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“Você faz cada pergunta esdrúxula!”
(Francisco C.Nart)
“Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele
conduz somente até onde os outros já foram.”(Graham Bell)
“Sou otimista. Mas meu otimismo é de combate. Consiste em dizer que o que nós faremos da Terra depende de
nossa energia em lutar pelo homem.” (Linus Pauling)
O que nos cria problemas não é o que não sabemos,
mas aquilo que sabemos com certeza que não é verdade .
(Mark Twain)
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PRÓLOGO
Quando terminei minha dissertação de mestrado em 2002, eu
me encontrava numa situação curiosa: tinha bolsa garantida, mas
estava sem orientador. Acho que faz parte da minha natureza, quero
dizer, não consigo permanecer por muito tempo num mesmo lugar, no
mesmo assunto. Foi quando o conheci. Na verdade em 2000, quando
ele foi meu professor de Termodinâmica Avançada. Já naquela época
ele me pareceu um professor diferenciado, alguém que sabia o que
dizia dentro e fora da sala de aula. Para mim, sua característica mais
marcante era a objetividade. Informalmente falando, era um homem
aparentemente tímido, mas inquieto intelectualmente, com aquele
andar rápido e determinado característico das pessoas que tem pouco
tempo a perder. Seus olhos continham uma mistura de pressa contida
numa aparente tranqüilidade. Ele tinha pressa, mas não apressava
ninguém.
Não posso dizer que fomos grandes amigos. Não por culpa dele,
é claro, porque sempre esteve bem disposto a interagir com seus
alunos e comigo não foi diferente. Acontece que sou alguém mais
distante, que pouco se envolve com os colegas de trabalho. Se nesses
anos de doutorado conversamos 15 vezes foi muito. Explico melhor.

Ele trabalhava com assuntos convencionais, mais especificamente
eletrocatálise, que eu chamava de convencional, e ele aceitava isso
muito bem. Convencional porque ele trabalhava com metais de
transição, amplamente utilizado em eletrocatálise heterogênea.
Trabalhei aproximadamente 2 anos aprendendo o convencional, ou
seja, eletrocatálise com metais de transição, até perceber que aquilo
não daria o progresso que eu estava procurando. Era necessário
procurar

caminhos

alternativos.

Primeiramente

comecei

com

membrana de célula a combustível, mas logo percebi que o caminho
mais acertado era tentar contornar os problemas dos catalisadores em
células a combustível, como o envenenamento por CO e o fato desses
catalisadores serem feitos de metais escassos na natureza.
Cronologicamente falando, quando comecei a pensar nesse
assunto, eu só tinha mais 1 ano e 4 meses de bolsa. Não pensei duas
vezes. Abandonei meu projeto de doutorado que foi traçado no início,
lá em 2002, para abraçar algo novo. Sair dos metais de transição para
algum material mais barato, de fácil aquisição e que funcionasse como
catalisador. Estaria preparado?
Confesso que ele não recebeu com entusiasmo a minha decisão.
Lembro-me como se fosse hoje, ele falando na sua sala que se a

minha idéia fosse boa, com certeza alguém já teria feito antes, sem
contar o pouco tempo que teria para realizar os experimentos.
Respondi que iríamos começar fazendo cálculos teóricos para
comprovar se a minha idéia funcionaria ou não. Se funcionasse, então
eu continuaria nesse assunto. Caso contrário, voltaria para o
calabouço - aquele lugar onde as idéias estão cristalizadas - o meu
plano original de trabalho.
Ele percebeu que eu não voltaria a trabalhar no meu plano de
doutorado original e, como é dito no mundo do boxe, jogou a toalha.
“Eu não tenho capacidade de orientar você, eu não sei nada sobre
esse assunto”, foram suas palavras. Respondi: “Então somos dois.
Vamos aprender juntos”. Seus olhos brilharam. Ali ele retomou o
fôlego e comprou minha idéia. Ele gostava dos desafios.
Daí a conhecer o Prof. Albérico da Química Quântica foi um pulo.
Ele prontamente acolheu minha idéia e com o auxílio valoroso do
Chicão, fomos moldando a tese que você tem em mãos. Tese que ele
não leu.
Voltando um pouco no tempo, lembro-me que tive sinusite.
Fiquei em casa e mandei para ele, por e-mail, minha qualificação. Ele
ligou para minha casa e conversamos, por, no máximo, três minutos.

Os três últimos minutos que me foram dados (talvez) para me despedir
dele. Disse-me que iria entregar a qualificação na secretaria, que
estava exausto, com muita dor de cabeça e que seria melhor que eu
me qualificasse na segunda metade de outubro (2006) porque ele
estaria livre a partir desse período. Agradeci e desliguei o telefone.
Engraçado....Como fazemos planos sem sabermos o dia de amanhã.
Fiquei sabendo no domingo. Acho que fui o último a saber.
Alguém me avisou por telefone, mas não pude acreditar. Os nomes
das vítimas saíram na televisão, mas foi na Internet, na página da
empresa aérea GOL, que encontrei seu nome: Francisco Nardt. Era
ele, apesar do erro no sobrenome.
A tese que você tem em mãos é dedicada também a eles, aos
Professores com P maiúsculo, tão difícil de achar, pois são corajosos,
honestos e comprometidos em formar seus alunos.
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