente. drummond 
escreveu que as amizades são como plantas porque não devemos 
nem regar muito, nem pouco. Lembrou da citação para provar 
que até o mais inteligente dos poetas também se contradiz. 
Concluiu que não há analogia para tal sentimento, ele é simples e 
complexo ao mesmo tempo, e é indescritível. afinal, de nada é a 
amizade sem o amor.
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era dia dos namorados em nY e a grande maçã lustrou-se por 
todos os cantos para deixar ainda mais reluzente a sua cor vermelha. 
os apaixonados saíram às ruas armados de chocolates, bichos de 
pelúcias e rosas para fazerem os seus amados felizes. os amantes 
saíram à noite vestidos com suas melhores roupas e fragrâncias 
para encontrarem seus futuros apaixonados. a dureza dos nova-
iorquinos foi substituída pela doçura durante pelo menos 24 horas, 
para como cinderelas, voltarem a ser o que eram antes assim que o 
dia terminasse.
e respirar tanto amor o fez refletir sobre o desamor, sobre o que 
faz as pessoas se desapaixonarem. Frank sinatra eternalizou em 
sua canção a frase que afirma que nY é “a cidade que nunca 
dorme”. Carregando essa grande responsabilidade, sendo o maior 
centro de comunicação e a cidade mais multicultural dos eua, a 
grande maçã tinha tudo para fazer a tuberculosa da anti-paixão se 
multiplicar mais aceleradamente.
pensava que os homens encaravam o amor de forma diferente que 
as mulheres, e sabia que era erroneamente sexista pensar dessa 
forma.
Certa vez ele assistiu a um filme que dizia que uma mulher carrega 
em sua bolsa todo o seu universo. Como bom entendedor do 
mundo feminino, fora obrigado a concordar parcialmente com 
tal afirmação. Talvez as sereias não carreguem em suas caldas 
todo o seu universo, mas com certeza parte essencial dele. 
mesmo sabendo que não encontraria a resposta, ele questionou 
a si mesmo aonde então os homens carregam os seus pedaços 
essenciais. dentre as múltiplas diferenças entre os sexos, sabia que 
os pescadores nunca amariam as sereias como elas merecem ser 
amadas. mas como pior que o canto das sereias é o seu silêncio, 
eles aprenderam a não viver sem elas. sócrates estava certo, um 
homem deve temer mais o amor de uma mulher do que o ódio 
de um homem. enfim, em uma analogia simplória, para ele a 
diferença entre homens e mulheres era tão evidente como o 
branco e o preto, que combinam em uma genialidade daltônica.
Homem ou mulher, ele entendeu que precisava ser paciente. o 
amor nem sempre é perfeito. e o carvão é só um diamante que 
ainda não foi lapidado.
em nY grande parte dos jornais é disponibilizada gratuitamente, 
distribuídos através dos cansados jornaleiros ou em pequenos 
postos localizados nas esquinas da cidade. É certo que para ele 
nenhum um deles é o new York Times, mas é realmente difícil 
chegar ao nível de um dos melhores jornais do mundo. porém os 
textos desses jornais gratuitos traziam uma verdadeira qualidade 
no desenvolvimento das idéias. 

não precisava ser nenhum especialista em comunicação para 
saber que o que faz o conhecimento ser distribuído através dessas 
palavras gratuitas é a publicidade. e ele acreditava que talvez a 
maior batalha na guerra da comunicação ocorria entre jornalistas 
e publicitários, em épocas de branded content. Talvez os maiores 
campos de batalha sejam esses jornalecos, que de jornalecos não 
tem nada.
É como se os moradores se alimentassem dessas palavras que 
a cada esquina renovam-se com novos jornais. aliás, em cada 
esquina de nY encontra-se também um food cart, que vende os 
famosos cachorros-quentes, pretzels, beagles, burritos, bananas e 
é claro, diferentes tipos de café. 
percebeu que a energia daquela cidade era distribuída em cada 
esquina, como se de seus bueiros saíssem motivos para não ficar 
em casa em vez da fumaça química. então bem informados e 
alimentados, seguiam todos em busca dos sonhos na grande 
maçã.
o dia da marmota é uma festa tradicional que acontece nos eua 
no início de fevereiro – e coincidentemente ou não, o evento 
aconteceu no mesmo dia que ele aterrissou no país da suposta 
liberdade e pecado. segundo a tradição, as pessoas devem 
observar a toca de uma marmota e se o animal sair porque está 
nublado, o inverno acabará mais cedo. se pelo contrário estiver 
sol, ao sair de sua toca o animal irá se assustar com a sua própria 
sombra e voltará rapidamente para a sua morada, indicando que 
o inverno durará mais seis semanas. 
o dia da marmota para ele atrasou um mês, porém assim como 
o roedor, pode prever que outros tempos viriam.
naquele dia ele acordou com o pé esquerdo, não dançou 
nem cantou no chuveiro, esqueceu de escovar os dentes 
e pentear os cabelos, não encontrou os sapatos, quase foi 
atropelado, pisou na poça de água, e não consegui decidir 
se tomava chá ou café: sabia que faltava uma semana para 
a volta ao Brasil.
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por esse motivo quando o colega o perguntou qual era seu 
favorito, já foi logo respondendo: “o que é isso? um tipo 
de jogo que dirá algo sobre meu caráter? sobre a minha 
personalidade ou o sobre o meu futuro?”.
não tinha culpa o colega, a culpa era somente dele que 
não queria conversar com ninguém naquela ocasião, só 
com o(s) seu(s) eu(s) e com as ruas da cidade. e todos 
estes o responderam-lhe impetuosamente, como se fosse 
necessário ter a chave do silêncio para obter algum retorno 
indicativo. as respostas que encontrou falavam sobre 
culpa, desejos, sonhos, anseios e ambições. Todos esses 
sentimos são ingredientes essenciais que compõem aquela 
cidade e com certeza também outras metrópoles.
quanto à culpa, descobriu que é a maior punição existente, 
mais pesada do que qualquer prisão. porém é ela que 
também elabora certos inocentes, libertando-os de certas 
responsabilidades. quanto aos desejos e sonhos, percebeu 
que o ato de buscá-los provoca mais satisfação que o ato 
de realizá-los, e que a motivação é mais saborosa que a 
realização. quanto aos anseios e ambições, teve certeza 
que ambos estão entre os mais perigosos sentimentos, pelo 
fato de serem essenciais e nocivos ao mesmo tempo.
no dia seguinte ele acordou com o direito, dançou e 
cantou no chuveiro, lembrou de escovar os dentes e 
pentear os cabelos, encontrou facilmente os sapatos, 
prestou atenção no sinal de trânsito, pulou a poça de água, 
tomou um chafé, e foi sem fone de ouvido para o seu rumo 
só para escutar cada nota musical emitida pela cidade e por 
seus moradores. sabia que estava indo embora um pouco 
mais machucado, um pouco mais dolorido, e um pouco 
mais confuso. mas com certeza, um pouco mais esperto.
o instinto é uma forma de inteligência, e toda inteligência 
é conhecimento. e o conhecimento é simultaneamente 
uma coisa terrível e maravilhosa.
Há algo de interessante no lugar que todos sonham e 
poucos conseguem realizar os sonhos. algo de podre e 
algo de cheiroso. uma beleza-feia, uma feiúra-bela. pode 
ser que você chegue atrasado, mas é só dar uma de Coelho 
amigo de alice e sair correndo novamente. e através do 
espelho você vai ver que nada é realmente o que aparece, 
e que aquela mordida estava errada, e que as aparências 
enganam, mentem, e são mitomaníacas.

Chegando lá, mostre um pouco mais, mostre um pouco 
menos, e talvez você possa como diria daniel, acabar 
com a barba um pouco ensopada de sangue.
mas se tudo começa com um problema, e não 
somos nada sem ele: não somos história, não somos 
personagens, não somos vilões, não temos um final. que 
tal começar com uma solução? assim não somos história, 
não somos personagens, não somos vilões, e é claro, não 
temos um final. um burro sábio disse-me que o divórcio 
vale à pena. outro sábio burro falou-me é mais fácil 
guardar segredos. mas como o mais fácil é sempre menos 
interessante, prefiro acreditar no primeiro. e já que moro 
com a dúvida, não acredito em nenhum dos dois e prefiro 
acreditar nela, minha querida companheira.
e como diria a propaganda da televisão, never share 
again. porque você vai me fazer acreditar que ninguém 
faz o que você faz, que este palco pertence a você, que 
você aguenta a rotina, que só você sabe fazer do jeito 
certo. e eu vou acreditar, mesmo desacreditado. e vou 
te amar totalmente, ternamente, tragicamente. então eu 
só vou falar com deus quando ele descer e ver que cada 
menino sem nome e sem destino precisa de um beijo seu. 
seu. meu. Teu. nosso.
eu preciso ir ao dentista. ou ao psiquiatra.

Para Manhattan, com amor.
“É a exceção que faz a regra”.

Autor desconhecido
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Sabiaque?
Apesar de ser geograficamente pequena, Nova York é a cidade 
mais populosa dos EUA. Tem cerca de 8,5 milhões de habitantes. 
Ela tem um impacto forte sobre os comércios das finanças, arte, 
moda, mídia e tecnologia, sendo considerada por muitos a 
capital cultural do mundo. Pesquisas apontam que cerca de 700 
idiomas são falados em seu território, que recebe mais de 50 
milhões de visitantes anualmente. Foi fundada em 1624 por 
colonos neerlandeses como ponto de comércio, e tem lugares 
internacionalmente conhecidos como o Times Square e a Wall 
Street. A língua oficial é o inglês e tem um clima continental 
úmido, com as quatro estações do ano bem definidas.
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Vocêprecisa
conhecer:

Ao visitar esse bairro prepare 
sua mente ou seu cartão de 
crédito se você considera-

se um playboy ou uma 
patricinha, porque é nesta 
área que ficam localizadas 
as lojas das grandes grifes e 
as famosas Bloomingdales 
e a Barneys. É por lá que 

também estão localizados 
os apartamentos mais caros 

de NY, visto a referencia 
de seus freqüentadores. E a 

arquitetura dessas moradias 
são bem bacanas.

Upper West Side – Esse lado 
é freqüentado por moradores 

bem descolados, diferente 
de seu oposto. É um bairro 
bem tranqüilo, onde tem 
lojas bacanas e cafeterias 
confortáveis, mas por sua 

áurea alternativa senti falta 
de um cenário de arte maior, 
mas pelo menos têm o famoso 

Lincoln Center para salvar.

Nova área localizada ao 
norte de Manhattan, onde 

ainda as lojas âncoras e novos 
restaurantes estão abrindo. É 
uma área que promete ser a 
nova “muvuca” da cidade.

Também é conhecido como 
Greenwich Village, e é talvez 

a área mais chique da cidade, 
reduto de personalidades 
famosas. Tem destaque 

justamente pela moradia, 
onde aqueles antigos e 

charmosos prédios foram 
conservados, e alguns outros 

poucos transformados em 
lofts. É onde fica localizada 

a sede central da NYU e 
também a Washington Square 

Park, local famoso para a 
história de NY, e já foi uma 
das áreas centrais da cidade 

em certa época.

É um outro reduto da cultura 
negra em NY, e como é um 

bairro bem simples não há nada 
tão interessante de se conhecer 

por lá, na minha opinião. 
Não aventure-se nessa área 

durante a noite, por que pode 
ser perigoso graças a violência. 

Vá durante o dia e aproveite 
para conhecer o Zoológico do 

Bronx, que conta com animais 
de diversas e inusitadas espécies.

Upper East Side 

Nomad

West Village

Bronx

Como bom nova-iorquino 
você não pode deixar de comer 

nos food carts localizados 
em todas as esquinas da 

cidade. Aconselho um beagle 
para o café da manhã, um 
cachorro-quente e pretzel 

para o almoço, e talvez um 
falafel ou gyro para o jantar. 
Só não tente fazer esse roteiro 
gastronômico em um só dia, 
ou seu estômago com certeza 
vai gritar por socorro. Não 
deixe de provar também a 

pizza, elas são vendidas por 
pedaços e têm um preço bem 

acessível, e desde engravatados 
a pedintes comem as tais 

famosas. A Litlle Italy têm 
bons restaurantes italianos e 
se caso a saudade do Brasil 

apertar, dê uma passada 
pela Litlle Brazil Street, 

que conta com alguns 
restaurantes brasileiros. A 

Restaurant Street, localizada 
em Midtown, também tem 

ótimas opções que cabem em 
diferentes orçamentos. Não 

deixe de comer as panquecas 
em algum Dinner, há vários 

espalhados pela cidade. 
Para chás e cafés aconselho 
naturalmente a Starbucks 
e o Dean e Delluca, ambos 

fortes referências da grande 
Maçã. Para padarias vá na 
Magnólia Bakery (são duas 

sedes, e prove o lendário 
cupcake) e a Junior`s 

Cheesecake (são três sedes, 
mas a principal é localizada 

na Broadway e esta é bem 
antiga e tradicional, aproveite 

para passar lá quando for 
em algum show da Broadway 

– fica localizada numa rua 
transversal bem fácil de 

encontrar. Peça um cheesecake 
porque eles são conhecidos 
por produzirem variados e 

deliciosos sabores desse tipo 
de bolo). Enfim, quanto as 
comidas na grande Maçã, 
uma palavra: aventure-se!

Restaurantes

Possui uma coleção pequena 
dos impressionistas mas 
bastante arte moderna, 
principalmente asiática. 

Dentre os principais museus 
da cidade, achei o acervo mais 
fraco de todos eles. Mas vale à 
pena conhecer pela estrutura 
arquitetônica, que é surreal.

Parada obrigatória para 
qualquer um que gosta de 

filmes, esse museu conta com 
um extenso acervo que vão 
desde croquis, maquetes, 
figurinos e roteiros, todos 

originais de vários clássicos. 
Se você é cinéfilo como eu, 

prepare seu coração.

Também localizado no 
extremo norte, como diz o 

nome é o distrito financeiro 
da grande Maçã: sedes da 
prefeitura e é claro a Wall 

Street. Aproveite para 
visitar a famosa estátua 
da Liberdade e o touro 

que (dizem) representa a 
ferocidade econômica do 

centro financeiro quando for 
para essa área.

É a região dos arranha-céus 
das grandes corporações e 
hotéis mais famosos. Por 

ser o centro de Manhattan 
é uma área mais comercial, 
e conhecida como o coração 

da cidade. É a área dos 
fantásticos musicais da 

Broadway, do Times Square 
e seus telões lisérgicos, do 

Empire State Building 
e sua visão panorâmica 
privilegiada, da Grand 
Central e seu fluxo de 

diversas nacionalidades, e 
o Rockefeller Center, que 

vêm a ser o topo do mundo. 
É nessa área que NY vive e 
acontece, tudo em um fator 

proporcional 24h.

SOuth of HOuston, esse bairro 
é referência se você procura 

lojas de roupas descoladas – 
pode-se observar facilmente 
fashionistas andando nas 

calçadas. Também têm aqueles 
lofts incríveis que agente assiste 
nos filmes, a maioria ainda são 
para moradia (caríssimos) mas 
alguns foram transformados em 
galerias de arte. Pessoalmente é 
um dos meus bairros prediletos.

É um grande mix de tribos, 
referência para boêmios da 
cidade por ter bons bares 

e aconchegantes pubs. 
Os restaurantes são mais 

tranqüilos, o que não quer 
dizer que não sejam gostosos. 
Nada de gravata e maleta por 
essa área para se sentira mais 
à vontade. Tudo em um estilo 

“sossegado”.

Gugenheim

Museu da 
Imagem em 
Movimento 

Financial 
District 

Midtown

Soho

East Village 

É o bairro localizado no 
extremo norte de Manhattan, 

onde a cultura negra é 
extremamente efervescente. 

Há interessantes museus sobre 
o assunto e onde encontra-se 
os melhores shows de jazz da 

cidade.

Harlem

Área moderninha da cidade, 
onde a população gay vive em 
grande peso e por tal exigência 
o bairro possui boas galerias de 
arte, bons restaurantes e boas 

lojas pra compras.

Chelsea

É o museu de arte moderna de 
NY e conta com uma extensa 
coleção de impressionistas e 
expressionistas (a segunda 

maior do mundo se não 
me engano, só perdendo 

para o Louvre de Paris). A 
arte moderna centraliza-
se na norte-americana e é 

extremamente variada, com 
quadros, esculturas e outras 
intervenções. Não deixe de 

visitar esse museu se você for 
para a grande Maçã, foi sem 

dúvida uma das melhores 
experiências da minha vida.

MoMA



Caso você procure um bom 
som eletrônico eu aconselho a 
Cielo, lá também tem muita 

gente querendo fazer amizade 
e beijar na boca. Caso procure 

uma balada com pessoas de 
nacionalidades do mundo 
inteiro vá até a Lavo, mas 

coloque a sua melhor roupa e 
fragrância porque as pessoas 

lá são exigentes (mas vale 
à pena se você quer falar 

três diferentes idiomas em 
uma só noite). Os pubs do 
Meatpacking District e do 

East Village são muito bons 
e tem quase sempre um bom 

show de rock acontecendo 
(procure na internet o dia 
para não dar bola fora). A 
40/40 é a casa noturna a 

qual o rapper Jay-Z é dono, e 
é parada obrigatória se você 
gosta de hip-hop (são duas 
sedes, uma em Manhattan e 
outra no Brooklyn, mas eu 

aconselho a de Manhattan). 
Caso você esteja procurando 
uma boa visão da cidade vá 
na Roof Top 230, que tem 
dois andares: o primeiro é 

todo de vidro e é aonde toca 
o DJ e ficam os bares, e o 
segundo é literalmente no 

último andar descoberto, onde 
você tem uma visão incrível da 
cidade (não se preocupe com 
o frio caso vá no inverno, eles 
distribuem robes vermelhos 

que já fazem parte da 
identidade da casa noturna). 
Caso você queira ir em algum 

show de grande porte vá no 
Madison Square Garden, até 

porque todos os grandes shows 
acontecem lá e a estrutura 
do local é excepcional. E 
finalmente se você gosta 

de filmes e quer batizar-se 
como bom nova-iorquino vá 
ao show de jazz do Woody 

Allen no The Carlyle, dentro 
do Rosewood Hotel – é bem 

exclusivo mas acredite, vale à 
pena o investimento. Ah, e não 
se esqueça de reservar dinheiro 

para gorjeta quando for em 
todos esses lugares, na grande 
Maçã é obrigatório molhar a 
mão dos atendentes caso você 

queira ser bem atendido.

O beisebol e o basquete são 
paixões nacionais para os 
norte-americanos e talvez 
ainda maior para os nova-
iorquinos. Caso você visite 

a cidade no inverno vá 
assistir um jogo dos Knicks 
no Madison Square Garden 

(complexo onde ocorre os 
shows e jogos de basquete), 
é um show à parte. Caso vá 
no verão ou alguma meia-

estação eu aconselho um jogo 
de beisebol dos Yankees ou 
dos Mets, no New Yankee 

Stadium, que também é outro 
show à parte. Os sentidos das 

ruas e avenidas da grande 
Maçã é muito fácil de se 

entender e provavelmente 
você só precisará de um 

mapa nos primeiros dias 
de estadia por lá. O sentido 
do metro é tão fácil quanto 
(Uptown sobe e Downtown 

desce). As avenidas são 
todas numeradas e as ruas 
mais famosas os moradores 
conhecem os nomes, por isso 

não tenha medo de perguntar 
informação para alguém, 
provavelmente quem lhe 
der a orientação já esteve 
no seu lugar algum dia. 

Eu, por exemplo, já estava 
dando informação antes de ir 

embora!
E não esqueça de patinar 
no gelo caso você visite a 
grande Maçã no inverno, 

são três as principais pistas: 
uma localizada no Central 
Park (na verdade são duas, 

pertencentes a mesma 
franquia), outra localizada ao 
pé do Rockfeller Center (essa é 
a menor e mais turista) e uma 
terceira localizada no Bryan 
Park (na minha opinião, a 
mais legal e também a mais 
barata). Aproveite e dê um 
pulo na Biblioteca Pública 

de NY quando for nesta 
última, fica bem ao lado 

da pista e é vergonhoso não 
conhecer caso você tenha 

passado pela grande Maçã. 
Caso você vá no verão ou em 
outra meia-estação, vá correr 
no Central Park (como bom 

corredor eu fui no inverno 
sem problemas, até por que 

pela movimentação creio que 
nenhum nova-iorquino deixa 

de praticar atividade física 
por causa do frio).

Casas noturnas 
e Shows

Jogos

Parte norte da Litle Italy, 
reduto de jovens descolados. 

Vale à pena conhecer, mas não 
perca muito tempo por lá.

O TRIangle BElow CAnal 
tem esse nome porque as ruas 
e avenidas do bairro moldam 

um triângulo, e é aonde os 
artistas que moravam no Soho 
foram refugiar-se quando este 
tornou-se um bairro chique de 
compras e ricos moradores de 
lofts. É uma área residencial 

bem interessante, com muitos 
antigos prédios tombados. 
Se você der sorte e for para 

grande Maçã na primavera, 
passe pelo Tribeca Film 

Festival, festival de cinema 
coordenado por DeNiro em 
que novos ares da produção 

audiovisual são apresentados.

São bairros fora de 
Manhattan mas com certeza 
fazem parte da ilha. A cena 

hype lá é extremamente 
forte, e talvez sejam nestes 

bairros onde há mais 
moradores nova-iorquinos 

moderninhos. Quando passar 
pela famosa Brooklyn Bridge 

e for pra lá, não deixe de 
conhecer: Williamsburg (bem 

descolado), Dumbo (bem 
chique) e o Greenpoint (bem 

longe!).

O MePa era a região dos 
antigos açougues que 

abasteciam a cidade, por isso 
leva esse nome. Atualmente 
sobraram uns dois ou três, 

pois a maioria dos açougues 
foram substituídos por 

lojas de grifes e outras sem 
grife porém tão charmosas 

quanto. Também é uma 
área de moradia e tem uma 

arquitetura interessante. 
Aproveite para visitar o High 

Line quando for lá, antiga 
linha de trêm que hoje foi 
reurbanizada e tornou-se 

um ponto de encontro bem 
interessante dos nova-

iorquinos.

Sabe aquele museu de NY que 
vemos nos filmes com esqueletos 

de dinossauros e esculturas 
de diferentes animais? É este. 
Destaque para a coleção de 

minerais e da ciência humana. 
Reserve o dia para conhecer 

este museu também por que é 
bem extenso mas vale à pena 

conhecê-lo inteiramente.

O Met conta com uma coleção 
extremamente extensa de 

diferentes culturas. Podemos 
ver arte desde a origem e um 

pouco da atual arte desse 
multiculturalismo que é o 

mundo. Reserve o dia inteiro 
para esse museu, porque é 

grande demais e vale à pena 
conhecer cada canto. Destaque 
para as alas da era medieval e 

da cultura egípcia.

Como diz o próprio nome, é 
a concentração de asiáticos 
e italianos da cidade. Um 
bairro é do lado do outro, 

por isso durante três ruas eles 
chegam a se fundir. Chinatown 

é uma pequena loucura, com 
restaurantes que também 

vendem frutos peculiares nas 
calçadas, lojinhas com muita 

bugiganga(cuidado com a 
falsificação!) e um templo 
budista surreal. Litlle Italy 
já é mais alegoria, somente 
com restaurantes italianos e 
um museu de cultura ítalo-

americana.

Nolita

Tribeca

Brooklyn e 
Queens

Meatpacking 
District 

Museu de 
História 
Natural

Museu 
Metropolitan

Chinatown e 
Litlle Italy

NOrth of HOuston é um 
bairro referência para o 

Downtown lifestyle de NY, 
é bem agitado e conta com 
moradores engravatados 

mas também com jovens bem 
modernos. Lojas fashions 

e pequenas galerias de arte 
também estão por lá.

Noho
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Grécia
o berço da civilização moderna em Atenas 

e o magnetismo de Mykonos

1316
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após atravessar o oceano passou pela ecdise e perdeu a cauda. 
Trouxe consigo a práxis do improvável junto à epifania da 
desordem, suas imperfeições perfeitas e seu profano sagrado. 
Tornou-se estóico, encarava as adversidades com serenidade, 
sabia que o ter é a falência do ser. Fosse alfa ou ômega, seu 
corpo era sua casa. Fazia sentido como a razão áurea que 
estruturava as edificações daquela terra, uma oferenda ao 
santuário de esculápio. palco do nascimento de artes e guerras, 
celeiro de grandes pensadores, arquipélago de transformações, 
a Grécia saciava sua fome como o banquete de platão. e sobre 
a colina de marte enxergava o que não via antes, percebeu que 
era um pouco de ares, um tanto de Hércules, um bocado de 
apólo. Talvez fosse helenista.
o branco veio como avalanche. aquele que construía a 
identidade das ilhas gregas fazia o mesmo por ele, e lhe 
acalmava a ideia de carregar a completude das cores primárias 
junto à sua cabeça e outros pelos de seu corpo. Fazia tempo 
que não sentia-se tão velho e tal tranquilidade lhe provocava 
a ilusória sensação de segurança. pensava que se atenas 
derrotou poseidon com a sabedoria, ele poderia derrotar a 
maldade com a astúcia. sentia o silêncio em meio a tanto 
barulho e na contradição entre conhecer mais o mundo para 
reconhecer melhor a si mesmo, seguia traçando caminhos 
antes impensáveis para eternizar-se assim como na etimologia 
e na vida: o amor é a ausência da morte. não deixava de amar. 
amava e continuava.
mas uma vez, como em todas suas viagens, se apaixonou. 
Compreendeu que na verdade era apaixonado pela paixão. 
e tudo o que norteava aquelas ruelas e colinas sob o sol que 
seguia sua linha torta lhe dava respostas pendulares de que 
sua existência era um equilíbrio irônico entre a tragédia e a 
comédia. aquilo já havia se tornado um hábito secreto: ele, 
a silhueta da cidade, o conforto do escuro, o anonimato e a 
compreensão de que lá ninguém o conhecia. a satisfação de 
viver mais um dia. os estranhos movimentos sutis delgados. 
Gostava de sentir a brisa noturna de outros lugares, de ouvir 
o barulho do tráfego dos carros e das risadas dos locais, de 
escutar o som de alguma garrafa quebrando ou de alguma 
música regional que até então era estrangeira para seus 
ouvidos.

Fingia não pensar muito, apenas procurava viver bem. 
apenas vivia. mais de uma vez viajantes como ele diziam 
que ele que tinha um belo sorriso, mas que carregava 
uma melancolia nos seus olhos. isso não o incomodava 
porque sabia da beleza de sua contradição. assim como 
em alguns humanos que conheceu naquela viagem: o 
aspirante a político que garantia ser de esquerda enquanto se 
embebedava de vinho em uma praia de mykonos, o padre 
italiano que escondia a castidade da profissão enquanto 
desprendia elogios e desejos sobre ter tal venustidade em 
seus braços, a brasileira que dizia amar viver em seu país mas 
que buscava quase que desesperadamente por uma cidadania 
europeia, o grego separatista que namorava uma mulher há 
três anos e que gostava de beijar bocas de outros homens.
então ele encenou uma vida nova durante aquele tempo. 
Fez amizades com outros turistas, sempre mantendo certa 
distância: jovens estudantes em anos sabáticos, americanos 
refazendo os passos de heróis literários convencidos de que 
nunca retornariam ao seu país de origem, alguns herdeiros 
ricos de diferentes nacionalidades, gente que visitava a 
cidade inteira em um único dia, um conjunto de pessoas 
que chegavam e logo iam embora como se fossem fugitivos 
temporários de suas vidas. ele sorria, conversava e relembrava 
a si que estava fazendo o que queria. e havia algum consolo 
no contato com toda aquela diferença. o inverno passou e a 
primavera chegou bela como esperado.
o telefone tocava frequentemente com mensagens de amigos 
que tornaram-se colegas ou vice-versa, alguns trazendo afetos 
sinceros e outros falsos interesses. aprendeu a diferenciá-los. 
Certa vez algum sábio lhe disse que o discernimento entre a 
serenidade e a felicidade é o senso próprio de justiça. nada 
contribuía mais para sua paz interior do que saber distinguir 
tais sentimentos. Concluía seu ciclo e finalmente sentia-se 
completo. o que está escrito, escrito está.

“Só sei que nada sei, e saber disso me 
coloca em vantagem daqueles que 
acham que sabem alguma coisa”.

Sócrates
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Sabiaque?
Também conhecida como República Helênica, a Grécia fica 
localizada ao Sul da Europa e tem cerca de 11 milhões de habitantes, 
sendo que 3 milhões deles residem em sua capital Atenas, que é 
repleta de tesouros arqueológicos, além de ser o centro econômico 
e a maior cidade do país que fica quase que estrategicamente 
localizado entre o continente europeu, a Ásia, o Oriente Médio 
e a África. Pesquisas indicam que cerca de 80% da Grécia é 
composta por montanhas e colinas, sendo que o Monte Olimpo 
é o mais elevado deles com quase 3.000 metros de altitude. 
Considerada historicamente o berço da civilização ocidental, o 
país tem como origem grandes pilares da sociedade moderna 
como a democracia, a filosofia, as ciências políticas, os Jogos 
Olímpicos e as artes cênicas. Entre os grandes pensadores 
gregos que mudaram o mundo com suas reflexões e tratados 
estão Platão, Sócrates e Aristóteles. As conquistas culturais 
da Grécia tiveram grande influência em outras nações do 
mundo, e o país também foi um dos fundadores da ONU 
(Organização das Nações Unidas). Apesar de ter uma 
população com um alto padrão e qualidade de vida, 
a Grécia sofreu talvez a maior crise econômica de sua 
história em 2010, o que provocou uma dívida enorme 
com o FMI (Fundo Monetário Internacional) e pacotes 
econômicos de austeridade - reflexos de tal crise podem 
ser sentidos no país até o ano de 2018, quando a nação 
vivencia um encolhimento de quase 25% do seu PIB 
(Produto Interno Bruto). Ainda assim, os gregos 
demonstram seu poder com otimismo e altruísmo, 
e o país já apresenta uma recuperação econômica. 
As ilhas gregas – são cerca de 6.000 sendo que 
apenas 227 são habitadas –, são reconhecidas 
internacionalmente como alguns dos destinos 
turísticos mais paradisíacos do mundo, e também 
tem seu charme histórico. Entre as mais visitadas 
estão Santorini e Mykonos, conhecidas por suas 
lindas praias e por seu povo acolhedor e liberalista. 
Quanto à gastronomia da Grécia, não deixe de 
provar as delícias da comida mediterrânea que 
tem como base produtos derivados da oliva e 
frutos do mar, além dos sabores dos diferentes 
vinhos, já que o país tem tradição na fabricação 
da bebida há mais de 4 mil anos. A moeda 
nacional é o euro e a língua oficial é o grego, 
que tem um alfabeto próprio. Vale destacar 
também  que é super fácil de se locomover de 
metrô em Atenas, mais ainda que em outras 
capitais europeias, a rede conta com quatro 
linhas que conectam os principais pontos 
da cidade. De abril até novembro são os 
meses mais quentes na Grécia e é quando 
o país recebe a sua maior alta de turistas.
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Vocêprecisa
conhecer:

A principal praça de Atenas 
onde fica localizado o 

Parlamento Grego, que é o 
prédio do governo. É aqui 

onde costumam acontecer as 
principais manifestações da 
população. Não deixe de ver 
a famosa troca coreográfica 

da guarda militar chamados 
de Evzones - eles vestem uma 

roupa típica bem peculiar 
e executam a apresentação 

performática de meia em meia 
hora. 

Essas três praias não ficam tão 
próximas umas das outras, não 

são muito extensas, mas são 
bem charmosas e paradisíacas, 

e valem ser visitadas se a 
procura é por mais calmaria e 

sossego.

Praça 
Syntagma 

Agios, 
Panourmos e 

Fokos 

Apelidada de Ilha branca 
e Ilha dos Ventos, Mykonos 

tornou-se um destino turístico 
por volta da década de 60. 
A ilha tem apenas 10 mil 

habitantes fora da temporada 
e recebe cerca de 1 milhão de 
turistas na alta temporada, 
período que vai de junho a 
agosto. É imperdível visitar 

a cidade caso você vá a 
Grécia. Segundo a mitologia, 

Mykonos era o filho do 
deus Apólo, que foi o deus 

da juventude e do sol, e 
também foi na ilha onde teria 
acontecido a lendária batalha 

de Zeus contra os titãs. O 
centro de Mykonos tem casas 
com uma arquitetura única 

que são pintadas com as 
cores azul e branco - essa 

última para refletir o calor 
do sol durante o verão e não 

esquentar demais as ruas 
da cidade -, e curiosamente 
foi construído de maneira 

estreita quase em forma de 
labirinto para confundir os 

piratas que invadiam o local 
frequentemente em busca de 
riquezas. Para se locomover 

entre as dezenas de praias da 
ilha, que ficam relativamente 

distantes uma das outras, vale 
a pena alugar um carro ou 

um ATV, que são quadriciclos 
motorizados - dirigir um 

desses é uma aventura à parte.

Mykonos

Mercado popular tradicional 
de alimentos de Atenas com 

comércio de frutas e frutos do 
mar. 

Inaugurado em 2007, o 
mais reconhecido museu da 
capital grega tem relíquias e 
tesouros arqueológicos bem 

conservados da Idade Antiga. 
Aqui é possível apreciar várias 

peças, esculturas e artefatos 
recuperados e restaurados, 

sendo a maioria deles 
retirados da própria Acrópole 

de Atenas. Talvez as peças 
mais impressionantes são 

as seis Cariátides originais, 
esculturas que trazem a lenda 

mitológica sobre mulheres 
que supostamente traíram a 
Grécia durante a invasão da 

cidade pelo povo Perseu, e 
por isso foram castigadas por 
Zeus de carregarem em suas 

cabeças todo o tempo e o peso 
do mundo.

Já não tão agitada quanto 
a sua “irmã”, que fica bem 

próxima, essa praia também 
tem um mar de cor verde 

e árvores que parecem 
bonsais gigantes e crescem 

direto da orla da areia. 
Se você procura diversão 
o beachclub aqui para ser 

visitado é o Guapaloca, que 
é todo decorado na cor rosa 
e tem drinques que vem em 

tamanhos gigantes.

Era um dos espaços mais 
importantes da cidade na 
antiguidade, onde ficava 
prédios da administração 

pública e a atividade social e 
comercial da capital, como o 
grande mercado. Atualmente 

o complexo reúne ruínas 
de esculturas e estruturas 

arquitetônicas. Aqui também é 
possível visitar a Estoa de Átalo, 
museu que traz peças e relíquias 

antigas.

Varvàkios 
Ágora 

Museu da 
Acrópole

Paradise
Antiga Ágora 
e Templo de 

Hefesto

Construída por volta de 
450 a.C. a mais famosa 

Acrópole do mundo é um 
complexo arqueológico que 
inclui obras arquitetônicas 
como o Paternon, templo 
dedicado à deusa Atena 
que é o mais conhecido 

edifício da Grécia antiga 
e considerado um marco 

para civilização ocidental; 
o Erecteion, monumento em 
estilo arquitetônico jônico 

que reúne um santuário 
primitivo; o Teatro de 

Dionísio, considerado o 
primeiro teatro do mundo; o 
Odeão de Heródes, estrutura 

semelhante também dedicada 
a apresentações para o 

grande público, e o Propileu, 
templo monumental dedicado 

à Atena Nike que fica na 
entrada do Paternon.

Acrópole

A praia mais badalada de 
Mykonos tem dois beachclubs 

(o Superparadise e o Jackie 
O’) que estão a sua altura, um 
mar de água cristalina e gente 
bonita e descolada que vem de 
diferentes lugares do mundo. 

Alugar um guarda-sol e passar 
ao menos uma tarde aqui vale 

a pena se você procura diversão 
e interação com turistas de 
nacionalidades distintas.

Super paradise

Já foi a mais importante 
biblioteca do mundo, o 

espaço tornou-se um sítio 
arqueológico que também traz 
ruínas milenares. Atualmente 

evidentemente não conta 
mais com obras da literatura, 

mas vale a pena pela visita 
histórica. Bem próximo dela 
fica a Ágora Romana, espaço 
que substituiu a Antiga Ágora 

após a invasão do império 
romano. Ambos os complexos 

ficam localizados na Praça 
Monastyraki, que fica situada 

bem no coração da cidade e 
ainda conta com uma bela 

igreja cristã e uma mesquita 
turca, além de um feira 

municipal.

Biblioteca de 
Adriano



O bairro hipster reúne 
diversas opções para 

quem procura uma boa 
programação noturna, tem 
vários bares e restaurantes 

que oferecem uma vasta 
carta de drinques, além de ter 
diferentes espaços pra quem 
gosta de dançar uma música 

eletrônica ou pop grego.

Gazi

Também localizada em 
Chora, aqui tem diversos 

bares e restaurantes onde se 
come e se bebe muito bem. É 
um dos principais pontos de 
encontro de Mykonos. Bem 
charmoso, onde é possível 

observar um pôr do sol único.

O restaurante que leva o 
nome do seu dono tornou-
se tradicional na ilha por 

funcionar 24 horas por dia e 
por ter o melhor svlaky, que 

é um tipo de sanduíche grego 
no mesmo estilo do kebab, 
que dizem ser o melhor da 

cidade. É simples, pequeno e 
por lá já passaram algumas 

celebridades.

É quase que uma praia 
exclusiva de tão pequena, mas 
o que tem de pequena também 
tem de badalada. O beachclub 

aqui para ser visitado é o 
Santana.

São cinco deles que ficam 
enfileirados. Esse ponto 

histórico de Mykonos já foi 
um dia fundamental para 

economia da cidade porque 
como há bastante vento na 
ilha, era aqui que os grãos 
eram moídos para depois 

serem comercializados por 
seus moradores.

São os dois pontos LGBT 
mais conhecidos de Mykonos. 

O primeiro é um bar que 
oferece uma vasta carta de 
drinques e fica aberto até 

altas horas da madrugada, 
enquanto o segundo é onde 
costuma ficar hospedado 

esse público e também tem 
um sunset em um beachclub 

exclusivo.

Um mar com água cristalina 
bem quente, calmaria e 

tranquilidade. Se você procura 
tudo isso, essa é a praia ideal 

em Mykonos.

Também é uma praia 
descolada, mas não tanto 

quanto as Paradises e a Elia. 
É linda e tem uma areia bem 
característica formada por 

várias conchas.

A casa noturna mais agitada 
de Mykonos tem baladas 

homéricas que seguem até o 
amanhecer. Imperdível se a 

busca é por curtição e uma boa 
música eletrônica.Little Venice 

Jymmis

Scorpions

Moinhos
de vento Jackie O’ e 

Hotel Elysium 

Petinos

Paranga

Cavo paradiso 

Localizado na região central, 
esse bairro ateniense é o mais 
turístico da cidade e fica logo 

aos pés da Acrópole. Aqui 
tem diversos restaurantes 
e lojas com artigos gregos 

típicos e souvenirs. O trânsito 
de veículos não é permitido 
no bairro e as ruas são bem 

estreitas, o que torna o passeio 
um agradável programa para 
quem busca respirar um pouco 

dos ares da capital.

Conhecido como Areópago 
ou Colina de Ares - fazendo 
clara alusão ao deus grego 

do submundo - o monte 
fica próximo à Acrópole e 

traz uma visão panorâmica 
especial da capital. Era 
aqui onde o conselho da 
antiga Atenas se reunia 

para discutir questões como 
educação e ciência. Já na 

era do cristianismo, o local 
tornou-se conhecido por ter 
sediado discussões entre os 

filósofos estóicos e a doutrina 
monoteísta.

Também chamado de 
Calímarmaro, é o estádio de 
atletismo de Atenas, um dos 
mais antigos do mundo. Foi 
utilizado mais de uma vez 
nos Jogos Olímpicos e tem 
parte da construção feita 
de mármore, o que dá um 
charme único para o local.

Plaka
Colina de 

Marte 

Estádio 
Panatenaíco 

É a praia mais chique da ilha 
com hotéis caríssimos e um 

público diferenciado.

Psarou

É o centro de Mykonos, onde 
deve-se ficar hospedado 
se a procura é estar bem 

localizado. É aqui onde tem 
as históricas ruelas em forma 
de labirinto, as casas brancas 

com detalhes em azul, diversos 
restaurantes com opções 

deliciosas, e também várias 
lojas e boutiques.

Chora

O bairro mais chique de 
Atenas que reúne lojas 
e boutiques de marcas 

internacionais. É calmo, 
tranquilo e tem restaurantes 

charmosos.

Templo olímpico dedicado 
à um dos maiores deuses da 

mitologia grega, também 
chamado de Olimpeu, 

atualmente é uma ruína 
monumental que simboliza o 
apogeu do império grego. Na 
sua entrada logo do lado de 
fora fica o Arco de Adriano, 

construção erguida por volta 
de 130 d.C. em um estilo 

arquitetônico que remete aos 
arcos romanos.

Kolonaqui

Templo de Zeus 
É talvez a praia mais LGBT 
de Mykonos mas conta com 

um público bem eclético e 
liberalista. Tem uma parte que é 

completamente nudista.

Elia
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