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no cinema nacional, conversamos com 
o diretor Karïm Ainouz e a atriz Bár-
bara Santos sobre A Vida Invisível, que 
quase nos representou no Oscar. Tra-
zemos reportagem sobre ilustradoras e 
ilustradores que estão criando histórias 
críticas e identitárias, e também nossos 
olhares e os de gente que convidamos, 
sobre fotografia, país, mundo. E ainda 
homenageamos Padre Florêncio, um dos 
grandes nomes da Educação no Piauí.

Pronta a edição: o que fazer? Tornou-
-se impossível imprimi-la e distribui-la, 
não só pelas recomendações das autori-
dades, mas por querermos adotar postura 
cidadã e responsável: não pôr em risco 
nenhuma pessoa envolvida na cadeia de 
produção e distribuição. A solução foi 
fazê-la circular digitalmente. Em caráter 
excepcional, esta Revestrés será enviada 
digitalmente para assinantes, anuncian-
tes, parceiros e para quem nos solicitar 
o envio. Poderá ser baixada na Internet 
e compartilhada. Apesar da Covid-19 
e da ausência de governo em época de 
insegurança total, sem nenhuma ação 
do Ministério da Cultura para socorrer 
artistas, publicações e produção cultu-
ral, Revestrés insiste. Continuamos resis-
tindo e apostando na cultura. É nossa 
forma de contribuir para que seus dias 
corram um pouco mais leves. E pedi-
mos: fique em casa. Lave sempre as mãos 
com água e sabão. Cuide das pessoas que 
você ama. Tenha paciência. Vai passar. 
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EDITORIAL
POR ANDRÉ GONÇALVES

Q uando estávamos em meio ao 
fechamento desta edição, o 
mundo prendeu a respiração: a 

Organização Mundial de Saúde declarou 
que o planeta estava – e está – passando 
por uma pandemia. A Covid-19 causa 
mortes e tristeza mundo afora, e chegou 
ao Brasil. Tratada irresponsavelmente 
por quem mais deveria se preocupar - 

“uma gripezinha” - e com visível desar-
ticulação nas altas esferas de governo, a 
pandemia assusta e traz o receio de que 
saia do controle. Quem ler essa edição 
daqui a 15, 20 anos talvez não consiga 
imaginar o que são dias, semanas, quem 
sabe meses, em “quarentena”. Grande 
parte do país está parada. Hoje, em abril 
de 2020, a maioria dos brasileiros está 
dentro de casa, usando máscaras para ir 
à rua – o mínimo possível –, hospitais e 
profissionais de saúde estão sobrecarre-
gados e esperando muito trabalho pela 
frente. E a Revestrés nisso? Assim que 
disseram que era preciso parar quase 
tudo, passamos a trabalhar remota-
mente. Criamos soluções para o que não 
era possível fazer, como, por exemplo, 
produzir fotos. Juntos, conseguimos. A 
edição está pronta. E traz entrevista com 
um dos mais reconhecidos intelectuais 
brasileiros: o poeta, historiador e diplo-
mata Alberto da Costa e Silva. Temos 
matéria com Daniel Munduruku, autor 
de 52 livros e importante voz da cul-
tura indígena. Em mais uma investida 

UMA OFEGANTE 
EPIDEMIA 
– QUE VAI PASSAR
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gios que não sei se nosso 
engenho e arte poderão 
contornar. Considero essa 
revista, brotando no nosso 
e do nosso solo árido, um 
milagre renovado da natu-
reza, quando mais ingressa-
mos na idade da disrazão. 
Continuem resistindo para 
que possamos continuar 
teimando em crer em algu-
ma sorte de esperança.
ROBERTO AMARAL – POR E-MAIL

Num país onde "os livros 
têm muita coisa escrita", 
é uma glória a revista 
completar 8 anos de muitas 
letras e lutas. Brincadeira 
à parte, quero parabenizar 
pela resistência. Sou fã e 
leitor assíduo.
TONY MARKAN – FACEBOOK

FALA LEITOR

ARMANDINHO
POR ALEXANDRE BECK

ENTREVISTA VALTER HUGO MÃE

É muito bom ler uma entre-
vista tão potente como essa, 
feita com o escritor Valter 
Hugo Mãe.  
THIAGO E – FACEBOOK

Uma entrevista poderosa, 
como potente é também a 
Revestrés. Tenho profundo 
orgulho dessa revista.
DÁRCIO RUFINO DE HOLANDA – 
FACEBOOK

ENTREVISTA COM JESSÉ SOUZA

Esse cara sabe desenhar o 
comportamento do brasi-
leiro.
ADAO GUILHERME ALVES- FACE-
BOOK

Essa entrevista é demais!  
Ele é fascinante!
CLÁUDIA ALINE – FACEBOOK

Recebi, coisa de uns pou-
cos dias, a edição Mãe Fáti-
ma de Oxossi da Revestrés, 
que continua me encan-
tando e que espero poder 
continuar lendo em 2020, 
que nasce sob maus pressá-

Dois poemas meus (do livro 
tempo em fúria) agasalhados 
pela camisa de Valter Hugo 
Mãe, na capa deste último 
número da Revista Revestrés, 
publicada por intelectuais do 
Piauí, uma das minhas pátrias. 
Neste número, duas entrevistas 
à grande: Jessé Souza e Valter 
Hugo Mãe.
DALILA TELES VERAS – FACEBOOK

ARTIGO NATHAN SOUSA

Nathan Sousa, a tua escrita 
cresce a passos largos em 
direção ao campo simbólico 
universal. Parabéns!
PAULO RODRIGUES – FACEBOOK

ENSAIO MAURÍCIO 
POKEMON

Amei esse editorial. Tão nosso.
RITA PRADO - INSTAGRAM
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ALEXANDRE BECK / Armandinho
Catarinense, é formado em Agronomia e 
Comunicação Social. Trabalha como ilus-
trador e cartunista há mais de 15 anos. Seu 
personagem Armandinho surgiu em 2009 
e, no ano seguinte, passou a ter espaço 
permanente como tira de jornal. Sucesso 
nacional, a página de Armandinho no Fa-
cebook tem, hoje, mais de um milhão de 
seguidores.

LEO GALVÃO / Peixe voraz
Relações Públicas, faz amizade na fila de 
qualquer lugar e dentro do elevador, 
dorme cinco horas por noite, odeia pa-
lavras em inglês e é devoto absoluto de 
paçoca, maria isabel e carne de sol, nesta 
ordem.

CARMEM KEMOLY / 10 dicas
É poeta, rapper, jornalista e realizadora 
audiovisual. Formada em Jornalismo pela 
Uespi, mestra em Comunicação e Cultura 
pela Ufrj e doutoranda na Ufba. Natural 
de Timon (MA), lançou o EP Karma (2019) 
e foi destaque em grandes Slams no Rio 
de Janeiro. Dirigiu o curta “Esperança” 
(2019), homenageando Esperança Garcia.  

BRUNA CAROLINA CARVALHO / Opinião
É mestra em Memória Social, pela Univer-
sidade Federal do Estado do Rio de Ja-
neiro (Unirio), e estudante de Letras pela 
mesma universidade. É jornalista formada 
pela Cásper Líbero. Como repórter, teve 
passagens pelas redações do Terra, do iG 
e do site da revista Carta Capital. Foi tam-
bém curadora da Casa do Saber Rio.

ADRIANA ARAÚJO / Um outro olhar
Poeta, editora e professora da rede públi-
ca municipal e estadual. Mestra em Histó-
ria. Vencedora do III Festival Poeme-se de 
Poesia Falada (2017). Mora em Raposa, 
Ilha de São Luís. Tem dois livros de poe-
mas publicados: Mural de Nuvens para 
Dias de Chuva (Editora Penalux, 2018) e 
TRaNSiTo (Olho D'água Edições, 2019).

COLABORADORES#45

IRINEU SANTIAGO / Homenagem
Formado em desenho publicitário na Es-
cola Oficina de Arte de Santo André (SP). 
Foi designer gráfico e ilustrador na Edi-
tora FTD, e, atualmente, é diretor de arte, 
ilustrador e fotógrafo publicitário na S/A 
Propaganda.

JOSÉ FONTENELE / Literatura 
Jornalista pela UFSC. Participa da orga-
nização de dois clubes de leitura no Rio 
de Janeiro, o Clube de Leitura e o Clube 
da Leitura ZO, do qual é um dos funda-
dores, voltado para a zona Oeste do Rio 
de Janeiro. Trabalha na agência literária 
Oasys Cultural.

FERNANDO JORGE / Ensaio 
Fotógrafo e professor de fotografia. Mes-
tre em Comunicação e Artes pela Uni-
versidade Nova de Lisboa. Graduado em 
Comunicação Social pela Universidade 
Federal do Ceará, com especialização em 
Teorias da Comunicação e da Imagem. 
Leciona na Casa Amarela Eusélio Oliveira, 
da Ufce. Seu trabalho Memento Mori foi 
contemplado com o Prêmio Chico Albu-
querque de Fotografia.

DOUGLAS MACHADO / Brasil / Eu que fiz
Documentarista. Trabalha com cinema e 
literatura. É sócio da Trinca Filmes, produ-
tora com foco nas questões do Brasil e do 
sertão, em particular.

FERNANDA PAZ / Ficção
Formada em Artes Plásticas pela Ufpi e Pe-
dagogia pela Uespi. Especialista em Edu-
cação Infantil, professora da Prefeitura Mu-
nicipal de Teresina. Publicações: O Buraco 
e Outras Histórias, Antologia Transcultural 
de Poesia Feminina, Blasfêmeas: Elas Entre 
Poemas e Prosas, Olhos de vidro, Coletâ-
nea de Contos Piauienses Caçuá.

FERNANDO MACÊDO LEAL / Homenagem
Médico, Doutor em Oftalmologia pela Es-
cola Paulista de Medicina (EPM/UNIFESP) 
e Especialista em Bioética pela USP. Co-
-autor da biografia Pe. Florêncio Lecchi:  a 
Saga de um Jesuíta.

GUSTAVO SAID / Homenagem
Doutor em Ciências da Comunicação 
pela Unisinos, é professor de Jornalismo 
da Ufpi. Coautor da biografia Pe. Florên-
cio Lecchi:  a Saga de um Jesuíta e autor 
de Como era bom aos domingos: Carlos 
Said - o homem, a vida, o mito magro-
-de-aço.
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ROGÉRIO NEWTON / Crônica
Poeta, cronista, romancista. Publicou Ruí-
nas da memória (1994), Pescadores da tri-
bo (2001), Último round (2003), Conversa 
escrita N’água (2006), Grão (2011), No co-
ração da noite estrelada (2015) e Crônica 
dos enigmas de Oeiras (2017).

MANOEL RICARDO / Trabalhos no subsolo
Professor da Escola de Letras e do PPG-
MS, Unirio. Publicou Pasolini: retratações 
(7Letras, 2019, com Davi Pessoa), Avião 
de alumínio (Quelônio, 2018, com Júlia 
Studart), Maria quer o mundo (Edições 
SM, 2015), entre outros. Coordena a co-
leção Móbile de miniensaios (Lumme 
Editor).

SÓTER CARREIRO / Ilustração – Crônica
Arquiteto e aquarelista, atua nas artes 
plásticas há mais de 20 anos. Estudou no 
MAC (Museu de Arte Contemporânea de 
Pernambuco) com mestres como João Câ-
mara, Gil Vicente e Liliane Dardot. Ilustrou 
livros, catálogos, agendas. Fez exposições 
no Brasil e no exterior. Publicou, em coau-
toria com Rogério Newton, o livro Crônica 
dos Enigmas de Oeiras (2016).

ANDREIA SOARES 

ASSUNÇÃO SOUSA

CAIO NEGREIROS 

CAROLINA DE MOURA

CLEGIVALDO LEAL

CONCEIÇÃO VALENTE

DANIELLE CRAVEIRO

DONA RAIMUNDA

DOUGLAS MACHADO

ELIO FERREIRA

EMERSON ARAÚJO

ERICH GUSTAVO A. DE OLIVEIRA

FLAVIANO MARQUES

FRANCISCO ANTÔNIO

FRANCISCO LUCAS

FRANCISCO RUFINO

FREDERICO OSANAN

GEORGIA FERREIRA

HELDER SOUSA JACOBINA

HILDALENE PINHEIRO

ISADORA MELO

JOÃO FONTELES

JOÃO L ROCHA NASCIMENTO

JONAS MORAES

JOSÉ CARLOS ELIAS (FEIJÃO)

KAROLINE SILVA

KAYO DOUGLLAS

LAURENICE FRANÇA

LUCINEIDE BARROS

MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA

MARIA F CARVALHO

MARIA SOCORRO

MARIA SUELI RODRIGUES DE SOUSA

MARIA FRANCISCA

MAYRA BRANDT SOARES LEÃO

MOISÉS OLIVEIRA

NAYARA SUYANNE SOARES COSTA

NOUGA CARDOSO

OLÍVIA ROCHA

PAULO PAIM

PEDRO JANSEN

PRISCILLA CARVALHO

RAIMUNDO DUTRA

RENATO LELIS

RITA SILVANA ORSANO

SÔNIA TERRA

SUSYANNE ALVES DE OLIVEIRA

TATIANA SOBRAL

TÉRCIO CÂMARA

VICENTE GOMES

VILMA DE BRITO

VIVIANE CARVALHO

WALBER TEIXEIRA LUSTOSA

WILSON SERAINE

A Revestrés agradece às leitoras e leitores que nos apoiam em nossa campanha de 
financiamento coletivo no Catarse e no Amigos Revestrés. Muitíssimo obrigado!

MAURÍCIO POKEMON / Fotocolagens 
Skatista, artista visual, graduado em jorna-
lismo. É artista residente do CAMPO Arte 
Contemporânea e editor de fotografia da 
Revista Revestrés. Parte de imagens e sím-
bolos para discutir o lugar do corpo peri-
férico na sociedade. Seu trabalho transita 
entre a convivência com a comunidade 
ribeirinha Boa Esperança, em Teresina-PI, 
e colaborações artísticas.

MARCELO EVELIN / Opinião 
Bailarino, coreógrafo e pesquisador. Vive 
em trânsito entre Amsterdam, na Holanda, 
onde é professor de improvisação e com-
posição na Escola Superior de Artes, e Te-
resina, Piauí, onde está à frente do CAM-
PO Arte Contemporânea. Criou e dirige a 
Companhia Demolition Inc. com mais de 
25 espetáculos encenados em diversos 
países.

SALGADO MARANHÃO / Entrevista
Já ganhou vários prêmios literários e seus 
poemas estão traduzidos em muitos idio-
mas. Como letrista, tem gravações e par-
cerias com expoentes da MPB: Alcione, 
Elba Ramalho, Dominguinhos, Paulinho 
da Viola e Zizi Possi. Livros publicados: 
Palávora, Mural dos Ventos, Sol Sanguí-
neo, A Cor da Palavra e o Mapa da Tribo, 
entre outros.
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Alberto da Costa e Silva fala sobre África, 
raízes brasileiras e se diz cansado de esperar 
por um Brasil que nunca chega.

O POETA 
FILHO 
DO POETA

ENTREVISTA    EVESTRÉS
ALBERTO DA COSTA E SILVA

QUEM PARTICIPOU DESTA ENTREVISTA:

André Gonçalves
Publicitário, escritor, fotógrafo

Samária Andrade
Jornalista, professora da Uespi

Wellington Soares
Professor e escritor

Salgado Maranhão
Convidado Revestrés





O apartamento na rua das Laranjeiras, no bairro 
de mesmo nome, no Rio de Janeiro, tem um 
amplo espaço, dividido em duas salas. Em uma 

delas, uma grande biblioteca ocupa toda a parede, tendo 
por companhia mesa, um abajur aceso, muitos livros nas 
prateleiras e documentos empilhados. Na outra área, as 
paredes estão cobertas por obras de arte, que passeiam 
por estilos diversos. Ali, também, grandes sofás e várias 
cadeiras e poltronas revelam – ou deixam imaginar – que, 
por aquele ambiente, circularam e circulam muitas pes-
soas, ideias, conhecimento: é um local acolhedor e apa-
rentemente preparado para sediar longos encontros. Em 
diversas mesas e prateleiras, várias esculturas. De variados 
tamanhos e arrumadas e expostas com visível cuidado, 
têm temática africana – ou remetendo à África e suas 
personagens e tradições.

Quando chegamos para a entrevista, Alberto da Costa 
e Silva já nos aguardava. Sentado em um dos sofás, tinha 
uma pintura quase abstrata com uma figura de Cristo a 
quase abençoá-lo por trás. Silencioso, com postura ereta 
e elegante, ao mesmo tempo com aparência frágil e firme, 
era o senhor de seus domínios. 

Após as apresentações de praxe e o pedido dele por 
alguns minutos de espera antes de iniciarmos a entre-
vista, por ter amanhecido com algum desconforto físico, 
Alberto da Costa e Silva, recuperado, pediu que lêssemos 
em voz alta todas as perguntas, em sequência: queria saber 
quais eram para organizar o pensamento e ir respondendo 
em seguida. Assim o fizemos. A cada pergunta, ele: “a 
próxima”. Uma das perguntas fazia referência ao atual 
momento da diplomacia brasileira. Ao ouvi-la, antecipou a 
resposta: “um diplomata não comenta o trabalho de outros 
diplomatas”, pedindo que fosse excluída. Após ouvir todas 
as questões, determinou: “vamos lá, vou começar pela 
primeira”. E seguiu respondendo uma a uma e, aqui e ali, 
nos cobrando por algum esquecimento: “você pulou uma”. 
O desconforto passou e a voz, em alguns momentos baixa 
e entrecortada, se tornou firme. Alberto, bem humorado, 
disse: “vocês perguntaram sobre meu pai, e isso me fez 
ficar bem”. 

Alberto Vasconcellos da Costa e Silva é filho de Antô-
nio Francisco da Costa e Silva e de Creusa Fontenelle de 
Vasconcellos da Costa e Silva. Seu pai, mais conhecido 

como Da Costa e Silva, é, para muitos, o grande poeta do 
Piauí, e inclusive autor da letra do hino piauiense. 

Alberto, o filho, também se tornou poeta, além de 
ensaísta, historiador, memorialista e diplomata. Recebeu 
em 2014, pelo conjunto de sua obra, o Prêmio Camões, 
um dos mais importantes prêmios literários em portu-
guês e instituído pelos governos do Brasil e Portugal para 
laurear autores que contribuíram para o enriquecimento 
do patrimônio literário e cultural da nossa língua. Em 
julho de 2000 foi eleito para a cadeira de número 9 da 
Academia Brasileira de Letras, a qual presidiu nos anos de 
2002 e 2003. Nascido em 1931 e formado pelo Instituto 
Rio Branco em 1957, foi diplomata em Lisboa, Caracas, 
Washington, Madri e Roma. Foi também embaixador 
na Nigéria, no Benim, em Portugal, na Colômbia e no 
Paraguai, e é acadêmico correspondente da Academia de 
Ciências de Lisboa. Costuma repetir que, ao se tornar 
diplomata, realizou um sonho que era do pai: “Mas ele 
era muito feio, e naquela época isso era importante e não 
conseguiu. Hoje isso não existe mais, senão ninguém seria 
diplomata”. 

Seus estudos o converteram em um dos mais impor-
tantes intelectuais brasileiros. É especialista na cultura e 
na história da África, com título de Doutor Honoris Causa 
em Letras pela Universidade Obafemi Awolowo (ex-U-
niversidade de Ifé), da Nigéria (1986) e em História pela 
Universidade Federal Fluminense (2009) e pela Universi-
dade Federal da Bahia (2012). Recebeu aproximadamente 
40 condecorações no Brasil e em países como Portugal, 
Colômbia, Paraguai, Peru, Togo, Espanha, Itália, Egito, 
Costa do Marfim, entre outros. Tem mais de 35 obras 
publicadas, entre ensaios, poemas, antologias, livros sobre 
História e literatura infanto-juvenil, além de três livros 
onde escreve sobre suas memórias. 

Nesta entrevista, são flagrantes a influência e o carinho 
de Alberto da Costa e Silva pelo pai. Como revela ainda o 
documentário O Retorno do Filho, de Douglas Machado, 
que explora a relação afetiva e poética entre pai e filho, e 
também seus livros de memórias e o discurso de posse 
na ABL, no qual Alberto escreveu: “Ponho a mão nessa 
mão que a saudade deixou para sempre no meu ombro... Só 
isto quis e quero: cumprir esse vaticínio, ser o que o meu pai 
sonhou ser”.

Perguntado como preferia ser chamado, se poeta, 
embaixador, comendador, respondeu: “Chamem-me 
como quiserem. Isso não importa”.

Então, aí está nossa conversa com Alberto da Costa e 
Silva. O homem. O filho. O poeta, filho do poeta.

TEXTO, EDIÇÃO E FOTOS

ANDRÉ GONÇALVES
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ENTRE A ÁFRICA E O BRASIL TEM UMA 
PERMANENTE TROCA, DE MANEIRA DE VIVER, 
DE MANEIRA DE SENTIR, PENSAR E ATUAR, 
DE FALAR, DIZER, CRIAR. É MUITO MAIS 
PROFUNDO DO QUE, SIMPLESMENTE, CONTRIBUIR.

SALGADO MARANHÃO Dentre as 
tantas contribuições que as cultu-
ras africanas nos deram, quais nos 
caracterizam e sequer nos damos 
conta?

ALBERTO DA COSTA E SILVA O afri-
cano não deu contribuições para o 
Brasil: o africano ajudou a formar 
o Brasil! (fala com ênfase) Não 
são apenas contribuições, não 
deixou aqui lembranças, ele real-
mente ajudou a criar o país. Esse 
país foi criado com o esforço de 
vários povos, decerto, mas com 
a presença muito forte das várias 
vertentes africanas. Não foi só um 
grupo africano que influenciou o 
Brasil, foram muitos, e com cul-
turas completamente diferentes, 
mas que marcaram a nossa vida. 
Eu diria que a maneira de andar 
do brasileiro, a maneira de sentar, 
a maneira de conversar, as pala-
vras que ele usa, o ritmo das frases, 
tudo lembra a África, mas não é 
igual à África. O Brasil não repete 
a África, o Brasil reinventa a África. 
Temos tendência a procurar a con-
tribuição que a África deu à música 
brasileira; a África não deu, a 
África foi um dos componentes da 

música brasileira. A música popu-
lar tem uma raiz africana, não tem 
raiz portuguesa. Não tem raiz no 
século 19 francês. Entre a África e 
o Brasil tem uma permanente troca, 
de maneira de viver, de maneira 
de sentir, pensar e atuar, de falar, 
dizer, criar. É muito mais profundo 
do que, simplesmente, contribuir.

ANDRÉ E o que podemos ver de 
mais evidente nessa construção?

ACS Há pontos semelhantes, idên-
ticos, nos quais se pode rastrear a 
presença negra. Por exemplo, veja a 
parte religiosa. Há uma tendência 
por parte de muitos historiadores 
de considerar que religiões de ver-
tentes africanas são todas ligadas à 
veneração dos orixás. Mas os ori-
xás só existem, na África, em uma 
região muito pequena, que é no sul, 
sudoeste da Nigéria, e no sudeste 
da República do Benim. Só nesse 
pedaço, nesse pedacinho, é que se 
conhece os orixás. O que aconte-
ceu? Quando vieram para o Brasil, 
sobretudo, no fim do século 18 e 
início do século 19, eram povos 
africanos acostumados a grandes 
cidades, urbanos, puderam man-
ter seus cultos quase como eram 

na África. Digo “quase como eram” 
porque, na África, Oxum era a 
deusa de determinado rio, mas 
esse rio o escravizado não traz 
com ele para o Brasil. Chega ao 
Brasil e não traz mais Oxum no 
rio, mas na alma. De certa maneira 
ele altera o que trouxe com ele. O 
que era dele continua aqui, mas em 
outro plano. Você tem coisas curio-
síssimas. Você tem Iemanjá, que é 
uma ameríndia, e que aparece em 
muitas imagens no Brasil como 
branca, e até loira! São processos 
de enriquecimento único que são 
formadores, e são formadores por-
que também aí entra o papel dos 
artistas, dos intelectuais. Por que 
você quando fala em religiões de 
matriz africana lembra imediata-
mente de orixás, dos iorubás? Por-
que houve um sujeito chamado 
Jorge Amado, outro chamado 
Caribé, Dorival Caymmi, outro 
chamado Pierre Verger, e vai por 
aí. Essas pessoas f izeram, dos 
orixás, deuses, divindades nacio-
nais. Deram a eles o prestígio que 
tinham os deuses gregos. É a soma 
de tudo isso que faz quase impos-
sível você distinguir o que vem da 
África, o que vem de Portugal, o 
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que vem da Itália, o que vem da Alemanha, o que 
pertence ao índio. Por exemplo: o Curupira. O que 
é o Curupira? É um anãozinho cabeludo, que tem os 
pés voltados para trás para iludir os caçadores, para 
impedir que os caçadores destruam os animais da 
floresta. Eu, quando era menino, soube que isso era 
uma lenda tupi, até que, quando comecei a estudar a 
África, descobri que os anõezinhos cabeludos com os 
pés para trás para enganar os caçadores e que falam 
por assovio tinham vários nomes e diferentes formas. 
Existem também na África. Então lhe pergunto: o 
que é africano nesse personagem brasileiro e o que é 
ameríndio, e o que é ameríndio e africano em outras 
coisas mais? O que mais me chamou atenção quando 
cheguei pela primeira vez na África, além das roupas, 
a beleza das roupas, foi a maneira como as pessoas 
andavam e se sentavam. Era inteiramente diferente na 
África ocidental do que havia visto em Portugal. Eu 
estava morando em Portugal, nessa época.

SAMÁRIA O senhor foi um dos primeiros intelectuais 
brancos a estudar sobre a negritude...

ACS Não sou, não sou... Muitos antes de mim já estu-
davam, não vou citar nomes porque vou esquecer 
algum...

SAMÁRIA E o que seus estudos traziam de novo em 
relação aos que eram desenvolvidos até então?

ACS A única novidade que eu trouxe para os estudos 
foi que dediquei a minha atenção para a África. Em 
geral se estudava, se preocupava com o africano no 
Brasil. Eu achei que precisávamos estudar o africano 
na África, estudar a história da África. Os costumes 
africanos, as lendas africanas, para entendermos o 

Brasil. Não que o Brasil seja igual à África, nem 
parecido, o Brasil é diferente das várias Áfricas, 
são vários Brasis. Os descendentes de africa-
nos deram grande contribuição aos estudos. 
Teodoro Sampaio, por exemplo, que era negro, 
escreveu sobre a contribuição do tupi na geo-
grafia nacional. Vários deles se dedicaram aos 
estudos dos indígenas, da antropologia urbana. 
Então era isso que realmente me interessava: os 
africanos na África. Quando descobri a África, 
aos 16, 17 anos, me interessei pela sua história 
porque achava que ela ajudava a conhecer a 
história do Brasil. Comecei a estudar Zumbi 
dos Palmares, sobretudo, para entender de onde 
veio aquela organização social, de onde é que 
vieram aquelas paliçadas, porque elas eram 
diferentes das paliçadas indígenas. Posterior-
mente me interessei pelo estudo da África pela 
África, não apenas pelo que havia de África no 
Brasil. Mas pela África em si, pela África que 
estava lá, pela África que foi, pela África que é. 
Para ter também orgulho das raízes do outro 
lado do oceano. Se nós temos orgulho de nossa 
herança grega também temos de ter orgulho de 
nossa herança cabinda, mandinga, ioruba, fon, 
fanti, alufá e vai por aí, diferentes culturas que 
ajudaram a formar o Brasil. Interessei-me pela 
África pelo que eles nos deram, uma história 
artística extraordinária, que não era estudada 
nas escolas, o que poderia aumentar a autoes-
tima dos brasileiros.

WELLINGTON O senhor tem um ensaio sobre 
Castro Alves, o poeta baiano conhecido como 

“o poeta dos escravos”. Esse título é um título 
merecido? O perfil do negro nos poemas de 
Castro Alves é realista?

ACS Não, não é realista, mas ele merece o título. 
Castro Alves foi vital na luta pela abolição, foi 
um personagem importantíssimo. Ele fez poe-
sia social da maior qualidade. Ele não recolheu 
as paisagens africanas da boca dos escravizados, 
ele foi buscá-las no orientalismo francês, euro-
peu. Então os escravos falam das palmeiras do 
deserto, poucos escravos vieram do deserto. A 
maioria veio das savanas ou das florestas. Então 
ele estava, por assim dizer, contaminado pela 
estética de seu tempo, mas isso não faz com 

NA PRÁTICA DO HISTORIADOR 
NÃO DEVE HAVER

 FALSIDADE, MAS DEVE
 HAVER IMAGINAÇÃO.
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que deixe de ser um grande poeta, um escritor de 
paisagens extraordinárias, e que não tenha sido tam-
bém o grande poeta da abolição. Algumas pessoas 
dizem que quando ele escreveu O Navio Negreiro já 
não havia navios negreiros operando. As pessoas leem 
mal o Castro Alves. O navio negreiro a que ele se 
refere é o Brasil! (fala com ênfase). O Brasil era o navio 
negreiro! O impacto que esse poema teve sobre a vida 
brasileira foi enorme. Também é um pouco difícil nós 
fazermos ideia de quem era aquele rapaz que morreu 
aos 24 anos, moreno, com cabelo ondulado, bonito, 
todos diziam que era um rapaz bonito, com a voz 
maravilhosa, com um sentimento de palco que poucos 
atores tiveram. Devia ser uma emoção extraordinária 
o que ele provocava.

ANDRÉ Antônio Carlos Secchin disse que o senhor é 
um escritor que estuda História. Que relação o senhor 
poderia fazer entre a escrita literária e a escrita do 
historiador?

ACS Secchin está certo. Não sou um historiador: sou 
um poeta que escreve sobre História. Sobre a História 
da África, sobre a história das relações entre a África e 
o Brasil. Eu escrevo sobre História naquela concepção 

antiga, como escrevia Capistrano de Abreu. A Histó-
ria, para mim, sempre esteve ligada à arte literária. Os 
grandes historiadores são grandes escritores. Se você 
não for um bom escritor o seu livro de História não 
fica, a não ser para citações eruditas de pé de página. 
O historiador tem que escrever com paixão, com ima-
ginação e com entrega. Escrevi um livro sobre Castro 
Alves e escrevi outra biografia, sobre Francisco Félix 
de Souza, o Chachá, que foi o maior negreiro de seu 
tempo. É fácil escrever sobre Castro Alves, mas é difí-
cil escrever sobre Chachá. Para escrever sobre Chachá 
você precisa ter até certa simpatia pelo traficante de 
escravos. Você não tem adesão a ele, mas você tem de 
olhar, pelo menos, com um olhar caridoso, porque 
ele foi um grande homem de seu tempo. Para Chachá 
era perfeitamente natural escravizar um semelhante. 
Porque, veja bem, até o fim do século 18, início do 
século 19, a maioria das pessoas e dos homens públicos 
defendeu em certa medida a escravidão. No mundo 
todo muita gente defendeu a escravidão. Os iluminis-
tas, em geral, achavam a escravidão um mal necessário. 
E argumentavam que se Sófocles não tivesse escravos 
não teria escrito suas tragédias, para escrever a Eneida 
Virgílio precisava ter escravos. Mas a vinculação da 
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História com a literatura é muito 
forte. Há determinados textos lite-
rários que são parte da história. As 
páginas que Marcel Proust dedica 
ao af fair Dreyfus valem tanto 
quanto as que Zola escreveu. Na 
prática do historiador não deve 
haver falsidade, mas deve haver 
imaginação. A partir dos dados 
que lhe são fornecidos ele precisa 
imaginar um pouco qual é a atmos-
fera do tempo que ele está tentando 
ressaltar. Minha paixão pela África, 
que não deixou de ter o amparo 
da influência do Brasil, deriva do 
fato de que era, e é, ainda, uma 
história em que há muito lugar 
para a imaginação, porque, a par-
tir dos objetos, da arqueologia, da 
história tradicional, das lendas, dos 
poemas locais, das músicas, você 
vai tentando compreender como 
eram essas pessoas. Em última 
análise, o que me interessa na His-
tória é me reencontrar com aquele 
homem que existiu antes de mim 
que eu não conheci, e que, prova-
velmente, não teria conhecido se 
tivesse vivido na mesma época dele. 
Reconhecê-lo e procurar refazê-lo, 
pô-lo diante de mim, reconstruí-lo, 
senti-lo como pessoa humana. Ver 
o que é que, dele, está em mim, ou 
o que é meu que está nele. É con-
templar o passado, o homem que se 

era antes. Mas o fato é que fui 
diminuindo, aos sessenta já escre-
via menos, aos setenta escrevia 
um poema por ano, e agora não 
escrevo nenhum, só escrevo prosa. 
Agora, curiosamente, o poeta não 
se divorcia da prosa. Porque em 
meus dois livros de memórias, O 
Espelho do Príncipe e Invenção do 
Desenho, todos os críticos e leitores 
destacam a linguagem poética com 
que eles são escritos. De maneira 
que acho que o poeta continua lá 
dentro.

WELLINGTON O senhor tem um 
ensaio também sobre Guimarães 
Rosa, em que o chama de poeta, 
quando a obra dele é mais em prosa.

ACS Mas ele se considerava um 
poeta. Tanto é que no livro Corpo 
de Baile, aquele livro de novelas, 
são poemas, poemas em prosa. Os 
poemas do Rosa, naquele livro dele, 
Magma, são muito ruins. Ele não o 
queria publicado, a família publi-
cou depois que ele morreu. Ele não 
queria. Agora, Campo Geral, a his-
tória de Miguilim, é um texto mais 
fino, mais generoso, mais sofrido. 
É uma maravilha de texto! Tenho 
para mim que é a coisa mais impor-
tante que o Rosa escreveu. E ele 
sabia disso, porque em uma carta 
ele me disse: “Alberto, o Miguilim 

foi e não está mais aqui. Nesse sen-
tido é que eu diria que a História 
é sempre uma história de homens, 
e não de fatos. Não é o enredo o 
que mais me interessa: o que mais 
me interessa é a personalidade das 
personagens.

SALGADO Considerando sua s 
enormes atividades como pesqui-
sador, que tempo você dedica à sua 
poética?

ACS O Ferreira Gullar me disse 
uma vez que, depois dos sessenta 
anos, ele só se repetiu. O que 
não era verdade. Mas ele sentia 
que não tinha mais, como ele me 
disse, o vigor da surpresa, que 
isso tinha passado. Que ele con-
seguia escrever prosa muito bem 
e que só conseguia escrever versos 
que lembravam outros versos dele. 
Veja o caso do Carlos Drummond 
de Andrade: os últimos livros de 
poemas dele têm lembranças do 
poeta que ele foi. Quer dizer que 
ele se tornou um mau poeta? Não, 
mas não tem mais a grandeza que 
se espera dele. Eu sempre escrevi 
poucos poemas. Três, quatro por 
ano. E às vezes destruía a metade, 
sempre fui muito exigente comigo 
mesmo. Não quer dizer com isso 
que eu melhorei minha produção, 
devo continuar a ser ruim como 

NOSSOS ANTEPASSADOS FORAM RESPONSÁVEIS 
PELAS INJUSTIÇAS NO PAÍS NA ÉPOCA DELES! 

NÃO ADIANTA FICAR CULPANDO NOSSOS
ANTEPASSADOS SEMPRE. A CULPA É NOSSA.
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é o que eu tenho de mais meu”. A 
linguagem do Rosa era a lingua-
gem da poesia. E esse ensaiozi-
nho meu sobre o Guimarães Rosa 
poeta tem o seu interesse, porque 
nele descrevo como foi a posse do 
Rosa na Academia Brasileira de 
Letras. Durante três anos ele não 
foi tomar posse, porque achava 
que, quem tomava posse, morria. 
E foi o que realmente aconteceu. 
Três dias antes de tomar posse ele 
me telefona na Secretaria Geral do 
Itamaraty e diz: “Alberto, você está 
muito ocupado? Então venha aqui 
à minha sala”. Eu fui à sala dele, ele 
fechou a porta para não ser inter-
rompido e pôs um bloco na minha 
mão, e um lápis. E disse: “Eu vou 
ler o meu discurso, o que vou fazer 
na Academia, que é a coisa mais 
importante, a última coisa impor-
tante que vou fazer na vida. Você, 
por favor, tome nota de todos os 
erros, pausas de respiração, o que 
tiver, mas não me interrompa para 
que eu possa ir até o fim, e me faça 
as observações depois”. E come-
çou a ler o discurso: estava per-
feito. Dois dias depois fui à posse 
dele. Ele repetiu o discurso como 
tinha lido para mim, ele sabia o 
discurso de cor, mas fingia que lia 

(risos). Essa é uma visão de poeta, 
não é verdade? Telefonei para ele 
na véspera da morte perguntando 
se poderia vir ao Itamaraty para 
dizer umas palavras no hastea-
mento da bandeira, cerimônia 
que se faz todos os anos no Dia da 
Bandeira. Ele me disse: “Peça des-
culpas aos nossos colegas, mas não 
vou porque estou muito gripado”. 
Morreu naquele dia. Morreu 
falando ao telefone com a secretá-
ria dele: “Estou morrendo, estou 
morrendo”, e ela “Rosa, desligue o 
telefone para eu chamar o médico”. 
E ele respondeu: “Você está esque-
cendo que eu sou médico!” (risos). 
O Rosa era um personagem muito 
interessante. Era muito ele próprio, 
sem disfarce, sendo todo ele dis-
farce, a começar pela gravatinha 
borboleta.

SALGADO Apesar da enorme luta 
dos negros para ocupar espaços de 
excelência na sociedade brasileira, 
você é esperançoso para um futuro 
próximo?

ACS Eu sou esperançoso e con-
fiante. Embora reconheça que os 
avanços conquistados foram insu-
ficientes. Que é preciso realmente 
que os descendentes de africanos, 

mais caracteristicamente os des-
cendentes de africanos, cheguem 
a todos os patamares da sociedade 
brasileira. Não vale só lembrar que 
Juliano Moreira era negro, que 
Teodoro Sampaio era negro, que 
Nilo Peçanha era negro...

WELLINGTON Machado de Assis era 
negro...

ACS Machado de Assis hoje é con-
siderado negro, na época dele não 
consideravam... Que Lima Bar-
reto era negro, Antenor Nascen-
tes, todos eles mestres nas suas 
áreas, não há melhor geógrafo que 
Teodoro Sampaio, e numerosos 
outros. Têm aqueles que hoje con-
sideramos negros mas eram consi-
derados, na época deles, mulatos, 
como Machado de Assis, Nelson 
Carneiro, que foi senador pelo 
Rio de Janeiro e ninguém se lem-
bra que era descendente de afri-
canos; mas ele se lembrava, tinha 
isso presente o tempo todo, por-
que o irmão dele, Edison Carneiro, 
grande antropólogo, era estudioso 
dos negros da Bahia. Não basta que 
esses tenham atingido o reconheci-
mento de seu tempo, porque essas 
foram pessoas excepcionais, grandes 
homens, gênios, personalidades sem 

QUANDO ELE SE FOI, QUANDO ELE MORREU,
FOI UM BAQUE, QUE ME DEIXOU DESARVORADO, 
SEM SABER O QUE FAZER, UMA CASCA VAZIA. 
NÃO TINHA NADA DENTRO DE MIM. O QUE MAIS EXISTIA 
DENTRO DE MIM ERA A LEMBRANÇA DE MEU PAI.
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competidores. É preciso, sobretudo, 
que nem todas as pessoas precisem 
ser gênios excepcionais para serem 
notadas em seu tempo e exercerem 
funções importantes na vida cole-
tiva. À medida em que os negros 
não são incorporados na plenitude 
dos seus valores nós deixamos de 
ficar mais ricos, nos empobrece-
mos. E veja bem: quando você 
anda pelas ruas do Rio de Janeiro, 
ou de várias outras cidades brasi-
leiras, você vê que essa presença, de 
descendentes de africanos, é mar-
cante. Mas não é sentida como tal, 
é como se eles passassem invisíveis 
nas ruas. Acho que os descendentes 
de africanos já estão no movimento 
para ocupar esses espaços, que são 
deles. Mas ainda falta muito. Nós 
não somos uma democracia racial, 
nem nunca fomos. Isso foi inven-
ção do Estado Novo. Mas nós aspi-
ramos a ser uma democracia racial. 
O brasileiro aspira a ser parte de 
uma sociedade sem discriminação 
por cor, origem ou qualquer outro 
fator. Nós aspiramos, mas não 
somos. Por enquanto nós somos 
um povo que, pode-se dizer, em 
que nos divertimos juntos, mas 
trabalhamos separados. Se você 
vai a uma torcida de futebol não 
vai saber quem é branco, quem é 
preto, se é mulato, você não dis-
crimina. No carnaval também. No 
geral as pessoas discriminam sem 
ter a consciência de que estão dis-
criminando. Discriminam em ges-
tos simples. Por exemplo, ao entrar 
em um hotel, se você é atendido 
por um funcionário negro pensa 
que ele é um subalterno, que ele 
é carregador, não que ele é o aten-
dente do hotel. Ou se estranha 
que, em determinado ambiente, 
haja pessoas, digamos, coreanas, 
descendentes de africanos. Muitas 

vezes há o sentimento de estra-
nheza. Você corrige, mas já teve o 
sentimento. Você precisa estar em 
um estado de correção permanente 
para corrigir seus desvios de discri-
minação. O brasileiro não quer ser 
racista, mas é racista. Mas é, e por 
quê? Porque, desde criança, ele foi 
ensinado.

WELLINGTON “Escravidão, e não 
corrupção, define a sociedade bra-
sileira”, diz Jessé Souza. O senhor 
concorda com isso?

ACS Culpa-se a escravidão por tudo, 
mas ela já acabou há muitos anos. 
Somos nós os responsáveis pelas 
injustiças no país. Nossos ante-
passados foram responsáveis pelas 
injustiças no país na época deles! 
Não adianta ficar culpando nos-
sos antepassados sempre. A culpa 
é nossa. A minha geração, por 
exemplo, perdeu grandes oportu-
nidades de mudanças sociais. Nós 
não aproveitamos. Eu tenho a 
impressão que, antes de mais nada, 
é preciso mudar a maneira de ensi-
nar o Brasil às crianças. Que desde 
a escola as crianças aprendem a 
estimar os colegas ditos “de cor” e 
a ter orgulho de sua história, da 
história de seus antepassados. Não 
vamos esconder a escravidão: é pre-
ciso lembrá-la sempre como uma 
chaga terrível, a mais infame das 
maneiras de se subjugar e conservar 
trabalho. O trabalho dos outros! 
Devemos, acima de tudo, ensinar 
às crianças o quanto elas devem ao 
escravizado, o quanto elas devem a 
quem ensinou a fazer determinadas 
comidas, a quem ensinou a batear 
ouro nos rios, a quem primeiro 
produziu ferro no Brasil. É preciso 
que se veja o negro não só como 
alguém que sofre, mas alguém que 
sofre e constrói, que é criador, que 

é inventivo, é inteligente, e foi um 
agente de mudança essencial nesse 
país.

WELLINGTON Uma cena que guardo 
na memória é do senhor, no relan-
çamento do livro Zodíaco, em Tere-
sina, recitando de cor e bastante 
emocionado poemas de seu pai. De 
que modo Da Costa e Silva e obra 
marcam a sua vida? (a pergunta se 
refere a um dos relançamentos do 
livro do livro de Da Costa e Silva; 
Zodíaco foi publicado pela primeira 
vez em 1917)

ACS Meu pai foi a coisa mais mar-
cante da minha vida. Deu toda 
a orientação da minha vida. Na 
minha vida fiz aquilo que ele gos-
taria de ter feito, se tivesse podido. 
Ele, por exemplo, queria ser diplo-
mata, e não foi. Eu fui! Ele não 
conseguiu se candidatar à Acade-
mia Brasileira de Letras, eu me can-
didatei. Toda a minha vida foi uma 
perseguição de repetir o meu pai. 
Repetir não, repetir não é a palavra. 
Fazer aquelas coisas que ele teria 
gostado de fazer e não fez. Meu 
pai foi uma presença constante na 
minha vida desde menino. Ficou 
doente aos 45 anos de idade. Por-
que era um homem doente, tinha 
todo o tempo para o menino que 
eu fui. E ele passava horas conver-
sando comigo, lendo poemas em 
inglês, em francês, em italiano, 
em português. Desenhando, ele 
desenhava muito bem, tinha um 
traço muito bonito. Ele fazia os 
desenhos que eu pedia que fizesse. 
Quando passeava comigo pelas 
ruas de Fortaleza ia me dizendo os 
nomes dos passarinhos que can-
tavam, os nomes das plantas, ele 
sabia tudo. Para o menino que eu 
era, ele era o senhor da palavra, o 
senhor da vida! Uma pessoa que 
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marcou toda a minha existência. 
Quando ele se foi, quando ele mor-
reu, foi um baque, que me deixou 
desarvorado, sem saber o que fazer, 
uma casca vazia. Não tinha nada 
dentro de mim. O que mais existia 
dentro de mim era a lembrança de 
meu pai. É muito difícil explicar 
uma relação tão especial. Ele me 
ensinou algumas das coisas mais 
importantes que consegui apren-
der. Com uma enorme paciência, 
ele tinha horror a quem maltratava 
uma criança. Ele sabia, como pou-
cos, o valor das palavras. Os últi-
mos 15 anos, 20 anos de vida ele 
passou sentado em uma cadeira de 
braço, com um livro aberto, lendo, 
ou fingindo que lia. E foi pela voz 
dele que ouvi Mallarmé perguntar 
se era um sonho o que ele amou, 

“estas ninfas eu quero perpetuar”. 
Foi pela voz dele que ouvi Whit-
man pela primeira vez. Foi um pro-
fessor de belezas. A presença dele 
é a coisa mais profunda que há na 
minha poesia. No primeiro volume 
de meu livro de memórias, Espelho 
do Príncipe, você vai encontrar toda 
essa presença marcante dele em 
momentos importantes da minha 
vida de menino e de adolescente.

WELLINGTON O Piauí tem dado 
ao longo desses anos e governos o 
reconhecimento merecido ao poeta 
Da Costa e Silva?

ACS Recentemente um colega 
meu de Academia foi ao Piauí e, 
quando voltou, me disse: “Fiquei 
estarrecido com o carinho com 
que seu pai é lembrado no Piauí. 
Não havia pessoa que não pergun-
tasse por você, por causa dele”. E 
eu acho que o povo piauiense tem 
dado todo o carinho ao seu poeta. 
Porque Da Costa e Silva foi o poeta 
do Piauí, toda a poesia dele ressoa 

Piauí. Da última vez que fui a Tere-
sina fiquei um pouco perplexo com 
o abandono da praça-monumento 
Da Costa e Silva. Aquela era uma 
praça-monumento que era um 
exemplo para outras cidades de 
como cultuar o poeta pelos seus 
versos. Lembro que, quando foi 
inaugurada, ela não tinha o busto 
do poeta: ela tinha os versos do 
poeta. E nem isso sei se está pre-
servado atualmente, e em que con-
dições está. Eu não vou ao Piauí já 
há uns cinco ou seis anos, mas da 

última vez que fui me deu tristeza 
ver a praça semiabandonada.

WELLINGTON A notícia boa é que 
em Amarante há um espaço dedi-
cado a Da Costa e Silva (Amarante 
é a cidade natal de Da Costa e 
Silva).

ACS Esse eu vi. Da última vez que 
fui ao Piauí já vi a casa, e até fui 
chamado para ver a sala dedicada a 
meu pai. É difícil fazer um museu 
sobre Da Costa e Silva porque Da 
Costa e Silva não guardava nada. 
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Não guardava papéis, não guar-
dava provas de livros, não guardava 
coisa nenhuma. Meia dúzia, uma 
dúzia de fotografias era o espólio 
da lembrança dele. Mas ele lem-
brava sempre do Piauí. Lembro de 
uma vez, quando eu era menino, 
em Fortaleza, que um grupo de 
rapazes do Piauí foi visitar meu 
pai. Quando minha mãe os anun-
ciou, meu pai: “rapazes de minha 
terra!”, e correu para abraçá-los. 
Embora estivesse em um processo 
de depressão enorme, que o vitimou, 
ele entregou a esses rapazes do Piauí 
o melhor de sua ternura, o melhor 
de suas lembranças e o melhor de 
seu bem querer.

ANDRÉ E Amarante está presente 
na obra de Da Costa e Silva com 
carinho...

ACS Na primeira vez que fui a Ama-
rante, faz muitos anos, faz décadas, 
fiquei realmente deslumbrado com 
a beleza da parte antiga da cidade. 
Se fez muito claro em mim porque 
o poeta fez aqueles versos “A minha 
terra é um céu, se há um céu sobre a 
terra; É um céu sobre outro céu, tão 
límpido e tão brando”, porque é exa-
tamente isso. Aquele casario, aquela 
rua de casas antigas, é realmente 
um esplendor. Quando veio aqui 

o Douglas Machado, apresentar o 
filme O Retorno do Filho, as pessoas 
que assistiram à sessão, eram cerca 
de trezentas, disseram: “Amarante 
é bonita mas não está nos guias 
turísticos, é tão bonita quanto as 
cidades antigas de Minas Gerais”. E 
felizmente foi preservada e está viva, 
porque não foi preservada com coi-
sas mortas, continua viva. E a pre-
sença do poeta está ali, permanente. 
Nesta casa, quem está ali, além de 
um poeta, é o meu pai.

SAMÁRIA O senhor foi diplomata, 
embaixador, viveu em vários lugares 
diferentes, no Brasil e mundo afora. 
Como o senhor se relaciona com o 
Piauí?

ACS Eu me considero piauiense de 
coração. Eu nasci em São Paulo, 
fui gerado no Rio Grande do Sul. 
Vivi muitos anos de minha vida 
em Fortaleza, depois no Rio de 
Janeiro. Depois fui por esse mundo 
de Deus, em Portugal, na Venezuela, 
nos Estados Unidos, na Itália, na 
Espanha, na Nigéria, no Benim, em 
Portugal novamente, na Colôm-
bia, no Paraguai. Em todos esses 
momentos eu me senti piauiense. 
Todas as vezes que fui ao Piauí senti 
uma espécie de perfume no ar. Isso 
a gente traz no sangue. A gente sabe 

TODAS AS VEZES QUE FUI AO PIAUÍ 
SENTI UMA ESPÉCIE DE PERFUME 

NO AR. ISSO A GENTE TRAZ 
NO SANGUE. A GENTE SABE QUE É 
DALI, QUE ALI É A FONTE DE TUDO.

que é dali, que ali é a fonte de tudo.

WELLINGTON O senhor quer ser 
lembrado como embaixador, como 
poeta, ensaísta, africanista...

ACS Eu não quero ser lembrado 
como nada. Talvez eu seja lem-
brado pelos meus livros, como 
um velhote simpático que con-
versava sobre assuntos a respeito 
dos quais ninguém mais conversa. 
Como um avô que conversa sobre 
as cantatas de Bach com os netos. 
Aquele velhote exótico, estranho, 
que tinha umas manias curiosas, 
se interessava por arte, se interes-
sava por história, se interessava por 
mitologia, que se interessava, sobre-
tudo, pelo bom uso das palavras. 
O uso preciso e claro das palavras. 
Mas se alguém um dia quiser lem-
brar, lembrar que houve o filho de 
um poeta piauiense que também 
escreveu, que esse filho do poeta 
piauiense foi também poeta. O 
melhor que pôde foi ser poeta. Por-
que foi o destino que lhe deu seu 
pai, quando ele nasceu. E que está 
cansado de esperar por um Brasil 
que não chega.

WELLINGTON Muito obrigado pela 
entrevista, poeta.

ACS Serviu? 
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PASOLINI:
AMBIGUIDADES, 
SOBREVIVÊNCIAS

Jornalista, Mestra em Memória Social
e estudante de Letras

OPINIÃO
POR BRUNA CAROLINA CARVALHO

Da breve passagem do escritor e cineasta Pier 
Paolo Pasolini (1922 – 1975) pelo Brasil, res-
taram três poemas seus, incluídos em Transu-

manar e organizzar (1971). Um deles, Gerarchia (Hie-
rarquia) apresenta a estada do italiano na cidade do 
Rio de Janeiro no início dos anos 1970. Guiado por 
um rapaz pobre, espécie de Virgílio profano, o poeta 
caminha, culpado, atento, pelas vielas de uma favela 

“que fatalmente nos esperava”. Com a matéria miserável 
que tem diante de si, o poema traça uma Hierarquia 
incerta que justapõe, em uma mesma geografia, de 
um lado, “os velhos, a cuja categoria começo a pertencer”, 

“uns velhos intelectuais”, e, de outro, os garotos do povo. 
No topo desta Hierarquia, Pasolini encontra “a ambi-
guidade, o nó inextricável”, onde coabitam contrários, 
fascistas e subversivos, burgueses e subproletariados, 
em uma dialética singular e nada hegeliana.

Pensar em e com Pasolini sem desembaraçar os 
nós das ambiguidades, sem buscar encerrá-lo em qual-
quer coerência teleológica, prevista, é o convite feito 
por Davi Pessoa e Manoel Ricardo de Lima no livro 
Pasolini: retratações (7 Letras, 2019, 88 págs.). Nos seis 
ensaios, disparados a partir de seminários dedicados 
ao cineasta e realizados entre 2016 e 2018, os autores 
retomam o gesto de retratar, porém afastado de seu 
significado corrente e jurídico, conforme já nos alerta 
a epígrafe, de Giorgio Agamben. A ideia aqui é re-tra-
tar como um tratar de novo, um voltar àquilo que foi 

escrito e produzido com a lembrança viva de que uma 
obra nunca termina, mas está sempre sendo escrita, 
reescrita, elaborada mais uma vez.

No jogo da leitura crítica dos ensaios, entrevistas, 
poemas e filmes de Pasolini (ler, em sua raiz etimológica, 
legere, é sempre uma montagem de peças, de palavras, 
então, um jogo), abre-se uma constelação em que 1962, 
por exemplo, sobrevive em 2018, ou em que o fascismo 
sobrevive no capitalismo do pós pós-guerra: em que o 
passado sempre resta no presente. Davi, em Este romance 
não começa: anarquias, recupera a cena do diálogo entre 
o centauro e Jasão no filme Medeia, de 1969. Nela, o 
centauro da infância, sagrado, convive com o da vida 
adulta, profano, em uma relação não de dualismo, mas 
de continuidade, de justaposição. “A história do pas-
sado”, escreve Davi, “não é destruída, por mais que a 
própria história se mostre aos olhos dos obedientes como 
uma espécie de evolução, ou de superação contínua de 
dados, e não é destruída porque há sempre sobrevivências 
entre os escombros” (p. 11, grifos do autor).

As sobrevivências anacrônicas são também, por 
que não, anatópicas. Pode-se, nessa constelação aberta, 
tocar a Itália ao atravessar o Brasil (“Brasil, minha 
terra, / terra de meus verdadeiros amigos”, se relermos 
Hierarquia) ou qualquer outra parte deste um mundo, 
tão amontoado de instrumentos, leis, instituições. O 
empenho ingênuo de Pasolini, perscrutado por Manoel 
nos ensaios É antes o fim de um mundo e Um lugar 
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ainda mudo, seria dar a volta nesse um mundo que 
entulhamos de invenções (estas, paradoxalmente, sem 
nenhuma potência inventiva), para criá-lo de outro 
modo: entre o que existe e o que não existe ainda (p. 
49-50). Somente uma leitura de Marx como a que 
faz Pasolini, livre da relação determinista entre infra 
e superestruturas – e, portanto, acolhedora das dis-
paridades e das incoerências – poderia desempenhar 
uma possibilidade de arte que apresentasse este ainda 
inexistente, este impossível, como realidade.

O enfrentamento político e estético de Pasolini 
talvez seja o de instalar-se em uma oscilação. Enfren-
tamento, pois, este um mundo ainda é (como foi o de 
Pasolini) um mundo de normas (O monstro Userum, 
de Davi Pessoa), um mundo de formas (Pasolini con-
tinua respirando, de Manoel Ricardo de Lima). Bem 
o sabemos que há códigos de conduta para obedecer 
ao Poder, mas há também códigos de conduta para 

desobedecer a este Poder: colocar-se como aquele que 
não é nem obediente nem desobediente, tal qual o pro-
tagonista de Pocilga (1969), já é, em si, estar em risco. 
(Afirma Pasolini em entrevista a Jean Duflot, citada 
por Davi: “A sociedade atual esmaga seus filhos deso-
bedientes, mas igualmente aqueles que se comprazem 
na ambiguidade”).

Lançar o corpo ao risco do instável é a tarefa do 
poeta de Hierarquia que chega a uma cidade nova, 
do além-mar, “ levado pela dúvida”, e que segue, até o 
fim, um garoto que conheceu ao acaso nas areias de 
Copacabana. É na tentativa de suspender as certezas 
enfáticas das frases feitas que se desenrolam os ensaios 
apresentados neste breve livro, que dispõe Pasolini em 
uma conversa com tantos pensadores díspares, de Lévi-
nas a Belchior; de Herberto Helder a Walter Benjamin. 
Todos sobreviventes em uma mesma constelação capaz 
de tocar e diferir no presente. 



DA IMPORTÂNCIA
DE DIZER EU TE AMO

Bailarino e Coreógrafo

OPINIÃO
MARCELO EVELIN

Yoshito Ohno (1938-2020), o dançarino e coreógrafo japonês conhecido
por ser um dos mais importantes nomes do Butô, a “dança das trevas”
originária do Japão, nos deixou aos 81 anos de idade, no início deste ano.

S enti o desejo de escrever sobre o que vi 
e conheci dele, e sobre alguns encontros 
breves que tive com esse homem frá-

gil e quase infantil, de voz profunda e quente 
saindo de um corpo espiralado e aterrado ao 
chão como uma árvore, com gestos delicados 
constantemente escapando dele. Decidi escre-
ver talvez porque suas palavras ainda ressoam 
em mim, seus gestos e seus olhos cintilam 
ainda na minha memória. Escrever para tentar 
recuperar fragmentos dessa existência mítica e 
mais do que desejar prestar aqui uma homena-
gem ou enaltecer a sua obra, eu desejo reavivar 
o que dele ficou em mim como ato, como fala, 
como imagem que explode, como dança que 
vai continuar a ser dançada em tantos corpos 
após a passagem dele por esse mundo.

A primeira vez que vi Yoshito Ohno dançar 
foi em São Paulo em abril de 1986, quando de 
sua primeira vinda ao Brasil, com o pai, Kazuo 
Ohno (1906-2010). Ser filho de Kazuo Ohno 
não foi um detalhe na vida de Yoshito. Kazuo 
foi o mais importante e celebrado bailarino de 
Butô do mundo, e o responsável por divulgar 
essa dança fora do Japão. Se tornou uma estrela 
aos quase 80 anos (viveu mais de 100 anos) e 
percorreu o mundo aclamado por multidões 
dançando apenas duas peças: Admirando La 
Argentina e Mar Morto” essa última um dueto 
com seu filho e aprendiz, Yoshito Ohno.

Esse espetáculo marcou a minha vida. Foi 
o último espetáculo que vi no Brasil antes de 
vir para a Europa estudar dança, e de alguma 
forma foi o meu rito de passagem. E aconteceu 
por acaso, porque fui ao Teatro Sesc Consola-
ção aquela noite para me despedir dos amigos, 
eu estava partindo literalmente no dia seguinte, 
e fui então acometido por um golpe que foi 
aquela dança que não correspondia a nada que 
eu houvesse visto antes. Peguei o avião da Lan-
Chile para Paris no dia seguinte, atordoado e 
excitado com a imagem daqueles homens dan-
çando lento e de forma grotesca, com os corpos 
pintados de branco, figuras travestidas e quase 
imóveis que pareciam almas do outro mundo.

Quando cheguei em Paris e passei a fre-
quentar o mundo da dança, ouvi falar de Tat-
sumi Hijikata (1928-1986), um coreógrafo e 
bailarino que diziam ser o criador da dança 
Butô, e que havia morrido três meses antes, 
ainda relativamente jovem, de um câncer ful-
minante. Descobri Hijikata na capa de uma 
revista especializada em dança, feições retorci-
das, abdômen contraído, corpo seminu e ereto 
como que sob o efeito de uma convulsão, e 
aí liguei os pontos. Começava então a minha 
aventura, instável e movediça, pelos princípios 
dessa dança que me acompanha até hoje em 
tudo o que faço.

Só fui encontrar Yoshito Ohno pela 
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COLAGEM MAURÍCIO POKEMON

primeira vez em 2013, em Yokohama, 
a cidade onde ele vivia no Japão, 
depois de já o ter visto dançar outras 
vezes – sempre com o pai – em Paris 
e Amsterdam. Fui apresentado a 
ele pela crítica de dança Kazuko 
Kunioshi, que orientava uma parte 
da minha pesquisa sobre Hijikata, 
e que havia me convidado naquele 
dia para a estreia do espetáculo de 
Yoshito, dançando a famosa peça do 
pai, Admirando La Argentina, coreo-
grafada por Hijikata.

Tatsumi Hijikata criou essa peça 
a partir de uma memória de Kazuo 
Ohno, 50 anos depois deste ter visto 
dançar em sua juventude a bailarina 
espanhola Antônia Merce y Luque 
(1890-1936), conhecida como La 
Argentina.

Yoshito passou grande parte 
de sua vida ao lado da “Argentina” 
do pai, o vendo dançar, o acom-
panhando aos teatros e dividindo 
camarim, ajudando o pai já idoso 
com os vestidos, perucas e chapéus 
que compunham o figurino das 
peças. E ele estava ali no Teatro Red 
Brick Warehouse aquela noite, para 
dançar pela primeira vez uma peça 
impregnada de outra, ou seja, a peça 
que seu pai dançava invocando La 
Argentina, seria dançada agora por 
ele, invocando a figura do pai morto 
então recentemente, e personificando 
um legado hereditário e fundamental 
na História da Dança mundial.

Fui apresentado a ele depois da 
estreia, entre muitas outras pessoas 
que o cumprimentavam, mas tive a 
honra de ser convidado para sentar 
à sua mesa, com a mulher e uma 
das filhas, e mais alguns convidados, 

quase todos artistas e bailarinos. 
Me impressionou a simplicidade de 
Yoshito depois de uma estreia tão 
importante, a curiosidade dele com 
o Brasil de onde eu vinha, um frescor 
quase de menino quando me pergun-
tava sobre o que eu estava fazendo 
ali. Me falou de suas visitas ao Brasil, 
e quando mencionei o fato de o ter 
visto dançar em São Paulo durante a 
primeira delas, corou envergonhado, 
e os olhos brilharam como se esti-
vesse voltando àquele momento. A 

conversa na mesa foi silenciosa e ele 
estava ali como a grande estrela da 
noite, mas ao invés de falar disso, 
falava amenidades e sorria do que se 
passava a sua volta. Me lembro que, 
ao invés de falar comigo de dança, 
preferiu me contar que, antes de vir 
dançar, fez o almoço da família, ser-
viu e comeu com sua mulher, porque, 
segundo ele, ela não era uma boa 
cozinheira. E sorriu zombeteiro em 
cumplicidade com a mulher ali ao 
lado.
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Fui o reencontrar em sua casa dois anos 
depois, para o entrevistar e tomar classes com 
ele. Minha pesquisa sobre Hijikata prosseguia 
e eu precisava conversar com o bailarino que 
havia dançado a primeira peça de dança Butô 
de que se tem notícia, Kinjiki (Cores Proibi-
das), um dueto de 15 minutos coreografado 
por Hijikata para ele próprio e Yoshito, que 
na época tinha 20 anos. Kinjiki era uma peca 
escura, que falava de desejo e atração sexual 
entre um homem mais velho e um homem 
jovem, onde uma galinha viva era trazida 
para a cena para ser morta entre as pernas de 
Yoshito. Essa dança abalou a cena contemporâ-
nea do Japão quando foi apresentada em maio 
de 1959, e inaugurou o movimento artístico 
que iria se alastrar pelo mundo e revolucio-
nar a história do corpo na dança mundial, o 
Ankoku Butô.

Tivemos esse encontro na cozinha de sua 
casa, que na verdade foi a casa de seu pai e 
passou a ser dele depois da morte deste. Eu não 
conseguia parar de pensar que aquela pequena 
cozinha, a pia apertada entre os armários, a 
cortina na janela, as taças de chá e o bule sobre 
a mesa, era a cozinha onde Kazuo Ohno havia 
cozinhado a vida inteira e onde agora Yoshito 
me recebia muito gentilmente, para falar de 
Kinjiki, com a ajuda de uma tradutora.

Me contou que foi fazer a peça porque 
Hijikata pediu permissão a seu pai para que 
ele fosse dançar, mas ele não entendia nada 
daquela dança estranha onde o coreógrafo 
lhe pedia para manter o corpo rijo enquanto 
ele havia aprendido que era preciso ser leve e 
flexível. Me disse com certo orgulho que na 
juventude era bonito e atlético e, por isso, foi 
convidado para aquele papel. Conversamos por 
muito tempo sobre as memórias dele daquele 
período, e às vezes seus olhos pareciam entrar 
dentro do corpo procurando as imagens, vas-
culhando as sensações que se precipitavam 
para fora pela voz e pelos gestos tentando me 
explicar o que havia sido Kinjiki. Ao final, 
perguntei se ele lembrava de Hijikata falando 
ao seu ouvido “je t’aime, je t’aime, je t’aime” 
durante a peça, e pedi que ele gravasse para 

mim essa memória. Ele levantou da mesa ceri-
monioso, fechou os olhos e pronunciou aquele 

“eu te amo” algumas vezes para o gravador de 
áudio do telefone. Me falou em seguida da 
importância de se dizer “eu te amo” e de como 
era necessário que se respeitasse e preservasse 
toda e qualquer forma de amor existente. Um 
ano depois decidi começar o meu espetáculo 

“Dança Doente” (2017), criado a partir dessa 
pesquisa, com a voz de Yoshito Ohno bra-
dando “je t’aime, je t’aime, je t’aime”, pen-
sando nas palavras dele sobre a importância 
do amor em tempos de tanta intolerância.

Naquela ocasião, passei a frequentar o 
estúdio em sua casa, onde Yoshito dava classes 
à noite, para um grupo de aproximadamente 
vinte pessoas, a maioria estrangeiros. Nessas 
classes Yoshito nos dava instruções simples e 
nos contava estórias entre um experimento 
e outro. Nos pedia para segurar uma flor de 
plástico – havia um cesto com muitas delas 
por ali – e manter a flor viva próxima ao nosso 
corpo. Nos pedia para imaginar que estáva-
mos em um campo de arroz e tínhamos que 
manter o corpo abaixado na direção do arroz 
que brotava do chão. Queria que buscássemos 
a delicadeza e a integridade do nosso corpo 
ao caminhar pela sala, e nos dizia que cada 
um de nós era uma obra de arte, que nossa 
existência era para ser valorada como obra 
de arte. Falava de Hijikata e do pai Kazuo, 
transferia informações sobre uma dança que 
se fazia no corpo dele mas que vinha de longe, 
e ria como um menino do que fazíamos e de 
si mesmo, ao mostrar gestos às vezes espa-
lhafatosos. Depois de propor alguma imagem 
para ser trabalhada, ia para o pequeno aparelho 
de som no canto da sala e tocava a Ave Maria 
de Gounod, uma canção de Bob Marley ou 
um fado português.

Entendi com Yoshito o sentido da pala-
vra Sensei, que significa mestre em japonês, 
aquele a quem se deve seguir, ou literalmente 

“aquele que nasceu antes”, embora ele sempre 
nos tenha dito que o verdadeiro sensei é o 
nosso próprio corpo e a dança que brota em 
nós todos os dias. 
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comércio e educação 
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      O comércio sempre esteve presente na sua vida e ele pode 
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O Sesc é mais educação pra você!



RESERVATÓRIOS 
DE AREIA

CRÔNICA
POR ROGÉRIO NEWTON
ILUSTRAÇÕES SÓTER CARREIRO

O que tem essa rua para me atrair tanto? 
Enigmas e sordidez sob os escom-
bros? Ou nada disso, apenas a busca 

por algum alento, quem sabe o desconhecido 
oculto nos casarões arruinados?

De costas para  o prédio amarelo da Asso-
ciação Comercial, piso o calçamento de pedra 
onde responde minhas perguntas um flaneli-
nha, com mais idade e gentileza que os que 
habitualmente exercem essa profissão. Da 
frente de um sobrado corroído, no começo 
da rua, vê-se a torre de São Bento acima dos 
telhados. Há casas fechadas, lixo na calçada 
e matinho verde entre as rachaduras. A rua 
arranca sustos da alma. 

Depois da Boate Skala, a sombra da amen-
doeira convida para descansar um pouco e 
apreciar o cruzamento com a Rua Henrique 
Siqueira, o sobrado pintado de verde claro e 
branco e a oficina de estofados. Os carros pas-
sam apressados, deixando a mim e a rua entre-
gues ao destino da tarde que mal se iniciara. 
Parece que estamos numa rua e numa cidade 
perdidas. De novo, só uns poucos casarões pin-
tados e o uniforme da oficial da polícia, que 
cruza o estacionamento com o cabelo molhado.

Sentado em frente a uma loja de material 
elétrico, única edificação não mergulhada em 
sombras naquele pedaço de via, um homem 
negro, pobremente vestido, espera. Os chi-
nelos de borracha são gastos, as unhas sujas 
por cortar, e ele carrega no bolso da camisa 
pedaços de papéis, uma cadernetinha e uma 
caneta. Tão cheio está o bolso que parece um 
peso excessivo. Cabelos brancos vazam do boné. 

Está esperando alguém que lhe prometeu ser-
viço. É serralheiro. Chegou na cidade em 1967, 
procedente de Sapé. Não tem futuro trabalhar 
para os outros, diz. Vem um homem pela cal-
çada caminhando com dificuldade, apoian-
do-se no bastão. Uma mãe jovem passa logo 
depois com uma criança negra nos braços, o 
semblante carregado.

Logo a seguir, um bordel e um depósito 
de produtos de limpeza, de onde exala um 
cheiro que, bem ou mal, renova a rua. Aí é 
preciso parar porque estamos diante do Beco 
dos Milagres. Na esquina, o pé de urucu, carre-
gado de frutos e flores, convida o olhar para se 
demorar no enigma ou na ironia daquele nome 
e nas casas pobres encostadas umas às outras, 
enquanto o vento rasteiro levanta pequena 
nuvem de pó sob o sol ardente.

Na rua deserta, um casal de pombos pro-
cura o que comer. Numa casa decadente, entre 
tantas que há ali, o aviso desbotado: proibida 
entrada de menores de 18 anos. E na placa 
tosca, no que outrora fora a porta de entrada 
do casarão arruinado, Amor Ti Amo. Na 
Ladeira da Borborema, veem-se as torres da 
catedral, que assomam dos telhados e das árvo-
res, e, no sentido oposto, a da Igreja São Frei 
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Pedro Gonçalves, pontiaguda, furando o céu. 
Em frente à oficina de geladeiras, outro homem 
grisalho espera. De repente, o ar é atravessado 
por um bolero que vem do Bar e Dormitório 
Sorriso, quase em frente à Casa do Estudante.

É o início da ladeira, depois das oficinas, do 
pensionato e pousada, do Sindicato dos Jorna-
listas e dos Alcoólicos Anônimos. Prostitutas 
jovens e negras estão na calçada. Duas delas 
resolvem caminhar até o viaduto debaixo do 
qual há uma sinuca, e um rapaz ouve música 
em alto volume. Uma delas está com um ves-
tido preto colante ao corpo magro. Requebra-
-se ao som de um rap. A outra traja short jeans 
desfiado. Voltam logo em seguida em conversa 
banal entre sorrisos.

O viaduto parece uma asa imóvel e suja 
pronto para desferir o golpe de misericórdia e 
sepultar a rua, que o recebe como um colar de 
pérolas. Quem vai dar importância àquela via 
sórdida, que mal aparece nos livros de história 
e está fora dos roteiros turísticos da cidade, que 
se comprazem em ostentar os edifícios da orla 
e o mar? Outro é o destino da Rua da Areia: 
desagua sua ânsia na praça onde árvores altas 
ensombram e há venda de flores e fotógrafos 
lambe-lambe, sob o olhar republicano de Aris-
tides Lobo, petrificado no passeio de globos 
elétricos quebrados.

Bem na esquina, no topo da ladeira, um 
casarão bonito, pintado de amarelo e branco, 
é uma loja de móveis. Vagabundo ouve música 
com fone de ouvido, deitado sobre o balaústre. 
Um louco imundo, de nariz adunco, carrega 
coisas na cabeça. E a brisa que vem do mar 
acaricia da mesma forma a glória e a miséria, 
espalhando o cheiro de merda, próximo aos 
grafites entranhados no muro.

Agora, perto de um homem triste e sua 
venda de balas, chicletes e cigarros, a prostituta 
de vestido negro colante. A voz melíflua con-
versa com o desconhecido, tendo a separar-lhes 
a grade de ferro da porta, que está aberta. Você 
tem coragem, ele diz, por entre as frestas dos 
olhos. Todos somos corajosas! – a frase põe fim 
ao diálogo e parece ser a única luz que emerge 
das ruínas.

Para o fundo da rua convergem as águas, 
descendo pelas ladeiras, levando o que encon-
tram sobre as pedras escuras. Nos primórdios, 
a chuva depositava areia ao longo do seu leito. 
Hoje não há areia branca, só o negro palpitar 
sujo e barato dos poemas sórdidos, que san-
gram e abrem seus reservatórios muito além do 
necessário, moendo as entranhas. 
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HOMENAGEM DA EDIÇÃO
POR GUSTAVO SAID E FERNANDO MACÊDO LEAL
ILUSTRAÇÃO IRINEU SANTIAGO

O noviço Fiorenzo Lecchi 
chegou ao Brasil em 1958, aos 
trinta anos. Em São Leopoldo-
RS, no ano seguinte, ordenou-
se jesuíta. O missionário se 
transferiu para Teresina, em 
1963, para lecionar a disciplina 
de Física no Colégio São 
Francisco de Sales, chamado 
de Diocesano por ter 
pertencido à Diocese local. 
Ao chegar, teve uma dupla 
surpresa: o nome da cidade 
não era uma homenagem 
à Santa Teresinha, da qual 
era devoto; por outro lado, 
era Química a disciplina que 
ministraria. O nome Fiorenzo, 
o Enzo de seus três irmãos, 
logo assumiria a fonética 
nativa. Em pouco tempo, 
Padre Florêncio influenciaria 
inúmeras gerações pelos 
ensinamentos, pelo rigor, pela 
disciplina e pela criatividade 
empregados nas aulas de 
Educação Moral e de Química.

Registrou em fotografias 
guardadas em impecáveis 

arquivos digitais todos os seus 
4.993 alunos. Para muitos deles, 

o padre de longas barbas 
brancas, geralmente vestido 

numa bata que expunha a 
história de uma vida dedicada 

ao ensino, foi amigo, confessor, 
guia e referência intelectual, 
religiosa e moral. Seu lema? 

Os versos primeiros do épico 
poema de Gonçalves Dias: 

"Não chores, meu filho; Não 
chores, que a vida; É luta 

renhida: Viver é lutar.”

Ao morrer em 2014, Padre 
Florêncio sabia o quanto era 

amado. O Fiorenzo nascido em 
Bergamo, no Norte da Itália, já 

era uma lenda, um mito, cuja 
identidade com a cidade que 

o acolheu se expressa em uma 
de suas últimas falas: "Sou de 

Teresina. E aqui vou enterrar 
minha carcaça."
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A palavra para quem faz 
sucesso nas redes sociais 
é engajamento. Mais 

importante que número absoluto 
de seguidores, bomba nas redes 
quem alcança, além de likes, 
comentários e compartilhamen-
tos, que funcionam como selo de 
aprovação. É isso que estão con-
quistando ilustradoras e ilustrado-
res que usam plataformas digitais 
para divertir, informar ou até para 
tocar em feridas do mundo real.

Após alguns anos de experiên-
cia como diretor de arte e ilustra-
dor na publicidade, Pedro Leite, 
36, migrou para a carreira de ilus-
trador e cartunista. Inicialmente 
os trabalhos eram voltados para 
fazer rir, mas em 2011 ele lançou a série Quadrinhos 
Ácidos, em que o riso ficou em segundo plano e toma-
ram corpo sequências com títulos como “Estereótipos 
baratos”, “Racismo sem querer”, “Mundo ao contrário”.

“Meu público parece estar dividido em dois grupos: os 
que me amam e os que me odeiam”, avalia Pedro. Ambos 
os públicos compartilham os quadrinhos. O ilustrador 
aposta em temas feministas e diz que mais de 65% do 
seu público é composto por mulheres.

Para falar de causas femininas com propriedade, pági-
nas bombam na internet pelo mundo todo com quadri-
nhos assinados por mulheres: Carol Rossetti (Mulheres), 
Bruna Maia (Estar Morta) e Helô D’Angelo são alguns 
dos nomes que despontam entre aqueles que não preci-
sam mais de tinta e papel para dar o recado: no desenho 
digital, desconstrução da masculinidade, direitos huma-
nos e luta LGBT aparecem em personagens femininas 
com força e representatividade.

Os temas são tão importantes quanto “ácidos”. Assim 
como os quadrinhos de Pedro Leite, que viralizaram na 
internet, as tiras de Leandro Assis e Triscila Oliveira 
tocam em temas sociais caros e surgem para os criadores 
como válvula de escape diante da indignação política 

– tanto que, em sua versão inicial, a série Os santos se 
chamava Os Bolsominions, com críticas ferrenhas ao 
atual governo (veja box).

Alexandre Beck, pai do Armandinho (o menino do 
cabelo azul de tiradas sagazes) também cutuca temas 
espinhosos com suas histórias – é considerado pelos 
críticos o primo brasileiro da Mafalda (argentina, do 
cartunista Quino) e do Calvin (americano, de Bill Wat-
terson). Criado em 2009 para ilustrar uma pauta do 
Diário Catarinense, o personagem soma hoje mais de 
um milhão de fãs em sua página no Facebook, adminis-
trada pelo próprio ilustrador. No Instagram, um perfil 
é alimentado por fãs e volta e meia se encontram tiras 
traduzidas para o espanhol, italiano, inglês e francês.

Preconceito, racismo, empatia, violência: tudo isso 
é abordado de maneira crítica e com bom humor no 
quadrinho que se tornou um fenômeno das redes sociais. 

“Não me sinto no direito de me omitir”, diz em entrevista. 
“Não conseguiria deixar de fazer tiras não abordando os 
assuntos que julgo importantes”.

Beck colabora com a Revestrés desde a edição 39. 
“Gosto de ter um material impresso”, afirmou. “É docu-
mental, sem a efemeridade do virtual”. “Nas publicações 

POR LUANA SENA,

OHANA LUIZE

E ALDENORA CAVALCANTE
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nos jornais impressos do sul do país, sei que atinjo um 
leitor diferente do público “normal” do Armandinho”, 
avalia. “Não sei, na verdade, como ele é recebido por 
esses leitores, mas acho importante estar lá também”.

As redes proporcionaram aumento de engajamento 
e projeção – um canal direto com o público foi aberto. 
No entanto, nem sempre os comentários são uníssonos. 
Para a cartunista Laerte, que cruzou as gerações e con-
vive em sincronia com a grande imprensa e o ambiente 
digital, o feedback rápido e direto é o grande trunfo das 
novas mídias. Sem edição, sem rodeios: fãs e haters no 
mesmo patamar.

MULHERES, QUADRINHOS E POLÍTICA

Um dos projetos que alcançou grande visibilidade e 
ganhou o mundo foi Mulheres, de Carol Rossetti, com 
discussões feministas, de igualdade de gênero e abor-
dando o protagonismo das mulheres. Em 2014, a ilus-
tradora e quadrinista mineira, de forma despretensiosa, 
começou a produzir ilustrações que retratavam mulheres 
plurais, falando sobre amor-próprio, respeito e o direito 
de ser quem quiser ser. Em pouco tempo suas postagens 
começaram a ser compartilhadas, foram traduzidas para 
diversos idiomas e resultaram em um livro físico.

Bruna Maia, quadrinhista da página Estar Morta, 
em seu primeiro livro, Manual da Esposa Pós-Moderna, 
propõe uma reflexão quanto à desconstrução da mas-
culinidade nos homens e ao papel da mulher dentro 
dos relacionamentos, partindo da sua observação de 
que ainda hoje se reproduzem práticas de décadas pas-
sadas. A presença de quadrinhos como esses nas redes 
sociais, feitos por mulheres com temáticas voltadas a elas, 
contribui para que as personagens sejam retratadas sem 
estereótipos e faz com que assuntos necessários sejam 
repassados para o grande público de forma mais clara.

Para a quadrinista e cartunista Helô D’Angelo, isso 

contribui com a melhor representação das mulheres. 
“Primeiro tem a questão da visibilidade, de você se ver 
numa produção, numa personagem. Além disso, quando 
você é mulher, consegue criar personagens femininas 
muito mais verdadeiras. Não que os homens não consi-
gam, mas eu acho que a gente tem esse privilégio de falar 
de algumas questões que nós mesmas passamos”, explica.

Com o seu trabalho voltado para discutir direitos 
humanos, mais focado no feminismo e na luta LGBTI+, 
Helô afirma que a internet é uma ferramenta impor-
tante na divulgação dessas pautas. Até o fim desta edi-
ção o perfil de Helô no Instagram era seguido por 106 
mil usuários. Para ela, as redes sociais se tornaram a 
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principal vitrine dos seus 
trabalhos. “Lá eu publico 
diariamente, de forma 
gratuita, tirinhas quase 
sempre inéditas, interajo 
com as pessoas e tento 
fazer essa coisa mais mar-
queteira, digamos assim. 
Dessa forma, direciono 
as pessoas que quiserem 
me apoiar para o site de 
financiamento coletivo 
e também para a minha 
lojinha virtual”.

A interação mais apro-
ximada com o público 
também provoca reações 
negativas. Durante as elei-
ções presidenciais de 2018 
uma série de quadrinhos 
feita por Helô gerou ata-
ques que fizeram a artista 
desativar seu perfil. “Eu 
sofri ameaças de morte, 
estupro. Foi muito vio-
lento e horrível”, conta. 
Apesar disso, é pelas redes 
que é possível chegar a 
mais pessoas. “Com as 
redes sociais, esses temas 
alcançaram um público 
que antes não alcança-
riam”, diz.

Apesa r  de muita s 
mulheres estarem produ-
zindo quadrinhos e reivin-
dicando seu espaço, essa 
área ainda continua sendo 
majoritariamente ocupada 

QUANDO VOCÊ É MULHER, CONSEGUE CRIAR
PERSONAGENS FEMININAS MUITO MAIS VERDADEIRAS.

HELÔ D’ANGELO

por homens. A luta para 
demarcar o espaço e avan-
çar demanda força e união 
entre as mulheres e ainda 
está longe para se afirmar 
que, de fato, elas estão 
se tornando protagonis-
tas. “Antes não tínhamos 
essa multiplicidade de 

mulheres quadrinistas 
que temos hoje. Depois 
de muito reclamar, esta-
mos conseguindo espaço, 
porque agora todo mundo 
fala em diversidade, repre-
sentatividade. Eu acho 
que também consegui-
mos ocupar espaço porque 

tinha uma certa carência 
de se falar em determina-
dos assuntos, através da 
perspectiva das mulhe-
res”, acredita Bruna Maia. 

“Mas, apesar disso, ainda 
me questiono: será que a 
gente ocupou mesmo esse 
espaço?”.
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“O Quadrinhos Ácidos 
surgiu em um momento 
da minha vida em que eu 
estava com menos paciên-
cia, possivelmente. Mui-
tas tirinhas foram criadas 
para eu extravasar alguma 
indignação do momento e 
ficava muito feliz em ver 
que outras pessoas sentiam 
a mesma coisa ao compar-
tilhar as postagens”, desa-
bafa Pedro Leite.

Com a internet, ser 
visto deixou de ser o 
principal desafio, se com-
parado à época em que 
ilustradores ganhavam 
notoriedade por publica-
ções em jornais ou revis-
tas físicas. Mas a exibição 
também tem seu preço. Os 
chamados haters não pou-
pam ninguém e qualquer 
perfil pode ser alvo, espe-
cialmente os de viés crítico. 
Pedro conta que enfrentou 
ataques virtuais desgastan-
tes, mas que não o fizeram 
desistir.

“Muitas vezes fui alvo 
de xingamentos por causa 

dos quadrinhos. O lado 
bom é que a cada hater 
que aparecia surgiam 
muitos outros leitores me 
apoiando. Às vezes eu 
me desgasto muito com 
o pessoal que me xinga 
de comunista só porque 
pintei um quadrinho de 
vermelho, ou diz que estou 
corrompendo crianças 
somente por fazer alguma 
tirinha sobre homofobia”. 
Mesmo com tais reações, 
Pedro conquistou o Troféu 
Angelo Agostini (Melhor 
Fanzine de 2015) e o Tro-
féu HQMIX (Melhor Web 
Quadrinhos de 2016).

Em 2017, ele decidiu 
deixar essa série de lado 
e partir para um outro 
momento com Sofia e 

Otto. Através das crianças 
e do cotidiano familiar 
descrito pelo autor da série 
como “uma família fora do 
convencional”, ele ilustra 
sobre machismo, racismo, 
consumismo, a lém de 
temas do universo infantil. 
Tudo abordado com mais 
leveza incluindo nas ilustra-
ções a presença de corações 
e um animal de estimação. 

“Talvez eu tenha evoluído 
nesse tempo ou talvez ape-
nas tenha ficado mais velho. 
Além dos motivos que citei 
anteriormente, acho que 
eu entrei naturalmente em 
outra fase da minha vida, 
menos ranzinza, talvez, e 
mais otimista. E essa nova 
maneira de viver também 
se refletiu nos quadrinhos”.

DO PASQUIM 
AO TOUCHSCREEN

Poucos artistas cruzam 
tão bem as barreiras do 
tempo como Laerte Cou-
tinho. Nos últimos dez 
anos, entre passear pelas 
mídias off e on, protago-
nizar documentários e 
roteirizar filmes, Laerte 
também assumiu-se como 
transgênero. Impactante, 
surpreendente, genial.

Do Pasquim para cá, 
não foram só as roupas que 
mudaram – as mídias tam-
bém. Das redações para as 
telas de smartphones, aos 
68 anos, Laerte acompa-
nha as mutações da arte 
e das comunicações e o 
modo como interferem 

GOSTO DESSA RESPOSTA RÁPIDA, DA CIRCU-
LAÇÃO DE INFORMAÇÃO E COMBINAÇÕES.
A PARTE DESAGRADÁVEL TAMBÉM EXISTE,
CLARO – OS JULGAMENTOS SUMÁRIOS,
OS CANCELAMENTOS. LAERTE
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em seu trabalho. Sua conta pessoal 
no Instagram tem pouco mais de 
60 mil seguidores. “Não sei lidar 
com mensagens por aqui”, anuncia 
em sua apresentação, convidando o 
visitante a trocar mensagens à moda 

“antiga”, por e-mail.
“No Twitter até que vou bem. Ins-

tagram é que não rolou. Não sei bem 
porquê”, conta à Revestrés em papo, 
claro, por e-mail. “Gosto de redes 
sociais”, revela. “Gosto dessa resposta 
rápida da parte das pessoas, da circu-
lação de informação e combinações. 
A parte desagradável também existe, 
claro – os julgamentos sumários, os 
cancelamentos…”.

Publicando no jornal Folha de 
São Paulo – diariamente no caderno 
Ilustrada; a cada cinco semanas na 
seção Quadrão; e, semanalmente, na 
página editorial – a artista também 
usa seu blog Manual do Minotauro 
para reproduzir as tiras que saem no 
veículo impresso – e prepara para 
breve um novo site – com acesso a 

seu acervo e outras ideias.
“Conheço poucas pessoas dese-

nhistas que trabalhem inteiramente 
no digital”, comenta Laerte, para 
quem as mudanças acarretadas pela 
tecnologia se dão por meio de um 
processo onde os avanços são len-
tos e desiguais. Trabalhar longe das 
redações, por exemplo, pode ser algo 
tão libertador quanto ruim para os 
desenhistas que usam as novas 
mídias como plataforma. “Pode ser 
visto como um problema, já que dis-
tancia o trabalho dessas pessoas do 
cotidiano do jornalismo”.

No Instagram, é o perfil @laerte-
genial, alimentado por fãs e dedicado 
à exposição de sua obra que levanta 
uma legião de seguidores: 457 mil 
até esta publicação. Para a cartu-
nista, a relação com os seguidores é 
realmente o grande trunfo das novas 
mídias. “Isso é realmente novo e 
surpreendente: a resposta imediata, 
comparada à antiga seção de cartas 
das revistas”, diz.

É quase uma da madruga-
da e o Lucas está peda-
lando, pelas ruas, para 

entregar os pedidos de deli-
very feitos em aplicativos de 
celular. “Não faz isso, você tem 
que dormir!”, diz sua mãe pelo 
Whatsapp. “Ainda não bati a 
meta”.

Lucas é um personagem tão 
familiar para o leitor que nem 
parece ter saído da tirinha 

“Cotista” – número 22 da série 
Os santos – uma tira de humor 
ódio. Escrita por Leandro Assis 
e Triscila Oliveira e publicada 
semanalmente no Instagram, 
a série cutuca os privilégios 
da classe média-alta brasileira 
com realismo, sagacidade e 
nada – nada mesmo – de hu-
mor.

A ironia começa pelo título da 
série – de santa, a elite retrata-
da nas histórias não tem nada. 
Os quadrinhos têm como per-
sonagens principais o núcleo 
de duas famílias separadas 
por um abismo social: a de pa-
trões, brancos, e a de empre-
gados, negros.

Os Santos é oriunda de uma 
primeira série de tirinhas fei-
tas por Leandro para criticar 
o governo Bolsonaro. “Com o 
tempo eu vi que a tira era mais 
que isso”, diz Leandro em en-
trevista a Revestrés, por e-mail. 

“Eu estava mesmo falando de 
injustiça social, racismo, elitis-
mo”.

Leandro é desenhista e rotei-

AQUI NÃO
TEM HUMOR



rista – talvez daí venha a intimida-
de com storyboard. Ele e Triscila 
conseguem criar personagens, 
cenários e enredos, contando 
histórias em quadrinhos que des-
lizam na tela do celular. “Essa tira 
foi pensada para ser lida no Ins-
tagram”, comenta. “A ideia de ex-
plorar o carrossel do Instagram 
me agradou muito. Gostei da 
experiência de ler quadro a qua-
dro”, diz o autor. “Ou seja, a his-
tória está sendo contada nesse 
formato porque foi pensada pro 
Instagram. Se eu tivesse sentado 
para fazer uma graphic novel, cer-
tamente seria bem diferente”.

Triscila Oliveira, cyberativista e fe-
minista de 34 anos, chegou para 

PRA SEGUIR!
Acompanhe no Instagram 

os perfis citados na 
reportagem:

@PedroLeiteok
@quadrinhosacidos

@leandro_assis_ilustra
@soulanja

@carolrossettidesign
@estarmorta

@helodangeloarte
@sofiaeotto

@coutinholaerte
@laertegenial

@tirasarmandinho
@tirinhadearmandinho

contribuir a partir do número 10. 
Foi pela internet que os dois, com 
histórias de vidas tão distintas, se 
conectaram para, juntos, produzi-
rem. “Chamei a Triscila porque vi 
que a tira ia entrar cada vez mais 
na vida da família das domésticas, 
e quis ter alguém que pudesse fa-
lar dessa realidade com a mesma 
propriedade que eu falo da famí-
lia dos patrões”, diz Leandro.

“Meu primeiro trabalho, aos 12 
anos, foi fazendo faxina”, conta 
Triscila, também por e-mail. “Mi-
nha visão de mundo foi moldada 
pelas minhas experiências no en-
frentamento do racismo, machis-
mo, classismo e outros preconcei-
tos”. Juntos, eles pensam ideias 

de temas, assuntos, situações – 
discutem até chegar a melhor ma-
neira de contar. Leandro desenha 
e escreve os diálogos já sobre as 
imagens – antes de colorir a tira 
passa por uma revisão da Triscila, 
que faz ajustes.

“Manteiga”, tira de número 3, foi 
a primeira a viralizar. Segundo os 
autores, a de maior repercussão 
até agora foi a 12, “Lacoste” – qual-
quer semelhança com o episódio 
real da babá humilhada em sto-
ries feitos pelos próprios patrões 
por cortar a etiqueta de um tênis 
de marca, não é mera coincidên-
cia. A tira 4, “Anjos”, que expõe 
o racismo e a hipocrisia religiosa, 
foi denunciada por internautas e 
censurada pelo Instagram. Já a 
22, “Cotista”, que citamos no co-
meço deste box, passava dos 7 
mil comentários até o fechamen-
to desta edição. Para saber como 
a história termina: @leandro_as-
sis_ilustra. 
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SECULT LANÇA 
AÇÕES PARA 
MINIMIZAR IMPACTOS 
DA COVID-19 
NA CULTURA
Entre elas estão Festival Sossega 
o Facho em Casa; antecipação 
do edital do Boca da Noite, 
e distribuição de livros.

INFORME PUBLICITÁRIO

O mundo sofre hoje os efeitos da pan-
demia do novo coronavírus e, no 
Piauí, para minimizar os impactos 

da crise entre artistas e produtores,
a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) 

lança três projetos na área. O lançamento do 
“Festival Sossega o Facho em Casa”; a ante-
cipação do edital do Projeto Boca da Noite, 
e a distribuição de 1.200 livros durante a 
quarentena.

A criação do “Sossega o Facho em Casa” 
visa à seleção de conteúdos digitais nas áreas 
de música, dança, artes cênicas, artesanato, 
audiovisual, entre outras. Todos os seleciona-
dos produzirão material para ser consumido 
pela internet e a Secult vai arcar com os cus-
tos dos cachês dos artistas inscritos.

Outra medida importante adotada 

durante a quarentena é a doação de livros à 
população. Por meio de algumas parcerias, 
a equipe da Secult já conseguiu catalogar 
mais de 700 livros, mas, ao todo são 1.200 
exemplares. Os livros serão distribuídos aos 
interessados que entrarem em contato pelas 
redes sociais da Secult. Os títulos serão 
entregues em casa, no endereço informado, 
sem nenhum custo para os leitores.

“Todas as medidas para evitar a propaga-
ção do vírus são necessárias, é fundamental o 
isolamento, mas elas impactam diretamente 
na economia, em especial no setor cultural. 
No próximo mês teremos uma queda bruta 
da receita, mas estamos em contato com 
outros estados que já estão se mobilizando 
e resolvemos tomar essas medidas aqui no 
Piauí. É tempo de refletir e vamos sair disso 



Ouça as notícias 
do Governo do Piauí 

mais fortes”, afirma o secretário de Estado 
da Cultura, Fábio Novo.

O edital do Projeto Boca da Noite tam-
bém será antecipado e este ano, além de con-
templar cerca de 100 artistas e grupos musi-
cais, também será feito de forma on-line. Os 
artistas farão os shows, mas ao contrário do 
que ocorre tradicionalmente, serão transmi-
tidos pela internet para evitar aglomerações. 
Os cachês também serão pagos normalmente.

Assim como o Piauí, outros estados como 
Pará, Maranhão e Ceará também estão se 
mobilizando para preservar a saúde da popu-
lação, por meio de editais que valorizam a 
cultura nas plataformas digitais. Todas as 
recomendações do Ministério da Saúde e 
dos profissionais especializados estão sendo 
seguidas no estado.



ENSAIO
POR FERNANDO JORGE

CERCAS E CURRAIS

E m um momento de recrudescimento do totalitarismo, em que discursos de segregação ganham for-
ça e visibilidade, é fundamental que se olhe para o passado em busca de histórias que nos lembrem 
de como a liberdade humana, tantas vezes comprometida e por outras tantas dada como certa, é 

valorosa. As questões que surgem a partir daqui são sobre poder, violência, arbitrariedade e as intempé-
ries climáticas.

De acordo com a pesquisa de Kênia Souza Rios, durante a seca de 1932 e por conta do êxodo no sentido 
área rural-Fortaleza, o governo do Ceará estabeleceu os chamados currais – espaços de contenção e con-
trole para, sobretudo, tentar evitar uma explosão demográfica na capital cearense. Segundo Kênia, houve 
campos de concentração nas cidades de Quixeramobim, Senador Pompeu, Ipu, Crato, Cariús e na periferia 
de Fortaleza.

Com fotografias desses lugares onde existiram campos de concentração no Ceará, Fernando Jorge preten-
de suscitar perguntas acerca da liberdade e do poder de controle do Estado. As imagens buscam rastros e 
pistas desses espaços. Em alguns, as estruturas mais resistentes permanecem. Na maioria, já não há vestí-
gios; os currais de outrora dão lugar a campos de futebol, fábricas, casas, igrejas. Cercas.

















CAPACITAÇÃO DE
COLABORADORES PROMOVE
NOVAS OPORTUNIDADES
E CRESCIMENTO PROFISSIONAL

INFORME PUBLICITÁRIO

A busca constante por conhecimento é indispensá-
vel para uma carreira de sucesso. Na correria do 
dia a dia, a rotina termina consumindo o tempo 

disponível e a promessa de se dedicar aos estudos fica 
em segundo plano. Pensando nisso, empresas passaram 
a investir na capacitação dos colaboradores, oferecendo 
cursos e treinamentos gratuitos para incentivar a quali-
ficação e desenvolver habilidades.

As empresas da Aegea foram além e passaram a 
ofertar curso de Ensino Superior reconhecido pelo 
Ministério da Educação (MEC) de forma gratuita 

Aula inaugural, aconteceu
em São Paulo e contou
com dinâmicas
e trocas de experiências.

aos colaboradores. A primeira turma é formada por 
50 funcionários que foram aprovados por meio de 
processo seletivo disputado por 202 colaboradores 
de todas as concessionárias do Brasil. No Nordeste, 
o grupo atua através da Águas de Timon e Águas 
de Teresina, que tiveram cinco colaboradores apro-
vados no curso de Processos Gerenciais com ênfase 
em Saneamento. A instituição parceira é o Centro 
Universitário de Jaguaraúna.

Para Evando Oliveira Almeida, do setor de patri-
mônio da Águas de Teresina, o curso vem em boa 



hora e abre uma janela de outras oportunidades. "Eu 
já estava há muito tempo longe da sala de aula. Ter-
minei o 2º grau em 1985 e, em 2013, fiz um curso 
técnico em Segurança do Trabalho. O curso superior 
será algo novo para mim e irá contribuir para o meu 
crescimento profissional e pessoal", diz.

Também entre os aprovados está o desenvolvedor 
de sistema Vinícius Duarte, que diz ter uma grande 
expectativa em relação ao curso, especialmente por 
atuar há dez anos no setor de saneamento. "Minha 
área de trabalho é diferente do pessoal que, na maio-
ria, é engenheiro ou com vocação para a engenharia. 
Eu sou desenvolvedor de sistema, então vai ser bom 
para aprofundar o conhecimento e entender como os 
processos no saneamento funcionam", destaca.

O curso terá duração de dois anos e as aulas serão 
online, com encontros presenciais. A aula inaugural, 
por exemplo, aconteceu em São Paulo e contou com 
dinâmicas e trocas de experiências. "Esse momento foi 
muito proveitoso, pois pudemos conhecer a realidade 
de cada unidade. Eu fiquei muito mais animado para 

continuar o curso e tentar fazer o melhor, mostrando 
o conhecimento já adquirido e aprendendo cada vez 
mais", detalha o coordenador de Operações da Águas 
de Timon, Tadeu Bezerra, também aprovado no curso.

A ação é uma realização da Academia Aegea, ferra-
menta de formação continuada que atua na melhoria 
da performance das equipes, impactando positiva-
mente na qualidade dos serviços prestados à popu-
lação. Por meio dela, são oferecidos cursos e treina-
mentos acessíveis que visam facilitar o aprendizado e 
o desenvolvimento dos colaboradores.

A Aegea é a primeira empresa de saneamento básico 
do Brasil a investir em um programa personalizado de 
graduação para o setor. "Temos o propósito contínuo 
de desenvolvimento de pessoas e do nosso negócio. O 
curso de graduação é, sem dúvidas, mais uma grande 
oportunidade nesse caminho de evolução profissional 
e também pessoal. Estamos muito felizes e parabeni-
zamos aos colaboradores que conquistaram a aprova-
ção", fala Bárbara Melo, coordenadora de Recursos 
Humanos. 



UMA CASA
PARA A
LITERATURA
DE CORDEL

De poetisas a cordel na sala de aula, a Academia Brasileira 
de Literatura de Cordel quer renovar a tradição.

LITERATURA

POR JOSÉ FONTENELE

P atrimônio cultural imaterial do Brasil reconhecido 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), a literatura de cordel tem raí-

zes no nordeste, mas há muito espalha seus galhos com 
versos e cantorias por todo o país. E como arte das mais 
refinadas. Muita gente desconhece que, desde 1988, ela 
conta com uma instituição para dar apoio aos cordelistas 

– a Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC), 
com sede no charmoso bairro de Santa Teresa, no Rio 
de Janeiro. Para contar melhor essa história, contudo, é 
necessário falar sobre a maior feira nordestina fora do 
nordeste: a Feira de São Cristóvão, também no Rio de 
Janeiro.

Importante local de divulgação da literatura de 
cordel no país, a atual Feira de São Cristóvão nasceu 

espontaneamente em meados da década de 1940, quando 
nordestinos chegaram no Rio de Janeiro para trabalhar 
na construção da rodovia Rio/Bahia, a BR-116. Naquele 
tempo, no Campo de São Cristóvão, funcionava uma 
espécie de terminal rodoviário precário onde chegavam 
pernambucanos, baianos, cearenses, paraibanos e outros, 
trazendo produtos do Nordeste que começavam a ser 
comercializados entre os moradores do Rio.

Naquela época, sem qualquer apoio da prefeitura 
do Rio de Janeiro e com barracas e trabalhadores em 
condições insalubres de sobrevivência, a Feira de São 
Cristóvão do século 20 provava todos os dias a afirma-
ção de Euclides da Cunha, em Os Sertões, de que "o 
sertanejo é, antes de tudo, um forte". Mas como uma 
boa ideia pode nascer mesmo no campo mais imperfeito, 
foi a atmosfera de descaso aos cordelistas que inspirou o 
idealizador e atual presidente da Academia Brasileira de 
Cordel, o cearense Gonçalo Ferreira da Silva, a fundar a 
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instituição. “Em 1978, passeando pela Feira de São Cris-
tóvão, encontrei os cordelistas em condições subumanas 
de sobrevivência, cantando em condições inclementes. 
Somente a persistência fazia o pessoal ficar ali. Quando 
voltei para casa, pensei em fundar uma casa para a lite-
ratura de cordel que pudesse dar sustentação institucio-
nal àqueles repentistas, cordelistas, e assim começou o 
trabalho”, relembra Gonçalo.

Foram dez anos de luta e planos até a fundação da 
Academia em 1988. Neste período, o principal apoio de 
Gonçalo foi a própria esposa, Maria do Livramento Lima 
da Silva, ou madrinha Mena, como é chamada. Enquanto 
ele buscava outras pessoas para auxiliar na fundação da 
academia, madrinha Mena mantinha uma banca na Feira 
de São Cristóvão que atraía professores, pesquisadores e 
interessados na literatura de cordel. “Saía de casa quatro 
horas da madrugada, pegava ônibus e andava um pedaço 
a pé com bolsa pesada, mas com felicidade porque ia ven-
der cordel. Vendia bem e com esse dinheiro ia fazer mais, 
comprava cordel colorido de São Paulo e espalhava na 
banca”. A barraca ia prosperando e madrinha Mena come-
çou a percorrer outras praças da cidade, o que atraía novos 
cordelistas. “Comecei a vender pela Praça de São Francisco, 
pela Carioca, Cinelândia, e por onde eu ia, aparecia gente 
querendo escrever cordel, mas eu não sabia como dizer, 
por isso eu passava tudo para o Gonçalo.”

Pouco antes da fundação da Academia, Gonçalo 

também procurou apoio na Casa Rui Barbosa e na Aca-
demia Brasileira de Letras (ABL). Em busca de apoio 
institucional, ele conta que chegou a ser desencorajado 
pelo imortal Orígenes Lessa. O temor não foi levado 
em conta e a ABLC foi fundada em 7 de setembro de 
1988 também por conta do sucesso da banca de madri-
nha Mena. “Embora o desestímulo do mestre Orígenes 
Lessa, a banca em São Cristóvão se tornou um local de 
convergência para alunos, professores e pesquisadores da 
literatura de cordel. Por isso, a Academia nasceu sobre 
esse signo de talento, força de vontade, aliado ao conhe-
cimento muito grande.”

Atualmente a ABLC (ablc.com.br) conta com 40 
acadêmicos e todas as cadeiras estão ocupadas. Tanto 
os acadêmicos quanto os funcionários não recebem 
qualquer remuneração. A sede da instituição, em Santa 
Teresa, é pequena para abrigar o acervo de mais de 
13 mil cordéis e, como também não possui auditó-
rio, as plenárias são realizadas no Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro (IHGB), no centro do Rio de 
Janeiro. Cordéis variados podem ser adquiridos na sede 
da ABLC, que orça e produz livretos de cordelistas 
de dentro e fora da instituição, bem como compra e 
adquire por meio de troca folhetos de diversos autores. 
Até o momento, segundo o presidente Gonçalo, a ins-
tituição distribuiu mais de 300 mil cordéis no Brasil 
e no mundo.
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LITERATURA FEMININA
DE CORDEL

A Academia Brasileira de Literatura 
de Cordel também é um espaço para 
se discutir a produção contemporâ-
nea de cordelistas mulheres. Rosário 
Pinto, uma entre as cinco cordelis-
tas que compõem as quarenta cadei-
ras da instituição, concorda que o 
número de mulheres na Academia 
ainda é pouco, mas há um processo 
de mudança desse quadro. “Há mui-
tas poetisas de cordel que ainda não 
publicam seus folhetos. Os tempos 
passam, mas os valores precisam 
ser reafirmados a cada dia porque, 
mesmo atualmente, a mulher ainda 
sofre preconceitos e discriminação 
pelo simples fato de ser mulher. O 
seu saber é, muitas vezes, visto como 
especial, e não natural.” A afirmação 
da acadêmica resgata a condição das 
cordelistas até a década de 1970 – até 
aquela época, o comum era que as 
mulheres não escrevessem cordel, ou, 
quando o faziam, assinavam com 
nomes masculinos.

Para ilustrar o uso de nomes de 

LITERATURA

homens na produção das cordelis-
tas, a pesquisadora Doralice Alves 
de Queiroz conta o caso da histó-
rica poetisa Maria das Neves Batista 
Pimentel. “Em 1938 ela publica, sob 
o pseudônimo de Altino Alagoano, 
um cordel com o título O violino do 
diabo ou o valor da honestidade. Esse 
folheto pode ser o primeiro cordel 
feminino publicado no Brasil e o uso 
do pseudônimo foi a solução encon-
trada pela poetisa para vender seus 
folhetos. Em adicional, a cordelista 
utiliza um disfarce, uma máscara 
para obter a aceitação popular numa 
sociedade patriarcal.” Fortuitamente, 
as épocas mudaram, e como destaca 
a também acadêmica da ABLC Eri-
nalda Villenave, breve aquele passado 
será substituído. “Há poucas mulhe-
res no cordel em função desse pas-
sado, afinal, antes elas não podiam 

nem usar o nome próprio porque 
ninguém ia comprar. Mas como 
hoje ganhamos mais espaço, nós 
podemos falar mais, divulgar mais. 
Estamos chegando.” Neste progresso, 
a poeta Rosário Pinto destaca o peso 
das instituições para cordelistas com 
igualdade entre homens e mulheres. 

“A literatura de cordel desde seus 
primórdios é um reduto masculino. 
Mas este quadro está mudando com 
a criação de novas academias, asso-
ciações, sociedades que têm em seus 
quadros uma paridade de homens e 
mulheres, como é o caso da Associa-
ção de Cordelistas de Crato [Ceará] e 
da Sociedade dos Poetas de Barbalha 
[Ceará], cuja presidenta é a poetisa 
de cordel Lindicássia Nascimento, e 
da Academia de Cordel de Alagoas, 
também com grande número de 
mulheres.”
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À esquerda: membros da 
ABLC reunidos para plenária.

 Acima: cordelista Rosário 
Pinto na IV Feira do Cordel 

Brasileiro, em Fortaleza
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CORDEL NÃO É MÚSICA, MAS
JÁ NASCE PEDINDO PRA SER; 
MÚSICA NÃO É CORDEL, MAS 
MORRE PEDINDO PRA SER.
BETO BRITO, COMPOSITOR E CORDELISTA

CORDEL É MÚSICA
E EDUCAÇÃO

Historicamente, antes de os versos 
ganharem os folhetinhos de cordel, 
eles eram declamados pelos cantado-
res, repentistas ou trovadores, para 
divertimento popular. Essa herança 
musical ainda se faz presente nos 
versos atuais de cordel e ganham 
também produção de artistas reno-
mados, como é o caso do compositor 
e cordelista piauiense radicado na 
Paraíba, Beto Brito, também mem-
bro da ABLC. Quando perguntado 
sobre como o cordel transforma a 
música e vice-versa, o compositor 
explica que ambos são inseparáveis. 

“O cordel e a música se abraçam e 
se entrelaçam, como no verso, por-
tanto não dá para dizer quem chega 
primeiro. Cordel não é música, mas 
já nasce pedindo pra ser, música não 
é cordel, mas morre pedindo pra 
ser.” Nos álbuns Banzófias (2013), 
e Imbolê (2014), o músico mistura 
o cordel com outros gêneros tradi-
cionais como coco, ciranda, baião 
e xotes.

Popular, musical e atraente, a lite-
ratura de cordel está cada vez mais 
presente também na educação de 
jovens e adultos. Para o presidente 
da ABLC, Gonçalo Ferreira da Silva, 
o principal atrativo do gênero como 
instrumento de aprendizado é a pró-
pria música dos versos. “A musicali-
dade do cordel atrai a criança, facilita 
a aprendizagem, além de embevecer 
a própria localidade. É uma ferra-
menta mais fácil de se trabalhar, a 
união do útil ao agradável: a von-
tade de ler com a função pedagógica.” 
Para Beto Brito, essa facilidade de os 
alunos receberem a musicalidade do 
cordel pode ser explicada por dois 
motivos. “Em primeiro lugar, todo 
mundo gosta de rimar, de recitar 
um verso ou uma poesia, quem não 
o fez, com certeza já ouviu alguém 
fazê-lo e isso por si só provoca uma 

espécie de desejo insistente de fazê-lo 
também; em segundo lugar, a música 
brasileira e a nossa literatura estão 
recheadas de versos rimados – quer 
que sejam na estrutura do cordel ou 
não – então a rima já não é estra-
nha para ninguém, a estrutura do 
cordel sim, essa ainda precisa ser 
aprendida.” Uma vez que o aluno 
passe a exercitar as características 
do cordel, o compositor destaca que 
as possibilidades de texto mantêm 
a atração pelo gênero. “O que atrai 
os jovens para escrever o seu próprio 
cordel é que não há um único tema 
que não possa ser desenvolvido com 
a sua estrutura, do futebol à política, 
do humor à história, da natureza às 
metáforas, do amor à rebeldia, das 
mentiras às verdades, dos fatos atuais 
ao passado, da matemática à linguís-
tica e por aí vai.” 

Beto Brito, compositor  
e cordelista piauiense  
radicado na Paraíba.
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UM MUSEU 
DE GRANDES 
NOVIDADES
Artesanato chinês, moedas com mais de dois mil anos,
fósseis e minérios. O acervo do Museu Dom Avelar tem
vestígios que sincretizam a civilização mundial.

MUSEU
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POR VALÉRIA SOARES

FOTOS ANDRÉ GONÇALVES

O s registros de mais de dois mil anos de histó-
ria da civilização se encontram de diferentes 
formas no acervo do Museu Dom Avelar de 

Teresina. Um lugar que provoca um retorno no tempo 
e nos transporta a diversos lugares do globo, com arte 
popular de países como Austrália, Japão, China, Itália 
e Índia.

Os artefatos que despertam o interesse de arqueó-
logos, biólogos, historiadores e a curiosidade dos 
visitantes, permitem a aproximação entre beleza e o 
conhecimento. As mais de 20 mil peças organizadas 
no acervo causam a inquietação de saber como tudo 
veio parar no Piauí.

Para entender essa história é preciso voltar a 1989. 
O bairro Cristo Rei, localizado na zona sul da capi-
tal, foi uma região que recebeu o apoio da diocese de 
Teresina para se constituir. No ano de 1989 ganhou 
a Fundação Cultural Cristo Rei (FCCR). O local foi 
criado pelo jesuíta italiano Pedro Biondan Maione e 
pela piauiense Lygia de Souza Martins, com a missão 

de servir de espaço para que a comunidade pudesse ter 
acesso a formação social, cultural e espiritual.

Lygia Martins trabalhava pela comunidade do 
Cristo Rei por orientação do Dom Avelar Brandão 
Vilela, arcebispo na época. Ela conta que, quando 
buscou por um pároco na diocese, foi informada que 
há pouco menos de uma semana Teresina havia rece-
bido um jesuíta italiano que poderia servir no bairro. 

“Quando o padre Pedro chegou ele só sabia dizer obri-
gada em português, nada mais. Mas fez a primeira 
missa e todo mundo adorou”, resgata da memória a 
aposentada de 93 anos, sobre o primeiro contato do 
pároco com o bairro.

A missão do Padre ao chegar em Teresina era a de 
evangelizar, mas ao conhecer a vida das pessoas da 
região observou que, muito além da palavra bíblica, 
eles precisavam de formação educacional e cultural. 

“O povo do Cristo Rei era carente de tudo. Mas o que 
pensávamos eles estavam dispostos a ajudar”, conta 
Lygia, que atuou como a primeira coordenadora da 
fundação e foi precursora de todas as atividades do 
primeiro Centro de Cultura do bairro, o Amoipirá, 
nos anos de 1971. Nesse espaço eram oferecidos cursos 
de teatro, idiomas, fotografia e música para jovens e 
crianças. Anos depois, a FCCR congregou todas as 
atividades do centro cultural.
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Desde a criação da fundação o sonho de fazer um 
museu passou pela cabeça do padre Pedro. A comuni-
dade passou a procurar objetos que pudessem integrar 
o acervo. “Chegavam as mulheres com a pedrinha 
amarrada no xale. Chegava pedra de todo jeito aqui”, 
ri Lygia Martins, contando como surgiram os primei-
ros objetos designados para o Museu. “O padre Pedro 
vendo aquele interesse todo disse que tinha um acervo 
muito grande de moedas, selos e minérios na Itália e 
mandou buscar”, relata Lygia.

Com a chegada dos objetos, o museu começava a 
tomar forma e ter novidades. Muitas delas adquiridas 
nas viagens do pároco pelo mundo. “O padre era um 
homem de formação riquíssima. Criado na Europa 
teve acesso a muita cultura, conheceu muitos países na 
sua missão de evangelizar. Então, muitos amigos lhe 
davam objetos que hoje fazem parte do museu”, conta 
Mônica Mendes, atual diretora do Museu, enquanto 
apresenta o local.

As doações vieram de muitos lugares, como peças 
do artesanato chinês, arte sacra das igrejas europeias, 
pinturas feitas à mão em folhas de árvores da Índia e 
objetos de guerra da Austrália.

REINAUGURAÇÃO
DO MUSEU DOM AVELAR

O prédio que hoje abriga o acervo também foi cons-
truído com doações de familiares e amigos do padre, 
e com o esforço da comunidade. A primeira inaugu-
ração foi em 1990, e o prédio funcionou por muitos 
anos como espaço de formação com os cursos que já 

MUSEU

eram ofertados no Amoipirá. Com os recursos escas-
sos, passou um tempo fechado.

Em 2019 o prédio foi reinaugurado: a fundação 
foi escolhida pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional) para receber uma 
restauração em função do Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) firmado entre o órgão e a empresa 
Queiroz Galvão Energia, que em 2017 realizou esca-
vações para a instalação do Complexo Eólico Caldei-
rão Grande, atingindo negativamente um local com 
artefatos históricos.

Com a reforma, a FCCR recebeu novos espaços 
como reserva técnica, laboratório, biblioteca, lancho-
nete e reestruturação dos espaços já existentes. Parte 
do material encontrado na escavação de Caldeirão, 
hoje, faz parte do setor de arqueologia do Museu Dom 
Avelar. Peças como pedaços de azulejo e talheres da 
época do Brasil colonial, que se encontram junto ao 
acervo de animais fossilizados e vestígios encontrados 
de escavações no Piauí. Além desses, o espaço também 
conta com peças de zoologia e mineralogia.

A museóloga responsável por inventariar todo o 
acervo, Mariana Conalgo, fala que no Museu existe 
um universo de pesquisa muito rico para diversas 
áreas como biologia, geografia, história e arqueolo-
gia. “Aqui tem muita pesquisa para complementar as 
fichas com informações. Essa parte ficava toda com 
padre Pedro. Era ele que mexia no acervo, que fazia 
as pesquisas”, conta sobre o material que inventariou.

Ele, que tinha apreço à numismática, destinou sua 
coleção de 14 mil moedas para o acervo. A sala de 
numismática contém 2.700 moedas em exposição, de 
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diferentes nacionalidades, formas e valores 
históricos. Todas só não foram expostas por 
falta de mais espaço.

Assim como a numismática, o setor de 
Conquiologia, com conchas de diferentes 
partes dos oceanos Atlântico, Índico e Pací-
fico, chama atenção. O acervo tem amostras 
do Pacífico, da Índia, da Austrália e algumas 
peças do litoral nordestino.

“Tem muito material para ser estudado”, 
apresenta Mariana, carioca que reside no 
Piauí e já trabalha com museus há 14 anos.

Ela destaca que, pela abundância de 
peças do acervo, teve que criar um circuito 
de visitação onde os objetos de maior fami-
liaridade ficassem próximos. “Antes era tudo 
misturado, tinha muitos objetos no chão e 
eu disse que não dava pra expor tudo, vou 
colocar tudo que eu puder, mas preciso de 
uma organização”, conta rindo dos pedidos 
para não esquecer objetos importantes como 
a coleção de selos e discos que ainda falta 
ser catalogada e organizada. O pároco, que 
atualmente serve na casa de Saúde da Com-
panhia de Jesus, em Fortaleza, acompanha 
o trabalho da Fundação sempre que vem ao 
Piauí e com notícias pelo telefone.

A museóloga, que foi contratada pelo 
IPHAN para a reforma, hoje é voluntária da 
Fundação, assim como a atual diretora e o 
arqueólogo que contribui com o laborató-
rio de arqueologia e mineralogia. A FCCR é 

NO MUSEU EXISTE UM UNIVERSO
DE PESQUISA MUITO RICO
PARA DIVERSAS ÁREAS COMO
BIOLOGIA, GEOGRAFIA,
HISTÓRIA E ARQUEOLOGIA.

mantida com o voluntariado e um apoiador 
anônimo, amigo do padre, que financia o 
projeto de reforço escolar no local para as 
crianças do bairro. O projeto possui duas 
professoras e a Fundação duas colaborado-
ras. O valor arrecadado na visitação do local 
também custeia algumas despesas.

As dificuldades de tocar a FCCR são rela-
tadas pela diretora como uma adversidade 
que já é corriqueira nos projetos culturais do 
Piauí. Ela comenta que, conversando com o 
amigo do projeto e humorista João Cláudio 
Moreno, ele disse: “Trabalhar com cultura 
no Piauí é difícil, em Teresina é difícil e no 
bairro Cristo Rei é mais difícil ainda”, fala 
aos risos, ressaltando que para ela o desejo 
do Padre e de D. Lygia é maior que qualquer 
desafio. O Museu Dom Avelar pode ser uma 
prova do sonho que se sonha junto se torna 
realidade. 

ENDEREÇO
Rua Poeta 
Domingos 
Fonseca, 
1310 - Cristo Rei, 
Teresina-PI

VISITAÇÃO
Segunda a sexta,
de 9h às 17h,
e aos sábados
de 9h às 12h.
TAXA
R$ 4,00 (inteira)
R$ 2,00 (meia)
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EU SOU 
MUNDURUKU
Um dos maiores escritores da literatura indígena fala 
sobre como narrativas ancestrais podem contribuir 
para aproximar as culturas

INDÍGENA

POR VALÉRIA SOARES

FOTO/COLAGEM MAURÍCIO POKEMON

C abelo de índio, olhos de índio, mas a barriga não 
é tão de índio assim “para decepção das pessoas”, 
brinca Daniel Munduruku. Ele carrega, dos 

ancestrais, traços da fisionomia de um povo intitulado 
na sociedade como “índio”. Mas afirma que a palavra não 
diz o que ele é: diz sobre o que as pessoas acham que ele é.

De origem munduruku, o indígena busca contar a 
história de seu povo, numa tentativa de aproximação entre 
as culturas. A saída de sua aldeia em Belém, no Pará, foi 
marcada pela decisão de abrir mão da vida comunitária 
em sua cultura “para poder fazer frente, para poder estudar 
e me formar”, diz. Hoje, autor de 52 livros voltados para 
o público infanto-juvenil, é um dos maiores escritores da 
literatura indígena no Brasil, além de educador e contador 
de histórias.

Para chegar aos títulos acadêmicos e ter um traba-
lho reconhecido, conta que teve que percorrer todos os 
caminhos que o sistema diz que é preciso fazer. “Hoje 
sou ouvido, tenho reprodução naquilo que faço e escrevo, 
exatamente em função de ter entrado nesse sistema acadê-
mico, ter desenvolvido uma fala alicerçada, tanto de saber 
ancestral quanto no saber acadêmico”, pondera o doutor 
em Educação pela USP. 

Com sua literatura, tem intenção de exercer fun-
ção educativa. Lamenta que o Brasil tenha uma dívida 
histórica muito grande com os povos indígenas por ter 
grandes dificuldades em tratar sua aproximação com a 
sociedade brasileira, e por encará-los como uma espécie 
de atraso cultural. “Tenho buscado que essa aproxima-
ção seja possível, que a gente consiga apresentar para 
as crianças e os jovens uma cultura indígena que não é 
estranha, que não é esquisita, não é extraterrestre, mas, 
sobretudo, é uma cultura humana”, considera.

Os povos munduruku estão presentes em três estados 
do Brasil: Mato Grosso, Amazonas e Pará. Hoje, no país, 
existem 305 povos indígenas diferentes se comunicando 
em 274 línguas, segundo Daniel Munduruku. Sobre o 
pensamento de alguns setores da sociedade de que eles 
atrapalham o progresso do Brasil, ele afirma que isso 
vem da ideia de que “ser índio é estar no passado, é não 
estar no presente, é não ser contemporâneo”.

Ao contar histórias e escrever para crianças e jovens, 
entende que eles são mais abertos para conhecer e apren-
der sobre a cultura indígena que os adultos, que já tem 
uma visão estereotipada e preconceituosa. Suas primeiras 
obras surgiram das muitas perguntas que as crianças 
faziam sobre como era a vida dos indígenas na aldeia. 
Para ele, mostrar essa história a partir da visão do indí-
gena é muito importante para repercutir os saberes dos 
primeiros habitantes do país na sociedade.
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A ÚLTIMA FRONTEIRA
A SER CONQUISTADA

O trabalho de Munduruku na literatura repre-
senta também a luta dos povos indígenas pelo 
seu lugar de fala. Para ele, a história contada 
pelo “homem branco” deixou para os povos 
indígenas os rodapés dos livros. “Foi criada uma 
visão romantizada das populações, criou-se uma 
imagem que foi sendo reproduzida e atravessou 
o tempo de forma equivocada”, diz. “O índio 
comemorado no dia 19 de abril é uma festa para 
o folclore”.

Munduruku argumenta que os discursos 
criados pelas elites portuguesas que coman-
davam o país sempre foram mais potentes, e 
acabaram convencendo a sociedade de que as 
populações indígenas são atrasadas. “Um puro 
equívoco, não do povo brasileiro, mas daquelas 
elites que sempre quiseram comandar”, condena.

Quase 520 anos depois os povos indígenas 
ainda travam lutas por territórios e direitos. “Os 
povos indígenas estão sendo perseguidos, mas-
sacrados, às vezes fisicamente, às vezes moral-
mente e às vezes territorialmente, como é o 
caso das invasões, das políticas que estão sendo 
desenvolvidas para permitir a exploração mine-
ral em terra indígena. A mais recente é a que 
permite o plantio de cana-de-açúcar na Amazô-
nia”, conta. Ele diz que, desde o começo de 2019, 
quando o governo de extrema-direita assumiu, 
passou-se a defender que as terras indígenas são 
a última fronteira a ser conquistada. “Isso vem 
acontecendo desde os anos 1960, quando os 
militares assumiram e quiseram fazer com que 
os indígenas deixassem de existir, e não conse-
guiram; mas agora, com a mesma vitalidade 
suja de governo, querem colocar em prática o 
que as polícias militares não conseguiram nos 
anos 1960 e 1970”, menciona. Ainda afirma que 
existe essa proposta porque os indígenas repre-
sentam “a última reserva moral que o Brasil 
ainda possui, e que faz enfrentamento”. As his-
tórias contadas na literatura indígena são hoje, 
para o escritor, uma das melhores formas de 
aproximar as culturas e a diversidade de povos.

E para que todos os brasileiros possam ser 
vistos de forma igual, apesar de suas diferenças. 
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Karim Aïnouz e Bárbara Santos, a partir 
do filme A Vida Invisível, falam sobre 
cinema, mulheres, vida pessoal e Brasil.

BRASIL

QUEM PARTICIPOU 
DESTA ENTREVISTA:

André Gonçalves

Samária Andrade

Wellington Soares 
Douglas Machado

COMO
UMA FACA
NO TEU
CORAÇÃO
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EDIÇÃO SAMÁRIA ANDRADE

FOTOS MAURÍCIO POKEMON

No bate-papo após a sessão do filme, a atriz Bárbara Santos interrompe as questões da plateia para apontar: 
cinco homens fizeram perguntas em sequência. Ela agora queria ouvir uma voz de mulher.

Bárbara faz a personagem Filomena em A Vida Invisível. Ela estava nos Cinemas Teresina, na capital 
do Piauí, ao lado de Karim Aïnouz, diretor do filme, participando do circuito de exibição e divulgação do longa 
que venceu a mostra Um Certo Olhar, no Festival de Cannes (2019) – feito inédito para o cinema brasileiro – e 
foi indicado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil no Oscar 2020 na categoria melhor 
filme internacional, não ficando entre os finalistas.

Em todas as atividades de divulgação do filme Karim faz questão da presença de alguma colega mulher. 
Aliás, as mulheres são protagonistas desde o início desse projeto: o filme é baseado no romance A Vida Invisível 
de Eurídice Gusmão, de Martha Batalha, e roteirizado, além de Karim, por Inés Bortagaray e Murilo Hauser. 

“É uma história sobre as armadilhas do patriarcado, que atravessa e violenta a vida das mulheres desde tempos 
imemoriais e, portanto, é também um filme sobre ser homem”, escreveu a crítica de cinema Viviane Pistache 
(Portal Geledés).

Filho de uma brasileira e um argelino, Karim Aïnouz nasceu em Fortaleza, no Ceará, e deixou a cidade aos 
17 anos para estudar arquitetura na Universidade de Brasília (UnB). Criado pela mãe e pela avó – o pai voltou à 
terra natal logo após seu nascimento -, ele acredita que tenha legitimidade para falar de questões femininas. O 
diretor assina também filmes como O Céu de Suely (seu primeiro longa), Madame Satã, Praia do Futuro e Viajo 
Porque Preciso, Volto Porque Te Amo (este em parceria com Marcelo Gomes). Karim está sempre em contato com 
Fortaleza, mas já vive há mais de 10 anos em Berlim – depois de ter passado por São Paulo, Paris e Nova York 
-, onde conheceu Bárbara, que também tem esse tempo na capital da Alemanha.

Socióloga, poeta, ativista, Bárbara Santos é uma das idealizadoras e difusoras do Teatro das Oprimidas, 
concebido a partir de técnicas do Teatro do Oprimido, método do dramaturgo Augusto Boal, que prioriza a 
discussão da estrutura social nas encenações na busca de revelar mecanismos de opressão do sistema patriarcal. 
A atriz viaja o mundo discutindo o método e ministrando oficinas para mulheres em situação de vulnerabilidade, 
como presidiárias.

Naquela sessão de debate em Teresina, instigadas por Bárbara, as mulheres começaram a fazer perguntas. 
“As perguntas de vocês, homens, estavam ótimas”, disse a atriz, “mas se a gente não observar, são situações assim, 
reproduzidas aos montes no cotidiano, que vão inibindo e calando as mulheres”.

A depender de Bárbara e Karim, as mulheres estarão menos invisíveis.
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REVESTRÉS A Vida Invisível se passa 
nos anos 1950 no Rio de Janeiro. 
De lá para cá ocorreram grandes 
mudanças nos comportamentos, 
como as provocadas pelo uso da 
pílula anticoncepcional e a revolu-
ção sexual. Mesmo assim, questões 
fundamentais de repressão à mulher 
continuam presentes. Que paralelo é 
possível fazer entre a história repre-
sentada no filme e hoje, quase 70 
anos depois?

KARIM Teve muitas conquistas 
em relação ao lugar da mulher no 
mundo, na sociedade, no Brasil. As 
mulheres avançaram muito, lutaram 
por um lugar menos oprimido e de 
mais protagonismo. Mas eu acho 
que os homens mudaram muito 
pouco, e ainda são muito parecidos 
com os homens que a gente vê no 
filme.

REVESTRÉS E a que se pode atribuir 
o fato de os homens pouco terem 
avançado em seus comportamentos?

KARIM É muito difícil deixar uma 
posição de poder voluntariamente. 
Acho que você tem que ser interpe-
lado. Espero que o filme faça isso 
um pouco, provoque as pessoas 
a se perguntarem: por que conti-
nuar uma relação que está fazendo 
tão mal? – que é um pouco o que 

BRASIL

acontece, principalmente com o per-
sonagem da Eurídice.

BÁRBARA É uma questão de poder 
e privilégio, né? O patriarcado pro-
mete aos homens uma situação de 
privilégio, que muitas vezes não 
se cumpre, e que também engana 
os homens. A grande maioria não 
recebe poder algum, que fica restrito 
aos patriarcas principais e aos capi-
talistas. O homem comum precisa 
então de um lugar pra exercer poder: 
a mulher, a família, a casa, e também 
o cachorro, o gato. Há um pânico 
de perda de um privilégio que, pra 
maioria dos homens, só existe sim-
bolicamente. E todas às vezes que o 
feminismo e as mulheres avançam, 
o retrocesso contra elas é violento. 
Por exemplo, a sociedade alemã dos 
anos 1920, 1930, era muito aberta 
em relação à sexualidade, à vida coti-
diana, e aí vem o nazismo. Agora, no 
Brasil, as mulheres experimentavam 
um avanço, ocupavam espaços, e 
o que acontece? A defesa da famí-
lia, bons costumes. O patriarcado 
sempre evoca esses símbolos. “Bela, 
recatada e do lar!” (título de matéria 
da revista Veja sobre Marcela Temer, 
casada com Michel Temer). Pô, mais 
anos 1950 do que isso?! Então é o 
homem tentando retomar o seu lugar 
de privilégio.

REVESTRÉS Vocês consideram A Vida 
Invisível um filme pessimista sobre 
a vida?

BÁRBARA Eu acho um filme rea-
lista. Pra qualquer mudança a gente 
precisa reconhecer em que situação 
está. Então acho que o filme traz 
uma chance – especialmente para os 
homens – de reconhecerem o mal da 
masculinidade tóxica.

REVESTRÉS Nos compromissos de 
divulgação, você, Karim, faz questão 
de andar acompanhado por alguma 
mulher que tenha participado do 
filme. Vocês também promoveram 
campanha nas redes sociais com 
mulheres que teriam ficado invisibi-
lizadas. Vocês esperam que o filme 
provoque algo além de se assistir a 
uma história no cinema?

KARIM Eu queria fazer uma sessão 
assim, “homem não paga” (risos). 
Os exibidores não iam gostar, mas 
acho que o filme é um terreno fér-
til pra lançar questões que, de fato, 
são urgentes. A gente também está 
fazendo uma série de entrevistas e 
quer muito publicar: são entrevistas 
com senhoras que têm entre 80 e 90 
anos, que deram base para a cena da 
noite de núpcias de Eurídice. É “só” 
um filme, mas um filme também 
tem a capacidade de gerar ressonân-
cias importantes.

BÁRBARA O filme é provocativo. Se 
os homens assistem com alguma 
abertura, alguma ficha vai cair. 
Especialmente porque eles estão 
convidados para assistir a um filme 
do feminino, da sororidade, das 
mulheres, e, quando vão ao cinema, 
se confrontam com um espelho. 
Eles podem reconhecer que aquele 
homem na tela não é muito diferente 
dele, foi educado como ele e ambos 
têm atitudes muito iguais. Isso dá a 

O HOMEM COMUM PRECISA 
DE UM LUGAR PRA EXERCER PODER:

 A MULHER, A FAMÍLIA, A CASA, 
E TAMBÉM O CACHORRO, O GATO. 

BÁRBARA SANTOS
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chance de dizer: poxa, quem sou eu, 
que sistema é esse, por que eu sigo 
alimentando isso? A gente testemu-
nha alguns homens que ficam inco-
modados, tocados. Não é um filme 
catártico, você não sai aliviado, sai 
carregando um incômodo.

REVESTRÉS Os dois principais per-
sonagens masculinos: o pai (inter-
pretado por António Fonseca) e 
o marido de Eurídice (vivido por 
Gregório Duvivier), embora dife-
rentes, têm pontos de contato. O 
marido, Antenor, é um personagem 
sempre no limite de tornar-se ridí-
culo, embora nunca caia na piada 
abertamente. A escolha de Duvivier, 
um comediante, para este papel, foi 
proposital?

KARIM Foi proposital. Eu sem-
pre penso em elenco como corpos, 
então na hora que eu entendi que 
a Eurídice ia ser uma mulher alta, 
um pouco curvada, era muito 
importante que tivesse um marido 
que fosse menor que ela, e o Gre-
gório é mais baixo. E, pra mim, um 
comediante era importante, não no 
sentido de fazer comédia, mas que 
o espírito da comédia, de alguma 
maneira, contaminasse aquele per-
sonagem. Ele é um bobo, um cara 
desprezível. É engraçado, mas tá 
o tempo inteiro querendo exercer 
poder dentro da arena familiar. Ele 
tinha que ser um pouco patético e 
quase uma criança – tem uma coisa 
infantil na relação dele com a mulher. 
A gente fez alguns testes com outros 
atores e o personagem não ficava de 
pé, era tão bruto que parecia uma 
caricatura de si mesmo. Acho que o 
Gregório cria um subtexto pra esse 
personagem que, apesar de ser engra-
çado, está o tempo inteiro sendo 
violento com a mulher. Já o perso-
nagem do pai eu queria muito que 

fosse um homem que falasse pouco 
e murmurasse muito, e o António é 
um ator sublime. Ele traz algo pro 
personagem que é muito pesado, 
mas, ao mesmo tempo, com afeto. 
O mais difícil era que a gente não 
só vilanizasse os homens, era muito 
importante construir esses persona-
gens de maneira complexa.

BÁRBARA E é interessante como esses 
homens criam uma rede de apoio 
mútuo – o pai, o marido, o médico 
–, que não aparece muito, mas que 
é fundamental pra guiar os rumos 
da trama.

REVESTRÉS Que relação é possível 
estabeler entre a personagem Suely, 
de O céu de Suely, e as mulheres de 
A vida invisível? (Em O Céu de Suely, 
Hermila é uma jovem de 21 anos, da 
pequena cidade de Iguatu, Ceará. 
Grávida, tenta a vida em São Paulo 
com o namorado. Meses depois volta 
à cidade natal e o namorado, pai da 
criança, a abandona. A jovem resolve 
fugir, agora para o Rio Grande do 
Sul, e, para ter dinheiro para a via-
gem, adota o pseudônimo de Suely e 
anuncia rifar o próprio corpo).

KARIM A minha mãe me criou sozi-
nha, com minha avó. Meu pai foi 
fumar um cigarro e nunca voltou, 
não disse quando ia voltar e não 
voltou. E teve um a hora da minha 
vida que eu via que a minha mãe, 
que sempre gostou muito de mim, 
também queria poder ir embora. 
Ela começou a viajar a trabalho, às 
vezes um mês, depois três, e teve 
um momento que eu fui ficando 
com muita raiva dela, porque ela 
se ausentava. Ela trabalhou muito 
tempo na França, fazendo pesquisa. 
E quando eu cresci, comecei a pen-
sar: por que fiz isso com a minha 
mãe, entendeu? Coitada, por que 
ela não tinha o direito de fazer isso? 

Não são decisões racionais que a 
gente toma. O Céu de Suely começa 
com essa vontade de pensar o lugar 
da mulher como um contracampo 
do lugar que ela normalmente ocupa: 
por que aquela mulher não tem o 
direito de emigrar pra Porto Alegre? 
Quando o filme foi exibido nos Esta-
dos Unidos me diziam: isso é muito 
cruel, uma mãe jamais faria isso. Pri-
meiro: isso é muito preconceituoso; 
segundo: ela tá indo pra Porto Alegre, 
mas pode voltar, ela manda dinheiro, 
vai mandar buscar o filho, e deixa 
o filho dentro de um lar de mulhe-
res, com avó e tia. Então O Céu de 
Suely é um pouco o contrário de A 
Vida Invisível. Porque Suely é uma 
personagem que sonha com o porvir, 
que diz “qual a passagem pro lugar 
mais longe possível?”. Me interessava 
falar de um personagem feminino 
que sonhasse com o futuro que não 
lhe foi permitido ter. Já em A Vida 
Invisível é muito mais uma espécie de 
anatomia dos efeitos cruéis de uma 
sociedade patriarcal para mulheres 
e homens. O Céu de Suely é sobre o 
futuro ou sobre um possível futuro 
sonhado, e A Vida Invisível é sobre 
o passado.

REVESTRÉS O personagem da Filo-
mena ganha protagonismo e se 
modifica: de um jeito até seco, duro, 
ela ganha outro contorno, servindo 
de acolhimento entre as duas irmãs 
perdidas, quase a voz da consciên-
cia de Guida – digamos. Como foi 
pra você, Bárbara, construir essa 
personagem?

BÁRBARA Antes de começar a fazer 
conversamos e ensaiamos muito. Eu 
tinha uma preocupação com que 
lugar teria essa mulher negra, pobre, 
nesse filme de classe média branca. A 
gente falou, por exemplo, sobre que 
profissão Filomena teria, qual a sua 
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religião. Eu tentei cuidar pra que ela 
não ficasse uma caricatura: a mulher 
negra, que era empregada doméstica, 
que vai ajudar a mulher branca. O 
que tentei fazer foi me inspirar em 
mulheres que conheço. Trabalhei na 
penitenciária por muito tempo, com 
aulas de teatro, e conheci mulheres 
que gingaram, enganaram o sistema. 
Mesmo que fossem presas, eram 
pessoas que não aceitaram o lugar 
que se tinha pra elas. Eu acho que 
a Filomena é capoeira. A realidade 
se coloca e ela vai encontrar manei-
ras – seja pela rasteira, pelo salto, às 
vezes furando o bloqueio – de lidar 
com essa realidade. Ela sabe que não 
tem saída fácil, mas vai driblar o sis-
tema. Acho sensacional pensar que 
a Filó é a única mulher que poderia 
garantir para Guida uma experiência 
de liberdade. Porque, com todas as 
dificuldades, ela era um exemplo da 
experiência de liberdade, e ela dribla 

o sistema até na hora de morrer. Ela 
saca: “Pô, eu não vou deixar essa casa 
para o Estado, vou deixar pra Guida”. 
E também tem ali uma consciência 
de que aquilo só vai funcionar por-
que a Guida é branca. Se fosse uma 
mulher negra não ia funcionar, por-
que a mulher negra é sempre suspeita. 
Então tem ali também um dado que 
talvez não esteja tão explicitado, mas 
que é importante.

REVESTRÉS Na divulgação, A Vida 
Invisível é citado como “melo-
drama tropical”. Você, Karim, 
disse em entrevistas que queria 
fazer um melodrama que chegasse 
ao público das novelas. Acha que 
conseguiu?

KARIM Quando comecei a fazer 
cinema era quase como se escrevesse 
um diário, um ato muito íntimo, não 
era pra dividir com ninguém. Claro 
que quando você começa a fazer 

cinema de longa metragem não faz 
sentido fazer filme pra não ser visto. 
Na indústria do cinema brasileiro as 
pessoas são colocadas de um lado 
como autores, filmes fechados, e de 
outro como filmes comerciais, aber-
tos. E eu sempre estava na lista dos 
filmes fechados, e dizia, mas gente, 
por quê? (risos). Isso é uma malu-
quice, todo filme é aberto. Pra mim 
cinema comercial é um cinema que 
você entende, que se comunica, que 
pode ter uma vida própria. E eu 
achava que podia fazer um filme 
que se comunicasse com o público, 
que fosse extremamente popular, e 
que continuasse sendo meu, de ter a 
minha caligrafia ali. Então eu queria 
um pouco implodir essas diferenças 
que, na verdade, só nos enfraquecem. 
O folhetim é algo muito familiar ao 
público brasileiro. Ao mesmo tempo 
eu achava que a novela, da maneira 
como é feita, com 48 cenas por dia, 
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num ambiente com três câmeras, que 
vem do programa de auditório, era 
também diferente do que eu que-
ria. Mas me interessava a chave do 
melodrama que existe na novela. Por 
fim, me interessava também, desde 
o golpe contra Dilma, que o cinema 
tivesse mais contundência, que a 
gente produzisse bons filmes que 
questionem ou critiquem ou pro-
voquem a realidade. Esse filme vem 
muito nesse sentido: uma vontade de 
ser uma faca no teu coração, de ser 
uma lança no teu peito, que faça com 
que você questione, e possa ser visto 
por muita gente. Foi uma estratégia 
de dizer: é assim que vocês gostam 
de audiovisual, pois tá aqui algo que 
vocês gostam, falando de um tema 
absolutamente relevante.

REVESTRÉS A participação da Fer-
nanda Montenegro coincide com 
o ataque que ela sofreu de Roberto 
Alvim, à época diretor da Funarte, e 
que causou grande comoção no meio 
artístico, até pela grande representa-
tividade que a atriz tem. Como vocês 
perceberam esses ataques? (Fernanda 
Montenegro havia sido entrevistada 
e foi capa da revista Quatro cinco um, 
retratada como prestes a ser quei-
mada em uma fogueira com livros, 
numa referência aos casos de cen-
sura do governo Bolsonaro. Alvim 
a chamou de sórdida, que tomava 
atitudes mentirosas e canalhas. Três 
meses depois, já promovido a Secre-
tário Nacional de Cultura, ele foi 
demitido, após publicar um vídeo 
em que copiava a estética e trechos 
de discurso do nazista Joseph Goe-
bbels, ministro da Propaganda de 
Adolf Hitler).

KARIM Eu acho que Fernanda res-
pondeu essa ofensa de um modo 
muito inteligente. Ela disse: “Pre-
sidente da Funarte?! Eu nunca ouvi 

falar dessa pessoa. E essa pessoa 
agrediu alguém que não sou, por-
que o que ele diz não tem nada a ver 
comigo”. Então, na verdade ela diz 

“quem é essa pessoa? Ele não deveria 
ter nenhum lugar na arena pública”. 
É claro que ela ficou profundamente 
afetada, mas acho que deu uma res-
posta inteligente.

BÁRBARA A gente também tem 
que pensar que esse governo tenta 
personificar questões, e a gente não 
pode deixar isso acontecer. É claro 
que tem pessoas que são institui-
ções, mas as questões não podem 
ser individualizadas. Por exemplo: a 
prisão de Lula não é sobre Lula, é 
sobre nós, sobre o direito à justiça, 
a julgamento, a provas. Então não é 
sobre Fernanda Montenegro, é sobre 
nós, sobre um momento histórico, 
um modo de pensar, uma posição 
política e cultural.

REVESTRÉS Vocês vivem em trânsito 
entre Brasil e Alemanha e convivem 
com o cinema nos dois países. Nos 
últimos 15 anos as políticas públi-
cas do audiovisual fortaleceram a 
produção nacional e o que se colhe 
hoje é resultado de um trabalho que 
começou muito antes. Como vocês 
percebem o cinema brasileiro hoje 
e como observam a percepção desse 
cinema brasileiro no exterior?

BÁRBARA O que vejo fora do Brasil 
é que as pessoas têm uma percepção 
que o Brasil não tem de si. As pessoas 
têm uma admiração muito grande, 
consideram que o Brasil produz 
coisas incríveis, filmes interessan-
tes, cada vez melhores. Mas, assim 
como as políticas públicas inclusivas, 
que lá fora geram um encantamento, 
surpresa ou admiração, aqui dentro 
enfrentam toda uma campanha con-
tra: é campanha contra a Lei Roua-
net, contra o Bolsa Família... Como 

é que isso pode ganhar tanta vida?! 
Internamente as pessoas tem uma 
visão construída, em parte, pelos 
meios de comunicação, que não cor-
responde em nada ao olhar externo! 
O que se vê de fora é tão admirável! 
Todas as políticas públicas para o 
audiovisual são reconhecidas por-
que os resultados são muito óbvios, e 
não só para produções enormes, que 
estão nos festivais, mas também para 
curta metragens e outros formatos.

KARIM Eu concordo completamente 
com a Bárbara. Com exceção de Ber-
lim, a gente ganhou prêmio em todos 
os festivais. Fora do Brasil existe uma 
grande admiração por nossos pro-
dutos audiovisuais, que são fruto de 
investimentos públicos, e aqui den-
tro fico impressionado com os núme-
ros do cinema brasileiro: por que tão 
pouca gente vai ver? Não é porque 
os filmes são ruins. Acho que é por-
que há, de fato, uma certa falta de 
crença numa produção audiovisual 
autóctone. E existem estratégias para 
que a gente não ocupe espaço. Hoje, 
aqui, a gente tá dentro de uma sala 
de cinema num shopping (Cinemas 
Teresina/Teresina Shopping), mas 
é uma absoluta exceção! A gente 
fala muito pouco da disseminação 
do audiovisual do Brasil e isso dá 
margem pra que esse campo tóxico, 
que está no poder, fique acusando a 
gente de coisas absolutamente injus-
tas. O que aconteceu com o prêmio 
que a gente ganhou em Cannes? 
De um lado eu senti que a gente 
tinha ganhado a taça Jules Rimet 
(antiga Copa do Mundo de futebol) 
tamanha a alegria! E, pro Governo 
Federal, é como se nada tivesse acon-
tecido, não teve nenhuma relevân-
cia (fala com ênfase). Não é nem 
surpreendente, mas acho que é de 
uma burrice típica de quem está no 
Governo Federal, porque eles nem 
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precisavam fazer nada, era só dizer 
“que legal, o Brasil ganhou”. O que 
teve de comoção com relação a esse 
prêmio fora do Brasil é lindo! E 
dentro, numa esfera institucional, a 
gente foi absolutamente ignorado. E 
tem um logotipo do Governo que 
diz: “Brasil, pátria amada”. “Pátria 
amada” de quem?! Porque não há 
nada de menos patriótico do que o 
que aconteceu.

REVESTRÉS Como escolas, professo-
res e formadores de opinião podem 
contribuir com essa disseminação do 
cinema brasileiro?

KARIM Um filme de estúdio ameri-
cano que custa um milhão de reais, 
por exemplo, tem um orçamento de 
publicidade que é no mínimo o dobro 
disso. Ou seja: os filmes americanos 
são comunicados, você sabe que eles 
existem, todo mundo sabia que tava 
passando Coringa, não porque é um 
bom filme – ele também é -, mas 
porque ele se comunicou, você ouviu 
na rua, viu no shopping, ouviu no 
rádio. Nos Estados Unidos, existe um 
esforço muito grande de dissemina-
ção de uma produção audiovisual e 
parece que a gente ainda não enten-
deu isso. O distribuidor de A Vida 
Invisível me perguntou: “Quanto você 
acha que o filme vai fazer?”; e eu disse: 

“De 500 mil a um milhão. Você acha 
que eu estou doido?”; e responderam: 

“Eu acho que você está doido”. É quase 
como se a gente fosse natimorto, 
entendeu? Porque, na largada, a gente 
já não tem direito. Acho que a gente 
tem uma função cívica de dissemi-
nar o cinema brasileiro e todo mundo 
pode ajudar. Mas acontece um negó-
cio muito louco: esse era o filme bra-
sileiro indicado ao Oscar e eu não 
via ninguém da nossa classe fazendo 
campanha pro nosso filme! Que pro-
dutor você viu fazendo campanha 
pro filme? Você viu algum? Eu não 
vi. Ou seja: não é só no âmbito do 
Governo Federal, é na própria classe! 
Então têm duas coisas objetivas que a 
gente pode fazer: enquanto professor, 
ator público, acho que realmente a 
gente tem que disseminar o cinema 
brasileiro. E hoje a gente pode fazer 
isso sem dinheiro. A outra coisa é 
que tem que ter dinheiro pra divul-
gação. A gente tem que entender que 
parte da visibilidade que o cinema 
americano alcança não é porque ele é 
bom ou ruim, é porque a gente sabe 
que ele existe. Quando você sai de 
casa pra ver um filme, sem ter lido 
nenhuma crítica, já sabe que os fil-
mes americanos existem, porque eles 
são comunicados exaustivamente.

REVESTRÉS Mesmo com toda essa 
estrutura que o cinema americano 
possui, Woody Allen, em entrevista 
ao jornal El País, reclamou que 
existe uma diferença grande entre o 
que o cineasta pensa e o que conse-
gue realizar e apresentar ao público, 
porque raramente se tem recursos 
suficientes, ou o ator que se deseja, 
etc. E ele está no centro da produ-
ção mundial de cinema. Pra vocês, 
como essa colocação reverbera?

KARIM Olha, eu nasci numa famí-
lia que, quando eu comecei a foto-
grafar, ainda pequeno, minha mãe 
disse: “Pode parar. É muito caro 
revelar. 36 poses é coisa de rico!”. 
Então, quando ligo uma câmera, me 
sinto um privilegiado. Fazer cinema 
é um privilégio e isso tem que ser 
vivido com muita responsabilidade. 
Custa muito dinheiro o que a gente 
faz, entendeu? A possibilidade de 
fazer de maneira profissional e de 
eu pagar meu aluguel com isso é 
um privilégio. Eu acordo de manhã 
e falo “obrigado” – não falo senhor 
porque não acredito em Deus, mas 
falo “obrigado, universo”. É tanto 
privilégio que eu me pergunto: será 
que o mundo precisa disso? Será que 
eu devia fazer outra coisa? Venho 
de um local onde nunca pensei que 
eu pudesse pagar contas fazendo 
cinema, então fazer disso a minha 
atividade profissional é um luxo, 
entende? Essa fala do Woody Allen 
é um absurdo, é coisa de menino 
mimado!

BÁRBAR A De menino branco 
mimado. Eu acho que a gente tem 
que se perguntar: o que a gente 
quer fazer? Quanto a gente tem 
pra fazer o que quer? Esse é o meu 
método. E pra mim o melhor lugar 
do mundo é aqui e agora. Então, 
vambora! 

EU ACHAVA QUE PODIA FAZER 
UM FILME QUE SE COMUNICASSE 

COM O PÚBLICO, QUE FOSSE 
POPULAR, E CONTINUASSE TENDO 

A MINHA CALIGRAFIA ALI. 
KARIM AINOUZ
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ABACAXI
COM
TEMPERO
Sal, pimenta, limão, mel, chocolate,
leite condensado. Vendedores
criam receitas e incrementam
a venda de abacaxis.

GASTRONOMIA

POR VALÉRIA SOARES

FOTO/COLAGEM MAURÍCIO POKEMON

–C omo vai querer? – pergunta o vendedor.
– Com tudo que tenho direito – responde 

a cliente, à espera do abacaxi temperado.
Essa é uma das respostas que Lídio Filho, 55 anos, 

mais escuta no ponto de venda de abacaxi temperado que 
mantém há 18 anos na avenida Raul Lopes, em Teresina. 
Ele é considerado o primeiro vendedor da iguaria na 
capital, e se autointitula “o rei do abacaxi temperado”. 

“Quando cheguei aqui era tudo mato”, comenta sobre ter 
testemunhado as muitas transformações em uma das vias 
mais movimentadas da capital do Piauí.

Das 16h às 21h, as pessoas que transitam nos 2 quilô-
metros de pista de cooper e ciclofaixa da avenida, param 
para se refrescar e bater um papo no quiosque de Lídio. 
É lá que quatro amigas de caminhada têm hora marcada 
há dois anos, sempre no fim da tarde. Glacilda Cordeiro, 
Flaviana Gouveia, Marlene Bauduino e Joyce Holanda 
são clientes de carteirinha do abacaxi temperado, mesmo 
quando não podem se exercitar.

O rei do abacaxi temperado começou com vendas 
de água, coco gelado e só depois ofereceu o abacaxi e 
foi testando ingredientes: sal, limão, pimenta. Com o 
tempo, os clientes apresentavam sugestões e hoje já são 

10 sabores diferentes para o abacaxi, de cobertura de 
chocolate a mel. Tem para quem gosta da fruta bem 
doce, como para quem prefere saborear um mais aze-
dinho. “Abacaxi do jeito do meu, não tem igual”, faz 
propaganda o vendedor, que conta importar os abacaxis 
do Maranhão e da Paraíba, garantindo que já atraiu 
clientes de todo o Brasil. Com o olho arregalado de 
quem pede atenção, ele diz: “Até o Lula, a Dilma e o 
(Wesley) Safadão já comeram meu abacaxi”. Todo o mar-
keting do vendedor é feito boca a boca, por quem prova e 
aprova o seu tempero. Quando digo que vi o nome dele 
na internet, cheio de vaidade, me pergunta: “Só tinha 
o meu nome ou viu de mais alguém lá?” Vira-se para o 
ajudante e comenta radiante: “Tá vendo aí onde eu já 
tô? Na internet”.
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TÁ VENDO AÍ ONDE
EU JÁ TÔ? NA INTERNET!
LÍDIO, AUTOINTITULADO
O REI DO ABACAXI TEMPERADO

O ABACAXI QUE A VIDA
ENSINOU A TEMPERAR

Bruna Avelino, 23 anos, encontrou no abacaxi uma 
saída para o desemprego. Com um ano fora do mer-
cado de trabalho e um filho para criar, teve que descas-
car o abacaxi para vender. Conseguiu espaço no lugar 
mais disputados da cidade: a ponte Estaiada. Bruna 
já não pensa em ter um emprego formal e chamou a 
mãe, Cleide, para colocar um ponto próximo a ela.

Luís Borges, 55 anos, é um dos vendedores mais 
antigos no entorno da ponte. Ele começou com o 
ponto de venda assim que a ponte foi inaugurada, 
há 10 anos. “Na época, as pessoas faziam fila aqui 
para subir nesse mirante”, diz Borges, que já chegou 
a vender 1.200 abacaxis em uma semana. Quando o 
complexo turístico ficou interditado por três anos, as 
vendas caíram para 300 por semana. No local não são 
permitidos novos ambulantes, por se tratar de área de 
preservação ambiental e espaço para eventos. Segundo 
a Superintendência de Desenvolvimento Urbano (SDU 
Leste), somente quiosques já licenciados e a banca de 
revistas são autorizados vender.

Na avenida Raul Lopes, entre o shopping Riverside 
e a Ponte da Primavera, são sete pontos de venda de 
abacaxi que funcionam de domingo a domingo e com 
preço tabelado: R$ 5,00.

Dona Lourdes – a Lurdinha-, 53 anos, que já está 
na avenida há 12 anos, em frente ao Parque Potyca-
bana, conta que já tentou vender laranja temperada 
a R$1,00, mas os clientes preferem o abacaxi. “Eu 
aprendi a preparar sozinha. Me cortava muito, sofri, 
mas aprendi. Porque barraqueiro não ensina ninguém, 
bebê”. Ela comenta que não sabe quem criou o abacaxi 
temperado, mas quem o fez é um artista.

Aquela cliente de Lídio, que disse que queria o 
abacaxi com tudo o que tinha direito, o recebeu com 
sal, pimenta, limão, mel e leite condensado, e garantiu: 

“melhor que esse, só outro”. 
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PEIXE VORAZ
POR LEO GALVÃO
@galvaoleo

Otávio Almeida, desde muito cedo, foi reconhecido 
pelo talento à frente das câmeras. Sempre com 
olhar apurado e boas referências, o fotógrafo 

piauiense ganhou o mundo. E foi parar na Escola Interna-
cional de Cinema e Televisão (EICTV), em Cuba, onde se tor-
nou especialista em direção de documentários e idealizou 
La Travesía. O filme conta a história de um homem solitário 
que empreende travessia por uma represa na Sierra Maestra, lugar de 
origem da revolução cubana. “Somos guiados em uma viagem nessa 
paisagem árida. Pouco a pouco traçamos a cartografia de um corpo 
que, a cada movimento, se dilui e se transforma em parte desse lugar”, 
declara o diretor. A natureza é dominante e o filme, em preto e branco, 
se desenrola sem diálogos mas é apoiado por uma trilha sonora expres-
siva. A primeira exibição foi no Festival Internacional de Documentário 
de Amsterdam, maior festival de documentários do mundo. ASSISTA: 
facebook.com/filmlatravesia.

TRAVESSIAS
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* ADRIANA MARTO (@ADRIANAMARTO) É NOSSA CONVIDADA PARA ESSA EDIÇÃO. CONHEÇA E INCENTIVE O TRABALHO DA ARTISTA.

Músico e compositor, Flavio Stambowsky (@
fstambowsky) anda escrevendo bela história na 
música popular brasileira com o recente álbum 

solo Areia Cinza. Tocando em dez estados brasileiros, o 
disco vem com três faixas com o gênio Toninho Horta e 
um dueto com o eterno Paulo Ricardo na música “Feira 
Moderna”, que arrancou elogios de Beto Guedes. E não 
para por aqui. Flavio entra em estúdio para gravar seu 
próximo single, Nas Dunas, com produção musical de 
Rubinho Cabrera e lançado pelo selo Curumin.

EM TODO O BRASIL

"A Serra da Capivara foi uma das conexões mais potentes 
com a humanidade que já tive. As pinturas rupestres, 
de até 12 mil anos, mostram a relação do humano 

pré-histórico com a natureza e em sociedade. O parque tem 
cerca de mil sítios arqueológicos e a formação geológica dos 
paredões coloca na nossa frente bilhões de anos de história 
da terra. Nestor, meu guia no parque, dizia em voz alta o que 
agora carrego no coração: é Nordeste, é Piauí, é Capivara!” – 
Vivi Villanova (@vivivillanova) – Youtuber e Curadora de Arte.

#EUNOPIAUÍ
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Joaquim Cardozo, num texto de 1926, propõe a leitura 
de um sabor do mundo que se demora na inquietação 
daquele que olha com todo o corpo: uma expansão da 

terra. Seu exemplo é Cézanne e toma a isso como uma 
sobrevivência. Relata que o pintor francês costumava esperar 
que os primeiros raios de luz do dia penetrassem no inte-
rior da Catedral de San Giorgio, em Veneza, para perceber 
como aquele espaço interior minimamente deslumbrante 
poderia reviver o surgimento de uma linha de sombra 
envolvente tomando novas formas àquela hora. E chama 
a esse olhar de pupila aguda. O que interessa a Joaquim 
nunca foi a obra que Cézanne pintou, a exposta, mate-
rial e visível, mas sim uma espécie de pintura impossível, 
porém ruidosa, que manteve ilegível e inaudita como um 
vapor e sempre atuante à escuta, que estaria assim muito 
longe de qualquer legitimação ou percepção autonomista, 
unânime e mímica, próprias da modernidade e que agora, 
de maneira praticamente conservadora e modelar, logo 
mapeada, repete-se com regularidade por dentro de uma 
expressão muitas vezes vazia, generalizadora e sem força 
para alterar qualquer coisa: a contemporaneidade imediata 
ou o contemporâneo absoluto.

Numa outra ponta, Maria Gabriela Llansol toma posi-
ção e infere o que chama de “retribuição de escritora viva” ao 
expandir a ideia numa “espécie de poema sem EU” quando 
rasga, num gesto, o empenho ensimesmado de que o poema 

UM “POEMA
SEM EU”,
ANOTAÇÕES
E ALGUMAS
POETAS

TRABALHOS NO SUBSOLO
POR MANOEL RICARDO DE LIMA se transformara apenas na “testemunha dramática” pleno de 

“arroubos expressivos” e “histriônico”. Assim, numa curva 
às avessas, debruçada sobre Hölderlin, este diabo, sugere 
uma provocação libidinal entre a nudez e um sexo de ler – 
um tempo em que “a escrita lambe-se” – para armar-se aí 
uma linha de fuga ao destino cristão do poeta e escapar-se 
completamente à “mediocridade da autobiografia”. Diz ela, 
num combate ao imperativo do necessário, da precisão e do 
tem que, que imagina uma escrita com um pensamento 
em deriva capaz de “criar lugares vibrantes, [...], de criar na 
linguagem comum lugares de abrigo, [...], para reconhecer-se 
nobre na partilha da palavra pública, do dom de troca com 
o vivo da espécie terrestre, [...], capaz de perguntas diretas e 
ferozes.” E, mais ainda, de uma “geografia imaterial por vir”.

João Barrento refrata o jogo de Llansol à perspectiva 
aberta por Baudelaire, o poeta das máscaras, que ela tra-
duziu fortemente infectando-o de oscilações, para lembrar 
que ali já estava o poema “palco das grandes tensões do 
mundo moderno e do sujeito em crise” que “recusa, os exces-
sos de emoção [sem perda de sensibilidade] e a projeção 
autobiográfica”. O fragmento que salta, como um hiato, do 
pensamento de João é o de que “não há utopias no poema, 
elas estão todas fora dele”, mas que o poema – em alguma 
medida, se consegue esticar um pensamento ao encontro 
do improvável, impossível, imaterial e ilegível – pode aco-
lher projetos utópicos. E aí, pode-se ler também que, numa 
generalização grosseira, estamos num tempo que se enco-
lhe em suscetibilidades desconfiadas e se afasta da falta, do 
desamparo, do erro, do imperfeito, ou seja, das sensibilidades 
confiadas.

A questão é que estamos diante de um real que produz 
imagens que são completamente subjugadas à linguagem 
corrente, apenas entre a fala, um direito e um dever a falar, 
e o dizível. E se o poema – sempre ao largo, perseguindo 
solitário o indizível da linguagem –, para existir, entre a 
política e a ideologia, também se adequa compulsivamente à 
mercadoria e configura-se, como fetiche, na precariedade do 
sucesso e do acúmulo em torno do problema do poder, este 
fato muito em comum na vida de todas e todos, sem exceção, 
cola-se, por fim, ao que realmente interessa: consumo. A 
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questão, como disse Llansol, “é a de saber: quem conduz 
quem?” Ora, basta reparar que na atribuição do consumo, 
o que mais interessa às grandes editoras, neste momento, as 
condutoras-chefe, é uma poesia conformada numa mesma 
dicção leniente que se imprime a partir dos eixos econômi-
cos que fazem a grana circular [do que pode gerar prêmios 
até a participação desmedida na mesmice das feiras e, no 
pior dos planos, até produzir uma acomodação de discursos 
para que não haja maiores transtornos nos debates essenciais 
de nossa revisão política e social desses tempos difusos] e, 
com largura, como uma violência colonizadora e provin-
ciana, uma praga, repete-se ao finito da fronteira e se torna 
o mapa do que se faz e se apresenta como circunstância 
modelar, naturalizada, banalizada, a todos os lados.

uma pequena proto-história da fotografia, inconsciente ótico, 
retratos em miniatura de uma realidade circunstanciada e 
vagabunda num gesto de rivalidade com o teatro do mundo, 
da vida, antes-agora-depois e num tempo mais lento, mais 
vagaroso, às vezes num livro só, às vezes num primeiro livro, 
às vezes sem livro algum e às vezes bem antes do livro.

Repare-se o trabalho raro e singular, a cada modo, de 
Aline Prucoli, Annita Costa Malufe, Ana Estaregui, Chan-
tal Castelli ou Júlia Studart: quando o poema é uma con-
versa de laceração coletiva, livre e asfixiante do desejo; não 
há desenhos de personagens que falam, mas sim figuras e 
vozes inauditas que sempre podem nunca estar ali, esferas 
e genealogias de vazio, porque nos textos não há um centro 
disparador nem muito menos um lugar de chegada. Depois, 

Exterior à essa dimensão da forma, que mora sempre 
ali, vigilante, entre conformação e ausência de vagabunda-
gem, sem uma paisagem que possa revigorar uma “espécie 
de poema sem EU ou terceiro sexo da língua”, esta força 
entre a crueldade e a displicência, “imagem de rendas, voo 
de plumas”, retratar-se o mais longe possível de qualquer 
imperativo, num limiar de uma khora, lembra João Bar-
rento, por exemplo, é compor um pensamento que vem de 
matriz caótica, lugar indefinido, engendramento de sentidos, 
um mais-de-significação, para profanar até tocar o infinito 
de toda outridade. Ponto de insurgência: ver-se, até, mas 
principalmente vendo; desfazer o centro ou, minimamente, 
deixá-lo disponível. Num esforço, ou errância por mundos 
ao redor, pode-se imaginar alguns trabalhos que, inteligen-
temente, conseguem manobrar com força por dentro dessas 
editoras sem em nenhum momento negociar nada, caso de 
Veronica Stigger, por exemplo. Gesto político que apresenta 
a figura ruidosa de um “estranho substituto”, para usar a 
imagem que dá título a exposição de Jorge Molder, no Porto: 

“É sempre alguém que faz, que diz, que faz constar ou, com 
um ar mais profundo, se interroga sobre a autoria da obra. 
E a si que diferença é que isso lhe faz? É sempre o mesmo a 
insinuar aquis e alis diversos. Vá por mim, meu amigo, não 
se deixe influenciar tão facilmente.” E com essa disposição 
a um “estranho substituto” há poetas que, num esforço, se 
comprimem sem alarde com um trabalho que mais parece 

o trabalho de Ana Carolina de Assis, Joice Nunes, Micheliny 
Verunschk e Rita Isadora Pessoa: quando há um EU que 
escorrega, se embota e se desmancha diante de um empa-
relhamento, sem nenhuma hierarquia, entre a vida sensível 
das coisas e dos seres renitentes, traços místicos, bordejo e 
realidades rarefeitas. Ainda, os trabalhos de Juliana Krapp 
e Valeska de Aguirre: pequenos enfrentamentos de fúria 
e delicadeza com as superfícies da linguagem, corpos de 
silêncio e palavra imprecisa, sem perder de vista que Juliana 
espalha seus poemas por periódicos, sem livro, e Valeska 
parou de escrever e de publicar. Por fim, nessa lista esbu-
racada e sem roteiro, os trabalhos de Bruna Carolina de 
Carvalho e Carolina Machado, que existem em processos 
de invento, força imaginativa e contaminação com outras 
coisas, como o ensaio, o cinema e a fotografia e radicalmente 
em desaceleração e inaparentes, sem EU e em abandono; e 
os desenhos de Raisa Christina, imensas figuras anônimas 
com rostos aparentemente conhecidos [ou comuns] que 
cumprem a rua, nuas, abertas, delirantes, seguindo talvez 
a peculiar convicção de Courbet ou as peças em desmonte, 
desequilíbrio, peso e queda de Bianca Madruga, que agora, 
entre estudo e retratação, imagina recomeçar um traba-
lho seguindo a linha de sombra percebida por Cézanne na 
Catedral de San Giorgio e que tanto interessou a Joaquim 
Cardozo, este modernista “muito mais ausente do que par-
ticipante”, como salientava Drummond. 
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EU QUE FIZ
POR DOUGLAS MACHADO

C inema não se conjuga no singular: 
fomos nós que fizemos. Plural. E 
não me refiro apenas à equipe do 

filme, mas igualmente ao Mário Peixoto 
de Limite (1931), ao Guimarães Rosa de 
Grande sertão: veredas (1956) em espe-
cial, e ainda mais precisamente ao Glau-
ber Rocha de O dragão da maldade con-
tra o santo guerreiro (1969) e de Deus e o 
diabo na terra do sol (1964).

Cipriano é imerso no universo dos três e 
aos três presto homenagem. Quando o 
escritor Ariano Suassuna assistiu Cipria-
no perguntou se eu conhecia o cineasta 
armênio Sergei Parajanov – sobretudo o 
longa-metragem Ashik Kerib (1988). Não 
conhecia. Graças à Internet e ao comparti-
lhamento de conteúdo, fui arrebatado por 
esse encontro de sensibilidade entre os 
dois filmes. Hoje, lembro dos quatro em 
igual tempo sempre que volto a frequen-
tar o território da danação onde trafegam 
essas espécies de sonhos “ciprianos”.

Quando do seu lançamento, em 31 de 
março de 2001, muita gente amou o filme 

– e outros tantos o odiaram, com todas as 
suas forças. Houve gente amável conos-
co e com a obra; e muitos foram agressi-
vos com ambos. No que é possível eu me 
distanciar, tudo parece legítimo – menos 
a agressividade. Recorro ao Nelson Ro-
drigues de "Toda unanimidade é burra. 
Quem pensa com a unanimidade não pre-
cisa pensar". Curioso escrever sobre essas 
lembranças neste processo de remontar o 
filme para um lançamento em data come-
morativa. Estamos próximos dos 20 anos. 
Mesmo que eu tenha lançado outros tan-
tos trabalhos, Cipriano segue como mar-
co. E, arrisco dizer, é mesmo um marco na 
cultura piauiense. Percorreu circuitos das 
salas de cinema à televisão; mereceu ma-
térias em meios de comunicação nacionais 
(Folha de SP, Estadão, Jornal de Brasília) e 
internacionais (Göteborgs-Posten, Suécia; 
Euro-Brasil Press/International Press Cor-
poration, Londres) – entre outros. Talvez 
o mais surpreendente: foi absorvido pelo 
mundo acadêmico.

Um relançamento comemorativo é voltar à 
pluraridade regida pela Sétima Arte. 

Ô Miguelo, Ô Miguel...
esta alma eu não Te dou.
Hoje já fazem três dia,
que esta alma aqui chegou.
Nem que faça vinte ano,
esta alma Eu a levo...
levo ela em minha guia,
vou entregar ao Pai Eterno...
levo ela em minha guia,
vou entregar ao Pai Eterno.

foto: Maria Liljeblad

 76 www.revistarevestres.com.br





A MÁQUINA

FICÇÃO
FERNANDA PAZ
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P osso dizer que antes da Máquina as coisas não 
andavam muito bem. Promessas enfáticas na 
TV de minuto em minuto nos traziam espe-

rança. Qualquer cidadão de bem da Vila Livre só pen-
sava nisso, sonhávamos com o momento da chegada 
da Máquina. Era fácil crer que tudo iria melhorar.

Infelizmente não falo por todos os moradores, 
sempre têm os baderneiros, são do contra e acham 
que tudo que é novo vem para o mal. Não nego que 
houve felicidade geral quando eles foram colocados 
nos eixos dias antes da Máquina chegar. Eram expos-
tos no Jornal da vila, presos e até apanhavam na praça. 
Todos deviam concordar, quem está contra a ordem 
está contra o crescimento e o futuro. Deus estava de 
olho em tudo, certamente iriam ao inferno.

No dia da chegada da Máquina todos os cida-
dãos de bem da Vila Livre estavam na praça principal, 
exceto as mulheres, essas não contavam, não é que 
atrapalhassem, mas também não ajudavam por não 
entenderem muito de assunto algum. Aqui no vila-
rejo elas se resumiam a trabalhos domésticos, a maior 
ascensão que poderiam ter era cuidar da casa dos 
grandes chefes ou olhar seus filhos, que com a benção 
divina seriam os futuros chefes da próxima geração.

Foram estourados foguetes. Houve passos coreo-
grafados por alguns grupos mais empenhados, foi um 
dia lindo. O céu estava bem azul e o clima estava 
agradável. Contagem regressiva, risos largos, olhos 
brilhantes.

E lá estava, a Máquina.
Chegando lentamente.
Um barulho estrondoso, quase como um avião 

nos céus.
A máquina era certamente coisa de Deus. Também 

vinha dos céus.
Fiquei anestesiado com aquela imensidão. Sem-

pre ouvi falar de coisas maravilhosas do mundo, mas 
nunca havia saído de Vila Livre, a burocracia sempre 
era grande e poucos conseguiam sair, só os grandes 
chefes tinham passagem aberta. Concordo, eles mere-
ciam pelo total empenho que demonstravam na orga-
nização da nossa vila.

Todos com as cabeças voltadas para o alto e aquela 
máquina imensa sobrevoando em chegada, cobrindo 
o azul, sua sombra escureceu um pouco o grande 
vilarejo. Parou no ar, alta, fixa e imponente como uma 

nave mãe. Ali se estabeleceria pelos dias seguintes. 
Talvez por toda vida.

Seis da manhã a máquina alarmava. Todos de Vila 
Livre acordavam e começavam a sua contribuição para 
o bem comum. Não era só nosso “ganha pão”, cada 
um fazia o que lhe era designado com fervor, porque 
só assim a Vila Livre iria crescer. Só parávamos às 
dez da noite, depois casa e cama. Uma vez no mês 
era permitido até nos divertirmos, não que passar o 
dia empenhado no trabalho regido pela Máquina não 
fosse empolgante, era sim. Acredito que todos do vila-
rejo também concordavam. Mas digo, uma diversão 
regada a álcool, jogos de TV e até mulheres. Não as 
mulheres de casa, mas as selecionadas pelos grandes 
chefes. Só essas tinham direito de sair à rua à noite e 
beber com homens sem serem expostas no jornal da 
vila no dia seguinte.

Nem sei como posso descrever o que mudou com 
a máquina. É algo como uma sensação que vem de 
dentro e nos move, nos engrandece e toma conta de 
tudo, ela está ali tão distante, entretanto a enxergo 
como uma representante de mim mesmo e de toda a 
minha vida. Devemos graças aos nossos grandes chefes 
que conseguiram com tamanha inteligência nos fazer 
servir à Máquina. Que bom que eles recebem tudo 
do melhor, tem acesso a coisas que nem imaginamos, 
eles merecem tudo o que nosso trabalho lhes possa 
proporcionar.

Com o passar dos anos vimos que não somente nós 
precisávamos da Máquina, ela também precisava de 
cada um de nós. Nosso trabalho árduo e incansável a 
fez crescer de tal modo que já cobria toda a Vila Livre. 
Cada vez se exigia mais dos moradores e tínhamos 
força e vontade para isso.

Em um dos poucos dias no ano em que passeava 
no parque de crianças da vila com o meu garoto, o vi 
parado admirando a imensidão da Máquina. Minha 
felicidade em sentir a continuação de um grande pro-
jeto naqueles pequenos olhos era inexorável. Esbocei 
um riso orgulhoso e então ele se voltou para mim 
com uma fala:

- Papai, sinto saudades de quando podíamos ver o 
céu de verdade.

Que ironia, crianças são assim inesperadas e tolas. 
Nunca entenderiam que o céu de verdade ofusca a 
nossa visão. Quando garoto, eu já quis tocar o céu. 
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Rita Hayworth foi a Paris e outras histórias [ou, talvez, 
pedaços] é o terceiro livro de André Gonçalves. Em 
pouco mais de 130 páginas, o autor desenrola textos 
em prosa poética curtos, um tanto delirantes, em 
diversas formas. O prefácio é do poeta Thiago E, 

que afirma: “Além de ironia, humor e violência, um bom manejo lúdico da língua 
constrói os personagens”. O autor, além de escritor, é artista visual, publicitário 
e um dos editores da Revestrés.

Uma frase curta referente ao futebol, o esporte mais 
popular do mundo, ficou famosa: não é só futebol. 
Um filme que mostra que o futebol influencia vários 
aspectos da vida em muitos países é Les Bleus – Uma 
outra história da França. Dirigido por Sonia Dauger, 
Pascal Blanchard e David Dietz, transita entre 1996 e 

2016, e aborda de forma muito interessante as relações entre a seleção francesa 
de futebol e questões étnico-raciais no país europeu. Les Bleus revela a fragilidade 
da integração racial da qual a seleção francesa é uma das grandes bandeiras, des-
pertando paixões e recebendo ataques e críticas racistas e fundamentalistas. Com 
depoimentos de vários ex-jogadores e dirigentes, é um belo documento. Pena 
que, finalizado em 2016, não mostra a conquista da Copa de 2018 – o segundo 
título francês – e seus desdobramentos. Veja na Netflix.

Márcia Tiburi deixou o Brasil por um tempo, mas 
segue pensando e produzindo. E lança seu mais 
novo livro, em que busca comparações freudianas 
entre Édipo e Hamlet. Em Quatro passos sobre o 
vazio o sentimento que conhecemos por “amor” não 
recebe mais tal denominação. Não recebe denomi-

nação alguma. A palavra “amor” é “praticamente uma senha”. São quatro narrativas, 
entrelaçadas por Marcia Tiburi.  Talvez uma das respostas, caso existam respostas 
às questões levantadas, encontre-se no próprio livro: “A literatura sabe muito antes 
aquilo que a ciência demora séculos para provar.”

Lisa Melissa é uma jovem cantora francesa que 
escreve, ela mesma, seus textos e melodias. Acom-
panhada por The Mess, ela traz para as composições 
Soul/NorthernSoul/beat do grupo uma singulari-

dade melódica herdada do r'nb e do pop moderno. Porém, uma de suas grava-
ções recentes é uma versão em francês de Back to Black, de Amy Winehouse, que 
em francês ficou com o título Je Broie du Noir. Uma ousadia e tanto, com ótimo 
resultado. Além disso, Lisa Melissa gravou Red Star, em homenagem ao clube de 
futebol parisiense Red Star, fundado por Jules Rimet e um dos times mais cool 
do mundo, reforçando sua imagem junto ao público hipster na França. Ouça no 
Spotify.

 EVESDICAS

LIVRO

RITA HAYWORTH
FOI A PARIS
ANDRÉ GONÇALVES

NETFLIX

LES BLEUS – UMA
OUTRA HISTÓRIA
DA FRANÇA

LIVRO

QUATRO PASSOS 
SOBRE O VAZIO 
MÁRCIA TIBURI (NOS)

MÚSICA

LISA MÉLISSA
& THE MESS
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PERIFERIA

Laboratório da criatividade em meio 
ao caos. Idealizadora da gambiarra 
tecnológica. A única que pode salvar 
esse país com seus saberes e 
ciências que vão do asfalto às matas.

ARTE

Sobrevivência mental.

FEMINISMO

Movimento diverso da luta de 
mulheres por direitos de ser e viver, 
em que as brancas, majoritariamente, 
alcançam conquistas.

JORNALISMO/COMUNICAÇÃO

Necessidade política para se 
alcançar o poder.

TRANSIÇÃO CAPILAR

Reaparecimento de nossa 
diversidade étnica.

AS 10 DICAS
POR CARMEN KEMOLY
FOTO VALENTINE PIMENTA

FÉ EM QUÊ?

No invisível que rege nossas vidas 
junto às forças da natureza. 
Forças-orixás, forças-entidade, 
forças-guia.

SUA MAIOR REFERÊNCIA

O rap piauiense.

MARANHÃO, PIAUÍ OU RIO DE JANEIRO

Maranhão. Nem só norte, 
nem só nordeste, Meio Norte do Brasil. 
Nem só candomblé, nem só umbanda, 
Tambor de Mina. Nem Cajuína, 
nem Cacildis, Magnífica. Nem Lapa, 
nem P2, Reviver. Nem Delta, 
nem Cabo Frio, Lençóis Maranhenses. 
Nem só mermã, nem só braba, siô.

ESPERANÇA GARCIA
Ancestral jurídica.

LIBERDADE É

É imaginar-se linda, independente, 
sagaz, intelectual política e não ver 
uma imagem branca. 
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certas manhãs de domingo
são tão verdes que poderíamos

comê-las com sal
nascem dentro da barriga

e fazem um barulho de fome
em manhãs de domingo

saudades crescem como plantas
fazem de toda lâmpada

um raio solar
são manhãs alargadas

cabem no resmungo das portas
no descanso de mãe

no fio da espada
manhãs de domingo se arrastam

enquanto são jorge põe fogo
na lua.

UM OUTRO OLHAR
POR ADRIANA ARAÚJO

PEQUENA
VIAGEM
AO PARAÍSO

há quatro anos mudei
para o lado da ilha
que fica perto do mar
eu não sabia, mas
por causa do ângulo
de inclinação das mãos
ao nos despedirmos
saberemos que será
impossível voltar atrás
e dizer adeus
é uma pequena viagem ao paraíso.

M
A

N
H

Ã
S

D
E 

D
O

M
IN

G
O

a mulher com o casaco de terra
tem um incêndio sobre a cabeça
todo pensamento vira fumaça
quando ela se penteia de manhã
as chamas se espalham pelo ar
cortinas se abrem e a umidade
ferve de laranja e amarelo
dá pra ver as manchas de calor
naqueles que passam perto dela
a mulher com o casaco de terra
desapareceu no dia 24 de março
sob uma forte tempestade de verão.

EXPOSIÇÃO
AO SOL
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