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D
esde criança sou fis-
surado por balões. Na 
quadra junina, o pai 
nos levava ao Aterro 

do Flamengo e nós nos es-
baldávamos, soltando pe-
quenos balões artesanais 
que ganhavam altura len-
tamente, iluminando o céu 
escuro das noites de julho. 
O processo era lento e cuida-
doso. Primeiro, desdobráva-
mos o papel de seda, moldá-
vamos o arame macio, e por 
último, segurávamos o ba-
lão, enquanto o pai acendia 
a bucha. Quando o ar ficava 
quente o suficiente para in-
flá-lo, ele subia cambaleante. 
Parte deles, graças a direção 
do vento, se perdiam pelas 

quebradas da Baía de Gua-
nabara. Muitos se incendia-
vam no caminho. Jamais 
esqueci esse programa feito 
a três – eu, ele e minha irmã 
Denise. A mãe era contra e 
condenava veementemente 
a soltura de fogos (exceto os 
inofensivos estalinhos), pior 
ainda os “perigosos” balões, 
que caíam em poucos minu-
tos, assim que a diminuta 
bucha feita de pano embe-
bido em terebentina e cera 
prensada se extinguia.  

Anos depois, namorei 
uma guria que morava no 
subúrbio de Vila da Penha, 
aprazível bairro densamente 
habitado por baloeiros. Ape-
sar do perigo, naquele tempo 

ainda não era proibido soltar 
balões. O fato é que só caí 
nas boas graças da família 
quando deixei-me aliciar e 
fazer parte da comunidade 
baloeira, cujo comando per-
tencia ao meu virtual sogro. 
Confeccionar, montar, soltar 
e acompanhar o voo de um 
balão de verdade, não é ta-
refa para amadores, é coisa 
para profissional. Acabei re-
pensando meus atos depois 
de correr atrás de dezenas 
de balões quando eles esta-
vam prestes a cair murchos 
e semidestruídos. E como 
diziam meus amigos de Bo-
tafogo: “trata de arrumar 
uma namorada pelas redon-
dezas”. Eles tinham razão. A 

pequena era jeitosa, a família 
complicada, e eu era obriga-
do a pegar dois ônibus para 
roubar beijinhos e amassos. 
Com o término do namoro, 

lá se foi a promissora profis-
são de aprendiz a baloeiro.

Décadas se passaram e 
eu alimentando o sonho de 
embarcar num balão de ver-
dade. Até que surgiu  a opor-
tunidade na distante e bela 

Capadócia. Esqueci de dizer 
que o medo de altura jamais 
me abandonou. Avaliei os 
prós e os contras, mas não 
consegui tomar a decisão. 
Soltar balão é uma coisa, em-
barcar num balão gigantesco 
é outra. Para não ser rotulado 
de frouxo – até uma velhinha 
de 85 anos subiu numa boa – 
tomei coragem, entrei no ces-
to e seja o que Deus quiser! 
Ao ver o medo estampado 
no meu olhar, o balonista me 
entregou um objeto azulado. 
Enfiei-o às pressas no bolso, 
enquanto ele ganhava altura.

A Capadócia é famosa por 
suas formações rochosas 
pontiagudas, e suaves cor-
rentes de ar, lugar perfeito 
para a prática do balonismo. 
Ao sobrevoar as montanhas, 
é possível vislumbrar a di-
versidade geográfica da Ca-

padócia. Destaque para as 
exóticas chaminés-de-fada, 
que de tão finas dão medo 
de ficar perto delas. Há tam-
bém uma incrível formação 
geológica que se assemelha 
à superfície lunar. O piloto 
passava raspando nos picos 
esbranquiçados, dava rasan-
tes nas cidadelas, além de 
fazer parte do surreal balé 
de dezenas de balões multi-
coloridos voando lado a lado. 
Após uma hora, descemos 
suavemente no vale.

Só aí lembrei do regalo 
ofertado pelo balonista. Um 
legítimo - “olho de turco” - 
talismã conhecido por dar 
sorte, espantar frouxura e 
afastar mau olhado.
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MANGUEIROSAMENTE

Uma hora de conversa no vi-
deocast “Mangueirosamente” 
foi pouco para Ismaelino Pinto 
no episódio com o fotógrafo 
paraense Luiz Braga. O artista 
renomado faz um passeio pela 
trajetória na fotografia e, para 
a surpresa de muitos, ele in-
gressou no universo da escrita 
da luz de forma despretensio-
sa. O episódio é liberado hoje, 
15, a partir das 19h no Lib Play.
A conversa gira em torno de 
como Luiz Braga se trans-
formou no fotógrafo que é, 
sendo que um fato curioso é 
que ele diz que não imaginava 
exercer a função de forma 
profissional, pois tudo ocorreu 
de modo natural e as opor-
tunidades surgiram. Durante 
o bate-papo, Luiz recorda da 
primeira câmera fotográfica 
que ganhou ainda criança e de 
como tudo foi fluindo.
O ingresso na fotografia 
ocorreu de fato quando Luiz 
já estava na faculdade de 
Arquitetura, pois começaram 
a surgir alguns trabalhos publi-
citários e ele enxergou, na oca-
sião, a oportunidade de ganhar 
dinheiro. Toda a conversa do 
videocast é apoiada de inúme-
ras imagens que retratam as 
várias fases do fotógrafo. “Ele 
mostra o momento em que fa-
zia fotos dos amigos e da famí-

lia, depois a fase da fotografia 
publicitária, depois o momento 
em que ele registra a Ama-
zônia a partir de um olhar de 
quem mora na Amazônia e por 
aí vai”, diz Ismaelino.
É uma conversa rica em 
conteúdo e em detalhes que 
marcam várias épocas. Para 
Ismaelino, uma hora de con-
versa foi pouco para abordar a 
trajetória do fotógrafo. “A con-
versa com o Luiz flui de uma 
forma muito boa, pois ele tem 
muitas e boas histórias para 
contar. É possível fazer outros 
episódios para completar esse 
bate-papo”, completa o apre-
sentador do videocast.
Luiz Braga desenvolve sua 
obra como uma espécie de 
diário fotográfico da paisagem 
e da vida amazônica, com foco 
especial na apreensão da vida 
cotidiana e simbólica de seus 
habitantes, bem como nos 
contrastes e nas interseções 
entre a paisagem natural, hu-
mana e arquitetônica.
Até 1981, Luiz fotografou 
principalmente em preto e 
branco, mas, em 1982, inte-
grou o projeto Visualidade 
Popular na Amazônia, pro-
movido pela Funarte, que o 
levou a registrar a Amazô-
nia e explorar a fotografia 
colorida. Desse projeto saiu 
a série “A Margem do Olhar”, 
obra que lhe rendeu o prêmio 
Marc Ferrez de 1988.

Uma conversa 
com o mestre da luz

Ismaelino Pinto e Luiz Braga: entrevista  
que renderia outros programas
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novo episódio 
do videocast

U
ma A mazôn ia 
contemporânea, 
sinestésica, ances-
tral, feminina e pe-

riférica foi apresentada 
ontem, 14, em uma cole-
tiva de imprensa na Casa 
do Saulo, no Museu do 
Amanhã, centro do Rio 
de Janeiro (RJ). A equipe 
da Redação Integrada de 
O Liberal acompanhou 
com exclusividade e foi 
o único veículo do Norte 
do país no lançamento da 
NAVE, uma aparelhagem 
construída pelo artesão 
João do Som, que faz par-
te da programação fruto 
da parceria da Natura 
com o Rock In Rio, para 
apresentar uma experi-
ência multissensorial na 
cidade do Rock.

O projeto tem curado-
ria e direção artística de 
Roberta Carvalho, ceno-
grafia de Daniela Tho-
mas, argumento de Karla 
Martins e direção musical 
de Aíla. A proposta é apro-
ximar o público de uma 

Amazônia contemporâ-
nea e real, conta Roberta 
Carvalho. “Não é fácil fa-
zer o que está sendo feito 
e o que está sendo feito é 
histórico. Temos uma ins-
talação imersiva de 360 
graus. De artistas desta 
Amazônia brasileira, ar-
tistas do Norte. Na ponta 
temos um barco-apare-
lhagem”, destacou Rober-
ta que também explicou 
ao público o significado 
da aparelhagem sonora.

A música conecta as 
pessoas e as regiões, diz 
Aíla, responsável por 
apresentar um line-up de 
artistas não só do Pará, 
mas de outros estados da 
Amazônia brasileira, co-
mo o Acre e Roraima. 

“A Amazônia é plu-
ral, a música brasileira 
é da Amazônia. Temos 
artistas que as pessoas 
conhecem e não sabem 
que são da Amazônia. 
Vamos ter uma aparelha-
gem feita para o Rock in 
Rio, ela está sendo feita lá 
em Marituba, no interior 
do Pará, e vai abrigar DJs. 
Vamos ter apresentações 

inéditas da música. Va-
mos ter a Keila, ícone do 
tecnobrega com Djs do 
Crocodilo, artistas in-
dígenas do Amazonas, 
além de vários encontros 
na nave e apresentações 
virtuais, shows filmados 
em 360 graus. Mestres e 
mestras falando da músi-
ca de tradição na Amazô-
nia”, comentou Aíla.

Este é o segundo ano 
que a NAVE aterrissa na 
cidade do Rock. A pri-
meira vez foi em 2019, na 
última edição do festival. 
O intuito da intervenção 
artística é fazer com que 
os visitantes da cidade 
do rock – estimados em 
100 mil pessoas – perce-
bam a Amazônia para 
além dos estereótipos.

O Rock in Rio Brasil 
2022 acontece nos dias 2, 
3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setem-
bro, no parque Olímpico 
na Barra da Tijuca. Mas, a 
proposta é extrapolar as 
fronteiras e ganhar as ru-
as e as mídias digitais. Pa-
ra que isso fosse possível, 
artistas paraenses fizeram 
intervenções, por meio de 

produções audiovisuais, 
nos principais cartões 
postais do Rio de Janeiro. 
“Eu quero celebrar a co-
-criação dessa NAVE que é 
feminina... Nós queremos 
transbordar a Amazônia. 
Deste lugar tão simbóli-
co. A Natura estabeleceu 
uma relação de confian-
ça e compromisso com 
a Amazônia. A gente se 
relaciona com 40 comuni-
dades, sendo duas indíge-
nas, já preservamos mais 
de 2 milhões de hectares 
de floresta e impactamos 
mais de 8 mil famílias”, 
disse Maria Paula Fonseca, 
diretora Global da Natura 
ao falar sobre a Amazônia.

As projeções estão 
nos principais pontos 
turísticos da cidade 
e foram feitas pelos 
a r t istas pa raenses 
Roberta Carvalho, PV 
Dias e Rafael Bqueer. E 
também por Denilson 
Baniwa e Keila Sanko-
fa, do Amazonas; Yaka 
Huni kuin, do Acre e 
Gabriel Bicho, de Rorai-
ma. (A repórter viajou a 
convite da Natura).

EXCLUSIVO - Instalação imersiva com direito a um barco-aparelhagem construído 
em Marituba abrigará apresentações de artistas da Amazônia durante o festival

NAVE

AMAZÔNIA TERÁ 
destaque no Rock in Rio
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