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CURSO DE PALEONTOLOGIA  
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Desempregado. Bacharel em Arquitetura] 
 

Aqui em Manaus, deu xabu no MD-PUMM [Movimento Doidão - Por Um Mundo 

Melhor]. Nossa equipe de 7 (sete) abnegados por um mundo melhor deu 
uma brochada. Descobrimos que somos brocháveis. Apesar da alegria 
da descoberta, estava difícil continuar investigando. Fila pro Auxílio 
Brasil; ex-amigos que odeiam futebol usando a camisa da CBF; 
gasolina mais barata pra quem não tem carro nem caminhão; 
excluídos do orçamento secreto; e, pra piorar, o preço do osso. 
Esperem pelo que decidimos. ... Antes devo confessar que cometi um 
erro no texto que escrevi aqui na Coluna Opinião há quase dois anos, 
em 27/01/2021, quando na época eu disse que o ministro general da 
saúde se fosse candidato a senador aqui em Manaus seria eleito.  
O número de mortos com falta de ar poderia ser uma estimativa 
confiável de votos. Afinal, meus argumentos eram os de sempre, o voto 
é secreto e as razões são multivariáveis: um prato de comida, um 
chibé, uma carona pro hospital na lancha, com a devida morte do 
eleitor, assassinos confessos ou não que dizem que vendem proteção, 
calcinhas para as meninas de 10/12 anos que são estupradas nos rios 
e que levam a culpa por estarem sem calcinha. Na época, a ministra 
dos direitos humanos achava que sem calcinha elas provocavam os 
pobres navegantes (garimpeiros, madeireiros, milicianos e a lista é 
inesgotável) em abstinência sexual e seu desejo seria reprimido se as 
meninas usassem calcinhas. Não temos notícia se a fábrica de 
calcinhas proposta para a Zona Franca de Manaus foi construída ou 
se está esperando a liberação do orçamento secreto. Desculpem-me a 
mudança de assunto, eu estava reconhecendo meu erro. Afinal, o 
citado general não foi eleito senador pelo Amazonas, achou mais 
seguro se candidatar no Rio de Janeiro, estado onde todos os 
governadores são presos em algum momento. Era o local ideal para 
um ingresso na política com previsão de futuro. Foi eleito deputado 
federal com votação estrondosa. A pororoca do Rio Amazonas com a 
Praia de Copacabana logo receberá visitas de turistas de vários países, 
como exemplo de preservação ambiental: húngaros, poloneses, russos, 
venezuelanos, nicaraguenses, coreanos do norte, mesmo que seu 
turismo seja para pedir exílio e respirar. Respirar. Coisa que o povo 
do Amazonas não teve direito, e agora estamos todos do MD-PUMM 
fazendo exercícios respiratórios preventivos. Camisinha de pulmão? 
Quem sabe os modernos democratas empresários bolsonaristas que 
lambem cano de espingarda montem uma fábrica de camisinhas de 
pulmão na Zona Franca de Manaus? ... Enfim, a reunião do Grupo 
dos 7 pra decidir o que fazer foi conciliatória. Estávamos todos 
perplexos e meio desanimados por lutar por um mundo melhor até 
que um dos sete que não lembro quem, só sei que não fui eu, falou: 

 

vamos estudar, aprofundar nossos conhecimentos, aprimorar 
nosso discurso em defesa do direito humano e da justiça social...  
A unanimidade da proposta nos arrepiou a todos, até porque, 
sabemos, desde Nelson Rodrigues, que a unanimidade é burra. 
Ótimo, alguém falou: burro é manteiga e manteiga é burro em 
italiano. Italiano lembra Mussolini, e este indivíduo citado lembra a 
quem? E aí, a analógica (uma das meninas do MD-PUMM) 
determinou-nos a sentença: vamos estudar paleontologia. Somos 
como manteiga, escorregadios como uma espécie de último tango em 
Paris. O tempo se esgota ... a democracia se esvai pelos dedos ... 
silêncio ... lembro que o silêncio durou horas até que alguém 
perguntou o qua a paleontologia tinha a ver com tudo isso ... 
escrotidão ... bolsonaro ... essas coisas? Alguém falou: antes de 
responder diga o que você pretende? Outro emendou: é ... eu 
estava pensando em filosofia, sociologia, antropologia, 
enfermagem ... mais silêncio  ...  Ora, disse nossa amiga analógica, 
vocês estão parecendo manteiga em italiano  .... silêncio .... o que 
esse governo está fazendo remonta a que época? Um disse: ditadura 
militar ... errado... outro ... Guerra Civil Espanhola ... errado ... 
nazismo e fascismo ... errado ... Guilhotinas da Revolução Francesa 
... ih nada a ver ... lnquisição, disse a outra menina do G7 ... opa 
está chegando perto ... já sei! As Cruzadas, falou quem ainda não 
tinha falado ... ainda falta muito ... eu que estava até então calado 
manjei a jogada da analógica  e arrisquei: Idade da Pedra. 
Bingo!... ela falou. Foi a primeira vez que fui aplaudido de pé (tudo 
bem que eram só seis pessoas...).  

Aí ela falou, falou não, deu uma verdadeira aula. 
“Esse tempo um dia passará e nós vamos estudá-lo na 

Paleontologia. Os restos desses mamíferos que estão no governo 
serão estudados, serão cuidadosamente examinados. O que levou 
esses seres abjetos sobre a Terra a destruírem o sítio arqueológico 

terra brasilis? Que tipo de órgãos vitais tinham no lugar do coração 
e do cérebro? À medida que os paleontólogos forem  

desvendando-os, a satisfação da descoberta e o nojo da revelação 
terão que conviver, em nome da ciência. Sobre a bancada de 
investigação, os fósseis de aspecto horripilante: ‘bolsonarius 

putridus faecalis’; ‘damarius rastejantus bocuirrotus’;   
‘pazuelóptero obedientis vergonhosus’; ‘onixus lorenzulis 

cloacalius’; ‘pterocarlolikus  zambetisolis’; e, entre, milhares de 
fósseis hediondos, os horríveis ‘piriquitus verdusicus 

havanamarelicus’ e ‘malafaiopterus henganosus fatalis’.  
Convencidos pelos argumentos saímos de lá e nos matriculamos 

num curso gratuito de paleontologia pela internet.  
Na 1ª aula, o professor disse que havia uma profecia  

nos hieróglifos de que os dinossauros voltariam, menores, 
carnívoros e mais violentos. Parece que a hora chegou. 
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