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PITTSBURGH – PENNSYLVANIA – EUA 

Com todas as consultas de avaliação 

agendadas, finalmente, chegou o dia para irmos para 

Pittsburgh. Bruno me ajudou a reservar um hotel e 

comprar bilhetes de avião para nós quatro. Em meados 

de julho de 2005, chegamos em Pittsburgh, uma bela 

cidade no sudoeste da Pensilvânia. Ficamos no Hotel 

Wyndham em um bairro chamado Oakland, que é o 

coração do complexo acadêmico e médico da cidade. O 

Hospital Infantil ficava apenas um quarteirão de distância 

do nosso hotel e o centro da cidade ficava a poucos 

quilômetros  de distância. 

Embora fosse verão, o tempo de férias 

dos americanos, as ruas de Oakland estavam 

surpreendentemente movimentadas. Podíamos ver 

alguns estudantes, alguns médicos e outros 

trabalhadores da área de saúde vestidos com suas batas 

brancas ou em macacões hospitalares e outros vestindo 

camisas pretas e amarelas com todas carregando um 

símbolo estranho com três estrelas coloridas, assim 

como um escudo e, variando o estilo dos transeuntes, 

tambem era fácil ver outros vestindo suéteres de manga 

comprida com um pinguim enorme desenhado no centro 

da camisa; mais tarde, eu descobri que este pinguim é o 

mascote do time profissional de hockey da cidade. Com 

tudo isso, eu de cara gostei de Oakland, pois parecia um 

lugar ativo e de gente simpática. 

Saber sobre Pittsburgh foi uma das 

minhas aulas de inglês, pois, eu gostaria de estar um 

pouco familiarizado com a cidade. No interessante 
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estudo sobre esta incrível cidade, eu aprendi que 

Pittsburgh é conhecida como a cidade do aço porque era 

o eixo histórico do ferro e da indústria do aço dos EUA.  

Re-estruturada, Pittsburgh é hoje 

mundialmente conhecida por suas instalações médicas. 

O primeiro transplante fígado do mundo foi realizado 

com sucesso em Pittsburgh. Também, foi na cidade do 

aço que o primeiro transplante simultâneo de fígado, 

coração e rins foi feito. Além disso, o Instituto de 

Robótica da Carnegie Mellon University, criado para 

conduzir pesquisa básica e aplicada em tecnologia 

robótica para aplicações industriais e sociais, foi o 

primeiro de seu tipo no mundo. 

No mundo alimentício, o Big Mac, que 

se tornaria o sanduíche principal da cadeia de 

restaurantes de “fast food” McDonalds, foi "inventado" 

em Pittsburgh por um proprietário do restaurante 

conhecido como Jim Delligatti, e no seu lançamento, o 

sanduíche foi comercializado em três retaurantes 

McDonalds em Pittsburgh em 1967. Em 1968, tornou-se 

o “carro chefe” em menus do McDonalds em todo o país. 

O Dr. David Strickler, um farmacêutico, fez a primeira 

banana split também em Pittsburgh. 

Na história do esporte, Pittsburgh 

também é honrada nos EUA, pois, o primeiro jogo de 

beisebol “World Series” foi jogado aqui em 1903 e, 

Pittsburgh em 1961 foi a cidade que construiu o primeiro 

ginásio com cúpula retrátil no mundo.  

No mundo das telecomunicações, em 2 

de novembro de 1920, a estação de rádio KDKA de 

Pittsburgh se tornou a primeira rádio comercial de ondas 
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curtas do mundo e ainda hoje funciona como um marco 

histórico para os americanos. 

Falando sobre beleza, a paisagem única 

de Pittsburgh me encantou. A cidade cresceu entre três 

rios, colinas e vales. Encontrar um terreno plano em 

qualquer lugar não é uma tarefa fácil. A arquitetura única 

de Pittsburgh é incrementada com 446 pontes e, 

Pittsburgh também é conhecida como a "cidade das 

pontes", tendo a maior quantidade de pontes 

sustentadas por colunas do mundo, batendo inclusive 

Veneza na Itália. O projeto original de muitas dessas 

pontes de aço melhoram a vista da já fascinante cidade. 

Vindo do aeroporto em direção à cidade você se depara 

com uma vista inesquecível. Ao sair da escuridão do 

túnel Fort Pitt, um dos vários túneis da cidade,  

Pittsburgh acolhe os seus visitantes com uma vista de 

tirar o fôlego assim que nos deparamos com o  centro da 

cidade e o encontro dos seus três rios. 

Estas são apenas algumas das razões 

pelas quais Pittsburgh detém um status importante nos 

EUA. Ainda mais significativo para mim, Pittsburgh me 

ajudou a mudar a ideia que eu tinha sobre o povo 

americano. Eu vim para os EUA com o conceito de que 

todos os americanos eram frios e arrogantes. E, eu acho 

que isso é o que a maioria dos brasileiros pensa. Mas 

mesmo não podendo falar a língua deles muito bem, a 

maioria das pessoas pareciam ser amigáveis. Minha 

primeira impressão foi muito positiva sobre esta cidade 

fantástica. 

Logo, logo, eu fiquei sabendo porque as 

cores preto e amarelo eram tão dominantes nesta 
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cidade, os chapéus estranhos, as roupas extravagantes, e 

mesmo alguns de seus carros eram sempre cobertos de 

preto e amarelo ou quando não, carregavam apenas 

aquele símbolo esquisito com três estrelas coloridas! Eu 

tinha ouvido falar de futebol americano, mas não sabia 

nada sobre esse esporte, exceto que para mim, parecia 

ser um jogo brutal. No entanto, quando eu vim a 

conhecer este esporte de perto, eu imediatamente 

tornei-me um viciado expectador. Em 2006, o Pittsburgh 

Steelers  (os Jogadores Aço de Pittsburgh) venceram o 

campeonato principal conhecido como “Super Bowl” XL, 

sendo sem dúvida, a vitória mais importante em 

qualquer esporte profissional dos EUA. Eu levei algum 

crédito pessoal por trazer sorte para o Pittsburgh 

Steelers na temporada 2005/2006, pois, quando cheguei 

aqui,  eu imediatamente fiz parte da nação de Steelers. O 

futebol americano é agora o esporte que eu mais gosto e 

Pittsburgh é uma cidade que eu amo. 


