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Confira a agenda cultural completa
em ecarta.org.br ou 51. 4009.2971.

Refleti muito antes de revelar: também sou usuário de droga. A mais 
traiçoeira. Sim, sou dependente químico, como tantos em nossa época, 
mundo a fora.

Eu aspiro oxigênio. Vulgo ar. Pronto, falei.
Antes de me abrir, pensei primeiro em me tratar. A vergonha me im-

pediu de procurar ajuda. Do ridículo de não ser compreendido ao denun-
ciar esse vício terrível, do qual a sociedade global parece nem tomar 
conhecimento.  Imagine, chegar num AA (Aspiradores Anônimos) e de-
clarar: Hoje fiquei quase 3 minutos sem aspirar ar. E anunciar a meta 
triunfal para a próxima semana: Talvez 4 minutos!

Puizé, aspiro ar desde bebê. Desconfio que minha mãe também con-
sumia doses cavalares de ar durante a gestação. Assim fui contamina-
do. Ainda bem que na maternidade suspeitaram e logo me entubaram.

Vício remoto da espécie, de quando um anfíbio saiu d´água. Dizem 
que hoje já somos mais de 7 bilhões de viciados. Até os animais depen-
dem dessa droga. As plantas preferem gás carbônico.

Qualquer viciado em ar sabe como é inflar os pulmões, a ânsia frené-
tica, incessante, ah, aquela sensação contínua de bem-estar. Vício estú-
pido, sei. Porque é fatal para todos, questão de tempo. Ninguém sai vivo 
desse hábito.

Usamos as narinas no piloto automático, nem pensamos no que fa-
zemos. Tem gente até que respira pela boca, forma ainda mais perigosa 
de ingerir ar, já que a droga leva para dentro de nós micróbios, vírus e 
bactérias. Ar é tão perigoso que certas bactérias o evitam, preferem a 
saudável vida anaeróbica. 

Há casos de gente que tenta permanecer o maior tempo possível sem 
ar. São capazes de mergulho em apneia a grandes profundidades até 
quase estourarem os pulmões. Não se curam, apenas entram no Livro 
Guinness. Alpinistas são outros que sobem a alturas com ar rarefeito e 
lá em cima suportam momentos terríveis de falta de ar. Experimentam 
uma vitória ínfima, só para contar para seus familiares que tentaram 
mas, infelizmente, esse gás maldito que envolve o planeta os venceu 
mais uma vez. Nem o Everest consola.

Taí o problema desse vício: a abundância da substância ao nosso 
redor. Tal fartura impede, pelo menos, o tráfico. Somos viciados em qual-
quer ar: aspiramos no trânsito, em meio a plantações regadas a agrotó-
xicos e ao ar viciado de elevadores e ônibus lotados, recintos fechados.

As autoridades sanitárias nunca tentaram entender tamanha adi-
ção. Saber porque as crises de abstinência são tão dramáticas, às vezes 
poucos segundos.  E mesmo como pacientes terminais, ainda assim nos 
agarramos às máscaras: ar, mais ar, mais, mais! 

E nem o irrespirável clima do país em meio a campanhas políticas 
arrefece o vício. Acho que o ar não será criminalizado.
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VINHO Porto Alegre

Gran Canario, o lançamento de um sonho 
Apresentação: Paulo Umpierre
17/9 | 19h30 | Inscrição: R$ 35,00

A arte do vinho por seus artistas: Casa Marques Pereira
Apresentação: Felipe Marques Pereira, proprietário
5/9 | 19h30 | Inscrição: R$ 35,00

Ar  é  tão  perigoso  que  
certas  bactérias  o evitam,  
preferem  a  saudável
vida anaeróbica
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18/9 – 19h – Inauguração da mostra 
de Patrick Rigon, com curadoria de 
Cézar Prestes
Visitação: Até 21/10, de terça a sexta 
das 10h às 19h, sábados das 10h às 
20h e domingos das 10h às 18h

ARTES VISUAIS

Foto: Patrick Rigon

14/9 – Concerto de acordeons com o Quinteto Persch

SHOWS
Porto Alegre | 18h | entrada franca
1/9 – Fernando Corona Trio

Lajeado | 20h | Sesc (Rua Silva Jardim, 135) | entrada franca

22/9 – Música cigana com 
o grupo Baxtate

Foto: Vasco Ribeiro

CONVERSA DE PROFESSOR
Cidreira | 18h
12/9 – Desenvolvendo uma Cultura Doadora em sala de aula, com Márcia 
do Canto

Sapucaia do Sul | 18h30
18/9 – Práticas pedagógicas na educação infantil, com Queila Almeida 
Vasconcelos

Pinhal
18/9 | 18h – Musicalização na educação infantil, com Patrícia Kebach

Eldorado do Sul
25/9 | 13h30 – A educação e o processo de inclusão da criança com 
deficiência mental, com Ângela Coronel da Rosa

Porto Alegre | 14h
13/9 – O processo da doação de órgãos 
e transplantes, com o médico Spencer 
Camargo, na Procuradoria da República 
no Rio Grande do Sul

CULTURA DOADORA

Foto: Igor Sperotto


