
Barkev – o início de tudo I    FRENTE   

 
                                              

         Meu nome é Barkev. Tenho 9 anos. Estou aqui para falar sobre 
a minha coruja e outras coisas mais. Seu nome é meio estranho – 
ATHENA. É o nome de uma deusa grega.  
 

 
 

         Li em um livro que a coruja é o símbolo da sabedoria. Se a 
minha Athena é sabida eu ainda não sei (ela é novinha!). Só sei que ela 
dorme de dia e à noite dá muito trabalho, pois quer sair para caçar... 
 

 Um dia, lá na escola, eu disse que criava uma coruja. A minha professora, por coincidência, 
também criava, mas eram duas (um casal). Ela ficou tão contente, que falou disso durante quase 
toda a aula. Ao final, me deixou muito confuso quando disse que:  
 

TodoTodoTodoTodos os pássaros s os pássaros s os pássaros s os pássaros são aves. Mas nem todas as aves são pássaros.são aves. Mas nem todas as aves são pássaros.são aves. Mas nem todas as aves são pássaros.são aves. Mas nem todas as aves são pássaros. 
 
 

 

 
 
 
 

VERSO 

       Todos os VERTEBRADOS providos 
de PENAS são aves, inclusive os 
pássaros. Estes, porém, pertencem a 
um grupo zoológico bem 
caracterizado, constituindo a ordem 
Passeriforme. 

 

Dois exemplares de passeriformes 
famosos 

  
 

 
 

 

 

Sabiá 

 

 
 

Canário 

 

 
 
 

 

Algumas AVES parecem ser PÁSSAROS, 
mas não são exatamente... 

 
 

Um exemplar de apodiforme 
 

Beija-flor  

 
             Um exemplar de psitaciforme 

 
Papagaio 
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 Curió   

Canário  

      Depois de entender que Athena era realmente um pássaro, fiquei 
mais tranqüilo. Vou explicar o motivo. Toda vez que eu saía com o meu 
tio Mikael, para visitar seus amigos, eles me perguntavam: 
     

            
      - Você cria algum bicho, meu filho? 
      - Crio sim! Um passarinho. 
      - Um curió?  
      - Não! 
      - Um canarinho? 
      - Também não!  
      - Um sabiá então!! 
      - Não! É uma coruja! 
      - E coruja lá é passarinho, menino?!  
      Eu sabia que eles estavam zombando de mim. Mas da última vez 
que nos encontramos, eu estava mais preparado e disse a eles:   

 A coruja, além de ser uma aveA coruja, além de ser uma aveA coruja, além de ser uma aveA coruja, além de ser uma ave de rapina de rapina de rapina de rapina, é um pá, é um pá, é um pá, é um pássarossarossarossaro de de de de hábitos noturnos. hábitos noturnos. hábitos noturnos. hábitos noturnos.        
 

 

 
 
 

VERSO 

Lendas e fatos... 
 
Os gregos tinham a coruja 
como a ave da sabedoria.  
 
Outros povos, porém, ainda 
hoje acham que ela causa azar.  
 
Além de meter medo em muitas 
pessoas, o seu canto é visto 
como um sinal de mal agouro, 
como se ela vivesse apenas 
para anunciar tragédias... 
 
  

O certo mesmo é que este 
pássaro é muito útil ao homem, 
pois são predadores (animais que 
caçam outros animais). 
 
E a coruja caça justamente o que 
dá prejuízo ao homem: as pragas 
das plantações (os insetos, as 
lagartas, etc.). 
 
E ainda ajuda a controlar a 
população de ratos - na cidade e 
no campo (devorando-os, é 
claro!). 
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      Muitas lições eu tenho aprendido ao cuidar do meu passarinho. 
Aliás, quem vive falando sobre “aprender certas lições” é o meu avô 
Stepan, que não me dá folga!! Principalmente quando eu tento fugir 
da minha primeira obrigação do dia: - limpar o cocô da Athena...  
 

     

 O vô Stepan é um homem de muitas frases. Ele tem sempre uma na ponta da língua: 
 – Não deixe nada fora do lugar!  
 - Tudo tem a sua hora e a hora (de fazer isso ou aquilo) ainda não é agora... 
 E ele repete, repete, sem cansar... Assim eu acabo aprendendo muitas coisas, sabia?       
Mas a frase dele que mais me marcou até hoje foi essa:  
 

O que O que O que O que nósnósnósnós tem tem tem temosososos    a a a a fazer, fazer, fazer, fazer, façamosfaçamosfaçamosfaçamos agora.  agora.  agora.  agora. DEPOISDEPOISDEPOISDEPOIS é  é  é  é um tempo que foge da mão, um tempo que foge da mão, um tempo que foge da mão, um tempo que foge da mão, 
como passarinhocomo passarinhocomo passarinhocomo passarinho de gaiola de gaiola de gaiola de gaiola... ... ... ...         

 

 
 

VERSO 

Fezes de animais e de homens 
podem dar lucro... 

 

- Eta trem fedido, fedorento, 
catinguento é esse tal de cocô!!                
 
Essa frase aí em cima é do Barkev, 
ao limpar os excrementos da sua 
coruja.   
 
Mal sabe ele a importância das 
fezes ou excrementos, o tão 
conhecido cocô, pelo mundo afora!  
 
Quer ver? 
 
As fezes dos animais são usadas 
como adubo (ou esterco, como é 
denominado este tipo de adubo). 

 
Esterco (cocô de vaca utilizado como 

adubo) 

 

 
Biodigestor 

Na China, grande parte das fezes 
humanas é transformada em energia 
(energia elétrica mesmo!).  
 
Eles utilizam um biodigestor, como 
o da figura ao lado. O esterco de 
animais ou as fezes humanas são 
lançadas dentro do equipamento e 
de lá sai dois produtos: o biogás e o 
adubo. 
 
O biogás move os geradores de 
energia ou é usado na cozinha.  
 
Encurtando a conversa, na natureza 
nada se perde, tudo se transforma... 
E o homem quando adquire 
conhecimento, transforma até lixo em 
dinheiro!! 
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 Eu comentei sobre o meu tio Mikael, o meu avô Stepan, mas ainda não apresentei os meus 
pais. Pois chegou a hora.  
 Seus nomes não são muito comuns, pois Seus nomes não são muito comuns, pois Seus nomes não são muito comuns, pois Seus nomes não são muito comuns, pois somossomossomossomos descendentes de  descendentes de  descendentes de  descendentes de 

armênios: armênios: armênios: armênios: AAAARAMRAMRAMRAM    é o é o é o é o meu meu meu meu pai e pai e pai e pai e NNNNAZELIAZELIAZELIAZELI    a a a a minha minha minha minha mãe. mãe. mãe. mãe.     

 

 

 
 Quando eu comecei a estudar, era muito chato ficar dando explicação sobre o nome dos 
meus familiares... Hoje eu já me acostumei. O difícil mesmo é explicar sobre a Armênia, a terra 
dos meus avós...  
 - É uma cidade? É um país? É muito longe daqui? Você já foi passear lá? 

 
Monte Ararat, na Armênia.  
 

Dizem que a 
Arca de Noé foi 
parar no seu 
topo, quando 
baixaram as 
águas do 
Dilúvio... 

   

      O meu avô, então, me ajudou a memorizar esse pequeno texto: 
      A Armênia é um pequeno país, localizado numa região 
montanhosa entre a Europa e a Ásia. Faz fronteira com a 
Turquia, a Geórgia, o Azerbaijão e o Irã. Seu povo é 
trabalhador e hospitaleiro. 
 

 

VERSO 

Os descendentes famosos de 
armênios no Brasil 

 

           Os dois atores abaixo são bem 
conhecidos do grande público, pois atuam 
em novelas da televisão. Seus próprios 
nomes mostram a origem, a herança dos 
seus pais e antepassados armênios.   
 

 

    

Stepan Stepan Stepan Stepan 
NercessianNercessianNercessianNercessian    
 

 

    

Aracy Aracy Aracy Aracy 
BalabanianBalabanianBalabanianBalabanian    

        

Nossos brasões 
 

Aprendi hoje, de verdade! 
 

        O brasão é um desenho criado 
para identificar indivíduos, famílias, 
clãs, cidades, regiões e nações. 
        O brasão do Brasil é este aí: 
 

 
 
        Vocês já o conheciam? Aliás, que 
data é essa (15 de novembro?) 

       O da Armênia, muito bonito, é este: 
 

 
 
       E finalmente, o do nosso Estado: 
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 Eu apresentei quase toda a minha família. Faltaram os meus irmãos, que são apenas três (o 
apenas fica por conta do meu pai, que por ele mais uma “meia dúzia de meninos” seria bem-vinda).  
 Seus nomes Seus nomes Seus nomes Seus nomes também são também são também são também são diferentesdiferentesdiferentesdiferentes. São dois meninos . São dois meninos . São dois meninos . São dois meninos ----    Atom    eeee    Nazar    

e uma menina e uma menina e uma menina e uma menina ---- a a a a    Lucin. . . . Eu sou o mais novo, o caçula..Eu sou o mais novo, o caçula..Eu sou o mais novo, o caçula..Eu sou o mais novo, o caçula... . . .  

 

 

 
 O nome da minha coruja é grego e não armênio. Sabem por quê? É que o esposo da minha 
tia (irmã do meu pai), o tio Egeu, nasceu na Grécia. E um dia, passeando em casa, ele me mostrou 
um livro de nomes de bebês (em grego!). Depois de ouvir muitos nomes engraçados e esquisitos, 
achei bonito o de Athena e o escolhi. 
 

 

      Tio Egeu mora em uma cidadezinha chamada Chuí, no Rio Grande 
do Sul, na fronteira com o Uruguai. Lá fica o famoso “Arroio do 
Chuí”, um dos pontos extremos do Brasil.  
     

 

      E eu fiquei sem saber o que era o tal do “arroio” durante uns 
bons dias, pois meu tio não terminou a conversa e foi pescar... 

  
VERSO 

A cidade do tio Egeu 
 

         No mapa pequeno, no canto esquerdo inferior, 
nós vemos o mapa do Brasil e em destaque o mapa 
da terra dos gaúchos! No mapa maior, do Rio 
Grande do Sul, vemos também em destaque, lá na 
pontinha de baixo, a cidade de Chuí. 
 

 
       Aqui nós podemos ver o arroio Chuí, este pequeno rio, 
desaguando no Oceano Atlântico. Mais ao fundo, vemos o farol, que 
guia os navegantes. Do lado direito temos parte da cidade de Chuí.           

Foto:  
Margi Moss 
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         Tio Egeu voltou da pescaria com o meu pai, no Rio Cautário, no 
Vale do Guaporé. Eles fazem pesca esportiva. Pescam e devolvem o 
peixe para o rio. Alguns acham isso meio esquisito. E você? 
         – Voltamos com quilos de fotografia, disseram brincando...  
 
 

 
 

         Eu, na verdade, estava querendo mesmo era saber o que é um 
“arroio”. E arroio, para minha decepção, era simplesmente “pequeno 
rio, córrego, ribeirão, riacho, igarapé”... Santa ignorância a minha!! 
         E a conversa naquele dia se resumiu em rios, peixes e pássaros. 
Eu não sabia, mas meu tio era um biólogo e especialista em pássaros! 

 Desejando conseguir uma consulta de graça, busquei Athena, que estava dormindo e pedi 
para ele ver se a saúde dela estava perfeita... E de novo aprendi uma lição, pois andei 
confundindo as profissões. Eis o que tio Egeu me disse, com toda a calma do mundo: 
    ---- Os biólogos estudam os  Os biólogos estudam os  Os biólogos estudam os  Os biólogos estudam os seres vivos seres vivos seres vivos seres vivos (os os os os animaisanimaisanimaisanimais também! também! também! também!). Mas as doenças . Mas as doenças . Mas as doenças . Mas as doenças 

dos bichos dos bichos dos bichos dos bichos é comé comé comé com os veterinários os veterinários os veterinários os veterinários, o, o, o, ossss médico médico médico médicossss dos animais dos animais dos animais dos animais............ 
 

 

 

 
 

VERSO 

Pássaro-símbolo dos países 
 

        Meu avô, que não perde nenhuma 
oportunidade de falar sobre a sua 
Armênia, aproveitou a conversa sobre os 
pássaros para apresentar o grou (grus 

grus), considerado pássaro-símbolo do 
seu país.  
       E trouxe dois desenhos para que o 
conhecêssemos. 

 
       Anote aí: o grou é uma ave 
migratória e os bandos voam numa 
formação em V, como os gansos. 

A nossa majestade, o sabiá... 

 
Sabiá-laranjeira, pássaro-símbolo do Brasil  

 
         O sabiá foi o escolhido entre 
quase 2.000 espécies como nosso 
pássaro-símbolo. Os ornitólogos 
(estudiosos dos pássaros) não se 
entenderam completamente. Alguns 
achavam que a ararajuba deveria 
representar o país (ela tem as cores 
verde e amarela); outros desejavam o 
tucano como símbolo... 
        E você, qual escolheria?  

   Os outros concorrentes 
 

 
      Ararajuba  
 

 
       Tucano 
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 Quando meu pai e seus amigos voltam de uma pescaria as conversas lá em casa giram em 
torno das façanhas dos pescadores:  
 - Aquele sim era valente!! Um tucunaré de uns vinte quilos que quase arrastou o barco... 
 - Isso não foi nada!! Eu demorei quase duas horas para arrancar o dourado da água... 
    E minha mãeE minha mãeE minha mãeE minha mãe,,,,    brincando, brincando, brincando, brincando, diz: diz: diz: diz: ”Eles se divertem Eles se divertem Eles se divertem Eles se divertem por lá, por lá, por lá, por lá, sozinhossozinhossozinhossozinhos,,,,    eeee    
ainda somos ainda somos ainda somos ainda somos obrigadosobrigadosobrigadosobrigados, depois, , depois, , depois, , depois, a ouvir mentiraa ouvir mentiraa ouvir mentiraa ouvir mentirassss de pescador... de pescador... de pescador... de pescador... ”  

 

 
 Nessa hora meu pai, que já revelou as fotos, coloca todas na mesa e diz:  
 - Aqui está aqui a prova!! Eu posso aumentar um pouquinho o peso dos peixes (pois não levo 
balança), mas que eu não minto, isso eu não faço nunca...!  
 
 

Tucunaré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Eu acredito que o meu pai não mente – apenas inventa, exagera 
um pouco...  
      Mas uma coisa é certa – meu pai é machista. Quem diz isso é a 
Lucin, minha irmã, a mais velha de todos nós: 
      - Eles vão pescar e nunca me levam! Dizem que o 
ambiente não é apropriado para mulheres... Isso é Um 
absurdo! Em pleno século XXI e temos que ficar em casa. Na 
hora de limpar e fritar peixe eles se lembram de nós...  

 

VERSO 

Histórias de pesca, mentiras de 
pescador... 

PEIXE DIFÍCIL 
Certo dia, dois pescadores encontraram-se 
para uma prosa e um deles resolveu contar 
a dificuldade que teve de tirar um peixe 
d´água... 
- Cumpadi! Cê num sabe como foi difícil 
tirar o peixe d´água, ontem... quando o 
bicho fisgou, a puxada foi tão forte, que não 
consegui puxar sozinho... então, amarrei a 
linha em meu cavalo e nada de tirar o 
bichão... amarrei o cavalo na pickup, e lá 
vai força, puxa o cavalo com o peixe... e 
ai!!!!! Nada do bichão sair... então resorvi 
amarrar a pickup no trem que estava 
passando no momento, o trem puxou a 
pickup, que puxou o cavalo e que puxou o 
peixe... 
- Eta, só assim que você conseguiu... 
- Bem, o peixe não consegui tirar não, mas 
que acabei entortando o rio... Ah! isso eu 
consegui!!!  
Colaboração de Josemberg Lino de Souza - 
São Paulo - SP 

 

O do lampião aceso e o peixe para lá 
de dois metros  
 

Isso é verdade!! 
Um pescador do norte da Tailândia capturou 

um peixe-gato de tamanho recorde, com 
239 quilos, e o comeu, informou nesta 

quarta-feira o WWF e a National Geographic 
Society.  

O enorme peixe-gato, considerado o maior 
peixe de água doce já encontrado, foi 
pescado no Rio Mekong, onde há a maior 
quantidade de espécies de peixes grandes 
em todos os rios do mundo.        

 
 
Mas para dizerem que isso também é 
mentira de pescador, vocês podem ver isso 
com os próprios olhos no endereço:  
http://www.picarelli.com.br/clipping/clip30062005.htm 
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 Nessa última pescaria, no entanto, a conversa mudou um pouco de rumo. O tio Egeu trouxe 
também uns quilos de fotografia de pássaros e de quelônios.  
 - Quelônios, tio? E isso morde? – perguntei brincando. 
 - Só quando fecham a boca... – respondeu, também fazendo graça.  
 Como o tio Egeu não perde uma oportunidade de dar uma aula de biologia, conforme diz 
meu irmão Atom, ele explicou:     
    ---- Os quelônios são os que todos conhecem como  Os quelônios são os que todos conhecem como  Os quelônios são os que todos conhecem como  Os quelônios são os que todos conhecem como tartarugatartarugatartarugatartaruga ou cágado ou cágado ou cágado ou cágado. . . . 
MasMasMasMas, por incrível que pareça, por incrível que pareça, por incrível que pareça, por incrível que pareça, estes a, estes a, estes a, estes animais pertencem à classe dos nimais pertencem à classe dos nimais pertencem à classe dos nimais pertencem à classe dos répteisrépteisrépteisrépteis.   .   .   .    

 

 
 - Répteis? Mas os répteis não são as cobras?  
 - Os jacarés, as tartarugas, as serpentes, as iguanas, os lagartos pertencem a uma classe, 
a reptília, por isso são répteis...  
 

Tracajá 

 
 

Da classe dos répteis, o 
tracajá (primo da tartaruga, 
do jabuti, do cágado) 
pertence à ordem dos 
quelônios. 

      Como eu estava ainda de boca aberta com aquela informação, ele 
puxou um livro que sempre carrega na bolsa e me fez ler um pequeno 
trecho: 
                            Os quelônios são répteis e desenvolveram um sistema de 
proteção que é único entre os vertebrados – a CARAPAÇA. Eles 
habitam os oceanos, rios ou florestas tropicais e estão na 
lista dos maiores répteis do mundo. 

 

VERSO 
 

O Senhor Tracajá 
 
       Também conhecido, entre os 
cientistas, como Podocnemis unifilis, 
o tracajá é protegido no Vale do 
Guaporé, em Rondônia, por um 
projeto de preservação ambiental. 

 

 

Uruakritzé é o nome que os 

índios davam para o Vale do 

Guaporé, “o lugar 

bonito onde somos” 

 
Local onde Vive: América do Sul 
Peso: Cerca de 8 quilos 
Tamanho: 68 centímetros de 
comprimento 
Alimentação: Onívora 

Filo: Cordado 
Sub-Filo: Vertebrado 
Super-Classe: Tetrápodo 
Sub-Classe: Anapsida 
Classe: Répteis 
Ordem: Quelônio 
Família: Podocnemidae 
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            Bem, depois de aprender um pouco sobre os tracajás, 
interessei-me pelos quilos de fotografia de pássaros que o tio Egeu 
mandou revelar. Eu nem sabia que existia um tal de ornitólogo, o 
profissional especializado em pássaros… E o tio Egeu era um desses! 
 

 
 

         Tia Sara, a irmã do meu pai e esposa do tio Egeu, suspirou ao 
ver as fotografias. E disse:  
         - Chegaram os meus concorrentes. Eu agora não verei este 
homem por mais uns três dias!! 

 E naqueles três dias, para alegria do nosso paladar e do nosso estômago, minha mãe e a tia 
Sara não saíram da cozinha, inventando e reinventando as coisas mais gostosas do mundo (pelo 
menos para mim!). Eu pedi logo o meu doce preferido: paralavã. Não sei fazer (só comer!) e os 
ingredientes desse prato armênio não são muito comuns (e são caros!!). Vejam: 

MMMMassa folhadaassa folhadaassa folhadaassa folhada levada ao forno levada ao forno levada ao forno levada ao forno, , , , rechearechearechearecheada com nozes, castanhas e da com nozes, castanhas e da com nozes, castanhas e da com nozes, castanhas e 
regada com melregada com melregada com melregada com mel.  

 
 

 

 
 

VERSO 

Receitas rápidas da boa cozinha 
amazônica 
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         Eu não disse (e ninguém me perguntou!) mas tudo isso 
aconteceu agora, em julho, nas férias. E férias de julho passam 
rápido! Quando a gente vê já está novamente em sala de aula... 

         Eu gosto muito de estudar, dos meus colegas (alguns são 
amigos de verdade) e dos professores. Mas estas últimas férias 
eu não queria que acabasse nunca! Logo agora que eu comecei a 
entender um pouco mais sobre os pássaros...  
         Tio Egeu teve que voltar para o Rio Grande do Sul, pois 
trabalha com educação ambiental nas escolas de lá. Adeus férias!! 

                                        
  

 Acabou a moleza. Agora é estudar e estudar. E além de cuidar da Athena, fiquei com dois 
livros para ler (e fazer resumo, pois o tio Egeu e a tia Sara querem saber mesmo se estou 
entendendo os assuntos).  O livro do tio Egeu é naturalmente sobre...  pássaros! E o livro dela, 
veja só a bomba: um livro de nome comprido e muito sugestivo, segundo a minha mãe:  

O novo homem: cozinha, cuida dos filhos, trabalha fora e ainda O novo homem: cozinha, cuida dos filhos, trabalha fora e ainda O novo homem: cozinha, cuida dos filhos, trabalha fora e ainda O novo homem: cozinha, cuida dos filhos, trabalha fora e ainda 
encontra tempo para namorar e conquistencontra tempo para namorar e conquistencontra tempo para namorar e conquistencontra tempo para namorar e conquistar a esposa todos os dias... ar a esposa todos os dias... ar a esposa todos os dias... ar a esposa todos os dias...  

 

 

 

 Ninguém merece uma tia dessas!!                                                                                  FIM 

VERSO 

       Homens na cozinha... 
 

 

  
 
 
 

Cozinhando... 

Lavando louça... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limpando o chão... 

Cuidando dos filhos...  
 
 
 
 
 
 
 

Conquistando a esposa todos os 
dias... 
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