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Em entrevista publicada no Diário da 
Manhã, jornal goiano referência em notícias 
naquele estado, abordei diversos assuntos 
que estão na pauta do dia, sobre os quais os 

jornalistas gostam de conversar, tais como educação e política. 
Em face à atual situação crítica em que o país se encontra, é natural 

que se questionem especialistas a respeito de soluções. Como secretário 
de Educação do Rio de Janeiro (de 1979 a 1983), acumulei experiências 
que me fazem apostar na gestão do atual ministro Mendonça Filho. A 
tão necessária reforma no Ensino Médio, junto à nova Base Nacional 
Curricular Comum, nos enche de esperanças.

Outro ponto sobre o qual sou bastante questionado em minhas 
palestras pelo Brasil afora é a situação dos cursos de formação do magis-
tério. A tão necessária valorização dos professores é essencial em qual-
quer planejamento administrativo. Sem bons salários não há estímulo 
para seguir a profissão. Faltam vagas a serem preenchidas e é preciso 
permitir que profissionais de notório saber possam dar aulas, enrique-
cendo a graduação. O notório saber não vai tirar a vaga de ninguém, 
apenas incorporando o que está em falta.

Não faltam, em minhas conferências e artigos, sugestões, palpites 
e críticas em relação aos problemas da educação brasileira. Mas a entre-
vista do Diário da Manhã deu ênfase ao assunto sobre o qual mais gosto 
de falar: a Academia Brasileira de Letras.

Fundada no ano de 1897, pelo escritor Machado de Assis e o inte-
lectual Joaquim Nabuco, entre as funções que a ABL desempenha estão 
a manutenção da língua portuguesa e a luta pela preservação dos escri-
tores brasileiros.

A Academia é responsável pela defesa da língua portuguesa e sua 
valorização no conceito nacional. Isso consta no artigo primeiro do 
estatuto. Por isso se fez um acordo de unificação com as outras nações 
lusófonas. Temos que ter uma língua escrita de uma só maneira para 
que a gente possa ter presença na organização das Nações Unidas. O 
fato de a nossa ser o sexto idioma mais falado no mundo nos dá uma 
posição de força na humanidade culta. 

Em recente palestra, o filólogo e acadêmico Evanildo Bechara 
ressaltou a importância do ensino de nossa língua, citando Machado de 
Assis: “Uma boa gramática é antes um serviço a uma língua e a um país.” 
Diante da plateia predominantemente de alunos e professores, Bechara 
criticou o atual ensino da gramática: “A orientação equivocada dos cur-
rículos, com excesso de teorias linguísticas, faz com que docentes saiam 
mal formados e, por sua vez, não saibam realizar um bom trabalho no 
ensino da língua materna.” 

É preciso valorizar a Gramática, além de ensinar os alunos a fazer 
um uso reflexivo e competente dos seus postulados. Hoje, o professor 
conhece a teoria gramatical, mas não conhece a língua. A leitura é como 
um terreno que, se não for cultivado, será improdutivo. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), valorizando o portu-
guês e a matemática, abre uma nova fase na educação brasileira. A edu-
cação brasileira será mais experimental e menos expositiva. As ideias 
são ótimas. Mas não poderão faltar articulação, competência e investi-
mento para transpor o documento normativo, de cerca de 300 páginas, 
para a realidade do nosso sistema de ensino.
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ExpedienteJL

A venda dos livros do escritor Paulo Coelho, no mundo inteiro, é 
um fenômeno quase inacreditável. Ele ultrapassou todos os recordes 
anteriores, deixando para trás autores de muito sucesso, como sempre 
foi o caso de Jorge Amado, por exemplo. O acadêmico Paulo Coelho é a 
capa deste número, com pormenores da sua vida na Suíça (Genebra). 
Neste número, chamamos especial atenção, também, para a matéria 
sobre a educadora Terezinha Saraiva, uma das nossas mais premiadas 
professoras, secretária de Educação do Rio de Janeiro algumas vezes. 
O seu exemplo é dignificante, pois começou a vida dando aulas no 
morro do Salgueiro, na Tijuca, de onde alçou voo para postos de relevo 
na administração pública. Terezinha Saraiva, hoje ligada à Fundação 
Cesgranrio, em postos de assistência social, continua trabalhando com 
idade avançada (mais de 90 anos), sem conhecer qualquer tipo de difi-
culdade. É um exemplo para administradores mais novos, que nós faze-
mos questão de exaltar em nossas páginas.

O Editor.

“Não existe um caminho para a paz; a paz é o caminho.”

John Kenedy

No segundo aniversário do 
Teatro Cesgranrio, o presidente 
da Fundação Cesgranrio, Carlos 
Alberto Serpa.

Em defesa da língua

A r n a l d o  N i s k i e r
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Por Manoela Ferrari

A arte de Tarsila no 
Moma

“Tarsila do Amaral: inventando a arte moderna no Brasil” é o título da 
primeira mostra dedicada a um dos principais nomes do modernismo brasileiro, 
no Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), após vitoriosa temporada no 
prestigioso Instituto de Arte de Chicago (AIC), no fim do ano passado. A exposi-
ção reúne mais de 130 obras, além de cartas, cadernos de rascunho, desenhos, 
fotos e outros documentos raros.

Além de Katja Dominique Rivera, curadora do Instituto de Arte de 
Chicago, a organização da mostra contou com Stephanie D’Alessandro, Karen 
Grimson e Luiz Pérez-Oramas (responsável pela edição de 2012 da Bienal de 
São Paulo), do MoMA. Os três viajaram pelo Brasil e contataram colecionadores 
privados e instituições públicas a fim de montar uma exposição cronológica 
em torno da obra seminal de Tarsila (1886-1973), incluindo a produção na 
época em que ela formou com Anita Malfatti (1889-1964), Oswald de Andrade 
(1890-1954), Mário de Andrade (1893-1945) e Menotti Del Picchia (1892-1988) o 
“Grupo dos Cinco”, vanguarda do modernismo no Brasil.

No segundo andar do museu, pode-se ver, em série, algo raro, como as 
telas “A negra” (1923), “Abaporu” (1928), e “Antropofagia” (1929), obras de origi-
nalidade única dentro do movimento. Para os curadores, Tarsila representa um 
exemplo brilhante das conexões da geografia com a transformação artística, 
sendo quem melhor traduziu visualmente a antropofagia e o desejo de mergu-
lho em um Brasil profundo.

A artista que inventou o Brasil moderno nas telas nem sempre pintou o 
próprio país. Em 1920, Tarsila do Amaral foi morar em Paris. Lá, criou telas som-
brias, com linhas cubistas, inspiradas no movimento artístico que dominava a 
Europa naquela época, convivendo com artistas como o pintor catalão Pablo 
Picasso e o escultor romeno Constantin Brancusi. 

Na volta a São Paulo, junto com a pintora Anita Malfatti e os escritores 
Mário de Andrade, Menotti del Picchia e Oswald de Andrade, organizou a 
Semana de Arte de Moderna de 1922, movimento que revolucionou a nossa 
arte.

Entre as obras expostas no Museu de Arte Moderna de Nova York, está o 
“Abaporu”, o quadro mais famoso de Tarsila do Amaral. Tarsila pintou a tela em 
1928 para dar de presente ao marido, o escritor Oswald de Andrade. O quadro 
acabou virando símbolo do “Manifesto antropofágico”, um movimento cria-
do pelos modernistas que absorvia influências europeias para criar uma arte 
genuinamente brasileira.

“O ‘Abaporu’ condensa a tradição de todos os grandes artistas ocidentais, 
mas é também a figura da modernidade, é também o canibal, um monstro, é 
uma figura assexual, é mulher, é realmente uma figura universal”, diz o curador 
da exposição Luiz Péres-Oramas.

“Abaporu” (Coleção MALBA, Museu de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires). O título do 
quadro mais famoso de Tarsila,  pintado, em 
1928, como presente para o marido, o escritor 
Oswald de Andrade, é formado a partir de duas 
palavras do tupi-guarani, que querem dizer 
“homem que come gente”, tendo inspirado o 
“Manifesto Antropofágico”.

Na primeira mostra dedicada a uma das 
mais importantes artistas brasileiras, no 
MoMA de Nova York, a repórter do JL, 
Manoela Ferrari, confere o sucesso da 
exposição, que traz, na entrada, uma foto 
da artista com a frase: “Eu quero ser a 
pintora do meu país”, declaração firmada 
em carta aos pais, em 19 de abril de 1923. 

A exposição de Tarsila do Amaral reúne 
mais de 130 obras da artista, no Museu 
de Arte Moderna de Nova York (MoMA).

A mostra “Tarsila do Amaral: inventando 
a arte moderna no Brasil” reúne cartas, 
cadernos de rascunho, fotos antigas e 
outros documentos raros.

“Urutu” (1928), Coleção Gilberto 
Chateaubriand, MAM, Rio de 
Janeiro.

“Antropofagia” (1929), óleo sobre tela. Acervo 
da Fundação Jose e Paulina Nemirovsky, em 
comodato com a Pinacoteca do Estado de 
São Paulo.

“Manacá” (1927), Coleção privada, São Paulo.
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O TROPEÇÃO
O INSTITUTO Histórico e 

Geográfico do Distrito Federal 
tem novo presidente: o grande 
jurista Ronaldo Poletti assumiu a 
gestão no biênio 2018-2020.

ENQUANTO avança a recons-
trução do Museu da Língua 
Portuguesa, ações culturais 
e educativas mantêm o acervo 
vivo, com a exposição itinerante 
“A Língua Portuguesa em Nós”, 
que já percorreu Cabo Verde e 
Angola. Em agosto, será a vez de 
Moçambique.

COM MAIS de 300 mil unida-
des até aqui comercializadas, em 
linguagem atualizada, a Bíblia da 
Editora Mundo Cristão tem proje-
tado alcançar números acima de 
500 mil, até o fim de dezembro.

CONSIDERADO autor da primeira
história em quadrinhos divulgada 
no mundo, Monsieur Jabot, em 
1883, o suíço Rodolphe Töpffer 
começou a ter sua obra publicada 
no país pela Sesi-SP Editora.

UM DOS principais nomes 
do surrealismo lusitano, Mário 
Cesariny terá antologia lançada 
pela Editora Chão de Feira, no 
segundo semestre.

HISTÓRIA da Música Brasileira 
em 100 Fotografias vai às livra-
rias até dezembro, através da Ed. 
Bazar do Tempo.

ALÉM DA já tradicional Feira 
Literária, a cidade de Paraty, no lito-
ral sul fluminense, terá, de 22 a 30 
de setembro, o 2º Encontro SESC 
de Cinema de Animação, e, de 20 a 
25 de setembro, o AWA Festival de 
Cultura Negra, relacionado ao Dia 
da Consciência Negra.

JÁ FOI definida a data de 2 de 
outubro para o lançamento da 
biografia da supermodelo Gisele 
Bündchen.

SUCESSO entre os leitores bra-
sileiros em 2017 com Tudo o que 
eu Nunca Contei e, há 30 semanas 
na lista de best-sellers do New 
York Times com Pequenos incên-
dios por toda parte, Celeste Ng 
terá sua obra impressa no Brasil 
pela Ed. Intrínseca, no segundo 
semestre.

MAIS DE quarenta livros pro-
duzidos, no lançamento do 
último, Construindo a Felicidade 
– A ciência de ser feliz aplicado ao 
dia a dia (Ed. Ideias e Letras), a 
mestre em psicologia Maria Tereza 
Maldonado assinala não ser o 
status, muito menos o dinheiro 
os motivos da verdadeira felicida-

antologia no Brasil do poeta Yehuda 
Amichai. Sairá no fim do ano.

Para outubro, a Editora 
Martins Fontes programa lançar 
A Vovó Não se Lembra, do aus-
traliano Paul Russel, cercado de 
ilustrações do também famoso 
Nicky Johnston, último grande 
sucesso mundial entre a petizada.

AUTORA DE O Conto de Bia,
circulando em mais de cem paí-
ses, Margaret Atwood teve con-
trato renovado pela Rocco para 
os outros vinte livros que a edi-
tora mantém em catálogo. E para 
os dois mais recentes mandados 
à publicação: A Penelopia e O
Coração Cai por Último.

UMA DAS principais difusoras 
da literatura russa no Brasil, tra-
dutora da língua e professora da 
USP, Aurora Bernardini terá livro 
publicado pela Editora Kalinka, 
em setembro. Abordam autores e 
temas clássicos soviéticos.

SAIU PELA Editora Contexto, O
Pavilhão dos Padres, de Guillaume 
Zeller, relatando a história de reli-
giosos católicos mortos no campo 
de concentração de Dachau. 
Foram mais de mil, ao todo.

UM DOS expoentes do forma-
lismo russo, Viktor Chklovski, 
teve o livro de memórias Viagem 
Sentimental lançado no Brasil, 
pela Editora 34.

de. Para a autora, construir bons 
relacionamentos e descobrir o 
sentido da própria vida são os 
fatores fundamentais para a feli-
cidade duradoura. 

UMA COLEÇÃO de livros em 
braille é a inovação na área edito-
rial, proposta a cargo do Clube de 
Assinatura Leiturinha. Começa 
com quatro obras enfeixadas 
em título bastante carinhoso e 
simpático: Lendo com os meus 
Dedinhos.

NA PRIMEIRA edição da Paulista 
Cultural, em que os museus da 
tradicional Avenida Bandeirante 
ofereceram, num domingo, 
entrada gratuita, mais de 41 mil 
pessoas marcaram presenças. 
O sucesso alcançado assegura a 
repetição, em 2019.

APÓS permanecer até a pri-
meira semana do mês de abril 
em São Paulo, ficou acertada para 
o dia 12 de outubro, no Centro 
Cultural Banco do Brasil, no Rio, 
a exposição das obras do artista 
americano Jean-Michel Basquiat.

APONTADA como uma das mais 
importantes poetas portuguesas, 
Sophia de Mello Breyner Andresen, 
morta há 14 anos, terá sua obra 
poética completa publicada no 
Brasil pela Editora Tinta da China.

TRAZENDO indicações de exer-
cícios que ajudam a combater 
o estresse e a ansiedade, com 
ilustrações, a Editora Sextante 
lançou A Arte de Respirar, de 
Danny Renmanm, mesmo autor 
do best-seller Atenção Plena.

VOLTADAS para o mundo 
infantil, Simone Sayegh, Bianca 
Antunes e a ilustradora Luisa 
Amoroso criaram, para a Editora 
Pistache, Casacadabra – Cidades 
para brincar.

120 CIDADES de São Paulo 
terão suas ruas, praças e espaços 
públicos movimentados este ano 
pelo Circuito Sesc de Artes. Com 
programação prevendo a circula-
ção de 591 espetáculos de dança, 
circo, música e teatro, voltados 
para todas as idades.

SURGIDA no ano passado, a 
Editora Lago de Histórias traz, 
novamente, ao público o suces-
so Um Cachorro para Maya, de 
Roseana Murray.

PROFESSOR do Departamento 
de Letras Orientais da USP, Moacir 
Amâncio, irá verter para a Editora 
Bazar do Tempo, direto do hebrai-
co para o português, a primeira 

A EDITORA Pequena Zahar lan-
çou Meu Pai, o Grande Pirata,
obra sobre o encontro do mundo 
infantil com o dos adultos, de 
Davide Cali e Maurizio Quarello.

FORAM adquiridos, pela 
Editora Sesi-SP, os direitos sobre a 
obra do escritor mineiro Wander 
Piroli, morto em 2016. Tanto a 
adulta quanto a infantil começam 
a ser lançadas ainda este ano.

POEMAS de Mario Bortolotto, 
reunidos pela Editora Refor-
matório, receberam título bas-
tante curioso: O Pior Lugar que 
Eu Conheço é Dentro da Minha 
Cabeça.

COM TRADUÇÃO de Cecília 
Ciscato e Samuel Titan Jr., a Editora 
34 publica O Homem que Plantava 
Árvores, do francês Jean Giono, que 
registrou a primeira tiragem na 
terra da Torre Eiffel, em 1980.

UMA JORNADA ENTRE DOIS

MUNDOS, de Flávia Savary, com 
ilustrações de Daniel Zamboni, 
foi lançado pela Editora FTD.

ANTES DO carnaval de 2019, 
Haroldo Costa promete fazer che-
gar às livrarias o livro que vem 
elaborando sobre os bastidores 
carnavalescos cariocas, por ele 
acompanhados com rara aten-
ção, através de anos dedicados 
ao ramo.

BrevesJL
por Jonas Rabinovitch

HumorJL
rabinovitch@un.orgmanoela.ferrari@gmail.com
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da
Agressão

“O rapaz foi agredido, pelos assaltantes, de forma cru-
cial.”

A violência é terrível e tem que ser resolvida pelas 
autoridades. Cabe a nós lamentar e escrever corretamente. A 
palavra “crucial” está colocada de maneira inadequada. A pala-
vra adequada é cruciante. Observe:  crucial – que tem forma de 
cruz e, também, difícil, árduo, capital / cruciante – torturante

Frase correta: “O rapaz foi agredido, pelos assaltantes, de forma cruciante.”

Saudade exagerada
“Fazem mais de 15 anos que não vou à cidade em que nasci.” 
A saudade deve ser grande, mas não precisa usar o verbo no plural. O verbo fazer,

no sentido de tempo decorrido, é impessoal (sem sujeito), devendo ser usado só no 
singular. Frase correta: “Faz mais de 15 anos que não vou à cidade em que nasci.”

Reprovação
“A estudante só acertou um ítem da prova.”
Vai acabar sendo reprovada. A palavra item deve ser sempre grafada sem acento, 

pois não há regra que justifique este acento.
Frase correta: “A estudante só acertou um item da prova.”

Mau-gosto
“Luíza não gostou das roupas vermelhas-sangue que sua prima comprou.”
A prima de Joana não ficará elegante usando roupas “vermelhas-sangue”.
A palavra composta formada por um adjetivo (vermelho) e um substantivo

(sangue) é invariável, isto é, não muda em gênero nem em número. Período correto: 
“Luíza não gostou das roupas vermelho-sangue que sua prima comprou.”

Consequência desastrosa
“O rapaz é manco, puxa uma perna depois que sofreu o acidente.”
Muito triste! Mas “puxar uma perna” seria pegá-la com as mãos e arrastá-la.

Quem é manco puxa de uma perna. Período correto: 
“O rapaz é manco, puxa de uma perna depois que sofreu o acidente.”

Sucesso empresarial
“Os lucros da empresa de João treplicaram no ano passado.”
Não acredito! O verbo treplicar não foi usado adequadamente. Observe: 
Treplicar – responder a uma réplica (muito usado no Direito) / triplicar – três 

vezes mais, multiplicar por três. Recordando: As palavras treplicar e triplicar são 
parônimas, isto é, têm forma semelhante e sentido diferente.

Frase correta: “Os lucros da empresa de João triplicaram no ano passado.”

Sem testemunha
“Se a testemunha não depor a favor do réu, ele será condenado.”
Assim, o réu já pode se considerar preso por muito tempo. O verbo depor segue 

a conjugação do verbo pôr, pois é seu derivado. O futuro do subjuntivo do verbo pôr é: 
puser / puseres / puser / pusermos / puserdes / puserem.

Período correto: “Se a testemunha não depuser a favor do réu, ele será condenado.”

Nem tão bonito
“Ó que lindo quadro!”
Duvido um pouco da beleza desse quadro.
O o que inicia esta frase exclamativa é uma interjeição, logo 

está escrito erradamente. O ó (acentuado) é usado nos vocativos, por 
exemplo: “Matheus, ó criatura, tende piedade dos pobres.”

Frase correta: “Oh! Que lindo quadro!”

Interdição justa
“A lanchonete foi interditada, ontem, porque o material usado para fazer os 

sanduíches estava deteriorizado.”
Já deveria ter sido interditada há muito tempo. Não existe a palavra “deteriori-

zado” e nem o verbo “deteriorizar”. A palavra certa é deteriorado, do verbo deteriorar.
Frase correta: “A lanchonete foi interditada, ontem, porque o material usado para 

fazer os sanduíches estava deteriorado.”

Má colocação
“Sônia foi a cesta colocada num concurso, mas só aproveitaram três pessoas.”
Cesta é uma caixa, um recipiente e até um aro de ferro guarnecido com uma rede 

de malha usada nos jogos de basquete.  Nunca uma colocação em um concurso! Veja: 
Cesta e sexta – palavras que têm a mesma pronúncia, porém com significados 

diferentes, são chamadas de homônimas homófonas.
Frase correta: “Sônia foi a sexta colocada num concurso, mas só aproveitaram três 

pessoas.”
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Terezinha Saraiva 

A grande gestão da 
educação 

Arnaldo Niskier: A professora Terezinha Saraiva 
tem as impressões digitais numa série de projetos funda-
mentais da educação brasileira. Foi secretária de Estado 
de Educação e Cultura da Guanabara, secretária Municipal 
de Educação do Rio de Janeiro, mais de uma vez, e hoje 
empresta a sua colaboração à Fundação Cesgranrio. O 
que significa dirigir os projetos sociais da Fundação 
Cesgranrio?

Terezinha Saraiva: Tem sido uma experiência 
muito interessante para mim. Há muitos anos trabalho 
administrando, como gestora, programas estaduais, muni-
cipais e federais, e fui trabalhar na Fundação Cesgranrio, 
onde já tinha estado duas vezes, mas muito rapidamente. 
Entre uma ação e outra da minha vida passei por lá, mas, 
em 2001, fui para lá definitivamente, e o professor Serpa, 
em 2003, resolveu ter  o seu próprio projeto social. Desde 
que foi criada a Cesgranrio, já havia o projeto Bolsas 
de Estudo, um projeto social que existe até hoje e que 
beneficia muitas pessoas, sobretudo pessoas desfavore-
cidas. Mas ele já ajudava desde 2000 algumas ONGs que 
faziam projetos sociais, mas, em 2003, ele resolveu que a 
Cesgranrio deveria ter seu próprio projeto social, até 
porque, no seu estatuto, estão lá as atividades da Cesgranrio: 
educação, cultura e assistência social, e concursos. 
Então, em 2003, começou. E chamou para conceber esse 
projeto uma pessoa muito ligada a mim, meu filho Cláudio 
Saraiva, que vinha de uma grande experiência na área 
social, e ele criou um projeto com muitas diferenças dos 
demais. Primeiro ele foi, durante muito tempo, talvez 
uns três meses, visitar comunidades. O professor Serpa 
escolheu quatro comunidades que ficam no entorno da 
sede da Fundação Cesgranrio, que são: Paula Ramos, Vila 
Santa Alexandrina, Parque de Rebouças e Escadaria, com 
cerca de 2.000 habitantes. E, durante os três meses, ele 
teve vários contatos com a associação de moradores, lide-
ranças locais, e a Cesgranrio, como é uma especialista em 
avaliação, fez uma análise situacional: um questionário 
aplicado, em todas as residências dessas quatro comuni-
dades, ao chefe de família, para conhecer a comunidade, 
os moradores Mas incluiu-se neste questionário uma 
pergunta muito importante: quais eram as ações que eles 
achavam prioritárias. Então, é um projeto que responde 
às demandas. Não foi um projeto imposto, escrito no 
gabinete; isso foi muito importante no projeto. Outro 
diferencial: ele é um projeto supervisionado diariamente. 
Contratamos três universitárias que fazem parte dessa 
equipe e visitam o projeto diariamente, anotam, fazem o 
termo de visita. Temos, assim, uma visão diária de como 
o projeto vai caminhando. Duas mil pessoas moram no 
complexo, mas a Cesgranrio alugou dependências.  Aliás, 
você já esteve nos visitando e nos deu muita alegria nessa 
visita. Alugamos as dependências do Clube Ginástico 
Desportivo, que é conhecido como Clube Alemão, tem 
mais de cem anos, e são excelentes as dependências. Por 
quê? Porque na comunidade não existia nenhum local em 
que se pudesse fazer qualquer atividade. E eram muitas as 
que iríamos fazer.

Arnaldo Niskier: Inclusive atividades esportivas?
Terezinha Saraiva: Sim. E aí, além de outras dife-

renças importantes do projeto, é a avaliação periódica pela 
Cesgranrio. Fizemos 22 avaliações nesses quase 14 anos que 
ele existe. Completa 14 anos no dia 2 de outubro. Todo finan-
ciado integralmente pela Fundação Cesgranrio. Gastamos 
quase 2 milhões por ano, porque fazemos o seguinte (queria 
dizer uma coisa a você): nesse questionário de avaliação, 
havia uma pergunta capital, que é o que eles queriam em 
demandas. E foi exatamente o projeto concebido em cima 
disso. O projeto responde ao que eles queriam. O que eles 

pediram? Regularização da documentação civil: havia 300 
pessoas sem nenhum documento e nós fizemos isso ime-
diatamente. Atendimento a crianças  de 2 a 5 anos: temos 
a brinquedoteca que as atende. Atendimento especial a 
crianças de 6 a adolescentes de 14 visando muito a parte de 
desempenho escolar e também dando a eles oportunidades 
de ocupações para desviá-los da vulnerabilidade.

Arnaldo Niskier: Uma preocupação que é nossa, 
comum, que é a profissionalização. E essa garotada que 
figura nas comunidades em torno da Fundação Ces-
granrio? Essa meninada tem oportunidade de emprego?

Terezinha Saraiva: Tem. Além das atividades 
esportivas, culturais e de lazer, eles pediram qualificação 
profissional. Eles próprios pediram. Então o projeto faz um 
trabalho até conjugado com o CIEE. Encaminhamos aos 
Jovens Aprendizes, a Cesgranrio é que patrocina o projeto 
Apostando no Futuro. Aliás, preciso dizer aqui que acho que 
é uma das meninas dos olhos do Serpa, porque ele dá toda 
atenção ao programa. Tudo o que se pede para o programa 
ele concede, e ele permanentemente é informado do que 
acontece no programa. E a qualificação profissional fazemos 
de duas maneiras: temos um contrato verbal com o Senac 
do Rio de Janeiro e, desde 2012, encaminhamos os jovens 
para lá. Já encaminhamos mais de 80, e, desses, muitos já 
estão empregados. Às vezes, o próprio Senac, no final do 
curso, encaminha. Quando não, procuramos encaminhar. E 
temos também os Jovens Aprendizes, outro convênio. Você 
conhece muito bem o projeto, toma conta dele aqui no Rio 
de Janeiro e com muita competência.

Arnaldo Niskier: O CIEE trabalha com a Fundação 
Roberto Marinho.

Terezinha Saraiva: Exatamente. E então encami-
nhamos os nomes para o CIEE, que envia esses jovens 
para a Cesgranrio como Jovens Aprendizes. Desde 2000 e 
pouco fazemos isso, e o professor Serpa determinou que a 
quantidade de jovens aprendizes que a Cesgranrio deve-
ria contratar seria sempre do projeto. E você não sabe do 
melhor: quatro deles foram tão bem-sucedidos que o Serpa 
contratou-os como funcionários da Cesgranrio. E temos 
outros contratados por vários outros lugares, então temos 
um trabalho muito bom nessa parte de qualificação profis-
sional. No ano passado, fizemos um senso demográfico de 
escolaridade e de trabalho na comunidade e verificamos, 
que em termos de educação, estamos muito bem. Temos o 
reforço escolar, em que ajudamos os alunos que precisam, e 
não perdemos um aluno ao final do ano. Atendemos 80 por 
ano em conjunto com as escolas. É um trabalho conjugado.

Arnaldo Niskier: Por que isso não pode se estender 
a outras comunidades? O Rio está vivendo um momento 
infernal de briga entre as comunidades. Por que não se 
pode estender educação a todas elas?

Terezinha Saraiva:  Veja bem: Cláudio criou esse 
projeto como projeto-piloto, e, antes disso, ele traçou a 
política da Cesgranrio na área de assistência social. Foi 
aprovado pelo Conselho Diretor da Cesgranrio e previa que 
ele poderia ser replicado em outras comunidades. Houve 
algum interesse inicial; procuramos a Secretaria, na época, 
Municipal de Assistência Social, mas não houve interesse 
maior. Algumas apareceram querendo que fizéssemos de 
graça. De graça não era possível, porque é um programa que 
precisa ser apoiado financeiramente. Escolhemos três ONGs 
conhecidas internacionalmente, a OMEP (Organização 
Mundial de Educação Pré-escolar), o Centro de Estudos e 
Atividades São Domingo Sávio e a Sólazer. Elas são encar-
regadas de oferecer as atividades. A Cesgranrio repassa os 
recursos. Por que fizemos isso? Primeiro a Cesgranrio ia ser 
uma avaliadora do projeto e não deveria estar fazendo. O 
olhar dela tinha que ser diferente; era um olhar vertical e não 

um olhar horizontal. E convidamos essas três instituições. 
A OMEP  continua até hoje, depois a AMAR foi substituída 
pela São Domingo Sávio e a XEROX foi substituída pela 
Sólazer. Elas trabalham muito bem. O trabalho é feito con-
jugado com a Coordenadoria. O professor Serpa criou uma 
Coordenadoria de Projetos Sociais, que tenho o prazer de 
coordenar. O projeto poderia tranquilamente ser replicado, 
desde que tivesse a metodologia apropriada, porque veja 
bem: você não pode pegar um projeto que foi bem-sucedido 
em uma comunidade e aplicá-lo exatamente na outra. Não 
pode. Esse é um erro. Eles têm projeto próprio social para 
qualquer comunidade. Mas comunidades têm  interesses 
diferentes, necessidades diferentes.

Arnaldo Niskier: E características diferentes. E a 
falta de atenção a isso é que talvez tenha provocado essa 
confusão em que as comunidades se meteram no Rio de 
Janeiro: umas brigando com as outras, o que é uma pena. 
Professora, a sua vida de educadora é exemplar, é uma coisa 
extraordinária Mas a senhora sempre se preocupou com 
o futuro, aí onde está, fazendo esse trabalho na Fundação 
Cesgranrio, através do projeto Apostando no Futuro. Na 
TVE – TV Educativa, a senhora gravou o programa “Um 
salto para o futuro”. Em horário nobre.

Terezinha Saraiva: Foi o primeiro programa interati-
vo de televisão em horário nobre para professoras. De 1991, 
que foi a primeira edição do programa, até 1995, quando saí 
da TVE, conseguimos capacitar um milhão de professoras 
primárias neste Brasil.

Arnaldo Niskier: A sua preocupação com o futuro é 
uma coisa extraordinária. A senhora está sempre apostan-
do no futuro, “Um salto para o futuro”, foi realizado na TVE 
com grande brilho. Por que esta preocupação tão grande 
com o futuro?

Terezinha Saraiva: Porque acho importante. Veja 
bem: estou praticamente no fim da minha caminhada e 
ainda penso no futuro. Acho muito importante você pre-
parar, você ter a oportunidade de trabalhar com jovens, 
preparando-os para o futuro. Esse programa a que você 
está se referindo foi uma coisa muito boa. Em 1991, logo 
após a ascensão do deputado Collor de Melo para presi-
dente, ele criou um grupo de trabalho na área do Ministério 
da Educação. Eu trabalhava já na TVE como diretora de 
Tecnologia Educacional. 

Arnaldo Niskier: A senhora antes tinha sido do 
Conselho Federal de Educação?

Terezinha Saraiva: Fui dez anos do Conselho 
Federal de Educação, conduzida e reconduzida pelo minis-
tro Passarinho, um grande amigo, e fui também duas vezes 
do Conselho Estadual do Rio de Janeiro. O Conselho Federal 
foi uma casa de estudo para mim, sobretudo na área de 
ensino superior. Tenho o prazer de dizer, e quero repetir 
aqui, que me formei pelo Instituto de Educação no Curso 
Normal. Como entrei logo na área de administração de esco-
la, porque logo fui subdiretora e diretora de escola, e entrou 
o governo Carlos Lacerda, fui assumindo chefia, diretoria 
de departamento e acabei como secretária de Estado. Fui a 
primeira mulher secretária de Educação no Brasil. 

Arnaldo Niskier: E o bom disso é que a senhora 
escreve também toda semana um artigo que se pode ler na 
Folha Dirigida.

Terezinha Saraiva: E você às vezes reproduz esses 
artigos no JORNAL DE LETRAS. Fico muito contente quando 
vejo. 

Arnaldo Niskier: Exatamente. A qualidade é tão 
grande que a gente põe também no JORNAL DE LETRAS com 
muito prazer.

Terezinha Saraiva: Acho que ajuda muito. Quem 
lê escreve de um modo geral bem, e tenho muito interesse 
por essa parte. Agora estou incluindo, no Apostando no 
Futuro, estou voltando a ele, uma oficina de pensar. Acho 
que as pessoas pensam pouco; é preciso pensar. E o apoio 
ao Ensino Médio, fazendo um trabalho literário. Quero ver 
se no fim do ano consigo publicar um livro escrito pelos 
meninos lá da comunidade. Uma oficina literária.

Arnaldo Niskier: Que bom, uma boa ideia, e isso 
atende ao que o pensador, e certamente seu amigo, Célio 
Borja disse uma vez no Conselho Nacional da CNC –  
Confederação Nacional do Comércio. Ele disse: “No Brasil, 
fala-se muito e pensa-se pouco.” A garotada não está pen-
sando como deveria.

Terezinha Saraiva: Sou amiga do Célio Borja desde 
que eu era aluna do Instituto e ele do São José. Depois fomos 
companheiros no governo Carlos Lacerda.

Arnaldo Niskier: Um grande pensador. E com a lem-
brança de um grande educador, colocamos um ponto final 
na entrevista de hoje. Professora, muito obrigado pela sua 
presença.
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Memoráveis parcerias
No caprichado projeto do CD-book 
Memoráveis Parcerias – Cantos de 
Leontina das Dores (2017), de Luiz 

Coronel, o poeta gaúcho reuniu a íntegra de seu trabalho 
como letrista musical, que começou na 2ª Califórnia da 
Canção Nativa, em 1972. No disco, encartado no livro, a 
cantora paraense Fafá de Belém interpreta os 10 cantos da 
principal personagem feminina da obra de Coronel – com 
arranjos orquestrais de Alexandre Ostrovski Jr. e com o maes-
tro Evandro Matté regendo uma orquestra formada por instrumentistas da Ospa e da 
Orquestra Unisinos-Anchieta, além de músicos convidados, como Renato Borghetti. 
Com uma tiragem de dois mil exemplares, este trabalho único e de múltipla desti-
nação teve a coordenação geral da Mecenas Editora. Na fortuna crítica da obra, o 
acadêmico Carlos Nejar afirma: “Longe do pampa, ao ouvir as composições de Luiz 
Coronel e suas parcerias, percebo uma valiosa semelhança entre sua obra e a obra 
de Chico Buarque, este em sua dimensão urbana e universal, aquele regional, no 
melhor significado que a palavra possa conceder. Luiz Coronel é o poeta do pampa 
com a perspectiva do homem de sempre.” Nascido em Bagé, em 16 de julho de 1938, 
o escritor, compositor e publicitário Luiz Coronel é cidadão emérito das cidades de 
Porto Alegre e de Piratini. Com mais de 70 obras, recebeu prêmios no Brasil, Espanha 
e México (Prêmio Nacional de Poesia, MEC-1973, com a obra Mundaréu, com edições 
traduzidas para o inglês e alemão). Desde 1996, publica semanalmente poemas na 
seção Arte & Agenda do jornal Correio do Povo. Em 2011, foi candidato a Patrono da 
57ª Feira do Livro de Porto Alegre. Responsável pela Coleção Dicionários, projeto de 
sua criação para o Grupo Zaffari, atualmente em sua 12º edição.

A Inquisição em Minas Gerais 
No volume 2 da obra A Inquisição em Minas Gerais – Processos 
singulares (Ed. Mauad, X, 2016), a autora Neusa Fernandes 
dá continuidade a um trabalho pioneiro, trazendo à tona um 
dos aspectos menos abordados de nossa história: a atuação 
do Santo Ofício. A obra se concentra na análise de proces-
sos inquisitoriais sofridos pelos cristãos-novos que viveram 
em Minas Gerais, na primeira metade do século XVIII, e nas 
atividades econômicas por eles desenvolvidas, com base nos 
manuscritos originais que se encontram no Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo, em Lisboa. O resultado da determinação 
intelectual da autora mais uma vez surpreenderá o meio aca-
dêmico voltado a essa temática, ao levantar cerca de 900 nomes de cristãos-novos que 
atuaram em Minas Gerais, contrariando expectativas e suposições dos estudiosos. 
Os processos inquisitoriais são indícios comprovadores da perseguição sofrida por 
brasileiros e portugueses de origem judaica, cujas atividades com o ouro, diamantes 
e escravos despertaram a atenção do Tribunal do Santo Ofício, na região mineira, no 
século XVIII.  Neusa Fernandes é presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 
de Janeiro. É doutora e mestre em História Social pela Universidade de São Paulo. Fez 
Pós-doutorado em História da Literatura na Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
e Pós-graduação em História na Universidade de Madri. É graduada em Museologia 
(Unirio) e Pedagogia (Uerj), sendo autora de mais de dez livros publicados sobre 
História e Museologia.

Moto contínuo
Em Moto contínuo (Editora do Carmo, 2017), a autora Verônica 
Marzullo reúne quase 80 poemas ao longo das 104 páginas da 
obra, apresentando experimentações poéticas que fogem 
da mesmice. No prefácio, o professor de Língua Portuguesa 
e Literatura, jornalista, poeta, compositor e escritor Nelson 
Tangerini analisa: “As experimentações que Verônica faz em 
sua escrita retomam a arte poética proposta por Aristóteles 
e os grandes poetas clássicos ou árcades ou parnasianos e 
que foi abandonada pelos poetas do modernismo.” Carioca, 
nascida em 1961, a autora é Analista de Sistemas e Dados. 
Primeira colocada no concurso de poesias da Editora do Carmo, em 2017, com o 
poema “Inatingível”, Verônica Marzullo de Brito foi a segunda colocada no concurso 
de poesias da Casa dos Poetas e da Poesia, em 2016. É também acadêmica na APALA – 
Academia Panamericana de Letras e Artes: Cadeira 19, patrono José Maria de Heredia; 
acadêmica na AMCL – Academia Mundial de Cultura e Literatura: Cadeira 51, patrono 
José Saramago; diretora executiva da ALB-RJ – Seccional Rio de Janeiro da Academia 
de Letras do Brasil; membro da “Casa dos Poetas e da Poesia” e “Poetas del Mundo” 
(Chile). Participou das coletâneas Elos Literários, Imortais da Academia de Letras do 
Brasil, Dez Poetas e Eu, Um Brinde à Poesia, EisFluéncias (Portugal) e Revista Logos
(Portugal).

As criações de Adonias Filho
Grande contribuição para tornar acessível a obra de Adonias 
Filho é a obra As Criações de Adonias Filho, que o escritor 
Cyro de Mattos organizou para a Coleção Austregésilo de 
Athayde, da Academia Brasileira de Letras.
Na apresentação da obra, Marcus Mota, doutor em drama-
turgia pela Universidade de Brasília, afirma: “Creio que é uma 
grande contribuição para os ‘estudos adonianos. Adonias 
Filho tem sofrido após sua morte certo ostracismo. Li sua obra 
no ensino fundamental e médio, admirando desde então a sua 
linguagem, sua construção narrativa. Decidi-me pela literatu-
ra muito em função da leitura de suas obras.”
A obra é uma coletânea de textos diversos, fruto de palestras 
e estudos em momentos vários. Cyro de Mattos apresenta 

aspectos da biografia e produção literária de Adonias Filho. Trabalha tanto com a aná-
lise estilística quanto temática. Discorre sobre questões básicas como o regionalismo 
e a linguagem romanesca, e sobre outras menos frequentes, como a representação do 
afrodescendente e do indianismo.
Cyro de Mattos nasceu em Itabuna, cidade no sul da Bahia, em 1939. Jornalista e 
advogado, contista, novelista, romancista, autor de livros infantojuvenis, conquistou 
mais de 40 prêmios literários, entre eles, o Afonso Arinos da Academia Brasileira de 
Letras e o da Associação Paulista de Críticos de Artes. É membro de várias instituições, 
entre elas, titular do Pen Clube do Brasil e da Academia de Letras da Bahia. É Doutor 
Honoris Causa da Universidade Estadual de Santa Cruz.

Homenagem a Aluísio Azevedo
Este volume 21, que integra a Coleção Afrânio Peixoto 
(Biobibliografia dos Patronos), da Academia Brasileira de 
Letras, é uma edição comemorativa dos 160 anos de nasci-
mento de Aluísio Azevedo.
O escritor e pesquisador Israel Souza Lima, biógrafo dos 40 
patronos de cadeiras do quadro de membros efetivos da 
Academia Brasileira de Letras, idealizador da obra, sempre 
defendeu a tese de que é mais importante a homenagem ao 
nascimento de uma figura ilustre do que à sua morte, até 
porque, sem aquela, esta não existiria.
Aluísio de Azevedo Aluísio Azevedo (Aluísio Tancredo 
Gonçalves de Azevedo), caricaturista, jornalista, romancista e diplomata, nasceu em 
São Luís, MA, em 14 de abril de 1857, e faleceu em Buenos Aires, Argentina, em 21 de 
janeiro de 1913. Autor de vários romances de estética naturalista, entre eles O Mulato
(1881), Casa de Pensão (1884), O Cortiço (1890) e outros. Fundou a Cadeira nº 4 da 
ABL, sendo reconhecido como o introdutor do realismo na literatura brasileira.
Nascido na Bahia, em outubro de 1924, desde 1943, o autor Israel Souza Lima mora 
em São Paulo. Foi agraciado pela Academia Brasileira de Letras com as medalhas João 
Ribeiro (1997) e Machado de Assis (2014). 

Curiosidades da Bíblia
O livro de Curiosidades da Bíblia, recolhidas e sistematiza-
das por Pedro Rogério Moreira, não tem o propósito de difu-
são religiosa, muito menos compromisso com a Teologia, 
segundo o próprio autor explica na introdução.
Os verbetes que compõem o abecedário oferecido aos leito-
res saíram de uma coletânea de fatos bíblicos, apresentando 
uma visão geral do cenário e das personagens que fazem da 
Bíblia o livro mais célebre da história da civilização.
O exemplar da Bíblia Sagrada sobre o qual o autor se 
debruçou foi um presente do pai, o escritor Vivaldi Moreira 
(1912-2001), presidente perpétuo da Academia Mineira de 
Letras, a quem a obra é dedicada. Com diagramação de 
Cláudia Gomes e impressão a cargo da Tagore Editora, trata-se de uma caprichada 
edição especial, com 12 exemplares, cuja imagem da capa apresenta uma pintura 
de São Jerônimo, tradutor da Bíblia em hebraico e grego para o latim, numa obra de 
Michelangelo Merisi (mais conhecido como Caravaggio).
Membro da Academia Mineira de Letras, o jornalista, cronista e memorialista Pedro 
Rogério do Couto Moreira nasceu em Belo Horizonte, no dia 16 de dezembro de 1946. 
Trabalhou na Rede Globo, entre 1978 até 1986, como repórter. Foi também repórter da 
Rádio Globo e Radiobrás. Trabalhou como diretor de markerting no Senado Federal.
Publicou, entre outros livros, Hidrografia Sentimental - Aventuras sem malícia de um 
repórter na Amazônia; O Almanaque do Pedrim; Bela Noite para Voar - Um folhetim 
estrelado por JK; Diário da Península, A Vida Misteriosa dos Gatos, Jornal Amoroso e 
Jornal Amoroso – Edição Vespertina.
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Título de cidadania 
aprovado, esperado

Para cumprir pontualmente a agenda, o carro guiado por mãos ágeis ganhou 
rapidez pelos caminhos tantas vezes percorridos a cidade onde vivi uma bela fase 
da minha vida, desde quando meus pais se transferiram do Engenho São Francisco, 
em Ipojuca, levando-me, com três meses de nascida, aos Engenhos da família, na 
zona canavieira, ao derredor da cidade de Bom Jardim, que me acolhe e atiça a 
memória para as coisa boas que aconteceram. 

Em dualismo chega-me a menina ruiva, aspirante de alegrias, andando pelas 
ruas e ladeiras tortas, em casas de parentes e de colegas do nosso Colégio Santana. 
Bom Jardim, ditou-me as cores em linguagem pictórica, e o outro caminho da 
escrita de onde resgato tipos humanos entre outras coisas inesquecíveis. O prolon-
gado apito de chegada do trem sugestionava toda a cidade a um passeio à Estação 
da Great Western. Tempos depois a cidade não era mais a mesma sem o trem. 
Arrancaram o coração das pessoas desativando as linhas férreas. Resgato a poesia 
de Adélia Prado, da minha admiração: “O trem atravessa a noite, a madrugada, o 
dia. Atravessou minha vida, virou só sentimento.”

Em Bom Jardim estive em 1990, como palestrante da solenidade comemora-
tiva dos 118 anos de emancipação política da cidade, convite recebido do prefeito 
Sebastião Rufino. Neste dia, receberia o título de Cidadã Bonjardinense, por suges-
tão do Sr. vereador Gustavo Santana, autor do projeto de resolução publicado em 16 

de fevereiro daquele ano, aprovado pelos membros da Casa Desembargador Dirceu 
Borges. Quando menina, conheci o Dr. Dirceu Borges, que vinha com a família á 
Bom Jardim nas férias de final de ano; todos tocavam um instrumento musical. 
Primo da minha avó Júlia de Castro Barbosa, a mãe Júlia de todos nós, seus netos. 
Minha bisavó, Maria Landelina Bandeira de Mello, aos 13 anos casou com viúvo, 
Justino, três vezes mais velho, levando três enteados. O mais velho dos enteados, 
também chamado Justino, estudou medicina na Bahia. Viria a ser o excelente 
médico Justino da Motta Silveira. O conhecido e humanitário, Dr. Mota, enteado da 
minha bisavô. A exemplo da minha bizavó, tivemos vidas paralelas: Casei-me aos 
22 anos com viúvo, 18 anos mais velho, levando dois enteados.

Bom Jardim, cidade berço de figuras de projeção, Henrique Pereira de Lucena 
por sua atuação em importantes postos da República, recebeu o título nobiliárqui-
co de Barão de Lucena, das mãos da Princesa Isabel. Amigo do magistrado Manuel 
Tertuliano Travassos Gonçalves de Arruda, do Engenho Passassunga, avô do meu 
pai, deixou a magistratura para se dedicar à cultura canavieira. Também da famí-
lia, o poeta e jornalista Paulo Gonçalves de Arruda, 1873/1900, patrono da cadeira 
19 da Academia Pernambucana de Letras. Não quero esquecer o bonjardinense 
Francisco Julião Arruda de Paula, 1915/1999 escritor, advogado, deputado Federal. 
Ele e o meu pai, primos e meninos de engenho. Desde então vendo os cambiteiros 
trabalhando na palha da cana, levou o drama do campo à luta pela democratização, 
e o acesso à terra, na campanha: “Ligas Camponesas”.

Agradeço a presença dos bomjardinenses, entre eles, meu pai Manuel 
Cavalcanti de Arruda, que por muitos anos atuou como auditor fiscal do Tesouro 
Nacional, meus irmãos Mauro Arruda, Manuel Morvile e Milson Arruda, entre os 
amigos Bráulio Castro e Fátima, pintor J. Alcides, e jornalista e escritor Dr. Felix, 
com eles, integro-me por disposição afetiva nessa comunidade. Mesmo sem o 
anunciado, aprovado, esperado título de cidadã, sou bonjardinense. Isso eleva os 
meus sentimentos ao plano Universal. 

*Marly Mota é membro da Academia Pernambucana de Letras.

PorMarly Mota*

A educação e o PIB
A existência de uma política educacional é sintoma da importância que as 

sociedades atribuem aos governantes, como sua responsabilidade na construção 
de uma cidadania, devido ao fator de centralidade política e social que representa.

Assim foi com Rousseau no Iluminismo, com Napoleão e sua proposta 
francesa de educação pública, com Dewey com a sua proposta democrática con-
servadora, com Marx e a formação da classe trabalhadora segundo a politecnia 
socialista ou com Augusto Comte na educação burguesa totalitária conformista e 
tantas outras, distintas na sua concepção, mas reveladoras da centralidade orgânica 
indispensável.

No Brasil, a partir dos anos 1960 do século 20, algumas modalidades foram 
tentadas sem maior sucesso.

A educação brasileira, em consequência, agoniza há muitos anos, em leis, 
decretos, portarias e deliberações que se sucedem, acompanhadas de planos nacio-
nais e estaduais que se constituem num amontoado de propostas, a maioria sem 
condições de serem aplicadas.

Um ensino médio sem razão de ser que conduz a um abandono de cerca de 
50% dos jovens em idade escolar correspondente e, quanto aos que restam, apenas 
menos de 10% prosseguem de algum modo os seus estudos.

O ensino técnico, atualmente, objeto de entusiasmadas argumentações 
governamentais, carece de autonomia e subordina-se ainda aos currículos do ensi-
no médio, que em nada contribuem para a formação dos seus raros candidatos, 
que, ao contrário, são obrigados a cursarem disciplinas que, no mínimo, pouco tem 
a ver com a preparação para ingressarem no mercado de trabalho.

O ensino superior, tendo como possíveis candidatos a sobra do ensino médio, 
contempla cerca de 3% de estudantes bem preparados ingressando em instituições 
de ensino públicas e 5% em geral com formação deficiente, em instituições priva-
das. Observa-se que a maioria não tem identificação com as demandas do mercado 
de trabalho, além de serem responsáveis pelas elevadas taxas de evasão.

A educação brasileira tem sido um benefício conservador que se esgota na 
burguesia e está muito distante da formação inclusiva de uma cidadania responsável 
e preparada para promover o desenvolvimento econômico e social do país. 

Pesquisas realizadas pelos docentes da Universidade da Califórnia-Berkeley, 
de Harvard, de Princeton e do Instituto de Tecnologia de Massachusets, sobre o 
tema, apontaram para uma íntima relação entre investimentos em educação e o 
crescimento do PIB.

A aspiração ao desenvolvimento, comum a todas as nações, constitui, sem 
dúvida, em sua essência, um fato atual sem precedência ao curso da história. A luta 
contra a pobreza, a ignorância e a doença revela-se uma exigência permanente de 
todos os povos, principalmente os menos desenvolvidos.

As grandes nações, por seu lado, se voltam para novos e ilimitados objetivos, 
afastando-se da própria esfera terrestre em busca do desconhecido no espaço infinito.

Dessa forma, os objetivos que conduzem à definição de desenvolvimento 
são distintos e individuais no contexto das nações.

A independência, a industrialização acelerada, a melhor distribuição de 
renda, a melhoria dos serviços assistenciais, a educação, a energia são alguns dos 
seus significados.

Na verdade, o desenvolvimento realiza-se principalmente através dos recur-
sos humanos disponíveis, que se constituem nos agentes ativos de mudança e que 
asseguram a produção de recursos materiais.

No seu sentido estreito, os planos do desenvolvimento visam aumentar a 
renda nacional por habitante, bem como tornar mais uniforme a sua distribuição 
e, através do Estado ou das coletividades, promover medidas capazes de assegurar 
o mínimo vital às pessoas desprovidas de recursos.

Em seu sentido amplo, tem por objetivo melhorar as condições de vida e 
criar as estruturas sociais, os sistemas de valores e os estímulos que favoreçam o 
progresso econômico e social.

As transformações econômicas e sociais observadas na sociedade moderna 
foram acumuladas ao curso dos últimos 200 anos em uma civilização de quatro mil 
anos.

Do princípio da era cristã até 1750, por exemplo, a população mundial 
cresceu 7% por século. A partir dessa época, a taxa subiu para 85%. Não é, de certo 
modo, surpreendente que a sociedade tenha, nesse período, utilizado a educação 
apenas para perpetuar o seu modo de vida, sua organização civil, seu sistema de 
valores, sem se preocupar em desenvolvê-los.

Aliás, no que concerne à educação, o mundo é ele próprio uma sociedade 
dualista

Enquanto nos países evoluídos o analfabetismo praticamente desapareceu, 
existem milhões de analfabetos em países subdesenvolvidos, e esse número cresce 
rapidamente, pois a expansão demográfica é mais acelerada do que a dos sistemas 
educacionais.

Nos países evoluídos, a população de 5 a 15 anos é praticamente escolariza-
da; naqueles em vias de desenvolvimento, essa taxa não atinge 50%. Acresce que, 
nesses países, as evasões dos efetivos escolares são elevadíssimas, acarretando uma 
duração de escolaridade curta e insuficiente.

Esses fatos mostram a importância de educação nos planos de desenvolvi-
mento, principalmente nas nações subdesenvolvidas.

No Brasil, vencer a barreira dos 3% do PIB será muito difícil sem maio-
res investimentos em educação, particularmente em Educação Profissional e 
Tecnológica. Ciência e Educação trabalham juntas para o desenvolvimento social e 
econômico dos países.

Fazer crescer o PIB não basta melhorar a eficiência da produção industrial e 
agrícola bem como a dos serviços, pois, sem educação, e principalmente a Básica, 
o Ensino Técnico torna-se missão muito difícil.

Sempre é preciso investir em tecnologia, que, na pior hipótese, se compra, 
mas, em educação, é estratégia fundamental, social e econômica, construirmos 
uma cidadania pautada no conhecimento.

Por Rober to Boclin



O mercado de trabalho é, cada vez mais, exigente e são inúmeras 
as características essenciais para quem quer ter sucesso, seja como 
empregado ou empreendedor. Entre essas características, está a auto-
confiança, que nada mais é do que ter confiança em si mesmo. Mas, 
ao contrário do que muitos pensam, ter esta postura não é tão simples. 
Mesmo quando se tem muito conhecimento sobre determinado assun-
to ou talento para executar certo tipo de tarefa, mas não existe confiança 
no próprio potencial, os resultados não vêm.

A autoconfiança abrange muito mais que ter conhecimentos 
técnicos ou práticos, experiência de mercado etc. Trata-se de acreditar 
no seu potencial, se achar capaz de alcançar seus objetivos, acreditar 
em si mesmo. É uma característica necessária em tudo o que fazemos. 
Pessoas autoconfiantes inspiram confiança e transmitem mais credibi-
lidade. Acabam sendo mais influentes e poderosas.

Claro que ninguém nasce autoconfiante e essa característica pode 
e deve ser desenvolvida com o tempo. E por que ser autoconfiante é tão 
importante? Pessoas autoconfiantes não recuam diante dos obstácu-
los que encontram no caminho pessoal e profissional. Não desistem, 
mesmo quando tudo parece conspirar contra seus objetivos. Sabem 
que podem chegar ao sucesso melhorando suas próprias estratégias. 

Cultivam bom humor, que influencia no ambiente de trabalho, e procu-
ram tentar aprender sempre mais para fazer o seu melhor.

Prezados, o sucesso acontece quando o conhecimento e/ou o 
talento encontram uma mente vencedora. O que eu quero dizer com 
isso? É bem simples: conhecimento e talento sozinhos não chegam a 
lugar algum. É preciso mais que isso. Para ser protagonista, é preciso 
querer mais. Nossa mente é o nosso melhor trunfo e é preciso usá-la ao 
nosso favor, saber explorar a sua infinita capacidade de aprender coisas 
novas e superar desafios.

A história nos traz grandes exemplos: Walt Disney foi demitido de 
seu trabalho em um jornal por sua falta de imaginação e boas ideias; 
Abraham Lincoln perdeu sete eleições antes de se tornar presidente 
dos Estados Unidos; Steve Jobs foi demitido da própria empresa; J.K. 
Rowling foi rejeitada por diversas editoras antes de conseguir publicar o 
primeiro livro da saga Harry Potter. O que há em comum em todos esses 
exemplos: eles não desistiram e acreditaram em seu potencial. Uma 
pessoa com autoconfiança toma para si a responsabilidade sobre seus 
atos e consegue reunir forças para se levantar e seguir em frente.

A importância da autoconfiança está na capacidade de um pro-
fissional se sobressair em ambientes cada vez mais competitivos e que 
exigem uma postura diferenciada daqueles que almejam alcançar o 
reconhecimento pelo seu desempenho. Por isso, reúna esforços para 
se informar rotineiramente sobre tudo o que diz respeito à sua área de 
atuação e ao meio social no qual você está inserido.

Há uma frase certa: o fracasso chega para todos. A diferença será 
a maneira como você irá lidar com ele. Quanto mais autoconfiante você 
se tornar, mais seguro você será em seu trabalho, na realização de seus 
sonhos e projetos. Ignore críticas destrutivas e foque apenas no seu 
autodesenvolvimento, dessa forma, você vai conquistar o que deseja e 
em pouco tempo.

*Janguiê Diniz é mestre e doutor em Direito; reitor da UNIVERITAS – 
Centro Universitário Universus Veritas; fundador e presidente do Conselho de 
Administração do grupo Ser Educacional.com – janguie@sereducacional.com

A importância da 
autoconfiança na 
carreira

A importância da 
autoconfiança na 
carreira
Por Janguiê Diniz*
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17h30min | Ciclo de Conferências
Poesia e a filosofia 
Espantografias: entre poesia e filosofia
Coordenação: Acad. Antonio Cicero
Conferencista: Alberto Pucheu

5 de julho

17h30min | Ciclo de Conferências
Poesia e a filosofia 
A poesia e a filosofia no mundo contemporâneo
Coordenação: Acad. Antonio Cicero
Conferencista: Acad. Antonio Cicero

12 de julho

Diretoria 2018:
Presidente: Marco Lucchesi
Secretário-Geral: Alberto da Costa e Silva 

1ª Secretária: Ana Maria Machado

2º Secretário: Merval Pereira 
Tesoureiro: José Murilo de Carvalho

17h30min | Ciclo de Conferências
Poesia e a filosofia 
Uma literatura pensante: Pessoa, 
Clarice e as plantas
Coordenação: Acad. Antonio Cicero
Conferencista: Evando Nascimento

26 de julho

17h30min | Seminário BRASIL, brasis
As artes plásticas hoje
Coordenação Geral: Acad. Domício Proença Filho
Coordenador: Acad. Antonio Cicero
Conferencistas: Paulo Sergio Duarte 
e Paulo Venancio Filho  

31 de julho
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Hippie é 
o título do mais 
recente livro do 
acadêmico Paulo 
Coelho, escritor de 
língua portuguesa 
mais traduzido do 
mundo, que vive 
há onze anos com 
a mulher, a artista 

plástica Christina Oiticica, em Genebra, na 
Suíça. 

Em seu vigésimo título, desde 1974, o 
autor recorda, ao longo de 296 páginas, em 
chave ficcional, sua experiência na época da 
contracultura. Revivendo o tempo em que era 
cabeludo, vestia a mesma jaqueta jeans, usava 
drogas e saía com pouco dinheiro no bolso,  
Paulo Coelho narra, em terceira pessoa, a aven-
tura que ele vivenciou, em 1970, com direito a 
repassar um velho romance, numa viagem de 
ônibus (o Magic Bus) de Amsterdã a Katmandu, 
passando por Istambul, Teerã e lugares que, 
hoje, segundo ele, saíram do mapa. Segundo 
o acadêmico, com 225 milhões de livros ven-
didos no planeta, a obra, lançada pela Editora 
Paralela, trata de uma resposta ao fundamen-
talismo que grassa pelo mundo: “O politica-
mente correto vai matar a literatura; a arte é 
essencialmente incorreta”, afirmou em uma de 
suas entrevistas.

O autor de O
Alquimista – seu 
primeiro sucesso – 
acredita que o ritual 
de lançamentos nos 
anos pares lhe traz 
sorte. Aos 70 anos, 
ele é, há mais de 20, 
o escritor brasileiro 

de maior fama internacional, traduzido para 
81 idiomas. Cento e setenta países já tiveram 
suas publicações à venda. Cinquenta e seis é 
o número de vezes em que sua obra foi levada 
ao palco. Conhecido por ser avesso a adapta-
ções para o audiovisual, o “mago” assinou, este 

A magia Hippie de 
Paulo Coelho
A magia Hippie de 
Paulo Coelho
Por Manoela Ferrari

das melhores colunas publicadas na Folha de S. 
Paulo, 1994), uma compilação de textos seus em 
Frases (1995), O Monte Cinco (1996), O Manual 
do Guerreiro da Luz (1997), Veronika Decide 
Morrer (1998), e O Demônio e a Srta. Prym
(2000), a coletânea de contos tradicionais em 
Histórias para Pais, Filhos e Netos (2001), Onze 
Minutos (2003), O Gênio e as Rosas – ilustrado 
por Mauricio de Souza (2004), O Zahir (2005), A
Bruxa de Portobello (2006), O Vencedor Está Só
(2008), Aleph (2010), Manuscrito Encontrado em 
Accra (2012), Adultério (2014) e A Espiã (2016).

Ocupando as primeiras posições no 
ranking dos livros mais vendidos no mundo, 
ultrapassa até mesmo Jorge Amado, cujas ven-
das somam 55 milhões de livros. É tanto livro 
que, se os outros 100 escritores brasileiros de 
maior destaque vendessem, por cabeça, apenas 
1% do que Paulo Coelho vendeu até agora, final-
mente teríamos atividade literária muito bem 
paga no país.

Oitavo ocupante da Cadeira nº 21 da 
Academia Brasileira de Letras, Coelho foi eleito 
em 25 de julho de 2002, na sucessão de Roberto 
Campos, e recebido em 28 de outubro de 2002, 
pelo acadêmico Arnaldo Niskier.

O acadêmico pertence, ainda, ao conselho 
do Instituto Shimon Peres para a Paz, é con-
selheiro especial da UNESCO para “Diálogos 
Interculturais e convergências espirituais” e 
membro da diretoria da Schwab Foundation 
for Social Entrepreneurship, que distribui, 
anualmente, um prêmio de U$ 1 milhão para 
empreendedores sociais.

Entrou para o Guinness Book of Records 
como o autor que mais assinou livros em edi-
ções diferentes (dia 9 de outubro 2003, Feira 
do Livro de Frankfurt). Em outubro de 2008, 
entrou, pela segunda vez, no Guiness Book of 
Records pelo seu livro O Alquimista – livro mais 
traduzido do mundo (69 idiomas).

Mantém o Instituto Paulo Coelho, uma 
instituição sem fins lucrativos, financiada, 
exclusivamente, pelos direitos autorais do escri-
tor. A ideia central não é fazer caridade, mas dar 
oportunidade às camadas menos favorecidas e 
excluídas da sociedade brasileira, concentrando 
verba em infância e terceira idade.

ano, um contrato de 1,5 milhão de dólares para 
uma série que terá personagens de três de seus 
livros. 

O acerto foi fruto do esforço de uma 
associação da Fremantle Media North America, 
da Random House Studio e da Dancing Ledge 
Productions. O contrato prevê o direito de rea-
lizar, num prazo de dois anos, um programa 
para a televisão baseado nos romances Brida
(lançado em 1990), O Demônio e a Srta. Prym
(de 2000) e A Bruxa de Portobello (de 2006). 
As gravações estão previstas para começar no 
início do ano que vem. O escritor estará pre-
sente, na TV, também de forma concreta. É ele 
quem abrirá cada episódio. Será uma aparição 
de cerca de 30 segundos, em que lerá um texto 
relacionado ao enredo.

Sobre o autor
Nascido no Rio de Janeiro, em 24 de agos-

to de 1947, estudou no colégio jesuíta Santo 
Inácio. Antes de dedicar-se inteiramente à lite-
ratura, trabalhou como diretor e autor de tea-
tro, jornalista e compositor. Escreveu letras de 
música para alguns dos nomes mais famosos da 
música brasileira, como Elis Regina e Rita Lee. 
Seu trabalho mais conhecido, porém, foram as 
parcerias musicais com Raul Seixas, o que resul-
tou em sucessos como “Eu nasci há dez mil anos 
atrás”, “Gita”, “Al Capone”, entre outras 60 com-
posições com o grande mito do rock no Brasil.

Foi diretor da companhia discográfica 
CBS e do jornal Express Underground, professor 
de teatro e secretário de redação do jornal O
Globo. Fundou a revista 2001.

Seu fascínio pela busca espiritual, que 
data da época em que, como hippie, viajava pelo 
mundo, resultou numa série de experiências em 
sociedades secretas, religiões orientais etc.

Em 1982, editou, ele próprio, seu primeiro 
livro, Arquivos do Inferno, que não teve grande 
repercussão. Em 1985, participou do livro O
Manual Prático do Vampirismo, que mais tarde 
mandou recolher por considerá-lo “de má qua-
lidade”.

Em 1986, fez a peregrinação pelo Caminho 
de Santiago, na Espanha, e, a partir dessa expe-
riência marcante, escreveu O Diário de um 
Mago – O peregrino, em 1987. No ano seguinte, 
publicou O Alquimista, que se transformaria no 
livro brasileiro mais vendido em todos os tem-
pos. O Guinness Book of Records o coloca como 
o autor vivo mais traduzido da história.

Outros títulos se sucederam: Brida (1990), 
As Valkírias (1992), Na Margem do Rio Piedra 
Eu Sentei e Chorei (1994), Maktub (coletânea 

manoela.ferrari@gmail.com

Hippie é o título do mais 
recente livro lançado 
por Paulo Coelho, pela 
Editora Paralela.

Uma das capas de O
Alquimista (Editora 
Planeta), livro mais tra-
duzido do mundo (69 
idiomas).
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Principais prêmios e  
condecorações

Prix Lectrices d’Elle (França, 1995)

Knight of Arts and Letters (França, 1996)

Flaiano International Award (Itália, 1996)

Super Grinzane Cavour Book Award (Itália, 1996)

Golden Book (Iugoslávia, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2004)

Finalist for the International IMPAC Literary Award (Irlanda, 1997 e 
2000)

Comendador de Ordem do Rio Branco (Brasil, 1998)

Crystal Award – World Economic Forum (1999)

Golden Medal of Galicia (Espanha, 1999)

Chevalier de l’Ordre National de la Legion d’Honneur (França, 1999)

Crystal Mirror Award (Polônia, 2000)

Prêmio Fregene de Literatura (Itália, 2001)

Prêmio Bambi de Personalidade Cultural do Ano (Alemanha, 2001)

Club of Budapest Planetary Arts Award 2002 como reconhecimento 
de sua obra literária (Alemanha, 2002)

Best Fiction Corine International Award 2002 por O Alquimista 
(Alemanha, 2002)

Golden Bestseller Prize do maior jornal de circulação Veèernje 
Novosti (Sérvia, 2004)

Ex Libris Award por Onze Minutos (Sérvia, 2004)

Nielsen Gold Book Award por O Alquimista (Reino Unido, 2004)

Order of St. Sophia por contribuição para o renascimento da ciência 
e cultura (Ucrânia, 2004)

Order of Honour of Ukraine (Ucrânia, 2004)

The Budapest Prize (Hungria, 2005)

Goldene Feder Award (Alemanha, 2005)

Direct Group International Author Award (2005)

Elle - Melhor escritor Internacional Espanha 2008

Inauguração da Rua Paulo Coelho – Santiago de Compostela – 
Espanha 23/06/2008

Distinction of Honour from the City of Odense (Hans Christian 
Andersen Award) (Dinamarca, 2007)

EMPiK’s Ace for The Witch of Portobello. Prêmio para o livro mais 
vendido na literatura estrangeira durante 2007 (Polônia)

Las Pergolas Prize 2006 pela Association of Mexican Booksellers 
(ALMAC) (México, 2006)

Platin Book Award para O Zahir pelos vendedores de livros da 
Áustria (Áustria, 2006)

“Cruz do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek” (Brasil, 
2006)

“I Premio Álava en el Corazón” (Espanha, 2006)

“Wilbur Award” (Estados Unidos, 2006)

Premio Kiklop pelo O Zahir, na categoria “Hit of the Year” (Croácia, 
2006).



Mestre em educação, pedagoga, editora de livros infantis e didáticos — e-mail: amor.anna2014@gmail.com

Literatura InfantilJL Por Anna Maria de Oliveira Rennhack
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E os livros contam a 
história!
E os livros contam a 
história!

Visite a nossa página na internet: annarennhack.wix.com/amor 

E a notícia boa não chegou! Ao contrário, enfrentamos um mês 
de muitos debates e união. A união que fortaleceu a literatura infantil 
e a literatura juvenil, com o destaque que merecem, e que reafirmou a 
importância da ilustração do livro infantil.

Esperamos que, após toda a mobilização e evidência do descon-
tentamento dos que vivem a literatura infantil e juvenil no próprio san-
gue, haja discernimento e coerência.

Vamos deixar que os títulos dos livros selecionados contem a his-
tória. 

Começamos pela força dos celulares e das redes sociais; passamos 
pela importância de ouvir e ponderar; nos emocionamos com a geniali-
dade de Roger Mello e terminamos com o desejo e a delicadeza de Paz!

A Fabulosa Máquina de Amigos – 
Texto e ilustrações de Nick Bland – Tradução 
de Gilda de Aquino – Brinque-Book. Pipoca 
era a galinha mais simpática da fazenda, 
amiga de todos e sempre disposta a ajudar. 
Um dia, encontrou uma maquininha com 
luz e começou a ter novos amigos. As men-
sagens chegavam a todo instante e logo a 
galinha estava com muitos novos amigos. 
Mas será que esses amigos novos são ami-
gos de verdade?

História de Dois Lados – Luís 
Pimentel, ilustrado por Felipe Vellozo – 
Zit. Sempre é bom conhecermos os dois 
lados da história: o lado de vencer, o lado 
de perder; o lado de estudar, o lado de 
brincar. Para compreendermos melhor a 
vida é preciso às vezes ir rápido e outras 
bem devagar, saber falar também tem o 
lado de saber ouvir!

Não! – Kathrin Göpfert – 
Ilustrações de Marion Goedelt – 
Tradução de Hedi Gnädinger – Editora 
Gaudí. Paulo achou no parque um 
saquinho cheio de nãos. A partir daí, 
tudo fica complicado e Paulo passa 
a dizer não até mesmo para as coisas 
que gosta. Por fim, quando as estre-
linhas brilhantes do não terminam, 
tudo volta ao normal.

O Urso Barulhento - Texto e ilustra-
ções de Nick Bland – Tradução de Gilda 

de Aquino – Brinque-Book. Esse 
urso, mesmo sem querer, sempre 
se mete em confusão. Ao acor-
dar com o som de uma música 
na floresta, resolve descobrir o 
seu talento para tocar um instru-

mento. Qual será que ele vai escolher? 
Muito barulho não é nada bom!

O Pequeno Muck – Wilhen Hauff
(1802-1827) – jovem escritor alemão que 
criou contos de fadas que chegam hoje até 

nós pela adaptação de Ana Maria Machado. As 
ilustrações são de Luiz Maia e transmitem leve-
za ao conto, editado pela Global. Munck é um 
pequeno homem que tem que lidar com inúme-
ras adversidades em sua vida. Ao ser hostilizado 
por um grupo de crianças, o pai de uma delas 
(a que narra a história), após castigá-la, conta 
a saga de Munck e as aventuras que viveu. Ao 
saber da história do anão, as crianças passam a 
reverenciá-lo e respeitá-lo. Apesar do tamanho, 
Munck é um grande homem!

Pequenas Histórias para Grandes 
Curiosos – Texto e ilustrações de Marie-Louise 
Gay – Tradução de Gilda de Aquino – Brinque-
Book. Uma coletânea divertida de pequenas 
histórias em que as ilustrações se destacam 
pela riqueza de detalhes. Como vivem os coe-
lhos? E os caracóis? E as formigas? O que veem 
os gatos? As respostas são inusitadas e vão 
divertir bastante os pequeninos.

Clarice – Roger Mello, ilustrações de 
Felipe Cavalcante – Global.

Roger Mello não precisa mais provar o 
seu talento. A sua trajetória, obras e prêmios o 
comprovam. Mais recentemente, Roger resol-
veu navegar por temas mais densos, porém 
sempre criativos e envolventes. Começou com 
W (Global), sem se distanciar de tintas e cores, 
história instigante e surpreendente. Agora 
chegou Clarice, em que ao texto são anexadas 
as intervenções de Felipe Cavalcanti. Os tra-
ços do jovem artista trazem o foco para ele-
mentos da narrativa, nos situando no hall frio dos prédios de Brasília. O 
livro é o tema, a desculpa para a narrativa de um tempo cheio de ques-
tionamentos e incompreensões, aos olhos da menina Clarice.

Paz – Texto e artes de Angela 
Leite de Souza, fotografias de Sylvio 
Coutinho, Abacatte. O que significa 
paz? Com certeza não é ficar quie-
to no seu canto enquanto o mundo 
explode ao redor. Também não é se 
proteger atrás de um muro. Porque 
a paz é irmã da paciência e filha da 
solidariedade. Obrigada, Angela, pela 

simplicidade e gentileza do texto, pela leveza e delicadeza das artes, por 
nos inspirar para concluirmos esse mês em que a paz precisa prevalecer!
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Ana Maria Machado
Nasceu em 24 de dezem-

bro de 1941. É casada com o músi-
co Lourenço Baeta, do quarteto 
Boca Livre, tendo o casal uma 
filha. Do casamento anterior, com 
o médico Álvaro Machado, Ana 
Maria teve dois filhos. Estudou no 
Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro e no MoMa de Nova York. 

Formou-se em Letras Neolatinas em 1964 e fez estudos de 
pós-graduação na UFRJ. Deu aulas na Faculdade de Letras da 
UFRJ e na Escola de Comunicação da mesma. Lecionou em 
Paris, na Sorbonne e na Universidade de Berkeley, Califórnia. 
Em 1970, deixou o Brasil e partiu para o exílio. Na bagagem, 
levava cópias de algumas histórias infantis que estava escre-
vendo, a convite da revista Recreio. Trabalhou como jornalista 
na revista Elle em Paris e no Serviço Brasileiro da BBC de 
Londres, além de se tornar professora de Língua Portuguesa 
na Sorbonne. Como jornalista, trabalhou no Correio da 
Manhã, no Jornal do Brasil, no O Globo. Criou e dirigiu por 18 
anos a primeira livraria do país especializada em livros infan-
tis, a Malasartes. Logo que estreou, ganhou o prêmio João de 
Barro pelo livro História Meio ao Contrário, em 1977. Prêmio 
Machado de Assis (Conjunto da obra, Academia Brasileira 
de Letras, 2001). Recebeu, em alguns casos mais de uma vez, 
prêmios como: Jabuti, Prêmio Bienal de SP, João de Barro, 
APCA, Cecília Meireles. É membro do PEN Clube do Brasil e 
do Seminário de Literatura da Universidade de Cambridge, na 
Inglaterra. Integra o Conselho Consultivo do Brazil Institute 
do King’s College em Londres. Recebeu a Ordem do Mérito 
Cultural, no grau de Grão-Mestre, a Medalha Tiradentes, a 
Grande Ordem Cultural da Colômbia, e a Medalha Tamandaré. 
Publicou mais de cem livros no Brasil, muitos deles traduzidos 
em cerca de vinte países. Presidiu a Academia Brasileira de 
Letras em 2012 e 2013.

Geraldo Holanda 
Cavalcanti

Nasceu no Recife, em 6 de 
fevereiro de 1929. Fez o curso secun-
dário no Colégio Nóbrega. 
Diplomou-se em Ciências Jurídicas 
e Sociais pela Faculdade de Direito 
do Recife, em 1951, após estágio 
realizado na Academia de Direito 

Internacional da Haia, no ano anterior. É Membro Efetivo da 
Academia Mexicana de Direito Internacional. Entrou para o ser-
viço diplomático, por concurso direto, em 1954. Removido para 
a Embaixada em Washington, em 1956, participou da Comissão 
Encarregada de Redigir os Estatutos do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID). Em 1967, é posto à disposição do 
Ministério da Indústria e Comércio para assumir a chefia do 
Escritório do Instituto Brasileiro do Café, em Nova York.  Em 1970, 
foi convidado pelo Chanceler Mário Gibson Barbosa para ocu-
par o Consulado Geral em Hong Kong. Embaixador no México 
(1982-1986). Em 1991, requer dispensa do cargo e aposentadoria 
antecipada. Em 1995, é designado pelo presidente Fernando 
Henrique Cardoso para representá-lo no Grupo de Chefes de 
Estado e de Governo de Apoio ao Multilateralismo Em 2004, foi 
eleito Presidente do Pen Clube do Brasil. É vice-presidente da 
Fundação Miguel de Cervantes de Apoio à Leitura e membro 
do Conselho Técnico da Confederação Nacional do Comércio, 
Indústria e Turismo (CNC). Recebeu as seguintes condecora-
ções: Nacionais: Grã-Cruz na Ordem do Rio Branco; Grande 
Oficial nas Ordens do Mérito Naval, do Mérito Militar, do Mérito 
Aeronáutico e do Mérito das Forças Armadas; Medalhas Lauro 
Muller (do Ministério das Relações Exteriores), do Pacificador, 
do Mérito Tamandaré e do Mérito Santos Dumont. Estrangeiras:
Grã-Cruz da Ordem do Mérito da Alemanha; da Ordem da Águia 
Asteca do México; Grande Oficial da Ordem de São Miguel e São 
Jorge, do Reino Unido; da Ordem do Mérito da Itália. 

Domício Proença Fo

Nasceu no Rio de Janeiro, 
em 25 de janeiro de 1936. Filho 
de Maria de Lourdes Proença e de 
Domício Proença. Fez o curso pri-
mário na Escola Joaquim Manuel de 
Macedo, na Ilha de Paquetá; curso 
ginasial e curso clássico no Colégio 
Pedro II – Internato. Bacharel e 
licenciado em Letras Neolatinas 

pela antiga Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do 
Brasil (1957), com curso de especialização em Língua e Literatura 
Espanhola (1958). Foi professor de diversas instituições, como: 
Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, professor 
titular de Literatura Brasileira (1971-1992) e professor emérito da 
Universidade Federal Fluminense (2002), aposentado; Faculdade 
de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de 
Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa no Curso 
de Jornalismo (1964-1968); na rede de ensino médio do Estado do 
Rio de Janeiro, professor de Português, por concurso de provas e 
títulos (1963-1993). Lecionou no exterior: Universidade de Colônia, 
Alemanha, professor titular convidado (Gastprofessor), Literatura 
Brasileira (1972); no Institut für Romanische Philologie der Rheinisch 
Westf, Technischen Hochschule Aachen, Alemanha; Universidade 
de Tübingen, Alemanha. Atuou em atividades culturais no Brasil 
e no exterior: Membro do Conselho Editorial da revista Poesia 
Sempre, da Fundação Biblioteca Nacional (1994-96). Representante 
da Academia Brasileira de Letras, da Feira Internacional do Livro de 
Paris (2007). Participante, como representante e conferencista, da 
Comissão da Academia Brasileira de Letras, que integrou a sessão 
conjunta solene que reuniu a ABL e a Académie Française – Paris 
(2015). Vidas secas, de Graciliano Ramos, a convite da Universidade 
de Tübingen, Alemanha (2000). Capitu – memorie póstume, edição 
italiana do romance de sua autoria, na Feira do Livro de Turim 
(2006). Prêmio São Sebastião de Cultura, concedido pela Associação 
Cultural da Arquidiocese do Rio de Janeiro, 2014.
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por Martiniano, em 1945. Ainda não consegui descobrir onde esta bela 
arte foi publicada, mas ela faz parte de uma pequena série que possuo 
quando o genial caricaturista desenhou diversos políticos brasileiros e 
estrangeiros. 

Seus desenhos eram caprichosamente finalizados, sempre a nan-
quim, com aplicação de meios-tons em grafite, crayon e esfuminho. O 
brilhante artista, que iniciou sua carreira nas oficinas da revista O Tico-
Tico,  publicou seus desenhos em alguns dos principais jornais cariocas, 
entre os quais Atualidade, A Batalha, A Noite, Diário Carioca, Diário da 
Noite, Diário de Notícias, Gazeta de Notícias, Jornal dos Sports, Mundo 
Ilustrado, O Globo, O Imparcial, O Malho e O Radical, entre outros infor-
mativos e revistas.

Até hoje, Martiniano não recebeu uma merecida biografia que 
relembre sobre sua vitoriosa trajetória artística, até sua morte prematura 
aos 54 anos, causada por um atropelamento, em Jacarepaguá, em março 
de 1965.

Curiosidade
Vinte anos antes do desastre fatal sofrido por Martiniano, o cari-

caturista já havia passado por outro acidente, quando, ao tentar embar-
car num bonde em movimento, no centro comercial do Rio de Janeiro, 
desequilibrou-se, sendo atingido nas costas por um caminhão. Com a 
imprudência, o artista ganhou algumas escoriações, costelas quebradas 
e dias de folga em casa.

Martiniano
O Brasil sempre foi a 

pátria do modismo musi-
cal. De tempos em tempos, 
algum ritmo toma conta dos 
fãs das músicas, especial-
mente quando elas sugerem 
a dança e promovem a vida 
social dos encontros e con-
quistas amorosas. Em 1935, 
o “frévo” – como era chama-
do na época pela imprensa, 
tomou conta dos ouvintes 
cariocas, graças à sua dança 
estrondosa e alucinante. Os 
jornais enalteciam o quanto 
as colônias pernambucanas 
estavam orgulhosas de ver 
seu estilo musical, de instru-
mentos de sopro de metal, 
fazendo chacoalhar a popu-
lação do Rio de Janeiro, tor-
nando a dança numa quase 
obsessão.

Martiniano, consagrado e talentoso caricaturista que atuava na 
imprensa daqueles anos, era conhecido por seu jeito discreto. Elegante, 
sempre muito bem vestido, era tido como um sujeito que se fazia perce-
ber por seu modo observador, de poucas palavras e, conforme o Diário 
Carioca, de vocal “baixo lírico”. O artista andava pelas ruas do Centro do 
Rio, quando uma senhora obesa despenca e rola a escadaria de uma das 
galerias comerciais do local. Esparramada entre as compras que estava 
carregando, a pobre mulher caiu desacordada aos pés do desenhista. 
Enquanto um policial providenciava o socorro necessário, os típicos 
curiosos juntaram-se em volta da vítima, todos querendo saber a causa 
do acidente. E as vozes começaram a comentar os prováveis motivos 
da lamentável queda. Um deduziu: “Tropeçou e caiu”; já outro afirmou: 
“Falseou o pé e desabou escadaria abaixo”; uma senhora perguntou: 
“Teria sido um esbarrão?”. Não! Não foi nada disso, afirmou Martiniano, 
que, até então, estava calado. “O que foi então?”, perguntaram os curio-
sos. No papel de quem perde o amigo, mas não perde a piada, como um 
típico humorista sarcástico disfarçado de homem de bem, Martiniano, 
com ar intelectual, simplesmente respondeu: “Ela apenas estava dan-
çando o frevo!”

Por falar em Martiniano...
Todo colecionador adora ostentar as peças de sua coleção. Comigo 

não é diferente. Possuo dezenas de originais do artista na minha humilde 
coleção de caricaturas. Entre as que eu mais gosto, está o desenho que 
retrata humoristicamente o presidente Eurico Gaspar Dutra, assinada 

Martiniano

Eurico Gaspar Dutra, no traço de Martiniano.
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Copa do Mundo de 
1958: o último jogo

Eu não estava lá em Estocolmo, naquela luminosa tarde de domingo, 29 
de junho de 1958, mas aqui mesmo, no nosso Brasil, na cidade de Mariana, 
MG. Iria completar 16 anos em dezembro. Fazendo o curso ginasial, havia 
estudado interno em Cachoeira do Campo e Ouro Preto e externo em Belo 
Horizonte. Com problemas de saúde, voltei para Mariana. Naquela tarde, o 
Brasil sagrou-se, pela 1ª vez, campeão da Copa do Mundo, vencendo a Suécia 
no último jogo, por 5x2. O paulista Capitão Bellini levantou a Taça Jules Rimet, 
ao som do Hino Nacional. A “pátria de chuteiras” (segundo o grande Nelson 
Rodrigues) entrou em delírio cívico. Havia um clima de anos dourados, de Era 
JK, de Bossa-Nova, de Brasília em construção, de romantismo, de esperança. 
(Não era este triste, dividido e violento Brasil de hoje.)

Foi a primeira vez que vivenciei uma Copa do Mundo. Em 1950, meni-
no a caminho dos 8 anos, numa época de minguados recursos tecnológicos, 
nem me recordo do desastre no Maracanã, sombria ocasião em que perde-
mos de 2x1 para o Uruguai, quando tudo fazia o Brasil acreditar na vitória. 
Alcides Ghiggia acabou com o sonho brasileiro e o goleiro Moacir Barbosa 
Nascimento, o famoso Barbosa, pagou o pato (ou o frango, segundo as más 

línguas) até o fim da vida. Pior que aquele clima de velório que tomou conta 
do Brasil, só o sapeca-iaiá de 7x1 que levamos da Alemanha em 2014. (Às 
vezes, este velho torcedor do América Mineiro e do Vasco se pergunta: o que 
foi pior, 1950 ou 2014? É de crer-se que, em 1950, o Brasil tenha vivido uma 
tragédia cívico-esportiva mais marcante e traumática que a desmoralizante, 
massacrante derrota de 2014.)

Em 1954, eu era aluno interno do Colégio Dom Bosco, em Cachoeira do 
Campo, em regime que era um misto de religioso e militar (ali entrei em 1953). 
Não tive notícia de nada que acontecia na Copa, que se realizava na Suíça, 
sede da FIFA. Silêncio de capela em hora de Missa ou de Te Deum Laudamus,
com cantochão (canto gregoriano). Nem rádio, nem foguete, nem um pio ou 
apito futebolístico. No grande prédio amarelo-ocre, funcionou outrora o quar-
tel onde serviu o herói nacional Tiradentes, Alferes da Cavalaria dos Dragões. 
Só em 1895 passou a ser educandário salesiano. Que eu saiba, nenhum caso 
de assombração naquele vetusto casarão cercado de eucaliptos…

Já em 1958, a Copa do Mundo de Futebol nos veio pelas ondas do rádio, 
em Mariana. Ouvíamos em casa, pelo velho rádio Telefunken, ou na Praça 
Gomes Freire (Jardim de Cima), onde o prefeito, meu pai Daniel, providen-
ciou a instalação de alto-falantes para o povo acompanhar os lances da gran-
de disputa. Todos os times atrás daquele Graal profano, a Taça Jules Rimet, 
que anos mais tarde seria roubada.

A Praça Gomes Freire fervia de gente, ouvindo a narração da partida 
pelos alto-falantes. Parecia que toda a cidade estava ali, para a batalha final. 
Quando terminou, com os 5x2 para nós, a festa redobrou, com foguetório, 
bebedório e carnaval…

*Danilo Gomes é membro da Academia Mineira de Letras.

Por Danilo Gomes*

A importância das 
antologias escolares

Depois da minha posse, ao pesquisar nos arquivos da nossa própria 
Academia sobre a questão do cânone, descobri que, no ano de 2011, houve 
um ciclo de conferências intitulado “Cânon, antologias e formação de leitores”, 
coordenado pelo acadêmico Domício Proença Filho. Tendo lido as conferências 
desse ciclo na Revista Brasileira nº 68, de julho/agosto/setembro de 2011, veri-
fiquei que várias das preocupações e teses enunciadas pelo acadêmico Arnaldo 
Niskier, na sua brilhante conferência intitulada “Antologias e educação”, cuja 
leitura recomendo vivamente, coincidem com as que eu também sustento.

A nosso ver, é importante, desde o ensino fundamental, mas princi-
palmente no ensino médio, o estudo de literatura, baseado, sobretudo, na 
leitura e na interpretação de obras canônicas. Isso me parece especialmente 
importante para habilitar as pessoas a apreciarem a leitura de obras poéticas. 
É que não pode apreiar um poema quem o lê como quem lê uma notícia de 
jornal, um e-mail ou uma bula de remédio, por exemplo. Para ser apreciado, o 
poema exige não apenas concentração, mas uma espécie de imersão do leitor 
nele. E a verdade é que, assim como quanto mais tempo se demora a começar 
a aprender uma língua, mais difícil fica fazê-lo, assim também quanto mais 
tempo uma pessoa demora a aprender a se abrir à experiência estética da 
leitura de um poema, mais difícil fica conseguir fazê-lo.

Daí vem a importância da existência de antologias escolares. Li uma 
declaração que o conhecido filósofo canadense Charles Taylor fez, ao receber – 
surpreendentemente para um filósofo – um grande prêmio literário, isto é, o Blue 
Metropolis International Literary Grand Prix. O que ele disse foi que sua cabeça 
mudou aos 13 ou 14 anos, quando determinado professor fez o período român-
tico, em particular o poeta Keats, ficar vivo para ele para o resto da sua vida.

Assim também, na sua conferência, Arnaldo Niskier cita uma entrevista 
em que o acadêmico Antônio Torres elogiava uma professora que, fazendo-o ler 
em voz alta a antologia intitulada Seleta escolar, proporcionou-lhe seu primeiro 
e fascinante encontro com Castro Alves, Gonçalves Dias e Machado de Assis.

Eu mesmo passei a apreciar poesia quando li o I-Juca Pirama, de 
Gonçalves Dias, numa antologia escolar cujo título, infelizmente, não guardei.

Há, entre poetas, professores de literatura, críticos e leitores de poesia 
praticamente um consenso de que determinados poetas brasileiros, que 

escreveram no século 20, como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de 
Andrade e João Cabral de Melo Neto, entre outros, fazem parte importante 
do cânone de poetas brasileiros. Assim, quem quiser realmente conhecer a 
grande poesia brasileira, precisa ler esses poetas. Eles devem, portanto, ser 
representados nas antologias escolares.

Ocorre que o Brasil é signatário da Convenção de Berna, segundo a 
qual os direitos autorais pertencem não apenas ao seu autor, enquanto esti-
ver vivo, mas também aos herdeiros dele, pelo prazo de, no mínimo, 50 anos 
após a sua morte. No Brasil, como em muitos países, os herdeiros detêm esses 
direitos até 70 anos após a morte do autor.

Não sou, de maneira nenhuma, contra os direitos autorais. Muito pelo 
contrário, sempre os defendi. Contudo, no caso, por exemplo, das obras de 
Manuel Bandeira, sabe-se que os herdeiros costumam cobrar taxas tão abu-
sivas para autorizarem a publicação de obras dele em antologias que, de um 
tempo pra cá, estas se tenham tornado praticamente inviáveis. Ora, o próprio 
Manuel Banderia apreciava enormemente as antologias. Em seu maravilhoso 
Itinerário de Pasárgada, por exemplo, ele fala da antologia escolar organizada 
por Fausto Barreto e Carlos de Laet como um dos livros que fizeram as delícias 
de sua meninice, livro que, segundo ele, de certo modo, o iniciou na literatura 
de nossa língua.

Além disso, como Bandeira foi um dos maiores antologistas brasilei-
ros, tendo preparado mais de dez antologias, entre as quais a Antologia dos 
Poetas Brasileiros da Fase Romântica, a Antologia dos Poetas Brasileiros da 
Fase Parnasiana, a Apresentação da Poesia Brasileira, e a Antologia dos Poetas 
Brasileiros Bissextos Contemporâneos, parece-me uma traição ao espírito dele 
que seus herdeiros – que, aliás, nem são seus descendentes nem o conhece-
ram pessoalmente – dificultem a publicação de novas antologias. O fato é que 
Bandeira, como todos os poetas e verdade, não escrevia seus poemas pensan-
do em ganhar dinheiro, mas em publicá-los. Com efeito, ele próprio financiou 
a publicação de seus primeiros livros.

Penso que, embora a totalidade da obra de um autor canônico – ou, 
como dizia o grande poeta Acadêmico Ledo Ivo, de um autor cuja obra tenha 
sido declarada patrimônio nacional, possa estar nas mãos de seus herdeiros, 
não há por que não possamos ter uma lei que determine que uma percen-
tagem pequena – porém representativa – de tal obra possa ser reproduzida 
em antologias escolares, mediante o pagamento de uma taxa convencional. 
Isso não significaria necessariamente a rejeição da Convenção de Berna, pois 
semelhantes exceções na aplicação da lei de direitos autorais são reconhe-
cidas na França – também signatária da referia convenção – para o caso de 
obras com fins didáticos.

Assim, reitero aqui a proposta de Arnaldo Niskier, no artigo menciona-
do, no sentido de que – cito-o – “a ABL crie uma comissão de alto nível para 
estudar o assunto e, quem sabe, sugerir uma solução que contemple incenti-
vos à desejada volta das antologias escolares”.

Por Antonio Cicero
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Espaço imaginário
Quando a Primavera Chegar (Global Editora) de Marina 
Colasanti com projeto gráfico de Claudia Furnari e ilustrações 
da autora, traz 17 contos inéditos. Um crisântemo floresce na 
palma da mão, Um menino nasce com um olho no meio da 
testa, Um relojoeiro fabrica um robô, Um rei precisa de povo.
Tudo é surpreendente e tudo é verdadeiro no livre espaço 
do imaginário em que os contos deste livro acontecem. Mas 
não há estranhamento. Levado pela linguagem singular da 
autora, o leitor participa desse espaço, rumo a um encontro 
com suas próprias emoções. A chegada do aniversário de 80 
anos de Marina Colasanti lhe trouxe muitas alegrias. Agora, 
em setembro, venceu o XIII Prêmio IberoAmericano SM de 
Literatura Infantil e Juvenil, mostrando, por meio de uma rica 
linguagem poética e da construção de personagens complexos, 

a qualidade literária de seu trabalho. Corrobora com esse reconhecimento a sua nova obra 
de contos infantojuvenis. Os festejos de Marina não param por aí, ela concorre também 
ao Hans Christian Andersen, cujo ganhador será revelado na Feira do Livro de Bolonha, 
em março de 2018. Marina Colasanti nasceu em Asmara, na Eritreia, viveu em Trípoli, 
percorreu a Itália em constantes mudanças e transferiu-se com sua família para o Brasil. 
É casada com o escritor Affonso Romano de Sant’Anna, com quem teve duas filhas. Viajar 
foi, desde o início, sua maneira de viver. Assim, aprendeu a ver o mundo com o duplo olhar 
de quem pertence e ao mesmo tempo é alheio. A pluralidade de sua vida transmitiu-se à 
obra. Pintora e gravadora de formação, é também ilustradora de vários de seus livros. Foi 
publicitária, apresentadora de televisão e traduziu obras fundamentais da literatura. 

Realidades Culturais
Corpo de Ilhas (Dois por quatro Editora) de Lélia Pereira da Silva 
Nunes reúne textos tematicamente próximos, publicados desde 
2012, com exceção de dois que são anteriores e que bem inte-
gram o conjunto. Embora a crônica seja o gênero literário de 
eleição, Corpo de Ilhas longe está de ser um livro de um gênero 
literário específico. São textos que abordam realidades cultu-
rais, sentimentos de pertença, histórias comuns e que têm a 
pretensão de contribuir com o debate sobre a atlanticidade lite-
rária. Corpo de Ilhas está dividido em três partes, sob os títulos: 
“Ilha de Santa Catarina”, “Ilhas Açorianas” e “Outras Ilhas,” em 
que a osmose transatlântica é o fio condutor que responde por 
sua unidade. A primeira e a segunda parte exploram as pontes 
que interligam o nosso mundo ilhas, entrecruzando identidades 
culturais e mundividências centradas não na unidade e sim na 
diversidade. A terceira parte, “Outras Ilhas”, reúne textos disper-

sos por aqui e por ali salvos nesta coletânea. Coligidos não por temas, mas sim pelo espaço 
geográfico – trata-se de outras ilhas que podem estar na sua cidade natal de Tubarão, no 
território catarinense ou espalhadas pelo grande arquipélago Brasil refletindo a reali-
dade brasileira, garimpando memórias, lembrando figuras ícones da cultura nacional e 
derramando o olhar por outras manifestações da cultura popular. Como bem escreveu o 
jornalista e diretor-adjunto do Correio dos Açores, Santos Narciso: “Ela está na ‘ilha de cá’, 
quando escreve na ‘ilha de lá’, de tal forma que as ilhas se misturam num rodopio de cor e 
de festa, de espírito e de vida, só próprios de quem não vê a ilha de cá nem a ilha de lá, mas 
se sente dentro da ilha ou a ilha dentro de si!” (Leituras do Atlântico, 2015).

Questionamento
Mas Tem que Ser Mesmo para Sempre? (Editora Record), de Sophie 
Kinsella, é uma história espirituosa com várias facetas onde 
todas desembocam no relacionamento a dois e nos meandros do 
casamento. “Vocês vão passar dos cem anos.” Foi o que o médico 
respondeu com muita convicção a Sylvie e Dan, durante uma 
consulta de rotina. A notícia poderia parecer animadora, mas 
viver mais de um século quando já se tem uma década de rela-
cionamento significa ter pela frente, pelo menos, mais sessenta 
e oito anos de vida conjugal. E isso, definitivamente, é tempo 
demais. Sylvie e Dan sempre foram “um casal com C maiúsculo”. 
Unidos, felizes e conectados de forma tão intensa que conseguem 
completar as frases um do outro. Mas descobrir a quantidade de 
anos de casamento que os aguarda é um pouco preocupante, 
afinal, como manter a paixão acesa durante todo esse tempo? É 
assim que surge o projeto “Me surpreenda”, cujo único objetivo é 

jamais cair na rotina. No universo literário de Sophie Kinsella, qualquer projeto é um prato 
cheio para o desastre e situações hilárias. Com o “Me surpreenda” não é diferente, e, claro, 
nem tudo sai como o planejado: como a vez em que Dan compra uma roupa horrível para 
Sylvie ou quando ela contrata um café da manhã internacional intragável para o marido. No 
fim, eles descobrem que há inúmeras coisas que precisam aprender sobre o outro, e, sobre-
tudo, sobre eles mesmos. Sophie Kinsella é escritora e ex-jornalista de economia. Autora 
best-seller, só no Brasil já vendeu mais de 300 mil exemplares. Entre os seus sucessos estão: 
O Segredo de Emma Corrigan; Samantha Sweet; executiva do lar; Lembra de Mim?; Menina de 
Vinte; Fiquei com o seu número; A Lua de Mel e Minha Vida Não Tão Perfeita.

Reconhecimento
Prestes a completar 46 anos de vida e 20 de literatura, tempo 
em que publicou crônicas, poesias, livros infantis e ganhou 
diversos prêmios, Fabrício Carpinejar decidiu fazer uma 
homenagem ao seu pai e à sua mãe em forma de livro: Cuide 
dos Pais Antes que Seja Tarde (Editora Bertrand Brasil) traz tex-
tos comoventes e inspirados sobre o tempo, a perda, o amor, 
o carinho e o cuidado que os filhos devem ter. “Acreditamos 
que os pais são eternos, imutáveis, que estarão próximos 
quando surgir a necessidade. Mas eles adoecem e morrem. É 
uma fatalidade inevitável, não há como parar a idade, recuar 
o fim. Se é certo que os pais um dia vão adoecer e partir, por 
que não organizamos a nossa vida para acolhê-los? Por que 
não assumimos sua gestação? Por que não reduzimos o ritmo 
da carreira para darmos sentido para os seus últimos dias?”, 
escreve o autor, na apresentação da obra. Ao falar dos pais, 
ele dedica também alguns textos aos avós, dizendo que o 

respeito e a amizade pelos mais velhos é o primeiro passo para nos tornarmos bons filhos. 
Como sempre, o poeta traz para o livro suas experiências pessoais e pílulas de pensamentos 
inspiradas em algumas metáforas, como quando compara a história dos mais velhos aos 
objetos retrô que tanto valorizamos. “Não há livro antigo que reproduza a sabedoria de 
minha mãe. Em vez de comprar uma edição rara em um sebo, basta convidá-la a almoçar 
que já desfruto de uma biblioteca inteira de primeiras edições”, filosofa. Na orelha, o ator 
Paulo Betti, que perdeu o pai e a mãe num período de três anos, lamenta não ter lido o livro 
de Carpinejar antes: “É um grito de alerta. Deveria ser leitura obrigatória”, aconselha o ator. 

Reversão e cura
Todos conhecemos quem tenha sobrevivido ao cancro, mas não 
à doença de Alzheimer. O futuro é preocupante, pois milhares de 
pessoas que têm hoje 40 ou 50 anos apresentam já sinais sem o 
saberem, uma vez que o declínio da mente é lento e quase “invisí-
vel”. Felizmente, existe agora uma esperança real para a reversão 
e cura da doença. Não é através de medicação, mas através de 
um protocolo revolucionário, desenvolvido pela equipe do Dr. 
Dale Bredesen, presidente fundador do primeiro instituto do 
mundo dedicado exclusivamente ao estudo do envelhecimento. 
O Buck Institute fez uma descoberta extraordinária: a doença de 
Alzheimer é o resultado de três processos simultâneos: inflama-
ção; carência de nutrientes, hormonais e outras moléculas de 
suporte do cérebro; exposição a substâncias tóxicas. O Fim do 

Alzheimer (Editora Lua de Papel) descreve os 36 fatores metabólicos (como micronutrien-
tes, níveis hormonais ou problemas de sono) que desencadeiam a perda de faculdades 
cognitivas. E apresenta um protocolo que vai reequilibrar todos esses fatores, introdu-
zindo modificações práticas no estilo de vida dos pacientes: desde o consumo regular de 
vitamina B12 até à melhoria da higiene oral, passando pelo controle do stress. No livro, 
encontrará tudo o que precisa de saber para avaliar o seu estado atual, e tudo o que deve 
fazer para ter uma mente sempre desperta – seja aos 40 anos, seja aos 80. Dale E. Bredesen 
se formou na Caltech e, em seguida, ganhou seu MD do Centro Médico da Universidade de 
Duke, Carolina do Norte. Ele atuou como chefe residente em neurologia na Universidade 
da Califórnia, em San Francisco, antes de ingressar no laboratório do Prêmio Nobel Stanley 
Prusiner na UCSF como bolsista de pós-doutorado do National Institutes of Health. 

O observador
Atticus não revela muito sobre si mesmo. Mora em Los Angeles 
e “está na casa dos 20”. O mistério se mantém em suas fotos de 
perfil, onde sempre aparece usando uma máscara. Em entrevista 
à Teen Vogue, o poeta afirma que a opção por esconder seu rosto 
não é apenas para manter o anonimato e admite que, desta 
forma, consegue escrever o que realmente sente e não o que 
acha que deveria sentir. O que se sabe de verdade sobre um dos 
poetas mais misteriosos do Instagram é que ele coleciona segui-
dores — quase 700 mil para ser mais exata, incluindo celebrida-
des, como a atriz Shay Mitchell e a modelo Karlie Kloss — que 
interagem e compartilham seus trabalhos. Atticus é minimalista, 
seus poemas economizam linhas, mas abusam da sensibilidade 
ao abordar amor e liberdade. Quem vê o sucesso do autor pode 
pensar que a poesia sempre foi sua paixão, mas Atticus já deixou 

claro que fazer poemas nunca havia passado pela sua cabeça até ele despertar, há alguns 
anos, para a escrita e para a vontade de se conectar com o outo. Gosto Dela Livre (Editora 
Verus) é dividido em três seções. A primeira, “Gosto”, é sobre o amor e o significado deste 
sentimento. “Dela” fala sobre uma mulher. E “Livre” finaliza o livro com poemas sobre um 
amor jovem e livre, sobre a liberdade que há dentro de cada um. Em entrevista à revista 
canadense Flare, Atticus explicou o processo do livro: “Demorou muito tempo para chegar 
a um título que captasse o que queríamos incluir no livro. ‘Gosto dela livre’ tem um pouco 
de duplo sentido: pode ser sobre amar sua liberdade, ou sobre amá-la livremente.” Atticus 
é um contador de histórias e um observador. Nascido na costa Oeste dos Estados Unidos, 
passou grande parte da vida explorando o mundo e agora tem seu lar na Califórnia. 



17JornaldeLetras

Situação da língua 
portuguesa na ONU

Situação da língua portuguesa: o reconhecimento que falta nas 
Nações Unidas e na Unesco.

Permuta de conteúdos digitais estabelecida em Protocolo entre 
dois grupos de mídia do Brasil e Portugal 

A língua portuguesa constitui um traço de 
união para responder a imperativos do presente e 
desafios do futuro. O “Protocolo 2018” – como 
vai passar a designar-se – agora assinado no 
Porto e, de imediato, com ampla repercus-
são em Portugal (onde estamos a escrever 
e a comentar a sua oportunidade e o seu 
alcance) faz parte de um processo com 
várias décadas, repleto de iniciativas 
malogradas e de adversidades polí-
ticas, em consequência das classifi-
cações específicas – línguas oficiais, 
línguas de trabalho e estatutos institu-
cionais.

A partir de 1978, a língua portu-
guesa passou a integrar as línguas ofi-
ciais da Organização de Unidade Africana. 
Agostinho Neto estabeleceu um plano de 
igualdade, com o inglês, o francês e o árabe. 
O ingresso de Timor na Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (CPLP) completou o quadro 
de participação da lusofonia, desde o Oriente ao Brasil, 
passando pelos países da diáspora na Europa e nas Américas, 
até aos Estados africanos que, com o 25 de Abril, adquiriram a indepen-
dência. A UNESCO admitiu a língua portuguesa, em 1987, mas a reso-
lução só foi posta em prática em 1994, ao obter-se consenso geral entre 
Portugal, o Brasil e os países da África lusófona. 

O encontro que decorreu no Palácio da Bolsa, no Porto, subordi-
nado ao tema genérico “A falar nos entendemos: A língua como ativo 
Estratégico” representa um contribuição significativa para a aproxi-
mação dos povos e estados incluídos na CPLP. Envolveu um acordo de 
cooperação efetiva entre o grupo que possui no Brasil a Folha de São 
Paulo, a Rede Bandeirantes, e o grupo português que detém o Diário 
de Notícias, de Lisboa; o Jornal de Notícias, do Porto e a estação de 
rádio TSF.

Também se estende a órgãos de comunicação de Angola e 
de Macau e anuncia a ampliação a Cabo Verde e Moçambique. Por 
enquanto, faltam apenas Guiné e Timor. Compareceram os presidentes 
da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa; o presidente da 
República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca; e o antigo presidente do 
Brasil, Fernando Henrique Cardoso e o presidente de Timor, José Ramos 
Horta.

O Protocolo 2018 promove uma troca permanente de conteúdos 
entre as mídias de maior expansão e influência. Para Antonio Teixeira 
Mendes, do grupo Folha de São Paulo, surge num momento decisivo: 
“Os portugueses querem perceber as mudanças que ocorrem na vida 

Por António Valdemar*

brasileira e os portugueses também querem perceber esse novo país 
dinâmico e vibrante que é Portugal.”

Os portugueses e não apenas uma elite cultural e política. Está 
provado que, todos os anos, mais de um milhão de brasileiros se deslo-
cam de visita a Portugal e se verifica a transferência acelerada de nume-
rosas empresas brasileiras para Portugal. Daí ser necessário “desfazer os 
mitos do país pobre e rural no outro lado do Atlântico”.

 Tudo demonstra – acrescentou Paulo Saad, da Rede Bandeirantes 
– que estamos perante “uma oportunidade de negócios e impõe-se con-
quistar as comunidades que falam a mesma língua, criar um interesse 
de investimento nas empresas. Ao circular a informação – acrescentou 
– também circulam os projetos”. 

Ferreira Fernandes, diretor do Diário de Notícias, foi categórico em 
assinalar que esta permuta de conteúdos vai, finalmente, proporcionar 
“o acesso plural que faltava nos diferentes setores da realidade política 
social, econômica e cultural do Brasil”. Por seu turno, o diretor do Jornal 
de Notícias, Afonso Camões, esclareceu que esta aposta estratégica tem 

outro componente primordial: “Com as limitações físicas da distri-
buição do papel, respondemos com um novo impulso nas 

nossas edições eletrônicas, em todas as plataformas 
digitais e com a maior audiência global.”

É ponto assente que passará a existir, 
em matéria de conteúdos, mais diversidade, 

melhor qualidade, maior cobertura, maior e 
melhor oferta de informação aos leitores, 

ouvintes e espetadores do Brasil, de 
Portugal e dos outros países da CPLP. 
Certamente ainda outra vantagem: for-
talecer os meios de informação e prote-
gê-los das falsas notícias, impedir a pro-
pagação de um jornalismo, à margem do 
rigor, sem responsabilidade profissional 
e sem exigências deontológicas.

Apesar de viabilizar objetivos 
comuns e há muito esperados, continua 

a sentir-se uma grave lacuna que se torna 
indispensável resolver, tão breve quanto pos-

sível – atribuir o estatuto de língua oficial de tra-
balho e de comunicação à língua portuguesa nas 

instituições internacionais. Realizou-se, em maio, no 
jardim da sede das Nações Unidas e com a presença do 

secretário-geral Antonio Guterres – eleito com votos do Brasil, 
representantes diplomáticos da CPLP – a comemoração do Dia da 
Língua Portuguesa. O discurso que Antonio Guterres proferiu poderá 
resumir-se a mais uma manifestação de retórica, se não atingir o objeti-
vo fundamental. O atual embaixador de Portugal na UNESCO, Antonio 
Sampaio da Nóvoa, que foi reitor da universidade de Lisboa e professor 
convidado em universidades do Brasil, sócio efetivo da Academia das 
Ciências e o segundo candidato mais votado na última eleição para a 
presidência da República, em todas estas funções, manifestou sempre o 
empenho de valorizar a Língua Portuguesa.

Apenas isto não é suficiente. Numa hierarquia de prioridades, 
destaca-se a urgência de garantir, à língua portuguesa, um estatuto, 
que não possui ainda, de língua oficial de trabalho e de comunicação 
na União Europeia e nas Nações Unidas. Só com a igualdade de opor-
tunidades nas instituições internacionais já atribuídas, por exemplo, ao 
inglês, ao francês e ao espanhol, a língua portuguesa alcançará, com 
pleno direito, a projeção de Portugal no mundo.

*António Valdemar é jornalista, investigador, sócio efetivo da Academia 
das Ciências de Lisboa e sócio correspondente da Academia Brasileira de 

Letras.
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Novo Sesc da Avenida 
Paulista

Após oito anos de reformas, foi reaberto ao público o novo espaço 
cultural do Sesc na Avenida Paulista, somando-se a um grupo de novas 
instituições da região, como a Japan House e o Instituto Moreira Salles, 
inaugurados em 2017. O diretor do Sesc-SP, Danilo Santos de Miranda, 
recebeu as autoridades na bela cerimônia de abertura: “O nosso prédio 
se vestiu de sua melhor roupa. São as pessoas, com seus usos e apropria-
ções e sua enorme diversidade, que dão vida a essa roupa. A paisagem 
humana é a que, de fato, embeleza a cidade”, afirmou. Entre outras auto-
ridades presentes, o presidente da Fecomércio de SP, Abram Szajman, e 
o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame.

O prédio reúne atrativos, como um mirante em sua cobertura e 
quatro andares com pés-direitos duplos, pensados como pavimentos 
para exposições e espetáculos. Uma das características destacadas pela 
estrutura é uma área de circulação na lateral. O espaço, vazado, interliga 
os pavimentos com escadas e permite a vista para as paisagens urbanas. 
A expectativa é receber 18 mil pessoas por semana.

Projetado pelos arquitetos Sérgio Pileggi e Euclides de Oliveira, 
nos anos 1970, o edifício foi repaginado pelo escritório de arquitetura 
Königsberger Vannucchi. Foram investidos R$ 120 milhões na reforma, 
iniciada em 2010. Cada andar é destinado a uma atividade. O 3º, por 
exemplo, é um espaço lúdico para crianças, e o 4º, um laboratório de 
tecnologia e artes. Do montante investido, R$ 100 milhões foram utili-
zados para a reestruturação, e R$ 20 milhões, para a aquisição de novos 

Por Manoela Ferrari

equipamentos, como aparelhos para academia e consultório odontoló-
gico. O Sesc faz parte do Sistema S, que inclui ainda Sesi, Senai e Senac, 
e é mantido com contribuição sindical compulsória.

Arte, corpo e tecnologia são os pilares que traduzem a unidade, 
inaugurada com uma exposição que exprime esse conceito. Dedicada 
ao pioneiro da videoarte, Bill Viola, de 67 anos, a mostra “Bill Viola – 
Visões do Tempo” ocupa o 5º andar com 12 obras do artista americano, 
criados a partir do ano 2000, desde “O Quinteto dos Silenciosos” até 
uma das duas peças vistas de forma permanente na catedral de St. Paul, 
em Londres. Apesar de ser reconhecido como um dos artistas mais 
importantes da atualidade, essa é a primeira individual de Viola em São 
Paulo. Os trabalhos expostos abordam o ciclo que engloba vida, a morte 
e renascimento. 

Em uma das salas expositivas, fica a instalação “Man Searching 
for Immortality / Woman Searching for Eternity” (Homem em busca de 
Imortalidade / Mulher em busca de Eternidade, em tradução para o por-
tuguês). Trata-se de um conjunto de dois vídeos, exibidos lado a lado, em 
que um casal de atores idosos ilumina e analisa seus corpos, valendo-se 
da câmera como uma espécie de espelho. Projetada em granito preto, 
como se fossem lápides, as imagens apontam para o   fim da vida.

A obra considerada a mais impactante da mostra, no entanto, é 
“Nascimento Invertido” (2014), pela dimensão que ocupa quase todo o 
pé-direito duplo do andar. Nela, um homem submete-se a correntes de 
líquidos diferentes – do leite a um óleo escuro e viscoso como o petróleo.

Os trabalhos do budista Viola apontam para a importância de 
prestarmos atenção a cada instante da vida. A exposição pode ser visita-
da até o dia 9 de setembro, com entrada grátis.

Vista do mirante do novo Sesc da Avenida 
Paulista.

A reforma do 
Sesc da Avenida 
Paulista manteve 
o volume do 
projeto original, 
mas expandiu 
áreas para uso 
público.

Há um projeto apro-
vado pela prefeitura 
para fechar para 
carros um trecho 
da rua Leôncio de 
Carvalho, que sepa-
ra o Sesc Paulista do 
Itaú Cultural, criando 
um calçadão para 
pedestres.

Serviço: 
Bill Viola – Visões do 
Tempo

Até 9 de setembro.

Sesc Avenida Paulista: 
Av. Paulista, 119. 

De terça a sábado, das 
9h às 22h. Domingo e 
feriados, das 10h às 19h.

Entrada grátis.

Áreas de circu-
lação renovadas 
do novo prédio 
do Sesc da 
Avenida Paulista.



Sou apaixonada por sapatos. Tenho sempre a impressão que bons 
sapatos me levarão a bons lugares. Confiro saltos e modelos. São como joias 
brilhando na vitrine.

Lembrei-me de um quadro do pin-
tor francês Ingres intitulado “A Banhista 
de Valpinçon”, que se encontra no 
Louvre. Um nu feminino, cheio de graça, 
de clássica beleza. O erotismo frio, de 
uma mulher sentada de costas, com um 
turbante na cabeça, a pele de tons cáli-
dos contra uma cortina de veludo verde 
escuro. Uma torneira de água acima dos 
pés moles. A seu lado, as sandálias ver-
melhas, as tiras enfeitadas de renda. O 
fascínio despertado pelo pé, parecendo 
sem ossos e sem tornozelos, prestes a se 
adaptar na sandália encarnada.

Foi assim também no conto 
“Cinderela”. O sapatinho de cristal aban-
donado nos degraus do palácio do prín-
cipe, durante a fuga, à meia noite. E o 
momento mágico em que tirou do bolso 
o outro sapatinho, sinal de reconheci-
mento, prova irrefutável de sua identida-

de. O pé deslizou sem esforço. Se precisasse forçar, não seria o seu tamanho. 
O relacionamento estaria fadado ao insucesso. Traria conflito, angústia.

Antigamente, era costume em Israel, em caso de resgate ou permuta, 
para validar o negócio, um tirar a sandália e entregá-la a outro. Símbolo do 
direito de propriedade, tão arraigado no ser humano. A delimitação dos terri-
tórios, das heranças, das nações.

Há uma passagem bíblica em que se recomenda aos peregrinos do 
evangelho sacudir a poeira das sandálias quando saíssem de uma casa ou 
cidade que não aceitasse a boa nova. É preciso mesmo sacudir a dor que 
sentimos quando rejeitados. Sacudir o pó sem rancor, sem apego, sem discus-
são. Sacudir o pó da ilusão e do cansaço. Retomar a estrada com esperança. 
Continuar na missão de peregrino.

O calçado tem uma significação funerária. A morte, afinal, é “quan-
do a gente pode estar deitado de sapatos”, escreveu Mário Quintana. Uma 
amiga sobrevivente do incêndio do edifício Joelma, que ardeu no centro de 
São Paulo, contava que, ao descer correndo as escadas, só via montanhas de 
sapatos.

Essa imagem foi utilizada pelo dramaturgo Antunes Filho como recur-
so na montagem da tragédia de Eurípedes, As Troianas, que retrata o final da 
guerra de Troia a partir do feminino. Mostra o que ocorre com as prisioneiras 
troianas escravizadas, aguardando no porto o embarque em naus gregas. 
Troia consumida pelas chamas sob tochas. O tom é lamentoso, de desgraça. 
As mulheres de luto arrastam pelo palco correntes feitas de sapatos mas-
culinos, botas negras indicando o número de homens mortos e ausentes. A 
tensão da peça é violenta. Horrores esperam os vencidos.

Hoje, entrarei em casa descalça como quem penetra a soleira de um 
templo sagrado. O caminhar curto e lento das chinesas com pés atrofiados 
em faixas. Estou me sentindo culpada, louca rainha Maria Antonieta desejan-
do tantos sapatos. Ainda bem que para o meu coração só desejei você, meu 
par perfeito.

*A escritora Raquel Naveira é diretora da União Brasileira de Escritores/
Seção SP; pertence à Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, à Academia 

Cristã de Letras de São Paulo e ao Pen Clube do Brasil.

Sapatos e 
sandálias
Sapatos e 
sandálias
Por Raquel Naveira*
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A Banhista de Valpinçon, de Jean Auguste 
Dominique Ingres (1780-1867).




