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Este ano de 2005 nos remete a duas datas redondas para celebrar a cidade
de São Sebastião. São importantes para quem seja capaz de amar o Rio, o
mesmo Rio de décadas a fio de glórias, mas também de uma certa má-compre-
ensão por parte de tantos de seus dirigentes. Mas de beleza tão sólida e ina-
movível que a tudo ele sobreviveu. A ponto de André Malraux, quando em visita
ao Rio, ter emitido uma das frases mais consagradoras dentre os muitos mi-
mos de exclamações que a cidade já mereceu: “Aqui o Criador foi, reconheço,
excessivo em espalhar belezas naturais”. Às duas datas, pois:

Data um. A primeira dessas – com licença da palavra que abomino – “efe-
mérides” a ser aqui perfilada ocorreria, na verdade, em 1555, no mês de no-
vembro, quando os franceses do almirante Nicolas Durand de Villegagnon, grand
chevalier da corte de Henri II da França, aportaram na verdejante baía da Guana-
bara (oxítono original indígena, por favor, e não francês como poderiam pensar
os desavisados). Aliás, não devemos esquecer que foram os franceses, a partir
da ilha de Coligny como forte defensivo, os fundadores do primeiro núcleo civi-
lizatório europeu (no Flamengo) dentro da baía de águas cristalinas e ornada
por dezenas de ilhas paradisíacas. Esse evento foi de capital importância para
a história da cidade. Mas ainda hoje se ressente de desconhecimento, de pre-
conceitos, de consagração pública e formal por parte das autoridades da Pre-
feitura e do Estado do Rio.

Data dois. Já me referi tantas e tantas vezes à saga da cultura popular estra-
tificada nos pioneiros do samba, gênero musical definido a partir exatamente
das fraldas da miscigenação, ou seja, dessa adorável mistura carioca. Por isso,
não posso deixar de aqui lembrar que neste 2005 se cumprem os cem anos de
nascimento de Ismael Silva. Preto, nascido em berço quase miserável, e semi-
analfabeto, Ismael entraria para a história do Rio. Ele foi o inventor do núcleo
que daria origem ao espetáculo mais eloqüente que a cidade produziria em sua
existência, o desfile das escolas de samba. Claro que a “Deixa falar”, criada
(1927) por ele e outros bambas no sopé de outro morro do centro, o do
Estácio de Sá, era uma escola de samba inicial e que nada tinha a ver com a
monumentalidade de agora. O nome que batizou as futuras agremiações carna-
valescas como “escolas de samba”, contudo, ficaria cunhado para sempre.

Portanto, proponho daqui, neste canto da Carioquice, as honras devidas a
dois de seus pioneiros históricos, em dois vértices rigorosamente diferenciados
e aparentemente até contraditórios. Mas que representam duas épocas distin-
tíssimas do carioquismo. Que se querem resgatadas, ressaltadas, vivificadas.

Duas referências cariocas
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A Lapa não seria a mesma se por lá não tivesse passado Geraldo

Pereira. Pelo menos o número de causos boêmios seria bem menor.

Tampouco o samba seria o mesmo sem o sincopado do escurinho

de porte elegante e sedutor que compunha, cantava e encantava.

Conquistou admiradores no movimento da Bossa Nova, que foi

beber na divisão rítmica de sua batida. Entre sambas e mulheres,

viveu mais de noite que de dia. E, reza a lenda, morreu também

numa noite, há 50 anos, após duelo com outro ícone: Madame Satã.

Será? É apenas mais um capítulo da mitologia da Lapa Antiga.

Geraldo pereira
entre a versão e o fato

Batida diferente

A história da cidade do Rio e de Geraldo Pe-

reira se cruzam em 1930, quando o mineiro de

Juiz de Fora veio morar com o irmão mais velho,

Manoel Araújo, no morro da Mangueira. O meni-

no de 12 anos ajudava na birosca do irmão, no

Buraco Quente. Teria também seu primeiro con-

tato com um instrumento musical, dedilhando às

escondidas a sanfona de oito baixos de Manoel.

Não demoraria para tentar vôo solo, arru-

mando um emprego de soprador de vidro e se

enturmar com a vizinhança. Do trabalho, ia dire-

to para a casa de Alfredo Português, pai adotivo

de Nelson Sargento e fundador da Escola de

Samba Unidos da Mangueira – agremiação da

oposição que acabou se unindo à Estação Pri-

meira da Mangueira. A diversão era improvisar e

batucar uns sambas.
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Geraldo Pereira, Geraldo Barbosa, Barão Baterista, Arnô
Carnegal e Raul Marques, na Rádio Nacional, em 1954
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Como a vida não podia ser só batuque, aos

18 anos Geraldo se torna funcionário público:

é contratado pela Prefeitura do Rio para ser mo-

torista do caminhão de limpeza urbana. Mas era

comum trocar o volante pelo pandeiro e o tra-

balho por uma boa roda de samba. Foi se apri-

morando no ritmo e aprendeu a tocar violão.

“Ele e Cartola aprenderam juntos, orientados

por Aluísio Dias”, diz o sobrinho-neto Valmir

Araújo. Agora já podia tirar os sambinhas por

conta própria e mostrar para o pessoal. Logo,

teria sua primeira música gravada – “Se você

sair chorando” –, na voz de Roberto Paiva.

Começava a ganhar popularidade em outras

áreas. A partir de 1940, tornaram-se freqüen-

tes as incursões em emissoras de rádio para

promover suas composições. Numa dessas in-

vestidas conheceria Isabel, pastora, em trans-

missões radiofônicas e com quem viveria uma

paixão de altos e baixos, separações e recon-

ciliações. Entre idas e vindas, ficaram juntos até

a morte do sambista, que chegou a confessar

Batida diferente

A musa

Geraldo Pereira conheceu a

pastora Isabel em um programa

de rádio. Com ela, viveria uma

paixão de separações e

reconciliações. Entre idas e

vindas, ficaram juntos até a

morte do sambista, que chegou

a confessar para amigos que ela

era o grande amor de sua vida

para amigos que ela era o grande amor de sua

vida. A mulata foi inspiração para sambas como

“Acabou a sopa”, gravado por Ciro Monteiro e

“Liber ta meu coração”, registrada por Abílio

Lessa.

Mas esse amor não impedia as esticadas pela

Lapa, outra grande paixão de Geraldo. Vestido

de terno branco, passava as noites em pés-

sujos e dancings, onde seus sambas faziam a

alegria dos dançarinos. Sobrava pouco tempo

para o trabalho formal. Geraldo quase não apa-

recia na prefeitura. Mas era figurinha facilmente

encontrada no Capela, sempre acompanhado de

uma bela mulher. “Geraldo só ia subir o morro

lá pelas cinco, seis horas. Só chegava lá em casa

com um peixe fresco, trazido do mercado na

Praça Quinze!”, conta o parceiro Nadinho da Ilha.

Mas, pela praticidade, Geraldo acabaria fixan-

do residência na Lapa.

Gostava também de ficar no Café Nice, no

Centro, ao lado dos amigos Nelson Cavaquinho,

Grande Otelo, Wilson Batista, Nelson Gonçalves.
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Fama de brigão

“Ele não era de brigar! Sabe o que

é? O Geraldo era muito bom, mas

às vezes... tinha pavio curto. Mas

ele era bom. Para você ter uma

idéia, nunca vi uma briga do

Geraldo. Estive com ele tanto

tempo e nunca vi”

Nadinho da Ilha

Muitos sambas nasceriam desses encontros in-

formais. É dessa época o sucesso “Você está

sumindo”, mais tarde regravado pelos bambas

Paulinho da Viola e João Nogueira.

Mas o auge do reconhecimento viria em 1944,

com “Falsa Baiana”. Há quem pense que o sam-

ba que fala da baiana que entra na roda mas

“não bole nem nada” é da autoria de João Gil-

ber to – que, encantado com a originalidade

melódica e o deslocamento da acentuação da

batida criada por Geraldo, a gravaria em 1973.

O flerte com a Bossa Nova teve início alguns anos

antes, em 1961, com o próprio Gilberto gravan-

do “Bolinha Papel”.

A música, que ganharia versão até na Argen-

tina, evidencia a inovação não só rítmica mas tam-

bém conceitual que o sambista implementava. A

visão de mundo expressada nas letras denotava

um comportamento adiantado para os padrões

da época. Para ganhar Julieta, Geraldo prometia

nos versos “vou ao banco e tiro tudo pra você

gastar”. Contrapondo-se à visão machista da-

quele período, a mulher cantada por Geraldo re-

cebia tratamento diferenciado.

Esse ponto-de-vista distinto explica o fato de

algumas de suas composições – como “Farei

tudo” – terem sido proibidas pela censura. O

Estado Novo estava longe de ser o período ideal

para um sambista viver. Valorizando a figura do

trabalhador com ações promovidas pelo Depar-

tamento de Imprensa e Propaganda (DIP), aos

malandros, Getulio Vargas reservou doses de

repreensão. Ociosidade era crime previsto na

Constituição. E no conceito do presidente, sam-

bistas – que se reuniam em bares para cantar,

beber e jogar conversa fora – estavam enqua-

drados nesta categoria.

Para cooptar os sambistas em sua luta em

prol do trabalho, o governo oferecia favores

oficiais. Geraldo Pereira – conhecido por seu

estilo “samba malandro” – não mordeu a isca.

Quando Vargas decidiu criar, em 1951, o Mi-

nistério da Economia, o compositor respon-

deu com um samba homônimo, agradecendo
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ao presidente, pois “agora tudo vai ficar ba-

rato, agora o pobre já pode comer... era isso

que o povo queria”. Tanta ousadia não esca-

pou da censura. “Ministério da Economia” só

foi liberado trinta anos depois, numa interpre-

tação de Monarco.

Versátil, o sambista esteve nas mais diver-

sas frentes de trabalho. Festeiro, agitava o mor-

ro com comemorações e espetáculos. “Ele aca-

bou abrindo um teatro na Mangueira para abri-

gar essas atividades”, relembra Valmir. Atuou na

estréia da peça “Anjo Negro”, de Nelson Rodri-

gues, no Teatro Carlos Gomes, em 1948. A séti-

ma arte também conheceu seu o talento. Geral-

do participou de três filmes, inclusive o lendário

“Tudo é Verdade”, de Orson Welles.

Vivia mesmo numa aura de lenda. Até hoje,

houve-se falar de sua fama de brigão. Dizem que

sua célebre composição “Escurinho”, tem um

quê de auto-biografia. Os amigos contestam. “Ele

não era de brigar! Sabe o que é? O Geraldo era

muito bom, mas às vezes... tinha pavio curto.

Mas ele era bom. Para você ter uma idéia, nunca

vi uma briga do Geraldo. Estive com ele tanto

tempo e nunca vi”, testemunha Nadinho da Ilha,

que hoje faz shows pelo Brasil relembrando o

repertório do antigo parceiro.

Reza a lenda que a morte do sambista acon-

teceu numa briga com outra figura mitológica

da Lapa, Madame Satã. Geraldo teria ido direto

para o hospital, onde morreu, aos 37 anos, de

hemorragia intestinal. Não há registro que com-

prove essa tese.  Nadinho e Valmir Araújo con-

testam essa versão: dizem que Geraldo morreu

de tuberculose. É mais uma controvérsia envol-

vendo o personagem, que talvez tenha sido pre-

destinado desde o nascimento a fazer história

no samba: assim como Pixinguinha e Tia Ciata,

veio ao mundo num 23 de abril. Quem sabe os

astros expliquem?

Batida diferente

No filme “O rei do samba”, de 1952, Geraldo
(o terceiro da esquerda para a direita) cantou

músicas de sua autoria

Versátil, o sambista esteve nas

mais diversas frentes de trabalho.

Atuou na estréia da peça “Anjo

Negro”, de Nelson Rodrigues, no

Teatro Carlos Gomes, em 1948. A

sétima arte também conheceu o

seu talento. Geraldo participou de

três filmes, inclusive o lendário

“Tudo é Verdade”, de Orson Welles

Geraldo Pereira (primeiro em pé, à direita), na peça
“Anjo negro”, de Nelson Rodrigues, em 1948
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pas de deux carioca

Dois pra lá, dois pra cá

Carioquice12
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Caracol, borboleta, tartaruga, cobrinha, elefantinho... Matou a

charada? Caso contrário, lá vão mais algumas dicas: salamaleque,

malandreado, caída em letra... Descobriu? É o dialeto da dança de

salão típica do Rio de Janeiro, declamado no pé através de centenas

de evoluções – ninguém ousa arriscar um número preciso.

Carioquice foi rastrear, passo a passo, a saga do molejo urbano. No

compasso, sem pisar no pé do parceiro.

No princípio era o batuque. Batuque africa-

no, originário de Angola e Congo, onde grupos

se reuniam em rodas ou filas ao som da batuca-

da. Algo como um tio-avô do nosso samba. De-

pois foi a vez do maxixe, apontado como uma

das primeiras danças urbanas a aparecer no

Brasil. Dançada a dois, seus movimentos insi-

nuantes escandalizaram a conservadora socie-

dade carioca de meados do século XIX. Acabou

ovacionado em palcos europeus, pelos passos

do lendário Duque – primeiro dançarino brasi-

leiro a se consagrar internacionalmente.

Quem pensa que no Rio sempre se sambou,

engana-se. O samba só surgiria no fim daquele

século, com a liberdade dos negros reconheci-

da pela Princesa Isabel. “Foi um processo na-

tural, já que a dança é da essencialidade negra.

Todos os deuses negros dançam”, define o jor-

nalista João Carlos Rego, autor do livro Dança

do samba. Na obra, ele apresenta a tese de

que os movimentos do corpo seriam, original-

mente, uma homenagem a divindades cultua-

das pelos negros. “A dança do samba nasce

da dança dos orixás. Cada deus tem uma coreo-

grafia, isso acabou ficando no inconsciente do

pessoal e inspirando os passos do samba”,

teoriza.

É que samba e candomblé estavam intrinse-

camente ligados: o tambor que chamava os ori-

xás era o mesmo que marcava o ritmo da batu-

cada nos momentos de recreação que sucediam

o culto. Essa fusão, mais tarde, se desdobraria

em duas vertentes: a do asfalto, com Tia Ciata

na Praça Onze, originaria o samba dançado a

dois. Da outra, no morro, nasceriam as escolas

de samba, privilegiando o samba no pé. Daí apa-

rece a figura do passista, que contribui para a

inovação e criação de passos na dança. “É que

o ritmo se pronuncia dentro de cada sujeito de

maneira diferente”, explica José Carlos.

“Uma noite, um metaleiro com cabelo arrepiado

veio me tirar para dançar. Declinei, alegando já

estar cansada. Tempos depois, de visual mudado,

ele me chamou para dançar um maxixe. Adorei,

e Carlinhos de Jesus virou um grande amigo”

Maria Antonietta
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Dois pra lá, dois pra cá

E esses sujeitos foram dando nome a esti-

los: Tijolo, Joel Vitamina, Sérgio Jamelão, Carli-

nhos de Jesus... É ele quem ajuda a entender o

precioso método de concepção de movimen-

tos. “Alguns passos surgiram de acontecimen-

tos interessantes: faço coreografias inspirado

nos movimentos do dia a dia, às vezes alguém

escorrega, tenta se segurar e aquilo me inspi-

ra”, conta o coreógrafo. Aquele famoso balan-

çar de cabeça que faz dançar até o chapéu de

malandro é fruto de outro acaso. “Um dia es-

queci meu chapéu e tive que usar outro bem

O dia em que o malandro encantou a bailarina

É como se fosse um conto de fadas. Só que não é

o soldadinho de chumbo que se encanta pela bailari-

na. O espetáculo “Isto é Brasil”, que volta ao palco

do Canecão nos dias 18 e 19 de junho, transforma a

obra de Hans Christian Andersen e, como que num

passe de mágica, promove o encontro do gingado do

malandro carioca com a perfeição da bailarina clás-

sica. Os dois personificados em seus ícones: Carli-

nhos de Jesus e Ana Botafogo. Magia pura.

O encanto que o espetáculo desperta no público

está longe de ser aleatório, e nem pode ser explicado

apenas pelo insólito pas de deux . Deve-se, também, à

solução audaciosa de se combinar culto a orixás, pas-

sos de samba e sapatilhas de ponta para contar as

origens dos estilos populares de se dançar. E não é

para menos que as tais sapatilhas causem tanta fas-

cinação: afinal de contas, são comandadas pelos pés

da primeira bailarina do Theatro Municipal do Rio. “O

samba dançado por uma bailarina clássica, a mistura

do erudito com o popular, só é possível no Brasil”,

explica Carlinhos de Jesus, que vinha amadurecendo

a idéia já há alguns anos.

Para capturar em atos os movimentos dançantes

do Brasil, os bailarinos passeiam pela cultura africana

e sua influência na formação do samba, sobem a serra

para mostrar o jongo, caem no samba, passando pelo

maior, que ficava solto na minha cabeça e as-

sim incorporei a dança do chapéu em minhas

apresentações”, diz o também pai dos passos

“Picadinho” e “Cavalcante” e primeiro passista

não negro a ganhar o prêmio Estandarte de

Ouro. Mas nem sempre ele foi unanimidade no

universo da dança carioca.

Quem apostaria num jovem que teve dança

recusada por ninguém menos que a rainha dos

salões, Maria Antonietta? “Uma noite, no baile da

Elite, um metaleiro com cabelo grande e arrepia-

do veio me tirar para dançar. Fiquei morrendo de

choro até chegarem ao Carnaval. É quando são relem-

bradas algumas coreografias boladas por Carlinhos para

a comissão de frente da Estação Primeira da Manguei-

ra. Estão lá, por exemplo, os “cabras da peste” do enre-

do de 2002, que surpreenderam saindo de malas em

plena Sapucaí, entre outros desfiles memoráveis.

Carlinhos selecionou aquilo que considera a es-

sência da dança popular carioca para compor o es-

petáculo. “Procurei coreografias que mostrassem não

só a origem, mas também as variadas possibilidades

as “dança do samba” e a própria trajetória dessas

manifestações populares no Rio de Janeiro”, ensina o

mestre, orgulhoso em poder, enfim, dividir o palco com

Ana Botafogo, a delicadeza em forma de técnica.

E quando os dois mitos da dança carioca entram

em cena, aos simples mortais que não têm asas nos

pés só resta admirar. É Ana Botafogo solando ao som de

“Divina Dama”, obra-prima de Cartola entoada pela voz

de Chico Buarque, é o malandro na praça outra vez com

Carlinhos apresentando o gestual do típico personagem

do cenário urbano carioca, ao lado de bailarinos de sua

Companhia. Um caso onde estilo literalmente fez esco-

la. A trilha sonora muda para “Garota de Ipanema”. Car-

linho e Ana encenam o ato da conquista. Ele tenta, ela

cede. E dá para resistir à melodia de Tom? E é no pas

de deux  que o malandro conquista a bailarina.

Carioquice14
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Um espaço para refletir, experimentar, investigar

e, enfim, dançar. É com essa orientação que surge,

em agosto do ano passado, o primeiro complexo da

América Latina dedicado à arte da dança: o Centro

Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro.

Fica fácil entender a proposta do Centro conhe-

cendo a trajetória de sua diretora artística, a coreó-

grafa Regina Miranda. Após temporada de estudos no

novaiorquino Laban Institute, ela volta ao Rio no fim

da década de 70 com a cabeça cheia de idéias. Vem

dessa época, enquanto agitava o cenário carioca ao

lado de Graziela Figueroa, o projeto do centro coreo-

gráfico. Mais de vinte anos depois – após implemen-

tar espaços de dança em áreas nobres como o Museu

de Arte Moderna e Parque Lage – enfim, ela conse-

guiu. A meta, mais do que investigar a linguagem da

dança é diluir fronteiras. “O Centro Coreográfico é o

local propício para o desenvolvimento de diversas

tendências. Buscamos a multiplicidade é que nos faz

diferente”, define Regina.

O olhar que acompanha a evolução dos movimen-

tos do corpo carioca – de Angel Vianna a Deborah

Colker – capta com clareza o estágio atual da dança

na cidade. “Estamos no momento das diferenças. A

verdadeira força será o não-alinhamento”. É essa fi-

losofia que ela leva para o Centro, diluída em frentes

que misturam criação, memória, experimentalismo e

muita ação. “É preciso desfazer essa noção de hierar-

quia entre a dança erudita e a popular”, defende Re-

gina, que divide o tempo entre o Centro a direção do

Ateliê de todas as danças

Institute of Movement Studies , em Nova Iorque, do

renomado Rudolph Laban.

Para fomentar e multiplicar as vozes, ela lança mão

de projetos como o Ateliê Coreográfico, oportunidade

gratuita de aperfeiçoamento para artistas cênicos de dis-

tintas idades, classes sociais e particularidades corpo-

rais. A antiga fábrica de cerveja da rua José Higino, na

Tijuca, oferece workshops, cursos, palestras e seminá-

rios, projeção de vídeos, ensaios abertos, matinês e es-

petáculos para as mais diversas platéias.

O palco do Centro também é democratizado: em

menos de um ano de existência, já passaram por lá

desde a dança de salão de Carlinhos de Jesus ao

experimentalismo de Andréa Jabor e Ricky Seabra,

que no espetáculo “Formas Perfeitas” misturou artes

plásticas aos gestuais de dança. A Companhia Pul-

sar, que tem entre seus bailarinos deficientes físicos,

também já se apresentou por lá.

A meta é mesmo multiplicar possibilidades. “A bra-

silidade é caracterizada pela multiplicidade e diversi-

dade. Essa é a nossa essência”, aponta, enquanto vai

ajudando a cidade a entender sua vocação dançante.

medo de acabar desconjuntada e declinei, alegan-

do já estar cansada. Tempos depois, um ex-aluno

me apresentou a esse mesmo rapaz. De visual

mudado, ele me chamou para dançar um maxixe.

Adorei, e Carlinhos virou um grande amigo”, di-

verte-se ela, contando uma das muitas histórias

acumuladas em 60 anos de bailes. Maria Anto-

nietta é da época em que dança de salão era co-

nhecida como “dança social” e moças de família

não freqüentavam gafieiras. “Quando cheguei ao

Rio, aos 17 anos, acabei me tornando a primeira

profissional da chamada dança social. Morava em

O grupo Urban Dancers no Centro Coreográfico do Rio
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Dois pra lá, dois pra cá

Bento Ribeiro e todos me consideravam prostitu-

ta”, recorda a amazonense.

O Rio ganhou as casas de samba – que mais

tarde seriam chamadas de gafieiras – na déca-

da de 20. “Nos anos 40, essas casas se firma-

ram como ponto de encontro do negro urbano.

Tudo envolvia um ritual: ninguém ia mal vestido,

a indumentária tinha de estar impecável”, relem-

bra José Carlos. Já Maria Antonietta aponta que

o próprio rótulo “gafieira” revela o preconceito

da época. “As casas de samba foram batizadas

de gafieira pelo jornalista Romeo Aredo, que di-

zia que lá os freqüentadores não dançavam, mas

cometiam gafes”.

A discriminação não era causada pela dança

em si. A dança de pares não era novidade em

solo brasileiro. Veio com a corte de D. João VI. E

desde aquela época, ávidos para acompanhar

as novidades da Europa, nos passinhos do mi-

nueto, polca e valsa, eles traziam professores

europeus para se manter atualizados. O proble-

ma eram os grupos sociais marginalizados se

reunirem para ouvir, tocar e dançar o samba –

ritmo que ainda encontrava resistências à épo-

ca. Nada disso impediu que as tais gafieiras se

espalhassem pela cidade, concentrando-se em

Botafogo, Catete e Centro.

Uma dessas casas do Centro do Rio era o

Dancing Eldorado, um sobrado da Rua Sete de

Setembro, onde Jovenito Marcelino – o “Joven”

– trabalhou como picotador. Isso foi bem antes

de ele se tornar alfaiate dos presidentes Figuei-

redo e Collor. Recém-chegado de Belo Horizon-

te, o mineiro que veio se aventurar em território

carioca aprendeu a dançar nas gafieiras da cida-

de. Nada mais natural que encontrar um ganha-

pão nesse ambiente. De 1948 a 1954 passou

as noites de terça a domingo no Eldorado.

 Muito mais que picotar cartelas dos fregue-

ses, Joven colecionava histórias. “Foi lá que co-

nheci Pixinguinha, Chico Anysio, Miele, Wilson das

Neves. Tanta gente passava por lá”, vai enume-

rando. “Ah, Jamelão era outro que sempre apa-

recia lá para dar canja!”, recorda Joven, garan-

tindo que naquela época o intérprete ainda não

era mal humorado.

Mas o que fazia o local tão badalado? Os atra-

tivos encontrados pelos fregueses após subir
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dade dos rapazes de hoje. Para ser dançarina

de aluguel era preciso obedecer algumas regras.

Namorado, era melhor evitar. Só podiam namo-

rar a uma distância de 200 metros do Eldorado.

Nem todas respeitavam. O próprio Joven se apai-

xonou por um das garotas, mantendo relaciona-

mento com ela por três anos.

O espaço onde funcionava o Eldorado abriga,

há quatro anos, o Centro Cultural Carioca. Conti-

nuando a tradição dançante do lugar, o Centro ofe-

rece aulas de dança de salão e consegue atrair

alunos de distintas faixas etárias – de jovens a

aposentados. “A maioria vem por recomendação

médica e não larga mais”, conta o sócio Isnard

Manso. Não é sua primeira experiência no mundo

da dança. Antes dessa empreitada, Isnard dan-

çou por oito anos na Companhia Aérea de Dança

de João Carlos Ramos, conhecido por criar espe-

táculos de samba misturando a dança contempo-

rânea à de salão. Isso explica o conhecimento acu-

mulado sobre o assunto. “A dança de salão tem

umas tradições que se mantém até hoje. Mulhe-

res com perfume exageradamente doce e vesti-

dos esvoaçantes, homens com calça e paletó de

linho. É esse o rito de quem dança, remetendo às

suas origens na gafieira”, conceitua Isnard.

Mas nem toda tradição foi mantida. Se antes

eram os cavalheiros que pagavam para dançar

com as damas, hoje a situação se inverteu. O mais

novo fenômeno nas gafieiras é a figura do dança-

rino de aluguel. Rapazes que combinam disponi-

bilidade e talento para dançar. A cotação é alta:

por uma dança de até quatro horas, um bom dan-

çarino ganha R$ 200. Entrada e consumação fi-

cam por conta da freguesa. A prática divide opi-

niões. Maria Antonietta é contra, enquanto Isnard

defende. “O dançarino de aluguel é uma profis-

são como outra qualquer”, argumenta. Nada que

atropele o compasso do samba. O baile segue e

o Rio de Janeiro continua dançando.

as escadarias do sobrado, eram o som do Con-

junto do Maestro Cipó e a visão de 30 mulheres

bem vestidas e perfumadas sentadas em semi-

círculo à espera de cavalheiros para dançar. Eram

as dançarinas de aluguel – uma delas acabaria

fazendo sucesso no meio musical: Elizeth Cardo-

so. Na entrada, os homens recebiam uma cartela

com 35 pontos, que Joven iria picotar ao longo

da noitada, conforme o cliente ia bailando. Cada

ponto custava três cruzeiros. Uma dança gasta-

va entre três e 10 pontos. Na avaliação, eram

considerados critérios como o tempo levado e a

habilidade do parceiro. “Eram as dançarinas que

me diziam quantos furos eu deveria dar nas car-

telas. Se um sujeito dançasse mal ou pisasse no

pé delas, eu picotava mais”, entrega Joven.

A valorização do passe – ou melhor, do pas-

so – das mulheres é explicada pela conjuntura

da época. Antigamente, era mais difícil encontrar

mulheres na noite. Moças de família não freqüen-

tavam casas noturnas. “As mulheres eram muito

difíceis”, lamenta o picotador, invejando a facili-

Jovenito Marcelino, o Joven
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o milagre da
ressurreição no ICCa

Joalheria fonoGráfica

Carioquice18

Os CDs, hegemônicos e de melhor qualidade sonora, que nos perdoem,

mas os LPs continuam indispensáveis. A eles cabe a missão de preservar

a memória da música em sua versão original. Mas como recuperar essas

bolachas pretas da ação do tempo e do próprio uso? Magia do Instituto

Cultural Cravo Albin (ICCA), que Carioquice revela a seguir.
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O mistério da conservação de discos foi so-

lucionado em 2001, na Urca. Foi quando o ICCA,

numa iniciativa até então nunca implementada no

país, começou a recuperar seu acervo de vinis

de música popular brasileira, utilizando uma

metodologia inédita. Hoje, além do pioneirismo

do processo, o Instituto comemora os oito mil

discos já restaurados.

A técnica nasceu de um arranjo perfeito. Ri-

cardo Cravo Albin queria preservar a coleção de

álbuns formada ao longo dos anos e que aca-

bara de doar ao recém-criado Instituto. Já o ar-

quivista e conservador Sérgio Albite se inquieta-

va com a inexistência de um método que preser-

vasse tão preciosos objetos musicais. “Procurei

um tratamento completo e não encontrei. Sim-

plesmente não existia. Nem aqui Rio ou em São

Paulo”, recorda o professor do Departamento

de Estudos e Processos Arquivísticos da Uni-Rio.

Bem, alguém teria de fazê-lo.

A idéia virou projeto de pesquisa. O apoio da

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do

Rio de Janeiro (Faperj) viabilizou a implementa-

Estado original do acervo

“Compreendemos a missão de

recuperar os discos como uma

função social, que é preservar

a informação e disseminar a

cultura. Esse é o nosso maior

desafio”

Sérgio Albite

Fotos: acervo ICCA



Carioquice20

Joalheria fonoGráfica

ção. A proposta aprovada previa a recuperação

dos vinis de MPB – metade do acervo de 16 mil

discos do ICCA. “O vinil vira protagonista do ce-

nário fonográfico nacional a partir de 1964. An-

tes, tínhamos os discos feitos de goma-laca, com

78 rotações por minuto, enquanto o vinil tem 33”,

explica Albite. Isto serve para entender a abran-

gência do trabalho: mais de quarenta anos de

MPB recuperados. Qual o segredo?

O método desenvolvido pelo ICCA consiste em

quatro etapas: preservação física dos discos,

processamento da informação, digitalização do

som e da imagem da capa. Seria assim tão sim-

ples como colocar um CD para tocar? Nem tan-

to, como demonstram as explicações técnicas de

Sérgio: “Começamos com uma limpeza mecâni-

ca, usando jato de ar. Em seguida, lavamos os

discos com um detergente especial. Após a se-

cagem, aplicamos outra sessão de jato de ar”,

resume. O detergente elimina fungos, manchas

e a oleosidade causada pelo manuseio. Mas o

pulo-do-gato desta etapa está justamente na

acomodação dos discos: em vez do usual plás-

tico, o vinil é embalado em tyvek, uma película

composta de fibras de polietileno. “É um dos

elementos pioneiros. Além de anti-abrasivo, o

tyvek  é resistente, neutro e estável”, ensina.

Paralelamente ao disco, capas e encartes são

recuperados. No processamento das informa-

ções dos álbuns, mais inovações. A técnica do

Instituto aprimora uma regra de arquivologia –

o Isad(g), sigla em inglês para norma geral in-

ternacional de descrição arquivística. “Como o

Isad(g) ainda não contempla arquivos sonoros,

o ICCA teve de desenvolver uma proposta de

como se deveria descrever esses arquivos a

partir de uma adaptação dessa metodologia exis-

tente”, explica.

O processo se completa com a fotografia das

capas e digitalização das músicas. Parte desse tra-

Higienização com ar, banho, limpeza mecânica

e a embalagem em tyvek, uma película

composta de fibras de polietileno que, além de

anti-abrasiva, é resistente, neutra e estável

Carioquice20
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balho já está disponível ao público, combinado com

os verbetes do Dicionário Cravo Albin de Música

Popular Brasileira (www.dicionariompb.com.br).

Em breve, essas informações estarão lá em sua

totalidade, com a inclusão de dez segundos de

cada canção na página do Dicionário. “É a solu-

ção que encontramos para respeitar os direitos

autorais”, justifica Sérgio.

A metodologia ICCA de recuperação já extra-

pola os muros do Instituto. A Biblioteca Nacional

utiliza o mesmo método para tratar seu acervo

sonoro. “Sempre compreendemos a missão de

recuperar os discos como uma função social, que

é preservar a informação e disseminar a cultura.

Esse é o nosso maior desafio”, comemora o pes-

quisador, que já desenvolveu projetos de con-

servação e restauração na Casa de Rui Barbosa

e na Academia Brasileira de Letras.

Mas a criação do Instituto não serve para re-

cuperar aqueles vinis de estimação que você

guarda em casa. “O colecionador interessado em

manter seu acervo deve procurar profissionais

ou instituições capacitadas”, aconselha o pro-

fessor. Como dica, ele ensina que se deve evitar

ao máximo o manuseio do vinil. Não é o único

perigo. “O próprio atrito da agulha com o disco

vai degradando o disco.” E qual seria a saída

para eternizar as canções? A digitalização. Pala-

vra de quem sabe.
Processamento da informação, digitalização do

som e da imagem da capa

A ourivesaria se completa com

a fotografia das capas e

digitalização das músicas.

Parte desse trabalho já está

disponível ao público,

combinado com os verbetes do

Dicionário Cravo Albin de

Música Popular Brasileira
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paris vê o rio no espelho

Ano do Brasil na França? Oui, oui... Em 2005, o verde e o amarelo são

as cores oficiais em Paris. Mas, ulalah, o Rio vai brilhar. Carioquice, em

avant-première, mostra o crème de la crème das fotografias que serão

apresentadas na exposição “Brasil à la une”, todas clicadas por

Custódio Coimbra. Superbe! Na Cidade Luz, imagens da Cidade

Maravilhosa. Voilá!

f o t o s  CUSTÓDIO COimbra

Carioquice22

Custódio Coimbra, posando no Posto 9. O fotógrafo é autor das fotos que ilustram os postos de salvamento da orla do Rio

tem francesinha no salão
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tem francesinha no salão

Quand tu souris / Je m’envole au paradis / Je vais à Rio de Janeiro /

Et l’on s’ jette dans l’eau / Dans l’eau bleue de l’océan
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Quand tu souris / Je m’envole au paradis / Je vais à Rio de Janeiro /

Je prends ta main / Et nos cœurs font plus de bruit (Je vais à Rio, de Claude François)
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tem francesinha no salão

Hey à Paris j’attends qu’un oiseau blanc / Me transporte au bout de l’océan /

À Rio, do Brasil, à Rio, de Janeiro / Rio Rio ô, Rio do Brasil
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Je deviendrai pour toi une carioca (Rio do Brasil, de C. Level / M. Camison / C. Carrere)
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À Rio, do Brasil, à Rio, de Janeiro / Hey, j’ai laissé mon cœur auprès de toi /

Accroché aux rues des Favellas / À Rio, do Brasil, à Rio, de Janeiro

tem francesinha no salão
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Rio Rio ô, Rio do Brasil / Hey, j’ai dansé un / soir de carnaval /

Dans l’enfer de la nuit tropicale (Rio do Brasil, de C. Level / M. Camison / C. Carrere)
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Várias são as definições dadas por Millôr ao

seu alter-ego Emanuel Vão Gôgo. A primeira, mais

evidente, é a homenagem ao pintor Van Gogh. Mas

essa persona  já lhe rendeu muitas boas histó-

rias, como a de uma vez em que Millôr foi convi-

dado a participar de um programa de rádio, às

10 da manhã, em um Teatro Carlos Gomes lotado.

“Imagine qual poderia ser a audiência de um

programa de auditório nesse horário”, lembra.

Ao ser apresentado à platéia citaram o seu fa-

moso personagem. Explicando a referência a Van

Gogh, começou dizendo que se tratava de um

pintor flamengo. O público foi ao delírio e o ani-

mador disse a Millôr: “agora que já conquistou

a platéia, vai em frente.”

Na sala da tradicional cobertura de Ipanema,

onde nos recebeu, chama a atenção um grande

o anti-General da banda

Está para nascer quem seja capaz de descobrir o que Millôr Fernandes

não sabe fazer excepcionalmente bem. Carioquice não quer massagear

o ego do gênio, até porque ele não precisa. Millôr é descaradamente

um consenso nacional. Na orquestra da cultura, ele toca violino, tuba,

acordeão e pandeiro, ou seja, traduz, escreve, pinta, satiriza, filosofa etc.

Chega a ser assustador. É o Leonardo Da Vinci que reencarnou na

República de Ipanema.

millôr Fernandes,
sinônimo de absoluto
por  vera de souza e Sérgio Costa

aparelho de TV ligado e sem som. Millôr diz que

prefere assim, para ver a atuação dos atores.

Ao chegarmos, ele assistia “Monster”, com Char-

lize Theron, e destacava o talento da atriz. Ele

nos conta que gosta muito de filmes de aventu-

ras, especialmente os que mostram grandes es-

caladas, como a do Himalaia.

“Não sei como eles fazem aquilo, pois o fil-

me dá uma impressão angustiante. São uns aven-

tureiros, estão arriscando a vida. Eu já li três

livros escritos por pessoas que fizeram escala-

das. Não sei qual é o milagre, mas todos escre-

vem magnificamente. Acho que aquilo deve acen-

der uma luz qualquer. Mas eu não quero subir lá

para ser escritor, não. Quero subir a montanha e

descer lá de esqui. E eu não faço nada, sabedo-

ria de poltrona”.
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o anti-General da banda

Millôr, a saga, começa no bucólico Méier, em 16

de agosto de 1923 – mas oficialmente, apenas em

27 de maio de 1924, quando foi registrado.

“Naquele tempo era um bairro quase rural. A

nossa casa era típica de classe média, com quar-

tos de sete metros. Eram dois em cima, um em-

baixo, sala, cozinha, mais um quintal que não

era grande não, uns 50 ou 60 metros quadra-

dos. Aí meu pai morreu. Eu tinha um ano e mi-

nha mãe, com 27 anos, já tinha quatro filhos.

Imagine, uma mulher sem experiência. E desce-

mos para o proletariado. Tivemos que alugar uma

parte da casa e minha mãe começou a costurar

para fora. Ela morreu nove anos depois, com a

mesma idade de meu pai, 36 anos. Aí fomos

para o brejo. Viramos lúmpen. Eu tinha 10 anos,

o Hélio (Hélio Fernandes), meu irmão, 12. Uma

de minhas irmãs tinha 16. Aí teve aquela coisa

maravilhosa de novela: minha mãe, no leito de

morte, chamou-a e pediu que se casasse. Foi o

que ela fez e passou a cuidar de nossa irmã mais

nova. Fui cuidar de mim, com ligeira proteção.”

O irmão Hélio, o mesmo que depois se torna-

ria o polêmico diretor da Tribuna da Imprensa, caiu

na vida mais cedo, trabalhando até como garçom.

“Ele é um gênio em certas coisas. Quando ia

servir café, virava a xícara no ar e ganhava umas

gorjetas. Foi o maior jogador de sinuca que eu

já vi. Nós jogávamos na Lapa. Eu era medíocre.

Ele era aquele sujeito que apostava 10 e quando

estava perdendo por uma diferença de 41 pon-

tos, apostava mais 10. Jogávamos no Café Indí-

gena, era numa esquina da Lapa, pegado ao ins-

tituto de música. Ele arriscava a bola sete várias

vezes, acertava, virava o jogo. Ganhava sempre.

Naquela época eu não fazia nada, estava estu-

dando para ganhar a vida.”

Da infância e adolescência, as lembranças mais

ternas ficam para uma professorinha. “Eu mo-

rava numa rua pequena, entre as ruas Joaquim

Méier e Isolina. Mas agora não existe mais nada

daquela época, nem a casa. Primeiro reformaram

e ficou uma porcaria, depois construíram uma coi-

sa lá e eu não tinha interesse em ver. Estudei num

Maior de idade aos 13 anos

“Foi uma sorte inaudita... Hoje vejo

rapazes com 18, 25 anos, que nem

sabem o que vão fazer. Eu já nasci

jornalista. Meus pais eram muito pobres,

então eu fazia de tudo. Comecei a

traduzir histórias em quadrinhos, ia

vinte e cinco vezes ao dicionário,

preenchia (os balões). Ia à oficina,

brincava com os gráficos... Hoje você

estuda, faz o curso e entra em uma

bitola no jornal”
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colégio ali perto, a Escola Ennes de Souza, entre

1931 e 1935. A minha professora, Isabel Men-

des, que me ensinou tudo, era uma mulatinha,

velha. Digo velha porque eu tinha sete anos e ela

devia ter 18 ou 20 anos, magrinha. Tudo o que

aprendi foi lá com a professora. Depois que mi-

nha mãe morreu, em 1935, fui estudar no Padre

Antônio Vieira, onde fiz o quinto ano”.

Da Escola Ennes de Souza, Millôr diz lem-

brar-se muito bem: “Era um colégio grande para

mim, era uma casa antiga com uma varanda

enorme em volta, num terreno grande com

mangueiras. Veja só como o mundo mudou e

as pessoas não percebem. Por exemplo, não

havia merenda escolar e naquela época ninguém

pensava que o Estado tinha obrigação de for-

necê-la. Melhorou muito, e a melhora trouxe tam-

bém os protestos. As pessoas passaram a que-

rer mais. É o que eu falo do movimento femi-

nista: você deu e cada vez a mulher quer mais e

tem que querer mesmo. Sai de baixo!”

Com pouco mais de 13 anos, pelas mãos de

um tio, começou a trabalhar como contínuo em

uma pequena revista que tinha a redação na rua

Treze de Maio e rodava apenas dez mil exempla-

res por mês. O nome? “O Cruzeiro”.

“Foi uma sorte inaudita... Hoje vejo rapazes

com 18, 25 anos, que nem sabem o que vão fa-

zer. Eu já nasci jornalista. Meus pais eram muito

pobres, então eu fazia de tudo. Comecei a tradu-

zir histórias em quadrinhos, ia vinte e cinco vezes

ao dicionário, preenchia (os balões). Ia à oficina,

brincava com os gráficos... Hoje você estuda, faz

o curso e entra em uma bitola no jornal.”

O tio, Antonio Viola, um entre os dez irmãos

e irmãs de sua mãe, era chefe da rotogravura de

“O Cruzeiro”. O outro chefe, de artes gráficas,

era o seu Noronha, pai de Sérgio Noronha. An-

tonio Viola foi também o responsável pela publi-

cação do primeiro desenho de Millôr, aos dez

anos de idade, em “O Jornal”. A cena era bucó-

lica: uma pastorinha, uma ovelhinha do lado...

Nada a indicar o traço demolidor que, anos mais

tarde, levaria à raiva e à loucura os poderosos.

“E eu ainda recebi dez mil réis. Ou seja, nunca

trabalhei sem ganhar dinheiro.”

O que ganhava no primeiro emprego mal dava

para comer. Um dia, do alto de sua adolescên-

cia, pediu que triplicassem o salário. “Fizeram

uma reunião e me deram um aumento. Com este

dinheiro saí do Méier e fui morar no centro da

cidade, em uma pensão. Era uma vida muito

agradável, cheia de gente. Pagava a pensão e

o meu colégio. Ainda assim, à noite, não tinha

dinheiro para comer. Mas pelo menos um dia

na semana, aos domingos, eu comia muito bem,

na casa de uma de minhas tias, que eram todas

italianas.”

Bastou mudar para o Centro para se meter a

aprender a nadar sozinho, em um trecho próximo

ao Obelisco, no final da Avenida Rio Branco. “O

mar batia bem mais perto. Tinham aquelas pe-

Ao lado, capa do primeiro

número da Pif Paf, de

maio de 1964. Acima,

contracapa da Pif Paf

no 8, de agosto de 1964
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o anti-General da banda

dras, mergulhava ali. Aquelas ondas enormes que

se vê em fotografias antigas, vinham dez ondas

ali na praia do Flamengo, que era muito estreita.

Então esperava quando acalmava, nadava e fica-

va lá fora. Eu não tinha medo. Aí, quando queria

sair, esperava vir uma onda mais calma.”

Depois jogou tênis, e até lutou boxe. “É uma

coisa curiosa: sempre fiz esporte individual. Nun-

ca fui de me meter em multidão. Num time de

futebol, por melhor que seja, sempre tem cinco

que não sabem jogar.”

Mesmo antes de se transformar, anos depois,

na revista de maior circulação da história da im-

prensa brasileira, “O Cruzeiro” já era um local

de romaria, uma espécie de meca a atrair as mais

variadas figuras.

“Quem não tinha o que fazer ficava conver-

sando com um menino que estava ali. No caso,

eu. Foi assim com o Gago Coutinho (geógrafo,

aviador e almirante, descobridor do sextante e

realizador da primeira travessia aérea entre Rio

e Lisboa), que era um velhinho baixinho, com

seus oitenta anos. Outro foi o único regicida bra-

sileiro, Manso de Paiva (que em 1915 matou Pi-

nheiro Machado, candidato a presidente da Re-

pública e ficou 20 anos preso). Eu nem sabia de

quem se tratava. Costumo dizer que eu nunca

conheci ninguém famoso, e não é à toa.”

A redação tinha uns poucos metros de largura.

Millôr começou a montar um arquivo fotográfico nas

gavetas, e nem havia dinheiro para comprar enve-

lopes. “Eu aproveitava os que chegavam com fo-

tos de companhias de cinema. E assim começou

aquele que se tornaria o maior arquivo da América

do Sul. Veja que coisa curiosa. Ficamos ali muito

pouco tempo. Logo depois, quando a revista já

tinha sido comprada pelo Assis Chateaubriand, fo-

mos para a rua do Livramento.”

Em 1938, com o cancelamento de algumas

páginas de publicidade em “A Cigarra”, a solu-

ção para a minúscula revista foi recorrer ao ex-

contínuo, arquivista, recepcionista e faz-tudo que,

à noite, já estudava no Liceu de Artes e Ofícios,

aprimorando os traços do desenho. Cria a se-

ção “Poste Escrito”. Assinado: Vão Gôgo.

“O Vão era para inútil, tolo; Gôgo é uma doença

de galinha; e Emanuel era o Emmanuel Kant, o filó-

sofo. Mas nem eu sabia o que estava fazendo.”

O sucesso da seção faz com que ela passe a

ser fixa e, pouco depois, Millôr ocuparia a dire-

ção da revista. Volta a “O Cruzeiro” e, em 1945,

inicia a publicação de seus trabalhos na seção

“Pif-Paf”, com o pseudônimo de Vão Gôgo.

Com pouco mais de 20 anos Millôr já estava

morando na orla e ganhava o maior salário da

imprensa. “Comprei até automóvel, que ninguém

tinha. Eu trabalhava, como todos, até aos sába-

dos, das oito da manhã até quando desse. Jor-

nalismo é assim. E ainda não existia esse negó-

cio de semana inglesa.”

Mas nas poucas horas vagas, praia – e tem-

po até para presenciar o nascimento do fresco-

bol, cuja paternidade ele prefere negar, apesar

dos mais variados testemunhos.
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As duas faces da “bufunfa”

“Não há possibilidade de eu fazer nada

por dinheiro. Mas não faço nada sem

dinheiro. Fui procurado para fazer o

painel da Praça Sarah Kubtischeck. Cobrei

35 mil reais. Esse preço módico é o que

um cantor popular cobra para cantar, na

praia, uma música como faz todo dia no

banheiro. E ainda acha pouco”

“Eu morava na Avenida Atlântica, esquina com

Rua Bolívar. O Sérgio Porto também morava em

Copacabana e nós ficávamos na praia por ali,

com a turma do Carlinhos Niemeyer. Um dia sur-

giu, nem sei como, uma raquete de madeira com

uma espécie de elástico e uma bola na ponta.

Era uma coisa francesa chamada la pelote bas-

que. Logo depois alguém tirou aquilo e come-

çou a jogar com a raquete. Precisava ser macho

para pegar nela”. E assim estava criado o fres-

cobol, esporte que Millôr define como o “único

com espírito esportivo, sem disputa formal, ven-

cidos ou vencedores”.

No final de 1963, em viagem a Lisboa, Millôr

se descobriu desempregado. Tinha sido – de-

pois de 25 de trabalho e um salto de 10 mil para

750 mil exemplares – demitido de “O Cruzeiro”

por ter publicado uma reportagem especial so-

bre “A verdadeira história do Paraíso”.

Na volta ao Brasil, depois de um jantar de

desagravo, onde estavam representantes de to-

dos os órgãos de imprensa, começou a germi-

nar a idéia de transformar as duas páginas de

“O Cruzeiro” em publicação mensal. Os jovens

amigos Claudius, Fortuna, Sérgio Porto, Ziraldo

e Jaguar pressionaram Millôr a criar uma nova

publicação. E, em maio de 1964, veio à luz a

revista “Pif-Paf”. Era o início da imprensa alter-

nativa.

Desde o primeiro número contou também

com colaborações de Marcos Vasconcelos, João

Bethencourt, Rubem Braga, Reynaldo Jardim,

Leon Eliachar, Johnathan Swift, Campos de Car-

valho, Don Rossé Cavaca. Além de Yllen Kerr, na

fotografia e Eugênio Hirsch, na parte gráfica.

“A publicação durou apenas quatro meses.

Foi fechada, morreu, antes de qualquer crise in-

terna”, conta Millôr, que recentemente esteve na

noite de autógrafos do reedição dos oito núme-

ros de “Pif-Paf”, pela Argumento. O último nú-

mero trazia uma advertência na contracapa: “Se

o governo continuar deixando que circule esta

revista, dentro em breve estaremos caindo numa

democracia”.

Junto à atuação prolífica no jornalismo, Millôr

é autor de dezenas de livros, peças teatrais, ro-

teiros para cinema, tradutor, desenhista. Enfim,

um intelectual multidisciplinar. “Quando fiz o meu



Carioquice38

o anti-General da banda

Carioquice38

site, fui conferir: fiz 117 espetáculos. É um tra-

balho de risco, e quase não depende de você,

mas sim do diretor, dos atores, das circunstân-

cias. Vários deles levaram quatro anos pelo Brasil

afora. Mas agora a Renata Sorrah pediu para que

eu fizesse Medéia, a Bia Lessa pediu outra peça.

Mas não dá dinheiro nenhum. Não compensa

mais trabalhar em teatro.”

“Dinheiro não é tudo. Tudo é a falta de di-

nheiro”, bem disse Millôr em um dos números

da “Pif-Paf”. “Não há possibilidade de eu fazer

nada por dinheiro. Mas não faço nada sem dinhei-

ro. Fui procurado durante um ano para fazer aquele

painel da Praça Sarah Kubitscheck. Resolvi fazer,

a Prefeitura ia pagar e cobrei trinta e cinco mil

reais, inclusive escrevendo a memória e explican-

do do que se tratava a obra. Esse preço módico

é o que um cantor popular cobra para atravessar

a rua e cantar, na praia, uma música como faz

todo dia no banheiro. E ainda acha pouco.”

A cobertura de Ipanema, comprada em 1954,

é um ícone da história da cidade. Era de lá que

Millôr observava a construção da futura ciclovia

e escrevia sobre ela. “A última vez que eu bri-

guei pelo Rio, mas todo dia, foi contra a ciclovia.

Inventaram isto como se estivéssemos na Ho-

landa. Já naquela época era consenso de que

não se construía ciclovia na passagem de gran-

des multidões. E aqui no Rio o movimento é de

um milhão de pessoas. Arrancaram quinhentas

e oitenta e três árvores. E um dos autores do

projeto ainda escreveu um artigo dizendo que

eu estava fazendo isto em benefício próprio.

Imagine, aquelas árvores raquíticas... Eu o cha-

mava de proxeneta de mico leão dourado.”

E as baterias também foram disparadas con-

tra a especulação imobiliária. “Reclamei muito do

Tyffany’s, que está aqui na minha frente. Na La-

goa já tem o edifício Portinari, que tem trinta

andares. Aqui, não. Fiz campanha contra no que

começaram a construção. E os verdes ficaram

contra mim... Aqui o gabarito era de apenas oito

andares, construíram vinte e um... Então, é uma

cidade que teoricamente deveria ter um tratamen-

to especial por causa da beleza natural cantada

em prosa e verso. Mas só não cobriram o que

não puderam cobrir O arranha-céu deu certo foi

em Nova York.”

Perguntado sobre o Rio em seu benefício pró-

prio, Millôr é taxativo: “Só com pequenas bom-

bas atômicas setoriais. Deveríamos era ter uma

lei limitando a altura dos edifícios a quatro anda-

res. Em outras áreas, cinco, seis andares. Mas

arranha-céu, nem falar. Na Barra da Tijuca, exis-

tem edifícios de quatro andares onde são qua-

tro, oito donos, que escolhem a fachada do pré-

dio. Não é essa coisa padronizada. E as ruas

são largas, com muita vegetação. Porque não

podia ser feito isto? Quando vim morar em Ipa-

nema, ainda eram quatro andares. E eram sobre

pilotis, uma idéia poética, mas que virou uma

porcaria. Só que em vez de edifícios pequenos,

os edifícios foram construídos com vinte. E com
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as grades, essa monstruosidade, os edifícios

avançaram. Mas essas coisas são irreversíveis.

Você acha que consegue acabar com as grades,

com os esquemas de segurança particular? Iam

acabar seqüestrando a gente.”

Sobre seus hábitos, Millôr conta que tem uma

vida muito divertida. “Acordo religiosamente às

seis horas da manhã, seis dois pontos zero zero,

durma a hora que eu dormir. Mal me recordo de

estar apenas sentado na praia. Sempre fiz algu-

ma coisa. Na minha época, quanto não tinha surf,

pegava jacaré, jogava frescobol. Ando muito na

rua à noite. E a praia que eu vou é a de antiga-

mente. Às vezes vou andar no Jardim de Alah, é

um paraíso. O tráfego de longe, você vê o Cor-

covado, sem um prédio na frente. Mas a praia

sempre foi vital para mim. Como acordo muito

cedo, quando vou à praia é às sete, sete e meia

da manhã. Em certo momento da minha vida todo

o meu objetivo era me livrar da classe média... E

nesta hora a classe média já está saindo.”

Pausa para a luta de classes – e contra o

feminismo: “A classe média é um espírito de

determinada economia e um estado de espírito.

Têm pessoas que vivem nesta classe social e de

repente adquirem outra visão do mundo, outro

comportamento. Mas todo ano tem aquela safra

das que dormem meninas e amanhecem mulhe-

res. E aí não tem classe social. É um privilégio...

A Rose Marie Muraro que não me ouça... Aliás,

uma característica da carioca é a de viver mais

nua do que qualquer outro povo, pela própria

natureza. As meninas hoje saem literalmente nuas

na rua, porque têm um corpo muito bonito. Qual-

quer audácia delas sempre será benvinda... Mas

vem a contrapartida. Com a idade mais avança-

da não fazem o mesmo sucesso, porque a con-

corrência é brutal”.

Como em seu texto “O Carioca é. Antes de

Tudo”, publicado em 1978 no livro “Que país é

este?”, Millôr descreve o espírito: “não há deu-

ses e nada é sagrado no Olimpo da sacanagem”.

E que o verdadeiro carioca, “que não acredita

em nenhuma das babaquices com que o defi-

nem”, é antes de tudo, e acima de tudo, um lúdi-

co. Como ele próprio, Millôr.

As feias que me perdoem

“Uma característica da carioca é a de

viver mais nua do que qualquer outro

povo, pela própria natureza. As meninas

hoje saem literalmente nuas na rua,

porque têm um corpo muito bonito.

Qualquer audácia delas sempre será

bem-vinda...  Mas vem a contrapartida.

Com a idade mais avançada não fazem

o mesmo sucesso, porque a

concorrência é brutal”
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Ele é o mais sublime dos Rodrigues. Nélson, Augusto, Mário e tantos

outros membros do apoteótico clã ganham de goleada no quesito

popularidade. Mas Roberto Rodrigues é iguaria para poucos

apreciadores. Talvez até por ter vivido apenas 23 anos. Carioquice

resgatou detalhes da história e obras muito pouco conhecidas deste

celestial artista plástico, com rosto e traço de querubim. Fazemos

nossas as palavras de Pietro Maria Bardi: “ele era o elo que faltava

às artes plásticas brasileiras”.

o anJo assassinado

a vida como ela é

por  vera de souza

Nunca houve um artista como Roberto Rodri-

gues. Sua obra era rica e diversificada. Seu traço

preciso mostrava figuras lânguidas e ao mesmo

tempo rudes. Mas transitava por diferentes áre-

as temáticas, exercitando variados estilos. Em

“A Crítica”, jornal de seu pai, Mário Rodrigues,

ilustrava a página policial fazendo a reconstitui-

ção de crimes. E, neste espaço, seus desenhos

eram totalmente expressionistas. Em “Para To-

dos” e na sua própria revista, “Jazz”, o tom era

outro. Elegante, sofisticado e muitas vezes dra-

mático. Suas telas fugiam do acadêmico e segui-

am pelo modernismo. Sem dúvida foi um dos

mais promissores e completos artistas de sua

época.

Roberto diria que “minha arte é sincera. Sou

eu mesmo. Não tenho a preocupação de fazer
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Desenho para Renato Vianna
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a vida como ela é

blague, nem me interessam a gramática artística

ou a cartilha social. Muita gente acha horrível o

que faço. Pode ser. Não fosse a vida a minha

inspiradora... Em todo caso sou moço, e é pos-

sível que um dia encontre a beleza das coisas

feias. Tanto é belo um idílio romanesco como

um crime bárbaro”.

Nascido em 1906, no Recife, chegou ao Rio

com dez anos e já desenhava. Três anos depois

já teria seus desenhos publicados em uma re-

vista infantil. “Não fui uma criança prodígio. Lem-

bro-me que apostava um tostão com outros ga-

rotos para ver quem desenhava melhor. Sempre

perdia”, disse certa vez.

Aos 17 anos, entrou para a Escola Nacional

de Belas Artes. Mas combateu duramente o Sa-

Uma das obras em restauro no MNBA
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“Quando ia na casa da minha

avó via os quadros e ficava

impressionado. Naquela época

não tinha conhecimento de

desenho o suficiente para

dizer que eram obras de arte.

Só vi isso mais tarde”

Sérgio Rodrigues

a vida como ela é

lão Oficial da escola, que não dava espaço a

novas manifestações artísticas. Num dos arti-

gos escritos por ele, diria que “nossos verda-

deiros ar tistas, homens que orgulhariam qual-

quer país, como Reis Júnior, Brecheret, Corné-

lio Penna, Celso Antonio, Ismael Nery e outros,

não têm entrada no salão da escola. Estes pos-

suem talento”. Apesar das críticas, receberia

duas menções honrosas no mesmo salão.

Nesse período, ganhou de seu pai um ateliê

no Largo do Machado. Esse espaço ele passou

a dividir com um novo amigo recém-chegado ao

Rio, Cândido Portinari. Para Portinari, se não ti-

vesse desaparecido, Rober to “se tornaria o

maior artista plástico brasileiro”.

Mas quem era esse artista fenomenal? Na opi-

nião de muitos, um homem bonito. “O que cer-

tamente chamava atenção nele eram os olhos

negros e grandes, tendo a íris cercada de bran-

co. Olhos de sampaku”, sentencia Vera Beatriz,

casada com o arquiteto Sérgio Rodrigues, filho

de Roberto. “Além disso, ele era elegante e ti-

nha uma beleza à Rodolfo Valentino”, completa.

Mas a sua mor te prematura não foi causada

pela beleza e paixão que despertava nas mu-

lheres. Ruy Castro, em “O Anjo Pornográfico”,

contou que uma das admiradoras até o pre-

senteou com um quimono de seda bordado,

no Japão, com fios de ouro e prata. O mesmo

que ele usaria em um de seus mais belos auto-

retratos.

Esta seria resultado de uma reportagem que

começara a ser feita no dia 25 de dezembro de

1929, sobre o rumoroso desquite de Sylvia Se-

raphim e João Thibau Jr. Longe dos olhos do

dono, Mário Rodrigues, que não trabalhara nes-

se dia, o assunto ganharia a primeira página,

ao invés da habitual página policial. O ilustra-

dor, como sempre, era Roberto. No dia seguin-

te, ao se ver retratada, Sylvia comprou uma arma

e foi à redação do jornal. Procurou por Mário

Rodrigues que não estava e quis falar com um
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Roberto Rodrigues, em auto-retrato... e retratado pelo amigo Cândido Portinari

dos filhos. Roberto a atendeu. Depois de uma

conversa em particular, desferiu-lhe um tiro no

estômago que resultou em sua morte no dia

29 daquele mês.

Alguns anos mais tarde, Nélson Rodrigues

diria em uma entrevista que “o espantoso na

morte de Roberto é que não houve ódio. Ele não

foi odiado em nenhum momento”.

Naquela época Roberto já era casado com

Elsa Mendes de Almeida. Seu filho mais velho,

Sérgio, estava com dois anos, Maria Thereza com-

pletava um naquela semana e Vera Maria, viria a

nascer oito meses depois. Sua morte foi um

golpe muito duro para seu pai, Mario Rodrigues,

que 67 dias depois viria também a morrer.

Elsa, depois da morte de Roberto, deixou a

casa de Copacabana e voltou a viver com seus

pais no Flamengo e toda obra do marido seguiu



Carioquice48

a vida como ela é

D
e
s
e
n
h
o
 p

a
ra

 a
 c

a
p
a
 d

a
 r
e
v
is

ta
 “

P
a
ra

 T
o
d
o
s
”

D
e
s
e
n
h
o
 p

a
ra

 a
 c

a
p
a
 d

a
 r
e
v
is

ta
 “

Ja
z
z
”

“O último romântico”, desenho de 1928

para a casa da sogra, Esther. Dois

meses depois, todos os trabalhos fei-

tos por Rober to foram expostos no

Liceu de Artes e Ofícios. Foram só duas

semanas de exposição que teve um pú-

blico de mais de quatro mil pessoas.

Sérgio Rodrigues, que foi vencedor do

prêmio Golfinho de Ouro do Conselho

Estadual de Cultura (categoria Arquite-

tura), conta que os quadros ficavam

expostos na sala da avó. “Quando ia

lá via os quadros e ficava impressio-

nado com aquilo. Naquela época não

tinha conhecimento de desenho o sufi-

ciente para dizer que eram obras de

arte. Só vi isso mais tarde”.
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De uma família de múltiplos artistas, como o

primo, o pintor Augusto Rodrigues, os filhos de

Roberto também têm na veia o mesmo sangue.

Sérgio, o premiado arquiteto, criador da famosa

cadeira mole, também sempre desenhou. Maria

Thereza também desenhava, segundo depoimen-

tos do irmão e Vera Maria têm prêmios interna-

cionais de ilustração.

Aos poucos a obra de Roberto Rodrigues co-

meça a ser conhecida. As últimas exposições,

apenas com desenhos, aconteceram em São Pau-

lo, em 1993, na A. S. Studio, quando Sérgio Ro-

drigues conseguiu reunir 63 trabalhos de seu pai.

No ano passado, o CCBB do Rio de Janeiro se-

diou uma mostra sobre Nelson Rodrigues e o Ci-

nema que trouxe ao público os desenhos de Ro-

berto e um documentário feito pelo cineasta Tuni-

co Amâncio sobre o artista. Este ano, uma grata

surpresa, a exposição “O século de um brasileiro

– Coleção Roberto Marinho”, apresentou no Paço

Imperial sete trabalhos de sua autoria.

Próximo ao centenário de nascimento de Ro-

berto, em 2006, Sérgio Rodrigues e Vera Bea-

triz se mobilizam para realizar uma grande mos-

tra. As quase cem obras em papel, encontradas

há poucos anos, estão sendo restauradas na

Escola Nacional de Belas Artes e irão se juntar a

algumas telas de propriedade do casal, além do

retrato feito por Portinari, o que representará a

redescoberta deste grande artista.

Sérgio Rodrigues em seu ateliê
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rapte-me, camaleoa

Esperar não é saber

Procura-se uma definição para Ana Maria Machado. Ela só aceita um

superlativo para expressar sua singularidade. “Sou carioquíssima porque

nasci em Santa Teresa e me criei na praia.” Carioquice continua

achando que a escritora é muito mais: trata-se de uma mutante

encantadoramente indecifrável. E suspira junto ao ouvi-la recordar

sobre “a janela dos fundos da casa, que dava para a Baía de Guanabara,

onde a gente via lá longe as luzes da cidade à noite, os barcos, os

navios parados, salpicados no mar...” Ah, Rio, que lindo!

Carioquice50
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“Minha turma tinha gente

como a Nara Leão. Era

praia praticamente todo

dia durante onze anos. Ia

de maiô por baixo, saía

do colégio e ia direto.

Dava um mergulho, tirava

uma camisa do meu pai

ou de um irmão de

dentro da pasta, botava

por cima do maiô

molhado e ia para casa”

Depois vieram as fases praia, praia e praia.

“Mudamos para a Rua Bulhões de Carvalho, em

Ipanema, no limite com Copacabana. Morei lá até

casar. Minha praia era o Arpoador, estudei no

Mello e Souza feminino, que era na praça Gene-

ral Osório. Minha turma tinha gente como a Nara

Leão. Era praia praticamente todo dia durante

onze anos. Ia de maiô por baixo, saía do colé-

gio e ia direto. Dava um mergulho, tirava uma

camisa do meu pai ou de um irmão de dentro da

pasta, botava por cima do maiô molhado e ia

para casa....”

A futura escritora começou, na verdade, pe-

los pincéis. Em 1957 fez o curso de Aloísio Car-

vão, no Museu de Arte Moderna. “Quer dizer,

daqui a pouco, serão 50 anos...” Na mesma

época se matriculou na Escolinha de Artes do

Brasil, onde o mestre era Augusto Rodrigues.

“O Rubem Braga, que era muito amigo de meu

pai, fez a apresentação da minha primeira expo-

sição individual, na Galeria Santa Rosa, em Ipa-

nema.”

Reza a lenda que foi a jovem Ana Maria quem

inspirou o escritor a plantar a pitangueira que

até hoje está no jardim da famosa cobertura da

rua Barão da Torre, em Ipanema, palco de en-

contros inesquecíveis da nata da intelectualida-

de carioca. “O Rubem estava se mudando, e dei

a ele uma pitanga. Guardou o caroço e disse:

“Vou plantar”. Enfim, não sei se é aquela”, diz,

modesta.

Pintura à parte, gostava de escrever, desde

cedo. Começou com o Metropolitano, um jornal

da AMES, a Associação Metropolitana de Estu-

Ana Maria entrevistando Caetano Veloso, na Rádio JB
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dantes Secundaristas, onde estavam Roberto

Pontual, Jabor e Cacá Diegues. Depois foi traba-

lhar no Correio da Manhã, que ficava na Lapa. E

conheceu a boemia do Centro.

“Aí é outra história. De ficar tomando chope

no bar do Hotel Marialva, sair para o Bar Luiz.

Acho que fui ao ZiCartola desde o primeiro dia, eu

vivia lá. E ainda tinha Ipanema. Passava no Ze-

ppelin, ia para o Jangadeiros. A vida era assim!”

E de repente, Sampa. “Casei com um paulista

e fui morar em São Paulo durante dois anos,

depois voltei. A Abril ia fazer uma revista infantil,

Recreio, e me chamou para escrever. Comecei e

ao mesmo tempo estava escrevendo a tese que

se tornaria meu primeiro livro. Estava inscrita na

UFRJ para fazer o doutorado. Enquanto isso, ia

redigindo. Escrevia o tempo todo.”

Saudades do Rio? “Muitas. Sinto muita falta

do mar sempre que estou longe. Mas era re-

cém-casada. Além disso, no primeiro ano fiquei

grávida, e no segundo amamentando, cuidando

do Rodrigo. Quando resolvemos voltar foi óti-

mo! Fui morar na Voluntários da Pátria, dar au-

las na faculdade, reencontrar minha turma. Não

foi nada negativo morar em São Paulo, simples-

mente não tinha amigos, mas fiz amigos novos.”

No fim de 1969, repressão política, prisão.

Em janeiro de 1970, bye-bye Brasil. “Aproveitei

muito bem. Fiquei em Paris e Londres, tive opor-

tunidades profissionais de crescimento fantásti-

cas. Dei aulas na Sorbonne, trabalhei na Elle, na

BBC, dei cursos. Transferi para lá o doutorado

que tinha começado aqui. Me matriculei e acabei

fazendo a tese com o Roland Barthes. Era so-

bre Guimarães Rosa, mais brasileiro impossível.

Pesou na saudade, mas somando foi bom. Nes-

ta temporada de exílio tive outro filho, que nas-

ceu em Paris, o Pedro. Aliás, sou carioca, cario-

quíssima, mas meus dois primeiros filhos nas-

ceram fora do Rio. Só Luísa, do meu segundo

casamento, com Lourenço Baêta, nasceu aqui”.

No fim de 1972, Ana Maria voltou ao Brasil

para chefiar o jornalismo da Rádio JB em pleno

auge do Governo Médici e da censura total. “Foi

um período muito difícil. A censura era violenta

em cima dos jornais, e violentíssima em cima da

rádio e da TV. Mas eu decidi que não ia me cen-

surar e nem deixar com que a equipe se censu-

rasse. Reunia a equipe e isto era dito muito cla-

ramente. Eles saíam, apuravam tudo como se

fosse botar no ar. E depois avaliávamos. Só ti-

nha gente muito jovem. Eram maravilhosos! O

Tutty Vasques, o André Luiz, estão todos por aí

agora. E muita coisa que apurávamos e não po-

díamos noticiar, passávamos para o Informe JB.

Nesse tempo quem estava na coluna era o Élio

Gaspari, depois o Marcos Sá Corrêa. Todos no-

ticiavam tudo.”

Passada a fase dos anos de chumbo, dedi-

cação cada vez maior à literatura. O primeiro li-

vro para adultos, “Recado do Nome”, tese de

doutorado sobre Guimarães Rosa, foi publicado

em 1976. No ano seguinte o primeiro infantil,

“Bento-que-bento-é-o-frade”. A safra de livros

infantis prosseguiu com mais três ainda em 1977,

outros cinco em 1978. E por aí foi.

“Eu escrevia e não sabia o que fazer com

aquilo. Quando eram contos pequenos, publica-

va na revista Recreio. Mas tinha histórias compri-

das, que guardava durante anos, enchendo ga-

vetas! Um dia vi o anúncio de um concurso em

Belo Horizonte, para originais inéditos. Mandei,

ganhei. O conto foi publicado. E depois outras

editoras vieram atrás, perguntando se havia mais

alguma coisa, se não queria escrever para elas.”

No fim dos anos 80, adeus ao jornalismo e

dedicação integral à primeira livraria infantil do

Rio, a Malasartes. “Na verdade eu já havia inau-

gurado a Malasartes seis meses antes de sair

da rádio, em busca de mais dinheiro porque es-
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“O Rubem Braga

estava se mudando,

e dei a ele uma

pitanga. Guardou o

caroço e disse: “Vou

plantar”. Enfim, não

sei se é a mesma

que está naquele

jardim até hoje”

tava comprando um apartamento na Gávea, onde

morei muito tempo. Já estava escrevendo, que-

rendo mais tempo para escrever. Então, come-

cei a pensar em deixar de ter patrão. Ganhar tem-

po para mim, deixar de ter horário. Juntou tudo!

Já não era mais tão necessário ficar na rádio, já

havia tido a anistia e tinha acabado a censura”.

Dois anos depois da inauguração da Malasar-

tes, o Rio já tinha quatorze livrarias infantis.

Em 2001, a Academia Brasileira de Letras a

brindou com o Machado de Assis, o maior prê-

mio literário nacional. Um ano antes já havia re-

cebido o prêmio Hans Christian Andersen, o

Nobel da literatura infantil mundial. E em 2003,

virou imortal: foi eleita para a cadeira número 1

da ABL, substituindo Evandro Lins e Silva.

“O Evandro era muito amigo de meu pai. Eles

se conheceram com dezessete, dezoito anos.

Sempre convivemos no âmbito familiar. Passá-

vamos o Natal juntos, fim de semana na casa

dele no Alto da Boa Vista. Quando em 1998 ele

entrou para a Academia, o que eu apoiei muito,

fui à posse. E o Evandro começou a dizer: Que-

ria muito você aqui... Disse o mesmo para ou-

tros acadêmicos, que me encontravam e diziam:

Ah, o Evandro quer você lá. Quando o Evandro

morreu, em 2002, achei que estava na hora de

me candidatar.“

E a carioquíssima Ana Maria Machado, ao lon-

go de seus mais de 100 livros publicados, nunca

deixou de lado a paixão pela Cidade Maravilhosa.

“Em vários de meus romances o Rio está pre-

sente. ‘Aos Quatro Ventos’, por exemplo, é todo

passado em torno do Jardim Botânico. A cidade

também está presente no meu último livro, ‘Pa-

lavra de Honra’. É uma história sobre a imigra-
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ção portuguesa. Tem um menino que sai de Por-

tugal no século XIX, vem de navio para o Rio.

Tem a chegada dele na Baía de Guanabara, o

que era nesse tempo. Enfim, tudo isso. Depois,

ele vai para Petrópolis e a hiostória acompanha

cinco gerações de sua família, chegando ao sé-

culo XXI. Então, tem o surfista no Arpoador...

Essas coisas que são memórias, lembranças.

Outro está saindo do forno, “Ponto de Vis-

ta”, em parceria com Ziraldo, que faz as ilustra-

ções. ‘É uma história sobre a cidade partida não-

partida. Quer dizer, a cidade colada por duas

crianças. Um menino que mora no morro, outro

no asfalto. É uma história de surfistas. Eles sur-

fam juntos. A praia é esse espaço onde as pes-

soas se encontram, independente de suas clas-

ses sociais. Mas sem mitificar. Eles vão crescen-

do, consertando pranchas juntos. Acabam mon-

“A cidade continua acolhendo

todo mundo, apesar da falta

de infra-estrutura, da

impossibilidade de dar vazão

a esta gente toda. E ao

mesmo tempo com muito

carinho. Me encanta essa

cidade toda! Adoro! Gosto das

pessoas... Não há como falar

nisso sem ser clichê. Mas tem

um calor humano, uma

descontração incrível...”

tando uma empresa. A história é contada do

ponto de vista de um golfinho do mar deles, da

cidade partida...”

“A cidade continua acolhendo todo mundo,

apesar da falta de infra-estrutura, da impossibi-

lidade de dar vazão a esta gente toda. E ao mes-

mo tempo com muito carinho. Me encanta essa

cidade toda! Adoro! Gosto das pessoas... Não

há como falar nisso sem ser clichê. Não quero

dizer, sabe, repetir o que todo mundo diz. Mas

tem um calor humano, uma descontração incrí-

vel. Toda vez que no Rio, natureza e cultura se

encontram é muito bom! Como não lembrar de

Tom Jobim fazendo show no Arpoador, Paulinho

da Viola cantando na Enseada de Botafogo. Os

shows dominicais na Chácara do Céu com todo

aquele verde. Essas coisas são maravilhosas!

Gosto muito desses encontros na cidade.”

Esperar não é saber
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a Batuta mágica

chão de estrelas

A já lendária Socila surgiu quando Maria Au-

gusta Nielsen, moça acostumada a periódicas

temporadas entre Paris e Londres, observou que

todas as informações que obtivera nos melho-

res endereços europeus poderiam ser passa-

das às jovens da fina flor carioca. Nessa época,

ela acabara de se separar de seu primeiro mari-

do, o ator Jardel Filho, a quem ajudava na divul-

gação de suas peças.

“Tínhamos grandes pretensões e fizemos

muitas coisas. A idéia era fazer uma série de

movimentos artísticos e entre os lançamentos,

tivemos “Pedro Mico”, de Antônio Callado. Pri-

meiro foi o livro, depois a peça, com direção de

Paulo Francis”.

Mas uma mudança de rota, acabou por levar

também à etiqueta e à moda. A procura cres-

cente por cursos que ensinavam desde regras

para uma perfeita distribuição de talheres à

O cenário não podia ser mais propício: Rio de Janeiro, anos 50. Época

do total glamour na capital do país. Maria Augusta, com movimentos de

maestrina, regia a sociedade carioca com a sua bengalinha. Surgia a

batuta mágica que marcaria o andar, a coreografia e o estilo das

moçoilas candidatas a modelo, miss e bons casamentos. Eram os

tempos da Socila, a Sociedade Civil pela Interação Literária e Artística,

criada para atender às exigências de cultura e bons modos das jovens

da época, seguindo os moldes europeus.
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mesa, passando pela organização de um buf-

fet  de um coquetel, até a postura correta ao

caminhar ou sentar-se com elegância, fatores

importantíssimos para que as alunas se inclu-

íssem na categoria de finas e educadas, fez com

que a Socila enveredasse por esses cursos que

acabaram se multiplicando pela cidade e até em

outras capitais.

Ao mesmo tempo, a publicidade brasileira

necessitava de modelos. Os rostos que ilustra-

vam os anúncios como os do Palmolive, por

exemplo, eram de atrizes de Hollywood. Maria

Augusta, então, foi para Europa e fez vários cur-

sos. Na volta, à medida que ia descobrindo pes-

soas bonitas, ia preparando e as agências co-

meçaram a pedir mais e mais. A procura cres-

cente de seus cursos acabou por chegar às fi-

lhas do presidente Kubitschek. “D. Sara me cha-

mou porque sua filha Márcia tinha um problema

de coluna. E eu acabei dando aulas para as duas,

meninas, Márcia e Maristela”.

As aulas para as filhas do presidente abriram

definitivamente as portas do sucesso para a Maria

Augusta, mas causavam um verdadeiro tumulto

a cada vez que elas chegavam à Av. Rio Branco.

A solução encontrada foi transferir as aulas para

o Palácio Laranjeiras. E aí o grupo acabou au-

mentando, com a primeira-dama também toman-

do aulas com algumas amigas. E toda a socie-

dade passou a freqüentar a Socila. Aliás, todo o

Rio freqüentou a Socila.

Uma conjunção favorável abriu mais uma porta

para Maria Augusta, naquele ano de 1955. Os

Diários Associados resolveram reformular o con-

curso de Miss Brasil, de maneira grandiosa, le-

vando-o para o Maracanã. “Foi uma estrela. No

ano em que abria a Socila me chamaram para

organizar o evento. E aí foi aquele boom”.

Tendo como sócia Lígia Carrato, com perfil

de administradora, a dupla passou a ser conhe-

cida como “as fabricantes de estrelas”, como

as definia Ibrahim Sued. Maria Augusta produzia

e ministrava os cursos, além do contato com a

imprensa. “Tinha o que se chama hoje mídia es-

pontânea. Nunca paguei jornal, porque isso

era uma coisa nova no Brasil e a todo momento

éramos procuradas pela imprensa”.

Maria Augusta foi pioneira formando o pri-

meiro time de manecas brasileiras. E sua histó-

ria coincide com a história da moda no país, quan-

do a indústria têxtil começou a se expandir. Era a

época dos Tecidos Bangu, da famosa Casa Ca-

nadá, Casa Imperial, Matarazzo-Boussac, os

desfiles no Copacabana Palace. “Era tudo muito

bonito, mas não tinha roupa jovem. E as meni-

nas iam para as aulas com vestidos das mães.

Vestidos maravilhosos, importados, mas com-

pletamente fora da idade delas. E tínhamos que

falar que era muito cedo para aquilo, que não se

usava jóias à tarde, que a roupa tinha que ser

mais leve. E começamos a arranjar costureiras

Maria Augusta com seu então marido, Jardel Filho



Carioquice58

chão de estrelas

Maria Augusta com Juscelino Kubitschek: ela

deu aula para as duas filhas do ex-presidente

Josepha ao lado do estilista Pierre Balmain

Um conto de Cinderela

Um dia, por acaso, Maria Augusta, se de-

parou com uma jovem de beleza exótica no

elevador do prédio da Socila, em Copacaba-

na. Era Josepha, uma jovem simples da Paraí-

ba que acabara de chegar ao Rio. Imediata-

mente ela perguntou se a moça gostaria de

seguir a carreira de modelo. Ela respondeu:

“quem sou eu?”. E Maria Augusta completou

dizendo que era uma moça muito bonita. “Ela

acabou aceitando e depois de dois anos de

uma carreira brilhante foi para a Europa des-

filar para ninguém menos que Pierre Balmain.

Acabou se casando com um nobre italiano.

Hoje é uma princesa, com uma filha já casa-

da, e dedica-se às obras de caridade”.

Vera Gimenez, no ano que despontou

na Socila, em 1974
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para produzir o que queríamos. Hoje, no entan-

to, a dificuldade é encontrar roupas para quem é

mais velho. Agora é tudo jovem. Você vê as pes-

soas de mais idade vestidas como jovenzinhas”.

Sobre essa época de elegância, Maria Augusta

decreta: “O glamour desapareceu. A coisa toda

parecia uma baboseira, mas tinha seu encanto.

Era uma época de grandes anfitriãs que rece-

biam maravilhosamente. Era quase um ritual, to-

das nos vestíamos elegantemente. Hoje, você vai

ao Theatro Municipal bem vestida e se sente mal.

Está todo mundo de jeans”.

A safra de modelos famosas que saíram da

Socila é extensa e muitas se transformaram em

mulheres fulgurantes. Pia Nascimento, Florinda

Bolkan, Ilka Soares, Ilona, Bettina, Geórgia Quen-

tal, Marisa Urban, Cookie Richards, Sandra Hae-

gler, Vânia Badin, Vera Gimenez, Pina, Marina

Colasanti e muitas, muitas mais.

Em 1959, Maria Augusta conseguiria mais

uma vitória, a regulamentação da profissão, pois

isso não existia no mundo da moda. Depois de

passar por uma banca examinadora, ela foi di-

plomada como professora de aperfeiçoamento

social. “Fomos aprimorando, criamos cursos de

etiqueta do lar, profissional, social. E as empre-

sas começaram a nos chamar e a primeira foi a

Varig. O primeiro contrato da Ilka Soares para

televisão foi conosco para a Varig”.

A Socila chegou a ter seu próprio house or-

gan, onde anunciava as tendências do mundo

fashion. “Era uma revistinha, mas muito atuali-

zada para a época. Como tínhamos contatos com

todos os costureiros da Europa e Estado Uni-

dos, dávamos, em primeira mão, o lançamento

de suas coleções”.

Maria Augusta funcionava mesmo como uma

correspondente. Numa de suas idas à Paris, para

assistir aos desfiles, entrevistou Coco Chanel. E

muitos dos que apareceram nas páginas da pu-
O rei Gustavo, da Suécia, entre o casal Nielsen

Pierre Cardin com uma edição do Socila’s Bazaar
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blicação, estiveram no Brasil para visitar a Soci-

la, como foi o caso de Pierre Cardin. Em uma

das edições, em 1974, ela fala dos produtos de

Jacques Dessange. “Ele era meu cabeleireiro

predileto, era quem fazia o meu cabelo”.

Conhecida pela sua batuta austera, dos desfiles

de miss, ela também comandava com rigidez a ida

de suas manequins para desfiles pelo Brasil e pelo

exterior. “Era um regime de colégio interno mes-

mo! Não podiam sair sozinhas, não podiam sair

do hotel. Tirava essas meninas daqui sob minha

responsabilidade, então não podia cochilar”.

A trajetória internacional da Socila fez com

que durante 25 anos as modelos par ticipas-

sem dos desfiles em Punta Del Leste. Era lá

que desfilavam Gucci, Sorella Fontana, Ramirez,

Denner. E os estrangeiros acabavam se encan-

tando com as brasileiras e contratando-as para

os seus desfiles. Diante de tanto sucesso, não

foi surpresa quando Maria Augusta foi chama-

da a participar da delegação brasileira que par-

ticipou do Carnaval da Vitória, em Cuba. “Levei

oito manequins, com roupas premiadas no The-

atro Municipal, a bateria da Mangueira, gente

de sociedade e alguns jornalistas. Desfilamos,

como fizeram os outros países e o sucesso fi-

cou por conta da bateria da Mangueira, com

aquelas mulheres belíssimas. Nesse dia, tinha

o jantar do Brasil e Fidel teve que ir aos Esta-

dos Unidos. Quem nos recepcionou foi Che Gue-

vara. Como chefe da delegação sentei ao lado

dele e conversamos muito”.

“A Vera Fischer era linda,

linda. Quem escolheu as

luvas para ela desfilar foi a

Lourdes Catão e, quando

ela entrou na passarela

vestida de campesina, eu

disse: não dá outra”

Maria Augusta
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Ao falar dos desfiles de miss, Maria Augusta

confirma a lenda: “as meninas eram ótimas, acei-

tavam a programação, eram dóceis, o problema

eram as mães”.

Sobre a famosa bengala, ela conta que algu-

mas morriam de medo. “Uma vez cheguei para

ver as moças, corrigir o andar, para elas fazerem

bonito na passarela e uma candidata do nordeste

abriu o berreiro. Fiquei preocupada querendo

saber o que ela tinha, se era saudade de casa ou

qualquer outra coisa. Pedi para ela tomar uma água

e olhar as amigas e, quando estivesse bem me

contasse o que estava acontecendo. Bem, ela

melhorou e me disse: disseram que a senhora

batia nas pernas de quem não sabia andar direito

e estava morrendo de medo”.

O olhar clínico para identificar aquelas que

levariam o cetro e a coroa não falhava. E assim

foi com Vera Fischer. “A Vera era linda, linda.

Depois de quase 30 anos de absoluto su-

cesso e filiais espalhadas por todo país, Maria

Augusta vendeu a Socila. “Resolvi parar por-

que minha sócia se casou com o cirurgião plás-

tico Rogério Carrato e eles foram morar em Mar-

bella, onde ele montou sua clínica. E como

aquilo dava certo com nós duas, resolvi ven-

der. A pessoa que comprou só conseguiu man-

ter por mais dois anos”.

Mesmo depois de ter saído da Socila, Ma-

ria Augusta continuava a ser requisitada e aca-

bou por montar um estúdio no Hotel Glória.

Por lá passaram, entre outras, Camila Pitanga

(foto) e Geórgia Wortman.

A nova geração

Quem escolheu as luvas para ela desfilar foi a

Lourdes Catão e, quando ela entrou na passare-

la vestida de campesina eu disse: não dá outra”.

Sob a batuta de Maria Augusta, o Brasil ven-

ceu quatro concursos internacionais, sendo dois

de Miss Universo, com Yeda Maria Vargas e Mar-

ta Vasconcelos.

Em breve toda essa história de sucesso es-

tará nas telas. O cineasta Anselmo Duarte Jr. está

em fase de finalização do documentário “A Ba-

tuta Mágica”. Anselmo, filho da grande amiga Ilka

Soares e do premiado ator Anselmo Duarte, an-

tecipa que para o lançamento do filme já está

previsto um desfile de muitas das manecas que

fizeram parte da glamourosa história da Socila.

Sem ter tido filhos, Maria Augusta, depois

de quatro casamentos, e aos 81 anos, conta

que tem em suas ex-alunas, verdadeiras filhas

e, agora, netos.
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Ensaios sobre um
anGU chamado Gomes

acepipe do cotidiano

É tudo fubá de milho. Nos cardápios de restaurantes mais sofisticados,

aparece como polenta; nos populares, é chamado de angu. Sua

paternidade é reivindicada pelos italianos, mas aparece também nas

culinárias africana e portuguesa. Só o carioca, contudo, transformou o

prato em uma verdadeira instituição.

É praticamente impossível falar de angu no

Rio e não se lembrar do Gomes. E ele sobrevive.

A fórmula do lendário Angu do Gomes resiste

bravamente num boteco no número 183 da Rua

Santana, sob o codinome “Angu da Ana”. É ser-

vido impreterivelmente às quartas. Seja inverno,

seja verão. “O movimento cai pela metade na

época de calor, mas não posso deixar de servir

o angu: os aficcionados não deixam”, conta Ana

de Campos Pereira, dona do Galeto 183.

Os tais aficcionados são os órfãos do Angu

do Gomes, verdadeira instituição da baixa gas-

tronomia carioca durante quatro décadas. A his-

tória começa do outro lado do Atlântico, em Por-

tugal. Em 1955, um português vindo de Trás-

os-Montes inventaria a receita do angu para com-

plementar o cardápio de seu bar. O sucesso do

prato levou-o a montar uma barraquinha, na Rua

Sacadura Cabral. Com a morte do Gomes pai, o

filho – João Gomes – deu continuidade ao negó-

“A receita do Gomes vinha mais

polenta do que carne. Eu já sirvo

em duas porções – uma de polenta,

outra só de carne. É um prato

muito trabalhoso”

Ana de Campos Pereira
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acepipe do cotidiano

“Hoje praticamente só se fala

em polenta, mas é a mesma

coisa que angu. O que vai

diferenciar são os

ingredientes usados para

acompanhar, a forma de

cozimento, a utilização de

água ou algum caldo especial”

Flávia Quaresma

cio. Expandiu seus domínios para a Praça Quin-

ze e consolidou a marca “Angu do Gomes”.

Era normal terminar a noitada ao redor de

uma das oito barraquinhas espalhadas no local

para degustar em pé o angu servido em pratos

de alumínio. O quitute também ganharia a orla,

em outros oito pontos-de-venda. Não demora-

ria para Gomes tomar a cidade. Em 1988, o dono

da fórmula mágica resolveu dividir seu império

com três sócios. Seis anos depois, seria decre-

tada a falência do empreendimento que, em seus

tempos áureos, chegou a vender 20 mil pratos

por dia do famoso angu.

Entre os fregueses cativos de Gomes estava

a bancária Ana de Campos Pereira. Os dois se

aproximaram por questões estritamente profis-

sionais – ele era correntista do banco onde Ana

trabalhava; ela, por sua vez, é louca por angu.

“A melhor comida que já provei foi a do restau-

rante do Gomes”, sentencia. O tempo passou, o

angu do Gomes acabou e Ana saiu do emprego.

Quando decidiu abrir um bar, lembrou do Go-

mes. Tomou coragem e foi pedir a receita. “Fui

até a casa dele conversar. Dois dias depois ele

apareceu com a receita num papelzinho. Só pe-

diu que eu não usasse a marca “Angu do Go-

mes”, por questões jurídicas”, relembra.

Esse papelzinho hoje já está puído, de tanto

Ana consultá-lo para garantir a continuidade da

tradição do angu e fazer a felicidade dos saudo-

sos da iguaria. “Jaguar sempre aparece com uma

porção de amigos. Todo mundo diz que o gosto

é igual ao do Gomes!”, orgulhosa-se Ana, que

fez pequenas adaptações à receita original. “A

do Gomes vinha mais polenta do que carne. Eu

já sirvo em duas porções – uma de polenta, outra

só de carne. É um prato muito trabalhoso”. O

preço, é claro, também foi adaptado: o angu da

Ana é vendido a R$ 8,50. No preparo, ela obe-

dece às dicas do mestre: o fubá não pode ser

pré-cozido e não se deve misturar leite, só água.

“O leite tira todo o paladar. Para dar consistên-
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Polenta do chef Paolo Neroni, do Margutta

Polenta da chef Flávia Quaresma, do Carême

cia, misturo um pouco de Maizena com água. Não

tem erro”, garante a guardiã do tesouro.

Mas angu e polenta são a mesma coisa? Quem

nos responde é a chef  Flávia Quaresma, do Ca-

rême Bistrô. “Hoje praticamente só se fala em

polenta, mas é a mesma coisa. O que vai diferen-

ciar são os ingredientes usados para acompa-

nhar, a forma de cozimento, a utilização de água

ou algum caldo especial”. O Margutta também tem

a sua polenta – servida com funghi e creme. O

prato ganha aroma especial ao ser preparado com

azeite de oliva – dica do chef  Paolo Neroni.

Na história da alimentação, as versões sobre

sua origem são muitas. Em Câmara Cascudo, o

angu vai aparecer na cozinha portuguesa, como

uma espécie de mingau espesso, mas também

na culinária africana que aproveitava o milho em

papas, angus e mungunzás. Tudo isso, lá pelo

século XV. Os italianos por sua vez, defendem

que a polenta é uma criação deles e que já teria

sido citada no poema épico Orlando Furioso, de

Ludovico Ariosto, no século XIV. O personagem,

aliás, teria morrido ao se empanturrar de um

tipo de polenta. Rabelais, no quarto livro de Pan-

tagruel, também no mesmo período, citaria a mi-

llorque (farinha de milho cozida com água). Um

pouco mais tarde, outro italiano – Goldoni – fez

o personagem Arlequim preparar uma polenta.

No Brasil Colônia era o angu que alimentava os

escravos, que aproveitavam o prato para escon-

der pedaços de carne surrupiados da cozinha

da casa-grande. Os imigrantes italianos dizem

que trouxeram de volta o fubá cozido, na forma

de polenta. Mas angu ou polenta, tanto faz. O

saboroso prato se incorporou à nossa culinária

e é irresistível.
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valei-me, meu santo Guerreiro

salve JorGE,
salve o rio de Janeiro!

Tudo começou quando resolvi estudar o sincretismo religioso a partir

dos espaços religiosos católicos, no Rio de Janeiro. Mergulhei na

“polifonia religiosa” da cidade para construção da minha tese de

doutorado em Antropologia. São Jorge então se revelou em toda a

força da atração exercida por ele sobre boa parte da população.

Carioquice66

p o r  Bartolomeu tito Figueirôa de medeiros
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Dia 23 de abril, Praça da República, sete

horas da manhã. Pessoas se aglomeram em

duas longas filas para entrar na igreja e rezar

diante do santo, controladas por vigilantes e

representantes masculinos da irmandade, ves-

tidos com suas túnicas pretas até os pés e

murças vermelhas. Uma das filas se formava

ao longo da Praça da República, entrando por

uma por ta lateral do templo, conhecido como

Igreja de São Jorge e São Gonçalo Garcia. A

outra ingressava pela por ta principal, na rua

da Alfândega, e seguia serpenteando por esta

ar téria, dobrando a esquina e estendendo-se

até a Avenida Presidente Vargas.

São Jorge é titular, ainda, da paróquia do

bairro de Quintino Bocaiúva, Zona Norte da ci-

dade. Este bairro celebra sua festa também

com missa solene, visitação intensa à igreja

matriz e procissão.

Em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, há uma

procissão eqüestre em honra do Santo, com a

participação do esquadrão da cavalaria da Polí-

cia Militar – do qual São Jorge é também patro-

no – acompanhado de outros cavaleiros, mon-

tados em cavalos, mulas, jumentos... Estas ma-

nifestações concorrem para fazer deste santo o

padroeiro do subúrbio do Rio de Janeiro.

Minhas observações se localizaram principal-

mente na igreja da rua da Alfândega e em outras

igrejas do centro do Rio que possuem imagens

do santo em nichos ou altares votivos. Muito vi-

sitadas por devotos, estes depositam diaria-

mente flores, sempre vermelhas ou brancas, bi-

lhetes com pedidos e listas de nomes de pesso-

as que se recomendam ao seu patrocínio. Vêem-

se também espadas e capacetes de Ogum entre

as ofertas diante das imagens, além de pedidos

escritos para este orixá, revelando o sincretis-

mo do culto.

O lado esquerdo e os fundos do templo da

Alfândega se limitam com lojas e escritórios. No

lado da igreja que dá para a Praça da República

– nas duas festas que eu observei – se concen-

trava a maior aglomeração e o clima festivo mais

acentuado. Presença de vários grupos: dentre

estes, chamou-nos inicialmente mais a atenção

o dos “banqueiros” do bicho – assim nos iden-

tificaram – charmosos em seus ternos brancos

impecáveis, sapatos brancos e camisas verme-

lhas de colarinho aberto; alguns de flor verme-

lha na lapela e chapéu branco; uns poucos com

colete, também da mesma cor, e meias verme-

lhas – as cores tradicionais do santo no catoli-

cismo e na umbanda.
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valei-me, meu santo Guerreiro

Outro grupo destacado, na igreja, era o do

pessoal da Irmandade de São Jorge e São Gon-

çalo Garcia, proprietária da mesma, todos vesti-

dos com as roupas da corporação. Mulheres

vendem santinhos, orações e moedas de São Jor-

ge, uma espécie de amuleto: um saquinho de

croché vermelho, com moedas costuradas den-

tro, para se pôr na bolsa ou bolsos, “para cha-

mar dinheiro e prosperidade”.

Muitos vendedores de imagens, quadros, fi-

tas do santo, livrinhos, medalhas, espalhavam-

se pela área. Como acontece em todas as fes-

tas de santos no Rio, vendiam-se muitas velas:

brancas, amarelas, vermelhas. Em alguns pou-

cos tabuleiros havia velas azuis escuras de

Ogum do candomblé. Um outro aspecto mági-

co patente ficava por conta das senhoras da

irmandade que vendiam velas “bentas na pri-

meira missa” celebrada na igreja, às cinco da

manhã. A pergunta sobre o que tinha de dife-

rente ser da primeira missa, respondiam que

as da primeira eram mais fortes, melhores: “a

primeira é sempre a primeira!”

Senhoras e moças da umbanda ou umban-

domblé, com suas vestes rituais, se postavam,

arqueadas sobre os joelhos ou sentadas em tam-

buretes ao longo do gradil posto ao lado da igre-

ja. Sobre uma toalha estendida no asfalto ou num

tabuleiro havia imagens de São Jorge, Santo Ono-

fre, São Lázaro, santinhos de Santo. Antônio do

Categeró, com velas brancas e vermelhas ace-

sas. Estavam ali para dar consulta, vender patu-

ás e outros objetos portadores de axés, ora-

ções etc. Em alguns desses altares improvisa-

dos se viam tocos de cigarro, cachimbo (de uso

comum de Exus e outras entidades do povo-da-

rua) e caixa de fósforos.

Finalmente, após duas horas e meia na fila,

ingressei no templo. Lá, diante da enorme ima-

gem eqüestre do santo, pude apreciar olhos co-

movidos, lacrimejantes, a ele dirigidos, orações

fervorosas. Ofertavam-se flores, que senhoras da

irmandade na guarda do santo recolhiam. Muitos

traziam terços, imagens etc., que as senhoras en-

costavam na imagem e devolviam. Na igreja não

havia superlotação, por conta da organização das

filas. Poucas pessoas, relativamente, aguardavam

a próxima missa. A maioria só queria rezar um

Muitos vendedores de

imagens, quadros, fitas do

santo, livrinhos, medalhas,

espalhavam-se pela área.

Como acontece em todas as

festas religiosas no Rio,

vendiam-se muitas velas:

brancas, amarelas, vermelhas
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Na entrada da igreja era

intenso o movimento:

ofertavam-se moedas

(poucas) e velas (muito mais),

de tamanho pequeno e as

votivas – mais altas que uma

pessoa – amarradas ao

queimador

pouco, acender velas no queimador do lado de

fora do templo, comprar alguma lembrança do

santo e voltar para o trabalho.

Na capela anexa, hoje transformada num gran-

de mercado de artigos religiosos, idênticos aos

vendidos fora, com destaque para os saquinhos

com moedas para não faltar dinheiro. Esta práti-

ca de índole mágica confirma a convicção fre-

qüente no Rio de Janeiro, nos afirmava o pes-

quisador Raul Lody, que atribui a São Jorge a

resolução das causas difíceis.

No queimador situado na entrada da igreja

era intenso o movimento: ofertavam-se moedas

(poucas) e velas (muito mais), de tamanho pe-

queno e as votivas – mais altas que uma pessoa

– amarradas ao queimador. Soldados da PM,

vestidos alguns com fardas de gala, outros com

as de trabalho, circulavam.

De volta para a rua, pude conferir a passa-

gem de um grupo de jovens perto da fila de fi-

éis, gritando: “Isto é uma profanação. Só Jesus

Cristo salva!” .

As comemorações também incluem alvoradas

festivas: a primeira, a zero hora de 23 de abril.

Para esta, vem normalmente a banda de música

do Corpo de Bombeiros sediado próximo ao

Campo de Santana. Os bombeiros têm São Jor-

ge como patrono da corporação. Esta, no en-

tanto, não festeja o santo, conforme me expli-

cou um oficial: “o que fazemos é a nossa banda

vir tocar a alvorada. Mas, entre os companhei-

ros, eles têm as devoções pessoais. Eu mesmo

tenho uma imagem do santo em casa. Rezo para

ele.” Lembramos que os quartéis dos bombei-

ros aqui no Rio são sempre pintados de branco

e vermelho. A partir da meia-noite, muita gente

fica de vigília até de manhã, em frente e dentro

da igreja da Praça da República.

A segunda alvorada é às cinco horas, execu-

tada com os clarins do Regimento de Cavalaria

da PM, de quem São Jorge é patrono, igual-

mente. Os cavalarianos vêm de Santa Cruz, zona

oeste do Rio, a mesma que participa da pro-

cissão eqüestre já referida. É esta corporação

que monta a guarda de honra para o santo, com

veste de gala. Ficam se revezando de quatro

em quatro horas, e fazem as refeições por con-

ta da irmandade.
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Sobre os “banqueiros” do bicho, um devoto

comenta que “os grandões chegam de manhã

cedinho. Eles vêm de madrugada. Os ‘banquei-

ros’ dão contribuições à igreja, podem dar, mas

a festa aqui não é deles, não. Eles bancam a fes-

ta em vários lugares, como em quadras de es-

colas de samba”.

Uma outra versão ouvida, de um comerciante,

é a de que os bicheiros chegam no período entre

meia-noite e cinco da manhã: “Chegam com seus

carrões, suas mulheres, bem vestidos de branco,

as mulheres de vermelho... eles e seus seguran-

ças... é cada carrão... isso aqui fica tudo cheio...”

Interessante nesses relatos o aspecto mítico

que eles transmitem: os bicheiros são apresen-

tados dentro de uma aura de um mundo à parte,

fantástico, como se foram heróis míticos. Do

mesmo modo são mencionados os artistas de

TV, os cantores, membros das diretorias das

Escolas de Samba, acompanhados de grupos

da agremiação. Estes últimos, porém, chegam à

luz do dia e ficam, cantando pagode, tomando

cerveja e se confraternizando com gente de ou-

tras escolas; a maioria, de vermelho e branco.

Além disso, observei que muitos vêm com as

cores do santo por devoção, não por serem

desse ou daquele grupo.

Alguns rapazes, vendedores de comidas e

bebidas numa barraca, distribuíam convites para

um pagode de São Jorge, marcado para o sába-

do seguinte, no Estácio. É visível a gente do

povo-de-santo em pequenos grupos, na praça,

nas filas e na igreja. Muitos com as guias de seus

orixás no pescoço.

refflexões sobre a fé

Missa das 11 horas. Ninguém mais entra na

igreja, tão apinhada que está; a irmandade e os

seguranças não permitem. Muitos fiéis se orga-

nizam do lado de fora, na rua da Alfândega, em

valei-me, meu santo Guerreiro

Missa das 11 horas. Ninguém mais

entra na igreja, tão apinhada que

está; a irmandade e os seguranças

não permitem. Muitos fiéis se

organizam do lado de fora, na rua

da Alfândega, em frente à porta

do templo. Todos estão contritos

e em silêncio, atitude que

contrasta com o barulho em volta
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frente à porta do templo. Todos estão contritos

e em silêncio, atitude que contrasta com o baru-

lho em volta.

Nas festas de São Jorge o elemento lúdico,

festivo, quase carnavalesco, podemos dizer, está

bem presente. Mas esta dimensão do culto re-

ligioso em nossos rituais, o seu lado espeta-

cular, convive com espaços de silêncio, de ora-

ção contrita individual, de olhares comovidos e

esperançosos.

A devoção aos santos não constitui uma mera

relação utilitária. Estão em jogo também dimen-

sões incomensuráveis entre o finito, simboliza-

do por uma vela, por exemplo, e o infinito, ou o

que compromete uma existência inteira: a saúde

a ser readquirida, a vida a ser salva ou resgata-

da, a postura diante da própria morte etc. A busca

da proteção, procurada no santo, não perfaz

uma simples relação de troca entre iguais. Ao

contrário, supõe uma relação entre o frágil e o

poderoso; entre o relativo, o finito e o absoluto,

o infinito. A troca é, pois, bem desigual e por

isso remete a atitudes que implicam em postu-

ras humildes, em rebaixamentos diante do indi-

zível, em aceitação temerosa do mistério.

As pessoas se põem nas mãos do santo, se

oferecem também a ele, nos pedidos que fazem

das coisas e bens referentes a este e ao outro

mundo. Só que tal relação quase de companheiris-

mo se perfaz num horizonte marcado pela hierar-

quia. O santo é amigo, sim, mas em outro plano.

Ao admitir a excelência do doador e a desi-

gualdade da dádiva recebida ou pedida, o devoto

é levado ao cultivo de outros sentimentos religio-

sos que não só a busca de proteção. E aí nós

temos no catolicismo vívido o aspecto da fé tam-

bém como reconhecimento e admiração dos mé-

ritos do santo. Ou então, a sua força é reverencia-

da e acatada: São Jorge é santo forte, é o santo

das causas difíceis. As representações de força,

poder, valentia abrem um leque extraordinário de

atitudes devotas sérias para com o militar-mártir.

Um outro sentimento ligado à fé e crença é

o de entrega confiante ao santo, como um

pacto de amizade e fidelidade que se quer

mútua, recíproca, embora seja conhecida e

assumida a distância entre o amigo celeste e

o fiel devoto. Neste caso é impor tante exibir

os medalhões, tatuagens sobre o corpo, anéis,

santinhos de São Jorge dentro da car teira,

imagens no carro, no quar to de dormir ou na

frente da casa, exteriorização simbólica da

relação querida, mantida e reforçada pelos

momentos de oração individual e de par tici-

pação no culto público ao santo. A diversos

tipos de representações correspondem, pois,

conteúdos simbólicos diferentes no processo

dinâmico do ato de crer.

De volta à Praça da república

ou Campo de Santana

À noite, um Te Deum, cantado por um coral e

presidido por um dos bispos auxiliares da ar-

quidiocese encerra a participação da igreja ofi-

cial na festa. Na igreja da Praça da República a

hierarquia católica comparece apenas à noite,

diferentemente da celebração do padroeiro da

cidade, São Sebastião.

Valor diferente é atribuído pela população da

Zona Norte e dos subúrbios do Rio, para as

quais São Jorge possui enorme riqueza simbóli-

ca e devocional.

O templo continua aberto até às 22 horas.

Os últimos devotos e vendedores vão se retiran-

do aos poucos. O silêncio e a calma voltam a

reinar na praça e ruas adjacentes. São Jorge cum-

priu, mais uma vez, a sua missão.

Bartolomeu Tito Figueirôa de Medeiros é doutor em An-

tropologia e Professor do Pós-Graduação em Antropologia

da Universidade Federal de Pernambuco/UFPE.
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Delícias do asfalto

antropologia do churrasco

Quem passa por algumas esquinas do Rio nos fins-de-semana e vê

grupos de homens reunidos em torno de churrasqueiras (algumas

improvisadas outras, nem tanto) com gestualidade farta e linguajar,

digamos, próprios para o local, não imagina que ali possa haver códigos

rígidos de conduta que zelam pela moral e pelos bons costumes. Estes

códigos são conhecidos e respeitados por todos que fazem parte

destes grupos e quem os desrespeita pode até ser banido.

por  rolf ribeiro de souza

Carioquice72
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Tomemos como exemplo um grupo que se

reúne todos os fins-de-semana, após uma pela-

da, para queimar uma carne em Irajá, bairro onde

me criei e terra de sambistas como Nei Lopes,

Dorina, Waguinho e onde Zeca ganhou a alcunha

de Pagodinho, hoje seu sobrenome. Irajá, con-

siderado o berço dos subúrbios cariocas, co-

meçou a ser desmembrado em 1661, dando

origem a inúmeras freguesias rurais que se trans-

formaram em bairros: Jacarepaguá, em 1661;

Campo Grande, em 1673; Inhaúma, em 1743, e

Engenho Velho, em 1795. Muito mais tarde, já

no século XX, Realengo e Anchieta, em 1926, e

Penha, Pavuna e Piedade, em 1932, mais recen-

temente, Vista Alegre. Por isso, um bom lugar para

se observar este costume tipicamente carioca.

A esquina, como os espaços públicos em

geral, é um lugar importante para a sociabilida-

de masculina, pois nela os homens encontram o

que procuram: reconhecimento pelos outros ho-

mens por meio de rituais de solidariedade e re-

ciprocidade. Em espaços como estes os homens

aprendem como ser um homem de verdade, uma

vez que a masculinidade é uma construção so-

cial que precisa ser constantemente reconstruí-

da. E é claro, a construção da masculinidade tem

suas especificidades que variam de acordo com a

classe, o grupo étnico, a religião, a região etc.

O grupo da esquina de Irajá é formado por

aproximadamente dez homens. Eles se encon-

tram para fazer o churrasco que é um ritual pro-

movido para celebrar e reforçar tanto a masculi-

nidade quanto os laços de amizade, após uma

dura semana de trabalho. A esquina, embora seja

um espaço público, é apropriada pelo grupo tor-

nando-a, assim, um território de uso exclusivo.

Ali é lugar de lazer e onde os amigos se encon-

tram e compartilham a comida, a bebida e a afe-

tividade; ou seja, onde se dá a sociabilidade des-

tes homens. Os limites deste território são cla-

ros para qualquer pessoa que passe por ali, seja

homem ou mulher. Nunca presenciei qualquer

pessoa passando no meio da roda onde o gru-

po fica: há uma barreira invisível, mas perceptí-

vel para todos que ali passam. As mulheres evi-

tam passar próximo, os homens que não fazem

parte do grupo procuram não ultrapassar estes

limites. E quando o fazem saem rapidamente,

desculpando-se, pois sabem que invadiram um

território cujos donos zelam por ele.

É interessante como a carne no Ocidente está

associada à masculinidade, pensa-se que ho-

mens de verdade precisam de carne, particular-

mente carne vermelha. Isto se reflete, por exem-

plo, nestas esquinas, pois não se come outra

coisa que não seja carne bovina. Muito raramen-

te come-se peixe ou frango, mas nunca acompa-

nhados de verdura.

A compra comunitária reforça a coesão do

grupo: a carne, o carvão e os demais materiais

que são necessários para fazer o churrasco são

comprados sempre em sistema de vaquinha,

onde todos se cotizam, às vezes com valores já

pré-definidos. Importante é que todos partici-

pem, mesmo que os valores sejam diferencia-

dos. Já a relação com a bebida, sempre a cerve-

ja, é diferente da carne: compra-se com o dono

do bar, e todos pagam a sua parte. Geralmente

cada um paga uma rodada, sem que jamais se

pergunte quanto foi cada uma delas. O que deve

se destacar é que o que eles trocam não são

exclusivamente bens econômicos, são, antes,

afetos e amabilidades que reforçam os laços de

amizade.

Mas não nos iludamos: essas trocas são ri-

gorosamente obrigatórias, pois são elas quem

garantem o equilíbrio no interior do grupo da

esquina.

O preparo do churrasco obedece à mesma

lógica de apropriação do espaço público: a es-
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quina que é pública é transformada em cozinha

de uso privado do grupo, e neste espaço o que

é considerada uma atividade feminina (preparar

alimentos) é exercido por alguém do grupo que

tem papel de liderança.

Como disse inicialmente, nestas esquinas há

um código de conduta que zela pela harmonia

do grupo e há exigência de uma etiqueta por

parte de todos. Ao chegar deve se cumprimen-

tar os que já estão com um aperto de mão, sen-

do que entre irmãos, parentes ou amigos próxi-

mos, o cumprimento pode ser um abraço ou um

beijo no rosto, às vezes os dois em seqüência.

Esse tipo de confraternização joga por terra al-

guns estereótipos sobre o homens, em especial

os suburbanos, que seriam brutos e avessos a

afetividades, mostrando também que eles não

constituem uma massa homogênea, monolítica

e invariável como em geral se imagina. Afinal não

existe um modo único de ser masculino.

Uma gentileza é oferecer um copo de cerveja

e um pedaço de churrasco aos que chegam, que,

após uma polida recusa, é aceito. Os que não

fazem parte do grupo não permanecem muito

tempo, pois apesar de sempre haver um insis-

tente convite para que fiquem, todos sabem que

este convite é mera formalidade.

Há dois tipos de comportamentos que são

considerados totalmente inconvenientes: comer

demais e beber demais. Como se costuma dizer

por lá: “isso aqui não é almoço nem jantar, é

petisco, tira-gosto!” Beber demais é o que mais

preocupa, pois este tipo de compor tamento

pode acarretar sérias conseqüências: ficar bê-

bado e perder o controle de si, ferindo um dos

critérios de um homem de verdade – ter auto-

controle, conhecer seus limites.

Outra preocupação é porque, uma vez bêba-

do, a esposa poderá ter que vir buscá-lo. Isso

levaria a mulher a entrar num espaço exclusiva-

mente masculino, pior, exporia o infeliz à vergo-

nha perante os demais.

Há uma preocupação constante com a tran-

qüilidade entre os componentes do grupo. Os

assuntos polêmicos como política partidária ou

religião, são evitados. Estes temas, quando en-

tram na pauta, são abordados de forma genéri-

ca e superficial. Quando se fala sobre religião

geralmente fala-se de São Judas Tadeu e São

Jorge: o primeiro por ser o santo das causas

impossíveis e padroeiro do Flamengo; o segun-

do, por ser muito popular entre os homens su-

burbanos e estar associado à batalha do cotidi-

ano. E, principalmente, à virilidade: é o guerreiro

que vence o dragão da maldade. Um assunto,

no entanto, é evitado a qualquer custo: aquele

que possa envolver as mulheres da família.

Para evitar as tensões que alguns temas pos-

sam trazer são utilizados mecanismos: dar um

toque, chamando discretamente a atenção da-

quele começou o assunto. Esse papel fica à car-

go do que goza de maior consideração dentro

do grupo. Só ele pode exercer essa função sem

causar maiores constrangimentos. Outra alterna-

tiva é mandar um fuleira, ou seja, contar um causo

semelhante àquele que se quer chamar a atenção,

sem citar nomes. É como um quadro de aviso

verbal, que alerta para os códigos de conduta

adotados pelo grupo e quais as conseqüências

para os que não observam estas normas.

O equilíbrio dentro do grupo é mantido tam-

bém com o controle dos gastos. O uso do di-

nheiro está diretamente ligado à idéia de gene-
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rosidade e reciprocidade, valores caros entre

grupos masculinos, regra que se quebrada ame-

aça sua estabilidade. Há uma preocupação com

o equilíbrio entre o que se dá e o que se recebe.

Receber mais do que se dá é tão grave quanto

se dar mais do que receber. Os que não obede-

cem a essas regras são empurrados para fora.

Não é somente o aba (oportunista) que pode

causar desequilíbrio: tentar pagar com valores

maiores que os outros também é mal-visto pelo

grupo. Quem paga mais poderia se sentir com

mais prestígio que os outros, e isso só é con-

quistado com valores diferentes. Esse compor-

tamento também poderia atrair ou criar um aba

no interior do grupo.

Mas, afinal, sobre o que falam os homens da

esquina? Inicialmente as conversas giram em tor-

no das partidas de futebol. A conversa é sempre

em tom amistoso e quando vemos uma conversa

mais exaltada, nada mais é do que galhofa.

Apesar das conversas girarem em torno de

futebol, trabalho e, eventualmente, mulher, o

tema central está nos próprios homens! Pode

parecer estranha e contraditória tal afirmação,

mas é o que se passa.

Um tema recorrente é a mudança dos costu-

mes, pois muitos dos valores com que eles fo-

ram educados já não são mais compatíveis e

alguns demonstram que, às vezes, se sentem

perdidos, principalmente nas questões que en-

volvem pais e filhos e marido e mulher. Isso

mostra como esses homens são sensíveis às

mudanças que ocorrem na nossa sociedade,

independente da região ou classe social.

O tempo de fala de cada um também obede-

ce a uma hierarquia: mais consideração , maior

tempo de fala e maior atenção. Os que gozam

de menor consideração  têm pouco ou nenhuma

atenção: quando alguém menos considerado co-

meça a falar, há interrupções. A conversa muda

totalmente e o que quer que tenha sido dito não

é levado a sério, vira brincadeira. Esta conside-

ração não é monopólio dos componentes do

grupo; às vezes é dada àqueles que são consi-

derados membros honorários.

Procurei demonstrar que há uma masculini-

dade que é idealizada por praticamente todo

homem e que na prática, como vimos, os papéis

não são tão rígidos assim e no cotidiano eles

podem se misturar. Este “modelo” é incorpora-

do por meio da ritualização das práticas de so-

ciabilidade cotidiana. E na esquina ele é lembra-

do e afirmado a cada sábado em encontros em

torno de uma churrasqueira.

O fundamental é percebermos que ao se pre-

parar o churrasco o que está sendo preparado

na realidade é a masculinidade: com sal, fogo e

carne se faz o churrasco; com palavras, gestos e

corpos humanos se faz um homem de verdade.

O churrasco é antes de tudo um ritual antropofá-

gico: ao se comer a carne preparada por outros

homens o que está sendo digerido é a essência

destes homens. Transformando, assim, quem co-

me desta carne em um homem de verdade.

“Há dois tipos de

comportamentos que são

considerados totalmente

inconvenientes: comer

demais e beber demais”

Rolf Ribeiro de Souza é antropólogo e escritor.
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quando affonso

soneto da paixão

Era uma vez um Affonso que amava Marina e fazia poesia. A

recíproca era igualmente verdadeira, tanto em amor quanto em

poesia. Em meio aos dois corria um caudaloso Rio de Janeiro.

Affonso Romano de Sant’Anna e Marina Colasanti viraram estrofe,

paisagem, marca registrada da lírica e da devoção por esta cidade.

O Rio agradece esta bendita união.

Carioquice76

rima com marina
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Affonso – Bom, corria o ano de 1927...

(Riem) Começa você, que é estrangeira!

Marina – Você é estrangeiro, Affonso. Eu sou

carioca de Ipanema. Você chegou aqui adulto.

Eu, com dez anos de idade... Fala o seu e pron-

to! Como você veio para cá, e por que?

Affonso – “As montanhas descem infalivel-

mente para o mar”, como dizia Paulo Mendes

Campos. Faço parte de uma geração de escrito-

res mineiros que tinham o Rio como endereço

certo. E cheguei aqui às prestações, quando vi-

nha passar as férias na minha adolescência. Em

uma das vezes, foi para conhecer Carlos Drum-

mond de Andrade e Manuel Bandeira. Entrevistei

os dois, registrei em crônicas.

A primeira vez que estive aqui, o Aterro já es-

tava em construção, havia bondes em Ipanema,

Leblon. Meu irmão, Carlos (Carlos Sant’Anna, que

foi presidente da Petrobras), morava no Leblon.

Cheguei aqui à noite e ele disse: “Amanhã vou

apresentar você ao mar!” Fomos para Copacaba-

na. Fiquei olhando aquilo, totalmente bestificado.

E comecei a escrever um poema na areia, como

fazia José de Anchieta, quando esteve preso no

Espírito Santo, exilado entre os Tamoios. Os cario-

cas não sabem ir à praia, é como se fosse um

lugar normal na vida deles. O mineiro sabe o que

é uma praia, o mar. E não só porque ele tem o

cuidado de pegar um pouquinho de água salga-

da, conchas, e levar para o interior, para mostrar

a seus parentes (riem). Também fiz isso.

Passei a vir ao Rio com mais força em 67,

princípio de 68. Eu havia chegado dos Estados

Unidos e fui trabalhar no JB, com o Fernando

Gabeira no Departamento de Pesquisa. Foi quan-

do encontrei a Marina pessoalmente. Já a conhe-

cia de nome. Fiquei seis meses; depois voltei

para os Estados Unidos. Só vim definitivamente

em 70. Fui trabalhar no JB outra vez.

A primeira vez morei na Rua Montenegro,

quase em frente ao Garota de Ipanema. Naquele

tempo, o Tom ficava ali sempre, estava lá o Capi-

nha, conhecido personagem, o Milton Temer, o

Gabeira. E o Arduíno Colasanti, irmão da Marina,

era uma figura curiosa tanto na minha vida como

na vida de todos os brasileiros, sobretudo das

brasileiras (riem). Ele era meu vizinho, morava

no prédio ao lado. De vez em quando eu o via

tomando café, mas não o conhecia. Não sabia

que ia ser parente depois. O que é a vida!

Marina – Meu pai, Manfredo, veio para o Rio

em 1948, no primeiro navio que saiu da Itália

para o Brasil depois que terminou a guerra. Já

tinha estado aqui, onde uma parte da família dele

vivia. Tinha três primos, um tio, e a tia. A irmã

mais nova do pai dele, minha tia-avó, Gabriela

Bezanzoni Lage, grande cantora lírica, era casa-

da com Henrique Lage. Meu pai era encantado

com o Rio! Quando a guerra acabou, tio Henri-

que tinha acabado de falecer e viemos para ficar.

Fomos morar no Parque Lage, com tia Gabriela.

Affonso – Quando fiquei sabendo...

Marina – Viemos para cá, enquanto ficava

pronto nosso apartamento na esquina da Bar-

Marina e seu irmão Arduíno, no dia em que chegaram

ao Brasil, em 1948, indo morar no Parque Lage
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tolomeu Mitre com a praia. Era um prédio de estilo

mourisco, que uma das empresas de tia Gabrie-

la estava construindo. Morei naquele Leblon que

parecia uma cidadezinha de província. Era uma

gracinha! Adorável! Depois, voltei a morar no

Parque Lage, antes de vir para Ipanema definiti-

vamente, lá pelos meus vinte anos.

Desde a minha chegada, fui sempre à praia.

Lembro que tinha dez anos, meu irmão doze.

Meu pai nos levava de manhã, antes de ir para a

cidade trabalhar. Ele nos punha no carro, um Ford

preto, e às seis, sete horas da manhã já estáva-

mos no Arpoador. Uma praia deliciosa, de areia

branquíssima, parecia talco! E era considerada

uma praia de gringos. Os brasileiros, os cario-

cas, não gostavam de ir ao Arpoador, à praia do

Inferno (ou do Diabo), porque eram considera-

das muito perigosas. Como era uma praia de

gringos eu e meu irmão acabamos nos entur-

mando com um grupo de alemães e de filhos de

alemães. Algumas amizades duram até hoje. A

partir dali, o Arpoador foi sempre a minha praia.

Meu irmão virou um homem-peixe...

Fui estudar na Faculdade de Belas Ar tes,

onde atualmente é a Funarte. Namorei um ra-

“Meu grupo de amigas inventou o

biquíni. Fazíamos os nossos maiôs de

lonita Renaux. Depois, os biquínis. Eu

era mais assanhada... Fiz um em feitio

de fralda, copiando de um da minha

mãe, que usava biquíni na Europa”

Marina Colasanti

Marina em Angra

dos Reis, em 1959
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paz, Pedro Corrêa de Araújo, hoje dono de uma

pousada em Ouro Preto, que morava no ateliê

do pai, o velho pintor Pedro Corrêa de Araújo,

na época já falecido. Esse ateliê ficava debaixo

dos Arcos da Lapa. Depois, quando acabei a

faculdade, eu fazia gravura no Centro, na antiga

Escolinha de Artes. Quando deixei de gravar,

fui para o Jornal do Brasil, que era na Avenida

Rio Branco. Então, durante muitos anos tive uma

vida carioca de centro da cidade. Ali era meu

ponto, meu cais.

Affonso – Minha relação com o Centro tem

dois momentos. Primeiro no final do anos 60,

quando eu também estava no JB. Foi uma fase

crucial para mim. Era a época das passeatas de

cinqüenta mil, cem mil. Jovem, trabalhando no

centro da cidade, cruzando a rua como jornalis-

ta, como testemunha, ver a batalha campal... Foi

um momento muito importante, de visão da ci-

dade. Vimos algumas coisas da sacada, chegan-

do para trabalhar e tendo que atravessar no meio

da batalha, gás lacrimogêneo, passeatas que pa-

ravam em frente ao jornal para se manifestar con-

tra ou a favor. Os guerreiros estavam incubados.

Nosso amigo Gabeira estava se convertendo a

essa religião chamada marxista-leninista, se pre-

parando para a guerrilha.

O outro momento foi quando presidi a Bi-

blioteca Nacional. Um dos meus grandes orgu-

lhos na vida foi de poder ter transformado a Bi-

blioteca não apenas em um acidente arquitetôni-

co no centro do Rio, mas em uma instituição res-

peitada no Brasil inteiro e internacionalmente. Foi

um trabalho imenso, difícil, muito bonito. A fre-

qüência multiplicou-se. Fizemos uma série de

eventos. Lembro que um dos mais escandalo-

sos foi uma noite de autógrafos do Jô Soares,

que começou às três da tarde e foi até meia noi-

te. Fazia fila até o aeroporto.

Marina – Quando eu tinha uns dezessete anos

ia ao Cais Pharoux comer em um restaurante ja-

ponês quando isto ainda não era nem moda. Fi-

cava em um sobrado daqueles de escada estrei-

ta. Na entrada tinha uma enorme cadeira de en-

graxate. Lá em cima havia um restaurante japo-

nês com toalha de papel, mesa de botequim. Os

japoneses olhavam: quem são essas loucas?

Affonso – Sou do tempo em que a Barra da

Tijuca nem existia. Na minha chamada “extrema

juventude” eu cantava num coro chamado Madri-

gal Renascentista, regido por Isaac Karabtche-

vsky, em Minas. Viemos aqui fazer um concerto

no Theatro Municipal. Isso deve ter sido em 1959.

Lembro que depois de um concerto desses, nós,

do coro, com mais alguns amigos, fomos lá para

os lados de onde hoje é a Barra.

Marina – Meu grupo de amigas inventou o

biquíni. Tinha a Ira Etz, que hoje em dia é pinto-

ra; Bia Feitler, que já faleceu, artista gráfica que

fez muito sucesso em Nova Iorque, era diretora

de arte; Cookie Richers, que chegou mais tarde,

e que era mais nova; Mariela Tarnovska, que foi

manequim da Socila e depois se casou com um

diplomata em São Paulo. Fazíamos os nossos

maiôs de lonita Renaux. Mais adiante, começa-

Affonso e Chico Buarque na comissão de frente da

Mangueira em 1987, na homenagem a Drummond
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“Eu e Marina começamos uma paquera, como se dizia

antigamente, no JB. Ela entrou no Departamento de

Pesquisa com essas pernas, então... Olhei e vi que além

das pernas tinha a cabeça, um corpo. Não teve jeito!”

soneto da paixão

mos a fazer duas peças, abaixo do umbigo. E

depois, os biquínis. Eu era mais assanhada...

Fiz um em feitio de fralda, copiando de um da

minha mãe, que usava biquíni na Europa. Aqui,

não. Eu copiava, fazia amarrados com laços cru-

zados, cordinhas dos lados...

A gente não se deu conta de que os meninos

vinham, do que seria, anos depois o Posto 9, só

para ver as meninas de biquíni do Arpoador. Não

era um biquíni usado para ser sensual, para ser

sexy. Sexy eram a Carminha Verônica, as moças

do Carlos Machado, as certinhas do Lalau, que

apareciam na praia. Os meninos enlouqueciam

com a Elizabeth Gasper, que tinha um maiô bran-

co, cavadíssimo. Essas eram sensuais. Nós, não!

Nós íamos fazer um programa saúde...

Eu também fazia caça-submarina com meu

irmão, que foi da equipe brasileira, participou

de campeonatos até no exterior. Aliás, era a úni-

ca menina no grupo e só ia porque meu irmão

me levava. Na Barra só tinha aquele caminho de

terra ao longo da praia. Os garotos do meu gru-

po iam à noite, às vezes, às lagoas, caçar jacaré

usando um farol de carro especial. Alguns meni-

nos conseguiam e jogavam jacarés, filhotes, no

lago da praça General Osório. Um belo dia uma

mãe ou babá deu um grito de “jacaré!!!”. Mas

nenhuma criança foi devorada (risos)...

Carioquice – E os bares, qual você freqüentava?

Marina – Não, nunca fui!

Affonso – Por isso quase acabou nossa rela-

ção! (Riem) Eu e Marina começamos uma pa-

quera, como se dizia antigamente, no JB. Ela

entrou no Departamento de Pesquisas com es-

sas pernas, então... Olhei e vi que além das per-

nas tinha a cabeça, um corpo. Não teve jeito! A

primeira vez que a chamei para sair, perguntei:

“que bar você freqüenta?” Ela me olhou com um

ar de espanto! (Riem) Como quem diz: “bar?”

Marina – Eu sou mulher de bar? Está me

achando!

Affonso – Naquele tempo, nos anos 60 e 70,

em Ipanema tínhamos bares clássicos, catedrais

do saber, da revolução: o Zepelim, o Jangadei-

ro... Tinha o Pizzaiolo, na Montenegro, onde o

pessoal de teatro se encontrava, depois do es-

petáculo.

Marina – Nunca fui mulher de bar! Acho bar

em geral muito chato! Depois de dez minutos,

aquela conversa em geral já deu o que tinha que

dar, e o resto vai ser só abobrinha! Tenho mais o

que fazer! Embora fosse jornalista da área de

cultura, pois sempre trabalhei no Caderno B do

Jornal do Brasil, não andava com grupo de tea-

tro, não fiz desbunde, não atravessei as dro-

gas, não bebia, não fui do píer!

Affonso – Uma freira! (Riem)

Marina – Eu tinha um grupo mais velho por

relações amorosas e por amizade. Era gente que

não ia a bar. E quando ia, eram bares non point,

aqueles de piano bar, ao fim da tarde, para to-

mar um whisky, conversar e ouvir música. Não ia

a bar de show!

Affonso – Mas você tinha uma vida pecamino-
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“Embora fosse jornalista da área de cultura, pois sempre

trabalhei no Caderno B do Jornal do Brasil, não andava

com grupo de teatro, não fiz desbunde, não atravessei as

drogas, não bebia, não fui do píer!”

sa. Enquanto eu estava na igreja em Minas, cui-

dando da minha vida espiritual, você freqüenta-

va o Black Horse. (Riem)

Marina – Fui muito ao Black Horse!

Affonso – Vivia no lamaçal do pecado, como

diziam os pastores do meu tempo! (Riem)

Marina – Era uma maravilha! Eu dançava mui-

to, adorava dançar! Depois, me casei, meu mari-

do, como foi criado em igreja protestante, com

esse odor de santidade... Aí, acabou!

Carioquice – O que vocês fazem hoje no Rio?

Qual é a programação?

Marina – Escrevemos, namoramos, escrevemos,

namoramos, escrevemos, namoramos... (Riem)

Acabei de entregar as ilustrações para um novo

livro. Chama-se “Vinte e Três Histórias de um Via-

jante”. E faço as ilustrações dos meus livros. São

lindas... Escritora alguma fala isso, né? Affonso,

que é um homem sério, fica horrorizado porque

dou entrevista como se estivesse em mesa de

botequim...

Também estou lançando um livro de poesias,

chamado “Fino Sangue”.

Affonso – Acabei de gravar o terceiro CD de

poesia, que sai agora. E também sai em breve

meu novo livro de poemas, chamado “Vestígi-

os”, que terá também uma versão em CD.

Marina – Ele tem uma voz bonita...

Affonso – Fora o trabalho, fazemos algumas

coisas. Adoramos fazer um programa que é ir à

Vargem Grande, à Pedra de Guaratiba, passar o

dia inteiro lá.

Marina – Gostamos de sair durante a sema-

na... Como somos os nossos patrões, tiramos

um dia, vamos cedo à praia ou fazemos outro

programa... Já que podemos trabalhar no fim de

semana, a gente inverte.

Affonso – Há alguns meses fiz um passeio

muito lindo, nas trilhas da Floresta da Tijuca. É

um passeio muito bonito para o carioca e para

o turista.

Marina – A Floresta da Tijuca faz parte da

minha vida. Meu pai ia andar a cavalo ali. Éramos

sócios da Hípica e tinha um posto no Alto da

Boa Vista. Ele ia com o Roberto Marinho a cava-

lo. Saíam da Hípica, iam pela Jardim Botânico,

entravam ali em Ponte de Tábuas e subiam pela

Dona Castorina. De vez em quando, você via ca-

valeiros fazendo esse percurso, andando ao lon-

go da rua Jardim Botânico.

Estudei um ano no Alto da Boa Vista, no Co-

légio Santa Marcelina. Saía do Parque Lage para

o Alto, durante a semana, pela floresta. Era um

caminho que se podia fazer. Éramos jovens, com

dezesseis, dezessete anos. Também íamos pas-

sear à noite de carro conversível, aberto, na flo-

resta, com os faróis apagados. (Riem) Ai, era

uma maravilha.

Affonso – Casamos na Capela Mayrink, lá

mesmo na floresta, num sábado de manhã, en-

solarado, lindíssimo! Foi bem carioca, bem in-

formal! Ela ficou fechada durante muito tempo, e

foi reaberta há pouco, toda restaurada.

São histórias da Belle Époque! (Riem)



Carioquice82

crônicas de ‘butiquim’
T E X T O  mOacyr luz     f o t o s  marcelo carnaval

Moacyr Luz não quer saber da Academia Brasileira de Letras. Pelo menos

por enquanto. O menestrel prefere beber todas as letras destas crônicas

inspiradas nos mais mal-afamados pés-sujos da cidade. Para quem não

sabe o que é bom pra tosse, os textos a seguir funcionam como uma

receita infalível: um traçado de conhaque Dreher com gengibre e um ovo

rosa. Carioquice publica algumas das crônicas inéditas que estão no futuro

best-seller  “Manual de sobrevivência nos butiquins mais vagabundos”, da

Editora Senac Rio.

Carioquice82

turma do funil
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O cheque
Meus amigos, eu não queria tomar mais do

que duas doses do seu tempo pra contar um

pouco desse folclore que é trocar um cheque

em qualquer butiquim. Pode ser íntimo, um pri-

mo distante do dono, você acaba esbarrando

com aquela cara de fastio, o homem nervoso

batendo com a gaveta da caixa registradora,

não ouvindo o obrigado e muito menos falan-

do, de nada. Eu, que ando com o cotovelo ca-

lejado de tanto ouvir mentiras no pé do bal-

cão (de mármore, é claro), perdi a conta dos

avisos diferentes sobre o tal de trocar um che-

que. Tem gente que manda fundir com ferro

em brasa na madeira envernizada os dizeres

“Não trocamos cheques, favor não insistir” pre-

sos a uma corrente preta pra fincar no prego.

Outros, pra constranger, emolduram com vidro,

passe-partout  e laca um quadro com os che-

ques carimbados, assinaturas ilegíveis, vistos

em vermelho e outras siglas bancárias. Tudo

devolvido.

Eu falei, assinaturas ilegíveis, das rubricas

do caixa do banco, porque ainda existe a ques-

tão da assinatura não conferir devido ao teor

alcoólico em que foi escrita. Lembro de um

amigo íntimo que num fim de tarde trouxe o

gerente do banco pra nossa mesa do bar. O en-

gravatado se chamava Ernesto. Meu amigo pe-

diu um uísque duplo, duas pedras apenas pra

não alterar o sabor e bebeu como quem bebe

remédio: de uma vez só. O garçom enroscando

a tampa do litro e ele de copo vazio – mais duas

doses, parceiro – derrubando do mesmo jeito.

Ernesto, sem demonstrar espanto, abriu a mala

sanfonada e sacou aquela fichinha de banco

feita pra gente assinar três vezes, em branco.

Caneta esferográfica, olhou indiferente pro meu

amigo e pediu:

— Assina agora, ô fulano.

Três linhas depois, documento preenchido, o

gerente respirou aliviado:

— Pronto, agora não vamos mais sofrer com

os cheques devolvidos. Você só assina bêbado.

É, meu irmão, cheque é um problema.

Você sente que precisa trocar uma folhinha

e aí pra justificar, gasta além do prometido, pede

logo cinco maços de cigarro, oferece uma roda-

da e, já com a conta no talo, encosta no caixa:

— Fulano, você não imagina. Fui no 24 horas

ali da esquina, fora do ar, atravessei pra fazer hora,

encontrei beltrano e me perdi na saideira. Sabe o

que é? Fiquei sem dinheiro... Dá pra fechar a conta

e arredondar o cheque?

Silêncio.

— Olha aí, a conta foi quarenta e dois. Faz

de cinqüenta pra ficar redondo...

Fazer o que?

No fundo, no fundo, o problema foi a saideira.

Eu tive um cunhado que perdeu a mulher por

causa de saideira, mas essa é outra história.
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Devo ter escrito em algum canto que ma-

landro que é malandro não diz em casa o buti-

quim que bebe nem sob ameaça do rolo de pas-

tel. Mas o “aparelho” citado é esse butiquim

anônimo, aonde só se fala o indispensável na

dose escondida no pé da máquina de café, o

traçado cotidiano com chiclete de troco antes

de encarar o patrão: ele, o traçado e o portu-

guês anotando no quadro o prato do dia, quan-

do o sol da manhã pouco importa. Ainda no fun-

do do copo, a crônica, o bar aonde todos sabem

o nome de cada um, mas é apenas um aceno o

único gesto de intimidade.

Sobre o outro estabelecimento, o em fren-

te de casa, pendura pra família, refrigerante

de litro ainda de garrafa e outros agrados, des-

se butiquim que até a sogra evita passar em

frente, sabe o telefone. Aquele fastio do portu-

guês chamando pelo teu nome quando, decep-

cionado, atende o chamado e joga o fone em

cima do mármore de má vontade:

— Ernesto, é pra você!

O jantar
Um sintoma nesse momento é a coincidên-

cia dos fatos. O sujeito está na melhor parte da

história; a amante apaixonada ou o gol entran-

do com bola e tudo quando vem o grito:

— Fulano é pra você!

Quase uma ordem, ele levanta esbarrando

no garçom que trocava o cinzeiro da mesa ao

lado e sai crispado como se fosse votar na ses-

são. Sei que a história carece de modernidade

com todos tendo seus próprios números, seus

próprios celulares, mas não há um gaiato que

tenha como uma medalha no paletó o telefone

do bar na memória. Na memória dele!

Mas Ernesto, caso raro, se recusa a ter es-

ses inventos capitalistas e só era chamado no

velho aparelho preto ainda marcado na gordura

da chapa. Os fregueses já conheciam a cronolo-

gia: às seis da tarde tocava o primeiro telefone-

ma da patroa, dizendo que o jantar estava qua-

se na mesa. Ele, sempre com um “querida”,

“meu docinho”, “minha flor”, pedia mais quin-

ze minutos com um velho amigo que não via há

tempos, mas já estava chegando, coisa e tal.

Sete horas e o português nem atendia mais. To-

cando o som mais tradicional possível, sem ópe-

ras ou hino de clubes, nosso Ernesto já levanta-

va tropeçando no chinelo e, de novo, “minha bo-

neca”, “amôo” e outras delicadezas mais, di-

zendo só mais cinco minutos e oferecendo a

sobremesa, “levo o sorvete, quer?”

Mas um dia a casa caiu, quer dizer o jan-

tar caiu. A patroa, vista pela primeira vez sem

maquiagem, aparece no salão com ginga de ata-

cante, entrando pelo meio e arremessa o prato

de talharim ao molho no alvo certo, a cara do

marido. E gritou na saída que fora o último pra-

to que ela fez pro dito. Que, se quisesse, co-

messe também no butiquim.

Só restou ao Ernesto perguntar o prato do

dia. E era coisa fina.

Gritou que fôra o último prato

que ela fez pro dito. Que, se

quisesse, comesse no butiquim
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O choro
Não tenho a menor intenção de prejudicar a

classe, chamar a atenção pro fato, mas eu co-

nheço muita gente que só freqüenta o bar tal, o

restaurante tal, por causa do choro do garçom.

Por favor, o choro que eu falo é o do uísque,

da vodca pura, coisa e tal.

Ernesto era um barman que servia no cen-

tro da cidade. Exibia na gravata um pingente de

ouro, dizendo ser uma comenda, presente da

Rainha, por serviços prestados à exportação es-

cocesa. Vê se pode.

Eu tinha uns vinte anos e me enturmei com

o gaiato, que jurava de pé junto ter feito curso

prático de “Dose Caprichada” e “A Arte de Fu-

rar uma Lata de Azeite”.

Verdade. Encosta no balcão e pede um pra-

to com meia dúzia de bolinhos de bacalhau,

acompanhado por uma lata de azeite.

Dá uma olhada no furo do azeite. Um só furo

pra dificultar a saída do ar. E que furo! Feito

com um alfinete afiado no esmeril, o furo trans-

forma uma lata do óleo comestível em bem

durável. É assim como a chopeira, a chapa quen-

te pra passar o bife, o vidro de cebola em con-

serva; não acaba nunca.

O sujeito abre e leva à falência um bar com

o mesmo azeite na mesa.

Mas a conversa é outra, é o choro. Se você

reparar, o garçom, quando é malandro, serve a

dose miudinha e depois faz o suspense pra ser-

vir choro.

Palavra de honra; o bar inteiro pára. O dono

erra no troco, a cantada é interrompida, o es-

tranho se aproxima, tudo na ponta do pé pra ver

a que horas o garçom vai levantar a garrafa. O

fulano que está sendo servido olha pro copo

como se fosse uma roleta, um pênalti pra deci-

dir o campeonato. E aqui vale uma dica: mes-

mo que o choro tenha sido exagerado, mesmo

assim, você reclama:

— O que que houve? Tá de mau humor?

Sem querer ofender, cá pra nós, venhamos

e convenhamos, tem medidor por aí que de me-

didor só tem o nome.

Fui beber com alguns amigos íntimos num

famoso bar de subúrbio. A conversa animada,

cadeira de palhinha, queijo prato cortado em for-

ma de dado de cassino, tudo certo. Achei por

bem pedir uma dose do chá escocês, um quen-

te pra abrir os trabalhos. O dono fez questão de

servir.

Pano de prato no ombro, traz o copo com o

gelo feito em casa, desenrosca a tampa e apre-

senta o medidor: um dedal.

— É um dedal?

— É! Herança da minha vó. Não tem preço.

Paguei a conta e pedi um táxi. Bati a porta

devagar a pedido do plástico e murmurei:

— Copacabana.

— Por dentro ou por fora, senhor?

Ih!, já vi tudo.

O gaiato jurava de pé junto

ter feito curso prático de

“Dose Caprichada”
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Quem conhece butiquim a

fundo, quer dizer, ao fundo,

sabe que ir ao banheiro

exige uma coragem

comparável à procedência

da sardinha de balcão

Outro dia encontraram um fotógrafo fran-

cês, desses que tem nome de vinho fino, devo-

rando um sanduíche de ovo com uma folha de

alface mal lavada e já queimada nas pontas,

na porta de um dessas Bundas de Fora da ci-

dade. A visita não era pelo ovo, frito no resto

do bacon, era para fotografar o banheiro do es-

tabelecimento para um livro, um ensaio.

Recomendado por um amigo íntimo, aque-

le mictório fora escolhido como o menor da

região toda. Mal cabia o rolo de papel higiênico

e aí entra um choro na dose da conversa: você

já notou intimamente a qualidade desses pa-

péis? Uns lembram o tempo do Jornal dos

Sports, mas em dia de expulsão de zagueiro

da roça. Outros, reciclados, mantém a origem

do uso anterior ou nem um nem outro; um ara-

O banheiro
me torcido com cortes do jornal da véspera,

do que não foi usado pra embrulhar peixes ou

ovos, servindo de consolo à cabritada mal su-

cedida.

Quem conhece butiquim a fundo, quer di-

zer, ao fundo, sabe que ir ao banheiro exige uma

coragem comparável à procedência da sardinha

de balcão. Perto da minha rua havia um sujeito

muito acima do peso, acho que sofria de pro-

blemas com tireóide, sei lá, conhecido na área

como Ernesto Rolha de Poço. Três coxinhas de-

pois, dessas que a modernidade inventou num

creme parecido com catupiri, veio a vontade de

urinar. Diurético em dia, não segurou: tomou o

caminho do WC ainda com meio frango na boca.

Entrou apertado na portinha improvisada dige-

rindo as últimas calorias ainda de pé lendo os

dizeres escritos na parede que, sinceramente,

valeriam outra crônica. Na derradeira mastiga-

da, as mãos já fechando o zíper de bermuda

Varga, a porta abre, mas o corpo não passa. Co-

meçam as soluções: solta os botões, tira a ca-

misa! Nada. Esbaforido, com os remédios da

pressão nem de longe fazendo efeito, um gaia-

to lembrou de chamar a Defesa Civil que, ver-

dade seja dita, chegou em cinco minutos. A

cena final foi flagrante de jornal policial: um mé-

dico com estetoscópio no peito do Ernesto ao

lado do pedreiro da rua, o faz tudo da redonde-

za, quebrando a parede com marreta e tudo e o

desespero do português:

— Cuidado com a porta!

O Rolha, que jurou emagrecer, foi visto num

rodízio de pizza de subúrbio, desses que a pro-

moção começa após às 18 horas e tem de lan-

çamento pizza de banana.

Desse epílogo ficaram três assuntos: os di-

zeres na parede de banheiro, o faz-tudo da re-

dondeza e a Defesa Civil.

Vamos à Defesa Civil.

turma do funil
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JuJu BalanGandã

carmen
é fashion!

Como na letra da música de

Dorival Caymmi, “O que é que a

baiana tem?”, Carmen Miranda

interpretou, a seu estilo, uma

baiana que esbanjava

balangandãs e sandálias

enfeitadas e tornou-se um

ícone mundial. A força desse

figurino exuberante e exótico,

sem dúvida, ofuscou, em parte,

o outro que Carmen adotava

fora dos palcos. Suas criações,

extremamente elegantes, eram

seguidas pelo público e até

copiadas por alguns estilistas da

época. Essa é a tônica da

exposição “Carmen é fashion”,

com curadoria de Maria Eugênia

Stein, que os cariocas poderão

comprovar este ano, no

Copacabana Palace, como parte

das homenagens pelos 50 anos

de morte da Pequena Notável.
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“Disseram, na Quinta Avenida, que re-

volucionei a moda, inclusive desban-

cando costureiros franceses como Dior

e Chanel. Mas foi uma coisa incons-

ciente, sem a menor pretensão”

Carmen Miranda

As criações de Carmen no mundo da moda

têm origem muito cedo. A portuguesa Maria do

Carmo Miranda da Cunha, nascida em Marco de

Canavezes no Porto, em 1909, chegou ao Rio

ainda bebê. Filha do barbeiro José Maria e da

ex-tecelã Maria Emília, Carmen tinha cinco ir-

mãos: Olívia, Mário, Cecília, Aurora e Oscar. Vi-

viam no centro do Rio. Com a doença da irmã

mais velha, Olívia, Carmen empregou-se numa

loja de gravatas, A Principal, no número 55 da

Rua Gonçalves Dias. Mas não durou muito. Logo

depois, foi trabalhar na La Femme Chic, na Rua

do Ouvidor, 141, onde aprendeu a modelar cha-

péus com a francesa Madame Boss. Era o co-

meço de tudo.

Com sua habilidade, em pouco tempo, a jo-

vem de 15 anos montou seu próprio negócio,

que de tão lucrativo fez com que seu irmão, Má-

rio, abandonasse o emprego para se dedicar

integralmente à entrega dos chapéus que Car-

men fazia. Toda essa criatividade ela emprestou

ao personagem que criaria poucos anos mais

tarde, confeccionando seus famosos turbantes

e trajes. Até o guarda-roupa que levou para os

Estados Unidos foi executado sob sua orienta-

ção, inclusive a histórica baiana que tanto suces-
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JuJu BalanGandã

so fez na Broadway. Única exceção: o turbante

de frutas de veludo.

Das festas de vizinhança e das beneficentes,

onde cantava, até o começo da vida profissio-

nal, não levou muito tempo. Seu talento foi per-

cebido e, em 1929, gravava seu primeiro disco.

Depois disso, todos já conhecem a história. Vie-

ram os contratos com a RCA Victor, o cinema,

com os filmes “Alô, Alô, Brasil” e “Alô, Alô, Car-

naval”. Mas a figura da baiana que se imortali-

zou, surgiu no filme “Banana da terra”, de 1939.

Carmen criou seu mais famoso turbante, o das

frutas. E em maio de 1939, Tio Sam começou a

aprender a nossa batucada, com a ida de Car-

men para os Estados Unidos. Na bagagem, seis

fantasias de baiana, semelhantes as que usara

em “Banana da terra”.

Com um visual surpreendente para o povo

americano – que nunca tinha visto nada igual –

Carmen cantava em português e se expressava

com as mãos, os olhos, pés e quadris. Logo

ficou conhecida como a Brazilian Bombshell .

Seu estilo inconfundível rapidamente passou

a ocupar as lojas da Quinta Avenida, que até en-

tão só exibiam criações de Chanel e Dior. No li-

vro “O ABC de Carmen Miranda”, de Dulce Da-

masceno de Brito, a Pequena Notável diria: “nun-

ca segui o que dizem que está na moda. Acho

que a mulher deve usar o que lhe cai bem. Por

isso, criei um estilo apropriado ao meu tipo e ao

meu gênero artístico. Disseram, na Quinta Aveni-

da, que revolucionei a moda, inclusive desban-

cando costureiros franceses como Dior e Cha-

nel. Mas foi uma coisa inconsciente, sem a me-

nor pretensão (e quem era eu para querer com-

petir com eles?). Quando sento à máquina de

costura e crio um vestido, um turbante ou um

sapato, estou, egoisticamente, pensando só em
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mim, não em outras mulheres. Se elas, depois,

resolvem me copiar, tudo bem. Nada tenho con-

tra – até gosto”.

O sucesso de Carmen foi um dos mais ex-

pressivos da história do show business norte-

americano. Sua estréia em Nova York, com o Ban-

do da Lua, revolucionou a Broadway. Em poucos

meses seu rosto e suas baianas vistosas esta-

vam nas páginas das principais revistas, como

Life, Pic, Vogue, Squire e Harper’s Bazaar.

Muitos faturaram com o novo modismo, re-

produzindo suas bijuterias, as blusas que usava

nos shows, suéteres, chapéus e turbantes, que

eram vendidos até na Macy’s e na Sacks.

Foram 16 anos nos Estados Unidos com um

breve intermezzo , em 1940, quando veio ao

Brasil e disseram que ela tinha voltado america-

nizada, apesar de ter desembarcado no Cais da

Praça Mauá vestindo um tailleur  verde e amare-

lo. Tudo porque, em sua apresentação no Cassi-

no da Urca, havia incluído em seu repertório al-

gumas canções em inglês. Sobre sua brasilida-

de, e mais ainda sobre sua carioquice, Carmen

era taxativa: “nasci em Portugal, mas me criei no

Brasil e, portanto, considero-me brasileira. O

local do nascimento não importa, nem sequer o

sangue. O que importa é o que os americanos

chamam de environment , a influência do país e

dos costumes em que vivemos, se bem que sem-

pre existe um grau de gratidão e fidelidade aos

pais que nos geraram. Da minha parte, sou mais

carioca, mais sambista de favela, mais carnava-

lesca do que cantora de fados. O sangue tem

uma certa importância, mas só no temperamen-

to, não na maneira de sentir as coisas”.

Mas o fato é que Carmen criou um estilo mui-

to próprio, seja o da baiana do Brasil ou da mu-

lher glamourosa e chique fora dos palcos. Suas

plataformas, com certeza, ainda causam inveja aos

maiores estilistas. E sobre estas, ela diria: “an-

tes de criar estes sapatos de plataforma eu usa-

va os saltos mais altos (Luís XV), por serem mais

femininos. E também porque me deixavam mais

alta”. Sem dúvida, a pequena Carmen, com seu

1,53m, era notável. E mesmo após 50 anos de

sua morte, continua fashion  e atualíssima.

“Nunca segui o que dizem que está

na moda. Acho que a mulher deve

usar o que lhe cai bem. Por isso,

criei um estilo apropriado ao meu

tipo e ao meu gênero artístico”

Carmen Miranda
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EmBaIXadOr do rio

Eike Batista
Presidente da holding EBX

O Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do

mundo. E posso falar isso de cadeira, pois já

morei em vários países. A meia hora de helicóp-

tero, você está em Angra dos Reis ou em Bú-

zios. Se preferir vai à serra, passar frio nas mon-

tanhas. Na hora de tomar banho de mar, vai à

Barra da Tijuca e parece que você está no Cari-

be. É uma praia maravilhosa no meio de uma

cidade de oito milhões de habitantes. E a água

está sempre numa temperatura refrescante.

rio de todos
os recordes

Ou seja, é um conjunto de atrativos natu-

rais que oferece uma qualidade de vida única

no mundo!

Fui tomado de encantamento por este espa-

ço mágico do planeta. Poderia ter levado a sede

dos meus negócios para qualquer outra grande

capital. Mas o Rio não merece esta traição. Aqui

estou e aqui ficarei. E como prova do meu amor

e jura de fidelidade, darei minha modesta contri-

buição para que esta cidade se torne ainda mais

acolhedora e repleta de opções.

Estou trazendo o mais emblemático restau-

rante da nova gastronomia oriental para o Rio

de Janeiro. Vamos inaugurar o Mr. Lam, no Jar-

dim Botânico. Não é uma simples franquia. Asso-

ciei-me ao chef  Mr. Lam, do restaurante Mr. Chow,

de Nova York, que há quase trinta anos introdu-

ziu o glamour  neste tipo de culinária. Além do

meu grande entusiasmo, isto está se tornando

realidade porque o chef  simplesmente é apai-

xonado pelo Rio!

Os executivos estrangeiros têm prazer em vir

à Cidade Maravilhosa para fazer negócios. Uma

das frases que mais ouvimos é “quando vocês

vão me convidar para ir ao Rio?”

Pretendo realizar diversos outros empreen-

dimentos no Rio de Janeiro, colaborando a meu

jeito e maneira para geração de prosperidade e

aumento das opções de entretenimento e lazer

no lugar que adotei.

Como a vida não é só trabalho, através da

minha diversão e hobby particular pretendo tam-

bém adicionar mais uma às várias conquistas

da cidade. Eu e Luciano Huck, com a lancha Spi-

rit of Brazil , queremos quebrar o recorde da

prova Santos-Rio de Offshore, festejando com

todos os cariocas a chegada na boca da Baía

de Guanabara.

É uma marca para ser registrada no Guiness.

O Rio merece.






