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No dia 17 de julho de 1994 (há cerca de 24 anos atrás) o Brasil conquistava 
o seu quarto título da Copa do Mundo. Márcio Santos perdeu uma penalida-
de para o Brasil, mas Baresi, Massaro e Baggio garantiram o título brasileiro. 
Roberto Baggio, inclusive, ficou bastante conhecido pelo seu chute forte pra 
fora. O Jornal Dois Martelos, com muito orgulho, apresenta a segunda, e final, 
parte da série Contagem Regressiva.
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14ª Edição
Editorial

Equipe

A segunda edição do jornal, em 2018, vem com bastante conteú-
do interessante. Principalmente no aspecto científico!

Temos novidades em relação à gestão do CMR, mas dessa vez 
não são boas *música de piano triste ao fundo*

Mas passado o momento triste, é hora de falar de coisa boa: o 
JoSe está chegando!!! Essa terceira edição está vindo com bastan-
te modalidade boa. Fiquem ligados no texto que o Kadota fez e no 
evento!

O Arthur Albertini nos trouxe um texto interessantíssimo a res-
peito da iniciação científica dele. Ela trata de nanopartículas de pra-
ta! Dá uma lida que a matéria é bem interessante (principalmente 
pra você que deseja fazer uma IC).

Você sabia que a USP possui um curso "secreto"? E que o nome 
dele é Ciências Moleculares? Se não sabe, confira a nossa entrevista!

Nossa recomendação literária vem com o Guia do Mochileiro das 
Galáxias. Vale a pena dar uma lida no Review que o André Rosin fez!

O glorioso Victor Castro (conhecido nas ruas como Teco) nos trás 
a tão desejada continuação para a história de todas as Copas! Tá che-
gando! Já estou lembrando daquela seleção que foi hexa em 2018 
com o Tite...

E é claro, não podemos nos esquecer da nossa dose mensal de 
Caça ao Rêgo, que é feita pela nossa rede de inteligência finíssima, e 
do FAQ 76, que vem com perguntas intrigantes...

Desejamos a todos uma ótima leitura!

Tiragem
Para essa edição, foram impressos 100 exemplares do Jornal Dois 
Martelos, na gráfica da Escola Politécnica.
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jornal2martelos@gmail.com
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Realização

Convite
Quer entrar para a equipe e
escrever para o Dois Martelos?
Entre em contato pelo
e-mail do jornal ou com algum
membro da equipe!
Todos são bem-vindos a
ajudar!
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Acontece no CMR

A janela de transferências do CMR estava, aparentemente, encerrada. As últimas movi-
mentações foram intensas e achamos que o mercado já havia se movimentado por completo.

Eis que, no começo do mês, tivemos uma surpresa! Teremos um desfalque no meio 
campo desse time glorioso.

O atleta Guilherme Bardavira, que atuava na posição de diretor de patrimônio, anun-
ciou a sua saída do clube. Suas belas assistências, jogadas de efeito e roubadas de bola jamais 
serão esquecidas! Muito obrigado por tudo o que fez pelo CMR!

Alan Borges Oliveira
Engenharia de Materiais/ Metalúrgica

Janela de Transferências do CMR

Todos procuram uma 
oportunidade de provarem 
que são os melhores. O Cen-
tro Moraes Rêgo, pensando 
em todos os que não são fa-
vorecidos com dotes atléti-
cos, orgulhosamente apre-
senta o evento competitivo 
menos esportivo que já acon-
teceu em terras tupiniquins. 

A terceira edição dos Jogos 
Sedentários do CMR, que 
será realizada dia 08/06. Este 
evento, além de contar com 
as clássicas modalidades, 
contará também com moda-
lidades inovadoras vindas da 
imaginação dos bixos organi-
zadores.

Alguns dos destaques 

que escolhemos baseados 
em seus fantásticos desem-
penhos nas últimas edições e 
sugerimos que não tirem os 
olhos:
● Vitor Rossi (Capiau) + Ka-

dota: Campeões do truco 
de maneira duvidosa na 
primeira edição, o primei-
ro competidor sabe dei-

JOGOS SEDENTÁRIOS

A terceira edição do JoSe ocorrerá no dia 08/06. Não percam!!!
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xar qualquer confronto, 
no mínimo, engraçado.

● Teco e Tekinha: Campeões 
do truco na segunda edi-
ção, esbanjam sintonia. 
São uma dupla perigosa 
de se enfrentar, mas dá 
para ganhar deles. Só me 
pergunto se dá para fazer 
isso seguindo as regras.

● Os filhinhos: grupo com-
posto por Dinei, Champs 
e Paulo sempre vem forte.

● Coruja e Jaeger: Ganha-
dores da primeira com-
petição de sinuca, é difícil 
saber se a parceria será 
reeditada, mas cada um 
deles individualmente é 
um competidor perigoso.

● Bardavira e Marsola: Ga-
nhando a segunda edição 
da sinuca, nos ensinaram 
que não devemos subes-
timar ninguém.

● Guy: Ganhador do Mario 
Kart, demonstrou quali-
dade técnica e estratégia. 

● Antônio: Ganhador da pri-
meira e única edição da 
Copa. Nunca saberemos 
se existe jogador melhor.

● Rehem: Não ganhou 
nada, mas é bom ficar de 
olho. Se ele subir no me-
zanino, é melhor levar um 
balde.

Então o que vocês es-
tão esperando? Querem en-

trar para o Hall da fama? Con-
firmem presença no evento 
do face, se inscrevam (PA-
GUEM!) e venham fazer par-
te desta competição!

Lucas Kadota
Engenharia de Materiais/ 

Metalúrgica

Apresentação Geral
Olá, meu nome é Ar-

thur Albertini e sou aluno do 
terceiro ano da Engenharia de 
Materiais. Sempre fui muito 
adepto da área acadêmica e 
da área de pesquisa. Sempre 
me atraiu muito. Quando vol-
tei do Ciências Moleculares 
(spoilers na entrevista dessa 
edição do jornal), quis ini-
ciar minha vida nesse mundo 
da pesquisa. Conversei com 
professores sobre fazer uma 

Iniciação Científica e muitas 
propostas me atraíram mui-
to. 

Eu, então vi na Inicia-
ção Científica (IC) uma opor-
tunidade de crescer e ad-
quirir conhecimento de uma 
maneira diferente do que é 
dado na POLI, de uma manei-
ra fora das salas de aula. Um 
dos projetos que me atraiu e 
acabei ficando foi o do Pro-
fessor Doutor Guilherme 
Lenz. A ideia do projeto era 

sintetizar e otimizar a síntese 
de soluções de nanopartícu-
las de prata e testar o poder 
bactericida das mesmas para 
diversas aplicações que ex-
plicarei mais pra frente. Meu 
projeto teve início em Janeiro 
de 2017.

O Projeto
A ideia inicial surgiu 

com o cão do Professor Gui-
lherme. Albus, um Akita de 
pouco mais de 7 anos, de-

Iniciação Científica
SÍNTESE E OTIMIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO TAMANHO 

DAS NANOPARTÍCULAS DE PRATA OBTIDAS VIA 
ROTA QUÍMICA E ELETROQUÍMICA
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senvolveu duas doenças 
autoimunes: A primeira é 
conhecida como S.A., sigla 
proveniente do latim Seba-
ceous Adenitis, a segunda, 
IMT, sigla do inglês para Im-
mune-Mediated Thrombo-
cytopenia. Por serem ex-
tremamente raras e pouco 
conhecidas, vou explicar su-
cintamente o que é cada uma 
delas.

Adenite Sebácea: A 
Adenite Sebácea, ou Seba-
ceous Adenitis, é uma doen-
ça inflamatória e hereditária 
que destrói ou danifica as 
glândulas sebáceas dos ma-
míferos. É uma doença rara 
que ocorre principalmen-
te em cães das raças Akita, 
Standard Poodles e Braco 
Húngaro. Os sinais incluem 
perda de pêlos secundários, 
descamação e ressecamento 
da pele, ocasionando feridas 
e pústulas que podem ou não 
coçar. 

Apesar de não haver 
cura para a doença, o trata-
mento consiste em reduzir a 
ação inflamatória da doença 
por meio da ingestão de vita-
minas A e E, uso de hidratan-
tes de pele e de medicamen-
tos capazes de modular o 
sistema imunológico canino, 
a fim de diminuir o processo 
inflamatório (Hnilica, 2011).

I m m u n e - M e d i ate d 
Thrombocytopenia: A IMT é 
uma doença autoimune mui-
to grave, nela, o corpo do 
doente ataca suas próprias 
plaquetas como se fossem 

agentes patogênicos. A pa-
lavra Thrombocytopenia sig-
nifica, em linhas gerais, uma 
doença que causa o abaixa-
mento da quantidade de pla-
quetas úteis na corrente san-
guínea. 

As plaquetas são as 
principais responsáveis pela 
coagulação sanguínea, por-
tanto, a falta delas pode 
ocasionar em sangramentos 
inesperados, aumento no 
tempo de cicatrização de fe-
ridas, hemorragias interna e 
externa. Esses sangramentos 
excessivos podem chegar a 
causar anemia.

A maioria dos sintomas 
dessa doença está relaciona-
da a sangramentos no nariz 
e na boca, fraqueza, aumen-
to na frequência respiratória, 
gengivas pálidas e fezes es-
curas e avermelhadas (indi-
cando sangramento no trato 
gastrointestinal).

A Combinação das 
Doenças: Uma vez que o ani-
mal possui as três doenças 
citadas anteriormente, as 
pequenas feridas causadas 
em sua pele pela Adenite Se-
bácea se tornam um grande 
perigo de infecção devido 
à deficiência de plaquetas 
ocasionada pela IMT e o tra-
tamento com imunossupres-
são. Portanto, é preciso que 
os tratamentos de ambas 
doenças se desenvolvam em 
sinergia. Uma possível ajuda 
neste tratamento, é o desen-
volvimento de um creme hi-
dratante bactericida e fungi-
cida à base de prata coloidal 
que ajudará na cicatrização 
das feridas, evitando assim, o 
desencadeamento de novos 
problemas.

O Trabalho
No início pesquisei bas-

tante a doença de Albus e fui 
muito atrás de sites especia-

Mecanismos da Ação da Atividade Microbiana das Nanopartículas 
de Prata.
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lizados para procurar saber 
mais sobre o assunto. Decidi-
mos usar então a prata, que 
já tem seu efeito bactericida 
conhecido historicamente, na 
fabricação de um creme para 

a pele do cão. Além disso, fi-
zemos toda uma pesquisa de 
metais que potencialmente 
funcionariam em detrimento 
do grau de toxicidade para as 
células de mamíferos. Che-
gamos à conclusão de que a 
prata poderia ser um ótimo 
agente bactericida e só atin-
gir as células de mamíferos 
em concentrações extrema-
mente altas.

Uma segunda parte do 
projeto foi entender como a 
prata matava as células bac-
terianas. Para isso contamos 
com a ajuda de Rodrigo La-
bat, um professor da Unino-
ve e chefe do Laboratório de 
Biofotônica da mesma. Ele 
vem nos ajudando com tes-
tes com os microorganismos, 

uma vez que o PMT não tem 
estrutura para tal.

Após as pesquisas, dei 
início à parte laboratorial do 
processo, então descobrimos 
métodos de como sintetizar 

as nanopartículas de prata e 
tentamos ajustar para que as 
partículas tomassem um ta-
manho adequado (cerca de 
100nm) e a solução se tor-
nasse estável por tempo sufi-
cientemente grande.

A síntese mais simples 
e mais barata que encontra-
mos foi a síntese eletroquí-
mica. Nada mais é que ligar 
dois eletrodos de prata em 
uma fonte, colocar alguns 
reagentes em água deioni-
zada e esperar. Fizemos isso 
em diversas temperaturas, 
diferentes concentrações dos 
reagentes, entre outros fato-
res. Todos os experimentos 
são realizados em triplicata e 
uma bomba aos navegantes 
de primeira viagem: a maio-

ria deles NÃO dão certo. Você 
vai ter uma rotina cansativa e 
chata no laboratório. Mas se 
tem algo que você gosta e 
que te motiva, vale muito a 
pena ficar e continuar.

Hoje estamos na fase 
de testes do poder bacterici-
da das soluções de prata e de 
outros componentes do cre-
me para sabermos se a prata 
melhora ou não a atuação do 
mesmo. Estamos testando 
também o comportamento 
das nanopartículas de prata 
sob o efeito de alguns com-
primentos de onda específi-
cos para que possamos aliar 
ao tratamento um fator fotô-
nico. Isto é, tratar com luz as 
feridas.

Começaremos a testar 
uma segunda rota química 
para a síntese das nanopar-
tículas de prata e posterior-
mente compararemos os 
resultados e a eficiência das 
Soluções. Essa baseia-se na 

Ao lado podemos 
ver imagens da Mi-
croscopia Eletrôni-
ca provenientes de 
algumas das amos-
tras estudadas.
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mistura de outros reagentes 
em diferentes temperaturas 
e diferentes velocidades de 
agitação para que se as na-
nopartículas se formem no 
tamanho adequado.

Além disso, outras 
ideias surgiram no meio do 
caminho como aplicação das 
nanopartículas de prata. En-
tre elas estão, tratamento de 
pele humana com argila ou 
em cremes rejuvelhecedo-
res. Uma ideia maior é aliar 
a nanoprata a um projeto já 
existente que consiste na uti-
lização de nanotubos de car-
bono para reconstrução ós-
sea e de tecidos, a prata teria 
o objetivo de evitar infecções 
durante as cirurgias.

Em outubro de 2017 
apresentei meu trabalho no 

SIICUSP (Simpósio Interna-
cional de Iniciação Cientí-
fica da USP), foi um dos 29 
aprovados da Poli para a fase 
Internacional do mesmo. 
Apresentei também em uma 
Escola de Verão de Farmácia 
e Tecnologia na UFRGS (em 
Fevereiro de 2018). Além de 
muito aprendizado que a Ini-
ciação me trouxe.

Bem, falei pouco espe-
cificamente do meu projeto, 
mas acredito que o intuito 
aqui é despertar o interesse 
de vocês, leitores, pela área 
de pesquisa e conhecer uma 
das diversas Inicições Cien-
tíficas que existem nos de-
partamentos do CMR ou em 
outros. Isso mesmo! Você 
pode fazer sua IC em outro 
departamento sem problema 

nenhum. Só precisa ser um 
assunto que você gosta, tem 
interesse em aprender e, aí é 
só abordar mandar um e-mail 
para um professor e ver o que 
rola! Eu super recomendo! 
Mas de qualquer maneira, 
estou aberto a conversar so-
bre meu projeto, sobre Inicia-
ção Científica, sobre Bolsas, 
sobre a Poli.

Arthur Albertini
Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

 

Existem perguntas que 
assombram a humanidade, 
como “O que existe na Área 
51?”, “Quem fez as Linhas de 
Nazca?” e “Por que o Taison 
foi convocado?”. Assim como 
na esfera mundial, existem 
mistérios e perguntas no uni-
verso da USP. Um deles cita o 
misterioso curso de Ciências 
Moleculares.

Afinal de contas, o que 
é esse tal curso? Ele existe de 
fato? Eu não o vi na lista de 

cursos da Fuvest, então ele 
não existe! Correto?

Bom, nós vamos tentar, 
por meio dessa entrevista, 
desmistificar o assunto e es-
clarecer eventuais dúvidas. 
Para falar a respeito do tema, 
nada melhor do que conver-
sar com alguém que esteve 
inserido nesse universo. A 
entrevista de hoje será reali-
zada com o Arthur Albertini, 
que é graduando em Enge-
nharia Metalúrgica e de Ma-

teriais, diretor acadêmico do 
Centro Moraes Rêgo e teve 
uma passagem pelo curso de 
Ciências Moleculares.

Também teremos um 
espaço para divulgação do 
curso de Ciências Molecu-
lares no dia 28/05, às 17h, 
na Escola Politécnica (no 
Anfiteatro Amarelo do Biê-
nio). O nome do evento no 
Facebook, para os interessa-
dos, é “Divulgação do Curso 
de Ciências Moleculares na 

Entrevista
Curso de Ciências Moleculares
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POLI”. Não percam!
Para facilitar a leitura 

da entrevista, o entrevistador 
(Alan Borges) será apontado 
como JDM. O entrevistado 
(Arthur Albertini), por outro 
lado, será apontado como A.

JDM: Bom, primei-
ramente eu gostaria de te 
perguntar: como você ficou 
sabendo desse curso? Ele pa-
rece não ser amplamente di-
vulgado e tudo mais.

A: Na verdade quando 
eu entrei na USP eu já sa-
bia dele. Antes de eu entrar, 
quando eu prestei vestibu-
lar e tudo mais, eu já sabia 
dele. Sempre me interessou 
bastante. Sempre quis saber 
como era. Não é muito co-
nhecido mesmo, mas eu fi-
quei sabendo por um profes-
sor que dá aula pra elétrica e 
computação na Poli, que é o 
meu primo. Na época do ves-
tibular, depois que eu tinha 
feito (a prova) e tava saindo o 
resultado, eu conversei com 
ele e ele me contou desse 
curso. Foi assim que eu fiquei 
sabendo. Quanto à divulga-
ção, é bem fraca mesmo. Em 
geral é bem secreto e sele-
tivo, e eu acho errado, mas 
a gente tá tentando mudar 
isso. Esse ano eu, inclusive, 
estou ajudando eles a divul-
gar em vários departamen-
tos da USP. Vai ter um dia pra 
Poli, um dia pra Biologia, um 
dia pra FFLCH... Vamos divul-
gar pra todo mundo. E vai ser 

separado pra focar em cada 
instituto. No ano que eu en-
trei (2016), tinha um dia que 
com uma palestra, em algum 
lugar da USP, pra falar desse 
curso e não era uma coisa 
específica, então não atingia 
todo mundo, sabe? Então 
agora os alunos vão nos insti-
tutos falar um pouquinho da 
sua experiência. Eu, inclusive, 
vou falar. Não sei se só no dia 
da Poli, mas vou contar mi-
nha experiência e tudo mais.

JDM: E como foi o pro-
cesso de inscrição no curso, a 
matrícula? Como é que se faz 
pra entrar no curso de Ciên-
cias Moleculares?

A: Pra você entrar no 
Ciências Moleculares tem 
que ser aluno regular da USP 
há, no mínimo, 1 semestre e 
tem que prestar uma prova 
dissertativa. A prova disser-
tativa tem questões de física, 
química, matemática e biolo-
gia. São de nível da segunda 
fase (da Fuvest). Assim, talvez 
um pouco mais difíceis, com 
um pouquinho mais de racio-
cínio também, mas nada ab-
surdo. Ah é, inglês também! 
Matemática, química, física, 
biologia e inglês. E tem dois 
jeitos de você fazer essa pro-
va: ou você vai lá e se inscre-
ve no período de inscrição 
do Ciências Moleculares, que 
qualquer aluno da USP pode 
se inscrever, ou você pode 
ser convidado a fazer a pro-
va. Os X melhores alunos da 
Fuvest do ano corrente são 

convidados a prestar a prova. 
Eu não fui convidado, mas fui 
lá, prestei e passei. Depois 
que você faz a prova, tem al-
guns requisitos. Tem que tem 
uma nota mínima de inglês, 
infelizmente, porque não 
tem aula de inglês no curso. 
As outras matérias não têm 
nota mínima, mas não pode 
zerar. Eles decidem chamar 
os melhores classificados pra 
uma entrevista. Essa entre-
vista tem umas coisas absolu-
tamente nada a ver. Dividem 
alguns grupos, marcam lá os 
dias e cada grupo vai em um 
dia. Nessa entrevista eles fa-
zem perguntas pro grupo, pra 
resolver problemas que não 
necessariamente são reais. 
Um dos problemas, no meu 
ano, foi como pesar a cabeça 
de um ser humano vivo, sem 
matar, sem tirar a cabeça. 
Teve vários jeitos de resolver, 
como fazer um molde. Várias 
ideias e tal, mas ai não tinha 
como saber a densidade do 
bagulho. Ai falaram “Ah, pega 
a densidade de alguém que 
morreu há pouco tempo”, 
mas a densidade não é igual, 
então não dava pra ter tan-
ta perfeição. Outra pergunta 
foi imaginar o super-homem 
e como teria que ser um pla-
neta pra que todo mundo na-
quele planeta fosse igual ao 
super-homem. Então tinha 
que ter muita coisa adversa, 
darwinismo, essas coisas se-
leção natural e que só esses 
caras sobrevivessem. Umas 
coisas assim, sabe? Teve uma 
outra pergunta daquilo de 
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nascer abelha sem o óvulo es-
tar fecundado e sair o zangão, 
uma coisa desse tipo. Então 
são duas partes no processo 
seletivo. Em geral, quem tá 
na entrevista já vai ser convi-
dado para o curso. A não ser 
que fale alguma coisa absur-
da na entrevista. Mas acho 
que a prova tem mais valor, 
porque das pessoas que esta-
vam no meu grupo de entre-
vista, a maioria entrou.

JDM: Eles costumam 
anunciar o resultado do pro-
cesso seletivo até que época 
do ano?

A: A inscrição é por 
agora (maio) e junho. No mês 
de julho é a entrevista e no 
fim de julho é o resultado. 
Poucos dias depois da entre-
vista já sai o resultado. Não 
sei se tá aberto. Imagino que 
não, porque é nesse mês de 
maio agora, e começo de ju-
nho, que nós vamos divulgar 
o curso nos institutos, então 
acho que a inscrição não tá 
aberta, já que a divulgação é 
pras pessoas se interessarem, 
pra entrarem esse ano. Então 
é isso. Acho que o processo 
seletivo é nesses dois meses: 
junho e julho. 

JDM: Como fica a situa-
ção da graduação que você 
tinha anteriormente? Você, 
por exemplo, tinha entrado 
em engenharia metalúrgica e 
de materiais, não é?

A: A graduação atual é 
trancada. Aparece, no seu his-
tórico, “Transferência interna 
USP”. Eu entrei em engenha-
ria de materiais em 2016, fiz 
o primeiro semestre, no meio 
do ano eu prestei pro Ciên-
cias Moleculares, passei e fui. 
Minha matrícula na Poli ficou 
trancada, fiz esse curso du-
rante 6 meses, resolvi voltar 
pra Poli e, quando eu voltei 
pra Poli, foi meio burocrático. 
Não deu tempo de arrumar 
minha matricula até a primei-
ra interação da Poli, então eu 
fiquei sem nada da primeira 
interação. Fiquei meio deses-
perado, falei “Pronto. Já era. 
Vou ficar um semestre sem 
fazer nada porque eu não 
consegui matrícula de nada. 
Minha matrícula tá indeferi-
da”, mas alguns dias antes da 
segunda interação deu certo. 
Eu pedi tudo o que tinha de 
obrigatória pra fazer. Minha 
graduação inteira vai ficar 
meio defasada por causa das 
matérias que tem requisito. 
Eu conversei com a moça da 
Poli e ela deixou fazer as ma-
térias com requisito. Ela falou 
“Nesse caso, como não é re-
provação nem nada, a gente 
pode quebrar o requisito pra 
você. Se você quiser a gente 
deixa você fazer”, mas achei 
melhor não fazer, fiquei com 
medo. Vai que precisava 
aprender alguma coisa em al-
guma matéria anterior. Agora 
eu to na Poli há um tempo, 
mas to no limbo entre o se-
gundo e o terceiro ano.

JDM: Por que você de-
cidiu sair da Poli e ir fazer 
esse curso?

A: No começo da Poli 
eu sempre preferi as maté-
rias de Biênio. Até hoje, na 
verdade. Eu preferi as maté-
rias mais teóricas do que as 
matérias de engenharia na 
prática, então isso foi um dos 
fatores que me levou a pen-
sar em fazer um curso que 
eu já sabia ser extremamen-
te teórico, ser extremamen-
te voltado à área acadêmica. 
Sempre gostei da área aca-
dêmica, sempre pensei em 
seguir essa carreira e outra 
coisa que me atraiu muito 
foi a flexibilidade de pesqui-
sa no curso. Eu não falei aqui 
direito como funciona, mas 
você entra, faz 2 anos de ci-
clo básico com matérias de 
matemática, física, química, 
biologia e computação. En-
tão você tem 5 matérias du-
rante 2 anos, que é similar ao 
ciclo básico da engenharia. A 
matemática é um pouquinho 
mais teórica. A química só a 
grande área química da Poli 
tem. A computação é muito 
mais especifica, porque pra 
engenharia em geral (maioria 
dos cursos da Poli) só tem 1 
semestre e no Ciências Mo-
leculares você tem 4 semes-
tres de computação. Depois 
desses 2 anos de ciclo básico, 
você entra no ciclo avançado. 
Como funciona? Você acha 
alguma área que você queira 
pesquisar, que você tenha in-
teresse e acha um orientador 
da USP. Ele não precisa ter 
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te dado aula, ter tido conta-
to com você anteriormente. 
Vocês vão pesquisar na área 
que vocês quiserem. Você 
vai ter disciplinas da área 
que você quiser, vai fazer um 
plano de estudos e vai fazer 
o avançado como se fosse 
um pré-mestrado, uma coisa 
bem flexível. Mas fica difícil. 
Você vai pegar matérias da 
pós-graduação, do mestrado, 
do doutorado e da gradua-
ção. Você vai pegar coisas 
misturadas, mas focadas no 
que você quer aprender. É 
assim que funciona o curso. 
Essa flexibilidade é uma das 
coisas que me atraiu. A área 
acadêmica é uma das coisas 
que me atraiu.

JDM: E o que te levou 
a sair do curso e retornar pra 
Poli? Retornar pra Poli é, in-
clusive, algo milagroso [ri-
sos].

A: Eu fiquei um semes-
tre, eu adorei o semestre. 
É uma pressão bem grande 
estar lá. Você não pode ter 
nenhuma nota abaixo de 5. 
Você tem direito à recupe-
ração, mas se você não pas-
sar, você é jubilado do curso 
e volta para o seu curso de 
origem. Essa pressão é meio 
f#da. Eu penei em bioquími-
ca no primeiro semestre e 
tirei 3 na P1, 4 na P2, então 
eu falei “Mano, eu preciso es-
tudar pra caralh# nisso aqui”, 
tirei 8 e pouco na P3 e passei. 
Também tinha um trabalhi-
nho de fazer um mapa meta-

bólico que eu fiz direitinho, 
tirei 10 e ficou suave. Mas 
é uma pressão grande, não 
é um curso fácil. O primeiro 
semestre eu até me dei bem 
porque tinham coisas que eu 
já tinha visto na Poli, mas não 
é um curso fácil. Vai ficando 
cada vez mais difícil. Acho 
que a dificuldade é similar 
à da Poli. Conforme o curso, 
na Poli, anda, as engenharias 
tendem a ficar mais fáceis e 
conforme o Ciências Mole-
culares anda, o curso tende 
a ficar mais difícil. Então no 
começo acho a dificuldade si-
milar, mas é muito f#da conti-
nuar no Ciências Moleculares 
e ter essa motivação. Outra 
coisa que me fez decidir vol-
tar pra Poli é não ter certe-
za do que eu quero exercer 
profissionalmente. Então eu 
não tenho certeza se eu que-
ro seguir pra área acadêmica, 
se eu quero seguir pra área 
de pesquisa, se eu quero dar 
aula. Eu achei mais sensato 
fazer um curso de engenha-
ria, que é uma área extrema-
mente grande. Em todas as 
engenharias você pode abrir 
um leque extremamente 
grande e inclusive dar aula, 
seguir a área acadêmica. Hoje 
faço IC e adoro. Talvez eu até 
siga na área acadêmica, mas 
preferi ter um diploma de 
engenharia, um curso de en-
genharia, que, querendo ou 
não, aqui no Brasil é um pou-
co mais reconhecido. E bom, 
foi isso. Resolvi voltar pra Poli 
por causa disso e não me ar-
rependo. To feliz na Poli, to 

feliz no CMR. Acho que ficaria 
igualmente feliz no Ciências 
Moleculares, me daria bem 
igual. São duas coisas com-
pletamente diferentes, mas 
me daria igualmente bem 
nas duas. Mas é isso. Volta-
mos pra Poli e tamo sofrendo 
ai [risos]. 

JDM: Por fim, gostaria 
de te perguntar o que você 
guarda de bom desse curso e 
pra quais alunos você o reco-
mendaria.

A: Eu guardo muita coi-
sa boa do curso. Inclusive um 
professor que me deu aula 
lá, de química, me ajudou na 
minha IC. Ele sentou comigo, 
conversou, me indicou outros 
professores lá do Instituto 
de Química. Os alunos de lá 
são extremamente solícitos, 
extremamente amigáveis e 
é um clima totalmente dife-
rente da Poli. Pelo menos, 
ao meu ver, a maioria das 
pessoas da Poli são o contrá-
rio das pessoas do Ciências 
Moleculares. A maioria das 
pessoas da Poli são arrogan-
tes. Talvez não a maioria, mas 
grande parte. São arrogantes, 
são pretenciosas, falam “Ah, 
eu sou da Poli, eu sou melhor. 
F#da-se qualquer outro curso 
da USP”, por exemplo. Talvez 
seja por isso que a maioria 
dos outros cursos da USP não 
gostem muito da Poli [risos] e 
isso me incomoda um pouco 
na Poli, dentro da instituição 
Poli. Quanto à dificuldade, 
acho que é a mesma, é simi-



Dois Martelos São Paulo, Maio de 2018

10

lar. Pelo menos no início dos 
dois cursos. E o que eu guar-
do de bom é que foi uma ex-
periência muito boa. Eu reco-
mendo pra caramba o curso 
pra qualquer um que pense 
em fazer pesquisa, pense 
em seguir a área acadêmi-
ca. Minha graduação tá uma 
bagunça agora e não é por 
causa de DP’s, mas não me 
arrependo, Não acho que vai 
me prejudicar no futuro, na 
minha vida profissional. Acho 
que me acrescentou muito 
eu saber que existe, eu saber 
que tem essa possibilidade. E 
é assim, uma coisa que pouca 
gente conhece. Muita gente 
tem certeza da carreira aca-
dêmica e se você tem essa 
certeza, o Ciências Molecula-
res é uma oportunidade que 
é assim, um negócio absurdo. 
Eu tive aula com o filho do 
Moysés Nussenzveig, do livro 

de física. E o filho do Moysés, 
o Paulo Nussenzveig, fez físi-
ca na USP e falou “Olha, se na 
minha época tivesse o Ciên-
cias Moleculares, com certe-
za seria o que eu teria feito. 
Sabe, é um curso completo, 
é um curso que pra você ser 
pesquisador, você vai apren-
der pra caralh#.” Então se 
você tem uma pontinha de 
você que pretende, ou quer 
conhecer, a área acadêmica, 
entra, tenta fazer, vai pres-
tar. Depois, se você passar, 
você pensa se você vai seguir 
ou não. Faz um semestre, vê 
o que você quer, vê se é da 
hora. Eu recomendo muito 
fazer isso, porque eu cresci 
muito. Meus amigos de lá, 
e eu fiquei só um semestre, 
ficaram pra minha vida até 
hoje. A maioria das pessoas 
de lá vêm da Poli, do IQ, do IF 
ou da Biologia. Esses 4 são os 

que levam mais alunos pra lá, 
mas sempre tem alunos de 
outros lugares. E é muito legal 
essa integração, porque cada 
um vem com uma bagagem 
do seu próprio curso. Então a 
gente tá tendo a mesma aula 
ali na frente, mas cada um tá 
vendo de um jeito. No fim da 
aula a gente vai discutir algu-
ma coisa, ou tem perguntas, 
e você vê que é muito dife-
rente a visão que cada um 
teve sobre aquela aula. E tem 
um espaço pra discussão ab-
surdo, sabe? E eu adoro isso. 
É um curso sensacional e eu 
recomendo muito.

Alan Borges Oliveira
Engenharia de Materiais/ 

Metalúrgica

Entretenimento

 “Se você pegasse um 
par de David Bowies e colo-
casse um David Bowie em 
cima do outro David Bowie, 
e então prendesse outro Da-
vid Bowie na final de cada um 
dos braços do David Bowie de 
cima e cobrisse a coisa toda 
num roupão de praia sujo 
você teria então algo que não 
pareceria exatamente com 

John Watson, mas que aque-
les que o conheciam achari-
am assombrosamente famil-
iar.”

- Primeira descrição do 
personagem John Watson, 

em Até Mais, e Obrigado 
Pelos Peixes!

O Guia do Mochileiro 
das Galáxias é o primeiro liv-

ro de uma série muito queri-
da pelos amantes de ficção 
científica. Tomando uma 
abordagem original ao gêne-
ro e transbordando de cria-
tividade e humor, a história 
te mantém cativado com 
seus comentários irônicos e 
niilistas sobre a natureza ab-
surda e cômica do universo e 
todas as histórias vividas por 
seus excêntricos habitantes.

REVIEW
Guia do Mochileiro das Galáxias
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 A história segue Ar-
thur Dent, um típico cidadão 
inglês que é resgatado no 
último momento antes da 
destruição do planeta Terra, 
pegando carona (a primeira 
de muitas) numa nave espa-
cial com seu melhor amigo 
que ele acaba de descobrir 
ser um alienígena. Apenas 
em seus pijamas e roupão, 
Arthur é forçado em uma 
série de desventuras descon-
fortáveis ao redor da galáxia, 
dominado pela eterna sen-
sação de ser um homem to-
talmente ordinário preso em 
uma situação extremamente 
bizarra.

 Tendo que lidar com 
personagens extravagantes 
como robôs maníaco-depres-
sivos e presidentes de duas 
cabeças, e incapaz de conse-
guir uma boa xícara de chá 
em qualquer lugar da galáx-
ia, Arthur também é expos-
to a uma verdade máxima 
sempre presente no livro: 
o universo é inefavelmente 
imenso, e nada do que você 
fará na sua vida importa no 
grande esquema das coisas, 
então o melhor que se pode 
fazer é aproveitar sua estadia 
e aprender a fazer um bom 
sanduíche.

 O autor da série, Doug-
las Adams, teve a ideia origi-
nal para a história enquanto 
mochilava pela Europa de-
pendendo de seu Guia do 
Mochileiro para a Europa, e 
desejou imaginativamente 
olhando para as estrelas 

bêbado em algum campo ab-
erto na Áustria, que alguém 
lhe escrevesse um guia para 
mochilar para qualquer lugar 
do universo. Em sua peripé-
cias pela galáxia, o protago-
nista Arthur Dent frequente-
mente recorre ao fruto dessa 
ideia, o Guia do Mochileiro 
das Galáxias, o livro que dá 
nome à série e que, dentro 
do universo da história, “to-
mou o lugar da Enciclopédia 
Galáctica como repositório 
padrão de todo conheci-
mento e sabedoria, por duas 
importantes razões: em pri-
meiro lugar, é ligeiramente 
mais barato, e em segundo 
tem as palavras ‘NÃO ENTRE 
EM PÂNICO’ impressas em le-
tras amigáveis e garrafais em 
sua capa.”

Originalmente uma 
série de rádio inglesa, O Guia 
foi eventualmente publicado 
em cinco livros, entre 1979 
e 1992: O Guia do Mochil-
eiro das Galáxias (1979), O 
Restaurante no Fim do Uni-
verso (1980), A Vida, O Uni-
verso e Tudo Mais (1982), Até 
Mais, e Obrigado Pelos Peix-
es! (1984) e Praticamente In-
ofensiva (1992).

 Repletos de histórias 
absurdas e imaginativas 
(como a busca pela Pergunta 
Fundamental da Vida, do Uni-
verso e Tudo Mais), personal-
idades excêntricas (como o 
homem que internou o mun-
do em um hospício), lugares 
exóticos (como o Restaurante 
no Fim do Universo) e tecno-
logias alienígenas fantasio-

samente divertidas (como o 
Gerador de Improbabilidade 
Infinita e dispositivos de ex-
ecução baseados em pães 
de ló), os cinco livros que 
compõe a coleção do Guia 
te prendem não apenas pelo 
enredo, mas pelos maneiris-
mos de descrição e narração 
empregados pelo autor, que 
tornam a leitura cômica e 
divertida sem um único mo-
mento de tédio, e fornecem 
ótimo combustível para risa-
das e para a imaginação.

 Eu li O Guia do Mochil-
eiro das Galáxias pela primei-
ra vez em 2010, no início do 
Ensino “Fodamental” II, e ain-
da é a minha série de livros 
favorita. Chegando ao mun-
do no início dos anos 80, não 
é surpresa que O Guia tenha 
inspirado incontáveis outros 
autores de ficção científica, 
pesquisadores, cientistas e 
estudantes de engenharia 
pelo mundo todo, marcando 
presença e impacto cultural 
até hoje, desde conceitos de 
niilismo positivista presentes 
na mídia moderna, até à 
frase “Don’t Panic!”, que Elon 
Musk gravou no porta-luvas 
de seu carro antes de lançá-
lo a órbita. É uma leitura es-
sencial para qualquer fã de 
comédia ou ficção científica, 
ou qualquer fã de fantasia em 
geral.

André Queiroz Rosin
Engenharia de Materiais/

Metalúrgica
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Prepare-se! Em menos 
de um mês, o CMR se trans-
formará em uma fan fest in-
formal da FIFA e será a sua 
casa durante antes e depois 
das aulas. Com uma televisão 
que só liga quando quer e co-
mentaristas tão bons quan-
to um shot de Baianinha de 
coco, você não pensará duas 
vezes e se juntará à popula-
ção além-tejiana para acom-
panhar o maior evento do 
planeta.

Dando continuidade 
à série iniciada na edição de 
abril do Jornal Dois Martelos, 
você acompanha, a seguir, 
um breve resumo das dez úl-
timas Copas do Mundo dispu-
tadas: de 1978 a 2014. Com 
o intuito de causar nostalgia 
e ansiedade aos fãs de fute-
bol, esta matéria também é 
destinada a você que conhe-
ce pouco sobre a história do 
torneio e tem interesse em 

aprender a respeito do es-
porte mais popular do Brasil. 
Divirta-se!

1978
Local: Argentina
Campeã: Argentina
Artilheiro: Mario Kempes 
(Argentina) - 6 gols

Como você já deve ter 
percebido pelos dados aci-
ma, só deu Argentina. Sediou 
a Copa, foi campeã e teve, no 
craque Mario Kempes, o arti-
lheiro do torneio. Parece que 
tudo estava ótimo para os an-
fitriões, certo? Errado. Muito 
errado, aliás. Em 1978, o país 
vivia uma ditadura militar 
sanguinária e enfrentava gra-
ves problemas econômicos. 
Por mais que os comandan-
tes tenham tentado usar o 
campeonato como forma de 
distrair o povo argentino dos 

problemas, era nítida a fal-
ta de infraestrutura no país, 
decorrente do contexto polí-
tico-econômico. Mas, apesar 
da ditadura, o título argenti-
no fora conquistado de for-
ma limpa? Há controvérsias. 
Uma série de acontecimentos 
suspeitos favoreceu o time 
da casa, como deslocamen-
tos muito menores entre os 
jogos do que os adversários. 
E o episódio mais marcante, 
tido por alguns como o maior 
escândalo da história das Co-
pas, envolveu justamente o 
Brasil. A Copa de 78 tinha um 
formato diferente da atual e, 
na fase que antecedia a final, 
eram formados dois grupos 
de quatro seleções cada, em 
que a melhor classificada de 
cada grupo iria à final. O Bra-
sil caiu no grupo da Argenti-
na, o clássico entre os dois 
terminou em 0x0 e, na última 

Contagem regressiva - Parte 2

Cafú erguendo a taça da Copa do Mundo de 2002.
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rodada a situação era a se-
guinte: a Argentina precisava 
vencer o Peru - que tinha uma 
excelente geração e não era 
um adversário fácil - para em-
patar com o Brasil em pontos, 
mas só o ultrapassaria se ven-
cesse por uma diferença igual 
ou superior a quatro gols. No 
intervalo do confronto, o pla-
car era de 2x0. Então, teria 
ocorrido uma amigável visita 
do general Videla, militar pre-
sidente da Argentina, ao ves-
tiário dos atletas peruanos. 
Depois desse encontro nada 
suspeito, a Argentina execu-
tou um verdadeiro passeio 
sobre os peruanos e venceu 
por incríveis 6x0, classifican-
do-se para a final. No jogo do 
título, enfrentou a Holanda, 
que disputava sua segunda fi-
nal seguida. E como em 1974, 
o excelente time holandês 
fracassou na final contra os 
anfitriões. Dessa vez, passou 
mais perto do título: colocou 
uma bola na trave aos 45 do 
segundo tempo, quando o 
jogo estava empatado. Na 
prorrogação, a Argentina fez 
3x1 e levou o título, que será 
sempre acompanhado por 
uma mancha enorme.

1982
Local: Espanha
Campeã: Itália
Artilheiro: Paolo Rossi (Itália) 
- 6 gols

Apesar de ser penta-
campeão, o Brasil tem al-
gumas histórias tristes em 
Copas do Mundo. Além do 

Maracanazo, em 50, e do fa-
tídico 7x1 no último mundial, 
a derrota em 82 talvez tenha 
sido a mais lamentada pelo 
povo brasileiro. O motivo de 
tamanha decepção foi a qua-
lidade do time: tinha craques 
em quase todas as posições 
e vinha jogando bonito, en-
cantando o mundo todo. Fal-
cão, Cerezo, Zico e Sócrates 
formavam um dos melhores 
quartetos de meio-campo de 
todos os tempos. Leandro, 
Luizinho, Oscar e Júnior eram 
uma linha defensiva sólida e, 
ao mesmo tempo, muito téc-
nica. Comandados por Telê 
Santana, os brasileiros pare-
ciam  estar no caminho cer-
to para o título, com direito 
a uma vitória tranquila por 
3x1 sobre a Argentina. Veio o 
confronto contra a Itália, se-
leção que vinha mal na Copa 
até então, apesar de ter um 
bom time. O Brasil precisava 
apenas de um empate para se 
classificar à semi-final. Come-
ça o jogo, e logo sai um gol de 
Paolo Rossi para a Itália. Tudo 
certo, o Brasil vai recuperar. 
Sócrates empata com um 
belo gol! A virada é questão 
de tempo. Paolo Rossi marca 
mais um… Tudo bem, o Brasil 
vai buscar o empate de novo. 
Demorou, mas aconteceu: 
Falcão iguala o placar com um 
golaço - essa seleção só sabia 
fazer gol bonito! Agora sim, a 
virada é questão de tempo, 
e o empate já era um resul-
tado favorável… Gol de Paolo 
Rossi. 3x2 para a Itália, três 
gols daquele que se tornava 
o maior carrasco da seleção 
brasileira na história das Co-
pas. Com 15 minutos restan-

tes, o Brasil não teve forças 
para empatar de novo. O país 
inteiro ficou incrédulo quan-
do o juiz apitou pela última 
vez e decretou a eliminação 
do Brasil. Como uma seleção 
tão boa podia ser eliminada 
antes da semi-final? Não ti-
nha jeito, o título que parecia 
certo estava perdido. A Itá-
lia, embalada por essa vitó-
ria histórica, chegou à final e 
bateu a Alemanha Ocidental 
por 3x1, sagrando-se tricam-
peã do mundo na Copa que 
jamais será esquecida pelos 
brasileiros.

1986
Local: México
Campeã: Argentina
Artilheiro: Gary Lineker (In-
glaterra) - 6 gols

Novamente comanda-
da por Telê Santana, a seleção 
brasileira não conseguiu re-
petir o encanto que provoca-
ra com o time mágico de 82. 
Tudo bem, desde que venha 
o título… Não veio. É verdade 
que o Brasil venceu todos os 
seus jogos até as oitavas-de-
-final, mas caiu nas quartas, 
contra a França, nos pênal-
tis. Apesar de contar com o 
craque Careca em seu auge, 
o time tinha jogadores como 
Sócrates, Falcão e Zico já en-
velhecidos, sem conseguir re-
produzir o futebol encantador 
de outros tempos. A Argenti-
na, por outro lado, ia muito 
bem: comandada em campo 
por ninguém menos que Die-
go Armando Maradona, tinha 
outros excelentes jogadores 
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como Valdano e Burruchaga. 
Nas quartas-de-final, fez um 
dos jogos mais icônicos da 
história das Copas, batendo a 
Inglaterra por 2x1: Maradona 
abriu o placar com La Mano 
de Dios, o famosíssimo gol de 
mão que não foi anulado, e 
demorou apenas quatro mi-
nutos para fazer história de 
novo, marcando o chamado 
Gol do Século, em que par-
tiu do meio-campo e driblou 
seis jogadores ingleses antes 
de empurrar para as redes. 
Na final, os argentinos bate-
ram a Alemanha Ocidental, 
que também tinha um ótimo 
time, por 3x2, em um jogo es-
petacular. A Copa de 86 é, até 
hoje, o último título mundial 
do país, que tem em Messi a 
esperança de um tricampeo-
nato na Rússia.

1990
Local: Itália
Campeã: Alemanha Ociden-
tal
Artilheiro: Salvatore Schillaci 
(Itália) - 6 gols

Pela terceira Copa con-
secutiva, a Alemanha Ociden-
tal chegou à final. Nas duas 
anteriores, foi derrotada. Es-
tava na hora de ganhar! E o 
título veio com vitória sobre 
a Argentina por 1x0, gol de 
Brehme, aos 40 do segun-
do tempo. O craque Lothar 
Matthäus conduziu à glória 
o time que, apesar da queda 
do Muro de Berlim em 89, 
ainda seguia a divisão polí-
tico-territorial estabelecida, 
sendo formado apenas por 

jogadores do lado oeste da 
Alemanha. E o Brasil? Infe-
lizmente, esta Copa foi bas-
tante decepcionante para os 
brasileiros. Após uma campa-
nha com 100% de aproveita-
mento na fase de grupos, a 
seleção comandada pelo téc-
nico Lazaroni enfrentou, nas 
oitavas-de-final, a Argentina. 
Os hermanos, apesar de ain-
da terem Maradona no time, 
vinham de uma primeira fase 
irregular, com apenas uma 
vitória e um empate em três 
jogos. Com isso, imaginava-se 
que o Brasil tinha totais con-
dições de se classificar. Mas, 
aos 35 do segundo tempo, 
Maradona fez bela jogada e 
entregou para Caniggia, que 
marcou o gol da vitória por 
1x0, lance que é um dos mais 
lamentados pelos brasileiros 
até hoje. Com a eliminação, o 
Brasil completava seu quinto 
mundial seguido sem ir se-
quer à final.

1994
Local: Estados Unidos
Campeão: Brasil
Artilheiro: Hristo Stoichkov 
(Bulgária) e Oleg Salenko 
(Rússia) - 7 gols

Determinada a encer-
rar a longa série de insuces-
sos em Copas do Mundo, a 
seleção brasileira apresentou 
ao mundo um futebol pouco 
encantador, mas eficiente. A 
dupla de ataque formada por 
Romário e Bebeto demons-
trou grande entrosamento e 
conduziu o Brasil ao seu tetra-

campeonato, com boas doses 
de emoção. Nas quartas, um 
3x2 maluco sobre a Holanda, 
em que o Brasil abriu 2x0, 
levou o empate e retomou a 
vantagem com um golaço de 
falta de Branco - lance clássi-
co em que Romário se con-
torce para desviar da bola, 
que vinha na direção de suas 
costas. Na semi, uma vitória 
magra por 1x0 em cima da 
Suécia, gol de Romário - sem-
pre ele! E na final, o jogo mais 
nervoso de todos: 0x0 contra 
a Itália e a decisão seria nos 
pênaltis. O craque da Itália 
era Roberto Baggio, e caiu 
justamente sobre ele a maior 
das responsabilidades: se 
perdesse a cobrança, o Brasil 
era campeão. O italiano ba-
teu por cima do gol, momen-
to que ficou eternizado na 
mente de todos os brasilei-
ros, e confirmou o título bra-
sileiro. Galvão Bueno gritava 
“É TETRA” a plenos pulmões, 
abraçado com Pelé e Arnaldo 
Cezar Coelho, pulando como 
se não houvesse amanhã. 24 
anos depois do tri em 70, o 
Brasil podia, finalmente, co-
memorar de novo.

1998
Local: França
Campeã: França
Artilheiro: Davor Suker (Croá-
cia) - 6 gols

A primeira Copa a con-
tar com 32 países participan-
tes teve um desfecho melan-
cólico para o Brasil. Após uma 
campanha tranquila na fase 
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de grupos - apesar da derro-
ta para a Noruega - o Brasil 
goleou o Chile nas oitavas e 
venceu a Dinamarca de vira-
da nas quartas, confirmando 
o favoritismo que lhe era atri-
buído por conta da Copa an-
terior. Na semi, o duelo com-
plicadíssimo contra a Holanda 
acabou indo para os pênaltis, 
e foi aí que Taffarel se consa-
grou. O goleiro gaúcho pegou 
dois pênaltis e deu origem 
ao famoso grito de Galvão 
Bueno: “SAI QUE É SUA, TA-
FFAREL!”. Mas a anfitriã Fran-
ça também tinha um bom 
time, apesar de não possuir 
um ataque muito confiável, e 
chegou à final aos trancos e 
barrancos, tendo conquista-
do na prorrogação a vaga nas 
quartas e nos pênaltis o lugar 
na semi. A final prometia ser 
um grande espetáculo, seria 
o confronto entre os grandes 
favoritos e os donos da casa… 
Mas o título já começou a 
ser perdido pelos brasileiros 
fora de campo. Horas antes 
da partida, circulava a notícia 
de que Ronaldo Fenômeno, o 
grande destaque da seleção 
brasileira no torneio, teria 
sofrido uma convulsão e não 
poderia entrar em campo. 
Edmundo seria o seu substi-
tuto, e a escalação divulgada 
pelo técnico Zagallo estava de 
acordo com isso. Mas, miste-
riosamente, quem entrou em 
campo foi Ronaldo! Em meio 
a toda essa polêmica, o ata-
cante fez um péssimo jogo e 
a seleção brasileira levou um 
passeio dos franceses: 3x0, 
com dois gols de cabeça de 
Zinedine Zidane. Até hoje, 

o episódio da convulsão ca-
rece de esclarecimentos e o 
próprio Ronaldo diz não se 
lembrar exatamente do que 
aconteceu. Infelizmente, a 
única certeza que restou aos 
brasileiros foi a vergonhosa 
derrota.

2002
Local: Coreia do Sul / Japão
Campeão: Brasil
Artilheiro: Ronaldo (Brasil) - 
8 gols

Primeira Copa do Mun-
do sediada por dois países. 
Hora da redenção! Ronaldo 
não precisava apenas se re-
dimir do misterioso escânda-
lo da final de 98, mas tinha, 
também, um grande desafio: 
mostrar que estava recupe-
rado da lesão gravíssima que 
sofrera no joelho, dois anos 
antes. Este problema provo-
cou seu afastamento dos gra-
mados por mais de um ano, 
e um tempo tão grande sem 
jogar é extremamente preju-
dicial a qualquer atleta, so-
bretudo àqueles que, como 
Ronaldo, dependem muito 
de suas capacidades físicas. O 
Brasil, comandado pelo técni-
co Felipão, já chegava à Ásia 
com problemas: apesar da 
fortíssima pressão popular, 
Romário não havia sido con-
vocado, causando enorme 
desconfiança do povo bra-
sileiro sobre as chances de 
êxito da seleção na compe-
tição. Para piorar, o volante 
Emerson sofreu uma lesão às 
vésperas da Copa e deu lugar 
no time a Kléberson, do Atlé-

tico-PR, fato que não era vis-
to com bons olhos Brasil afo-
ra. Mas, dentro de campo, a 
história foi bem diferente: al-
gumas vitórias convincentes, 
outras com um tanto de sorte 
- Ronaldinho Gaúcho classi-
ficou o Brasil para as quartas 
com um gol de falta totalmen-
te acidental - e a vaga para a 
final estava conquistada após 
vitória por 1x0 sobre uma sur-
peendente Turquia - que viria a 
enfrentar a mais surpreendente 
ainda Coreia do Sul na dispu-
ta pelo terceiro lugar. O título 
seria decidido contra a Alema-
nha, e dessa vez Ronaldo es-
tava ótimo: vinha fazendo uma 
excelente Copa, mostrando a 
todos que estava recuperado 
da lesão e que faria de tudo 
para apagar a imagem de 98. A 
final foi vencida de forma con-
vincente: 2x0, com dois gols de 
Ronaldo e domínio da partida 
por parte dos brasileiros. A ima-
gem de Cafu levantando a taça 
é a lembrança mais antiga de 
muitos dos nascidos em mea-
dos dos anos 90, como este 
que vos escreve.
2006
Local: Alemanha
Campeã: Itália
Artilheiro: Miroslav Klose 
(Alemanha) - 5 gols

Mais uma vez, o Brasil 
tinha um excelente time no 
papel e não conseguiu o tí-
tulo. Mesma situação de 82? 
Não. Muito diferente. Em 82, 
a seleção era ótima em teo-
ria, jogou de acordo com as 
expectativas e a eliminação 
contra a Itália foi uma fatali-
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dade. Em 06, porém, a quali-
dade da equipe nunca chegou 
a sair do papel. O “quadrado 
mágico” formado por Kaká, 
Ronaldinho, Ronaldo e Adria-
no falhou miseravelmente: 
Kaká teve apenas lampejos 
de bom futebol, Ronaldinho 
era o atual melhor do mundo 
e não chegou perto de jogar 
a esse nível, e a dupla de ata-
que mostrou pouca mobilida-
de, tornando o time lento e 
pouco perigoso. Talvez o úni-
co ponto positivo do torneio 
para os brasileiros tenha sido 
o gol de Ronaldo contra Gana, 
que o tornou o maior artilhei-
ro da história das Copas - até 
que fosse ultrapassado por 
Klose, em 2014, no fatídico 
7x1. A eliminação veio nas 
quartas, contra a França: 1x0, 
gol marcado por Henry no fa-
moso lance em que Roberto 
Carlos abaixa para arrumar 
seu meião e deixa Henry livre 
para marcar, após cobrança 
de falta de Zidane. Falando 
em Zidane, a final desta Copa 
contra a Itália marcou sua 
melancólica despedida dos 
gramados: um jogo truncado 
que terminou em 1x1 e foi 
para a prorrogação, momen-
to em que aconteceria um 
dos episódios mais lamentá-
veis da história do torneio. 
O zagueiro italiano Matera-
zzi provocou Zidane, que se 
irritou e deu uma cabeçada 
no peito do adversário. Não 
teve jeito: cartão vermelho 
na hora. Do vestiário, Zidane 
viu sua seleção ser derrotada 
nos pênaltis. Fim de carreira 
muito triste para o craque 
francês, mas a Itália não esta-
va nem aí e celebrou seu te-

tracampeonato.

2010
Local: África do Sul
Campeã: Espanha
Artilheiros: Diego Forlán 
(Uruguai), Wesley Sneijder 
(Holanda), Thomas Müller 
(Alemanha) e David Villa (Es-
panha) - 5 gols

Se a Copa de 2002 foi a 
primeira sediada em territó-
rios asiáticos, em 2010 foi a 
vez da África entrar no mapa 
da FIFA. A Espanha era consi-
derada favorita por conta do 
título da Eurocopa de 2008, 
conquistado com proprie-
dade. Jogadores como Xavi, 
Iniesta, Villa e Torres torna-
vam a Espanha uma grande 
candidata ao título. E não deu 
outra: mesmo sofrendo para 
passar da fase de grupos, os 
espanhóis despacharam to-
dos os adversários, inclusive 
uma forte Alemanha na se-
mi-final, e conquistaram sua 
primeira Copa do Mundo. A 
final só foi decidida após 116 
minutos de futebol, com o 
histórico gol de Andrés Inies-
ta a quatro minutos do fim da 
prorrogação, que confirmou 
a vitória por 1x0 sobre a Ho-
landa. Título merecido para 
um país que já sofria fortes 
influências do Barcelona de 
Pep Guardiola, com seu estilo 
encantador de posse de bola 
e controle do jogo. O Brasil, 
por sua vez, não encantou 
ninguém: comandado por 
Dunga, técnico totalmente 
inventado pela CBF, o time 
não fez jogos ruins, mas foi 

derrotado nas quartas pela 
Holanda, em uma partida 
completamente atrapalha-
da de jogadores como Felipe 
Melo e Júlio César. Fosse ou-
tro o treinador, talvez o povo 
brasileiro tivesse tido mais 
esperanças. Mas o título fi-
cou, sem dúvida nenhuma, 
em boas mãos.

2014
Local: Brasil
Campeã: Alemanha
Artilheiros: James Rodríguez 
(Colômbia) - 6 gols

Ah, a Copa de 2014… 
Que época maravilhosa! O 
brasileiro era feliz e sabia 
disso. Fora de campo, festas 
com os gringos e um clima de 
paz e amor como há muito 
tempo não se via em terras 
tupiniquins. Dentro das qua-
tro linhas, esperava-se que 
Neymar conduzisse a seleção 
à glória, no embalo da tor-
cida e da conquista da Copa 
das Confederações em 2012. 
Felipão era o escolhido e ti-
nha a missão de repetir 2002. 
Tudo certo para a festa! Tinha 
como dar errado? Tinha… 
E deu mais errado do que o 
brasileiro mais pessimista 
poderia ter imaginado. Após 
duas vitórias e um empate na 
fase de grupos. o Brasil preci-
sou dos pênaltis para eliminar 
o Chile nas oitavas e sofreu 
para virar sobre a Colômbia 
nas quartas. Mas tudo bem! 
O que importava eram as 
classificações. O grande pro-
blema era a lesão de Neymar, 
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ocorrida após entrada crimi-
nosa do colombiano Zúñiga. 
Felipão escolheu Bernard 
como substituto do grande 
craque brasileiro. Existia uma 
pequena diferença de nível 
entre Neymar e Bernard? 
Sim, mas nada poderia tirar 
o hexa do Brasil! Na semi, o 
jogo mais difícil até então: a 
temida Alemanha, comanda-
da pelo técnico Joachim Löw 
desde a Copa de 2010. É des-
necessário descrever e tragé-
dia que aconteceu, porque 
todos se lembram e isso tor-
naria este parágrafo eterno. 
Felipão descreveu o inciden-
te como um mero “apagão” 
- ou seriam sete apagões? 
- e se comportou com uma 
prepotência enorme após o 
resultado, arranhando a ima-
gem de ídolo que construíra 
em 2002. Os mais otimistas 
diziam que o 7x1 provocaria 
mudanças radicais no fute-
bol brasileiro, e vemos, qua-

tro anos depois, que isso 
não aconteceu. Na estrutura 
da CBF, nada mudou: sai um 
ladrão do comando e entra 
outro. A final seria disputada 
entre Alemanha e Argentina, 
criando um enorme dilema: 
por um lado, seria trágico ver 
os argentinos vencendo uma 
Copa em território brasileiro; 
por outro, nunca uma seleção 
europeia havia sido campeã 
em terras sul-americanas. 
Veio a quebra do tabu, mas 
apenas na prorrogação: Ma-
rio Götze marcou um lindo 
gol e decretou a vitória por 
1x0 sobre os hermanos. Po-
rém, a derrota da Argentina 
não era suficiente para deixar 
qualquer brasileiro contente. 
O clima de festa deu lugar a 
um sentimento de choque e 
incredulidade, escancarando 
a fragilidade da estrutura do 
futebol brasileiro e o descaso 
de quem o comanda.

Pelo menos dentro de 
campo, 2018 é um ano de 
recuperação. Mesmo que 
o Brasil não seja campeão, 
o time comandado por Tite 
promete apresentar um fute-
bol melhor e mais consisten-
te do que se viu nas últimas 
Copas.

O CMR será o seu maior 
parceiro de 14/06 a 15/07: 
além dos sofás e da televisão, 
haverá um bolão estururado 
minuciosamente por uma se-
leta comissão organizadora. 
Aproveite os dias maravilho-
sos que estão por vir e lem-
bre-se: as matérias são ofe-
recidas todos os anos, mas a 
Copa só voltará em 2022.

Victor Castro
Engenharia de Materiais

Caça ao Rêgo
Vamos treinar aí, galera? As respostas estarão na próxima edição, mas se quiser saber 

as lógicas que levaram a elas, fale com o Caio.

1) Quem ganharia entre um 115 e um 169 na comida havaiana da moda do meu francês? 
Definitivamente o 185.
2) Sou vazia por dentro. 
3) Atenção onde senta. O córrego afogou Rúbens em Carajás. 

Respostas da edição anterior: 1 – Placa vermelha na travessa 1; 2 – Hortamar (IO);3 – Biblio-
teca IQ; 4 – Bandejão da Física; 5 – Cabelereiro do CRUSP; 6 – Placa de apenas ciclista na Raia; 
7 – CAP (ECA); 8 – Praça dos pássaros. 
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1) Se o Dinei, Champs, 
Paulão e Caio se 
fundissem, qual se-
ria o nome da fu-
são?

•	 Dinei: Camel azul
•	 Madruga: Noinhamon
•	 Conan: Mestre Splinter
•	 Julia: Maior cagada da 

história da humanidade
•	 Capiau: Benito piorado
•	 Champs: Deus
•	 Felipe: Gerson
•	 Jun: Triunvirato + 1

2) Veteranos, como 
sobreviver ao             
InterUSP?

•	 Dinei: Fume uma quan-
tidade pornográfica de 
c1garro e outras coisas 
para balancear o á1cool

•	 Coruja: Quem falou que 
tem que sobreviver?

•	 Madruga: Não fique só-
brio pra não perceber o 
seu estado deplorável

•	 Conan: Não morrendo
•	 Julia: Quando eu desco-

brir te conto
•	 Capiau: Ficando bem 

quentinho e protegido 
em casa

•	 Champs: Hidratação! Aci-
ma de tudo, seu corpo é 
um templo

•	 Tutu: Se eu não morrer 
nesse eu conto.

•	 Felipe: C0rote tem tudo 
que você precisa para so-
breviver

3) Se o CMR tivesse 
um lanche na linha 
“Lanches da Copa” 
do McDonalds, que 
lanche seria essa? E 
em qual dia ele se-
ria vendido?

•	 Dinei: McSalgado, um 
hambúrguer sabor salga-
do de escarola. Seria ven-
dido em dias de semana. 
Menos quinta.

•	 Coruja: Não sei o nome, 
mas seria de quarta-feira 
meus bacanos

•	 Madruga: Eu odeio o Mc-
Donald’s com todas as mi-
nhas forças

•	 Conan: McC1garroCafé, 
todos os dias na hora do 
almoço

•	 Julia: Lanche é o c4ralho, 
bora beber!

•	 Champs: McRêgo toda se-
gunda, dia mais cu da se-
mana

•	 Tutu: McLarica Feliz. Todo 
dia, porque né...

•	 André Rosin: MAC2166 
- vendido a semana toda 
até sábado 23h55

Alan Borges Oliveira
Engenharia de Materiais/ 

Metalúrgica

FAQ 76

CONVITE A TODOS
Tem interesse em escrever? Em demonstrar 
seus sentimentos ou simplesmente publicar 

informações que acha pertinentes?
Nossas portas estão abertas para todos!

Venha para o Dois Martelos!



Dois Martelos São Paulo, Maio de 2018

19

JOGOS CLÁSSICOS

DOWN
1. O personagem principal foi baseado em Peter Pan, da Disney.
2. A suposta influência no nome do jogo vem de um grupo de resistência da Nicaragua, 
na década de 80. O grupo atuou na Revolução Sandinista.
3. A segunda geração da franquia teria sua cidade inicial chamada de Silent Hills. Na 
mesma época (1999), entretanto, o jogo de terror Silent Hill foi lançado para PS1 e o 
nome teve que ser mudado.
4. Lançado em 1985. As nuvens e arbustos possuem o mesmo desenho.
5. No aniversário de 30 anos de seu lançamento, o jogo foi colocado na página inicial do 
Google. O prejuízo por conta de funcionários que jogavam, ao invés de trabalhar, foi de 
R$300 milhões.
7. O nono jogo lançado em sua franquia teve, supostamente, a trilha sonora feita por 
Michael Jackson.

ACROSS
6. Castelos reais, e com aspecto de terror, já foram usados como base para as capas dos 
jogos. Também foi lançada uma série na Netflix que leva o nome da obra.
8. Os consoles da época não suportavam o formato original do personagem principal, 
então sua versão final não apresentou os membros.
9. A primeira namorada do personagem principal foi baseada na atriz Pamela Anderson. 
Ele também foi criado com base no Sonic e no Demônio da Tasmânia.


