EsqUina do ricardo

a carioquice dos sá
Mem de Sá foi o verdadeiro fundador do Rio de Janeiro e também por aqui
inaugurou a dinastia dos Sá que por muitas gerações governaram o Rio, tendo
a Baía da Guanabara como pano de fundo. Eu costumo dizer que não há família
de ascendência mais nobre e mais carioca que os Sá. Não é à toa que M. J.
Gonzaga de Sá, conhecido personagem de Lima Barreto, dizia: “Eu sou Sá, sou
o Rio de Janeiro”. O Desembargador Mem de Sá, nomeado o terceiro governador-geral do Brasil por D. João III, governou o Brasil durante 14 anos, de 1558
a 1572. Foi ele quem desfez o sonho da França Antártica e conseguiu derrotar
as hostes de Villegagnon em 1565, eliminando os seus remanescentes em 1567.
Pretendem os historiadores que a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro
tenha sido fundada em 1565 pelo capitão-mor Estácio de Sá, jovem de menos
de 20 anos, que geralmente se afirma sobrinho de Mem de Sá. Estácio, contudo, havia chegado ao Rio a 1o de março de 1565 com a incumbência do governador-geral, seu tio, de varrer os franceses que ainda teimavam em aqui permanecer, em lutas constantes, a maioria delas malsucedidas. Até que, por interferência do Padre José de Anchieta, o governador-geral Mem de Sá se dispôs a
vir em socorro do sobrinho, ou primo. Mem pôs termo à aflitiva situação em 20
de janeiro de 1565, quando se tornou efetiva a fundação da cidade, sob a
invocação de São Sebastião, seu padroeiro, e também com o sacrifício de Estácio de Sá, flechado em frente ao Rio Carioca – hoje Flamengo – e trazido para a
vila do Cara de Cão, na Urca, onde morreria logo depois. Fundada a cidade, seu
primeiro governador foi Salvador Correia de Sá, um excelente administrador,
que governou entre 1568 e 1572 e depois de 1577 a 1598, quando conquistou
a confiança de Felipe II, durante a dominação espanhola. A Ilha do Governador
passou a ser assim denominada por haver Salvador Correia de Sá construído ali
um engenho de sua propriedade. Com Salvador de Sá começou a prosperidade
dos Sá no Rio. No início do seu governo, ele era tão pobre que Mem de Sá chega
a confessar no seu Instrumento: “Deixei por Capitão da dita cidade do Rio de
Janeiro a Salvador, meu sobrinho, o qual ainda sustento às minhas expensas.”
Em resumo, os Sá, no Rio, são a quintessência possível da carioquice.
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O que têm em comum Turíbio Santos, Paulinho da Viola, Guinga,
Marco Pereira e Paulão Sete Cordas? Se o adivinhão respondeu violão,
merece um apupo pelo truísmo. Além de virtuoses no instrumento, a
galeria de luminares da MPB reza no altar da lutheria. O santo
beatificado por todos eles é Jó Nunes, que fabrica as reluzentes jóias
em sua oficina na tradicional Praça Onze, no Centro do Rio. Quem já
tocou em um violão made by Jó não esquece nunca mais.
O mestre Jó começou a familiarizar-se com a
madeira ainda criança. Na fazenda onde cresceu, no Espírito Santo, seu pai tinha uma serralheria. Aos 22 anos, o futuro artífice foi trabalhar
numa marcenaria e, ao iniciar os estudos de violão, veio o desejo de ter um instrumento melhor
para si. O jeito foi colocar a mão na massa. “Meu
violão era de fábrica, e não soava bem, pela qualidade ruim da madeira. Decidi fazer o meu pró-
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prio instrumento baseado naquele, só que com
madeira boa – de mogno com tampa de pinho.
Não ficou muito bom, mas o som que produzia
era de qualidade superior ao do outro”, atesta.
Nessa época, aconteceu uma história curiosa. Um amigo seu resolveu se desfazer de um
violão de fábrica. Um dos interessados na compra experimentou o instrumento e, também, o
de Jó. Conclusão: quis adquirir a peça do capixa-
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Ave, ave, Jó. Os que vão
dedilhar no fruto da sua
carpintaria, feita de suor,
som e inspiração, te
saúdam maravilhados

ba, que, entretanto, preferiu não vendê-la, “pois
ainda estava inseguro”.
Mas aí já era tarde. Tinha tomado gosto pela
arte da lutheria e não parou mais de construir
violões e cavaquinhos. Veio para o Rio e, ainda
durante três anos, continuou a trabalhar com marcenaria. Nas horas vagas, fazia os instrumentos.
Logo montava sua própria oficina na Praça Onze,
onde funciona até hoje, trocando definitivamente
a profissão de marceneiro pela de luthier.
Por admirar o violonista Turíbio Santos, que considera “uma autoridade do violão brasileiro”, Jó decidiu procurá-lo para mostrar o que vinha fazendo.
O encontro foi na Uni-Rio, quando o músico ensaiava
com a Orquestra de Violões. “Ele me recebeu no
corredor e pedi que avaliasse o instrumento. Quando começou a dedilhar as cordas, ficou impressionado com a qualidade do som. Resultado: o exmarceneiro vendeu um violão para Turíbio e outro
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para a musicista Márcia Taborda, que lançou este
ano um CD dedicado à obra de Paulinho da Viola.
O encontro ainda lhe rendeu um convite para
ir à casa de Turíbio, que queria comparar o instrumento a outros que ele tinha. Jó relembra que,
na ocasião, ficou um pouco intimidado diante das
maravilhosas peças feitas em jacarandá. “Mas
essa impressão logo se desfez, pois percebi que
ele havia gostado do que eu havia feito e ainda
comprou mais um violão.”
Sua dedicação foi ganhando notoriedade e,
assim, conquistou outros importantes clientes
como Paulinho da Viola, Guinga, João Rabello,
Paulão Sete Cordas, Graça Alan e Marcus Llerena.
Sobre a importância de um instrumento executado artesanalmente, Turíbio Santos é categórico:
“Músico que se preza toca com violões fabricados
por luthier. Não se pode estar no palco discutindo
com o instrumento, porque isso interfere na apre-

sentação.” Turíbio destaca que é dificílimo encontrar um violão do qual se diga: este é o violão!
“Essa situação atingi só duas vezes: com o luthier
Sugimitzo Suguiyama e com Jó Nunes”. Turíbio
acrescenta que este alia a tradição da lutheria com
uma criatividade incomum, o que permite a elaboração de novos formatos para o instrumento.
O violonista Paulão Sete Cordas, maestro da
banda de Zeca Pagodinho, também é um apreciador do trabalho do “joalheiro”. Para ele, os instrumentos de fábrica não se igualam à qualidade e
beleza sonora feitos por um luthier. Sobre a comparação, Jó ressalta que o artesão se ocupa de
todo o processo, pesquisando madeiras que tenham melhor vibração, usando o verniz na medida

O artesão se ocupa de
todo processo
pesquisando madeiras
que tenham melhor
vibração e usando o
verniz na medida certa

Paulão Sete Cordas, maestro da banda de Zeca Pagodinho
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certa, entre outros detalhes.
E ele não guarda segredo das técnicas que
desenvolve. Prova disso são seus vários discípulos, embora já tenha sido criticado por um colega
de profissão, que acreditava estar ele estimulando o surgimento de concorrentes. “Não vejo dessa maneira. Passo todas as informações, pois
acho que o melhor é ensinar as pessoas no sentido de que conheçam mais a profissão e, com
isso, chamar a atenção para o nosso trabalho.”
Em seu ateliê, salta aos olhos a quantidade
de madeiras recortadas penduradas no teto. São
verdadeiras instalações. Esse é um dos segre-
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“Músico que se preza toca
com violões fabricados por
luthier. Não se pode estar
no palco discutindo com o
instrumento, porque isso
interfere na apresentação”
Turíbio Santos

dos que garantem a qualidade de um bom instrumento. Jó explica que não se deve acelerar o
processo de secagem da madeira em estufas.
“Não é errado, mas, quando esses violões vão
para outros países, enfrentam climas diferentes.
A tendência é o material empenar e rachar. O ideal é a madeira envelhecer naturalmente, experimentando as mutações climáticas”.
Sim, os instrumentos brasileiros já correm o
mundo. O luthier João Batista dos Santos, dono
da marca JB, é um dos que exportam para Alemanha, Portugal, Itália, Japão e Estados Unidos
seus violões, cavaquinhos, banjos e violas.
Os artesãos brasileiros alcançaram um nível
técnico que hoje é admirado em vários países,
tanto pela qualidade quanto pela beleza dos instrumentos. Mas os brasileiros sempre alimentaram o costume de considerar que tudo que é
fabricado no exterior é melhor. A história do violonista Marco Pereira é um exemplo dessa assertiva. Admirador do trabalho dos luthiers Jó
Nunes, Sugimitzo Suguiyama e Líneo Braço, Marco conta que, ainda estudante de música, resolveu vender vários pertences para viajar à Europa e adquirir um violão feito pelas mãos do alemão Walter Vogt. Ao tocar o instrumento, perce-

beu que na quinta e na sexta cordas o volume
sonoro caía e prejudicava a emissão. Explicou,
então, o problema ao artesão, que confirmou o
defeito. Vogt propôs-se a fazer um novo instrumento, mas, pelo tempo que levaria, convidou o
músico a se hospedar em sua casa. “Foram nove
semanas em que acompanhei todo o processo
de fabricação, que é fascinante”, diz Marco.
Hoje, o instrumentista ainda toca o violão do
luthier alemão, mas há dois meses, em suas
apresentações, aparece abraçando um legítimo
brasileiro, assinado por Jó Nunes.
Construir um violão, pode-se dizer, é um ofício
tão criativo como saber tocá-lo. Exemplo disso
são as constantes pesquisas feitas por Jó e que o
levaram, por exemplo, a experimentar o bambu
no lugar do tradicional tampo de pinho canadense. O resultado não poderia ser melhor: o instrumento ganhou a capa da revista americana Guitar
International, uma das bíblias do assunto.
Os instrumentos criados por Jó levam, invariavelmente, nomes femininos: Rosana, Luiza,
Cristina e Nádia. Não por acaso. Para ele, a feminilidade é o traço mais marcante do violão,
tanto pelas curvas quanto pela sonoridade.
Palavra do especialista.

Os artesãos brasileiros
alcançaram um nível técnico
que hoje é admirado em vários
países, tanto pela qualidade
sonora quanto pela beleza dos
instrumentos
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dda icionário
ilustrado
mpb: levanta-te e anda
por

kelly nascimento

Caiu na rede e foi parar nas prateleiras. Referência na internet
para os amantes da música popular brasileira, o Dicionário Cravo
Albin de Música Popular Brasileira ganha capa e páginas e chega
às livrarias em outubro. Resultado da parceria entre os Institutos
Antônio Houaiss e Cultural Cravo Albin, amparados pela Faperj. A
obra é uma espécie de encontro da corda e da caneta: Ricardo
Cravo Albin, patrono do ICCA, e Francisco Manoel de Mello Franco,
presidente do Houaiss. Deu samba de primeira.
Transformar ritmo, som e poesia num dicionário é tarefa hercúlea. E como os mitos só tinham
espaço enquanto verbetes, em vez de Hércules,
Albin e Mello Franco convocaram cerca de 90 experts das áreas mais diversas – da bossa nova a
informática - para tornar o intangível palpável. O
conteúdo – até então acessível somente via internet, graças ao apoio continuado desde 2001 da
Faperj (órgão de pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro) – ganha forma, cor e ilustrações (muitas
ilustrações!) pelas mãos dos guardiões da palavra do Instituto Houaiss. Ganha também novo nome
e sobrenome: Dicionário Houaiss Ilustrado da
Música Popular Brasileira – supervisão de Ricardo Cravo Albin.
A mais completa publicação do gênero des-
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trincha na concisa forma de verbetes biografias e
dados relevantes de cerca de seis mil autores, intérpretes, grupos, estilos e instrumentos ligados
exclusivamente ao universo da MPB. Do lundu ao
funk carioca, do Cordão da Bola Preta à Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco, não há
som que escape à minuciosa pesquisa.
A divisão da tarefa aconteceu na seguinte base:
o ICCA entrou com seu valioso banco de dados,
enquanto o Instituto Houaiss deu forma de livro
ao conteúdo apurado pelos pesquisadores reunidos por Ricardo Cravo Albin há mais de uma década. Sim, já se passaram 11 anos desde que Cravo
Albin teve a idéia de “dicionarizar” apenas a MPB.
O projeto cujo esboço orginal começou na PUCRio, em 1995, foi viabilizado em 1999, graças ao

incentivo do Ministério da Cultura, por intermédio
da Fundação Biblioteca Nacional. Três anos depois, o dicionário estava na rede, com o apoio de
pesquisadores pagos pela Faperj, no endereço
www.diocionariompb.com.br. “O ICCA conseguiu
reunir um material primoroso ao longo dos anos,
mas era preciso organizar esse conteúdo, tratar
cada verbete e dar forma de livro. E essa é justamente nossa especialidade!”, conta o presidente
do Instituto Houaiss.
A versão impressa do dicionário da MPB nasceu de um dos prosaicos encontros de Cravo Al-

bin e Mello Franco. Companheiro de longa data de
Ricardo – “ele bateu à nossa porta por conta de
um projeto, na época em que dirigia o Museu da
Imagem e do Som” –, Mello Franco teve uma reação imediata ao saber que o amigo da lira preparava um levantamento da MPB para internet. “Eu
lembro que questionei: e não vai transformar isso
em livro?, pois na minha cabeça seria um sacrilégio uma pesquisa dessa, feita pela maior autoridade da MPB no país, não virar livro”.
De fato, o comentário não poderia ser diferente.
Responsável por levar adiante o trabalho iniciado
pelo maior estudioso da língua portuguesa – Antônio Houaiss –, Mello Franco respira livros e suspira

jul/ago/set 2006 13

extra! extra! extra!

verbetes. O mundo da internet não lhe enche tanto
os olhos. “É que o livro tem uma coisa mágica que
a internet não consegue alcançar”, justifica.
Mello Franco e a equipe do Instituto zelam para
que a árvore genealógica da família Houaiss esteja
sempre frondosa e renda bons frutos. Além do dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, os galhos ainda abrigam o Dicionário de Sinônimos e Antônimos,
o de Conjugação Verbal, o Mini Dicionário Houaiss e
o de Física. “Agora partimos para um assunto mais
lúdico: a música”, brinca o presidente.
A missão de reunir um conjunto de vocábulos,
dispô-los em ordem alfabética e explicar seu significado com o menor número de palavras possível não é nem um pouco fácil. Para entender a complexidade do desafio, tente, por exemplo, definir
um gênio como Pixinguinha em toda sua amplitude e riqueza musical obedecendo a esse critério.
A concisão pode beirar a injustiça, não é?
Supervisionados por Vera Lúcia Coelho Villar,
os lexicógrafos do Instituto Houaiss tiveram de
encarar a batalha. Eles trabalharam cerca de um
ano para reduzir à metade o levantamento sobre
biografias e temas ligados à MPB produzidos pelo
ICCA. Tanta agilidade só foi possível com uma ajudinha da informática. O expert Cláudio Luiz Aker-

man desenvolveu um software especialmente para
o projeto. “Conseguimos fazer um corte de maneira tão rápida porque utilizamos um programa
de computador inteiramente desenvolvido para
esta finalidade”, explica Mauro de Salles Villar, diretor do Houaiss.
A padronização lexicográfica do texto foi assegurada por um manual de estilo, seguido pelos
editores de corte. A meta era produzir um texto
que não só fosse sucinto, mas gostoso de ser lido.
“Cortamos seletivamente de modo que o material
coubesse num único volume para publicação”, conta
Villar. O manual e o software agilizaram – e muito –
a tarefa. Mas alguns músicos quase deixaram os
lexicógrafos numa encruzilhada. “Nomes como Tom
Jobim, Chico Buarque e Pixinguinha, pela vastidão e
importância de obras e trajetória musical, foram
mais difíceis de cortar”, recorda.
Com efeito, o criador e supervisor geral do dicionário Cravo Albin testemunha que esse é o pior
pedaço de toda a história. “O mais dilacerante para
mim e meus pesquisadores – Helô Tapajós,
Euclides Amaral, Paulo Luna e Geralda Magella –
foi a compactação, a síntese, o corte. Até porque
toda a estrutura de síntese implica nova redação,
que muitas vezes pode me parecer até estranha.

“Ao pensarmos em editar um livro,
procuramos dotá-lo de beleza,
torná-lo mais agradável. Logo no
começo decidimos que a obra
deveria ser ilustrada”
Francisco de Mello Franco
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De qualquer modo, concordo que o dicionário on
line é um: amplo, extenso e completo. O dicionário
Cravo Albin em papel, é outro. Feito por uma equipe lexicográfica que reformatou todo o material on
line, este, permanentemente atualizado e vivificado
a cada quinzena”, revela Cravo Albin.

Um escrete da caricatura brasileira
Mas como nem só de letra vive um dicionário,
o Houaiss da Música é (muito bem) ilustrado. “Ao
pensarmos em editar um livro, procuramos dotálo de beleza, torná-lo mais agradável.Por sugestão de Cravo Albin, que insistiu em caricaturas, logo
no começo foi decidido que a obra seria ilustrada”, diz Francisco de Mello Franco. E o escolhido
para a curadoria foi um dos mais notáveis desenhistas brasileiros, Cássio Loredano, indicado por
Chico Caruso, grande amigo de Carvo Albin e conselheiro de seu instituto. “Quando fui convidado,
achei que podia ser uma roubada, mas quando
conheci o projeto e avaliei o material, fiquei impressionado”, recorda.
Cássio garimpou mais de 600 ilustrações e reuniu os melhores traços da caricatura brasileira. De
J. Carlos a Ziraldo, passando pelos modernos Cau
Gómez, Cavalcante e Lula, está todo mundo lá. São

cerca de 30.”É o maior número de caricaturistas
reunidos numa obra”, orgulha-se Mello Franco.
Além de convocar os desenhistas e selecionar as
melhores imagens, Loredano também produziu
algumas ilustrações. “Adotei o seguinte critério:
no corpo do dicionário entra o desenho mais bonito. Por exemplo, fiz Lamartine Babo e Ary Barroso, mas os desenhos mais belos são do Nássara. Logo, esses ilustrarão os verbetes. Com
Radamés Gnatalli foi a mesma coisa”, diz, modesto. “Os do Nássara são os mais lindos. Ele tinha
uma grande virtude: era grande caricaturista (o
melhor da imprensa) e também grande músico
(nos estilos samba e marchinha). Circulava bem
nos dois terrenos”, completa. A entrada de desenhos de Luis Trimano é motivo de orgulho para o
curador. “Apesar de argentino, ele é o mestre da
caricatura contemporânea brasileira”, define.
Em quesitos numéricos, Lan e J. Carlos são os
campeões do dicionário: cada um tem 50
ilustrações.”Lan foi quem melhor retratou o universo do samba. Então é ele quem ilustra os verbetes
de sambistas como Nelson Cavaquinho e Cartola”,
explica Loredano. Já o verbete mais ilustrado é o de
Noel Rosa – o sambista da Vila é retratado em 13
caricaturas. E se em alguns casos havia desenhos

Foram garimpadas mais de
600 ilustrações que reúnem
os melhores traços do

cartoon brasileiro. De
J. Carlos a Ziraldo, passando
pelos modernos Cau Gómez,
Cavalcante e Lula
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”Lan foi quem melhor retratou o
universo do samba. Então é ele
quem ilustra os verbetes de
sambistas como Nelson
Cavaquinho e Cartola”
Cássio Loredano
de sobra, noutros faltava. Por isso, muitas ilustrações são inéditas, criadas especialmente para
a publicação. “Não queria que alguns músicos –
como Dino 7 Cordas e Billy Blanco – ficassem
sem ilustração, então encomendei desenhos. É
um trabalho de grande responsabilidade. Imagine que esses músicos vão envelhecer, mas serão
reconhecidos pelos traços desses desenhistas.
Daqui a 100 anos, Xangô da Mangueira vai ser
lembrado pela cara que tiver no dicionário – uma
obra de referência”.

nova fase para o Instituto houaiss
Inéditos não são apenas alguns desenhos, mas
também o esquema de edição e distribuição da
própria obra. O Dicionário Houaiss Ilustrado da
Música Popular Brasileira inaugura uma nova fase
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do Instituto Houaiss, que ganha um braço comercial, batizado com o nome da cidade mineira onde
começou a saga dos Mello Franco: Paracatu. “Vai
funcionar como editora e distribuidora. E a primeira obra com esse novo selo é o Dicionário
Cravo Albin da MPB”, revela Mello Franco.
Capa dura, quatro cores e tiragem de cinco
mil exemplares, o dicionário musical está sendo
cercado de expectativas. Não só por entusiastas
da música, mas pelo próprio mercado editorial
brasileiro. “Desde que divulgamos que estávamos preparando esse dicionário, recebemos
pedidos de diversos estados. Isso não só por
causa do tema, mas pelos profissionais envolvidos e a extensão do trabalho”, avalia Mello Franco. A edição de um dicionário de música é um
feito especial para o Instituto Houaiss, como incentivador da cultura e do saber. E muito mais
para o Instituto Cravo Albin, cujo criador doou
todos os direitos autorais de supervisor geral
para o ICCA. “É mais que uma obra para a MPB.
Pertence às personalidades que a fizeram, seja
sob os holofotes ou nos bastidores”, define o
coordenador editorial do Instituto, Rodrigo Otávio Coelho Villar.
O irmão caçula da família Houaiss certamente será o mais mutante dos dicionários. “A MPB
é muito dinâmica, corremos o risco de ficarmos
desatualizados”, explica Rodrigo Vilar. Mas já
está tudo planejado e calculado, uma exigência
do supervisor- geral Cravo Albin: a cada quatro,
cinco anos, sai uma nova fornada ampliada da
obra. “É preciso ter um volume considerável de
novas informações para justificar uma edição. E
o formato que adotamos simplifica o processo.
Basicamente, acrescentaremos as novas obras
lançadas”, prevê. Para acelerar as atualizações,
o bom e velho site do dicionário Cravo Albin. E
assim fica combinado: cada mídia com seu lugar, tempo e ritmo.

Dicionário, au grand complet
Reza a tradição lexicográfica que um
dicionário nasce de um bom tema organizado
em tópicos apresentados em ordem alfabética.
Pode ser uma língua, um estilo musical ou
uma bebida. Pode até ser popular. Pode até ser
cachaça. Pois sim! Depois da MPB, o próximo

temas em verbetes. “Para fazer um dicionário,

dicionário da família Houaiss será sobre a

utilizamos uma técnica especial de síntese.

branquinha, que vem ganhando o high society.

Assim conseguimos deixar apenas o que for

E a quais critérios obedece um dicionário?

estritamente fundamental. A partir daí,

“Um dicionário é um livro de referência, que

passamos à estruturação dos verbetes”,

apresenta um assunto a partir de todas as

explica o diretor do Houaiss, Mauro de Salles

suas facetas, divididas em entradas”, ensina,

Villar. A dica na hora do corte é permitir que

do alto dos seis dicionários editados, o

o usuário encontre somente a informação de

presidente do Instituto Houaiss Francisco de

que ele precisa. Institutos que reúnem

Mello Franco.

lexicógrafos, como o Houaiss, são os

Além do tema, entra na equação uma variável

detentores da metodologia da dicionarização.

chamada mercado.

Não é possível determinar um tempo padrão

Antes de sair ‘verbetizando’ um assunto, é

para um dicionário sair do forno. Antônio

preciso averiguar a existência de um público

Houaiss, por exemplo, começou em 1986 a

para a obra. “No caso da cachaça, não há

elaborar o seu, acompanhando todas as etapas

dúvidas. Mas aí a questão é normatizar os

de criação e elaboração da obra. Mas, treze

termos. Temos hoje mais de dez mil

anos depois, o homem que amava as palavras

cachaças, mas é preciso criar um padrão”,

faleceu sem ver a obra editada – o trabalho

inquieta-se Mello Franco.

teve de ser concluído por sua equipe. E são

Aí entram os lexicógrafos. São eles que

eles que até hoje continuam a tradição de

conhecem o processo de transmutação de

transformar a vida em verbetes.
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o melhor lugar do mundo é aqui

o nome da rosa é urca
Imagine um maciço rochoso gigante, impávido e colossal. Adicione
uma moldura de espelho d’água com reflexos solares ou lunares
alternados, capazes de inspirar o mais recôndito poeta. Acrescente
pitadas cuidadosas de Paraty, Monte-Carlo, Grajaú e Amalfi, nas suas
devidas proporções. E a trilha sonora? Coloque na vitrola um long-play
do rei Roberto, quintessência musical destas paragens. E o cair da
tarde? No mirante do ICCA, é claro! De papo com Cravo Albin, a mais
perfeita tradução do último reduto bucólico desta cidade
absurdamente maravilhosa.
poemas

carlos nejar

fotos

marcelo carnaval

PEDRA COROADA

AO RICARDO CRAVO ALBIN
Pedra da verde Urca, pedra sedenta

Verde Pedra coroada, na república

Na vida que te espreita com o trote

De auroras e selvas sobre a túnica

Verde de barcos, potros sobre as lentas

E muitos pés de sol, junto à cabeça.

Enseadas. E gaivota verde: a morte.
E ao me ater em teu rosto
Hóspede sou bem junto ao leve porte

Devagar para o céu, terrestre pedra,

De tuas estrelas verdes na placenta

É na nudez que ocultas tua beleza.

Da noite também verde e o dorso solte
Com a Ursa, plena luz. No alto se assenta.

18 Carioquice
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CALENDAS
Os lábios de teus olhos
têm a pinta
De curiós e andorinhas
recatadas.
Com a Urca toda ali, tão
derramada
Nas vertidas estrelas
pela tinta
Leitosa, tendo as tetas
sob a cincha:
Doce animal de orelhas
consteladas.
E as estrelas embaixo e
em cima, baldas,
Por mais que o lábio de
teus olhos minta.
Por mais que o gume seja
o mar nas fragas
E o mar se veja em fonte
transformado,
Tudo o que vai com os
pássaros, é saldo

20 Carioquice

E o que da pedra vem é talvez
perda.
Mas pelo céu dos olhos, as
calendas
São lábios que no amor não têm
palavras.
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A PEDRA DA URCA
A RICARDO MODERNO
Sob a Pedra da Urca tirei céu,
Tirei fogo da chuva, pus anzóis
Na água para os peixes. Com o farol
De sua boca nos montes. Como anel
De trombetas e fontes. Caracóis
Gotejam sobre as ervas, corre o mel
Do sossego que abrasa o aceso véu.
E esquilo é o sol correndo atrás do sol.
E sal tirei do andar, sopros, corais.
Tirei cristal das aves, ficam plumas
Nas asas rutilantes , duplas e unas,
Se amar é o mar que bate contra o cais
Melhor morrer amando que perder
No amor todo o desejo de viver.
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Foi dada a largada!
A dobradinha praia e futebol nem sempre fez a cabeça dos cariocas.
Houve época em que o lazer que abalava as multidões eram as
corridas de cavalos, desbancando mesmo as regatas. Para se ter uma
idéia, em meados do século XIX, a cidade, ainda sem possuir um
milhão de habitantes, chegou ao luxo de exibir nada menos que
quatro prados: o do Jockey, o do Derby, o do Hipódromo Nacional e o
Turfe Clube. E todos viviam lotados. Quanto ao futebol, só surgiria 85
anos depois da primeira corrida de cavalos, em 1810.

24 Carioquice

Fotos de Augusto Malta

Mais que um espor te, o turfe era um evento social de caráter aristocrático, identificado
com os hábitos europeus. O historiador Luiz
Edmundo, em “O Rio de Janeiro do meu tempo”, dá a exata dimensão do que era esse
diver timento que congregava elegância e alegria, ao descrever seus freqüentadores que
apareciam como se fossem as corridas de
Longchamps.
“Os páreos tinham início ao meio dia, mas
chic mesmo era chegar um pouco mais tarde. A
partir daí, as arquibancadas dos sócios era tomada por homens com seus binóculos a tiracolo, sobrecasacas cinzentas, chapéus altos da
mesma cor e gravatas plastron. As mulheres
dentro de saias de meia cauda, com ricos chapelões de palha, flores, plumas, ou laços de
fitas, além de braceletes espetaculares completavam esse colorido cenário. Tudo isso embalado por bandas que atacavam de “Danúbio
Azul” ou “A Valsa dos Patinadores”, num clima
de boas maneiras e impregnado de perfumes
franceses.”
Se nas arquibancadas o clima era de festa,
embaixo, no verde das pelouses, não era diferente. A multidão se agitava para fazer suas apostas e descobrir um bom palpite com os proprietários de cavalos, quase todos coronéis da infantaria.
Foi a época de ouro do turfe carioca. E os
mentores do esporte logo viram a necessidade
de ter animais de melhor linhagem, os puros-sangues, que começaram a chegar na Alfândega vindos da Inglaterra, França, Alemanha e Argentina.
O historiador Milton Teixeira conta que as primeiras corridas de cavalos oficiais datam de
1851 e foram realizadas no Prado Fluminense.
Mas, somente em 1869, com a fundação do Jockey Club, o turfe no Rio tomou uma forma regular, até chegar ao que conhecemos hoje. “Crono-

“Os páreos tinham início ao
meio dia, mas chic mesmo
era chegar um pouco mais
tarde. A partir daí as
arquibancadas dos sócios era
tomada por homens com
seus binóculos a tiracolo,
sobrecasacas cinzentas,
chapéus altos da mesma cor
e gravatas plastron.”
Luiz Edmundo, em
“O Rio de Janeiro do meu tempo”
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O turfe, sem dúvida, foi o
primeiro esporte
moderno praticado no
Brasil e gozava de
notoriedade na cidade,
tanto entre as elites
quanto entre parte
significativa da população

logicamente, a primeira corrida de cavalos no
Rio realizou-se de forma bem amadora, numa
pequena pista da Praia da Saudade, em Botafogo (atual Avenida Pasteur), no dia 12 de junho
de 1825, com animais de propriedade dos ingleses James Monley e Clots e do português
Manuel Algarves. Mas não há detalhes e nem se
sabe quem venceu”, conta Milton.
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O Prado Fluminense foi a primeira sociedade
de corridas criada no Brasil, em janeiro de 1849.
Seus fundadores foram Luis Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias; José Pereira Darrigue
Faro, o Barão do Rio Bonito; general Polydoro
da Fonseca Jordão, o Visconde de Santa Teresa;
major João Guilherme Suckow; comendador Fonseca Telles, o Barão de Taquara; Dr. Antonio Costa; e Henry Harper.
Como presidente, o Barão do Rio Bonito adquiriu um terreno em Benfica para a construção
do prado. Logo as obras esgotaram o capital
do grupo e sua finalização acabou assumida pelo
major Suckow, que era o mais rico e o mais animado entre eles.
A primeira corrida oficial, em junho de 1851,
teve a presença da família imperial (que tinha um
pavilhão exclusivo), de nobres, autoridades e boa
parte da população, que pôde conhecer o prado com pista em forma de ferradura, oito quadras de extensão (1.056m) e arquibancada para
800 pessoas.
Se de início a afluência foi grande, pouco a
pouco o interesse popular decresceu e o prado
passou a funcionar mais por determinação do
major Suckow. Em 1854, um funcionário que havia sido demitido ateou fogo às tribunas, destruindo tudo. Esse fato, somado ao prejuízo elevado que a sociedade vinha acumulando, determinou seu fim.
Milton Teixeira lembra que graças ao Conde
Herzberg, genro de Suckow, o prado de Benfica
ainda teve mais algum tempo de vida. Herzberg
decidiu comprá-lo, construindo uma raia de forma elíptica e uma nova arquibancada. Algumas
competições de amadores, especialmente estrangeiros, foram realizadas ali.
Mais tarde o terreno seria ocupado por uma
garagem de ônibus da CTC. Hoje, é uma garagem do metrô.

Em 1861, o Conde Herzberg voltaria às corridas, quando realizou na Praia da Saudade uma
grandiosa disputa numa pista em reta de 500
metros de extensão.
Mais uma sociedade surgiria em 1866, motivada pela paixão do professor de equitação e
capitão Luiz Jácome de Abreu e Souza, que levou alguns de seus discípulos a se apresentar
numa grande festa hípica no Campo de São Cristóvão no ano anterior. Animados pelo sucesso
da festa e pelo entusiasmo do professor, o grupo criou o Clube Jácome. Mas o mesmo não sobreviveu. A sociedade não concordou com a diretoria quando esta decidiu que o terreno a ser
ocupado seria o do Dr. Padilha, no Engenho de
Dentro. Os sócios majoritários se retiraram levando o grupo à insolvência.
Um dos fundadores do natimorto Clube Jácome, Dr. Fernando Francisco da Costa Ferraz,
aliou-se ao Conde Herzberg. Juntos, convenceram o major Suckow a criar uma nova sociedade
de corridas. Ao lado de outros investidores, em
1868, fundaram o Jockey Club. Na ocasião, Suckow comprometeu-se a construir uma arquibancada para mil pessoas. Mesmo após sua morte,
em janeiro de 1869, os herdeiros deram continuidade às obras. Em maio do mesmo ano foi
realizada a primeira corrida, com sete páreos.
Em plena efervescência do turfe na cidade,
surgia em 1885 o Derby Club. Nessa época o
Rio já contava com quatro grandes hipódromos,
além de inúmeros outros pequenos, às vezes
simples terrenos no subúrbio. O grande idealizador do novo clube, o engenheiro André Gustavo Paulo de Frontin, construiu em São Francisco
Xavier, em terreno adquirido da Viscondessa de
Itamaraty, um dos mais importante prados. Durante sua existência, realizaram-se 593 corridas
com 4.838 páreos.
Em 1926, o Derby fundiu-se ao concorrente

Construção do Jóquei na Lagoa, em 1925

Jockey Club, dando origem ao atual Jockey Club
Brasileiro. O local onde funcionava ficou abandonado por alguns anos e acabou ocupado pela
Favela do Esqueleto. A partir de 1948, começaram ali as construções do Estádio Mário Filho, o Maracanã, do Maracanãzinho e do campus da Uerj.
Quanto ao Jockey Club, a nova diretoria, tendo à frente Líneo de Paula Machado, decidiu
transferir suas instalações para a Zona Sul, nos
terrenos saneados da Lagoa Rodrigo de Freitas. “Paula Machado entrou em negociação com
o prefeito Carlos Sampaio e, depois de algumas demarches, os terrenos da São Francisco
Xavier passaram à prefeitura e o Jockey instalou-se às margens da Lagoa, no bairro da Gávea”, afirma Milton Teixeira
O turfe, sem dúvida, foi o primeiro esporte
moderno praticado no Brasil e gozava de notoriedade na cidade tanto entre as elites quanto
entre parte significativa da população. A realização do primeiro Grande Prêmio Brasil, em
1933, dá a exata dimensão da popularidade do
esporte. Ao vencer a corrida, o cavalo Mossoró quase foi levado no colo pela multidão presente ao hipódromo, que vibrava com a vitória
do Tordilho.
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porque hoje é sábado

Fumeirabrechó
moderna,
universal
Escafandro, garrucha, caixa de charuto, livros raros, porcelana
francesa, cartazes de filmes antigos, numismática. Pornografia.
Filatelia. Basta? Pois bem, se quiser tem muito mais no gigantesco
bazar de quinquilharias de luxo a céu aberto, em plena Praça XV,
Merece um registro até no Guiness.
Foi assim que recentemente a atriz norte-americana Marisa Tomei conheceu uma cidade bem
diferente daquela que os turistas estão acostumados a visitar. A estrela de “Meu Primo Vinny”,
que esteve no Rio, em agosto, para gravação de
um programa da Discovery Channel, depois de
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sair da feira com um colar de prata e óculos de
lentes verdes, declarou: “Aqui me senti parte do
povo e vi como as pessoas são gentis. Conheço
pouco o Rio, mas estou adorando“.
Esse é um dos programas imperdíveis que a cidade oferece há 30 anos aos seus habitantes e visi-

tantes. Considerada a maior feira de antiguidades
da América Latina, começou como um evento de troca
de objetos, por isso era conhecida como a Feira do
Troca. Hoje, além das 360 barracas oficiais, reúne
em seu entorno mais de 600 expositores cadastrados, que põem suas peças no chão. Ali são encontrados desde livros raros, LPs, selos, postais, cartas, figurinhas, caixas de charutos, brinquedos, instrumentos médicos e até serigrafias e gravuras de
artistas famosos, como Maria Leontina, Heitor dos
Prazeres, Aldemir Martins,entre outros. Miguel Braziliano, que há dezoito anos comercializa essas obras
e há sete está na Praça XV, conta que muitos clientes,
hoje, já são atendidos em domicílio. “Como trabalhamos com muitas obras certificadas, temos uma
clientela fiel e que confia na nossa seriedade.”
O bric-à-brac é diverso. Luiz Antonio Tobias,
especializado em figurinhas, filatelia, cartas e
cartões-postais, lembra que começou sua coleção na época de menino. “As famílias não querem ficar guardando coisas antigas e jogam tudo
no lixo. Aí entra o meu trabalho de garimpagem.
Entre outras preciosidades, já encontrei uma carta de amor de Bento Ribeiro Dantas, o mesmo
que dá nome ao bairro”, orgulha-se

Gisele Marques, que iniciou sua coleção há trinta anos e há doze expõe na Praça XV, tem objetos
totalmente diferenciados. Sua barraca vende materiais técnicos de medicina, como utensílios para
punção ou ainda caixas para esterilização de agulhas, além de moldes em madeira para calçados
e canetas de pena, que são disputadas por artistas do grafismo. “Recentemente, vendemos um
grande lote de objetos técnicos para uma minissérie que a Globo está preparando sobre Santos
Dumont”, adianta feliz.
Já a barraca de Jonas, como é conhecido o
engenheiro do setor elétrico que faz da feira o
seu hobby, reúne coleções de curingas de baralho, selos só com o tema de frutas, pedras de
praia, figurinhas de álbum “e o que mais o cliente
desejar”, diz divertido. “Venho todo sábado para
cá expor minhas peças. Durante a semana trabalho exaustivamente e aqui é o meu momento de
lazer”, declara.
Um passeio pela Feira de Antiguidades da Praça XV é uma viagem cultural e lúdica, onde não
faltam objetos inusitados e uma boa conversa.
O desafio é não voltar para casa carregado de
quinquilharias.

Em visita ao Rio, a atriz Marisa Tomei
também se rendeu à alegria desse
imenso bazar
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e

les passarão,
o carioca passarinha
Determina a carta magna da Carioquice, em seu
Artigo I que todo cidadão radicado nesta terra
solar tem assegurado o seu direito de ir e vir
em todos os trenzinhos, bondinhos e
barquinhos, assim como voar com as asinhas
angelicais que o poetinha Vinícius de Moraes
garantiria também como cláusula pétrea da
nossa Constituição lúdica. E estão revogadas
todas as futuras disposições em contrário.

30 Carioquice

Ensaio fotográfico de

marcelo carnaval
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Começou a circular o expresso 2222 / Da Central do Brasil / Que parte direto de Bonsucesso / Pra depois do ano 2000
(Música: Expresso 2222 - Gilberto Gil)

Praia- oBarbosa
Flamengo
Vou aprender a nadar / Eh, cantareira / Eh, cantareira / Eu não quero me afogar (Música: Mambo da Cantareira
da Silva e Eloide Warthon)
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Agora, há tanta vida lá fora / Aqui dentro / Sempre / Como uma onda no mar (Música: Como uma onda - Lulu Santos e Nelson Motta)
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Volta do mar, desmaia o sol / E o barquinho a deslizar e a vontade de cantar (Música: Barquinho - Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli)

2006
Escuta o trem de ferro alegre a cantar / Na reta da chegada pra descansar / No coração sereno dajul/ago/set
toada / Bem-querer...
(Música: Toada - Zé Renato / Claudio Nucci / Juka Filho e Chico Chaves)

35
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Flamengo
Ói, ói o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem (Música: Trem dasPraia
Sete -oRaul
Seixas)
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ncolunista
unca dantes um
foi tão amado
Vamos falar por hipótese e tão-somente por hipótese. Se fosse feita
uma eleição para eventuais ocupantes do pedestal magnífico do Morro
do Corcovado, Ancelmo Gois emplacava no ranking dos 100 mais.
Heresia? De jeito nenhum. Só uma brincadeirinha para dar uma idéia
de quanto o colunista-mor do Rio é amado por estas bandas. Salve
Ancelmo, os que vão te ler, diariamente, te saúdam!
Quando a causa é a sua paixão pelo Rio, Ancelmo Gois não tem limites para demonstrar o maior
amor que tem nesta terra. Eternamente enamorado pelo carnaval, o sergipano mais carioca do universo, já desfilou em três escolas de samba: Salgueiro, Mangueira e Vila Isabel. Este mês, teve retribuído tanto encantamento; recebeu o prêmio “Carioca da Gema”, da casa de samba de mesmo nome,
localizada na Lapa. “A coluna adotou a Lapa, nós
adoramos toda sua efervescência e sempre noticiamos o que acontece por lá, mas aí deve-se muito
ao Marceu Vieira, meu braço-direito na coluna de O
Globo. Ele é um assíduo freqüentador do Carioca
da Gema, e também um sambista de primeira com
muitas composições“, conta.
Defensor ferrenho desta cidade que o adotou como filho pródigo, Ancelmo lamenta a grande
pororoca social que por ora nos engolfa, “mas,
também, aqui ninguém morre de tédio”. Ele explica parte de sua teoria, dizendo que o Rio é a
única grande cidade no mundo que não tem bairro chinês, e conta uma história que ilustra bem
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isso. “Há algum tempo, o síndico do prédio onde
moro morreu. Ele era chinês e por conta disso
tive que ir à sociedade chinesa no Grajaú. Descobri que aqui vivem cinco mil famílias chinesas,
espalhadas pela cidade. O que acontece é que
se uma chinesa passar mal, a vizinha vai ajudála, mesmo que não fale a língua.”
Outra pesquisa informal do Data-Gois, instituto fictício e gaiato criado por Ancelmo, concluiu que antigamente os judeus pobres moravam no Méier e os ricos no Leme, que ficou até
conhecido como Jerusaleme. Depois todos se
espalharam. “Isso tudo é reflexo da tremenda
generosidade da alma carioca que destruiu completamente a idéia de segregação. Quer melhor
exemplo do que a Saara?“, enfatiza.
Esse é um dos motivos que levaram Ancelmo
a fazer de sua coluna uma tribuna de defesa do
Rio. Hoje, o antigo militante do partidão, como
era conhecido o PCB, está menos preocupado
em mudar o mundo, o que era uma característica de sua geração. “Veja só, o Globo tem qua-
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“Hoje vejo que era um caminho
equivocado o de misturar
jornalismo e política, embora a
imprensa do Nordeste ainda
esteja vinculada à política.
Aqueles eram tempos de grande
idealismo e generosidade”

renta colunas e eu quero ser uma boa coluna do
Rio. Hoje, para mim, é mais importante mudar
uma praça. Vejo isso como utilidade pública”.
Para quem imagina que a vida de um colunista seja de glamour e festa, ele desmente: “É
muito suor mesmo. Começo a trabalhar às 10h e
vou até 22h e por dia são cerca de 200 telefonemas para apurar as notícias”. Sem férias há cinco anos, ele declara que é viciado no que faz.
O trabalho é fruto da experiência desse sergipano, nascido em 1948, em Frei Paulo, e que em
1971 aportou definitivamente no Rio. Na ocasião,
Ancelmo retornava da extinta União Soviética, onde
passara uma temporada estudando, graças a sua
filiação ao PCB. Por influência paterna, cedo tomou gosto pela política. Como diz “não sei o que
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veio primeiro, se a política ou o jornalismo”.
Um dos 24 filhos (só treze vingaram, como
se diz em sua terra) de Euclides Gois, vereador
e pequeno comerciante, e D. Maria, desde cedo
acompanhava o pai, já falecido, aos comícios.
Até hoje lembra-se dos jingles de diversas campanhas, como a do Marechal Lott, em 1960, pelo
PSD, partido ao qual seu pai era coligado. “Espada de ouro/quem tem é o marechal/ Lott, Lott,
você é o ideal...” (usando a música de “Escravos de Jó”), entoa divertido.
Nessa época, escondido do pai, ia aos comícios de Jânio, cujo símbolo era a vassoura. E mais
uma vez lembra do jingle (“Varre, varre, vassourinha/varre, varre a bandalheira/que o povo já tá
cansado/de sofrer dessa maneira”). Rindo, con-

ta que o que gostava mesmo era das músicas e
acabou por se tornar um colecionador de jingles.
Entre eles, o que considera o mais brilhante é o
da campanha de Jango no mesmo ano de 1960.
“Naquela época o eleitor votava separadamente
para presidente e para vice, e o Jango ganhou. E
o verbo “jangar” pegou (“Na hora de votar/dona
de casa vai jangar/ é o Jango, é o Jango, é o Jango/é o dr. João Goulart...”) (risos)
Desde cedo fazendo política estudantil, aproximou-se do Partido Socialista, que tinha entre
seus líderes João Mangabeira, que o levou para
trabalhar na Gazeta Socialista. Pouco depois,
Ancelmo estaria na redação da Gazeta de Sergipe, sob a liderança de Orlando Dantas, onde era
travada uma guerra implacável contra a corrupção na política local. “Hoje, vejo que era um caminho equivocado o de misturar jornalismo e política, embora a imprensa do Nordeste ainda esteja vinculada à política. Aqueles eram tempos
de grande idealismo e generosidade”.

Se aquele era um período de romantismo, a
geração atual impressiona o jornalista por ser
individualista e cética. “Tenho uma certa saudade daquele tempo”, conclui.
Em 1968, Ancelmo faria sua primeira entrada no
Rio de Janeiro. O ano era de grande movimentação
no Brasil e no mundo. Preso por subversão às vésperas do Natal, fugiu para o Rio assim que foi libertado. “Não havia mais clima para eu ficar em Sergipe
e os caras não me queriam mais no jornal.”
No Rio, obteve passaporte falso pelo PCB e
seguiu para Moscou, onde foi estudar na Konsomol. Lá, leu todos os clássicos do marxismo. De
volta à cidade, como clandestino, trabalhou para
o partido e iniciou seus estudos de jornalismo.
“Queria muito viver no Rio, que para mim era um
objeto de desejo. Desde cedo acompanhava as
notícias que chegavam daqui, carregadas de glamour sobre Copacabana, os concursos de misses e mesmo dos crimes como de Aída Cury e
Dana de Teffé, descritos por David Nasser”.

“Veja só, o Globo tem
40 colunas e eu quero ser
uma boa coluna do Rio. Hoje,
para mim, é mais importante
mudar uma praça. Vejo isso
como utilidade pública”
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Os céus, sem dúvida, conspiraram a favor. Em
1971, Ancelmo veio morar com um amigo que
conhecera em Moscou, Luiz Paulo Machado, que
tinha um apartamento em Ipanema, no mesmo
prédio que vivia Glauber Rocha. Naquele ano, teve
início também sua trajetória jornalística na cidade. “Fui fazer free-lancer para as revistas técnicas da Abril. Lembro que a primeira matéria era
sobre lingotamento contínuo, para a Máquinas e
Metais. Perguntaram se eu conhecia o assunto e
eu disse que sim. E fiquei anos escrevendo sobre siderurgia.” (risos).
Depois disso trabalhou nas revistas Exame,
Veja, e, em 1986, foi com Marcos Sá Corrêa para
o Jornal do Brasil editar a coluna Informe JB.
“Aprendi a gostar de jornalismo no Jornal do Brasil. No primeiro dia, me deu uma tremedeira, entrei no banheiro e chorei. Foi muito impactante! O
JB daquela época discutia o Brasil”, relembra.
Nessa época, além de se notabilizar pelos
grandes furos em sua coluna, Ancelmo começou a cunhar uma série de bordões que seguem
até hoje, como “é grave a crise” e, mais recentemente em O Globo, “na minha terra isso tem

“O Rio para mim sempre foi
um objeto de desejo. Desde
cedo acompanhava as
notícias que chegavam
daqui, carregadas de
glamour sobre Copacabana,
os concursos de misses...”

outro nome” ou “deve ser difícil viver num lugar”. “Já a ‘saliência’ é uma contribuição de
Marceu Vieira”, revela.
Se no Informe JB fazia uma coluna do Brasil e
do mundo – a dos grandes embates –, no mesmo
jornal também começaria a se delinear o que hoje
Ancelo defende ardorosamente: a causa do Rio.
“No informe adotamos manifestações nascidas no
Rio, como o bloco Simpatia é quase Amor, ou o
jornal Planeta Diário, mas foi no caderno Cidade,
com Bruno Thys, que começamos a falar da arquitetura, da chegada da primavera, do Rio ser o paraíso dos fotógrafos com a sua luz inigualável”.
Hoje, em O Globo, ele diz que tem uma proposta mais modesta, mas igualmente importante. “A casa me trata com muito respeito e se
puder vou dedicar minha vida profissional à missão maior que é zelar pelo Rio.”
Ancelmo contudo não é absolutamente fiel a
uma única paixão. Tem lá os seus cachos e casos tais como um namoro de décadas com a
sua coleção de dedais, que hoje soma mais de
400 exemplares vindos de cerca de 100 países. “Quando fui entrevistado pelo Jô, ele disse que isso era coisa de viado (risos). Essa
coleção, na verdade, acabou sendo mantida pelos amigos, e quem mais me trazia exemplares
era o Italo Zappa, quando cumpria a função de
embaixador no Vietnã e em Cuba. Ele era um
grande amigo e um deus para mim.”
Os dedais aportaram na vida de Ancelmo quando estava em Moscou. Era o auge da guerra do
Vietnã e os vietcongs, quando davam fim a algum
avião norte-americano, usavam a fuselagem e faziam várias coisas pequenas, entre elas, dedais. Ancelmo foi presenteado com um deles por uma vietnamita, mas a KGB não deixou que ele trouxesse o
mimo. Anos mais tarde, numa visita ao Smithsonian, viu uma exposição sobre dedais políticos. Daí
para frente, começou sua coleção.
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dama de ébano
por

vera de souza

A data é das mais emblemáticas: 8 de maio de 1945. O povo tomou a
Avenida Rio Branco, comemorando ao som de tambores e foguetes o
fim da Segunda Guerra Mundial, num verdadeiro carnaval temporão.
No palco do Theatro Municipal, Ruth de Souza fazia sua estréia
encenando o “Imperador Jones” de Eugene O’Neill, com a companhia
do Teatro Experimental do Negro (TEN), de Abdias Nascimento.

Foi um marco e uma ousadia, como define
Ruth. À época, as peças montadas aqui eram
basicamente estrangeiras, e não havia – ou havia poucos – personagens negros. “Além do inusitado, havia o medo de que ninguém comparecesse. Afinal, era dia de festa, todos estavam
nas ruas”, relembra Ruth.
O TEN, por sua vez, veio para dar uma nova
cara ao teatro. Até 1957, quando encerrou
suas atividades, a companhia foi muito dinâmica, tendo par ticipado com apenas um ano
de existência do Festival Shakespeare, organizado por Paschoal Carlos Magno e que contou com todos os grandes nomes da época:
Dulcina de Moraes, Maria Della Costa, Procópio Ferreira, Cacilda Becker, entre outros. “Acho
que fui a primeira Desdêmona negra no mundo”, conta, Ruth orgulhosa, mostrando o pôster na entrada de seu apar tamento, em que
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aparece ao lado de Abdias, numa cena de
“Othelo”.
Depois disso, o grupo não parou de crescer
e veio a primeira montagem de “Terras do Sem
Fim”, baseado no livro de Jorge Amado. Aos
poucos começaram a surgir peças escritas especialmente para o TEN. Entre os autores estavam Lúcio Cardoso, Joaquim Ribeiro, Rosário
Fusco e muitos outros. “Nessa época, Nelson
Rodrigues escreveu o “Anjo Negro “ para nossa
companhia. Mas, como não tínhamos dinheiro
para a montagem, a peça foi feita pelo grupo de
Maria Della Costa. Foi um espetáculo lindíssimo,
mas com o Orlando Guy pintado de preto para
fazer o negro”, ressalta Ruth.
O Rio do fim dos anos 1940 era uma cidade
verdadeiramente efervescente, como descreve
Ruth. “Naquele tempo, eu encontrava quase todos os dias com Nélson Rodrigues e Jorge Ama-
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Ruth ao receber o Prêmio Saci como melhor atriz em “Terra é Sempre Terra”, 1950

do, que eram grandes amigos. As quintas-feiras
era dia de ir à casa do escritor Aníbal Machado,
em Ipanema, que estava sempre aberta para estudantes e intelectuais que iam lá trocar idéias.
Na casa do Álvaro Moreira era a mesma coisa.
Nessa época também comecei a freqüentar o bar
Vermelhinho, na Cinelândia, em frente à ABI (Associação Brasileira de Imprensa). Todos os dias
às cinco da tarde chegavam os pintores vindos
da Escola Nacional de Belas Artes e os jornalistas. Lá convivi com Ziembinski, Portinari, Aldemir Martins, Vinícius de Moraes e muitos outros.
Só de falar me dá saudade.”
Foi nesse período que Ruth conheceu o escri-
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tor Albert Camus em sua visita ao Rio. Ele chegou
em 1949 quando Abdias resolveu montar “Calígula”, em que Ruth interpretava Cesônia. “Era uma
idéia maluca, pois não tínhamos dinheiro”, explica. A solução encontrada pelo cenógrafo Santa
Rosa foi pedir ao grupo que cada um trouxesse
um lençol de casa e uma dúzia de alfinetes de
fralda para fazer o figurino. Santa Rosa montou
as togas romanas, que lembravam também vestimentas africanas. A montagem durou apenas um
dia e não houve registro fotográfico, mas uma citação em um dos livros de Camus e uma dedicatória que Ruth guarda com carinho. “À minha filha
Ruth-Cesônia, de seu pai ocasional, com toda gra-
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titude e agradecimento”.
“Terras do Sem Fim” a levaria também a outros caminhos. Quando Jorge Amado vendeu os
direitos do livro para o cinema, indicou seu nome
e Ruth fez “Terra Violenta” ao lado de Anselmo
Duarte e Grande Othelo, na Atlântida. Era o início
de um longo caminho na sétima arte. Pouco depois, quando Franco Zampari estava formando
a Vera Cruz e Alberto Cavalcanti, que acabara de
Marisa Prado, Jorge Amado, Ruth de Souza e Paulo Ruschel
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chegar de Londres, buscava novos talentos, Ruth
foi contratada. Nos poucos anos de existência
da Vera Cruz (1949/1954), Ruth fez cinco dos
seus dezoito filmes. Com um deles, “Sinhá
Moça”, foi indicada ao prêmio de melhor atriz
no Festival de Veneza de 1953. Concorria com
nada menos que Katherine Hepburn, Lili Palmer
e Michele Morgan, que venceu com “Leito Nupcial” (“The Four Poster”). “Pouca gente sabe que

disputei o prêmio de melhor atriz em Veneza,
porque naquela época não havia dinheiro para
investir em divulgação internacional. Mas o simples fato de ter concorrido já representou um
prêmio e ainda fui capa na revista Manchete”,
garante feliz.
As conquistas continuavam, entre um filme e
outro, Ruth foi para os Estados Unidos para estudar teatro com uma bolsa oferecida pela Fundação Rockefeller. E aí foi definitiva a atuação de
dois nobres padrinhos: Paschoal Carlos Magno e
Vinícius de Moraes. A história parece saída de um
filme. Em 1950, Charles Fahas, da Fundação Rockefeller, veio à América Latina selecionar estudandes para receber bolsas de estudo. Ao conversar
com Paschoal, disse que Ruth era a única jovem
que ele poderia indicar por todo o trabalho que já
havia desenvolvido. Algum tempo depois, com a
atriz já trabalhando em São Paulo, na Vera Cruz, a
Fundação enviou-lhe carta de aprovação, mas com
endereço do TEN. A carta se perdeu. A Fundação
enviou outra, mas dessa vez com endereço de
Paschoal, no Itamaraty”. “Ele viajou para me encontrar em São Paulo e entregar pessoalmente a
carta”, relembra Ruth emocionada.

Apesar de toda a natural insegurança, Ruth
conta que Vinícius de Moraes, Nelson Rodrigues
e Paschoal Carlos Magno foram decisivos na sua
ida. “Eles me colocaram para cima, diziam que
eu tinha que ir, com medo, sozinha, mas tinha
que ir. Vinícius, aliás, sem que lhe pedisse nada,
veio com uma carta linda, endereçada a vários
amigos, caso me acontecesse alguma coisa. “A
carta acompanhou-a e voltou sem uso, felizmente. Hoje, pode ser vista na Toca do Vinícius, para
onde Ruth a doou.

Só a fé inquebrantável admite
a irreverência como
homenagem ao divino. Ruth
conta divertida que apelidou a
imagem de Nossa Senhora da
Conceição de “Nossa Senhora
do Lixo”, “Foi lá que eu achei
minha santa”
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A temporada nos Estados Unidos lhe garantiu um ano de estudos intensivos em universidades e escolas de teatro. Passou pela Karamu
House, em Cleveland; pelo American National Theater and Academy, em Nova York e pela Harvard
University. Durante essa experiência, ela participou de todo o processo teatral. Foi assistente
de direção em uma montagem de “Porgy and
Bess”, atriz em “Dark of The Moon”. Como num
conto de fadas, ao final de seus estudos um telegrama da Vera Cruz a chamava para fazer “Sinhá Moça”. Como ela diz, “voltei no momento
certo, com um papel excelente”.
Suas duas paixões, o cinema e o teatro, lhe
rendiam bons papéis. No mesmo ano da filmagem de “Sinhá Moça”, ela subiu ao palco com
“Vestido de Noiva”, de Nélson Rodrigues, na
companhia de Sérgio Cardoso e Nídia Lícia.
Todo esse sucesso Ruth atribui a sempre ter

procurado fazer o melhor em qualquer trabalho,
mesmo quando ficava com um personagem indesejado, como em “Assalto ao trem pagador”.
“O Roberto Faria, que era o diretor, sabia que
eu queria fazer a esposa do Tião Medonho. Nunca me achei com cara de amante. Mas ele já tinha
alguém para o papel. Então lendo o roteiro, pensei em como poderia mudar minha situação na
trama. Hoje, o Faria diz que, na verdade, fiz a
esposa. Acho que, como não me sentia a “outra”, acabei passando isso para a câmera.”
Do teatro para a televisão, que engatinhava
no país, foi um pulo. A atriz e Haroldo Costa e
outros atores foram um dos pioneiros em montagem teatral na televisão. Em 1952, apresentaram “O Filho Pródigo” na extinta TV Tupi. Ruth
foi uma das primeiras contratadas da TV Record.
Em 1969, chegava à Globo. “Se fizer um balanço
da minha carreira na televisão, o trabalho em “A

Ruth no papel de dona de bordel no filme “Primavera” que estréia este ano
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Cabana do Pai Tomás”, cita como um dos mais
importantes. Foi a única novela que estrelei, interpretando o papel da mulher do protagonista,
vivido por Sérgio Cardoso”, relembra.
Menina humilde nascida no Rio de Janeiro, filha de Sebastião Joaquim de Souza e Alaíde Pinto de Souza, com 1 ano foi morar em Minas, terra de seu pai. D. Alaíde, nos anos em que viveram fora, contava à filha como era viver na grande cidade, com ruas iluminadas e limpinhas. “Eu
tentava colocar os vagalumes enfileirados para
recriar as ruas do Rio. Acho que isso já era vontade de fazer teatro”, conta divertida.
Com a mor te do pai, Ruth voltou ao Rio aos
9 anos. Ela e a mãe foram morar em Copacabana. Lá descobriu sua grande paixão, quando D. Alaíde a levou pela primeira vez ao cinema. Foram ver “Tarzan, o filho da selva”. A
mãe também a fez conhecer o teatro. “Ela ganhava ingressos das patroas para quem lavava roupa e isso me dava a chance de ver óperas e outros espetáculos no Theatro Municipal. Para essas ocasiões sempre me vestia
muito bem”, relembra. Aliás, a elegância, herdada da mãe, ela mantém até hoje. Vaidosa,
não revela sua idade, apenas diz que prefere
que as pessoas fiquem fazendo contas. “Faz
par te do mistério”, ri.
Em seu apar tamento no Flamengo, onde
guarda um acervo de clássicos do cinema que
revê com freqüência, além de fotos e quadros
de várias de suas atuações, chama a atenção
uma bela imagem de Nossa Senhora da Conceição. Ruth apelidou-a de Nossa Senhora do
Lixo, pois foi lá que a encontrou, e mandou
restaurá-la. “Sou muito católica e acho que
sempre fui muito ajudada. Nesses 60 anos de
carreira, nunca parei de trabalhar. Em papéis
pequenos ou grandes, estou sempre fazendo
alguma coisa. Nunca penso: Ah, é um papel

pequeno. Sempre trabalhei!” E para quem está
com saudades de Ruth na tela grande, ainda
esse ano ela estréia “Primavera”, de Carlos
Por to, em que interpreta três personagens:
uma dona de bordel, uma freira que não acredita em Deus e uma fazendeira. Agora é esperar para ver mais uma de suas brilhantes atuações, que carregam, sem dúvida, sua marca
divinatória, o carisma.
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moda made in favela
por

julia santhiago

Ensinar a pescar é mais do que dar o peixe. Esta é a filosofia da
Parceria Carioca, criada há oito anos pela designer de moda Flávia
Torres. A grife, adepta do consumo social, é a cara do Rio de Janeiro:
alegre, colorida e bem-humorada. A marca comercializa de roupas a
objetos de decoração em sociedade com cerca de 200 fornecedores entre ONGs e artesãos e costureiras independentes - que criam peças
sob a temática da cidade maravilhosa.

Os primeiros passos da empresária nessa
atividade foram em serviços voluntários no Instituto São Cipriano, em Campo Grande. Com as
aulas de artesanato para meninas de comunidades carentes, ela ganhou o prêmio oficial da
Prefeitura do Rio de voluntária do ano de 1998.
O sucesso dos braceletes de miçangas coloridas feitos pelas adolescentes levou a estilista a
abrir uma loja para escoar a produção de sua
primeira turma. Grande parte das meninas vinha da favela Vilar Carioca, o que inspirou o
nome da empresa. Até hoje, os acessórios são
o carro-chefe da marca, tendo conhecido inclusive dias de glória aos olhos da nobreza internacional. Quando veio ao Brasil, em 2001, a
rainha Rânia, da Jordânia, encomendou 150
deles para presentear as amigas. Na época, as
peças eram vendidas na Daslu, o polêmico templo de consumo dos ricaços em São Paulo.
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Os braceletes da Parceria Carioca fazem sucesso também fora do país e já apor taram até
na 5ª Avenida, em Nova York. Por tugal e França renderam-se igualmente aos encantos das
bijus. As principais revistas internacionais de
moda chegaram a apontar a jóia popular como
a nova tendência da moda made in favela. “O
reconhecimento no Brasil, aliás – lembra Flávia –, só aconteceu depois da divulgação da
grife pela imprensa estrangeira”.
Além da São Cipriano, a Parceria Carioca já
conta com o trabalho de outras comunidades:
Fuxicar t, Coosturar t e Ação Comunitária (Rio),
Conceição da Criolla (Recife) e Nossa Senhora
da Rua (Belo Horizonte), entre outras cooperativas e ar tistas espalhados pelo país. “Fazemos contato direto com os ar tesãos, explica a designer. Seria mais fácil ir a feiras de
ar tesanato, comprar o produto e depois re-

A grife adepta do
consumo social, é a
cara do Rio de Janeiro:
alegre, colorida e
bem-humorada

vendê-lo. Mas encaramos isso como investimento, porque apostamos na ar te deles.”
E “eles” agradecem. A costureira Selma, há
oito anos parceira de agulha e linha da loja,
tem enorme admiração pelas atividades da empresária. “Aprendi ar tesanato com a Flávia e,
quando precisei de dinheiro para comprar minha máquina de costura, foi ela quem me emprestou. Além de uma atitude rara nos dias de
hoje, o trabalho desenvolvido é muito bonito.”
Sua colega de habilidades manuais Olga do
Amparo Costa faz coro. “A maior conquista foi
conseguir comprar a minha casa”, diz a maranhense que há 16 anos veio para o Rio em
busca de oportunidade.
Flávia devolve a bola: “É muito bom ver o
ser humano agarrar uma chance”, vibra ela,
que tem motivos de sobra para festejar. Além
dos resultados sociais, os negócios velejam
de vento em popa. A marca, que começou com
um pequeno ponto no Jardim Botânico, funciona hoje em mais duas lojas na Zona Sul, uma
em Ipanema e outra no Shopping da Gávea.
Nos planos, a aber tura de novos estabelecimentos. Ainda este ano, será inaugurado um
quiosque no Shopping Rio Sul. Sinal de que o
ensino da pesca está indo longe...
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Um século de Vista Chinesa
A nova coleção da Parceria Carioca é uma homenagem aos 100 anos da fundação de um dos mais belos
pontos turísticos do Rio de Janeiro, a Vista Chinesa. Construído pelo prefeito Pereira Passos em 1906, o
pagode de ferro fundido incrustado em plena Floresta da Tijuca, situado a 380 metros de altura é o
único lugar da cidade de onde se pode avistar de um só ponto o Pão de Açúcar, o Corcovado, a Lagoa, o
Morro Dois Irmãos, as Ilhas Cagarras e, inclusive, Niterói. O nome, Vista Chinesa, remete aos tempos de D.
João VI, quando o regente se emprenhou em criar o Real Horto da Lagoa, origem do Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. À época, foram solicitados ao senador de Macau que fossem enviados à colônia
agricultores chineses e sementes de chá e outras especiarias para serem plantadas aqui. Em 1811,
chegaram ao Rio 300 chineses que passaram a viver num rancho no Alto da Boa Vista e que acabou
sendo batizado de Vista Chinesa. A experiência do cultivo do chá não foi muito bem sucedida e ainda
suscitou a ira dos ingleses. No entanto, o cartão postal é até hoje um dos mais famosos do Rio de Janeiro.
Em sua nova coleção, a Parceria Carioca homenageia esse belo recanto com bordados em patchwork
que retratam os símbolos da cidade possíveis de serem admirados do mirante: O Corcovado, O Pão de
Açúcar e a Lagoa Rodrigo de Freitas. Além disso, as peças e a decoração da loja retratam o
intercâmbio cultural Brasil-China.
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aestáquipara
o mar
sardinhas
Ela é típica da Sardenha, ilha mediterrânea que pertence à Itália. Mas
foi em pleno Centro do Rio que ganhou um beco exclusivamente
dedicado a sua apreciação. Trata-se da Sardinha, o peixe da família
Clupeidae que adora andar em bando, ou melhor, grandes cardumes.
Talvez seja por isso que centenas de cabeças, bocas e estômagos se
reúnem semanalmente em torno dela, no corredor formado pela
esquina das ruas Miguel Couto com Marechal Floriano – batizado de
Beco das Sardinhas.
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Se houvesse um Guia Michelin da baixa gastronomia, certamente o Beco das Sardinhas
nele figuraria. Afinal, é um empreendimento
sólido, que há 50 anos revolucionou os hábitos gustativos do carioca. O atrativo não são
meras sardinhas fritas. Muito longe disso. Batizada de frango marítimo, a sardinha ganhou
naquele cantinho do Rio histórico nova técnica
de preparo: são aber tas, empanadas em farinha e fritas. Graças ao toque da cozinha
d´além-mar, ó pá. A prosaica iguaria que estala na boca desce redondinho acompanhada
por um bom chope gelado.
E assim tem sido, para a festa dos comensais que trabalham ou freqüentam o Centro da
cidade. São eles os coadjuvantes do espetáculo
conhecido como a farra das sardinhas, que tem
lugar toda santa sexta. Já pela manhã, as mesinhas e cadeiras de plástico tomam conta das

Batizada de frango
marítimo, o peixinho
campeão ganhou
naquele cantinho do
Rio histórico nova
técnica de preparo:
são abertos,
empanados e fritos

jul/ago/set 2006 57

eh! hoje tem arrastão

Milhares de sardinhas empanadas e prontas para crepitar no caldeirão de óleo fervente

calçadas e do chão de paralelepípedos da Miguel Couto. A partir das 11h, os coadjuvantes
começam a tomar seus postos. É gente como o
contador Mario Ribeiro, fiel apreciador de um bom
frango marítimo.”Freqüento esse lugar há anos.
Nada como relaxar da tensão do trabalho num
lugar tranqüilo e descontraído, saboreando uma
boa sardinha”, delicia-se. Todos esperam pela
estrela de cerca de 15cm, vendida a um precinho bem camarada: apenas R$ 1,20. (quase um
daqueles programas sociais do governo.)
O domínio das sardinhas se estende por cinco botecos: o Bar Ocidental, o Rei dos Frangos
Marítimos, o Quina de Ouro, a Adega Quintas das
Videiras e o Bar Tesouro. Qual deles serve a sardinha mais saborosa? Impossível saber. Não, as
técnicas de padronização à la junk food não rei-
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nam no tradicional Beco. A artificialidade passa
ao largo do sagrado espaço, graças a Netuno!
O segredo do Beco é simples: todos os bares
são comandados pelos mesmos donos – os irmãos portugueses Eduardo e Fernando Barbosa. Os dois iniciaram o negócio há 50 anos, com
o Bar Ocidental. Com o sucesso do acepipe, foram ampliando o domínio até formar o Beco só
da sardinha.
E sardinha vai, sardinha vem, a festa rola noite adentro. Já houve uma época em que o acontecimento era uma espécie de rave das sardinhas, servidas até o raiar do dia. Quem lembra
desse tempo é Edson Silva, gerente do bar Rei
dos Frangos Marítimos. “Lá pela década de 80
e até oito anos, o trabalho varava a madrugada.
Tínhamos de forçar uma barra com os fregue-

ses para conseguir fechar”, lembra. E qual seria
a fórmula da mobilização das massas? “Na verdade, não há nada de especial. Limpamos a sardinha, cortamos, abrimos e temperamos. Passamos em farinha peneirada e já está pronta para
ir para frigideira. Na hora de fritar, o óleo deve
estar bem quente para o peixe ficar sequinho”,
minimiza.
Mistérios à parte, o Beco da Sagrada Sardinha inspira as mais diversas manifestações em
seus devotos. De uma homenagem ao tradicional ponto de boêmia carioca, nasceu em 1997 o
grupo que trouxe sonoridade diferente à MPB o Pagode Jazz Sardinha´s Club. O peixinho no
nome não é mera coincidência. Os músicos Rodrigo Lessa e Eduardo Neves foram literalmente
beber (e comer) na fonte, ou melhor, no Beco.
“Freqüentei há um tempo, nos anos 1990. Parei
e agora voltei. Mas foi na minha primeira fase de
Beco que eu e Eduardo fizemos uma música para
lá: a Pagode Jazz Sardinha´s Club. Era uma sonoridade tão distinta que acabamos por fundar
um grupo para dar continuidade a essa levada”,
explica Rodrigo Lessa.
A canção foi composta numa das mesinhas
de plástico do Rei dos Frangos Marítimos. “O
Beco representa o Rio civilizado, ainda com resquícios de Rio antigo: ocupação de área pública,
convívio descontraído, mas respeitoso. É um lugar de boêmia isolado, bem no meio da Presidente Vargas. É a cara da cidade: a cor, o astral,
as roupas, a maneira como os garçons servem,
a bebida. E é alegre, ao ar livre e ainda tem sardinha e chope. O que mais querer da vida?”, brinca. Espécie de pensador da sardinha, Rodrigo
vê no peixe uma forma de resgate de nossa herança portuguesa. “Em julho, Lisboa inteira cheira
a sardinha. É o mês das festas de santos. Todo
mundo pega a churrasqueira e assa sardinha”,
conta. “Aqui, do outro lado do Atlântico, a sardi-

nha é luso-carioca: une a tradição à boêmia e à
descontração”, completa.
É essa filosofia que eles levaram para o grupo. “Na verdade, queríamos repensar a música
instrumental. E havia muitas pessoas renegando o lado português brasileiro. Era o retrógrado, o velho. Depois tinha a idéia do mestiço autêntico, um som tipicamente mestiço. Queríamos
o meio termo: gostávamos da bossa, do jazz
americano, do funk, mas também do choro, do
acústico, que é bem português. Para nós, não
deveria haver conflito entre os dois mundos. Era
juntar tudo o que tinha a coisa carioca”, define o
músico, que divide o tempo entre a preparação
do terceiro CD do Sardinha´s e atualização do
site que leva seu nome.
E a sardinha virou um estilo de vida do grupo. “É uma forma de nunca nos esquecermos
do humor. É que a sardinha, em si, tem um humor muito peculiar: peixe pequenino, anda em
bando, não faz mal a ninguém, e todo mundo
come, porque é muito gostoso”, diverte-se.
“Também queríamos jogar essa discussão para
frente, através de uma proposta antropofágica:
daí nosso nome ser também uma comida.”
Essa filosofia ajudou a colocar brasa na sardinha do beco mundo afora: o Pagode Jazz tocou em festivais internacionais como o Nuits de
Brésil, em Sanary-sur-Mer, sul da França, e teve
álbum lançado no Japão. No currículo do grupo, só falta mesmo um palco a conquistar: o
do próprio Beco. “Nunca conseguimos tocar lá.
Não chegamos a criar situação de produção.
Nosso amor pelo Beco serviu para criar um
grupo maravilhoso, mas não conseguimos tocar no lugar que tanto amamos. Foi do Beco
pro mundo, mas ao Beco não foi”, filosofa. E o
motivo vem por uma dedução lógica. “Eles nem
precisam de atração musical. A vedete é mesmo
a sardinha.” Salve ela!

jul/ago/set 2006 59

por que é que a gente é assim?

a “marvada” mais amada
por

mônica sinelli

É sinônimo que não acaba. De “abre” a “zuninga”, são mais de 500
nomes para designar aquela que supostamente teria matado o guarda,
ou os guardas, do Oiapoque ao Chuí, o que atesta sua popularidade
país afora. Mas foi como “chá de macaco” que a cachaça tornou-se a
bebida oficial do povo do samba no Rio de Janeiro.
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Desde que o esquindum é esquindum é assim: a caninha sempre companheira das rodas
comandadas por profissionais (do ritmo e do
copo, claro) como Carlos Cachaça – cujo apelido já diz tudo –, Nelson Cavaquinho, Geraldo
Pereira, Wilson Batista, Silas de Oliveira e, claro,
Noca da Portela. “O poder aquisitivo dos sambistas era nenhum e a cachaça, que sempre foi
barata, era a salvação da lavoura, explica o atual
secretário Estadual de Cultura. Já fui titular nessa
equipe, mas, hoje, já bisavô, estou mais moderado. No banco de reservas, eu diria.”
Com esse espírito de menino aos 73 anos,
deve estar sendo bom envelhecer em tonéis de
madeira. Pois não seria só força de expressão
dizer que o compositor portelense gosta de cachaça desde criancinha. Pois é desde criancinha

mesmo, quando em Leopoldina sua avó promovia uma rodada de “abrideira” para despertar o
apetite da garotada. “A cachaça é a bebida mais
preciosa do Brasil, tanto é que o mundo inteiro
a consome. Meu pai dizia que ela purificava o
sangue e eu levei isso a sério”, brinca ele.
E onde desfrutar uma boa pinga na cidade
de encantos mil? O presidente da Academia Brasileira da Cachaça, Paulo Magoulas, conhecido
carinhosamente nas internas por Austregésilo de
Alambique, e também membro da Confraria da
Cachaça do Copo Furado – as duas honoráveis
ONGs de defesa dos interesses da uca no Rio –,
é consultor de casas como Mangue Seco, Giuseppe Grill, Quiosque Drink Café (Lagoa) e Estudantina. Ele assegura que a Cachaçaria Mangue
Seco, fundada há três anos no Centro, é o lugar
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que abarca o maior sortimento da cidade, com
um total de 106 rótulos refletindo a imensa variedade da produção nacional. “O Rio está tendo
a oportunidade de descobrir que a cachaça é a
melhor bebida do mundo – enaltece, puxando o
copo para a sua caninha. A imprensa tem colaborado na sua propagação, há uma febre de elaboração de caipirinhas com bons produtos, as
mulheres vêm aumentando sua par ticipação
como consumidoras e existe um crescente interesse dos jovens pelo assunto.” O brasileiríssimo líquido, que durante um triste período aplacou a fome e o frio nas senzalas, vem sendo
entronizado nas mais finas mesas do país. E do
mundo.

sotaque carioca
O único alambique da cidade do Rio, o Maxicana, localizado em Barra de Guaratiba, tem uma
origem curiosa. Em 1986, o engenheiro Augusto de Souza viu-se forçado a fechar sua firma de
construção. Para não deixar na rua de uma hora
para a outra os 12 empregados, inventou uma
obra em seu sítio, que até então só produzia
melado para consumo próprio, e chamou a turma para trabalhar. A peãozada, cheia de más in-

“Levamos dois anos fazendo pesquisas
que desembocaram na criação de um
alambique onde são retirados os sais
de cobre, os elementos mais
prejudiciais à saúde”
Augusto de Souza
Produtor da Maxicana
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tenções, sugeriu ao proprietário da terra fabricar cachaça em vez de doce. “Eu nem sequer
bebia cachaça na época. Mas vi no jornal o anúncio de um alambique e o comprei. Eles começaram a fazer a bebida e, quando percebi que estavam bebendo demais, mandei fazer uma análise no Ministério da Agricultura, que concluiu que
aquele produto não prestava. A partir disso, não
permiti mais que fizessem cachaça.”
Meses depois, Augusto soube que muitas
crianças sofriam de cirrose sem nunca ter ingerido uma gota de álcool. Eram filhos de camponeses e comiam muito doce feito em panela de
cobre. Isso o levou a pesquisas que duraram
dois anos e desembocaram na criação de um
alambique onde são retirados os sais de cobre,
os elementos mais prejudiciais à saúde. Pronto:

nascia o hoje produtor de mais de 30 mil litros
anuais da Maxicana, sem falar nos 50 mil litros
de Gabriela, aperitivo feito de cachaça, melaço,
cravo e canela. Além disso, o alambique de Guaratiba desenvolveu, recentemente, a Maxicana
Especial Caipirinha, especialmente para o preparo do drink homônimo. O novo produto não
tem cheiro e resulta de uma única destilação, o
que é inédito no mercado.

unis nous boirons, seuls aussi
Não é exagero dizer que a história da cachaça se confunde com a própria trajetória nacional.
No entanto, até ser catapultada ao posto de destilado nobre, esta desejada das gentes percorreu uma longa estrada. Só na década de 1980,
sua pecha de elixir dos bebuns começou a experimentar um gradual processo de evaporação.
Hoje, as branquinhas – e as douradinhas – freqüentam não apenas os balcões de botecos fuleiros, como, em suas versões mais e mais sofisticadas, as charmosas prateleiras das delicatessens e as cartas de restaurantes requintados.
E já tem o seu correspondente em sommelier –
o cachacier ou cachacière. Inspira eventos, confrarias, associações de produtores, matérias na
mídia e virou bebida nacional, veja só, com o
jamegão do presidente da República Fernando
Henrique Cardoso, que se declarou “mulatinho

Desde que o
esquindum é
esquindum é assim: a
caninha sempre foi
companheira das rodas
de samba
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de pé na cozinha”, assinou em 2002 decreto
estabelecendo que “cachaça é a denominação
típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com características sensoriais
peculiares”. Foi pouco. No ano seguinte, seu
sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva, baixou outra
lei com especificações bem mais detalhadas em
definição à cachaça.
Estamos falando do terceiro destilado mais
consumido do mundo, perdendo somente para
a vodca e o saquê, e a segunda bebida alcoólica
nos corações, mentes e fígados dos brasileiros,
atrás apenas da cerveja. Produtos da melhor
qualidade saem das inúmeras destilarias espalhadas na Ilha de Vera Cruz, sobretudo de São
Paulo (o primeiro no segmento industrial, que
engloba 90% do total) e Minas Gerais (campeão
no viés artesanal). A preocupação com a excelência do goró e, também, com o design caprichado das embalagens, sinaliza que a competitividade no mercado não está para iniciantes.
Iniciantes, nesse caso, só as meninas. Mesmo
assim, o público feminino vem fazendo bonito
em sua ainda tímida trajetória no reduto dominado pelos rapazes.
Prova disso é a eleição de Claudia Fernandes
para a presidência da Confraria da Cachaça do

A cachaça é o terceiro
destilado mais consumido no
mundo, perdendo somente
para a vódka e o saquê
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Copo Furado. A cerimônia de posse, que também celebrou os 12 anos da associação, que
tem por patrono Tom Jobim, foi em agosto, no
Alcazar. É neste tradicional restaurante carioca
que os confrades concentram-se na primeira
quinta-feira de cada mês. Enquanto torram o
patrimônio líquido da instituição – formado por
garrafas levadas pelos membros e, também,
fornecidas por produtores interessados em ter
seu produto avaliado pelos conhecedores –, reina um vasto intercâmbio visando à criação de
novos padrões de exigência. São deliberadas
pautas como a realização de cursos, visitas a
alambiques, participação em eventos, troca de
literatura e novidades do mercado. Uma das missões dos sócios é fazer a cabeça de donos de
bares e restaurantes para incluir em sua carta
cachaças de boa qualidade.
O fardão da nova presidente na posse foi a
camiseta oficial que ostenta o grito de guerra da
CCCF – “unidos beberemos e sozinhos também”
–, agora entoado também na versão francesa
“unis nous boirons, seuls aussi”, pois acaba de
ser inaugurada em Paris a primeira seção internacional da corporação. Claudia Fernandes e seu
marido, igualmente especialista, José Roberto
Kede, criaram em casa o “bharmácia”. No apar-

Uma constelação
de famosos se
reúne há 20 anos
na Academia da
Cachaça, no Leblon

tamento de Copacabana, ele e Paulo Magoulas
ministram cursos cujo fecho de ouro consiste em
uma aula prática no Maxicana. Mas enquanto a
Confraria abriga apreciadores gente como a gente, sua irmã de armas, a Academia, só aceita o
sangue azul da elite carioca. Paulinho da Viola,
Aldir Blanc, Noca da Portela, Moacyr Luz, Hugo
Carvana, Jaguar, Ziraldo, Otávio Augusto, Chico
Caruso, Fernando Pamplona e – representando
com galhardia o clube da Lulu – Ângela Leal, Leda
Nagle e Beth Mendes são alguns dos happy few
que se reúnem na Academia da Cachaça – o pioneiro bar dedicado à bebida há mais de 20 anos
no Leblon – para trocar impressões sobre a
marvada. Toda essa conjunção estelar é devidamente capitalizada em trabalhos sistemáticos de
divulgação da manguaça na mídia.

casas de cozer mel
O hábito de tomar umas e outras – uns mais
que outros – se perde na noite dos tempos. Os
fermentados sempre fizeram sucesso com os
gregos, que iam bem de vinho, os babilônios,
adeptos da velha e boa cervejinha, e até os índios
brasileiros, que encaravam o caiçuma, extraído
do milho. Foi na terra dos precursores da Filosofia, a propósito, lá pelo século X, que se registra o processo de obtenção da aqua ardens

(a água que pega fogo) pela destilação. A poderosa solução ganhou ainda maior teor alcoólico e foi chamada de aqua vitae – eau de vie em
Francês – e tinha fins mais edificantes: era usada como remédio para aumentar a vitalidade
Quando os portugueses trouxeram a canade-açúcar, originária da Ásia, para o Brasil, formando os primeiros núcleos de povoamento e
agricultura, já fabricavam a bagaceira, destilada a partir do bagaço de uva. Nos engenhos –
ou “casas de cozer mel” –, o que sobrava da
produção de açúcar era dado aos escravos e
animais. A borra do melaço fermentada ficou
conhecida como “vinho de cana”. Este resíduo é até hoje chamado de cachaza pelos espanhóis. E aí começa a celeuma sobre a origem da palavra cachaça que, segundo Morais
Silva, autor do primeiro grande dicionário de
Por tuguês em 1813 e dono de engenho, viria
da “primeira fervura da cana, que se alteia e
toma a forma de um cachaço”, o pescoço do
porco. O jesuíta André João Antonil, no século
XVIII, chamou de cachaça “a espuma grossa que
se tira das caldeiras na primeira fervura do caldo de cana durante o processo de evaporação”.
Se o espanhol inspirou o português ou se este
bafejou o galego, é até hoje conversa para
muitas talagadas.
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O fato é que onde houvesse um engenho,
rolava uma produção de mé, que se conver teu
em moeda de troca na compra de escravos na
África. A coisa chegou a um nível que passou a
preocupar sobremaneira o governo da Colônia,
cujo comércio de vinho e bagaceira começou a
descer pelo ralo. No desespero, os tugas tentaram até interditar a produção nacional de pinga, mas quem era louco de peitar as terríveis ameaças de rebelião dos pinguços? A
Cor te criou, então, impostos elevados sobre a produção que, inclusive, contribuíram
para a reconstrução de Lisboa, após o terremoto de 1755.

alegre ma non troppo
O historiador Luciano Figueiredo, um dos
autores do livro “Cachaça, Alquimia Brasileira”,
lembra que, no Rio, o rombo na receita levou a
coleta da taxa a ser feita por negociantes que
arrendavam o direito de cobrar o imposto em
nome do rei. A arrecadação ia para o custeio
da defesa militar da cidade e, também, da infantaria da Colônia do Sacramento, fortaleza de
Portugal. Mas, além disso, como no velho sam-
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ba, tinha outra coisas. Uma delas dizia respeito
a supostos estados alterados de consciência.
O entorpecimento dos sentidos era o fator alegado para justificar comportamentos indesejados dos escravos, o que se encaixava perfeitamente para esvaziar o peso das reivindicações
via protestos populares. Mas, apesar de as
autoridades fazerem menção à embriaguez, um
cer to viajante de nome consonantal – Schlichthorst –, que flanou pelo Rio no início do século XIX, ficou espantado com a capacidade que
os negros tinham de encher o pote sem andar
bêbados pelas ruas. Curiosamente, segundo Figueiredo, instalou-se na cidade, em 1830, um
estabelecimento com a finalidade de tratar o
“vício da embriaguez”. O retumbante êxito da
inusitada clínica traduziu-se na renovação da licença para seu funcionamento pela Comissão
de Saúde.
No século XIX, o consumo estava difundido
a ponto de a bebida tornar-se signo de brasilidade. A tecnologia de produção foi aprimorada e a tira-vergonha circulava com glamour
nos rega-bofes palacianos. Até que, com a
cultura do café e o início da nova República, as
novidades da Europa passaram a ditar moda,
criando-se uma cer ta ojeriza a tudo – cachaça
incluída – o que se relacionasse à terra de Macunaíma, que, felizmente, estava para nascer
em 1928. A Semana de Arte Moderna recuperou o espírito de brasilidade, trazendo de roldão o samba, a feijoada e a cachaça como
autênticos representantes da alma nacional.
Intelectuais que eram, os integrantes do movimento batiam ponto na alta roda quatrocentona e acabaram reintroduzindo o popular guarda-chuva de pobre na tradicional sociedade
tupiniquim. Embora, diga-se, a água que passarinho não bebe ainda continuasse a sofrer
fortes preconceitos.

A par tir de 1930, quando são instalados
os grandes destiladores (colunas), a cachaça
ganhou um poderoso fôlego industrial, refletido hoje num volume de 1,5 bilhão de litros
anuais e mais de 5 mil marcas oficias. A fabricação ar tesanal da bebida só volta a acentuar-se a partir de 1990 e, atualmente, representa 10% do mercado total, com cerca de 30
mil produtores.

sabores. aromas, tons, texturas...
A qualidade da cachaça industrial – feita a
toque de caixa em altas quantidades para cortar
custos – é, reconhecidamente, de qualidade inferior à artesanal, obtida através de um processo demorado e oneroso. A bebida de alambique
envolve um complexo universo de sabores, aromas, tonalidades e texturas e diversificadas metodologias em sua elaboração. Ela passa por um
processo de envelhecimento em barris (não
menos de um ano e não mais de três), o que
ajuda a suavizar o teor alcoólico e a apurar o
sabor.
De acordo com Sergio Marba, tesoureiro da
CCCF, as madeiras mais empregadas são carvalho, jequitibá, ipê, bálsamo e umburana, responsáveis pelo amarelamento e pela alteração do

aroma. Seja como for, cada cachaça artesanal
apresenta características singulares de seus produtores. E Marba acredita que os do Rio de Janeiro já estejam perto de poder brigar, no quesito qualidade, pelo primeiro lugar com seus
colegas mineiros. O estado assina hoje pelo
menos 20 cachaças de alta qualidade, sendo as
principais Coqueiro – a única que tem o selo de
excelência do Ministério da Agricultura – e Corisco, ambas de Paraty, que chegou a ter cerca de
200 alambiques nos séculos XVIII e XIX. Na seqüência, vêm Magnífica (Miguel Pereira e Vassouras), Colonial Brasil (Piraí), Velha Província (Sumidouro), Rochinha (Barra Mansa), Casa do
Barão (Paraíba do Sul) e a carioquérrima Maxicana, de Barra de Guaratiba.
Na definição de Mary Del Priore, também
autora de “Cachaça, Alquimia Brasileira”, a
pinga é sinônimo de prazer sem complexos,
instrumento de um festim ligado ao corpo e
ao espírito. “Ela é o eixo permanente ou imutável, em torno do qual orbitam tanto os grandes quanto os pequenos de nossa terra. Ricos
e pobres. Poderosos e humildes. É bebida capaz de revelar nossa civilidade, nossas cordiais maneiras à mesa ou no bar. Bebê-la ou comer junto com ela é símbolo de aliança. É acionar um mecanismo para romper a monotonia
ou as insuficiências cotidianas.” Mary afirma que
a cachaça está para os brasileiros como o vinho estava para os antigos romanos: símbolo
de regra social, conhecimento, vitória sobre o
instinto. “Mas também símbolo de festa, de
alegria de viver, de escapismo da esmagadora rotina cotidiana. Bebida democrática, pois
permite o convívio de pessoas de diferentes
categorias, e em diversas circunstâncias, a
pinga reúne, agrega, faz rir junto. Remédio para
o corpo e a alma”. Assim sendo, a saideira,
s´il vous plait.

jul/ago/set 2006 67

por que é que a gente é assim?

A pinga nossa de cada dia
Empenhada em registrar através de
obras editoriais temas ligados ao meio
ambiente e a cultura nacional, a Repsol
YPF apresentou como uma das opções
para a sua publicação bianual o tema
Cachaça. “Após um extenso
levantamento e muita conversa,
percebemos que as publicações
existentes tratavam de um modo geral

Fernando Valadares Novaes (“Arte e

da produção e das qualidades da

Ofícios da cachaça moderna”), o livro

cachaça, e que abordar o contexto

traz também entrevistas com D. João de

histórico e social, destacando a

Orleans e Bragança, Paulinho da Viola e

presença da bebida dentro da vida

Cida Zurlo. A edição, que abriga vasta

cultural brasileira, poderia preencher

pesquisa iconográfica em arquivos

uma lacuna existente na difusão do

históricos, com rótulos raros obtidos

conhecimento sobre o assunto, “

através de colecionadores e fotos

explica Heloisa Faria, da 19 Editora, que

exclusivas de Cesar Barreto, tem projeto

elaborou o livro “Cachaça, Alquimia

gráfico de alta qualidade. Segundo

Brasileira”.

Heloisa, o objetivo da publicação é

Com textos dos historiadores Luciano

colaborar “para difundir o merecido

Figueiredo e Renato Pinto Venâncio

lugar que a cachaça alcançou no

(“Águas Ardentes: o nascimento da

cenário nacional e internacional, com a

cachaça”) e Mary Del Priore (“Do copo

evolução tecnológica atingida por seus

ao corpo, e do corpo à alma: cachaça,

fabricantes somada aos saberes

cultura e festa”), além do agrônomo

herdados de gerações”.
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perfumecarioca
Gardênia
cruzada

tde almeida
ouché, d’artagnan
magalhães
Raphael de Almeida Magalhães, não obstante ser tricolor de adoração,
joga no mesmo time do saudoso João Saldanha, o “João Sem Medo”.
Destemido, está sempre pronto para desembainhar o florete quando a
causa é esta cidade, que ostenta como um galhardão. Mosqueteiro
singular, o “Rafa” tem um lema próprio: eu pelo Rio e o Rio por todos.
A Revolução Constitucionalista de São Paulo,
quem diria, teve um papel insuspeitado. Foi por
causa dela que um ilustre personagem da vida
político-cultural brasileira, nascido em Minas Gerais, desembarcou na Cidade Maravilhosa com
Nilton Santos e Raphael de Almeida Magalhães
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apenas um ano de idade. O pequeno Raphael de
Almeida Magalhães começou a dar seus primeiros passos no Rio por vias pragmáticas: a prisão de Assis Chateaubriand. No turbilhão da crise, o então dono dos Diários Associados e ardoroso defensor da revolução de 1932 transferiu Dario de Almeida Magalhães, o diretor da
organização na capital mineira e pai de Raphael,
para comandar a sede da empresa jornalística.
Na época, os Diários Associados, assim
como o menino, praticamente engatinhavam. Mas
logo se converteriam na grande potência das comunicações brasileiras. Da mesma forma, o
menino também escreveu uma carreira vigorosa, indo de astro mirim de futebol de praia a
governador do Estado da Guanabara. “Eu virei
carioca por esse caminho – explica o ex-ministro da Previdência Social. Na época, o Rio era a
segunda pátria dos mineiros. Os mineiros que
queriam fazer sucesso tinham que vir para cá, o
caminho mais curto entre sair da província e entrar na vida. E eu não fugi a isso. Sou um carioca
adotivo desde tenra idade. Mas o meu espírito
mineiro eu o tenho enraizado. Os mineiros que
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“Qualquer diferença
social se dissolve quando
todos suam juntos em
busca do mesmo
objetivo: ganhar ou, pelo
menos, não perder”

vêm para cá acabam misturando carioquices com
mineirices.” O que quer que isso queira dizer...
A Zona Sul era o destino. Em particular, Copacabana, bairro em que toda essa plêiade de mineiros – Otto Lara Resende, Carlos Drummond
de Andrade, Paulo Mendes Campos, Fernando
Sabino, Gustavo Capanema, Afonso Arinos, Carlos Luz, Milton Campos, Adaucto Lúcio Cardoso,
Oscar Correia, entre outros – foi aclimatada. A
primeira lembrança de Raphael no Rio é a da Praça
Eugênio Jardim, hoje um paredão de prédios no
Corte do Cantagalo, onde a família veio morar. O
pouso seguinte foi à casa de pedra onde Chateaubriand morou até morrer, na Av. Atlântica,
esquina de Figueiredo Magalhães. De lá, os novos cariocas aportaram no prédio localizado em
cima do restaurante Alcazar, que existe até hoje
na Avenida Atlântica. Por volta de 1939, início da
Segunda Guerra Mundial, as areias escaldantes
da Princesinha do Mar viram surgir uma fulgurante carreira de jogador de futebol de praia
mirim. O jovem astro – alfabetizado em inglês
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pelo British American School – também na Av.
Atlântica – mudou-se, então, para um prédio ao
lado do “Bolero”, bar na Avenida Atlântica freqüentado por marinheiros americanos durante a
Guerra. Raphael se diverte ao recordar das pancadarias que invariavelmente imperavam todas as noites às portas de sua casa, entre os
marinheiros e a “shore patrol” que os vigiava.
Copacabana era, então, um espaço único de
democracia racial, sem lugar para segregações
e violências: a galera do asfalto subia os morros para jogar bola e o pessoal da favela se misturava com os bem-nascidos nas areias de Copa.
“Qualquer diferença social se dissolve quando
todos suam juntos em busca do mesmo objetivo: ganhar ou, pelo menos, não perder, brinca o
ex-craque. A praia era multirracial e igualitária,
uma simbiose social importante, características
que hoje não se reproduzem. Ninguém jamais
supôs que pudesse haver conflito. Mesmo o Hotel
Copacabana Palace, que sempre ostentou o má-

ximo de glamour, não constituía uma área apartada, mas inserida harmonicamente na paisagem
do bairro”. Raphael lembra que, em 1962, na
campanha para senador de Juracy Magalhães,
o time do Palácio Guanabara de futebol de salão – era um bom time – subiu o Pavãozinho. A
equipe do poder começou a fazer um gol atrás
do outro, para pânico de Hélio Beltrão, o arauto da desburocratização, que temia, com o
tresloucado ato, lançar água abaixo a ação eleitoral. “Inútil: enfiamos um mar de gols no time
do morro. Pois, no esporte, a meta é ganhar
sempre que se pode.”
Até 1960, cada posto da praia tinha um time,
com torcida própria. Campeonatos disputados.

Juizes de respeito. De vez em quando, Ari Barroso e João Saldanha. Armando Marques e Arnaldo César Coelho, que viriam a se tornar árbitros profissionais, começaram suas carreiras
suando na areia. “Joguei com Perácio de volta
da Guerra. E, desde esta época, Nilton Santos é
meu parceiro de bola e amizade.” Casos desse
período não faltam. Como Armando Marques fugindo, mar adentro, da fúria dos jogadores. Ou
do famoso atacante Heleno de Freitas, num jogo,
realizado no Leme e apitado pelo autor de
“Aquarela do Brasil”, contra a equipe de Raphael. Após o terceiro gol, ao reiniciar-se a partida,
Heleno, indignado, não conversou: pegou a bola,
rumou célere à própria meta, fez um improvável

Raphael, o terceiro à direita agachado, em companhia de Garrincha, Nilton Santos, Paulo Amaral, Brito e outros
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gol contra, tirou a camisa e abandonou o jogo.
Raphael prossegue sua viagem no tempo em
que a cidade era muito mais esportiva, cordial,
aberta às novidades, enfim, uma cidade cosmopolita. O espaço público e o espaço privado se
davam as mãos. A opinião brasileira explodia no
Rio, onde tudo fervilhava. Faltava água, energia,
telefone. Mas havia uma atmosfera mágica que
dispensava tudo isto. Era uma cidade sem barreiras entre o lado de dentro e o lado de fora. A
praia e o calçadão eram prolongamentos do espaço privado. Os dramas políticos se processavam aqui, desde a queda do Estado Novo. O restaurante Bife de Ouro, no Copacabana Palace,
era o centro da política no Brasil. “A marca da
cidade sempre foi de liberdade, oposição, luta,
afirmação. Esse clima não existe mais. O Rio
perdeu sua força. Na cidade que nasceu para o
lado de fora, as pessoas não têm garantido mais
o direito de ir e vir. O Rio precisa recuperar essas qualidades. Ao perdê-las, empobreceu-se
muito a própria política brasileira. O carioca conjugava boêmia marítima, vocação política e sentimento de liberdade”.
Mas tudo é motivo para, entre outros, além,
dos mineiros, para voltar a Copacabana, abrigo
de uma constelação formada, por nomes como
Antônio Maria, Vinícius de Moraes, Sergio Porto,
Daniel Filho, Chico Anísio, Grande Othelo, Augusto Frederico Schmidt e Rubem Braga. Em 1965,
no Quarto Centenário da cidade, Raphael, já governador da Guanabara, organizou um festival
de cinema internacional, no circuito nobre de cinemas da época – Palácio, Rian, Roxy, São Luiz
e os três Metros, Copacabana, Centro e Tijuca. O
cinema novo despontava para os seus grandes
dias de glória. Mas, na programação do evento,
havia pouco espaço para os filmes produzidos
aqui. Para contornar o mal-estar, foi improvisado um festival na areia, promovido em vários
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pontos da praia. O arranjo à beira-mar foi um
sucesso estrondoso, abrindo o caminho para
que a praia se transformasse no cenário dos
grandes shows da cidade.
Em sua extensa lista de serviços prestados
ao país, Raphael de Almeida Magalhães ostenta
um título insuspeitado: o de advogado do escritor Nelson Rodrigues. Em plena vigência do Ato
Institucional nº 2, Nelson lançou “O Casamento”,
livro que foi logo apreendido pelo ministro da
Justiça, Carlos Medeiros da Silva. “’Eu estava fazendo campanha para deputado federal, quando ele me procurou e disse (imitando a voz inconfundível do autor de “Os sete gatinhos”): ‘O
Casamento’ foi apreendido. Uma violência inominável... Vim aqui para você requerer uma medida judicial para liberar o livro.’ Imagine isso, em
plena vigência do Ato Institucional nº 2, com todos os direitos suspensos. Avisei que a chance
de ganhar era zero. Ele sentou-se à minha frente
enquanto escrevia. E repetia ao longo da noite:
‘que Zola te inspire.’ Mas, inacreditavelmente, o
mandado de segurança foi concedido pelo Tribunal Federal de Recursos. E a Polícia Federal
teve que devolver a edição apreendida. A censura gerou grande propaganda espontânea e Nelson conseguiu uma das maiores vendagens de
sua vida. Ele tinha estrela.’”
Não poderiam faltar idiossincrasias rodrigueanas. “No derradeiro dia do mandato Carlos Lacerda, comigo no exercício do governo, Nelson
me fez uma singela solicitação: que o deixasse
ficar em um canto do meu gabinete, quieto, sem
dar uma palavra durante um dia. Ele queria ver o
poder funcionando por dentro. No dia seguinte
Nelson chegou cedo e quedou-se mudo conforme o combinado. Mas a exótica contemplação
não ultrapassou o período matinal. Solene, o jornalista anunciou que não repetiria a dose na parte da tarde, com uma explicação sucinta. O breve

período havia sido suficiente para conduzi-lo a
uma constatação retumbante: o poder era muito
chato...E bateu em retirada.”
O governo da Guanabara, em 1965, co-produziu filmes nacionais. Foram quase 40. E inventou uma premiação específica para as películas financiadas. Nelson pleiteava assistir aos seus
próprios filmes junto com a comissão julgadora.
Como isso, evidentemente, não era permitido,
ele se dera conta de que dificilmente seria agra-

ciado. “Vocês têm que parar com essa besteira
de ficar premiando esse pessoal de esquerda.
Se essa turma chegar ao poder, vai pendurar
vocês todos num poste”, vaticinava.
Em 1966, ano da Copa do Mundo, havia um
programa ao vivo sobre futebol chamado Resenha Facit, na extinta TV Rio. A mesa-redonda era
composta por Raphael, Nelson, Armando Nogueira, José Maria Escassa, João Saldanha e Cláudio Mello Souza. O grupo discutia um tema can-

Raphael na inauguração de uma escola
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dente: se o Brasil deveria ou não convocar Amarildo para a Seleção Brasileira. Ele seria, então,
o único jogador brasileiro jogando na Europa –
pois, após sagrar-se campeão em 1962, tinha
ido para a Itália – a ser convocado, Raphael e
Saldanha defenestraram Amarildo. A condenação
foi geral entre os analistas da bola. Nelson havia
cismado que Zagallo, que tinha deixado de ser
jogador e estava treinando o Botafogo, andava
em campanha para ser técnico da seleção brasileira. Não havia nenhum indício disso. Nelson
admitiu que inventara aquilo porque Zagallo não
parava de elogiar João Havelange, que presidia
a CBF. Numa das mesas-redondas, a tertúlia gravitava em torno do jogo que o Brasil faria contra
Portugal em 1966, precisando vencer por uma
boa diferença de gols. Nelson perguntou o que
Raphael achava daquela partida. “Respondi que

se a gente não ganhasse de um time para o qual
a bola era quadrada e que jogava de tamanco,
seria melhor aposentar o futebol brasileiro. Ainda arrisquei um placar de 5 a 0. Nelson empolgou-se com a explicação e seguiu, no ar, do seu
jeito. O comentário me custou votos da colônia
portuguesa e cartas apopléticas de protesto ao
Nelson.” Zagallo, presente, engatou uma exaltação à equipe lusitana, argumentando que o jogo
seria difícil e toda aquela lengalenga que treinadores costumam usar para escapar de um prognóstico. Nelson foi na lata. Virou-se para Raphael e disparou: “Viu? Acertei em cheio! Ele está
em plena campanha para ser técnico da seleção.”
Zagallo enrubesceu na hora. Mas o futuro confirmou a profecia. Perdemos de 3 a 1, o Brasil foi
eliminado e Zagalo sagrou-se o técnico do tri
em 1970.
Das esferas esportivas às incursões gastroetílicas, o carrossel memorialista de Raphael de
Almeida Magalhães gira até pousar na cobertura
na Lagoa de Walter Clark, ex-todo-poderoso da
TV Globo, onde foram realizados almoços históricos. Entre os habituées, Raphael, Otto, Renato
Archer, Aloísio Salles, Cláudio Mello e Souza e
Miguel Lins. A partir de uma certa hora, falavase mal de todo o mundo, Lá pela sexta edição
do evento, os comentários começaram a vazar

“Não havia nenhum indício. Mas
Nelson Rodrigues tinha cismado
que Zagallo, que deixara de ser
jogador e treinava o Botafogo,
estava em plena campanha para
ser técnico da seleção brasileira”
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do território pessoal de Clark até chegar aos
corredores da Globo, pois, por suposto, metade das críticas era dirigida à direção da emissora. O que, evidentemente, trouxe complicações
aos eminentes tagarelas.
Um belo dia, sem mais nem menos, o jornalista Otto Lara Resende resolveu dar uma volta
básica ao longo da estreita murada da cobertura, o que levou pânico aos comensais. As coisas
estavam indo nesse pé quando, como medida
preventiva, Miguel Lins chegou para um dos almoços munido de uma malinha na mão, com
objetos de uso pessoal que permitiriam sua permanência na casa de Walter Clark por vários dias.
Foi a última ceia dos cardeais. A casa de Walter foi desativada. Mas a turma continuou a navegar por vários restaurantes da moda. E tudo
acabava na TV Globo. Em uma tarde, foi posto a
Walter a conveniência ou não de divulgar determinada notícia. Armando Nogueira, diretor de jornalismo, achava melhor não dar e, na dúvida, consultou Roberto Marinho, dono da rede, que também optou pela prudência. Clark, favorável à
veiculação do petardo, ficou vencido. Mas não
gostou nada disso. Subitamente, decidiu demitir-se, passando o cargo com todo a pompa e
circunstância para Raphael e Otto no meio de uma
montanha de letras de câmbio que saíam de um
cofre no fundo de sua mesa.
Quando Walter Clark, realmente, deixou a TV
Globo, Roberto Marinho, que assumiu o cobiçado
posto, passou por uma situação insólita. A secretária, compenetradamente, perguntou: “Dr. Roberto, o que faço com o seu salário?”. Por alguns
segundos, o novo ocupante do cargo hesitou.
Afinal, não via sentido em pagar salário a si próprio. Já ia dispensando a proposta quando decidiu aceitar a oferta. “Meu filho – brincou com Raphael – foi o primeiro dinheiro grande que ganhei
na TV Globo”. Detalhe do episódio: Otto Lara Re-

sende foi quem escreveu tanto a carta assinada
por Roberto Marinho comunicando a Walter sua
dispensa, quanto a deste em resposta ao ex-patrão. Ghost writer disputado esse, um escritor
notável e que, segundo se dizia na Globo, era dos
poucos que tinha redação própria.
Dentro do axioma cunhado por Aloísio Salles
para referir-se à turma – “amigos, amigos, restrições na certa” –, ou no melhor estilo de perde-se o amigo, mas não se perde a piada, Raphael lembra de outro forasteiro adotado pelo
Rio, o escritor e diplomata sergipano Gilberto
Amado. Embaixador do Brasil em Genebra e o
também imortal da Academia Brasileira de Letras, que era recebido com pompa e circunstância quando, anualmente, vinha ao Brasil, sempre
de navio, para o que era chamado de “Festival
Gilberto Amado”. Os melhores jornalistas iam
encontrá-lo, ainda a bordo, levados na lancha
da Capitania dos Portos para uma tradicional
entrevista coletiva. Certa vez, o embaixador avisou, circunspecto, aos jornalistas: “Antes de
começar, uma pergunta – o Schmidt morreu?”,
referindo-se a Augusto Frederico Schmidt, seu
grande amigo, poeta e principal inspirador do
Programa de Metas do presidente Juscelino Kubitschek. Diante da negativa, concluiu enigmático: “Então, não há nada a fazer...”. E dispensou
a entrevista.
Histórias de um Rio que passou. Nada que
arrefeça o ânimo do mineiro entusiasta das questões da cidade abençoada. “O Rio de Janeiro é
um espaço especial à beira-mar, abraçado por
um centro urbano de serviços, uma cidade a céu
aberto, tudo a lhe sugerir uma vocação para serviços sofisticados, esporte e ciência. Tudo se
funde em um projeto de alta densidade tecnológica, com serviços públicos impecáveis e extraordinária qualidade de vida, capaz de converter
o Rio numa atração internacional.”
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nna osso
embaixador
terra do nunca
por

felipe maciel

Para Nelson Motta, tudo o que foi será. Nelsinho não é apenas mais um
dos laureados com diminutivos superlativos, que em bom carioquês
são sinônimo de “carinho sem ter fim”. No seu caso, o “inho” é
conquista rara dos bem aquinhoados sujeitos a quem foi dado o direito
de exercer em sua plenitude o milagre da juventude eterna. Séculos e
séculos se passarão, e o nosso Peter Pan continuará sacolejando no
Dancin’ Days. Como uma onda no mar.

Nascido em São Paulo no ano de 1944, Nelson joga no mesmo time de tantos que escolheram o Rio de Janeiro por adoção. A alma é,
sem dúvida, carioca. De sorriso fácil e semblante jovial, a capacidade de acompanhar as
novidades dos tempos e de não ceder a saudosismos, ficam mais nítidos depois de um
bate-papo corrido em seu apar tamento no
bairro de Ipanema.
Nelson tem pressa. Na reta final da acalentada biografia de Tim Maia que escreve pela
Editora Objetiva, o escritor acumula as crônicas semanais na Folha de São Paulo e a atualização do site Sintonia Fina, dedicado aos
novos talentos da música brasileira.
“Sou, sem dúvida, um carioca por vocação.
Vivo aqui desde os anos JK e me integrei ao
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jeito de ser da cidade. Mesmo quando morei
em Nova York nos anos 1990, vir ao Rio era
uma necessidade”, sintetiza Nelson. Apesar de
ter conhecido o esplendor do Rio de Janeiro
de meado da década de 1950, seus olhos –
sempre protegidos pelas lentes escuras, as
quais ele não dispensa, nem mesmo para as
fotos da matéria – não são, de todo, pessimistas, e enxergam alguns avanços na cidade.
“O calçadão da praia hoje é infinitamente
melhor. A Lagoa está também menos poluída.
Aliás, mesmo naqueles anos dourados, já havia problemas sérios com a Lagoa. Agora, o
Rio vive um esvaziamento cultural. Não tem jeito, cultura é verba; e dinheiro, só em São Paulo. Mas a cidade tem tradição cultural, é ligada
ao entretenimento por vocação e o país res-
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soa aqui. Sem falar que os ar tistas, na maioria, escolhem o Rio de Janeiro para morar.”
As razões dessa escolha são quase óbvias, quando se está em uma varanda de Ipanema, em um belo dia de sol de uma sexta-feira,
com a praia ao fundo e o Dois Irmãos na lateral para contemplar. É lá mesmo, de frente para
o mar, que Nelson posicionou estrategicamente
seu computador de tela fina e se dedica à atividade que mais lhe dá prazer: escrever.
O cenário pode ser a Bahia, como no noir
“O Canto da Sereia”. Mas é o Rio sua paisagem predileta para viver e desenrolar o enredo de suas personagens, como em “Bandidos e Mocinhas”, um pulp ficton carioca, passado entre a favela e a Zona Sul. Os dois livros
devem ser roteirizados para o cinema; o primeiro pela Conspiração Filmes e o segundo
pela LC Barreto.
“Minha relação com a literatura é de paixão.
Na verdade, lembrei de minha mãe quando decidi escrever esses dois romances. Ela me dizia que para alguém se assumir como escritor
era imprescindível escrever uma ficção. Esse era
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um sonho meu de juventude”, recorda.
Foi só a par tir do sucesso do livro “Noites
Tropicais”, em que narra os bastidores da música no Brasil desde a década de 1960 até o
início dos anos 1990, que Nelson Motta passou a se considerar um escritor profissional.
“Embora seja um livro de um jornalista, tem
uma linguagem de romance. O livro fez muito
sucesso, foi publicado em outros países e
deve virar filme”, conta.
Apesar das revelações, como o romance
secreto com Elis Regina, Nelson afirma que o
livro não trouxe conseqüências negativas nem
a mágoa dos envolvidos. Antes de lançá-lo, o
escritor procurou os filhos de Elis, expôs-lhes
a história e encontrou boa receptividade. Na
reabilitação que fez de Wilson Simonal, conseguiu conversar com o próprio pouco antes de
sua mor te. “O Simonal já estava muito doente,
mas ficou muito feliz ao saber que seu nome
seria limpo para a posterioridade.”

memórias do síndico Tim maia
Em sua sala, pode-se observar os regis-

tros dos últimos 40 anos de MPB. Está lá a
emblemática foto da turma da bossa nova feita para uma matéria da revista Manchete. Ao
centro aparece ninguém menos que o próprio
Nelson Motta, na época repórter do Jornal do
Brasil e responsável por reunir ar tistas de várias gerações para uma matéria sobre o futuro das marchinhas carnavalescas. Ainda imberbe, Nelson posou em meio a ar tistas do
porte de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Luiz
Bonfá, Luizinho Eça e os da chamada segunda geração da bossa nova, como Chico Buarque, Edu Lobo e Francis Hime.
Na parede, um quadro pendurado com a
frase “Seja marginal, seja herói” aponta os resquícios da rebeldia dos anos 1960, quando
Nelson entrou para o cenário cultural brasileiro pela por ta da frente. Os discos de ouro,
conquistados pelas revelações Marisa Monte
e As Frenéticas, também decoram o apar tamento, que, no momento, está tomado por LPs
de Tim Maia exaustivamente estudados para a
biografia do cantor.
Com o título provisório de “O Rei da Folia

“Nunca conheci uma pessoa tão
livre quanto Tim Maia; no que
pensava, dizia e cantava. Ele
não respeitava regras, fazia as
suas próprias. Todos têm uma
história para contar sobre ele.”

– o Som e Fúria de Tim Maia”, o livro sobre
um dos mais polêmicos personagens da MPB
levou sete anos para ser concluído, depois de
diversas complicações judiciais, numa confusão típica do “Síndico”.
“O Tim sempre me chamou a atenção pelo
talento, a originalidade e o humor. Fomos amigos desde 1960 até o final de sua vida. Três
meses antes de morrer, ele esteve em Nova
York, quando eu morava lá, e conversamos
muito. Ele estava feliz. Nunca conheci uma pessoa tão livre quanto Tim Maia; no que pensava, dizia e cantava. Ele não respeitava regras,
fazia as suas próprias. Todos têm uma história para contar sobre ele. Nem uma compra
no supermercado era comum ao lado dele”,
afirma o biógrafo e amigo do rei do soul brasileiro.
Apesar do fascínio pelo cantor de voz possante e timbre grave, Nelson Motta não tocou
nesta história durante estes sete anos. Tinha
medo de se aborrecer e perder tempo. “Só
voltei a pesquisar depois de resolvida toda a
confusão. Até escrevi um outro livro, o romance “Ao Som do Mar e à Luz do Céu Profundo”
(igual ao verso do Hino Nacional), que, aliás,
vai ser lançado agora. A narrativa se passa no
Bairro Peixoto, na década de 1960. A personagem principal é uma garota americana de
17 anos que vem morar no Rio com o pai e se
encanta pelo país”, adianta o escritor.
Desde a bossa nova, passando pelo engajamento dos festivais, a revolução tropicalista, a era disco dos anos 1970 e a explosão
do rock nacional na década seguinte, Nelson
Motta manteve-se no olho do furacão, acompanhando tudo e todos de perto. Par ticipou
das reuniões na Zona Sul do Rio de Janeiro, no
embrião da bossa nova. Viu surgir o capixaba
Roberto Carlos, muito antes da fama, em uma
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“A música de João
Gilberto, Tom Jobim
e Vinícius de Moraes
se tornou tão
popular que acabou
virando nome de
sapato, geladeira,
móveis; tudo era
bossa nova, até o
presidente.”
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dessas reuniões, quando “O Rei” imitava sem
pudores o ídolo João Gilber to, cantando uma
bossa de segunda categoria composta por
Carlos Imperial.
Nas parcerias com Dory Caymmi, interpretadas por Nana Caymmi e Elis Regina, conheceu aos 22 anos a consagração popular durante os grandes festivais da canção. Compôs “Saveiros”, uma música típica do universo de
Caymmi, sem nunca ter pisado em solo baiano, e desbancou as concorrentes “O Cavaleiro”, de Tuca e Geraldo Vandré, e “Dia das Rosas”, de Luiz Bonfá e Maria Helena Toledo,
durante o I Festival Internacional da Canção
Popular, no Maracanãzinho em 1966. Com “O
Cantador” – que rendeu a Elis o prêmio de
melhor intérprete no III Festival da Música Popular Brasileira em 1967, na TV Record – Nelson considera ter feito sua primeira letra de
qualidade indiscutível.
Antenado às novidades, foi um dos primeiros a chamar tropicalismo à proposta musical
criada pelos baianos Caetano Veloso e Gilberto
Gil, na coluna “Roda-viva”, que assinava no jornal “Última Hora”, de Samuel Wainer. O nome,
segundo conta, teria surgido após um caloroso bate-papo com Glauber Rocha, Luís Carlos
Barreto, Cacá Diegues e Gustavo Dahl, comparando a guinada sonora dos baianos ao Cinema Novo, à estética do teatro de José Celso
Mar tinez Correia e do Grupo Oficina e às artes
plásticas de Antônio Dias e Hélio Oiticica.
“Par ticipei do tropicalismo como repórter e
crítico, não como artista. Fui um dos poucos a
defender a visão dos baianos desde o início,
que eu considerava à esquerda da esquerda nacionalista. Eu era muito jovem, tinha passado
um tempo fora do país, ficara fascinado com a
liberdade dos europeus, com a exuberância da
cultura pop e estava ansioso por coisas novas”,

explica. Na mesma coluna, o jornalista demonstrou preocupação com o risco de o tropicalismo se esgotar pela ambição comercial. Avaliação, hoje, que o próprio Nelson Motta rechaça
como equivocada.
“Provavelmente, eu temia que acontecesse
o mesmo que se deu com a bossa nova. A música de João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de
Moraes se tornou tão popular que acabou virando nome de sapato, geladeira, móveis; tudo
era bossa nova, até o presidente. O tropicalismo buscava o rompimento, e romper é sempre
difícil. Não se tratava de um movimento que ambicionasse a popularidade”, reavalia.
Ao se aproximar do francês André Midani,
recém-regressado do México e então presidente
da poderosa Philips, idealizou com o amigo a
trilha sonora de novela, o que motivou a criação da gravadora Som Livre. Produziu discos
de Elis Regina e espetáculos de Marília Pêra,
com quem foi casado e teve duas filhas. Criou,
na década de 1970, as primeiras discotecas do
Brasil, a “Paulicéia Desvairada”, em São Paulo,
e o “Frenetic Dancin’ Days”, no Rio de Janeiro,
em que lançou “As Frenéticas”.
Assistiu ao nascimento do Brock nos anos
1980 como um dos sócios do “Noites Cariocas”,
no morro da Urca. Com Lulu Santos, escreveu a
letra para a música “Como uma Onda no Mar”,
um das mais emblemáticas da década. Produziu
também o seriado Armação Ilimitada, que consagrou a estética kitsch daqueles anos.
“Os anos 80 para minha geração foram sensacionais. Vínhamos de duas décadas de ditadura. Estava tudo entalado e entramos no clima do ‘liberou geral’. O Brasil não teve nenhum
movimento de rock durante o período militar.
Não poderia existir rock com censura. Então,
aconteceu o estouro da boiada, da criatividade, da sexualidade, da diversão, do hedonis-

mo, de uma nova política e de muita esperança”, avalia.
Nelson Motta discorda dos críticos ferrenhos
dos anos 80, que rotulam o período como a
década perdida. Em sua avaliação, a produção
artística foi fabulosa. Como exemplos, aponta
a trupe teatral “Asdrúbal Trouxe o Trombone”,
a geração do rock nacional, que despontou
para o sucesso com Cazuza, Renato Russo, Titãs, Paralamas do Sucesso, Marina Lima e Kid
Abelha. E, ainda, o aparecimento do fenômeno
Marisa Monte, o que valeu a Nelson Motta o
rótulo de farejador de novos talentos.
Para ele a verdadeira encruzilhada da música popular se encontra nos dias de hoje. “O
Chico Buarque afirmou recentemente que o hip
hop e a música eletrônica são os formatos predominantes da música neste início de século XXI.
O formato musical que ditou o século XIX foi a
ópera, o século XX, a canção. O século XXI vem
se modelando com outras transformações. Não
quero dizer com isto que a MPB vai acabar, a
ópera não acabou”, pondera. A estas mudanças, Nelson Motta acrescenta, com certa irritação, a miopia das grandes gravadoras diante
dos avanços tecnológicos e dos novos padrões
comportamentais.
“A Internet mudou tudo. Hoje existem milhões
de downloads pagos, ocupando os primeiros lugares na parada de sucessos sem que a música
tenha sequer saído em disco. Isso vai acontecer
todos os dias daqui para diante. Não tenho interesse na indústria fonográfica. Prefiro acompanhar o futuro a ficar nostálgico, vendo o passado se esvair. É tudo decadente e melancólico. As
crenças, os velhos esquemas, os jabás, as grandes promoções. Eles (a indústria) não se livram
de uns tabus e umas receitas para dar certo que
se mostram sempre inúteis. Isso tudo é muito
chato”, desabafa.
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Marcos Vilaça
Presidente da Academia Brasileira de Letras

Sou um pernambucano arretado e apaixonado pela terra de Machado de Assis. Ao ser eleito
presidente da carioquíssima Academia Brasileira de Letras, meu primeiro pensamento foi o de
que os talentos do Nordeste – eu também mereci esta “colher de chá” – sempre mereceram
acolhida aqui. A cidade representa uma plataforma permanente de lançamento dos meus conterrâneos.
A imagem que guardo da primeira vez que vim
ao Rio, com 17 anos, ao sair do então Aeroporto
do Galeão, é a da igreja da Penha, encarapitada
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num outeiro de pedra, no subúrbio da Leopoldina.
Tempos depois, já noivo de Maria do Carmo,
voltei à cidade com a missão de comprar o enxoval do casamento nas ruas do Centro, as mais
chiques da época. Dessa vez, o que me encantou foram as vias, praças, largos, becos e edificações de diferentes períodos que hoje compõem
o chamado Corredor Cultural. Meu xodó é o Museu Nacional de Belas Artes.
Em 1983, quando era Secretário Federal de
Cultura, quis demonstrar todo o meu carinho por
esse histórico pedaço do Rio ao promover a restauração do Paço Imperial, na Praça XV. O monumento arquitetônico foi inteiramente recuperado
e devolvido à população para abrigar a produção cultural contemporânea.
Hoje, acho que o Rio precisa de projetos que
restituam ao Centro sua majestosa expressão.
Iniciativas como o Centro de Convenções do MAM,
a reforma do Hotel Serrador e as obras de recuperação das igrejas da Matriz e do Carmo têm
que ser louvadas.
Moro em bairro vizinho ao Centro há mais de
30 anos. Minha casa é o tradicionalíssimo Hotel
Glória. Da janela do meu apartamento, contemplo uma de minhas paisagens favoritas: a vista
panorâmica da Baía de Guanabara.
Meu encanto pela cidade vem de todos os lados. E me orgulho de ocupar a cadeira 26 da
Academia, que pertenceu exatamente a Paulo Barreto, o famoso cronista João do Rio. Quando não
estou mergulhado na gestão acadêmica, meu programa preferido é visitar as feirinhas de antiguidades da Praça XV, da Rua do Lavradio, na Lapa,
e da praça Santos Dumont, na Gávea.
O Rio sempre foi o porto do pensamento brasileiro. Mesmo aquele que não nasceu aqui se sente
carioca. A cidade não rejeita. Ao contrário, é convergente, agregadora. E eu reafirmo o que disse
Gilberto Gil: o Rio de Janeiro continua sendo.

