
Bem-AventuradosBem-Aventurados
Através de vídeos semanais, os projetos que transformaram o 
Centro Cultural Cesgranrio em referência na produção cultural 
brasileira têm sido cada vez mais acessados no bem-sucedido 
canal que a instituição mantém no Youtube. São disponibilizados 
gratuitamente conteúdos de alta qualidade, para jovens e adultos, 
direcionados para a educação e a cultura. Um dos programas de 
maior destaque é a série Bem-Aventurados, inteiramente produ-
zida pela Fundação Cesgranrio. (Por Manoela Ferrari – págs. 10 e 11 
/ Fotos: Juliana Morelli)
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Presente em uma declaração realizada 
pela Organização das Nações Unidas, em 
1959, a educação é garantida como direito 
a todas as crianças, independentemente de 
seu sexo, cor, língua ou religião. Porém, a pri-
vação do acesso de meninas a essa garantia 

é um problema antigo e constante, que está em diversos países ainda 
hoje, gerando importantes debates sobre a questão ao longo dos últi-
mos anos.

Em muitos casos, as meninas precisam arriscar suas vidas na luta 
para conseguir fazer algo simples, como ir à escola. Foi o que aconte-
ceu com a paquistanesa Malala Yousafzai, que se tornou a mais jovem 
ganhadora do Nobel da Paz, em 2014. A menina se tornou ativista depois 
de sobreviver a um atentado de talibãs, que queriam proibir a instrução 
feminina no Paquistão.

Em visita pela primeira vez ao Brasil, com apenas 21 anos, com-
pletados no dia 12 de julho, Malala conquistou ainda mais admiradores 
ao anunciar que a organização fundada por ela quer ajudar o Brasil a 
colocar todas as meninas brasileiras na escola.

Atualmente, 1,5 milhões de meninas brasileiras estão fora das 
salas de aula. Muitas delas não conseguem estudar porque engravidam 
cedo ou porque precisam trabalhar para ajudar as famílias. O número 
de mulheres que não estudam nem trabalham é alto (12,6%, contra 
9,1% dos homens). Isso se deve quase sempre à maternidade, já que 
56,8% das jovens que tiveram filhos estão fora da escola e do mercado 
de trabalho.

A Fundação Malala, fundada pela paquistanesa e pelo pai, Ziauddin 
Yousafzai, em 2013, com o objetivo de promover a educação de meninas 
no mundo todo, movimenta 10 milhões de dólares (cerca de 40 milhões 
de reais) ao ano. No Brasil, a Fundação irá investir 700 mil dólares (cerca 
de 2,7 milhões de reais) em três jovens ativistas pela educação, em dife-
rentes partes do país, por meio do programa chamado Rede Gumakai. 
Os “ativistas gumakais” desenvolverão projetos que aumentem a cons-
cientização para que as meninas não sejam vítimas de violência sexual, 
assédio ou gravidez na adolescência, com foco em afrodescendentes e 
indígenas. Pretendem, assim, não só aumentar a permanência de meni-
nas nas escolas, como proporcionar uma educação de boa qualidade.

A Fundação Malala vai contar com o apoio financeiro da Apple 
para empregar tecnologia em suas ações no Brasil, aumentando a 
escolarização feminina. Nos planos, está a criação de oportunidades 
no desenvolvimento de aplicativos. A Academia de Desenvolvedores 
da empresa já conta com laboratório em dez universidades espalhadas 
em nove cidades do Brasil, país que mais vem recebendo investimen-
tos da Apple na área de educação. Desde 2013, a companhia já formou 
mais de três mil estudantes em cursos gratuitos que variam entre um e 
dois anos, dependendo da faculdade. A meta é atender mais de 100 mil 
mulheres nos próximos anos, sobretudo no Brasil e em nações como 
Índia, onde a Fundação também tem atuação.

A aposta no uso de tecnologia aplicada à educação é mais do que 
acertada para ajudar na capacitação das mulheres e elevar o índice de 
escolaridade feminina. Segundo afirmou a jovem Malala, com muita 
propriedade: “É preciso encorajar as meninas a acreditar em si mesmas 
e a se concentrar em seguir seus sonhos. Tenho certeza de que a tecno-
logia pode ajudar nesse processo de educação e inclusão.”
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É incrível a capacidade realizadora do professor Carlos Alberto 

Serpa. Além de dirigir, há muitos anos, a Fundação Cesgranrio, com 

grande competência, promove igualmente uma série de empreendimen-

tos culturais, como a abertura de dois teatros no bairro do Rio Comprido, 

a criação de uma Orquestra Sinfônica Jovem, o patrocínio do projeto 

Edupark e outras atividades de igual relevo. Agora, o seu Centro Cultural 

está concluindo a série Bem-aventurados, com o intuito de passar a 

mensagem de Jesus Cristo por intermédio da televisão, com atores muito 

bem ensaiados. Neste número do JORNAL DE LETRAS, fazemos uma bonita 

reportagem do tema que mencionamos e estamos certos de que os nos-

sos leitores acompanharão esse trabalho com muito interesse.

O Editor.

“Quem ri por último, perdeu todo o tempo que passou sem rir.”

Eno Teodoro Wanke

Educação de meninas

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

Os Acadêmicos Domício Proença Filho e Antônio Torres, durante o 4º Ciclo de Conferências A 
cultura em processo, no Teatro Raymundo Magalhães Jr., na ABL.
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Por Maria Cabral

Falta de educação 
gera corrupção

Em concorrido evento na UNINASSAU, em Boa Viagem, no Recife, o 
fundador do grupo Ser Educacional, mantenedor das marcas UNINASSAU, 
UNIVERITAS, UNAMA E UNINABUCO, Janguiê Diniz, lançou o livro Falta 
de Educação Gera Corrupção.

Publicado pela Editora Novo Século e com o prefácio assinado pelo 
acadêmico Arnaldo Niskier, o 17º livro do empreendedor traz textos sobre 
corrupção e suas consequências, para instigar uma reflexão sobre os cami-
nhos que o Brasil vem tomando.

Entre os artigos, há discussões sobre política, educação, esportes, 
meio ambiente, economia e desenvolvimento, incitando a reflexão sobre os 
problemas do país: “A corrupção é um dos maiores problemas na atualidade 
e enganam-se aqueles que pensam que este é um problema ligado apenas à 
política. Na prática, ser corrupto é utilizar poder ou algum tipo de facilidade 
para conseguir vantagens que atendam aos próprios interesses ou de fami-
liares e amigos. Entretanto, ao contrário do que costumamos ouvir, acredito 
que é uma generalização abusiva dizer que o brasileiro, em sua essência, é 
corrupto”, explica Janguiê.

Um dos alertas que os textos trazem são as consequências da cor-
rupção: o prejuízo direto ao desenvolvimento e bem-estar da sociedade; a 

diminuição dos investimentos públicos na saúde, na educação, em infraes-
trutura, segurança, habitação, entre outros direitos essenciais; e o ferimen-
to criminal da Constituição quando se amplia a exclusão e a desigualdade 
social.

Janguiê defende que a saída para evitar que a corrupção continue 
assolando o Brasil são investimentos em educação. Apenas assim podere-
mos ter uma população esclarecida e que irá fazer valer os seus direitos em 
todas as esferas. “O acesso amplo à educação de qualidade é um antídoto 
contra a corrupção. Essa afirmação vem respaldada por uma pesquisa, 
publicada no ano passado, sobre a percepção de desvios e a evolução da 
escolaridade em 78 países desde 1870, elaborada pelo cientista político 
sueco Bo Rothstein”, completa.

Doutor em Direito pela UFPE, graduado em Letras pela UNICAP, 
pós-graduado em Direito do Trabalho pela UNICAP, pós-graduado em 
Direito Coletivo pela OIT (Turim, Itália), entre outros títulos, Janguiê 
Bezerra Diniz, fundador e presidente do Conselho de Administração do 
Grupo SER Educacional, é presidente da ABMES – Associação Brasileira das 
Mantenedoras do Ensino Superior.  

A abertura do evento contou com a participação do prefeito da 
cidade do Recife, Geraldo Júlio, do deputado federal Felipe Carreras, além 
do presidente da Comissão Anticorrupção da OAB/PE, Fernando Araújo. 
Também compareceram ao lançamento o presidente do Tribunal de 
Justiça de Pernambuco, Adalberto Oliveira, e os desembargadores Candido 
Saraiva, Agenor Ferreira Lima, Humberto Vasconcelos, Demócrito Ramos 
Reinaldo, Eurico Barros, Leopoldo Raposo, Francisco Tenório, Antenor 
Cardoso, Agenor Ferreira Filho; os desembargadores do Tribunal Regional do 
Trabalho, Valdir Carvalho e Ruy Salathiel; o ex-governador de Pernambuco, 
Gustavo Krause; o diretor-geral da Globo Nordeste, Iuri Leite; o conselheiro 
do Ministério da Educação, José Loureiro Lopes; o cantor Almir Rouche; os 
empresários Marcos Dubeux e Jorge Petribú; o médico referência em trans-
plante de fígado do Brasil, Cláudio Lacerda; entre outros.

Janguiê Diniz e a esposa, Sandra Janguiê.

Janguiê e o ex-governador de Pernambuco, Gustavo Krause.Prefeito do Recife, Geraldo Júlio, Janguiê Diniz e o deputado federal Felipe Carreras.

Janguiê Diniz com o presidente do TJPE, Adalberto Oliveira.
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MEIOS E FINS
O PRÉDIO anexo do BDMG, 

em Belo Horizonte, foi nomeado 
Edifício Professor Darcy Ribeiro, 
em homenagem ao mineiro de 
Montes Claros que dedicou sua 
vida à educação e à cultura, numa 
iniciativa do presidente do Banco, 
Marco Aurélio Crocco Afonso, 
em conjunto com o presidente 
do BDMG Cultural, Rogério Faria 
Tavares.

MAIS DE 70 LIVROS de autores 
capixabas foram lançados em 
Vitória durante a 5ª Feira Literária 
Capixaba, no Campus da UFES. O 
acadêmico Carlos Nejar foi uma 
das presenças de destaque.

RESULTADO DO trabalho de 
onze pesquisadores sobre as 
teorias de Ausubel e Bruner, 
sob orientação das professoras 
Maria Judith Sucupira da Costa 
Lins e Bruna Rodrigues Cardoso 
Miranda, a Editora CRV lançou 
Ausubel e Bruner: Questões sobre 
Aprendizagem.

O JORNALISTA Ivan Barros, 
estrela das revistas Manchete e O
Cruzeiro na década de 1960, que 
vive em Palmeira dos Índios, é 
candidato a deputado federal, na 
eleição de outubro. 

PAULO GRAVINA lançou Prefácio 
a Shakespeare, texto publicado 
originalmente em 1765, como 
prefácio da edição de Samuel 
Johnson anotada das peças de 
William Shakespeare.  O Prefácio a 
Shakespeare é assinado pelo bardó-
latra José Roberto de Castro Neves. 
A edição conta com um sofisti-
cado trabalho artístico, incluindo 
ilustrações da Pérola Bonfanti e 
projeto gráfico e diagramação do 
John LeeMurray.

PREFACIADO pela acadêmica 
Ana Maria Machado, a Editora 
Instrínseca lançou o primeiro livro 
de crônicas da jornalista e escritora 
Míriam Leitão: Refúgio de Sábado.

DE HENRIQUE SITCHIN, com 
ilustrações de Ionit Zilberman, a 
Editora Panda Books dispôs ao 
público mais uma obra: Meu Avô 
Judeu.

DESTRUÍDO por incêndio em 21 
de dezembro de 2015, o Museu da 
Língua Portuguesa, SP, conforme 
a Secretaria Estadual de Cultura, 
volta às atividades no segundo 
semestre de 2019. Sua recuperação 
tornou-se possível com o aporte 
de R$ 65 milhões, sendo R$ 36 
milhões provenientes da iniciativa 
privada e os restantes do seguro 
do prédio.

DIRETORA EXECUTIVA da Casa do 
Saber Rio, Adriana Zebulun, levou 

GANHADOR DO Prêmio Rio de 
Literatura 2016 na categoria “Novo 
Autor Fluminense”, o livro Tão Fútil e 
de Tão Mínima Importância, de Tiago 
Franco, professor de Psiquiatria e 
Psicologia Médica da UFRJ, foi lan-
çado pela Ed. Grammond.

COM O PATROCÍNIO da prefeitura 
local e organização da Academia 
Espírito-Santense de Letras, a série 
Escritos de Vitória sairá, neste 
segundo semestre, abordando o 
lado cultural da capital capixaba.

SAI EM SETEMBRO, pela Editora 
Record, Bagageiro, novo livro de 
Marcelino Freire, com truques de 
escrita e curiosidades sobre o meio 
literário.

PROSA E POESIA deixadas pelo 
escritor carioca Victor Heringer 
(1988-2018), bem como Glória, seu 
romance de estreia, que lhe pro-
porcionou a segunda colocação no 
Prêmio Jabuti 2013, estão sendo 
reunidos pela Cia das Letras para 
publicação, no ano que vem.

AUTOR DO bestseller mundial O
caçador de pipas, com mais de 4 
milhões de exemplares vendidos 
só no Brasil, Khaled Hosseini nego-
ciou com a Globo Livros sua próxi-
ma obra, prevista para setembro. 
Em inglês, chama-se Seaprayer.

ATÉ O FIM de agosto, a Com-
panhia das Letras lança 21 lições 
para o século XXI, de Yuval Noah 
Harari, autor de Sapiens, que já 
vendeu 500 mil exemplares.

os debates Encontros do Saber 
também para Vitória, no ES. Coube 
à antropóloga Myrian Goldenberg 
a palestra inaugural, no auditório 
da Rede Gazeta.

SILVIANO SANTIAGO, Luis S. 
Krausz, Lilia M. Schwarcz, Eugênio 
Bucci, Lira Neto e Carlito Azevedo 
foram escolhidos finalistas do 
Prêmio Rio Literatura, como auto-
res dos melhores livros de fic-
ção, poesia e ensaio publicados 
no Brasil em 2017, concorrendo à 
quantia de R$100 mil. O resultado 
sai em setembro.

SERÁ DE 7 a 11 de novembro a 
13ª edição da Balada Literária de 
São Paulo. Desta vez, homenage-
ando Itamar Assumpção e Alice 
Luiz. O último evento celebrou 
Torquato Neto.

NA TRILHA de Maitê Proença, 
Fernanda Torres, Maria Ribeiro e 
outras famosas do mundo artísti-
co, Letícia Spiller se prepara para 
entregar ao público um livro de 
poesias com a sua assinatura.

COMPLETANDO 80 anos em 
novembro, a Sociedade Hípica do 
Rio vai ganhar um livro sobre sua 
trajetória, que vem sendo prepara-
do por Ney Carvalho.

O DIRETOR artístico brasileiro, 
Adrian Steinway, será o responsá-
vel pela montagem de espetáculo, 
na Itália, destinado a marcar os 
500 anos da morte de Leonardo 
da Vinci. A estreia está prevista 
para maio de 2019, num vilarejo 
da Toscana, onde o lendário pintor 
e escultor nasceu.

ALBÂNIA tornou-se o 12º país a 
publicar O Nome da Morte, livro 
do jornalista Kléster Cavalcanti, 
feito para a Editora Record, prestes 
a receber, no segundo semestre, 
nova edição nacional. A história 
também vai virar filme.

VENCEDOR do Prêmio Jabuti 
2016, Amora, livro de contos de 
Natalia Borges Polesso, terá publi-
cação na Espanha, Argentina e 
Romênia até o fim do ano.

EM 2017, o mercado digital 
fonográfico brasileiro registrou 
receitas de 178 milhões de dólares, 
acusando crescimento 46% supe-
rior ao exercício anterior. No setor, 
somos o 9º mercado mundial e o 
principal de toda a América Latina.

QUANDO A verba anda escas-
sa, acaba sobrando (ou melhor, 
faltando) para o lado cultural. 
No BNDES, os patrocínios para o 
setor encolheram de 12 milhões, 
em 2017, para meros 4,5 milhões 
este ano.

A EDITORA ROCCO lançou Todas 
as Crônicas, com a obra completa 
de Clarice Lispector, com 120 tex-
tos ainda não publicados.

BASEADO EM livro de Malu 
Gaspar, Eike, Tudo ou Nada, sobre 
a ascensão e queda de megas-
projetos do polêmico empresário 
Eike Batista, vai virar filme, em 
2019, com roteiro e direção de João 
Jardim.

INTERROMPIDO no ano passa-
do, a Caixa Cultural retorna, neste 
segundo semestre, o processo de 
seleção de patrocínios de apoio ao 
setor, nas sete unidades mantidas 
no país. O aporte está na faixa de 
R$ 48 milhões.

PRIMEIRA DAMA da cena teatral 
no Brasil, Fernanda Montenegro, 
lança, dia 11 de agosto, durante a 
Bienal do Livro de SP, obra sobre 
sua vitoriosa carreira de atriz.

ENTRE 3 E 12 DE agosto, no 
Anhembi, a Bienal do Livro de SP 
conta, entre outras presenças de 
destaque, com a do famoso editor 
de livros Dan Mallory, que ganhou 
o mundo com o thriller de estreia 
A Mulher na Janela, aqui lançada 
pela Ed. Arquisa.

BEST-SELLER NO Reino Unido 
e livro de cabeceira do príncipe 
Williams, Pai de Elite: treinamento 
básico, produzido por Neil Sinclair, 
chegou às livrarias brasileiras, tra-
zido pela Ed. Belas Letras.

BrevesJL
por Jonas Rabinovitch

HumorJL
rabinovitch@un.orgmanoela.ferrari@gmail.com
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Na ponta Língua
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da
Alfabetizar, usando a poesia, é uma excelente opção, 

pelo uso da rima e do ritmo na linguagem, além de integrar 
o aluno no mundo da literatura, desde o início dos estudos. A 
luta pela erradicação do analfabetismo, no Brasil, deve ser a 
bandeira de todos nós. 

Curiosidade
Trava-língua é uma modalidade de rimas infantis de 

versos de cinco ou seis sílabas. Uma espécie de folclore linguístico, também conhecida 
como parlenda.

Problema diplomático
“O embaixador e a sua esposa, a embaixadora, compareceram à solenidade no 

palácio do Governo.”
Alguma coisa está errada! Usa-se o termo embaixatriz para a mulher do embai-

xador. Quando o cargo de embaixador é exercido por uma mulher, o termo correto é 
embaixadora.

Opções corretas: O embaixador e a sua esposa, a embaixatriz, compareceram à 
solenidade no palácio do Governo. A embaixadora e o seu esposo compareceram à sole-
nidade no palácio do Governo.

Indo
“Sou eu que vai a São Paulo resolver o problema da herança da família.”
A herança vai ficar sem solução. O pronome eu (1a pessoa do singular) pede o 

verbo ir na 1a pessoa do singular – vou.
Outra possibilidade: Sou eu quem (a pessoa que) vai (3a pessoa).
Período correto: Sou eu que vou a São Paulo resolver o problema da herança da 

família.

Você precisa saber
As palavras astronauta e cosmonauta são sinônimos, isto é, significam viajantes 

de naves espaciais, que viajam fora da atmosfera terrestre.

Observe: Astronauta – relaciona-se àquele que estuda Astronáutica, usada nos Estados 
Unidos. Cosmonauta – originário do russo – kosmonaut, termo preferido pelos russos. 

Policiamento
“A polícia tem feito diversas blitz para diminuir a ação dos bandidos.”
Tudo bem! Mas não custa acertar! O termo blitz significava, na época da Segunda 

Guerra Mundial, uma operação rápida.
Na língua portuguesa, é um substantivo feminino e, como tal, deve ser pluraliza-

do, aportuguesando a palavra, concordando com o termo diversas. Período correto: A 
polícia tem feito diversas blitzes para diminuir a ação dos bandidos.

Almoço especial
“A senhora convidou diversas pessoas para almoçar em sua casa, pois iria fazer 

uma especialidade: buxo com polenta e agrião.”
Garanto que ninguém comeu bem! Observe:
Buxo – vegetal, nome de uma planta.
Bucho – estômago de peixes e mamíferos. Especificamente o bucho do boi (dobra-

dinha) é utilizado para fazer uma iguaria apreciada por muitos. Em tempo, o termo 
bucho é usado pejorativamente para chamar uma mulher de feia. Período correto: A 
senhora convidou diversas pessoas para almoçar em sua casa, pois iria fazer uma espe-
cialidade: bucho com polenta e agrião.

Cupidez
O rapaz era um cúpido!
Que tristeza! A frase está correta, mas ninguém aguenta conviver com uma pessoa 

avarenta, ambiciosa. Nem flechada por Cupido, que na mitologia romana é o Deus do 
Amor, a moça se apaixonará por um cúpido.

Aprendendo um pouco mais
Ortografia – significa escrita correta. Observe a ortografia das palavras:
Exceção – que se exclui da regra.
Hombridade – nobreza de caráter.
Hesitar – vacilar.

Ruína familiar
“Um filho de fazendeiro, do interior de 

Bauru, delapidou a fortuna do pai.”
Impossível! “Delapidando” a fortuna o 

rapaz não deixaria o pai pobre.
Observe: Delapidar – retirar as pedras.
Dilapidar – apedrejar, destruir com pedradas e, também, arruinar.
Frase correta: Um filho de fazendeiro, do interior de Bauru, dilapidou a fortuna do pai.



JornaldeLetras6

EntrevistaJL d e  A r n a l d o  N i s k i e r

Marcus Monteiro 

Patrimônio, a  
identidade de um povo 

Arnaldo Niskier: O professor Marcus Monteiro 
preside o INEPAC (Instituto Estadual do Patrimônio 
Cultural do Rio de Janeiro), mas já exerceu essa atividade 
há tempos também e agora voltou. Voltou com saudade, 
Marcus?

Marcus Monteiro: Nós dois trabalhamos juntos em 
prol do patrimônio do Estado do Rio de Janeiro. O patrimô-
nio é a memória, a identidade de um povo. Um povo sem 
memória não pode ser considerado um povo, uma cidade 
sem memória não pode ser chamada cidade, é um ajunta-
mento de pessoas, então é fundamental que, tanto na sua 
parte material quanto na parte imaterial, ele seja cultuado, 
preservado, valorizado e, principalmente, protegido. 

Arnaldo Niskier: A origem do samba foi o Rio.
Marcus Monteiro: É, foi o Rio. O samba indubita-

velmente surge ali na Pedra do Sal, onde as tias baianas se 
reuniam, os primeiros sambistas, Donga, João da Baiana 
se reuniam ali, e que é um patrimônio também tombado 
pelo Estado do Rio de Janeiro, foi um dos nossos primeiros 
tombamentos a Pedra do Sal, importantíssima. Então os 
aspectos imateriais se cruzam com os aspectos materiais 
em toda sua produção – de discos, de lugares –, então é 
uma manifestação importantíssima, fundamental para nós 
compreendermos o Rio de Janeiro.

Arnaldo Niskier: E quais são os registros imateriais 
mais expressivos que o Rio tem além do samba?

Marcus Monteiro: Por incrível que pareça, o Estado 
do Rio de Janeiro, o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
nunca registrou nada. Por quê? Porque nós fizemos uma 
lei em 2007 que nunca foi regulamentada. Agora, com o 
meu retorno, estou lutando: já conversei com o secretário 
de Estado de Cultura, Leandro Monteiro, e com o gover-
nador Pezão para que saia a regulamentação dessa lei. É 
fundamental. Depois de 11 anos, vamos regulamentar a 
Lei de Registro e aí, sim, vamos poder, o governo do Estado, 
porque já existe o registro na esfera federal e na esfera 
municipal da cidade do Rio de Janeiro. O Estado foi o único 
que ainda não fez e que, apesar de ter a legislação, nunca 
regulamentou. Faremos agora.

Arnaldo Niskier: E o que o município e o federal 
registraram como bens imateriais?

Marcus Monteiro: Como bem imaterial tem uma 
série de coisas. Na esfera federal, as baianas do acarajé, 
o próprio samba é registrado, mas o samba do recôncavo 
baiano, samba de roda como patrimônio imaterial e uma 
série de registros. No Rio, tem registro de toda ordem, 
alguns até questionáveis, na cidade do Rio de Janeiro. 
Lamentavelmente, às vezes, existe uma pressão política 
para se registrar ou para se tombar determinados bens 
culturais e que não deveriam ser nem tombados nem regis-
trados, mas isso é uma outra história, cada caso é um caso. 

Arnaldo Niskier: O Rio é tombado ou é registrado 
em relação ao tombamento? O que isso representou para 
o nosso Estado, a nossa cidade?

Marcus Monteiro: Na realidade, o Rio não é tom-
bado. Uma parte da paisagem do Rio foi chancelada pela 
UNESCO, que é o órgão da ONU, como Patrimônio da 
Humanidade.

Arnaldo Niskier: É o Cristo Redentor?
Marcus Monteiro: Uma parte. Ele pega ali a parte 

de Copacabana, Leme até a enseada de Botafogo, Urca, o 
Cristo Redentor, uma parte da paisagem com os seus mor-
ros, com as suas praias chanceladas pela UNESCO como 
Paisagem Cultural Patrimônio da Humanidade.

Arnaldo Niskier: Isso é definitivo, naturalmente?

Marcus Monteiro: Não. Se isso não for cuidado, se 
não for zelado, o Rio pode perder esse reconhecimento 
importante. Claro que, dentro dessa área reconhecida 
pela UNESCO, temos tombamentos também de extrema 
importância. Por exemplo: o INEPAC tombou toda a orla 
do Leme ao Leblon. No caso do Leme e Copacabana, temos 
a maior obra de arte contínua do mundo, que é o calça-
dão, obra do Roberto Burle Max. Pouca gente sabe, não é? 
Quando a gente vê de cima, então, é uma beleza extraor-
dinária. É a maior obra de arte contínua do mundo, do 
Leme ao final de Copacabana. O restante da orla, Ipanema 
e Leblon, também é tombada, então todo tipo de evento, 
qualquer tipo de intervenção, ou da prefeitura ou de par-
ticular, precisa ser autorizado pelo INEPAC nesses casos. 

Arnaldo Niskier: Hoje se fala muito do Valongo, 
virou moda até falar do Valongo. Qual é a sua opinião 
como especialista sobre o Valongo? Aquilo tem uma 
importância histórica para o Rio de Janeiro. 

Marcus Monteiro: Tem uma importância his-
tórica para o mundo. Talvez tenha sido o porto que 
recebeu o maior número de negros escravizados em toda a 
história mundial, fundamental para entendermos a ques-
tão da africanidade no Brasil, como se deu esse processo. 
O Valongo, curiosamente, também foi declarado como 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, não é tombado 
por estância nenhuma. Nem pelo município, nem pelo 
Estado, e nem pela união. O processo já foi aberto e acredi-
to que, no máximo, em 30 dias estaríamos tombando pelo 
INEPAC o Cais do Valongo e definindo inclusive a atuação, 
os parâmetros do que pode, do que não pode ser feito em 
todo seu entorno.

Arnaldo Niskier: E ali se conta também a história 
da cultura do café, não é? Foi muito importante a região 
para a nossa cultura do café, que ali teve um relevo extra-
ordinário.

Marcus Monteiro: Sem dúvida. Porque ali, como 
funcionavam os armazéns de venda de negros escravi-
zados, os proprietários, os barões do café, os grandes 
proprietários de terra, que em sua maioria essas proprie-
dades ficavam no Vale do Paraíba fluminense, hoje nós 
chamamos Vale do Café, vinham adquirir esses escravos no 
Valongo. A gente fala escravo, mas são negros escravizados, 
ninguém nasce escravo. Povo nenhum. Até mesmo porque 
não foram só os africanos que foram escravizados. Diversas 
nações durante a história da humanidade foram escravi-
zadas, independente da cor da pele. Então esses negros 
escravizados eram comercializados ali no Cais do Valongo 
e levados, em sua maioria, para as fazendas da Baixada 
Fluminense, que tem também um patrimônio riquíssimo. 
As fazendas do Vale do Café, do Vale do Paraíba fluminense, 
no ponto de vista do patrimônio, só são comparadas com 
os castelos do Vale do Luar, na França. É um colar, uma 
quantidade de casas absolutamente maravilhosas e fantás-
ticas que todos, todos do Rio de Janeiro deveriam conhecer 
esse patrimônio maravilhoso.

Arnaldo Niskier: E o Largo do Boticário? Vai ser 
recuperado?

Marcus Monteiro: Com toda certeza. O Largo do 
Boticário foi um presente que nós ganhamos e estamos 
oferecendo à população não só do Estado do Rio de 
Janeiro, mas de todo o mundo. Muita gente não sabe, 
mas o Largo do Boticário é o segundo local, segundo o 
Patrimônio Cultural, mais visitado por turistas e europeus 
em todo o Estado do Rio de Janeiro. É impressionante, só 
perde para o Cristo, talvez pela proximidade do bondinho, 
mas é impressionante como o europeu visita o Largo do 

Boticário. O Largo do Boticário, existiu uma ação civil 
pública, que estava praticamente abandonado e em um 
processo de arruinamento muito grande, e houve interesse 
de uma rede francesa, uma rede de hotéis, a rede Accor e 
que vai fazer ali um hostel. Foi uma proposta do INEPAC, 
do Ministério Público através do promotor Felipe Cuesta, 
em que a rede Accor assumiu esse compromisso conosco 
de recuperar integralmente com todas as suas característi-
cas originais e instalar ali um hostel. Já assinamos o TAC, 
que é o Termo de Ajustamento de Conduta, e as obras já 
estão iniciando, já está muito adiantado, e acho que, no 
máximo, até o ano que vem estaremos inaugurando, a rede 
Accor estará inaugurando. O senhor já está convidado para 
a inauguração. 

Arnaldo Niskier: Isso é que eu queria lhe pergun-
tar, porque me lembro das visitas feitas ao Dr. Roberto 
Marinho, em cuja casa o rio Carioca serpenteava pelos 
seus jardins, e ele gostava muito de mostrar o rio Carioca, 
as carpas lá existentes. E agora, o que foi feito do rio 
Carioca?

Marcus Monteiro: O INEPAC declarou o ano de 2018 
o Ano do Patrimônio das Águas e vamos fazer um grande 
seminário no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
agora em agosto. No IHGB, sobre o Patrimônio das Águas, e 
vamos tombar o rio Carioca. Vai ser o primeiro tombamen-
to de rio urbano em todo o Brasil. Em Petrópolis, temos os 
rios ali tombados, mas fazem parte de um conjunto. Todos 
aqueles rios, aqueles canais de Petrópolis fazem parte do 
conjunto tombado, mas como rio urbano vai ser o primeiro 
tombamento feito em nosso país. O rio Carioca é impor-
tantíssimo não só pela toponímia, que deu o nome carioca, 
mas por sua importância. E dizem também, desde os tem-
pos dos Tamoios, aqui que as suas águas eram afrodisíacas.

Arnaldo Niskier: E se isso se repetir, já imaginou a 
freguesia?

Marcus Monteiro: Vai ser uma loucura! Então isso 
é fruto de um trabalho importante da equipe do INECAP. 
Aliás, cabe aqui destacar o trabalho dos nossos diretores 
Roberto Anderson, como diretor técnico, Augusto Vargas, 
à frente do imaterial, Sérgio Linhares, à frente da pesquisa, 
e Raquel de Biasi, à frente dos bens móveis e integrados. 
Aliás, foi um setor que nós criamos na sua gestão como 
Secretário de Estado de Cultura e que funciona muito 
bem. Então, com esse dream team do Patrimônio, apesar 
de todas as dificuldades, apesar de todas as crises, e que 
provavelmente virão no futuro, a equipe tem se mostrado 
muito comprometida e estamos avançando bastante.

Arnaldo Niskier: Isso é uma boa notícia. O que 
representa para o rio esse cuidado do INEPAC? Vai mudar 
o curso? Ele vai ser encorpado? 

Marcus Monteiro: Bem, além da valorização, muita 
gente não sabia da importância do rio Carioca, já come-
çamos a restaurar o reservatório da Carioca e a Caixa da 
mãe-d’água. É o INEA que está desenvolvendo este 
trabalho juntamente com a CEDAE, e por ser tombado, 
o INEPAC está acompanhando todo o trabalho, dando as 
diretrizes técnicas para o restauro da Caixa da mãe-d’água 
do reservatório da Carioca.

Arnaldo Niskier: Onde fica essa Caixa? No morro?
Marcus Monteiro: Fica lá em cima, no morro de 

Santa Tereza. Na realidade, ele nasce lá nas Paineiras e 
deságua em dois lugares: uma parte no Catete e uma parte 
no Flamengo. 

Arnaldo Niskier: Flamengo praia, não é?
Marcus Monteiro: Flamengo praia. E claro que, 

nessa parte mais urbana, vamos dizer, boa parte do rio 
Carioca já foi canalizado. Apesar de que mundialmente 
existe um movimento pela renaturalização dos rios, que 
seria fantástico, se nós conseguíssemos fazer isso. No futu-
ro, quem sabe? Mas onde nós podemos influir, recuperar, 
restaurar em frente ao Largo do Boticário e ainda está 
descoberto com toda a sua beleza, a ideia é encorpá-lo. 
A CEDAE vai abastecer algumas comunidades que hoje 
são abastecidas pelo rio Carioca e isso vai fazer com que 
o rio volte a ter um volume de água maior. Quer dizer, é 
uma série de ações que o INEPAC está propondo e acom-
panhando, e vai ser um grande presente também para o 
Estado e para o Brasil.

Arnaldo Niskier: Parabéns, amigo. Quero felicitar 
muito, muito vivamente Marcus Monteiro, um homem 
competente, um técnico competente na Secretaria de 
Estado de Cultura e que cuida do nosso INEPAC, do qual 
tenho uma saudade muito grande. Parabéns pelo seu tra-
balho, parabéns por tudo.
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Dicionário de gíria
O escritor cearense J.B. Serra e Gurgel 
lançou a 9ª edição do livro Dicionário 
de Gíria: modismo linguístico, o equi-

pamento falado do brasileiro (2018), num minucioso trabalho 
reunindo 34.268 verbetes. Jornalista veterano, natural de Acopiara 
(CE), o autor editou a publicação de forma independente. São 820 
páginas, documentando e explicando o significado de gírias hoje 
obscuras e em desuso e outra, no auge da moda. Um dos idiomas 
mais ricos e diversos, a língua portuguesa conta com mais de 500 
mil palavras, contabilizadas nos vários dicionários existentes. As palavras que escapam aos 
dicionários mais sisudos estão presentes na obra. Dentre as mais de 30 mil palavras regis-
tradas no dicionário, 2.613 são originárias do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, se encontra 
o Ceará, com 656 palavras listadas. São Paulo é o terceiro estado a contribuir na escrita do 
dicionário, com 403 verbetes. Do Distrito Federal, listam-se 252 gírias, 206 de Minas Gerais, 
206 da Bahia, 191 do Amazonas, 110 de Paraná, 109 do Pará, 103 de Goiás. Maranhão soma 
à lista 55 jargões; Rondônia, 46; Pernambuco, 39; Espírito Santo, 37 e Paraíba contribui 32 
verbetes. Finalizam os registros das gírias Roraima (7) e Alagoas e Acre, cada uma com 5 
palavras marcadas no manual. Além das regiões brasileiras, o dicionário usa termos de 
Angola, Portugal e Moçambique, fazendo do Dicionário de Gírias um material rico para 
futuras pesquisas. As gírias das redes sociais também estão no livro.  O modismo, nome 
que se encontra no subtítulo do livro, é um dos eixos da obra, sem que seja visto de forma 
negativa. A internet dá continuidade à já antiga relação entre a gíria e as mídias. Jornais 
populares, a televisão e o rádio, outrora hegemônicos, ajudaram a disseminar estas novas 
expressões da língua. As questões de gênero, um território de embates acalorado, no livro, 
é um terreno fértil. Gírias relacionadas às mulheres contabilizam 1.645 verbetes. A ideia 
“mulher bonita” tem relacionada a ela 125 termos; “mulher feia”, outros 122. Para se referir 
aos “homossexuais”, são 329 gírias.

Grito
No livro Grito (Editora Record, 2016), o autor catarinense 
Godofredo de Oliveira Neto proporciona uma experiência de 
leitura atrativa e inovadora. A estrutura da obra é o ponto de 
destaque, mesclando a narrativa de cunho literário com cenas 
de teatro. A história apresenta a octogenária Eugênia, ex-atriz 
que vive sozinha, após o falecimento do marido, em um apar-
tamento na cidade do Rio de Janeiro. No mesmo prédio, mora 
um jovem de 19 anos chamado Fausto, personagem de passado 
obscuro, ambicioso e completamente apaixonado por teatro. 
Após os dois se conhecerem, um laço é criado. As cenas (21 atos, divididos em 158 pági-
nas) funcionam como uma metáfora já que representam, de forma dramatizada, alguns 
acontecimentos na vida de Eugênia e Fausto. Grito transita pelo mundo da criação e da 
encenação, com várias referências aos clássicos (como Shakespeare, Vianninha, Goethe e 
Machado de Assis, por exemplo). A sensação é de que a vida dos personagens se mistura 
com a arte, como se fosse uma peça de teatro. O escritor Godofredo de Oliveira Neto é 
catarinense de Blumenau, radicado no Rio de Janeiro. Graduado e mestre em Letras pela 
Universidade da Sorbonne e doutor em Letras pela UFRJ, onde é professor desde a década 
de 1980. Ganhador do Prêmio Jabuti, é autor de dez obras de ficção, entre as quais Amores 
eExilados, Menino Oculto, Ana e a Margem do Rio e O Bruxo do Contestado.

A farra dos guardanapos
O livro-reportagem A Farra dos Guardanapos – O último baile da 
Era Cabral: a história que nunca foi contada, do jornalista Sílvio 
Barsetti, reconstitui cada momento do banquete que entrou para a 
história recente do país, ocorrido em setembro de 2009. Num minu-
cioso trabalho de reportagem, o autor traz à tona os bastidores da 
festança em Paris que marcou o apogeu e a derrocada do governo 
Sérgio Cabral. Barsetti levantou uma quantidade impressionante de 
informações: da lista de convidados às conversas de pé de ouvido, 
passando pelo requintado cardápio e até por um barraco ocorrido 
em pleno salão. Tudo isso embalado numa narrativa impecável, que 
alinha passado, presente e futuro para levar o leitor ao centro da noite de luxo e ostentação em 
Paris. Com prefácio do jornalista Octavio Guedes, galeria de fotos da festa e um infográfico com 
a sequência dos episódios, a obra tem a capa e as artes assinadas por André Hippertt, um dos 
mais premiados designers gráficos do país. Este é o primeiro livro do jornalista Sílvio Barsetti, 
que alia rigor na apuração e elegância no texto. Com 30 anos de profissão, ele já cobriu esporte, 
cultura e política. Iniciou a carreira no Jornal dos Sports, passou pelo Jornal do Brasil, O Dia e, 
por duas décadas, trabalhou na sucursal do Rio do Estado de São Paulo. Barsetti participou 
também da pesquisa do livro Vinicius de Moraes: o poeta da paixão, de José Castello (Cia. das 
Letras). A Farra dos Guardanapos marca também o lançamento da Máquina de Livros. Voltada 
para o segmento de não ficção, a editora tem em seu DNA o senso de oportunidade na escolha 
dos temas, característica trazida do jornalismo por seus diretores, Bruno Thys e Luiz André Alzer.

Todo domingo
No livro Todo Domingo, com os artigos de Cacá Diegues (Ed. 
Cobogó, 2017), estão reunidos os artigos de Carlos Diegues 
publicados no jornal O Globo, entre 2010 e 2017. Embora seu 
autor seja um dos mais renomados cineastas do país, o livro não 
trata de cinema. “Este é um livro sobre o Brasil”, resume o crítico 
Rodrigo Fonseca, organizador da publicação. São assuntos do 
cotidiano, de política e economia, de cultura e comportamento, 
além das mazelas e das belezas que fazem o país ser o que. Com 
uma linguagem simples, apresentando rigoroso apuro estético, 
os textos refletem um “projeto de resistência contra o empobre-
cimento do debate, da língua, do ofício de escrever e pensar o 
Brasil”, conforme descreve Walter Salles, na orelha, acrescentando: 

“E gera o mesmo encantamento que permeia a obra cinematográfica de Carlos Diegues.” 
Um dos fundadores do Cinema Novo, Cacá Diegues nasceu em Maceió, em 19 de maio de 
1940.  Cineasta, produtor e escritor, dirigiu 37 filmes, entre longas, médias e curta-metra-
gens, tem nove livros publicados e, desde 2010, escreve artigos no jornal O Globo. A maioria 
dos filmes de Diegues foi selecionada por grandes festivais internacionais, como Cannes, 
Veneza, Berlim, Nova York e Toronto, e exibida comercialmente na Europa, Estados Unidos 
e América Latina – o que o torna um dos realizadores brasileiros mais conhecidos em todo 
o mundo. Membro da Cinemateca Francesa, Oficial da Ordem das Artes e das Letras (l’Or-
dre des Arts et des Lettres), Comendador da Ordem de Mérito Cultural e condecorado com a 
Medalha da Ordem de Rio Branco, a mais alta do país, entre outras premiações, Diegues é 
pai de quatro filhos (os dois primeiros de seu casamento com Nara Leão). É casado, desde 
1981, com a produtora de cinema Renata Almeida Magalhães.

O Universo do verso
O livro de poesias Universo do Verso, do escritor José Carlos 
Gentili, lançado no Brasil, em 2015, recebeu, este ano, caprichada 
edição espanhola, prefaciada pela dirigente da Universidade de 
Salamanca, Ascensión Rivas Hernández. Dedicado à Casa Real, 
em Estocolmo, a obra elenca os poetas agraciados com o Prêmio 
Nobel, cujo único escritor de língua portuguesa a ser laureado foi 
José Saramago. Porto-alegrense, nascido a 30 de maio de 1940, 
pioneiro de Brasília, José Carlos Gentili é advogado, jornalista, 
empresário, historiador, romancista, conferencista e poeta. Tem 
mais de trinta obras publicadas, entre as quais Tempos de Versos
(1983); Galo do Apocalipse (1985); Agonia da Solidão (2002); Vastidão do Nada (2005); Lagoa 
dos Cavalos (2012); Orígen de las Almas (2ª. ed., 2013); A Infernização do Hífen (2015). Na 
área jurídica, publicou Os Bancos de Dados na Sociedade de Consumo e o Código de Defesa 
do Consumidor (2008). Membro da Academia de Letras de Brasília desde 10 de outubro 
de 1989, foi diretor-financeiro por dezessete anos e presidente por oito anos. Por seus 
relevantes serviços, em 30 de junho de 2016, foi-lhe dado o título honorífico de presidente 
de honra perpétuo da Academia de Letras de Brasília. Entre outras instituições, integra a 
Academia das Ciências de Lisboa, como correspondente brasileiro; é membro patrono 
da Associação Internacional dos Colóquios de Lusofonia, com sede em São Miguel, nos 
Açores; e faz parte do Conselho-Geral do Museu da Língua Portuguesa de Bragança.

Cemitério Canários
No livro Cemitério Canários (Cepe Editora, 2017), o pernambuca-
no Marcelo Peixoto, interrompendo uma pausa de 40 anos, reúne 
26 contos numa experiência de linguagem singular. Alterando a 
sintaxe, altera também a conotação das coisas, oferecendo uma 
visão nova ao leitor, que se surpreende com o final de cada histó-
ria. O autor revela sua excentricidade e experimentação linguís-
tica ao fazer uso de uma construção textual particular, sem pre-
posições, artigos e com uma sintaxe livre. O conto como história 
tem apenas um núcleo e, a partir daí, a linguagem ganha uma conotação diferente, com 
mudanças sobretudo nas sintaxes. No prefácio, o premiado escritor Raimundo Carrero 
afirma: “O escritor Marcelo Peixoto se insere numa linhagem de autores que optam pela 
qualidade. Basta um livro a cada grave inquietação e, às vezes, nem mesmo um livro intei-
ro, por assim dizer. Resolve tudo num único conto, sem prolixidade, resume tudo, às vezes, 
num parágrafo numa frase, numa palavra, enfim. E este é um dos segredos de seus contos, 
por isso mesmo, nunca se aventurou num trecho caudaloso para chamá-lo de romance, 
justo num tempo em que os gêneros romance, novela e conto estão em outra definição.” 
Marcelo Peixoto nasceu no recife, em 1942. Cursou sociologia e política pela Universidade 
Federal de Pernambuco. É autor dos livros Pastor da solidão (poesia) e Ai Quem me Dera 
Beijar os Lábios de Dorothy Lamour (contos). Trabalhou com audiovisual na Massangana 
Multimídia, da Fundação Joaquim Nabuco, onde tem diversos documentários culturais.
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Comedores de batatas
Coloco na travessa as batatas quentes, lisas, fumegantes. Preparei 

um prato especial nesta noite fria de junho.
A batata é uma planta perene, selvagem, de flores e frutos e, no 

subterrâneo do solo, guarda a surpresa dos tubérculos comestíveis, 
gemas amarelas, ricas em amido e carboidrato. Sua origem remonta 
há milhares de anos, as ramas espalhadas pela Cordilheira dos Andes, 
à beira do Lago Titicaca, cultivada pelos antigos Incas. Os invasores 
espanhóis dizimaram os Incas e levaram para a Europa esse tesouro. 
Alimento fundamental, o preferido em muitas áreas urbanas, capaz de 
trazer solução para a fome do mundo.

Que quadro impressionante é o Comedores de Batatas, de Van 
Gogh! Usando uma paleta de cores escuras, como preto, marrom e ocre, 
retratou uma cena do cotidiano camponês medieval, com sua miséria, 
escassez, falta de recursos. A mesa rústica, as batatas numa vasilha de 
cerâmica ao centro, sob a chama trêmula de um lampião que ilumina as 
faces de criaturas rudes, sôfregas, interrogativas. As mãos grosseiras da 
mulher partindo os pedaços. Escreveu o artista em carta ao seu irmão 
Théo que se aplicara conscientemente em dar a ideia de que essas pes-
soas que comem as batatas com as mãos, também lavraram a terra. Que 
o trabalho manual, árduo, trouxe-lhes a nutrição honesta. E assim, entre 
goles de café nas canecas e bocados de massa, a luta se desenvolve, 
sofrida e fraterna.

Essas figuras preocupadas com a pouca comida são a represen-
tação da fome. Nos lugares com fome de ética, o povo padece fome. 
Tudo passa, menos a fome do homem, sempre renovada. O pão é a 
necessidade de cada dia. O homem é escravo da sua enorme fome. E 
há tantas fomes: fome na alma, fome por amor, fome de conhecimento, 
fome de justiça, fome de imortalidade. Fome: puro instinto. Com fome, 
o homem é surdo e bruto. Escreveu o poeta russo Maiakóvski que gente 
era pra brilhar aqui e na eternidade, brilhar como farol. E continuou: 
“Gente é pra brilhar não pra morrer de fome.” Essa frase foi citada por 
Caetano Veloso em sua canção “Gente”. Os poetas nos levam a refletir 
sobre a fome como desgraça social, fome como vazio, fome que tira a 
dignidade. A banda Titãs gritou alto e bom som que gente não quer só 
comida, a gente quer comida, diversão, arte, vida de qualidade. A gente 
quer prazer, alívio da dor, felicidade, ser inteiro, íntegro, ter nossos dese-
jos e vontades supridos em vários níveis, até o espiritual, até o caminho 
das estrelas. Sentimo-nos sensíveis às mais diversas causas, choramos, 
empunhamos bandeiras, enquanto milhares de seres humanos morrem 
de fome ao nosso lado e não vertemos sequer uma lágrima por eles.

Quando Josué entrou na Terra Prometida, cessou o maná, o ali-
mento branco como pluma, que caía do céu na travessia do deserto. 
Eles então comeram do trigo, das novidades dos frutos das lavouras 
de Canaã, onde jorravam leite e mel. Longe dali, num continente des-
conhecido e vermelho, pulsava na carnadura do planeta o segredo das 
batatas.

“Tenho fome e sede de você, da sua presença, estava com sau-
dade...”, murmuro em voz baixa, a terrina nas mãos. “Divido com você 
minha comida, as generosas batatas. Para você, eu cozinho.”

*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.

Por Raquel Naveira*

Concerto nº3 em D 
menor de Bach, com 
final apoteótico

Podemos recordar épocas de vida ou estado de espírito através 
de uma música, vendo uma paisagem, sentindo um perfume, ouvindo 
uma notícia que emociona. Retrato-me nesses sentimentos que nos 
levam aos lugares da infância, rever países, pontos turísticos, históricos 
e mais a miúde os museus sem perder a oportunidade de visitá-los. 
Atravessando os caminhos da Áustria, um belo país, por vales e mon-
tanhas cobertas de vinhedos, sempre subindo, passando por túneis. 
O guia da viagem, de microfone em punho, avisa: vamos transpor os 
Alpes, por vários túneis um deles, com 14km, o maior do mundo.

Deixando os Alpes, atravessando os caminhos da Alemanha, sem 
perder a oportunidade, o guia turístico sugeriu passar mais tempo 
em Munique para visitar a Pinakothek. Foi imediata a aprovação do 
nosso grupo de amigos: Lucy Moraes, Léa e Normando Alves, Miriam 
Fernandes, Cacau e Argileu, Alba e Castelo e Celinha Ferreira. Medindo 
os passos, adentramos ao museu. Em nicho especial, o retrato da 
Marquesa de Pompadour, obra do pintor François Boucher. Madame 
Pompadour, amante do Rei Luiz XV, da França. Foi imediata a lembran-

ça de todos nós, do cantor Carlos Galhardo, o conhecido rei da Valsa do 
ano de 1937. Meu pai gostava de ouvi-lo, ligava a PRA8 Rádio Clube de 
Pernambuco (cuja atuação e imparcialidade, comemora esse ano o seu 
centenário).

Num belo final de tarde, fomos levados a circular pelas ruas e 
canais de Veneza, museus a céu aberto, lá tudo é fluente, tudo brilha. 
Como esquecer Morte em Veneza romance do grande escritor Thomas 
Mann, filmado ali bem próximo na praia do Lido onde ficamos hospe-
dados, às margens do Adriático? Em cinema próximo, fomos assistir ao 
filme Música do Coração, relato cinematográfico da comovente histó-
ria de Roberta Gaspare Demitre, interpretada pela atriz Meryl Streep. 
Roberta é uma professora de violino empenhada e otimista em congre-
gar, em Nova Iorque os bairros do Bronx e do Harlem, áreas de precon-
ceito racial, para instalar a sua escola de violino para os meninos pobres 
e rebeldes, ensinando-lhes música erudita: Bach, Mozart, Beethoven. A 
professora tem a visão de que qualquer criança poderá tocar esse instru-
mento. Basta tocar com o coração.

Para manter o seu projeto, comprou 50 violinos numa lojinha 
grega, dando estímulos aos alunos mais carentes, que não podiam com-
prar o instrumento. Roberta Gaspare Demitre, por mais de dez anos, 
lutou para manter o seu programa. Como prêmio, chegou-lhe o honroso 
convite para levar os seus alunos ao palco do majestoso Carnegie Hall, 
de Nova Iorque, para se exibirem no Programa Concerto da Primavera. 
O majestoso Teatro foi inaugurado, em 1891, com o concerto de Peter 
Tchaikovsky, na plateia, os pais dos alunos atentos e orgulhos. Os vio-
linos dos meninos da Escola de Roberta Gaspare Demitre soaram em 
conjunto, encantando os espectadores, com o Concerto nº 3 em D 
menor de Bach. Com final apoteótico.

Por Marly Mota



Janete e a arte de 
escrever
Janete e a arte de 
escrever
Por Manoela Ferrari

Vivemos o ano 2018, do século XXI. Um novo milênio que, tal como no final 
do século anterior, está envolvido pela transitoriedade, pelo permanente questio-
namento, pela acentuada e crescente violência, pela derrocada de antigos valores, 
pela incerteza de rumos e rotas, pela ausência de limites.

Tudo isso vem acontecendo com rapidez, que parece cada vez mais intensa. 
Soa aos nossos ouvidos, fustiga nossos olhos e atordoa nossas mentes. Estamos 
vivendo um tempo de permanentes desafios que precisamos vencer para voltar a 
usufruir, plenamente, a beleza da vida, o encanto dos relacionamentos, a esperança 
de dias melhores, a paz.

Hoje, como nos últimos anos que fecharam o pano do século XX, mas mais 
aceleradamente, parece que apressadas correntes de ar, que rápidos ventos se uni-
ram, simultaneamente, em vários pontos do globo, formando um vendaval que, 
com raros pontos de calmaria, atinge o planeta azul em que vivemos, e a huma-
nidade que nele habita. Vendaval que arrasta os que estão à sua volta, enche de 
poeira os que de mais longe o assistem, atira areia nos incautos que dele mais se 
aproximam.

Diante desse vendaval, as pessoas mais velhas são muito mais sensíveis à 
turbulência, porque vêm de uma época em que tiveram ocasião de conhecer, acei-
tar, assimilar e interiorizar conceitos e valores que lhes serviram como pontos de 
referência.

Os jovens, por sua vez, nem sempre com referências sólidas, sem condições 
para discernir o bem do mal, muitas vezes criados sem limites, sem o amparo segu-
ro e orientador da família, aturdidos diante das céleres transformações, fazem parte 
do próprio vendaval. Sem um ponto estático nem sempre oferecido pela instabili-
dade da família e pela irresponsabilidade da escola, que lhes permitam comparar e 
perceber o movimento, que lhes permitam construir uma escala de valores, não são 
espectadores do vendaval. Eles estão dentro do turbilhão. 

O vendaval que marca nossos dias está levando a sociedade a um permanen-
te questionamento em relação a leis, instituições, costumes, valores, a que se soma 
a intenção declarada por alguns e sentida por outros de reconhecê-los superados, 
falidos ou desfasados. 

Essa visão perturba, divide opiniões, incentiva céticos, exacerba os pessi-
mistas, estimula os otimistas que ainda pensam e lutam por um mundo onde a 
paz se restabeleça, em que a solidariedade se manifeste, em que famílias e escolas 
desempenhem com consciência e sabedoria sua missão. 

É desse otimismo que partilho, dizendo com Carl Rogers: “Em nossa cultura 
decomposta, vemos os vagos esboços de um desenvolvimento, de uma cultura de 
tipo marcadamente diverso. Vejo essa evolução vinda não em um grande movimen-
to organizado, não em um exército armado e com bandeiras, não em manifestações 
e declarações, mas sim, por meio de um novo tipo de pessoa, brotando em meio 
às folhas e galhos agonizantes, amarelecidos e putrefatos de nossas instituições em 
extinção.” 

É diante deste quadro de tempestade que precisamos começar a construir a 
bonança.

Construir a bonança é, no plano teórico, entender a educação como processo 
social dinâmico, e no plano operacional levar a escola a facilitar o desenvolvimento 
social equilibrado. Isto é, oferecer aos jovens recursos tais que lhes permitam viver 
e conviver em meio ao vendaval. 

Isso não significa seguir esta ou aquela corrente pedagógica, usar esses ou 
aqueles recursos didáticos. Significa, sim, assumir o posicionamento filosófico de 
entender que a educação está inserida no processo social, que a educação deve 
conduzir o educando a formar conceitos firmes, válidos no presente como no 
futuro porque são perenes, para que lhe sirvam de pontos de referência de limites. 

É preciso, portanto, que a escola prepare os alunos para que exerçam de 
forma certa e politicamente adequada sua participação na sociedade. 

Para isso, faz-se necessário que a escola tenha sempre presente sua 
responsabilidade em relação aos alunos, dando-lhes a mão quando errarem, 
lembrando-lhes sempre que se expressar é direito de todos, mas que deve sempre 
levar em conta a maneira educada de fazê-lo e o compromisso com a verdade. 

A função da educação que melhor define sua essência é a função social. Esta 
é que marca, verdadeiramente, a dimensão histórica da educação, ora como evolu-
ção equilibrada das mudanças sociais, ora como preservação dos valores do grupo. 

Se a função e a missão da educação e da escola sempre foram importantes, 
muito mais o são agora, quando vivemos no epicentro desse vendaval que assola 
a humanidade, tirando-lhe rumos, objetivos, orientações, perspectivas, amplos 
horizontes, fraternidade, paz. 

*Terezinha Saraiva é educadora.

Vivemos em um 
vendaval
Vivemos em um 
vendaval
Por Terezinha Saraiva*
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Visitas guiadas
14h | Segundas, quartas e sextas

Agendamento: (21) 3974-2526
visita.guiada@academia.org.br

Petit Trianon

17h30min | Ciclo de Conferências

Cadeira 41 

Antenor Nascentes, um tardio na cadeira 41

Coordenação: Acad. Ana Maria Machado
Conferencista: Acad. Evanildo Bechara

2 de agosto

Leituras dramatizadas
15h | 8 e 15 de agosto
O rico avarento - Ariano Suassuna

15h | 17 e 24 de agosto
Defeito de família - França Júnior

Teatro R. Magalhães Jr.

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

Cadeira 41 

“Luzia-Homem” de Domingos Olympio:
a criação de um mito mulher

Coordenação: Acad. Ana Maria Machado
Conferencista: Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti

9 de agosto

17h30min | Ciclo de Conferências

Cadeira 41 

Drummond: poesia e aporia

Coordenação: Acad. Ana Maria Machado
Conferencista: Acad. Antonio Carlos Secchin

16 de agosto

17h30min | Ciclo de Conferências

Cadeira 41 

Cem anos de “Urupês”, de Monteiro Lobato:
o primeiro best-seller nacional

Coordenação: Acad. Ana Maria Machado
Conferencista: Luís Camargo

23 de agosto

17h30min | Seminário BRASIL, brasis 

O livro: a aventura não terminou

Coordenação Geral: Acad. Domício Proença Filho
Coordenação: Acad. Cicero Sandroni
Conferencistas: Paulo Rocco e Janaína Senna

28 de agosto

17h30min | Ciclo de Conferências

Cadeira 41 

Osman Lins, 40 anos depois, mais atual

Coordenação: Acad. Ana Maria Machado
Conferencista: Hugo Almeida

30 de agosto
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Através de vídeos semanais, os pro-
jetos que transformaram o Centro Cultural 
Cesgranrio em referência na produção cultural 
brasileira têm sido cada vez mais acessados no 
bem-sucedido canal que a instituição mantém 
no Youtube – maior plataforma de distribuição 
digital de vídeos do mundo.

São disponibilizados gratuitamente con-
teúdos de alta qualidade, para jovens e adultos, 
direcionados para a educação e a cultura. Um 
dos programas de maior destaque é a série 
Bem-Aventurados, inteiramente produzida 
pela Fundação Cesgranrio. 

Idealizada pelo presidente, professor 
Carlos Alberto Serpa, com o intuito de passar 
a mensagem de Jesus Cristo de maneira mais 
direta, a série, no ar desde 11 de dezembro de 
2017, utiliza a ficção como fonte de inspira-
ção. Os episódios são todos roteirizados por 
Antonio Ernesto Martins. Até agora, foram vei-
culados 28 vídeos.

Sob a direção e produção executiva de 
Alexandre Machafer, a produção e a filmagem 
duraram dois anos, com locação em diversos 
lugares no Rio de Janeiro. Com figurinos de 
Beth Serpa, o programa envolve, na produ-
ção, cerca de 25 atores, entre personagens 
principais e participações (veja ficha técnica). 
Retrata passagens da vida de Jesus Cristo, atra-
vés de milagres e parábolas, relacionando seus 
ensinamentos com os desafios e dilemas da 
atualidade.

O resultado é a soma de 41 episódios: 29 
sobre os Milagres e parábolas de Jesus; 4 sobre 
o Sermão da Montanha (ainda não exibidos) e 
8  com a história do Nascimento, Crucificação e 
Ressurreição de Cristo. Este último, a princípio, 
será lançado como filme para, depois, entrar 
no canal como série.

O filme será lançado até o final do ano 
nos cinemas, como afirma o diretor Machafer: 
“Foi um trabalho muito intenso e difícil de 
realizar porque as locações eram distantes 
e sempre estávamos a mercê do clima que 
mudava durante as filmagens. Mas, ao mesmo 
tempo, tivemos um prazer enorme de realizá-
-lo. Contar a história mais conhecida de todos 
os tempos foi, para mim, umas das coisas mais 
impactantes que já fiz. Conseguimos filmar o 
Nascimento, Crucificação e Ressurreição, utili-
zando locações reais na cidade mais bonita do 
Brasil! Tenho muito orgulho disso!”

Bem-AventuradosBem-Aventurados
Por Manoela Ferrari

Roteirista: Antonio Ernesto Martins

Diretor: Alexandre Machafer

Produtor Executivo: 
Alexandre Machafer

Produtor de Elenco: 
Ricardo Soares

Direção de Produção: 
Juliana Mansur

Produção: 
Paulo Miguez

Produção: 
Victor Zott

Diretora de Arte/Cenografia:
Marisa Monteiro

Produção de Arte: 
Rogerio Madruga

Figurinista:
Beth Serpa

Diretor de Fotografia:
Kleber Paredes

Maquiagem:
Ângela Linhares

Ficha técnica:
Bem-Aventurados

Elenco:
Allan Ralph (como Jesus Cristo)
Fifo Benicasa
Thiago Mello
Ricardo Soares
Samuel Paes Luna
Thiago Prado (Elenco)
Robson Maia (Elenco)
Rafael Morpanini
Hugo Carvalho
Júlio Fernandes
Walter Nunes
Gustavo Tavares
Fernanda Martinez
Ingrid Conte
Felipe de Freitas
Adam Gomes  

Participação  – Elenco
Marcelo José
Antônio Carlos
Murilo Melo
Hayla Barcellos
Hana Melo
Bruce Brandão
Jorge Antônio
Hellon Rocha  

Coordenador Geral:
Carlos Alberto Serpa

manoela.ferrari@gmail.com

Cenas de um dos episódios da série
Bem-Aventurados.

Fotos: Juliana Morelli
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Idealizada pelo presi-
dente da Cesgranrio, 
prof. Carlos Alberto 
Serpa, a série Bem-
Aventurados retrata 
passagens da vida de 
Jesus Cristo.

Cerca de 25 atores, 
entre personagens 
principais e partici-

pações, participaram 
dos episódios da série 

Bem-Aventurados, 
produzida pela 

Fundação Cesgranrio.

A história da 
Ressurreição de 

Cristo será lançada 
como filme até o 

fim do ano, produ-
zido pela Fundação 

Cesgranrio.

Com figurinos de Beth 
Serpa, um dos 29 epi-
sódios da série Bem-
Aventurados, sobre os 
Milagres e parábolas 
de Jesus.
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Literatura InfantilJL Por Anna Maria de Oliveira Rennhack
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Esperança ou  
teimosia!
Esperança ou  
teimosia!

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

Com Marte como planeta regente e vermelho como cor preferi-
da, não consigo esperar muito para que as coisas aconteçam. Prefiro 
lutar por elas e buscar alternativas. Assim, respeito a sugestão da Anna 
Cláudia Ramos, de Salão da Esperança, mas escolho a da Miriam Ribeiro 
que denominou o 20o Salão FNLIJ do Livro Infantil e Juvenil 2018 como 
o Salão da Teimosia. 

O Salão aconteceu de 27 de junho a 5 de julho, no Centro de 
Convenções SulAmérica e, este ano, o espaço foi menor, com design sim-
plificado, poucos recursos, Copa do Mundo no meio, mas repleto de ativi-
dades enriquecedoras de leitura, painéis e debates, lançamentos, encon-
tros e comemorações. Marisa Borba e Beatriz Serra foram incansáveis.

São tempos difíceis, educação e cultura são violentadas a cada dia, 
mas não ficamos esperando, vestimos a camisa e fomos receber crian-
ças e professores, editores e especialistas, autores e ilustradores que tor-
naram grande o evento. Com a participação fundamental da Secretaria 
Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro, que mais uma vez 
proporcionou a compra de livros pelos professores das escolas cariocas. 

Pequeno atualmente no formato, mas enorme no coração de 
todos os que acreditam no poder da leitura! É preciso, sim, manter espe-
rança por dias melhores, mas teimar, enfaticamente, pela valorização e 
disseminação da leitura e dos livros de qualidade. 

Que o próximo Salão aconteça no seu apogeu, em 2019, com Elizabeth 
Serra à frente! Já estamos começando, teimosamente, os trabalhos! 

A mesa de abertura do 20º Salão 
FNLIJ do Livro Infantil e Juvenil 2018 
– Da esquerda para a direita: Vera 
Esaú, Câmara Brasileira do Livro; 
Heveny Mattos, Secretaria Municipal 
de Educação da Cidade do Rio de 
Janeiro; representantes da FNLIJ: 
Laura Sandroni – presidente emé-
rita; Wander Soares – presidente do 
Conselho Diretor; Marisa Borba e 

Anna Rennhack – Conselho Diretor; Isis Valéria Gomes – Conselho 
Curador; e Alexandre de Castro Gomes, presidente da AEILIJ – Associação 
de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil.  

O primeiro dia do Salão FNLIJ 
foi exclusivo para os professores 
da rede municipal. Na foto, Nilma 
Lacerda conversa com os professores. 
O autor Luiz Antônio Aguiar também 
participou. 

A escritora Marina Colasanti (à 
direita), vencedora do III Prêmio Ibero-
Americano, com Volnei Canônica e 
Marisa Borba no Seminário FNLIJ 
Bartolomeu Campos de Queirós. 

O autor Leo Cunha e 
a ilustradora Anna Cunha, 
no lançamento do livro Só
de Brincadeira (Positivo).

O Mar de Cecília, escri-
to e ilustrado por Rosinha e 
editado por Gil Vieira Sales 

(Ed. do Brasil), recebeu o Prêmio FNLIJ Poesia. A obra foi comentada 
com Patrícia Corsino (à esquerda) nos Encontros Paralelos. 

Cris Alhadeff no Espaço do Ilustrador.

Nos Encontros Paralelos, Roger Mello e Anna Rennhack conver-
sam sobre Clarice (Global).

Cristino Wapichana no Espaço de 
Leitura FNLIJ, no lançamento de O Cão e o 
Curumim (Melhoramentos).

Mundurukando (UK’A editorial), de 
Daniel Munduruku, também foi apresenta-
do nos Encontros Paralelos. Na foto, o autor 
e Anna Rennhack.

O Livro do Ano, escolhido pelos asso-
ciados da AEILIJ dentre os vencedores do 
primeiro Prêmio AEILIJ de Literatura infan-
til, Juvenil e de ilustração, foi Liberdade 
para as Fábulas – Esopo (Escarlate), de Luiz 
Antônio Aguiar, com ilustrações de Márcia 
Széliga. Na foto, o autor (à esquerda) e o pre-
sidente da Associação, Alexandre de Castro 
Gomes.
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Biblioteca Básica BrasileiraBBBO Jo rna l  de  Le t ras  ap resen ta  ma i s  t r ê s  au to res  cu jas  ob ras  não  podem fa l ta r  numa B ib l i o teca  Bás i ca  B ras i l e i ra .

JL Biblioteca Básica Brasileira

Marco Americo 
Lucchesi

Nasceu em 9 de dezembro 
de 1963, no Rio de Janeiro. Filho 
de Elena Dati e Egidio Lucchesi. 
Precoce, suas primeiras publica-
ções foram feitas na adolescên-
cia. Teve ainda muito jovem diá-
logos com Antonio Carlos Villaça, 

Nise da Silveira, Carlos Drummond de Andrade. Poeta, 
romancista, memorialista e ensaísta, em sua ampla produ-
ção, contemplada por diversos prêmios: Sphera, Meridiano 
Celeste e Bestiário e Clio (poesia); O Dom do Crime e O
Bibliotecário do Imperador (romances). Traduziu diversos 
autores, como dois romances de Umberto Eco, a Ciência 
Nova, de Vico, Hölderlin, Khliebnikov, Trakl, Juan de la Cruz, 
Francisco Quevedo, Angelus Silesius. E graças ao amplo 
conhecimento de mais de vinte idiomas, criou inclusive 
uma língua artificial denominada “laputar”. Professor titu-
lar de Literatura Comparada na Faculdade de Letras da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Formou-se 
em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF) 
e recebeu os títulos de Mestre e Doutor em Ciência da 
Literatura, pela UFRJ, e de Pós-Doutor em Filosofia da 
Renascença pela Universidade de Colônia, na Alemanha. 
É pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). Foi professor das universi-
dades de Roma II, Tor Vergata, de Craiova, na Romênia, de 
Concepción no Chile. Em 2016, recebeu o título de Doutor 
Honoris Causa pela Universidade Tibiscus, de Timisoara. 
Seus livros foram traduzidos para o árabe, romeno, italiano, 
inglês, francês, alemão, espanhol, persa, russo, turco, polo-
nês, hindi, sueco, húngaro, urdu, bangla e latim.

Merval Pereira 
Filho

Nasceu no Rio de Janeiro, 
em 24 de outubro de 1949. É 
comentarista da Globonews e 
da CBN e colunista de O Globo.
Foi diretor de jornalismo de 
mídia impressa e rádio das 
Organizações Globo. Em 1979, 

recebeu o Prêmio Esso pela série de reportagens “A segunda 
guerra, sucessão de Geisel”, publicada no Jornal de Brasília
e escrita em parceria com o então editor do jornal André 
Gustavo Stumpf. Na revista Veja foi chefe das sucursais de 
Brasília e Rio e editor nacional em São Paulo. Na época, 
ganhou três Prêmios Abril. Também foi editor-executivo do 
Jornal do Brasil. De 1991 a 1992, fez um curso de especiali-
zação em política internacional na Universidade Stanford, 
na Califórnia, como único bolsista da América Latina da 
John S. Knight Fellowship. Gestor de empresas pelo Insead, 
França. Faz parte do Conselho Editorial das Organizações 
Globo; Conselheiro do Centro de Estudos da América 
da Universidade Cândido Mendes. É membro titular da 
Academia Brasileira de Filosofia e membro do Board of 
Visitors da John S. Knight Fellowships da Universidade 
Stanford. Em 2008, passou um período na Universidade de 
Columbia, em Nova York, como visiting scholar do Centro 
de Estudos Latino-Americanos. Em 2009, recebeu o prêmio 
Maria Moors Cabot da Universidade de Columbia de exce-
lência jornalística, a mais importante premiação interna-
cional do jornalismo das Américas. Eleito para a Academia 
de Ciências de Lisboa em 2016.

João Almino
Nasceu em Mossoró, 

no Rio Grande do Norte, em 
1950. Ensinou na Fundação 
Universidade de Brasília (UnB), 
na Universidade Nacional 
Autônoma do México (UNAM), 
no Instituto Rio Branco e nas uni-
versidades de Berkeley, Stanford 
e Chicago. É embaixador. Serviu 

nas Embaixadas do Brasil em Paris, México e Washington. Foi 
Encarregado de Negócios em Beirute, ministro-conselheiro 
em Londres e cônsul-geral em São Francisco, Lisboa, Miami, 
Chicago e Madri. Foi diretor do Instituto Rio-Branco (2001-
2004). Medalha de Ouro do Rio Branco (primeiro colocado) 
no Curso de Preparação à Carreira Diplomática do Instituto 
Rio Branco, é bacharel em direito pela UERJ, tem mestrado 
em sociologia pela UnB, doutorado em História Comparada 
das Civilizações Contemporâneas pela École des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales de Paris (1980) sob a direção 
do filósofo Claude Lefort e pós-doutorado no Centro de 
Estudos Avançados da USP. Condecorado com a Ordem 
Nacional do Mérito da França (Oficial), a Ordem da Águia 
Azteca do México (Oficial) e a Ordem de Rio Branco (Grã-
Cruz). Prêmios: Prêmio do Instituto Nacional do Livro e 
Prêmio Candango de Literatura, pelo livro Ideias para Onde 
Passar o Fim do Mundo, 1987; Prêmio Casa de las Américas, 
pelo livro As Cinco Estações do Amor, 2003; Prêmio Passo 
Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura, com o livro Cidade 
Livre, 2010. Resenhas e outras informações sobre sua obra 
estão disponíveis em www.joaoalmino.com.
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Very Saiki
Artista brasiliense, Verônica Saiki, a 

Very, é uma desenhista de humor, ilustra-
dora e habilidosa artista plástica na criação 
de esculturas de papel maché. Presente 
em diversos eventos de Histórias em 
Quadrinhos pelo Brasil, Very marcou pre-
sença nas principais exposições do coletivo 

“Elas por Elas – As Desenhistas Brasileiras”, 
entre outros eventos e promoções.

Nesta edição, apresentamos um pequeno 
portfólio desta jovem eclética e talentosa artis-
ta, com duas de suas esculturas e três dese-
nhos humorísticos. As caricaturas de Nair de 
Teffé e Marília Pêra foram, respectivamente, 

paras as exposições “Nair de Teffé – A Primeira 
Dama da Caricatura” e “Mulheres Brasileiras 
por nossas artistas”, ambas de 2018. Já a escul-

tura da atleta Edna Santini, da Seleção Brasileira 
de rugby, esteve presente na mostra “Elas por 
Elas – As atletas brasileiras por nossas artistas”, 

em 2016. A caricatura de Nássara, inspira-
da na obra de Maurits Cornelis Escher, 

foi criada em 2015 para um concurso 
na internet; e a escultura “Zé Roberto 
Graúna”, de 2016, foi um gentil presen-
te da artista ao colunista.

Para saber mais sobre a Very, visi-
te seus blogs nos endereços: veronica-

saiki.com.br ou verdugooinacreditavel.com.br. 
Para entrar em contato com a artista, escreva para o e-mail: 
veryunica@yahoo.com.br. Nas redes sociais, o leitor do 
JORNAL DE LETRAS pode encontrá-la no Facebook (Verônica Saiki) 
e Instagram (@vsaiki).

Escultura “Zé Roberto Graúna”.

Marília Pêra

Nair de Teffé.

Nássara
Escultura da atleta Edna Santini, 
da Seleção Brasileira de rugby.
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A beleza da Biblioteca 
Nacional

Depois de cinco anos fechada, a Biblioteca Nacional voltou a abrir 
as portas ao público, destacando-se na paisagem da Cinelândia.

A restauração do prédio histórico no Rio de Janeiro revelou cores 
originais até então desconhecidas. Depois de as estruturas que enco-
briam a fachada serem retiradas, veio à tona o resultado da obra de res-
tauro, que incluiu uma delicada raspagem da cúpula de cobre do prédio, 
uma das marcas registradas da Biblioteca.

A ferrugem da estrutura foi retirada com cuidado para que a pátina 
original fosse mantida. A cor inicial do prédio, um ocre claro, feito à base 
de pigmento mineral, também foi devolvida. A intervenção no edifício, a 
mais abrangente obra de restauração desde sua construção, foi feita com 
recursos do Fundo Nacional de Cultura, ao custo de R$ 10,7 milhões.

Pela primeira vez, todas as 285 janelas foram criteriosamente res-
tauradas, incluindo as partes de madeira e ferragens originais, depois de 
um estudo profundo, com levantamento de danos, trincas e vidros que-
brados. O mesmo foi feito com os vidros com monogramas, contendo as 
iniciais da Biblioteca Nacional. A aplicação de filtros UV vai contribuir 
para a proteção do acervo contra o excesso de luminosidade, deixando o 
ambiente interno mais confortável. Um estudo cromático revelou a cor 
original, amarelada (ocre claro), reproduzida com uma pintura à base 
de pigmento mineral.

Esse cuidadoso trabalho incluiu também todos os elementos 
decorativos feitos em argamassa. A ferrugem foi removida e os elemen-
tos de cobre perdidos foram reintegrados ao conjunto. A cobertura do 
prédio é de telhas francesas, com quatro claraboias de vidro, uma delas 
sobre a cúpula de cobre, que iluminam os vãos internos.

Durante o processo de restauração, os operários descobriram que 
as três principais portas de acesso ao imóvel, pintadas de preto, eram, 
na verdade, de bronze, fabricadas na Inglaterra, com projeto original de 
Francisco Marcelino de Souza Aguiar.

A presidente da instituição, Helena Severo, destacou a relevância 
do prédio histórico e de sua arquitetura: “A Biblioteca Nacional é um 
marco da grande reforma urbanística de Pereira Passos, realizada duran-
te os anos de sua gestão como prefeito da cidade do Rio de Janeiro, no 
início do século XX. O prédio foi inaugurado exatamente assim, do jeito 
em que está agora.”

Com o término das obras, o atendimento já foi regularizado em 
todas as áreas. Órgão responsável pela execução da política governa-
mental de captação, guarda, preservação e difusão da produção intelec-
tual do país, com mais de 200 anos de história, é a mais antiga institui-
ção cultural brasileira.

Tombada tanto pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural 
(INEPAC), quanto pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), a Biblioteca Nacional é a maior biblioteca da América 
Latina e a sétima maior biblioteca nacional do mundo, de acordo com 
a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura. Foi fundada, originalmente, por Dom João VI, em 1810, no 
mesmo prédio que abrigava o Hospital do Convento da Ordem Terceira 
do Carmo, na Praça Quinze.

Construído entre 1905 e 1910, logo após a abertura da Avenida 
Central (atual Rio Branco), o edifício em estrutura metálica de cinco 

andares, com projeto de Francisco Marcelino de 
Souza Aguiar, representou um marco tecnológico 
para a época. Com arquitetura típica do ecletismo do 
final do século XIX, a fachada mistura vários estilos 
históricos.

O núcleo original da Biblioteca Nacional do 
Brasil é a antiga livraria de D. José, organizada sob 
a inspiração de Diogo Barbosa Machado, Abade de 
Santo Adrião de Sever. A coleção de livros foi iniciada 
para substituir a Livraria Real, que foi consumida pelo 
incêndio que sucedeu o terremoto de Lisboa de 1º de 
novembro de 1755.

O acervo tem hoje cerca de dez milhões de itens 
– 60 mil deles chegaram ao país junto da família real 
portuguesa. Para garantir a manutenção desse imen-
so conjunto de obras, a Biblioteca Nacional possui 
laboratórios de restauração e conservação de papel, 
oficina de encadernação, centro de microfilmagem, 
fotografia e digitalização.

O acervo da Biblioteca Nacional cresce constantemente a partir 
da lei do depósito legal – que assegura o registro e a guarda da produ-
ção intelectual nacional, além de possibilitar o controle, a elaboração 
e a divulgação da Bibliografia Brasileira corrente, bem como a defesa 
e a preservação da língua e da cultura nacionais –, além de doações e 
aquisições.

A Biblioteca Nacional recebeu quase 100 mil visitantes em 2017, 
uma média de cinco mil por mês. Atende, anualmente, em torno de 14 
mil pesquisadores de forma presencial e 4,5 mil a distância.

Por Maria Cabral

A beleza da sétima maior Biblioteca Nacional do mundo se destaca na Cinelândia, no Rio de Janeiro.

Com arquitetura típica do ecletismo do final do século XIX, a fachada da Biblioteca Nacional 
mistura vários estilos históricos.

Todas as 285 janelas da Biblioteca Nacional foram criteriosamente restauradas.
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Explorando o lago
Uma Casa no Fundo do Lago (Editora Intrinseca) de 
Josh Malerman conta a história de uma casa que James 
e Amélia encontram no fundo de um lago. Em comum, 
além da idade, têm o fato de estarem um a fim do outro e 
de serem tomados pelo nervosismo quando James chama 
Amélia para sair. Mas tudo parece perfeito para um pri-
meiro encontro: um passeio de canoa pelos lagos, levan-
do um cooler cheio de sanduíches e cervejas. À medida 
que se aprofundam na exploração, os dois chegam a um 
lago escondido e encontram algo impressionante debaixo 
d’água. Um lugar perigosamente mágico: uma casa de 
dois andares com tudo que tem direito – móveis, um 
jardim, uma piscina e uma porta da frente, que está aberta.
Enquanto, fascinados, vasculham o imóvel e tentam passar 

uma boa impressão para o outro, cresce o medo. Será que um local misterioso como 
aquele esconde alguém – ou algo – vivo? Uma coisa é certa: depois de mergulhar 
nos mistérios da casa no fundo do lago, a vida deles jamais voltará a ser a mesma. 
Josh Malerman é autor americano e vocalista da banda de rock The High Strung. 
Atualmente vive em Ferndale, Michigan. Malerman primeiro começou a escrever 
sobre um cão que viaja no espaço. Desde então, ele já escreveu vários romances iné-
ditos e seu romance de estreia Caixa de Pássaro foi publicado no Reino Unido e nos 
Estados Unidos em 2014 muito aclamado pela crítica. Uma Casa no Fundo do Lago
tem tradução de Fabiana Colasanti.

Redes Sociais
13 Segundos (Editora Galera) de Bel Rodrigues é um mer-
gulho nas dores e delícias da juventude, com doses de 
coragem e empoderamento. A autora, com mais de 300 mil 
seguidores no Youtube, trata de assuntos como ataques vir-
tuais e a força das grandes amizades de forma emocionan-
te, e prova que a internet pode devastar uma vida mas, ao 
mesmo tempo, criar uma forte onda do bem. Quanto estra-
go pode causar uma exposição na internet? Nos tempos 
de alto poder de compartilhamento das redes, um vídeo 
viralizado pode vir para o bem e para o mal, e disso Lola 
sabe bem. Lola é uma menina como as outras. Rodeada de 
boas amigas e com o vestibular batendo à porta, ela divide 
as obrigações da idade com a maior paixão: cantar no coral 
da escola. Quando descobre que o coral será extinto, cria 
um canal de covers no Youtube que, em pouco tempo, fica 

famoso na internet. Mas nem tudo são flores. Envolvida com John, o intercambista 
canadense da escola, e precisando conviver com Leo, seu ex-namorado ciumento, 
Lola vê tudo desmoronar com a divulgação de um vídeo de apenas 13 segundos. “Lola 
é uma personagem cheia de defeitos que eu fiz questão que fossem colocados. (...) No 
começo da história, ela ainda tem alguns pensamentos machistas que vão perdendo 
o sentido ao longo da narrativa, pois ela sente, mais do que ninguém, o machismo na 
pele”, conta Bel Rodrigues em entrevista ao Blog da Record. 

Rainha de Copas 
Um dos principais nomes no concorrido segmento de 
literatura jovem atual, Marissa Meyer recria o passado da 
famosa Rainha de Copas, personagem do clássico Alice 
no País das Maravilhas, no aguardado lançamento Sem 
Coração (Editora Rocco). Conhecida pela série Crônicas
Lunares, na qual reconta tradicionais contos de fadas 
como Cinderela e Branca de Neve com uma abordagem 
futurista e inusitada, Marissa Meyer alcançou o topo da 
lista dos mais vendidos do The New York Times com Sem 
Coração, e a preferência dos leitores com suas tramas de 
ritmo ágil e final surpreendente. A autora é um dos nomes 
confirmados para participar da 25ª Bienal Internacional 
do Livro de São Paulo, que acontece de 3 a 12 de agosto. 
Primeiro romance avulso da autora depois da bem-suce-

dida série Crônicas Lunares – Cinder, Scarlet, Cress, Winter e o spin-off Levana – Sem 
coração é a história da jovem de 17 anos que sonha em abrir uma confeitaria com 
sua melhor amiga e empregada, Mary Ann. Mas Catherine é de família nobre, e con-
feiteira é uma função exercida por meros plebeus. Para realizar seu sonho, Catherine 
tenta conquistar o rei, enviando para ele macarrons, tortas de limão e outras delícias. 
O que ela não previa era que o rei se apaixonasse por ela e a pedisse em casamento. 
E pior: numa das festas no palácio, ela conhece o Coringa, o novo bobo da corte, por 
quem se apaixona perdidamente. Nasce aí um amor proibido que marcará a vida de 
Catherine para sempre.

Bússola mágica
Nora Roberts acaba de lançar seu mais novo livro, Baía 
dos Suspiros, pela Editora Arqueiro com tradução de 
Maria Clara de Biase. Para celebrar a ascensão ao trono 
de sua nova rainha, as deusas da lua criaram três estrelas, 
de fogo, água e gelo. Mas a deusa da escuridão as fez cair 
do céu, pondo em risco o destino de todos os mundos. Os 
seis guardiões, três homens e três mulheres de natureza 
especial, seguem unindo forças na busca pelas estrelas. 
Com sua bússola mágica, Sawyer King os transporta para 
a ilha de Capri, onde está escondida a Estrela de Água. 
Agora, eles vão precisar contar ainda mais com a sereia 
Annika. Nova neste mundo, sua pureza e beleza são de 
tirar o fôlego, assim como sua lealdade e disposição em 
proteger os novos amigos. Sawyer logo se vê atraído por 

seu espírito alegre. Mas Annika deve voltar para o mar em breve, e ele sabe que, se 
permitir que ela entre em seu coração, nenhuma bússola será capaz de guiá-lo para 
a terra firme. Enquanto isso, na escuridão, Nerezza está furiosa com a primeira der-
rota e planeja um retorno ainda mais maligno. Ela perdeu uma estrela para os guar-
diões, mas ainda há tempo para derramamento de sangue. Pois uma nova arma está 
sendo forjada. Algo mortal e imprevisível. Nora Roberts, autora número 1 da lista de 
best-sellers do mundo inteiro, com quase 200 romances publicados, é saudada como 
uma contadora de histórias que possui versatilidade e talento. Sob o pseudônimo J. 
D. Robb, escreve os livros de suspense que integram a série Mortal.

Guerra Santa 
Anita Shapira, no seu mais recente livro Israel – Uma história 
(Editora Paz e Terra), não ignora a narração dos conflitos, mas 
optou por discorrer sobre os motivos que levaram às guerras 
e sobre os fatos ocorridos nos períodos de paz. A historiadora 
analisa conjuntamente o desenvolvimento político, social 
e cultural da Palestina sob o mandato britânico e propõe 
compreender de forma profunda os desafios de construção 
da nação israelense, incluindo a imigração em massa, a 
modificação dos hábitos culturais, a política de guerra, a 
diplomacia mundial e a criação de instituições democráticas 
e de uma sociedade civil. O livro aborda questões polêmicas, 
como a destruição dos vilarejos árabes conquistados durante 
a guerra de 1948-1949 – dando ampla divulgação aos estudos 

realizados pelos chamados “novos historiadores”, entre os quais Benny Morris –, e 
apresenta o resultado do conflito na região, a partir das fronteiras com outros Estados 
etnicamente homogêneos no período pós-Segunda Guerra Mundial. A autora conta 
a história de Israel de maneira empolgante, numa narrativa organizada cronologi-
camente. O livro apresenta o surgimento do sionismo na Europa, no contexto das 
relações entre judeus, árabes, turcos e outros setores da Palestina sob o domínio oto-
mano. Uma das mais notáveis pesquisadoras sobre o tema, a autora não se limita a 
relatar exclusivamente a guerra e os conflitos árabes-israelenses, ao contrário do que 
a maioria dos livros sobre o assunto costuma fazer. 

Guerra Civil
“Meu nome é Myriam, eu tenho treze anos. Cresci em Jabal 
Saydé, o bairro de Alepo onde nasci. Um bairro que não 
existe mais.” O Diário de Myriam é um registro comovente e 
verdadeiro sobre a Guerra Civil Síria. Escrito em colaboração 
com o jornalista francês Philippe Lobjois, que trabalhou 
ao lado de Myriam para enriquecer as memórias que ela 
coletou em seu diário, o livro descortina o cotidiano de uma 
comunidade de minoria cristã que sofre com o conflito atra-
vés dos olhos de uma menina. Assim como acompanhamos 
a Segunda Guerra Mundial pelos olhos da pequena Ada em A
Guerra que Salvou a Minha Vida e A Guerra que me Ensinou 
a Viver, O Diário de Myriam apresenta a perspectiva de uma 
menina que teve sua infância roubada ao crescer rodeada 

pelo sofrimento provocado pela Guerra da Síria, iniciada em 2011. Myriam começou 
a registrar seu cotidiano após sugestão da mãe, que propôs que ela contasse tudo 
aquilo que viveu para, um dia, poder se lembrar de tudo o que aconteceu. Escrito 
entre novembro de 2011 a dezembro de 2016, o diário alterna entre as doces memó-
rias do passado na cidade de Alepo e os dias doloridos e carregados de incertezas. E é 
com a sensibilidade de uma autêntica contadora de histórias que ela narra a preocu-
pação crescente de seus pais com as notícias na TV, as pinturas revolucionárias nos 
muros da escola, as manifestações contra o governo, a repressão, o sequestro de seu 
primo e, por fim, os bombardeios que destroem tudo aquilo que ela conhecia. 
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Escrever bem para 
cozinhar melhor

Houve um tempo em que as receitas de cozinha se anotavam a mão, em 
cadernos que passavam de mãe para filha como herança de valor, mesmo com 
nódoas de temperos e manchas de gordura. São textos que vão além da culinária 
para se fazer documentos de época, a despertar o interesse de historiadores, soció-
logos e economistas. Já em 1939, Gilberto Freyre publicava Açúcar, para nos dizer 
que a região Nordeste seria outra, sem a cana que há séculos lhe marca a história.

Escreviam bem, aquelas donas de casa! Como se, fechadas para a maioria 
das mulheres as portas da literatura, humildemente consagrassem aos fogões o 
talento de romancistas que jamais viriam a ser. Em linguagem correta, opulenta e 
cerimoniosa, revelavam a alquimia de salgados e doces, caldos e sopas, assados e 
cozidos, sem erros de ortografia, absurdos de concordância, atropelos de regência. 
Talvez por isso os pratos fossem tão gostosos: dificilmente alguém se engasgaria à 
mesa com uma frase tosca, um verbo mal conjugado, um pronome fora de lugar...

Veja-se, por exemplo, o livro Arte de Cosinha, de João da Matta, saído em 
Lisboa no ano de 1876. Não um exemplar de então, hoje raro, mas da edição fac-
-similar comemorativa dos 150 anos da Imprensa Oficial do Estado do Pará, em 
2017. A página de rosto, naturalmente com a grafia da época, apresenta o autor 
como “cosinheiro em chefe e proprietário do Grand Hotel du Matta, largo das Duas 
Egrejas, e do Hotel João da Matta, no Chiado”. Prefaciado por Alberto Pimentel, 
o volume enfeixa “dois pratos dedicados às Famílias Real Portugueza e Imperial 
Brazileira; 10 jantares completos de primeira ordem; muitas receitas de cosinha ao 
alcance de todos; uma variada secção de doces, massas, molhos, caldos, compotas; 
maneiras de pôr a mesa e de a servir etc., etc., etc.”

Segundo se lê no prefácio, “O sr. Matta tem sofrido e trabalhado para ensinar 
a comer elegantemente os seus compatriotas, sem perigo de os estoirar. E á custa 
de sacrificios, de luctas, de canceiras conseguiu finalmente que um extrangeiro 
podesse jantar em Portugal sem comer dobrada, orelheira e canja, o que faz com 
que todos os extrangeiros já nos não visitem receiosos do porco e do arroz, como 
qualquer portuguez da gordura da baleia se visitasse os esquimós”.

Na página 207, acha-se a “Bomba de neve á brasileira, composta pelo autor 
d’este livro e oferecida respeitosamente á Familia Imperial do Brazil”. O chefe de 
cozinha do nosso Pedro II é tratado com a reverência do vós: “Fazem-se 250 gram-
mas de farinha em massa folhada, mas só com 60 grammas de manteiga; juntai a 
esta manteiga 60 grammas de queijo parmesão ralado, 60 de queijo Gruyere ralado 
e 60 de queijo londrino, também ralado: juntai á farinha 60 grammas d’assucar fino, 
uma pitada de canella em pó e uma casca de laranja ralada; assim tudo preparado, 
fazei a massa como ensinamos e em estando prompta estendei-a na grossura d’um 
dedo e cortai-a toda em palitos delgados: levai estes palitos n’um taboleiro a forno 
brando tendo cuidado para que fiquem muito direitos (...).”

O livro se encerra com a “Arte de servir à mesa”, que recomenda: “O creado 
deve apresentar-se de barba feita, bem penteado, unhas cortadas e mãos lavadissi-
mas. O trajo que lhe compete é casaca e calça preta; gravata, colete e luvas brancas; 
e sapatos de polimento. Deve trazer um guardanapo na mão.” Por fim, o alerta: 
“Nenhum creado deve ficar parado atraz das pessoas, que estão á mesa, escutando 
a conversação. Além de ser esse um defeito capital de educação n’um creado de 
primeira classe, distrahir-se-hia, prestando atenção, e cumpriria mal o seu dever 
de bem servir.”

A Arte de Cosinha, de João da Matta, é, pois, obra de muito proveito. Não pela 
garantia de que venham os leitores a cozinhar melhor, mas pela boa lição de como 
escrever bem, para que não se transforme o texto na pele torrada de um saboroso 
leitão à pururuca...

*O escritor, jornalista e professor Edmílson Caminha é membro da 
Academia Brasiliense de Letras, da Academia de Letras do Brasil, sócio corres-
pondente da Academia Cearense de Letras e da Academia Cearense da Língua 

Portuguesa, sócio da Associação Nacional de Escritores (ANE), da Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI), da Associação dos Bibliófilos do Brasil e do 

Observatório da Língua Portuguesa, em Lisboa, Portugal.

O velho e o bar ou um 
pequeno prazer solitário

“O segredo da felicidade? Apreciar os pequenos prazeres.”
(Samuel Smiles)

Rio de Janeiro, Cinelândia, fim de tarde, beira da noite. Estou no segundo 
chope, em pé, no balcão de um bar da Rua Embaixador Régis de Oliveira, que 
desemboca na Praça Floriano, antigo Largo da Mãe do Bispo. Ali adiante é o Theatro 
Municipal. Na outra ponta do famoso logradouro, fulgurou outrora o deslumbrante 
Palácio Monroe – mármore branco, leões dourados –, criminosamente derrubado; 
como diria o poeta Raimundo Correia, ali, “outrora, retumbaram hinos”.

É um sábado, senhores, e de repente chega um velhinho magro, de estatura 
meã. Sussurra algo ao ouvido do garçom. Os fregueses estão sempre em pé, é um 
bar sem mesas e cadeiras, situado num corredor, que tem nome de rua, e rua de 
patrono ilustre, lume da diplomacia brasileira. 

Aí vem o que o velho pediu: um copo de café com leite, ingredientes servidos 
à sua vista, e um pão com manteiga, dividido em duas partes, cortadas em longo. 
O circunspecto senhor usa terno, mas não gravata. Para ele, naquela idade, certa-
mente nada de roupa esporte, mas a gravata já é um penduricalho indesejável e 
desnecessário.

Ataca sofregamente o copo de café com leite, como se fosse uma caldeirada 
de frutos do mar num restaurante português do Arco do Teles de sua mocidade. 
Parece faminto. Come as duas partes do pão com manteiga – uma de cada vez –, 
molhando-as no café com leite, como fazia antigamente; por certo não se libertou 
de um hábito da remota infância.

Noto que ele sente um grande prazer nessa simples, elementar manobra gus-
tativa, como se tivesse não oitenta, mas oito anos de idade, e estivesse em sua casa 
de antigamente, quem sabe em Santa Teresa, Tijuca ou Realengo, antes de seguir 
para a escola… Ele oficia um breve ritual que vem da manhã da vida. É quase um 
momento sacramental.

Assim (observo, já no terceiro chope), ele degusta rapidamente sua precio-
sidade caseira, com invejável apetite, totalmente dedicado a esse pequeno prazer 

solitário. Naquele especial momento, pouco lhe importa que o dólar esteja subindo, 
que a Bolsa de Nova York se agite, que venha um segundo Dilúvio, a nau do governo 
navegue em mar proceloso ou seu time esteja na rabeira do Campeonato Carioca. 
Interessa-lhe, pura e simplesmente, aquela satisfação primitiva com sabor de infân-
cia e tempero de saudade – uma delícia!

Paga, recebe o troco, que nem deixa para a magra caixinha dos garçons. E 
“pica a mula”, isto é, vai-se embora, meio trôpego, as pernas não muito firmes. Deve 
ter mais de oitenta: por duas vezes colocou a mão direita nas paredes das lojas para 
conseguir vencer a estreita via e dobrar à direita, entrando na Rua Senador Dantas.

Dobrando a rua, o velho sumiu da minha vista. Nunca mais o verei. 
Dificilmente – talvez jamais – o destino nos reunirá de novo, tão próximos e tão 
distantes, numa rua do centro da cidade, ao lado do legendário bar Amarelinho, eu 
a bebericar meu chope vespertino, ele a sorver como um menino o seu singelo café 
com leite acompanhado de pão francês com manteiga. Adeus, velhinho!

***
Sou um bobalhão: estou meio emocionado com essa corriqueira visão, essa 

cena comum de todos os dias, em bares, leiterias, cafeterias, que é um idoso toman-
do café com leite e saboreando um pão com manteiga. Que diabo, ando muito sen-
sível, de coração derretido. Peço o quarto chope, sempre com colarinho. E penso: se 
Deus me der vida, um dia serei esse velho, dedicado de corpo e alma a esse pequeno 
prazer solitário, alheado do mundo e suas pompas e circunstâncias.

Na casa de discos ao lado, ouve-se Emílio Santiago cantando magnifica-
mente a bela canção “Saigon”, de Paulo César Feital, Cláudio Cartier e Carlão. É 
uma obra-prima da MPB, em que letra e música se enlaçam melancolicamente, 
num pacto de nostalgia. “Saigon” aguça minha sensibilidade vespertina (ah, a hora 
música da tarde, como diria Gilberto Amado!), meu coração entregue ao crepúsculo 
e minha alma aventureira e boêmia a esse chope gelado com colarinho cremoso.

Primeiro, o velhinho do café com leite. Agora, o encantamento misterioso 
de “Saigon”, um belo poema musical do povo brasileiro. O Rio de Janeiro anoitece. 
Sinto uma certa melancolia, uma tristeza boba, sozinho nesta rua que é um beco, 
cercado de estranhos. Estou no oitavo ou nono chope, meu pequeno prazer solitá-
rio. Fico por ali mais um pouco, bebendo, no começo da noite carioca.

***
Bem, senhores, é hora de ir andando, sozinho e meio trôpego, como o velhi-

nho anônimo que, à minha frente, por alguns instantes, voltou a ser um menino 
feliz. Tomo o rumo do velho e acolhedor Hotel Itajubá (da década de 1920), ali 
perto, como um porto seguro para o marinheiro solitário.

Rio, verão de 1988.

*Danilo Gomes é membro titular da Academia Mineira de Letras.

Por Edmílson Caminha

Por Danilo Gomes*
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Inversão de valores
Um belo dia acordo, já faz algum tempo, e tudo tinha mudado, uma 

inversão de valores.
Tive que me adaptar. Aprender uma porção de coisas, na marra. Com a 

experiência. Experiência besta essa de aprender tudo o que não devia. Estudei 
no Sion, debalde. Me aporrinhei à toa com aquelas freiras ensinando boas 
maneiras embora tirassem a cruz do nosso pescoço se achassem, por algum 
motivo, que não merecíamos Jesus, colocando-nos num sentimento de culpa 
eterno, que me levou à primeira psicanálise.

Fiquei sabendo, por exemplo, que não se retornava mais ligação. Passou 
a ser chique, dar status. O importante passou a ser inatingível, grosseiro.

Bons tempos aqueles que eu falava com Fellini, em pessoa, na Cineciittà, 
quando morei em Roma, nos anos 1970. “Aqui, senhorita, é o restaurante, mos-
trava ele, com o braço por cima dos meus ombros, ali os camarins...” 

Uma vez liguei também para o George Benson, em Los Angeles, pra mos-
trar-lhe uma fita da Adriana Calcanhotto, e ele retornou a ligação, interessado. 
Minha irmã me diz: “para de contar essas coisas que vão achar que você é a 
Princesa Anastácia, que acabou no hospício feito louca.”

Ontem vi uma retrospectiva de um show da Nara Leão, na TV, linda, 
cantando: “Com açúcar, com afeto.” Hoje não tem mais açúcar. Foi substituído 
pelo Dietil. O afeto então, corre-se dele, como o diabo da cruz. Também não há 
mais ninguém que cante com aquela delicadeza que fazia até carcará ficar sutil.

Secretária eletrônica só servia mesmo pra pessoa se esconder, ficar 
quietinha, ouvindo o palhaço deixar o recado. “Tá pensando que eu vou res-
ponder? Ah, coitado!” Celular é pra ficar fora de área. Antigamente, não. Gente 
bem-educada tinha, não só que dar o retorno assim que chegasse em casa e a 
empregada, nervosa com a possibilidade de errar e perder o emprego, contas-
se quem ligou, como também tinha que telefonar pra agradecer a festa ou a 

reunião que tivesse ido na véspera. Para os homens valia também ligar para a 
moça no dia seguinte a uma transa, mesmo que fosse pra fazer uma gracinha e 
dizer: “oi, tô aqui.” Agora não. Ninguém tá mais aí pra nada. Isso de os homens 
ligarem no dia seguinte acabou faz tempo. Foi substituído por um “a gente se 
vê” muito vago, com um beijinho nos lábios depois de uma suposta noite de 
paixão sem texto nenhum, quando se ia levar o cara na porta. Depois virou um 
beijinho na testa, já com o pé no elevador e mais tarde um gesto que poderia 
dizer: “tchau, trouxa, foi bom!”, sem beijinho nem texto explícito que não tem 
gancho para um próximo capítulo, muito menos pra novela. Também não havia 
possibilidade de virar filme por que não monta. Não tem edição, falta roteiro, 
sequencia, diálogo. Vive-se um trailer do que poderia ter sido, um flash, uma 
hipótese. Outro dia, uma amiga minha jovem concordou em ir até o aparta-
mento do cara, contanto que ele ligasse no dia seguinte. Combinaram assim. 
No dia seguinte, ele ligou, como havia combinado, e quando ela perguntou: “e 
aí, quando é que a gente se vê de novo?” Ele respondeu: “Ah, assim também é 
demais! Isso eu não prometi pra você.”

Mas não houve só uma mudança negativa. De positivo há a vantagem 
de que hoje em dia mulher pode ligar pra homem, coisa inadmissível naquela 
época longínqua do Sion, quando mulher tinha de ser inatingível, cobiçada de 
longe, de preferencia, passando de helicóptero, dando adeus.

Isso quando o auge da transgressão no colégio era matar aula na Sears 
ou no Jardim Botânico, em vez de matar o colega de carteira na sala de aula ou 
a professora, no recreio com uma rajada de balas. Mas, cá entre nós, se mal que 
me pergunte, o que é que adiantou mulher poder ligar pra homem, se o telefone 
está fora de área e ninguém responde as ligações? Conclui-se então que celular, 
whatsapp, e-mail servem pra gente se proteger do outro e não pra se comunicar 
com ele nessa era da comunicação. Quando perguntei, outro dia a filha de uma 
amiga por que ela não ficava de novo com o garoto da festa, se foi tão bom, ela 
respondeu categórica: “Repeteco não preenche álbum de figurinha...”

Transa-se todas as possibilidades de sexo, droga e rock´nroll, mas o afeto 
continua encerrado no peito há tanto tempo que perdeu-se a chave substituída 
por um controle remoto. 

*Maria Lúcia Dahl é atriz e escritora.

Andar às vozes em 
Luiz Otávio Oliani

Sempre atento aos que tudo dizem em poemas, Luiz Otávio Oliani é um 
observador, um rabiscador da memória poética dos poetas por deuses eleitos, 
aves eternas e paragens numinosas!

Palimpsestos, Outras Vozes e Águas (2018), dividido assim em três partes, 
em triplo momento de escolhas afetivas, recupera o Tempo criador, sendo um 
livro de resgate, lavagem de uma Língua preservada.

O levante é imenso e líneo, carrossel turbulento de nomes consagrados, 
em uma costura justa e metalinguística.

O carioca Luiz Otávio Oliani leu Carlos Drummond de Andrade, João 
Cabral de Melo Neto, Cecília Meireles, Manuel Bandeira e os outros exímios 
modernistas, além de alguns autores estrangeiros como Franz Kafka e Bertold 
Brecht, este com a imagética do imprescindível. Constatou que os românticos 
são contemporâneos em Gonçalves Dias. Rendeu votos às iluminações lite-
rárias exemplares para si mesmo: Ferreira Gullar, Lêdo Ivo, Mario Quintana e 
Thiago de Mello.

De modo que os palimpsestos de sua própria expressão não são meras 
repetições de dicções. O rio sonoro está ali, pulsando, mas há Oliani projetando 
uma arquitetura que se reutiliza da sabedoria reencontrada nos seus ídolos. 
Guimarães Rosa, sobremaneira, é um rastro evocativo dentro do corpo a corpo 
deste processo evoluído de remargear vastidões. 

Em seu poema “Estatutos do Homem” é impressionante como o artesa-
nato da palavra recolhida evidencia o novo, em um reclame de Século XXI. 

Luiz Otávio Oliani não faz paródia. Tem-se um poema sublime, que 
marca a sua época, testemunhando e argumentando sobre a pedra e o entrave 
desumanos.

Existe um poeta autêntico, que sabe raspar e lapidar o poder enigmático 
da palavra de outrem.

Característica de destaque na vida e na obra de Luiz Otávio Oliani é a 

generosidade. Indivíduo que sabe reconhecer as suas influências sem se deixar 
apagar. Sua estrela tem um ritmo de afogado, de emergência e de água ressus-
citada.

Também trata os outros escritores como se fossem o seu eu – prestando 
homenagens – em busca de linguagem, de metáfora, de metonímia, na liturgia 
de muitos silêncios, dentrode tantos e arrebatados gritos.

O painel é diverso, cintilando raízes profundas e permanentes em ecos 
à moda de Astrid Cabral, Antonio Carlos Secchin, Álvaro Alves de Faria, Noélia 
Ribeiro, Diego Mendes Sousa, Alexandra Vieira de Almeida, Nuno Rau, Lenita 
Estrela de Sá, Adriano Nunes e Mia Couto, a demonstrar que a luz pode ser 
revista sem ser espelho repetitivo.

Suas Outras Vozes e suas Águas são ressurreições da criatividade, da 
imaginação, da inspiração e do conselho humano em extrema identidade e 
impressão. 

Luiz Otávio Oliani faz andar às vozes!
Esse caminhar é um burilamento de respeito e de devoção à Poesia.
Nas páginas deste livro, o leitor estará evidenciando poemas que exis-

tem sobre outros poemas. Pergaminhos raspados para reescrever a inutilidade 
imediata da poesia. Vozes que são velas ao mar, faróis de horizontes, à maneira 
de Carvalho Júnior, Jorge Ventura, Arriete Vilela, Claudia Manzolillo, Celi Luz, 
Airton Souza, Anna Maria Fernandes, Pedro Du Bois, Ana Cristina Rosito, 
Leandro Alves, Dora Locatelli, Rogério Salgado, à guisa de Luiz Otávio Oliani e 
os seus espectros vívidos. Águas que fluem reveladas. 

Das múltiplas lições de Luiz Otávio Oliani, eis que no abrigo dos seus 
fantasmas de água de torna-torna preserva-se a novidade: “com a ferramenta / 
o poeta talha a matéria / artesão do infinito / escultor do pensamento / ao polir o 
nada / faz da palavra / a essência.”

Por tudo, pelo sonho em volta, pela pelagem dos sons, pela vibração do 
olhar em sentinela, Luiz Otávio Oliani acelera-se e mistifica-se por andar às 
vozes.

*Diego Mendes Sousa (Parnaíba PI, 1989) é escritor, jornalista, advo-
gado e indigenista especializado da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

Escriba de Metafísica do Encanto (2008), Fogo de Alabastro (2011), dentre 
outras. Do PEN Clube do Brasil. Da Associação Nacional de Escritores (ANE). 

Prêmio João do Rio (2016) da Academia Carioca de Letras (ACL). Prêmio 
Castro Alves (2013) da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro (UBE-

RJ), pelo conjunto da obra.

Por Maria Lucia Dahl*

Por Diego Mendes Sousa*



Janete e a arte de 
escrever
Janete e a arte de 
escrever
Por Manoela Ferrari

A 13ª edição da Coleção Dicionários, ideali-
zação do editor Luiz Coronel, com apoio do Grupo 
Zaffari (Porto Alegre), tem foco nos prefácios, arti-
gos e verbetes sobre o poeta Carlos Nejar, integran-
te da cadeira número 4 da Academia Brasileira de 
Letras. 

Carlos Nejar: Um Homem do Pampa, em 
caprichada publicação, com 312 páginas, trata do 
trabalho do poeta, romancista e pensador, cuja 
“portentosa produção literária exala um visível sen-
timento religioso, uma presença comovente da 
infância e um culto empolgante ao Pampa”, destaca 
o editor na apresentação da obra, que teve projeto 
gráfico e direção de arte de Simone Pontes.

Na introdução, o discurso de recepção a 
Nejar, na Academia Brasileira de Letras, feito por Eduardo Portella, destaca: “A 
poesia de Carlos Nejar se compõe de camadas diversas, que se entrecruzam, se 
dispersam, retornando sempre ao mesmo estuário, ao mesmo núcleo energé-
tico, de onde irrompem, em sequência razoavelmente solidária, as imagens da 
revelação.”

Em seguida, O Dia a Dia na Palavra, discurso de posse do próprio autor 
de Canga e Os Viventes, nascido em 11 de janeiro de 1939, em Porto Alegre: “A 
Poesia Contemporânea ama o futuro. Porque é sua terra e verdadeira herança.”

Entre os prefaciadores de cada letra que precede os verbetes do dicioná-
rio, estão nomes como o filho, o poeta e cronista Fabrício Carpinejar; o espanhol 

Antonio Maura; o português Antonio Osório; o crítico Oscar Gama Filho.
A Coleção Dicionários está próxima de alcançar os 50 mil exemplares, 

tendo homenageado outros 12 nomes do país e do mundo, como Shakespeare, 
Cervantes, Guimarães Rosa, Machado de Assis e Clarice Lispector

Nejar nasceu em Porto Alegre (RS). Atualmente, reside no Rio de Janeiro. 
Procurador de Justiça aposentado, pertence à Academia Brasileira de Letras, 
da qual foi, em 2000, secretário-geral e presidente em exercício. Pertence à 
Academia Brasileira de Filosofia, ao Pen Clube do Brasil.

Recebeu a mais alta condecoração do RS, a Comenda Ponche Verde e, de 
Minas Gerais, a Grande Medalha da Inconfidência, em 2010. Recebeu, ainda, a 
Comenda do Mérito Aeronáutico, no Rio de Janeiro, em 2011, com a Comenda 
Domingos Martins, da Câmara dos Deputados de Vitória. Em 2015, recebeu a 
Comenda Vasco Fernandes Coutinho, do governo do Espírito Santo.

Traduzido para várias línguas, o acadêmico gaúcho tem sido estudado 
em universidades tanto no Brasil quanto no exterior. Publicou História da 
Literatura Brasileira, agora na 3ª edição atualizada. Recebeu o Prêmio, neste 
ano, da Academia Brasileira de Filologia, do Rio. Também é importante fic-
cionista, com inúmeros romances publicados, como Riopampa, ou o moinho 
das Tribulações, galardoado com o Prêmio Machado de Assis, em 2001, pela 
Fundação da Biblioteca Nacional. Considerado um dos 37 escritores-chave do 
século, entre 300 autores memoráveis, no período entre 1890 e 1990, segundo 
o crítico suíço Gustav Siebenmann (Poesia y poéticas delsiglo XX en la América 
Hispânica y el Brasil, Gredos, Biblioteca Românica Hispânica, Madrid, 1997).

Segundo Luiz Coronel, responsável pela primorosa concepção de todo o 
projeto, Carlos Nejar é um poeta 
do Pampa: “O Nejar é um esca-
fandro/ no fundo do mar das 
palavras/ É uma vertigem de 
imagens/ correndo versos sem 
travas.”

Dicionário 
Carlos Nejar
Dicionário 
Carlos Nejar
Por Manoela Ferrari
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EM TEMPOS DIFÍCEIS, SÓ A EDUCAÇÃO 
DE QUALIDADE TRANSFORMA SEU FUTURO.

SEU FUTURO COMEÇA AGORA. UNIVERITAS. CHEGOU PARA TRANSFORMAR.

*Escala de 1 a 5.

Graduação presencial e a distância.
Pós-graduação presencial e a distância nas áreas de:

Na UNIVERITAS, você encontra os melhores cursos e um ensino moderno
e focado na prática e na trabalhabilidade. Você ainda conta com parcerias
internacionais e um ensino com a qualidade do Grupo Ser Educacional, um 
dos maiores do Brasil. Venha logo para a UNIVERITAS.

4020.9734
CUSTO DE UMA LIGAÇÃO LOCAL

ve s t i b u l a r . un iv e r i t a s . c om

DIREITO
NEGÓCIOS
SAÚDE
EDUCAÇÃO
EXATAS

Procurador de Justiça aposentado, 
o escritor Carlos Nejar pertence à 
Academia Brasileira de Letras, da 
qual foi, em 2000, Secretário-Geral e 
Presidente em exercício.




