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A fome é uma realidade que 
atinge milhões de brasileiros
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Bem-estar e  
comida na mesa 

Em momentos de crise como o 
que enfrentamos atualmente, em 
razão da pandemia de Covid-19, 
todos os esforços são somados 
para que um conjunto básico de 
acesso aos bens e serviços para se 
viver com dignidade seja ofertado 
à população, na busca por 
garantia de vida. Assim, inúmeras 
iniciativas de solidariedade têm 
surgido, em especial no combate 
à fome, que atinge a tantos neste 
contexto da pandemia. 

O Sesc – Serviço Social do 
Comércio se soma ativamente a 
essa ampla frente de mobilização 
com o Programa Mesa Brasil Sesc, 
que há 26 anos leva alimentos a 
diversas instituições cadastradas. 
Trata-se de um sólido e longínquo 
trabalho que permite que o 
alimento chegue à mesa de tantas 
pessoas necessitadas. 

Atua, assim, efetivamente 
numa perspectiva humanística 
e solidária, garantindo recursos 
e esforços para reafirmar, na 
prática, sua missão de promover 
o bem-estar da população, 
assumida desde sua criação, há 
mais de sete décadas. Bem-estar 
este que expande as urgências 
sociais, implicando também em 
educação, cultura, esporte e lazer, 
que ampliam nossas percepções 
sobre o mundo, nossas habilidades 
cognitivas e de relacionamento 
interpessoal e nosso conhecimento 
a partir de diferentes perspectivas e 
campos do saber. 

ABRAM SZAJMAN

Presidente do Conselho Regional  

do Sesc no Estado de São Paulo

IMAGEM DA CAPA
A capa desta edição é uma foto da obra Sopro, 2020, da artista Edith Derdyk, 
uma instalação site specific feita com linha e agulha, que integra a mostra 
Transbordar: Transgressões do Bordado na Arte, no Sesc Pinheiros. Agora, 
os catálogos dessa e de outras exposições estão disponíveis também na 
plataforma Sesc Digital. É possível navegar pelas publicações educativas 
e conferir vídeos-passeio, entrevistas com curadores e séries produzidas 
especialmente para o ambiente digital, a partir de exposições realizadas nas 
unidades do Sesc São Paulo. Saiba mais em: www.sescsp.org.br/exposições. 
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No PERFIL, a crônica poética do 
compositor ALDIR BLANC, que marcou 
a música brasileira com canções  
que atravessam gerações

Na Gráfica, 90 anos da 
arquitetura brasileira e 
seu diálogo com a arte na 
exposição INFINITO VÃO

Restritos aos ambientes  
domésticos, bailarinos e  
coreógrafos investigam e  
criam outras possibilidades  
de dança para CORPOS  
EM EXPANSÃO

Quais os avanços e os 
desafios para INCLUSÃO 
E ACESSO de pessoas  
com deficiência no  
mercado de trabalho

DOSSIÊ  7
EM PAUTA  |  ÊXODO URBANO 58
ENCONTROS  |  ANA MARIA MACHADO  64
DEPOIMENTO  |  RUY CASTRO  68
INÉDITOS  |   RODRIGO GARCIA LOPES 72
ALMANAQUE PAULISTANO 78
P.S.  |   TALITA REBIZZI 80
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Dança 
sem limites

Há fronteiras na dança? 
Bailarinos, coreógrafos e 
plateias de diferentes partes 
do mundo têm-se feito essa 
mesma pergunta desde que 
a pandemia impôs restrições 
também ao contato com as 
artes. Impedidos de ocupar os 
palcos de teatros e de outros 
espaços artísticos, dançarinos 
se reinventaram e expandiram 
a expressividade de seus corpos 
por meio das telas, ampliando 
acessos e estabelecendo novos 
diálogos e conexões por meio 
da dança. Esse tema é abordado 
em reportagem deste mês  
da Revista E.

A edição também retrata 
diferentes aspectos da literatura: 
em Encontros, a escritora  
Ana Maria Machado fala da 
criação de livros para crianças; 
e, em Depoimento, o jornalista  
e escritor Ruy Castro reflete 
sobre a produção de biografias.  
Em Entrevista, o cineasta Silvio 
Tendler conta como é seu pro-
cesso de realização de docu-
mentários. Destaque ainda para 
o Perfil do compositor Aldir 
Blanc, sobre a trajetória desse 
autor de clássicos da música 
brasileira. Na Gráfica, imagens 
da exposição Infinito Vão: 90 
Anos de Arquitetura Brasileira, 
montada no Sesc 24 de Maio. 
E, em Inéditos, as criações do 
poeta e romancista Rodrigo 
Garcia Lopes.  
Boa leitura!

DANILO SANTOS DE MIRANDA

Diretor do Sesc São Paulo 

Em ENTREVISTA, o diretor 
Silvio Tendler fala sobre os 
bastidores de documentários 
protagonizados por importantes 
nomes da história do país Fa
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FERNANDO ARAÚJO 
CELSO FARIA 

MÔNICA PEDROSA

FERNANDO ARAÚJO 

Formado por dois ciclos inéditos do compositor, 
o primeiro, a partir de manuscritos de partituras 
descobertos em Buenos Aires em 2009, e o segundo, 
com obras escritas para violão e canto, o disco 
lança novas luzes e nuances sobre um importante 
momento da história do violão brasileiro: a gênese 
da obra violonística de Francisco Mignone.

FRANCISCO MIGNONE:
MANUSCRITOS DE BUENOS AIRES
CANÇÕES PARA VOZ E VIOLÃO

LANÇAMENTO 
SELO SESC

/selosesc

DISPONÍVEL NAS 
PLATAFORMAS

Visite a loja virtual e 
conheça o catálogo completo 

sescsp.org.br/loja
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F 

azendo uma alusão às datas 13 de maio (133 
anos da Abolição da Escravatura, em 2021)  

e 20 de novembro (Consciência Negra), o Sesc São 
Paulo realiza mais uma edição do projeto Do 13 ao 
20 – (Re)Existência do Povo Negro, propondo diálogos 
sobre a condição social da população negra a partir 
de debates, reflexões, cursos e outras atividades ao 
longo deste ano. A programação, que acontece no 
ambiente virtual, também visa ao fortalecimento e ao 
reconhecimento das lutas, conquistas, manifestações 
e realidades do povo negro. Além disso, busca o 
fomento da equidade, convivência e reconstrução 
simbólica no campo individual e coletivo, contribuindo 
para uma sociedade livre do racismo e de outras 
formas de dominação. 

“Do 13 ao 20 – (Re)Existência do Povo Negro 
permeia as (in)justiças concretas e as conquistas 
simbólicas da sociedade brasileira. Não se restringe 
a olhar para a cultura de um grupo social, e sim para 
legados civilizatórios de toda a sociedade em que a 
diáspora africana se fez e se faz presente. Do 13 ao 20 

DOSSIÊ

VALORIZAÇÃO DA HISTÓRIA E DA CULTURA NEGRA  
ORIENTA A PROGRAMAÇÃO DO 13 AO 20 – (RE)EXISTÊNCIA  
DO POVO NEGRO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO SESC SÃO PAULO 

Todo dia é dia

“DO 13 AO 20 – 
(RE)EXISTÊNCIA 

DO POVO NEGRO 
PERMEIA AS (IN)JUSTIÇAS 

CONCRETAS E AS 
CONQUISTAS SIMBÓLICAS 

DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA. NÃO  

SE RESTRINGE A OLHAR 
PARA A CULTURA DE 
UM GRUPO SOCIAL, E 
SIM PARA LEGADOS 

CIVILIZATÓRIOS DE TODA 
A SOCIEDADE EM QUE A 

DIÁSPORA AFRICANA  
SE FEZ E SE FAZ 

PRESENTE”
FABIANO MARANHÃO,  

assistente técnico da Gerência 

de Estudos e Programas 

Sociais do Sesc São Paulo
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são anúncios de resiliência, (re)existência, vivacidade, 
tecnologias sociais e renovação”, explica Fabiano 
Maranhão, assistente técnico da Gerência de Estudos 
e Programas Sociais do Sesc São Paulo. 

Entre os destaques da programação de maio está 
a roda de conversa Do 13 ao 20 – (Re)Existência do 
Povo Negro – Entre as [In]Justiças Concretas e as 
Conquistas Simbólicas, encontro virtual a ser realizado 
no dia 13/5 no Sesc Ideias com a participação de 
juristas de diferentes estados brasileiros. Outro 
destaque é a estreia no dia 14/5 do documentário  
A Rainha Nzinga Chegou (Brasil/Angola, 2019)  
na plataforma de streaming on demand e canal 
do SescTV (consulte sua operadora de tevê por 
assinatura). O filme acompanha três gerações de 
rainhas em uma travessia, e Isabel Casimira, rainha 
de congo da Guarda de Moçambique Treze de Maio e 
rainha da Federação dos Reinados do estado de Minas 
Gerais, é quem guia e também dirige essa história com 
a diretora Júnia Torres. Confira mais informações no 
portal do Sesc São Paulo: www.sescsp.org.br/do13ao20.

FERNANDO ARAÚJO 
CELSO FARIA 

MÔNICA PEDROSA

FERNANDO ARAÚJO 

Formado por dois ciclos inéditos do compositor, 
o primeiro, a partir de manuscritos de partituras 
descobertos em Buenos Aires em 2009, e o segundo, 
com obras escritas para violão e canto, o disco 
lança novas luzes e nuances sobre um importante 
momento da história do violão brasileiro: a gênese 
da obra violonística de Francisco Mignone.

FRANCISCO MIGNONE:
MANUSCRITOS DE BUENOS AIRES
CANÇÕES PARA VOZ E VIOLÃO

LANÇAMENTO 
SELO SESC

/selosesc

DISPONÍVEL NAS 
PLATAFORMAS

Visite a loja virtual e 
conheça o catálogo completo 

sescsp.org.br/loja

http://www.sescsp.org.br/do13ao20
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DOSSIÊ

ANTUNES NA MEMÓRIA

No dia 2 de maio de 2019, Antunes Filho partiu para outro palco, 
deixando ao público um legado de espetáculos, entrevistas e 
outros materiais que compõem o acervo do Centro de Pesquisa 
Teatral (CPT). Para homenageá-lo, neste mês estreia uma série 
de dez episódios em que Danilo Santos de Miranda, Diretor do 
Sesc São Paulo, rememora sua trajetória. A cada semana, um 
novo vídeo será lançado no canal do YouTube do CPT_SESC e na 
plataforma Sesc Digital. Os episódios 1 e 2 estarão disponíveis no 
dia 18/5. Saiba mais: www.sescsp.org.br/cptsesc.

BASTIDORES DA IMAGEM

Que mecanismos e referências estão por trás dos registros fotográficos de conflitos mundiais? 
No livro A Fórmula da Emoção na Fotografia de Guerra, recém-lançado pelas Edições Sesc  
São Paulo, o jornalista, pesquisador e ex-correspondente de guerra Leão Serva conta a história  
da fotografia como meio e das imagens captadas em campos de batalha como gênero. “A criação  
de imagens [de conflitos] se multiplicou muito, mas as referências imagéticas resistem em 
nossa memória, seja por meio de pinturas, filmes ou cenas”, disse o autor. Tendo projeto gráfico 
e capa assinados pelo designer Victor Burton, as 204 páginas que compõem o livro intercalam 
textos e imagens trazendo referências das artes plásticas, do cinema e do fotojornalismo.  
A capa, inclusive, explica a construção do trabalho do autor, quando compara a foto do brasileiro 
André Liohn, de um soldado líbio ferido, com o desenho do pintor renascentista italiano  
Andrea Mantegna. Confira: www.sescsp.org.br/edicoessescsp.

PRÊMIO INTERNACIONAL 

O filme Interdependence, uma coprodução do Sesc 
São Paulo com a organização não governamental ART 
for The World, recebeu o prêmio de Melhor Narrativa 
no London Eco Film Festival (LEFF) 2020-2021, em 
março. Composto por 11 curtas-metragens realizados 
por cineastas dos cinco continentes – entre eles 
a diretora e cenógrafa Daniela Thomas –, o filme 
faz uma reflexão sobre como a humanidade está 
se relacionando com a fauna e a flora e afetando a 
preservação do planeta. Confira o Depoimento com a 
criadora do ART for The World e produtora do filme, a 
curadora de arte Adelina von Fürstenberg, publicado na 

Revista E nº 285, de junho/2020. Interdependence pode 
ser visto na plataforma de streaming on demand do 
SescTV: www.sescsp.org.br/sesctv.

Tuã Ingugu (Olhos D’Água) de Daniela Thomas (Brasil, 2019) | Divulgação
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https://www.sescsp.org.br/online/artigo/14492_SOMOS+INTERDEPENDENTES
https://sesctv.org.br/programas-e-series/interdependence/?mediaId=c71f19a5d43cb4dfc4cc7d2cf6efc57a
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Criado há 26 anos, o Mesa Brasil conecta empresas doadoras e instituições sociais para formar uma rede de solidariedade no combate à 
fome e ao desperdício de alimentos. Na pandemia, o programa passou a incluir doações de pessoas físicas para ampliar o atendimento à 

necessidade de milhares de famílias assistidas pelas instituições sociais parceiras. Saiba como doar: sescsp.org.br/doemesabrasil.

INVENTAR OUTRO MUNDO

Maria é uma menina corajosa e esperta, que vive com o Tio Bigode 
e um gato chamado Platão. Ela passa grande parte do dia sozinha em 
casa e sua brincadeira favorita é analisar o mundo pela janela. Até que, 
um dia, revoltada com o que vê, Maria decreta autonomia e cria, na sala 
de casa, uma nova ordem: a República Terremota. Assim se desenrola o 
espetáculo Terremota, encenado por Jackie Obrigon e Guto Togniazzolo, 
da Cia. Bendita, na programação Criança #EmCasaComSesc. Dirigida e 
escrita por Marcelo Romagnoli, a história é baseada em duas famosas 
personagens do universo infantil: Mafalda, do cartunista argentino  
Quino, e Pippi Meialonga,  
uma adorável menininha, 
símbolo de independência e 
coragem criada pela escritora 
sueca Astrid Lindgren.  
Assista no canal do YouTube  
do Sesc São Paulo:  
www.youtube.com/sescsp.

LUGAR PARA BRINCAR 

Promovida pelo movimento internacional Aliança pela 
Infância em parceria com a sociedade civil, o poder 
público e outros atores em todo o Brasil, a Semana 
Mundial do Brincar acontece desde 2009 e conta com 
a participação do Sesc desde 2013. O evento tem como 
objetivo divulgar a importância do brincar. Neste ano, será 
realizado de 22 a 30 de maio, com o tema: Casinhas das 
Infâncias. A proposta é valorizar a casa e os momentos 
das crianças com seus diversos núcleos de convivência, 
jogando luz para o sentido de acolhimento e de proteção, 
que é coletivo, comunitário, intergeracional e popular. 
Outras questões também serão levantadas, como: de que 
forma o ato de brincar tem acontecido em casa nesse 
momento de pandemia? A programação também celebra 
os cinco anos do Marco Legal da Primeira Infância.  
Confira mais informações no portal do Sesc São Paulo: 
www.sescsp.org.br/semanamundialdobrincar.
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ENTREVISTA SILVIO TENDLER
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N 

a hora certa e com a câmera na mão, lá está Silvio Tendler. Conhecido como 
o “cineasta dos sonhos interrompidos”, Tendler se dedicou a personagens 

que saíram de cena antes do gran finale. Documentários nos quais ele descortina a 
vida de nomes cuja história oficial reservava apenas uma versão. Em longas, curtas 
e média-metragens, contou a história de políticos, poetas, pesquisadores, músicos, 
médicos... Personagens históricos como os presidentes Juscelino Kubitscheck 
(Os Anos de JK – Uma Trajetória Política, 1980) e João Goulart (Jango, 1984), o 
poeta Castro Alves (Castro Alves – Retrato Falado do Poeta, 1996) e o cineasta 
Glauber Rocha (Glauber – O Filme, Labirinto do Brasil, 2003). De sua experiência 
e vivência em diferentes países, foi no Chile onde começou os estudos da sétima 
arte, na década de 1970, e em Paris onde se graduou em História e concluiu um 
mestrado em Cinema. Mas é no Brasil que ele testemunha e registra a história em 
movimento. Restrições impostas pela pandemia não interromperam o trabalho 
do cineasta, que segue com produções e entrevistas pelo ambiente virtual. Além 
disso, o interesse por disseminar suas criações gratuitamente salta da plataforma 
de vídeos YouTube (onde a produtora de Tendler, A Caliban, disponibiliza parte 
da filmografia do diretor) até o WhatsApp, para o qual quer compilar uma série 
de vídeos curtos acerca do cenário atual, intitulada O Último Tsunami. Com a 
incansável dedicação ao cinema, Tendler está sempre um passo à frente. Nesta 
Entrevista concedida por videoconferência, o cineasta compartilha bastidores das 
filmagens, fala da sede de conhecimento, das facilidades que a tecnologia trouxe 
para jovens cineastas e do protagonismo do documentário. 

O DESEJO DE APRENDER E DE COMPARTILHAR 

MOVE A CRIAÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS DESTE 

CINEASTA E CONTADOR DE HISTÓRIAS
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chegou em Brasília, o povo o tirou do caminhão do 
Corpo de Bombeiros e levou nas costas. Ele foi para a 
Catedral e de lá para o cemitério, carregado pelo povo.  
O Magalhães Pinto, que era o presidente do Senado, 
não perguntou ao Geisel se poderia ou não, e botou 
a bandeira a meio-pau. O pessoal não quis saber se o 
governo ia deixar ou não, e foi prestar homenagem ao 
JK. Foi aí que nós chegamos a um acordo, Hélio, um 
industrial, e eu, com minhas veleidades esquerdistas, 
que seria JK o personagem. Se a gente contasse a 
história do JK, a gente contaria as histórias sociais e 
políticas do Brasil. Ele entrou para a história como 
único presidente que entrou na data marcada e saiu na 
data marcada. Naquele momento, eu fiz uma conta: 
“Se 10% dos leitores da Veja, da Isto É, da Folha de 
S.Paulo, do Estadão, do Globo e do JB assistirem a esse 
filme, eu tenho 300 mil espectadores, e ele é sucesso de 
bilheteira. O filme foi lançado em 1980 e nós tivemos 
800 mil espectadores”. 

Em termos de narrativa, o filme tem ritmo 
de thriller. Você conseguiu colocar no 
documentário quase que uma novela, 
prendendo a atenção do espectador. 
É a esse fato que se deve o sucesso e 
repercussão de Os Anos JK…?

Acho que ele tem uma linguagem para cinema 
que aprendi com Joris Ivens, um dos maiores 
documentaristas do século, e também com Chris 
Marker, meus dois grandes mestres. Jorge sempre me 
dizia que o documentário tem que ter um personagem 
principal. Se você quer falar de democracia, você não 
faz uma tese a respeito. Você fala de um democrata. 
Foi o que eu fiz com JK. A partir dele eu conto as lutas 
políticas brasileiras não como uma abstração coletiva, 
mas uma história conduzida por um personagem, e 
isso cria uma empatia com o espectador. Na época, as 
pessoas faziam filmes temáticos – a luta dos operários, 
a luta dos democratas –, mas eram filmes abstratos. 
Fui acusado de só falar das elites políticas, mas ao falar 
delas eu também falo do povo. Fiz isso com JK, com 
Jango e depois com Tancredo. Ao falar do personagem, 
estou falando dos movimentos sociais. Essa é uma 
pegada cinematográfica.   

Quando lançou seus primeiros 
documentários, nos anos 1970,  
esse gênero não era tão popular.  
No entanto, seus documentários tinham 
grandes plateias. Por quais razões?

O documentário no Brasil era um gênero menor, 
considerado um trampolim para a ficção. Então, 
as pessoas faziam um primeiro curta-metragem, 
achavam que dominavam a linguagem do cinema e 
iam fazer o que se julgava “cinema de verdade”, ou seja, 
ficção. Eram poucos os documentaristas que, de fato, 
faziam documentários pelo prazer de fazê-los.  
Eles existiam, mas eram de uma temática mais 
sociológica, algo mais antropológico. Eles não tinham 
essa preocupação com o grande público. Existem 
documentários anteriores aos meus que foram 
seminais para a minha formação. Além disso, eu morei 
na França no início dos anos 1970 [em Paris, cursou 
especialização em Cinema Documental aplicado às 
Ciências Sociais, no Musée Guimet, concluída em 1973], 
e o documentário estava em alta. Um cinema que fez 
muito a minha cabeça. No Brasil, você já tinha bons 
documentaristas no final dos anos 1960. Por exemplo, 
o círculo do Thomaz Farkas, que fez o Brasil Verdade, 
tinha filmes do Sergio Muniz, de Roberto Santos, de 
Vladimir Carvalho. Havia um cinema documentário 
bom, mas ele não era feito para as salas de cinema, 
para o grande público. 

Como foi o processo de realização  
de Os Anos JK – Uma Trajetória Política?

Esse filme partiu de um acordo com o produtor. 
Eu havia voltado ao Brasil em 1976 [de Paris, na 
França, onde morou de 1972 a 1976], e o Hélio Paulo 
Ferraz tinha uma produtora de cinema, a Terra 
Filmes, que ele administrava. Eu me dava com ele 
e com os irmãos, o Antônio e o Buza Ferraz. Eles 
meio que me adotaram. O Hélio me falou: “Eu banco 
seu documentário, mas não faço filme para perder 
dinheiro. Quero que ele tenha uma pegada comercial”. 
Aí, comecei a discutir o que poderia ser esse filme e 
chegamos à conclusão no final de 1976. Em agosto 
[de 1976], tinha morrido JK, 16 anos depois de ter 
deixado de ser presidente da República, ele ainda 
estava no coração do povo. Quando teve o velório 
dele no Rio de Janeiro, e o cortejo foi até o aeroporto 
Santos Dumont, onde o corpo embarcou para Brasília, 
uma multidão foi atrás. Na pista do aeroporto estava 
Carlos Lacerda, prestando a última homenagem. JK 

ENTREVISTA

O DOCUMENTÁRIO HOJE 

TEM UM PROTAGONISMO 

INTERNACIONAL
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Tanto JK quanto Jango foram  
lançados ainda sob a ditadura.  
Poderia falar dessa coragem  
de colocar dois protagonistas  
inimigos do regime da época na tela?

As reações começaram durante a feitura do filme. O 
Hélio, produtor, era um grande construtor de navios. 
Ele tinha o estaleiro de Mauá, era o administrador do 
estaleiro. É normal que num estaleiro você tenha um 
corpo de almirantes na diretoria, era a política da época. 
O Hélio começou a sofrer pressões para parar o filme. 
Até que um dia ele me chamou para uma conversa, 
eu e o Antonio Paulo Ferraz. A gente o convenceu 
que não dava para fazer um filme chapa branca e não 
podia parar o filme porque ia chamar muita atenção. 
Seria problemático. No final, o filme 
aconteceu e deu certo. Lançamos 
JK em 1980 e ele foi um fracasso 
absoluto de bilheteria no começo. Ele 
ia sair de cartaz com uma semana até 
que loucos explodiram uma bomba 
na sala do presidente da OAB do Rio 
de Janeiro e assassinaram a secretária 
dele. O Brasil ficou calado, perplexo e 
com medo do retrocesso. Aí o JB deu 
uma chamada no jornal falando para 
verem JK, que o filme era uma lição 
de democracia. O cinema lotou no 
final de semana e fez aquilo que chamamos de “renda 
média”, uma bilheteria que garante a sobrevivência de 
um filme em cartaz. Só que a bilheteria dobrou em 
quatro semanas. No cinema Caruso, tivemos mais 
público que Mulher Nota 10 (Blake Edwards, EUA, 
1979), protagonizado por Bo Derek. Meus alunos 
começaram a me chamar de Silvio Derek (risos).

E a pressão sobre  
o filme Jango (1984), como foi?

Quando eu lancei JK, o diretor-geral da Embrafilme 
era o Celso Amorim, que era um diplomata. Ele 
assumiu a Embrafilme já no meio de uma crítica 
porque a imprensa que não gostava do cinema 
brasileiro começou a esculhambar a Embrafilme por 
produzir “pornô chique”, referindo-se aos filmes do 
(Arnaldo) Jabor. Aí o Celso Amorim pegou para 
distribuir Os Anos JK e ainda tinha Gaijin –  

Os Caminhos da Liberdade (1980), da Tizuka 
Yamasaki. Esses dois filmes viraram a vitrine da 
Embrafilme para falar que também passavam filmes 
políticos e de história. Quando já não era mais o 
Celso Amorim, mas o Roberto Parreiras, que era um 
militar liberal que me tratou superbem, ele me disse 
que o JK tudo bem, só que o Jango seria complicado. 
E me botou sentado no Jango. Nós montamos uma 
cooperativa. Os artistas e técnicos que trabalharam não 
cobraram nada. Fizemos o filme pelo nosso trabalho, 
tivemos uma cota do filme, a filha do Jango botou 
dinheiro, o Hélio botou e um amigo oculto do Jango 
também. Com esse dinheiro fizemos o filme e ele ficou 
pronto em 1984. Deveria ir ao Festival de Gramado. Só 
que, para colocar um filme no festival, você faz uma 
censura pro forma, aprova para ir ao festival e daí se 
faz a censura com faixa etária e tal. O filme passou por 
dois censores que no meio da projeção falaram que 

o filme não tinha condições de ser 
aprovado: “Esse filme, só Brasília”. Aí 
nós paramos, fiquei sem saber o que 
fazer, tinha um assistente que estava 
na sessão com os censores e, em vez 
de brigar, ofereceu uma carona para 
a censora que morava na Tijuca. Ela 
lhe falou: “Ou vocês botam a boca 
no trombone ou nunca vão liberar 
esse filme”. Aí, nós convidamos a 
imprensa para uma sessão e correu o 
boato de que o filme ia ser censurado. 
A sala de cinema encheu com todos 

os capas-pretas do jornalismo, todo mundo lá, dos 
jornais e da tevê, assistiu ao filme na sala trancada 
para a censura não invadir. O filme foi liberado antes 
de chegar a Brasília. Ele foi lançado por conta do 
bochicho e da repercussão, mesmo sem cartaz e sem 
trailer. Ele enchia as salas, e os exibidores me ligavam 
pedindo cópias. Eu fiz 17 cópias desse filme. O JK, que 
teve 800 mil espectadores, foi lançado com seis cópias. 
O público do Jango foi de um milhão e foi considerado 
o filme das Diretas Já. 

Seus filmes mostram personagens cujas 
trajetórias foram interrompidas. O que une 
esses personagens além dessa questão?

Eu nunca tinha conseguido dar uma explicação para 
o meu trabalho. Aí, o embaixador Arnaldo Carrilho, 
que era um apaixonado por cinema e amicíssimo do 
Glauber (Rocha) – tanto que o diário lisérgico do 

TODOS OS MEUS 

PERSONAGENS 

TIVERAM SONHOS 

INTERROMPIDOS
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Glauber quem herdou foi ele, e na contracapa do 
diário o Glauber escreveu que o diário só poderia 
ser publicado pelo cônsul Arnaldo Carrilho –, virou 
um grande amigo meu. Ele viu o que tem a ver JK, 
Jango, Tancredo, Marighella, Milton Santos, Castro 
Alves, Josué Castro, João Cândido, Glauber Rocha. 
Ele sacou que todos tinham em comum o sonho 
interrompido. Nenhuma dessas pessoas morreu de 
velhinho com uma obra consagrada. O Milton Santos 
estava no auge da carreira dele, teve um câncer 
fulminante e preferiu parar o tratamento a continuar 
sofrendo; o Glauber morreu com 42 anos; o  
Marighella morreu jovem também; o Josué de Castro 
morreu no exílio; o JK não voltou à presidência como 
sonhava em 1965; e o Jango foi deposto jovem e foi 
o único presidente brasileiro a morrer no exílio; o 
Tancredo passa 20 anos de ditadura na oposição e, 
quando consegue fazer a composição para fazer a 
transição política, morre  
de uma doença mal tratada. O Carrilho teve essa 
sacada e ele tem razão: todos os meus personagens 
tiveram sonhos interrompidos. 

E como está sua produção nessa 
pandemia? Quais os desafios?

Acho que a última coisa que a gente pode fazer é 
parar de lutar. Quando veio essa pandemia, eu estava 
fazendo vários trabalhos. Consegui alguns projetos 
para a televisão e ainda tinha projetos em andamento. 
Eu fiz minha comemoração de 70 anos no dia 12 de 
março. Uma grande festa no MAM [Museu de Arte 
Moderna], onde lancei um filme autobiográfico: 
Nas Asas da PanAm (2020), e depois tudo fechou. 
Ninguém mais saiu de casa. Minha produtora continua 
trabalhando home office, tocando as entrevistas por 
videoconferência. Me falaram que cairia a qualidade 
das entrevistas porque antes estávamos gravando em 
estúdio. Mas o filme é fruto da ética e da tecnologia 
existente. A técnica é fruto disso. Então, não tem 
como filmar presencialmente, vamos filmar por 
videoconferência. Vai cair a qualidade? Vai. E as 
pessoas vão entender porque aquela foi a qualidade 
possível. Estamos fazendo filmes importantes: um 
sobre o SUS (Sistema Único de Saúde), outro sobre 
o sindicalismo brasileiro, e outro, O Bolso ou a Vida, 
sobre se o futuro vai ser do ser humano e da natureza 
ou do cassino financeiro. Esses três filmes montam um 
quebra-cabeça chamado Brasil. Qual é o nosso futuro? 
Isso é no que estou trabalhando hoje. 

Você acha que haverá uma resistência  
do público aos novos formatos  
resultantes da restrição social e,  
portanto, de filmagens que poderiam  
ser feitas antes da pandemia?

As pessoas estão começando a entender que essa 
estética é possível e tem muita gente filmando por 
videoconferência. E a minha sacada agora é mais 
radical: é fazer o “cinezap”. O cinezap é recolher pelo 
WhatsApp todo o material que recebo das pessoas 
todos os dias: um dia uma música romântica, outro 
dia uma paródia (aliás nunca vi tanta paródia 
circulando), no outro, artistas se juntando para 
cantar juntos, como foi na homenagem ao aniversário 
do Gil. Vou juntar todo esse material, criar e colar em 
blocos de 10 minutos e fazer circular pelo WhatsApp. 
Não vou ganhar nada com isso; também não vou 
pagar nada. É um filme que derruba o capitalismo 
porque é a circulação daquilo que eu mando de 
graça e recebo de graça. O espectador vê na hora que 
quiser. Vai se chamar O Último Tsunami. 

Os documentários de hoje têm um  
grande público. O que explica  
essa escolha? Os espectadores  
estão se cansando da ficção?

Fiz a curadoria do Festival de Brasília do Cinema 
Brasileiro. E essa curadoria saiu a toque de caixa 
porque o festival tinha sido cancelado. Aí o secretário 
de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu 
Rodrigues, falou que não dava para cancelar o festival 
mais antigo do país, que só foi cancelado durante a 
ditadura. Ele me chamou para fazer a curadoria e em 
um mês a gente botou o festival de pé. Tínhamos medo 
de não ter filmes para apresentar: inscreveram-se  
700 filmes e a enorme maioria de documentários. 
Tanto é que esse foi o primeiro festival na história 
do Brasil em que, dos seis filmes concorrendo, cinco 
são documentários e apenas um, ficção. Ou seja, 
inverte tudo o que você conhece de festival de cinema, 
de cinco ficções e um documentário, o patinho feio 
escalado para ganhar o prêmio especial do júri. Nesse 
festival, além dos cinco documentários, a ficção tinha 
um approach documental. Então, a partir desse festival 
de Brasília estamos fazendo essa reflexão de que há 
um protagonismo hoje do documentário no cinema. 

ENTREVISTA
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O filme brasileiro escalado para 
representar o país no Oscar é um 
documentário sobre o Babenco 
[Babenco – Alguém Tem Que 
Ouvir o Coração e Dizer: Parou, 
de Bárbara Paz, 2019]. O Chile 
e a Romênia fizeram o mesmo. 
Ou seja, não dá para dizer que 
esse é um fenômeno local. Essa 
é uma realidade do cinema 
hoje: o documentário hoje tem um protagonismo 
internacional. Acho que está ligado à curiosidade das 
pessoas, que estão um pouco cansadas do dramalhão. 
O cinema cabeça está no documentário, que é o que as 
pessoas querem ver. Ele não está muito mais na ficção. 
Mas essa é uma suposição. 

HOJE BASTA TER  

UM CELULAR E 

TALENTO QUE  

VOCÊ FAZ CINEMA

Acredita, então, que há 
uma espécie de cansaço da 
fórmula do cinema de ficção, 
de maneira geral? 

Quando você se imaginou fazendo 
a assinatura de um canal de streaming 
para ver um documentário? É isso 
que está acontecendo. A política 
setorial do audiovisual, entre as coisas 
positivas que fizeram, foi financiar 

filmes independentes para canais de televisão, e 
aí, nos últimos anos, você tem uma produção de 
documentários incrível na televisão, que fazem um 
mapeamento do Brasil. Os que foram produzidos 
até aqui – porque acabou o financiamento – são 
primorosos. Houve produção de documentários 
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ENTREVISTA

EU FAÇO FILMES PARA 

APRENDER, NÃO FAÇO 

FILMES PARA ENSINAR, EU 

QUERO CONHECER

para cidades com até 20 mil habitantes. Os cineastas 
tiveram que morar nessas cidades. O filme que ganhou 
o festival de Brasília, Por Onde Anda Makunaíma?, de 
Rodrigo Séllos, que é a história do Macunaíma, e o 
personagem é lá de Roraima, nasceu nesse programa 
de cidades de até 20 mil habitantes. O filme é 
maravilhoso, uma pesquisa genial. Acho que a arte não 
tem formulário padrão. Cada filme é uma realidade 
num momento histórico. Hoje estamos vivendo a 
era do documentário, amanhã viveremos uma coisa 
completamente diferente, e acho que o grande luxo 
da arte é essa capacidade que ela tem de se reinventar 
a cada momento. Você tem as transformações 
tecnológicas que geram as estéticas. Então, no começo, 
o cinema era necessariamente silencioso, quando 
pinta o som, você pode fazer silencioso ou sonoro, 
depois pinta a cor, e você pode fazer silencioso, sonoro, 
colorido ou preto-e-branco. Então, hoje temos uma 
profusão de tecnologias que nos permitem fazer 
o que quisermos, mas a gente vai mudando isso a 
cada momento. Você tem um momento da ficção 
científica, um momento do musical, um momento 
do melodrama. Aquela coisa do cinema também: 
para cada carcará você tem dez mangangás. E, pelas 
circunstâncias do mundo, o documentário hoje é um 
protagonista do cinema. 

Talvez essa popularidade do documentário 
se deva também à facilidade de filmar com 
celulares, por exemplo?

Acho que a tecnologia transformou o documentário 
e a ficção. Ela facilitou a narração com elementos 
mais leves e mais baratos. Antigamente você tinha 
uma traquitana caríssima, pesadíssima e complicada 
chamada steadycam. Um negócio que fazia a câmera 
na mão, a linguagem do público. Hoje em dia, qual 
menino não tem acesso a um drone? Filme que não 
tem drone não é cinema (risos). Hoje tem o timelapse 
no teu celular, você inventa uma linguagem agora, 
além de outros recursos de edição. Eu trabalhei com 
moviolas de 50 mil dólares, câmeras de 400 mil 
dólares, mesas de edição de vídeos de 100 mil dólares. 
Hoje com um celular de dois mil reais, você faz 
cinema. Claro que isso facilita tanto a ficção quanto o 
documentário. 

Ou seja, isso trouxe uma contribuição  
de temática e narrativa porque se 
democratiza a possibilidade de produção? 

Sim. Acho que antigamente você precisava ser rico 
para filmar ou ter um amigo rico ou casar bem. Hoje 
basta ter um celular e talento que você faz cinema. A 
minha geração começou na base da vaquinha, nos 
juntávamos para comprar a lata de filme, que era 
cara, eu conhecia um cara com gravador, outro tinha 
uma Paillard Bolex [câmera cinematográfica] e assim 
foi feito João Cândido [filmagens de entrevistas com o 
Almirante Negro, João Cândido Felisberto (1889-1969), 
perdidas]. Hoje você faz tudo isso com o celular e tem 
os mecanismos que você pode acrescentar. Tem um 
amigo que tem o drone, outro tem uma ilha de edição 
legal, um tem um estúdio de som e aí você faz o que 
quiser. Não precisa da robustez que você precisava 
ter anos atrás. Mas tem que botar o talento como 
ingrediente. 

Como foi filmar João Cândido  
e ter esse trabalho histórico perdido? 

Conheci o João Cândido em 1968. Tinha lido 
naquela época o livro do Edmar Morel sobre o 
Almirante Negro e pensei: “Esse cara dá um filme”. 
Hélio Ferraz e seus irmãos, netos do historiador 
Hélio Silva, me falaram que o avô havia entrevistado 
o João Cândido para o Museu da Imagem e do Som 
(MIS) do Rio de Janeiro. Eu falei com o Ricardo 
Cravo Albin, que na época era o diretor do MIS, e 
pedi autorização para ouvir o material. Era 1968, 
ditadura, mas o Ricardo deixou. Era uma gravação 
de historiador, sem emoção. Hélio Silva perguntava: 
“É verdade que o senhor se chama João Cândido 
Felisberto”? E ele respondia: “Sim”. Pensei, daqui não 
sai filme. Conversei com o Ricardo e ele me disse 
que o filho do João Cândido, o Candinho, trabalhava 
com ele na Sunab [Superintendência Nacional de 
Abastecimento]. Procurei e o encontrei. Eles estavam 
ressabiados porque sofreram muito a vida inteira, 
mas, no final, o pai topou me receber. Tinham medo 
de fazer alguma coisa porque havia uma proposta de 
contrato que receberam em 1963. Medo de já terem 
esse compromisso, mas ninguém tinha assinado nada 
e o cara que propôs se mandou. Então eu falei: vamos 
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fazer. Fiz uma baita entrevista de duas horas, filmei 
ele na sacada da casa dele. Ele todo dia saía de ônibus, 
ia comprar o jornal, trazia o Correio da Manhã, 
sentava-se na varanda e lia o jornal. Nós conversamos 
muito. Aí, deu ruim para o grupo da gente. Um amigo 
nosso sequestrou um avião para Cuba e eu estava na 
despedida desse amigo, não sabia dessa história, mas, 
até você explicar que papagaio não é periquito, tive 
que sumir. Daí, eu dei o filme para um amigo que 
não tinha implicação em política para guardar em 
casa. A mulher dele ficou com medo e queimou tudo. 
Perdemos os negativos do João Cândido. Eu tive um 
processo por causa desse sequestro, consegui sair e, no 
dia que saí da auditoria da aeronáutica, li uma notinha 
na Tribuna da Imprensa: Morreu o Almirante Negro. 
Me coube chorar e contar essa história. Guardei uma 
foto disso tudo. Só tenho uma foto do João Cândido.  

Quanto ao seu filme mais recente,  
Nas Asas da PanAm, que é autobiográfico, 
liga de que forma sua história com essa 
que foi uma importante transportadora 
aérea internacional de 1927 a 1991?

O link é uma agência de turismo. No auge de uma 
das muitas crises que a gente viveu nos anos Collor, 
eu entrei, um dia, numa agência de turismo e vi um 
cartaz dizendo: “Vá à União Soviética pela PanAm”. 
Era 1992 e a fotografia [do cartaz] era de uma igrejinha 
numa cidadezinha do interior da União Soviética. 
Na hora, eu associei o seguinte: a PanAm foi a nave 
que levou 2001 – Uma Odisseia no Espaço (1968), do 
[Stanley] Kubrick, para o espaço, não foi a PanAir, foi 
a PanAm. Da União Soviética só sobrou a igrejinha, 
porque o regime que veio para durar mil anos e para 
implantar o socialismo no mundo não passou de 1991. 
Dali, naquele momento, sobramos eu e a igrejinha. 
PanAm e a União Soviética, passado. Nessa viagem 
embarcamos todos e só sobramos nós dois: eu e a 
igreja. Tenho outros filmes que fiz nesse período, 
mas que não tiveram tempo de circular por conta da 
pandemia. Nas Asas da PanAm teve uma sessão no 
dia 12 de março no MAM [Museu de Arte Moderna, 
neste caso, do Rio de Janeiro], depois na Mostra São 
Paulo. Outro filme de que gosto muito é Arqueologia 
do Poeta (2018), sobre o Ferreira Gullar (1930-2016). 
Eu documentei muito o Goulart e me dava muito 

com ele. Consegui entrar na casa dele depois que ele 
morreu, filmei seus livros, autógrafos e disso tudo 
faço uma arqueologia, resgato o Gullar militante. Tem 
Fernanda Montenegro lendo poesias dele também. É 
muito bom. Está esperando para ser lançado também 
um filme sobre o Chico Mário, irmão do Betinho e do 
Henfil, que era músico, pouco conhecido e com um 
trabalho maravilhoso, Música na Liberdade. E tenho 
vários trabalhos esperando a chance de acontecerem. 
Agora estou terminando Arte Urbana, e essa trilogia: 
O SUS – Saúde Tem Cura, O Futuro É Nosso e Do 
Bolso à Vida. 

Outro personagem polêmico sobre o qual 
você fez um documentário foi Marighella. 
Qual sua visão sobre ele?

Nunca fui marighellista, mas eu queria conhecer o 
personagem. Um dia, estou em casa e me telefona a 
Clara Sharp: “Estou querendo fazer um filme sobre 
Marighella, falei com o Kotscho e ele me disse que o 
único que poderia fazer esse filme é você. Aceita?”. 
Eu faço filmes para aprender, não faço filmes para 
ensinar, eu quero conhecer. Esse filme foi a chance 
que eu tive de conhecer o Marighella, aprendi quem 
ele era. Aprendi um bon vivant, um poeta, aprendi 
outro cara de quem eu já não tinha medo. Passei a 
admirar o Marighella pelo filme que fiz por conta dos 
depoimentos das pessoas que conviveram com ele. 
Para mim foi um grande aprendizado. 

Você colocou boa parte da sua obra 
no YouTube, ou seja, numa plataforma 
de vídeos onde se pode assistir 
gratuitamente. Por quê?

Coloquei porque já ganhei dinheiro com cinema e 
acho que o filme só existe pelo olhar do espectador. 
Comecei a entender que meus filmes eram muito 
mais vistos e tinham atualidade graças aos piratas, 
que reproduziam e vendiam meus filmes na porta 
do Frei Caneca, na porta dos cinemas, mais do que 
nas locadoras, que já estavam em extinção. E como 
quero continuar sendo visto e conhecido como 
cineasta, disponibilizei [os filmes] no YouTube. Lá, 
eles continuam tendo vida. Não ficam guardados aqui 
em casa. E não tem mais cinema para passar, estamos 
todos trancados na pandemia. Ou eu os coloco para 
viralizar ou vou ser mais um autor desconhecido. 
Então eu os disponibilizo na internet e funciona 
perfeitamente bem.
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DANÇADANÇA

COREÓGRAFOS E BAILARINOS ESTABELECEM  
NOVOS DIÁLOGOS DE EXPRESSÃO VOLTADOS  
PARA A EXIBIÇÃO NAS TELAS
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A 
primeira impressão é a de que a dança precisou se contrair 
para caber nas telas, dada a necessidade de restrição social e 
de fechamento de salas e teatros na pandemia. No entanto, 
essa expressão artística se expandiu. Neste último ano, artistas 
de diferentes vertentes dessa linguagem vêm buscando novos 
vocabulários no ambiente virtual. Durante parte de 2020, uma 
das curadoras das ações formativas da Bienal Sesc de Dança 
2019, Luciane Ramos-Silva, foi uma observadora crítica das 
danças feitas na tela. Já o coreógrafo e bailarino Alejandro 
Ahmed, diretor do Cena 11 Cia. de Dança, aprofundou 
a investigação do grupo catarinense sobre os recursos 
tecnológicos e a ideia de presença em novos trabalhos. 

A bailarina Luciane  
Ramos-Silva em Gabinete 

de Curiosidades, 
espetáculo apresentado no 

Dança #EmCasaComSesc: 
o corpo como repositório  

de coleções de 
experiências, 

acontecimentos e 
imaginações
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“Para além das precariedades, como 
observadora, percebi um movimento interessante 
na comunicação entre corpo e tela, no qual o 
profissional da dança tomou a dianteira do falar 
cênico, potencializando seu movimento e seu 
discurso, numa ginga, ora frágil, ora potente, 
com as tecnologias”, conta Luciane. “Não havia 
ali um profissional do vídeo sempre perto. O 
discurso era construído totalmente pelo artista da 
dança”, complementa a artista, que apresentou 
Gabinete de Curiosidades na programação Dança 
#EmCasaComSesc, transmitido pelo canal do 
YouTube do Sesc São Paulo. 

Além de se dedicar à dança, a artista é 
antropóloga e educadora, o que confere ao seu 
trabalho artístico uma transdisciplinaridade e 
análise crítica. Dessa forma, seu olhar reserva 
ponderações quanto às manifestações dessa 
linguagem fora da cena mainstream. “No início da 
pandemia, artistas das danças não hegemônicas 
estavam lutando pela sobrevivência e não pela 
presença nas telas”, pondera. Até que a partir 
da Lei Aldir Blanc [Lei 14.017, de 2020, criada por 
iniciativa do Congresso para socorrer, nos moldes do 
auxílio emergencial, o setor da cultura atingido pela 
pandemia da Covid-19] muitos desses artistas 
puderam se voltar para criações online. O 
que também promoveu a evidência de grupos 
de dança em seus territórios. “Vi danças em 
conjuntos habitacionais, em territórios das 
periferias – uma cena que é dificilmente visitada 
pelos olhos legitimados de dança”, destaca. 

Esse foi o caso da Escola Livre de Dança da 
Maré, na Favela da Maré, Zona Norte da capital 
fluminense. Ação que é fruto de uma parceria da 
organização Redes de Desenvolvimento da Maré e 
da coreógrafa e bailarina paulistana Lia Rodrigues, 
supervisora artística da iniciativa, essa escola 
passou a oferecer aulas gratuitas em plataformas de 
videochamadas, principalmente para moradores 
de comunidades próximas. Além das aulas online, 
a Escola Livre de Dança da Maré já realizou dois 
projetos online: um com a coreógrafa Cristina 
Moura e outro com o Instituto Moreira Salles. 

“Uma coisa incrível que aconteceu nesta 
pandemia, com aulas virtuais e lives, é que as 
pessoas estão inventando jeitos de existir. E isso 
é muito importante. Espero que essas formas 
não se oponham a uma aula ou a um encontro 

ao vivo. Acho que as coisas podem coexistir. É um 
mundo onde a gente vai ter que aprender a viver e a 
conviver. Todos estão correndo atrás de inventar jeitos 
de sobreviver, de mostrar seus trabalhos”, disse Lia 
Rodrigues (leia Encontros com a artista na Revista E nº 
287, de setembro de 2020). 

De volta ao Rio de Janeiro no mês passado, a bailarina 
e coreógrafa, que residia na Holanda, conta que a Lia 
Rodrigues Companhia de Dança também realizou, em 
2020, encontros online e “algumas atividades em torno 
do repertório que iríamos mostrar ano passado e que 
estão sendo transformadas em videodocumentários 
a serem lançados no Hau Theatre de Berlim”. Sem 

DANÇADANÇA
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https://www.youtube.com/watch?v=FfgLq0i1524
https://www.youtube.com/watch?v=FfgLq0i1524
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/14681_TERRITORIOS+DA+DANCA
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/14681_TERRITORIOS+DA+DANCA
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previsão de interação com plateia, Lia acredita que 
outros meios vão criar outras formas de relação. 

Novas configurações
Ao compreender a tecnologia como extensão e 

expansão do corpo, o grupo Cena 11 Cia. de Dança, criado 
e radicado em Florianópolis (SC), estava ensaiando o 
espetáculo Matéria Escura logo no começo da pandemia, 
com estreia prevista para 24 de abril, na Alemanha.  
“Aí, no dia 16 de março, quando se deu a necessidade de 

isolamento social, a gente buscou alternativas para dar 
continuidade aos ensaios. Fomos atrás de ferramentas 
e foi apresentada a plataforma Zoom. A gente, então, 
começou a se aprofundar nessa viabilidade de estar  
junto e de continuar diariamente ensaiando sem  
saber se isso ia durar muito tempo”, recorda Alejandro 
Ahmed, diretor artístico da companhia. 

Depois desse primeiro momento, o bailarino e 
coreógrafo conta que o grupo foi se dando conta de que 
esse novo modo de existência não seria por tão curto 

Cena de Corpus – Alma e Esperança, parceria e concepção da São Paulo Companhia de Dança (SPCD) e do Balé da Cidade 
de São Paulo (BCSP). Realizada na pandemia, a coreografia foi filmada do ambiente doméstico de cada um dos bailarinos: 

Daniel Reca (SPCD), Fernanda Bueno (BCSP) e Luan Barcelos (SPCD), nessa ordem (da esquerda para a direita) 



22

prazo. “Com isso a gente começou a trazer de  
alguma forma os trabalhos que a gente já tinha para o 
Matéria Escura, em vídeo, pensar esse modo de  
presença também por meio do vídeo, mas tudo isso  
foi viável pelo nosso modo de pensar a tecnologia,  
de pensar o corpo. Ou seja, a tecnologia como  
extensão do corpo”, explica. 

Nesse novo “ecossistema”, como denomina Alejandro, 
o grupo precisou viabilizar não só os ensaios, como 
também considerar as telas como um corpo expandido. 
“Ao mesmo tempo, algumas questões começaram 
a surgir. A primeira delas é que a gente não queria 
trabalhar com uma ideia de videodança, ou fazer da casa 
só um palco e com isso tornar o nosso modo de criação 
por meio do movimento apenas um stand by para voltar a 
uma ideia anterior da presença, ou voltar para um teatro 
ou para uma sala”.

Sendo assim, uma saída encontrada pelo grupo foi 
praticar essas relações via telepresença – referindo-
se às plataformas de videochamadas –, partindo do 
pressuposto de que o corpo não seria o foco central da 
casa, nem a casa seria apenas um palco. “A casa também 
é um corpo; meu corpo é um corpo que dança com o 
corpo da casa; o corpo da casa também é meu corpo, e o 
corpo da tela também é meu corpo. Dessa forma, a gente 
buscou entender como seria ‘publicar isso’, ou seja, levar 
isso para fora. Como as pessoas acessariam esse lugar 
que a gente estava começando a pensar”, diz Alejandro, 
que apresentou o solo Fragilidade Fundante, do espaço 
onde mora em Florianópolis, no Dança #EmCasaComSesc, 
transmitido pelo canal do YouTube do Sesc São Paulo. 

Outra presença
A interação física entre bailarinos e bailarinas, 

algo presente na gramática da dança, também foi 
compensada por outros aspectos do trabalho de 
grupos artísticos, segundo Luciane Ramos-Silva. 
“Considero que as linguagens e contextos de dança 
com os quais me relaciono, profundamente enraizados 
no coletivo, no comum, de alguma forma trouxeram 
um pulso de vida fundamental que amenizou essa 
falta de interação literal entre os corpos”, analisa.

Da experiência como professora, Luciane ressalta a 
importância do cuidado de uns com os outros. “O afeto 
trocado em nossos encontros semanais (de março de 
2020 a janeiro de 2021), o engajamento de anseios, o 
exercício de ‘descorporificar’ a opressão, ou lidar com 
traumas e perdas, foram cruciais para a resistência da 
comunidade de dança da qual faço parte. Isso também 

nos mantinha fortes para os encontros online. Diante 
da brutalidade do que vivemos, tentamos reconstituir 
o comum com o corpo e isso nos ajuda a continuar nos 
movendo (e respirando)”, complementa. 

Sobre as interações entre os corpos, o diretor artístico 
do Cena 11 destaca outros modos de estar junto, “sensória 
e psicologicamente”, que precisam ser explorados 
quando de alguma forma há restrições de ambiente como 
as atuais. “Acredito que quando você realmente não pode 
fazer algo por alguma restrição, qualquer que seja, o 
corpo vai encontrando maneiras de entender não como 
solucionar o problema, mas como estar vivo dentro dessa 
questão. É bem darwinista nesse sentido”, analisa.

Quanto à ideia de plateia, segundo Alejandro, nesse 
sistema novo é preciso, primeiro entender que a dança 
não tem a ver só com vídeo, nem só com o cinema, mas 
com uma mistura de suportes como a telechamada e até 
mesmo uma mensagem no Instagram. “Ferramentas 
que nos mantêm socialmente plugados de alguma forma 
e que fazem parte da nossa invenção dramatúrgica”, 
explica. Para o bailarino e coreógrafo, há um esforço 
a fim de estabelecer um diálogo com os espectadores: 
“Para poder criar condições de a gente chegar até a 
plateia e de a plateia também chegar até a gente de 
algum modo correlato às ações presenciais, mas nunca 
numa nostalgia da presença”. 

Uma coisa é certa sobre esse período de intensas 
experimentações: ele deixará marcas. De acordo com a 
diretora da São Paulo Companhia de Dança, Inês Bogéa, 
“tempos desafiadores nos provocam a pensar em novos 
modos de existência”. 

Bogéa, que também é autora de Caminhos Cruzados: 
Teatro de Dança Galpão 1974-1981 (Edições Sesc São 
Paulo), acredita que a união do audiovisual com as 
plataformas digitais contribuiu para potencializar 
atividades como intercâmbios artísticos, 
apresentações e atividades educativas a distância. 
“Tudo isso deu origem a várias produções que buscam 
despertar a sensibilidade de quem está do outro 
lado da tela e provam que a dança é uma linguagem 
múltipla, capaz de ocupar os mais diferentes espaços 
com criatividade e inventividade”, comenta.  
“O objetivo é sempre o mesmo: continuar a tocar o 
público. Essas experiências, criações e apresentações 
continuarão a fazer parte da vida da São Paulo 
Companhia de Dança mesmo após a pandemia.  
O que criamos agora é reflexo deste tempo em  
que vivemos e permanecerá vivo no corpo,  
na memória e na nossa vida”, acrescenta.

DANÇADANÇA

https://www.youtube.com/watch?v=6hwXZ-6EiAw
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Em sua casa na cidade de Florianópolis (SC),  
o bailarino e coreógrafo Alejandro Ahmed, diretor do grupo 
Cena 11 Cia. de Dança, apresenta o solo inédito Fragilidade 
Fundante em live da programação Dança #EmCasaComSesc 
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Dançar conforme a música
NO COMPASSO DO ATUAL CONTEXTO, TEATROS E GRUPOS REALIZAM AÇÕES DE DANÇA NA REDE  

D   e portas fechadas, os teatros tiveram de pensar em estratégias para manter e alcançar novos públicos no cenário 
digital. O mesmo aconteceu para os grupos de dança. No começo da pandemia, a primeira iniciativa foi a de 

disponibilizar em plataformas de vídeo algumas apresentações já gravadas. Também houve a transmissão de espetáculos, 
alguns realizados no palco de teatros, outros, de curta duração, filmados em casa. 

Em ambos os casos, os conteúdos 
foram disponibilizados em redes 
sociais, a exemplo de uma ação do 
IT Dansa, grupo de jovens bailarinos 
do Instituto de Teatro de Barcelona. 
Cada bailarino gravou de sua casa 
o mesmo trecho da coreografia 
Whim Fractured Fairytale, do sueco 
Alexander Ekman, postada no 
Instagram. O resultado foi editado 
de forma que o público assistisse 
ao grupo dançar junto. E quando 
houve brechas de possibilidade para 
encontros presenciais em pequeno 
número, companhias de dança 
subiram ao palco, considerando todas 
as medidas e cuidados necessários, e 
apresentaram novos trabalhos. Dessa 
forma, obras foram transmitidas 
online e registradas em vídeo. Confira 
algumas iniciativas de difusão da 
dança no ambiente virtual:  

DANÇADANÇA
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https://www.instagram.com/p/B-_4tJlh72L/
https://www.instagram.com/p/B-_4tJlh72L/
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Portal MUD 
Portal que incentiva e divulga ações do cenário da dança no Brasil, voltado para a publicação de notícias, eventos, 

aulas, debates, oficinas, exposições virtuais e um acervo de histórias e memórias desta expressão artística. Criada 
pelas gestoras culturais Natália Gresenberg e Talita Bretas, a plataforma é membro do Conselho Internacional 
da Dança (CID), parceiro oficial da Unesco desde 1975 e reconhecido como organização não governamental que 
representa todas as formas de dança mundialmente. Conheça: portalmud.com.br/portal/.

Grupo Corpo 
Foi um dos primeiros grupos a criar e disponibilizar na 

rede oficinas de dança gratuitas no começo da pandemia. 
Renomada companhia de dança contemporânea, o 
Grupo Corpo encontrou nesse formato online um meio 
de se aproximar do público e de difundir uma vasta obra 
criada ao longo de 45 anos de trajetória. Os workshops, 
que acontecem periodicamente, são uma oportunidade 
para que bailarinos e “não bailarinos” de todas as 
idades dancem e brinquem com os movimentos de 
famosas coreografias do grupo mineiro fundado por 
Paulo Pederneiras, diretor artístico do grupo. Saiba mais: 
grupocorpo.com.br.

Festival Vai Dar VideoDança
Plataforma dedicada à difusão e criação em dança e audiovisual, além de festival gratuito e popular dedicado 

a conectar pessoas por meio da combinação entre dança e audiovisual. Criada pelo jornalista Allan Diniz e pela 
bailarina e pesquisadora Dayana Ferreira neste contexto de isolamento social, a plataforma reúne um acervo online. 
São trabalhos de diversos países, sendo mais de 40 vídeos de Dança com duração de até 3 minutos na categoria Fica 
Em Casa, e 18 vídeos na categoria Cine Dança. Conheça: videodancaceara.wixsite.com/festival. 

Theatro Municipal de São Paulo 
Em maio de 2020, o Theatro Municipal de São Paulo levou para o ambiente virtual 

registros em vídeo de apresentações do Balé da Cidade. Entre algumas apresentações 
transmitidas pelo canal do YouTube da instituição, o espetáculo A Sagração da Primavera, 
coreografia de Ismael Ivo (1955-2021) esteve disponível gratuitamente ao público por 
alguns meses. Já neste ano, o Balé da Cidade abriu a temporada de 2021 em fevereiro 
com dois novos trabalhos: A Casa, coreografia de Marisa Bucoff, e Transe, de Clébio 
Oliveira. Ambos foram apresentados no palco do Municipal para um público presencial 
reduzido e transmitidos online gratuitamente. No momento, é possível assistir ao 
espetáculo A Biblioteca de Babel (foto), coreografia de Ismael Ivo, baseado no conto 
homônimo de Jorge Luis Borges, gravado em 2019, no canal do YouTube do Theatro 
Municipal. Assista: www.youtube.com/watch?v=qimtUHWyB5w.
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https://portalmud.com.br/portal/
https://portalmud.com.br/portal/
https://grupocorpo.com.br/
https://grupocorpo.com.br/
https://videodancaceara.wixsite.com/festival
https://videodancaceara.wixsite.com/festival
https://www.youtube.com/watch?v=qimtUHWyB5w
https://www.youtube.com/watch?v=qimtUHWyB5w
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Pluralidade em cena 
APRESENTAÇÕES, CURSOS, DEBATES E OUTRAS ATIVIDADES 
CONVIDAM O PÚBLICO À FRUIÇÃO E À REFLEXÃO NO AMBIENTE VIRTUAL

E   nquanto as unidades do Sesc São Paulo permanecem parcialmente fechadas a fim de evitar a propagação do novo 
coronavírus, um conjunto de iniciativas garante a continuidade de sua ação sociocultural nas diversas áreas em que 

atua. No caso da Dança, o público pode acompanhar pelos canais digitais e pelas redes sociais uma programação que dá 
ênfase à pluralidade de vertentes, pesquisas e corpos. São apresentações artísticas, cursos, oficinas, residências, debates, 
bate-papos e outras atividades. Ações que levam em consideração as possibilidades de reflexão dessa linguagem artística 
como forma de promover, de maneira permanente, a inovação de formatos e de temas.

No canal do YouTube do Sesc São Paulo, a programação Dança #EmCasaComSesc reúne mais de 40 trabalhos, a maioria 
inéditos, apresentados por grupos e bailarinos de diversas partes do Brasil. Já na plataforma Sesc Digital, espetáculos, cursos, 
publicações e outros materiais compõem um acervo para fruição e pesquisa. 

Tendo o ambiente digital como espaço possível para os encontros, o Sesc buscou criar um ambiente seguro, acolhedor 
e afetuoso para o encontro entre as artes, os artistas e os públicos, segundo Rosana Paulo da Cunha, gerente da Gerência 
de Ação Cultural do Sesc São Paulo. “Pautados na busca pela diversidade de pesquisas e vertentes, nossas equipes 
trouxeram artistas que, procurando novas formas do fazer, abriram suas casas, expuseram seus trabalhos e criaram novas 
experimentações e conexões, aceitando compartilhar os desafios de se reinventar neste período”, complementa.

Confira alguns destaques da programação de Dança disponíveis na plataforma Sesc Digital, no SescTV e também no 
canal do Sesc São Paulo no YouTube:

DANÇA #EMCASACOMSESC  
Casa Tomada

Alternando espaços do 
apartamento, o consagrado 
bailarino e coreógrafo argentino 
Luis Arrieta (foto), ex-diretor 
artístico do Balé da Cidade de 
São Paulo, usa o espaço onde 
vive para conduzir um enredo 
de lembranças e nostalgia 
em Casa Tomada. Residente 
na capital paulista desde os 
anos 1970, Arrieta já recebeu 
diversas premiações. Entre elas, 
o Prêmio APCA, da Associação 
Paulista de Críticos de Arte, em 
cinco oportunidades (1977, 
1979, 1980, 1988 e 2012). 
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http://www.youtube.com/sescsp
http://www.youtube.com/sescsp
https://sesc.digital/categorias/danca
https://sesc.digital/categorias/danca
https://www.youtube.com/watch?v=ZenQUoqD8XA&list=PL0a5GJ0VyQFAR-aXI7oHLPphYDm7UQ27t&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=ZenQUoqD8XA&list=PL0a5GJ0VyQFAR-aXI7oHLPphYDm7UQ27t&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=ZenQUoqD8XA&list=PL0a5GJ0VyQFAR-aXI7oHLPphYDm7UQ27t&index=31
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SÉRIE 
Enquanto Dormem os Teatros

Composta por oito vídeos, esta série realizada pelo Sesc Pinheiros, 
nos meses de agosto a novembro de 2020, compartilha pensamentos 
e trabalhos de profissionais da dança de diversas vertentes durante a 
quarentena. São reflexões sobre como o isolamento social e a pandemia 
reverberam na dança. Os vídeos foram filmados pelos próprios artistas 
em suas casas e com seus equipamentos e dispositivos pessoais. 
O diretor de cinema Diego Lajst assina a cocriação dos materiais. 
Participam da série Enquanto Dormem os Teatros a dupla Mauricio Flórez 
e Gustavo Miranda, Maria Eugenia Tita, Diogo Granato, Ricardo Januário, 
Luciane Ramos-Silva, Tieta Macau, Davi Pontes, e Zaila B. Assista aos 
vídeos no canal do YouTube do Sesc Pinheiros. 

Corpos de Passagem
Na pandemia, o Grua – Gentlemen de Rua (foto), que há mais de dez 

anos investiga o encontro entre a dança e os espaços públicos, criou uma 
coreografia para quatro paredes. Dirigido por Jorge Garcia, Willy Helm e 
Osmar Zampieri, o coletivo levanta vários questionamentos em Corpos 
de Passagem. Entre eles, quais modificações a experiência online vem 
promovendo no corpo e o que estamos comunicando. A apresentação foi 
realizada no Sesc Avenida Paulista, sem a presença do público no local e 
seguindo as medidas de segurança estipuladas pelo Plano São Paulo no 
combate à pandemia. Assista: www.youtube.com/sescsp. 

Mascarado
ÄGÔ PRA FALAR,  
          ÄGÔ PRA DANÇAR, 

            ÄGÔ PRA EXISTIR
Diretora, coreógrafa e intérprete, Cristina 

Moura (foto) apresenta essa nova coreografia, 
inspirada em seu solo Ägô (2019). Neste 
trabalho, a artista expressa as ambiguidades 
e possibilidades de um corpo feminino negro 
dançante. Transitando entre ancestralidade e 
contemporaneidade, beleza e feiura, fragilidade 
e força, Moura parte de vivências, inquietações 
e textos de pensadores como Achille Mbembe, 
Grada Kilomba, Angela Davis e Franz Fanon. 
Assista aqui.

Reprodução
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLc8CUdeGX_Q80ZfAGDK3N38ZBPfFykBvQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLc8CUdeGX_Q80ZfAGDK3N38ZBPfFykBvQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLc8CUdeGX_Q80ZfAGDK3N38ZBPfFykBvQ
https://www.youtube.com/watch?v=HLG68HWWJ3M
https://www.youtube.com/watch?v=HLG68HWWJ3M
http://youtube.com/watch?v=Y2eVCMozzbU&list=PL0a5GJ0VyQFAR-aXI7oHLPphYDm7UQ27t&index=14&t=142s
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PERFIL

Glória  
das letras 
CARIOCAS

HÁ UM ANO, O BRASIL PERDIA UM 

DOS MAIS TALENTOSOS ARTISTAS DA 

MÚSICA E DA LITERATURA NACIONAIS

Recluso nos últimos anos  
de vida, o compositor está  
à vontade neste registro de 

2006, acolhido por um vasto  
acervo literário no escritório  

de seu apartamento no bairro  
da Tijuca, na capital fluminense

C 

hico Buarque certa vez resumiu a potência de Aldir Blanc: “é uma  
glória das letras cariocas. Bom de se ler e ouvir, bom de esbaldar de rir, 
bom de se aldir”, escreveu na contracapa do livro Um Cara Bacana na 

19ª: Contos, Crônicas e Poemas (Aldir Blanc, Editora Record, 1996).  
A descrição cai tremendamente bem ao compositor e autor carioca que 
transbordava a literatura e a música e que deixou este plano em 4 de  
maio de 2020, vítima de complicações da Covid-19.

A história do músico, que nos últimos anos vivia recluso, mas não negava 
o passado boêmio pela noite carioca, começa no bairro de Vila Isabel – sim, 
aquele que eternizou outro mestre da canção, Noel Rosa. Foi lá onde Aldir, 
nascido em 1946, passou a infância. A casa dos avós tinha um grande quintal 
com mangueiras e bananeiras. A escolhida de Aldir Blanc para ser escalada e 
servir de abrigo ao menino sonhador era uma goiabeira branca que, curvada até 
o chão, revelava em sua anatomia um convite. 

Antes de provar seu talento robusto para a escrita, dedicou-se à medicina. 
Sim, doutor Aldir era médico com especialização em psiquiatria, carreira que 
deixou de lado em 1973. Mas a paixão pela alma humana está presente em 
suas canções. Basta apertar o play em Amigo É pra Essas Coisas, música que 
levou medalha de prata no Festival Universitário (1970), ou em Ela (1972), 
parceria com César Costa Filho, gravada por 
Elis Regina, para sentir uma densa análise da 
parte mais íntima do ser. 

Aquela sensação de música que vale por um 
ano de terapia pode vir também com Trem Bala, 
(1973), primeira da dupla Aldir Blanc e João 
Bosco a ser integrada em um disco de Elis, a 
Pimentinha. O álbum Elis (1972) tem a marca de 
ser o primeiro com arranjos de Cesar Camargo 
Mariano, pianista e produtor. 
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Quem já cantarolou Caía a tarde feito um viaduto/ 
E um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, da 
canção O Bêbado e a Equilibrista, parte do disco  
Essa Mulher (1979), já identificou na voz de Elis mais 
um sucesso de Aldir Blanc e João Bosco. A música 
se tornou o hino da Lei da Anistia (1979), sob a qual 
brasileiros exilados pela ditadura militar retornavam 
ao Brasil, entre eles o irmão do cartunista Henfil,  
o sociólogo Herbert José de Souza (Betinho),  
que viveu no México. 

E há maneira de resumir a trajetória de Aldir? 
Segundo o amigo e parceiro musical, Eduardo 
Gudin, até que sim: “Audácia, genialidade e muita 
musicalidade”.

Quando a luz acende  
é uma tristeza, trapo, presa

Minha coragem  
muda em cansaço

Toda fita em série  
que se preza, dizem, reza 

Acaba sempre no  
melhor pedaço

Bala com Bala, 1972

Em 2003, ao lado do músico João Bosco, amigo e parceiro 
de composições que marcaram a história da canção brasileira
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PALAVRA TEM PODER
Aldir amava e dominava as palavras. Tanto 

que as suas viraram música, verso e prosa. Suas 
crônicas estamparam, entre outros veículos, as 
páginas do jornal O Estado de S.Paulo, entre 1996 
e 1998, e antes disso as do lendário O Pasquim, 
onde escrevia, nos idos dos anos 1970, em tom de 
conversa de bar. Foi nessa época que lançou um 
compacto de bolso vendido em bancas de jornal 
para a coleção Disco de Bolso d’O Pasquim.  
A obra trazia, de um lado, Agnus Sei (Blanc e 
Bosco, 1972) e Águas de Março (Tom Jobim, 
1972), do outro. A ideia do disquinho era reunir 
novatos da música em seus lados A e B. 

E qual a origem da erudição despojada de 
Aldir? O amigo e parceiro musical Moacyr Luz 
dá a pista: o compositor é lembrado por ser um 
leitor compulsivo, com uma biblioteca pessoal 
de aproximadamente 20 mil volumes. “O que 
sempre me chamava a atenção era o fato de ele 
ter dezenas de livros sobre o mesmo assunto: 
uma parede completa sobre a Segunda Guerra 
Mundial, sobre o desembarque dos aliados, 
coleções sobre a queda do Império Romano e 
outras versões”, conta Luz. 

Além do Aldir enciclopédico, havia o Aldir 
brincalhão. Não se furtava ao hábito de pregar 
uma boa peça. Moacyr Luz lembra que era 
comum vê-lo imitando amigos e personalidades 
em linha cruzada, um para o outro, para 
“confundir até os mais próximos, desvendando  
as manias de cada um”. 

No ritmo  
da crônica

UMA SELEÇÃO  
DE PERSONAGENS  
E FATOS HISTÓRICOS  
QUE FORMAM UMA  
DUPLA SONORA

L 

etrista de mais de 600 composições, Aldir Blanc 
costura, com suas músicas, páginas importantes da 

história do Brasil. Conheça alguns exemplos. 

De frente pro crime (1975)
 Da etiqueta Aldir Blanc e João Bosco, era uma das 

faixas de Caça à Raposa, disco de estreia de Bosco. 
Traçando uma conexão inesperada entre futebol 
e violência urbana, o título alude aos bordões do 
esporte feitos pelo narrador Januário de Oliveira.

Querelas do Brasil (1978)
 Parceria com Maurício Tapajós, revela no título 

a intersecção em contraste com outro clássico 
brasileiro, Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, música 
de 1939 que é uma exaltação ao Brasil. Trocando a 
paleta de cores da aquarela por querelas, a letra faz a 
passagem da harmonia para o conflituoso momento 
histórico da ditadura no país.

O bêbado e a equilibrista (1979)
 Imortalizada na voz de Elis Regina, tornou-se a 

trilha sonora da Anistia. Para a letra, foram usados 
recursos para driblar os censores da ditadura militar, 
deixando-a repleta de metáforas, a exemplo da 
estrofe Caía a tarde feito um viaduto, referindo-se à 
queda de um viaduto no Rio de Janeiro, aludindo a 
uma falsa noção de prosperidade da época.

Resposta ao tempo (1998)
 Composição de Aldir Blanc feita na base musical do 

violão de Cristovão Bastos. Música feita nas cores de 
um Brasil contemporâneo, ganhou fama na voz de Nana 
Caymmi, sendo escolhida como parte da trilha sonora 
de uma minissérie sobre Hilda Furacão, adaptada do 
romance homônimo de Roberto Drummond.

Eu hoje me  
embriagando

De whisky com  
Guaraná

Ouvi tua voz  
murmurando

São dois pra lá,  
dois pra cá

Dois pra lá, 
dois pra cá

Dois pra Lá, Dois pra Cá, 1974
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A 
Poesia de Aldir Blanc (Selo Sesc) é o disco da cantora portuguesa Maria João 
em homenagem ao compositor. O tributo traz versões revigoradas de canções 

já conhecidas em arranjos inéditos e os hits cantados Brasil afora, resultado de sua 
parceria com João Bosco e Guinga. Juntam-se às releituras letras até então inéditas 
da parceria com o violonista Carlos Paredes e o pianista Mario Laginha. 

Antes ou depois de escutar o disco, disponível no seu tocador de streaming 
preferido, vale conferir a entrevista de João Bosco para a série Muito Prazer,  
Meu Primeiro Disco, do Sesc Pinheiros. Na oportunidade, além de tratar  
de seu primeiro disco, lançado em 1973, há bastidores e recordações  
saborosas de seu convívio com Aldir Blanc. Acompanhe no Sesc Digital:  
https://sesc.digital/conteudo/musica/muito-prazer-meu-primeiro-disco/muito-prazer-

meu-primeiro-disco-joao-bosco ou no Canal do YouTube do Sesc Pinheiros:  
https://www.youtube.com/watch?v=5VPeU2KuzQ4. 

Aumenta o som que é poesia
PARA MATAR A SAUDADE, UMA HOMENAGEM EM SOM E VERSO 

AMIGO DOS AMIGOS
Mesmo com estilo de vida mais recluso ultimamente, 

Aldir permaneceu rodeado de amigos. Sua casa ficava 
no Muda, bairro localizado na parte Oeste da Tijuca, no 
Rio de Janeiro. Viveu seus últimos anos na companhia 
da esposa, Mari, de um casal de netos e do labrador da 
família, chamado Batuque. Quem também sente falta 
dessa convivência é o escritor e amigo Ruy Castro. Em 
coluna publicada na Folha de S.Paulo, em 23 de março de 
2021, grafou: “Em maio [2020], a morte de Aldir Blanc 
equivaleu a silenciar um milhão de palavras – as que ele 
ainda não tinha escrito”. No texto, o escritor lamentava as 
pessoas queridas de seu entorno que tinham partido em 
decorrência da Covid-19, entre elas, Aldir. 

Castro comenta que era mais amigo de Aldir do  
que conhecedor de seus escritos e numa quase 
memória restabelece o fio que conecta a obra e a 
amizade. O musical Era no Tempo do Rei (2010) foi 
uma adaptação do romance homônimo de Castro, 
com roteiro de Heloísa Seixas e 22 canções originais 
de Carlos Lyra e Aldir Blanc. “A noite da estreia foi – 
acredite ou não – das últimas vezes que o Aldir saiu 
de casa para um lugar público. Mesmo assim, subiu 
para o balcão e ficou chorando escondido atrás de 
uma pilastra”, relata Castro. Outra curiosidade do 

espetáculo é que as letras levaram um ano para  
ser compostas, mas, como foram feitas para  
o teatro, “o CD [que existe] não foi lançado 
comercialmente”. Dessa forma, as canções 
permaneceram “inéditas, embora estejam  
no livro de Luiz Fernando Vianna Aldir Blanc: 
Resposta ao Tempo” (2013, edição esgotada). 

No último ano, o nome do compositor esteve  
presente na vida de muitos outros artistas brasileiros 
por meio da Lei Aldir Blanc, sancionada como 
medida de auxílio à classe artística durante a atual fase 
de isolamento. A partir dela, financiaram-se ações 
emergenciais no setor cultural, um dos mais 
afetados pela pandemia da Covid-19. 

A esperança  
equilibrista

Sabe que o show  
de todo artista

Tem que continuar
O bêbado e a equilibrista, 1979
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https://sesc.digital/conteudo/musica/muito-prazer-meu-primeiro-disco/muito-prazer-meu-primeiro-disco-joao-bosco
https://sesc.digital/conteudo/musica/muito-prazer-meu-primeiro-disco/muito-prazer-meu-primeiro-disco-joao-bosco
https://www.youtube.com/watch?v=5VPeU2KuzQ4
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VEJA E REVEJA SHOWS, 
ESPETÁCULOS DE TEATRO E DANÇA  
E ATIVIDADES PARA CRIANÇAS

ALEJANDRO 
AHMED 

em FRAGILIDADE 
FUNDANTE

CRIS MIGUEL 
em DONA UBENZA 

CRISTINA FLORES 
em EU VOU!  

LENINE NARA COUTO 
em “CONTIPURÂNIA” 

RODOLFO AMORIM 
em GALO ÖNDIO 

Acesse:
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O último percurso da mostra aborda o período 
cultural e arquitetônico do Brasil entre os anos 
2010 e 2018. Assim, “há uma ênfase no que se 
refere ao momento contemporâneo, em se pensar 
a cidade e os problemas urbanos: periferias, 
exclusão social etc. É por isso que a canção que 
baliza o núcleo 6 é dos Racionais MCs (Vivão e 
vivendo), e fala exatamente desses processos de 
exclusão”, observa o curador. 

O 
convívio amplificado nas criações de Lina Bo 
Bardi; a necessidade de integrar a preservação 
do patrimônio e o modernismo arquitetônico 

orquestrada por Lúcio Costa; o uso flexível do concreto 
e do aço para reconfigurar estruturas; a arquitetura vista 
como construção e arte para moldar estádios, hospitais 
ou residências na prancheta de Vilanova Artigas; 
ou ainda as curvas ousadas de Oscar Niemeyer que 
ganharam o mundo. É nessa estrada cosmopolita  
que a exposição Infinito Vão: 90 Anos de Arquitetura 
Brasileira trafega, com sua lupa gentilmente  
posicionada através dos tempos, num percurso  
histórico dividido em seis núcleos.

Intercalando os recortes da mostra com 
acontecimentos que marcaram a vida urbana e cultural 
do país – cada núcleo, por exemplo, traz uma música 
representativa daquele período –, encontramos um guia 
envolvente da nossa arquitetura. O passeio, cronológico, 
se inicia entre os anos de 1924 e 1943, lembrados pela 
viagem de Lúcio Costa a Diamantina e a exposição Brazil 
Builds: Architecture New and Old, 1652-1942, no Museu 
de Arte Moderna de Nova York, cujo catálogo resultou 
em publicação pioneira que expandiu a produção feita 
nacionalmente para outros territórios. 

O arco temporal seguinte vai de 1943 a 1957, quando 
ocorre o concurso para o Plano Piloto de Brasília.  
O período de 1957 a 1969 é finalizado em plena ditadura, 
com a cassação dos professores Vilanova Artigas e Paulo 
Mendes da Rocha, da Universidade de São Paulo, após o 
Ato Institucional nº 5. Daí segue até 1985, ano que marca 
o início da Nova República. A viagem prossegue com 
o ciclo de 1985 a 2001, quando se dá a promulgação do 
Estatuto da Cidade de São Paulo. 

Segundo o curador Guilherme Wisnik, esse 
documento é importante para democratizar o acesso à 
cidade, embora tenha suas diretrizes pouco aplicadas 
no Brasil. “Aprovado um pouco antes de ser criado o 
Ministério das Cidades (2003), o estatuto é um dos 
documentos mais avançados no sentido de garantir 
justiça social no espaço urbano, e de lutar pela realização 
da função social da propriedade”, explica. 

GRÁFICA

O vão que nos une
UM PASSEIO PELA HISTÓRIA DA ARQUITETURA BRASILEIRA E SUA RELAÇÃO 

TRANSVERSAL COM A ARTE E A CULTURA DO PAÍS

DO CHÃO AO HORIZONTE

Atividades online amplificam o acesso 
à exposição para todo o país

Com curadoria de Fernando Serapião e Guilherme Wisnik, 
a mostra Infinito Vão: 90 Anos de Arquitetura Brasileira, em 
cartaz até junho no Sesc 24 de Maio, apresenta um recorte 
da história da arquitetura nacional por meio de obras e 
projetos de 96 expoentes do setor. Concebida e aberta aos 
visitantes na Casa da Arquitectura, na cidade portuguesa 
de Matosinhos, entre 2018 e 2019, a exposição apresenta 
recorte curatorial fundado em dois pontos de partida, como 
explica Serapião. “O primeiro é um marco de mudança 
de mentalidade, a viagem de estudos de Lúcio Costa a 
Diamantina (1924), momento em que põe em dúvida a 
validade do estilo neocolonial como opção arquitetônica de 
vanguarda”. O segundo, “a inauguração da Casa Modernista 
(1930, de Gregori Warchavchik), construída no bairro do 
Pacaembu”. O conteúdo de Infinito Vão foi amplificado 
para o ambiente digital em atividades que divulgam um 
pensamento poético sobre a arquitetura, a qual se entrelaça 
a outras artes, em um convite à produção do futuro.  

*A mostra conta com recursos assistivos: videolibras, 
audiodescrições, piso e mapa tátil, fotos com imagens em 
relevo, maquetes arquitetônicas e objetos tridimensionais 
(com possibilidade de visitação presencial a depender da 
evolução das fases do Plano São Paulo).
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Sesc Pompeia 
Lina Bo Bardi
1977
São Paulo, SP
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INFINITO VÃO 

Confira atividades, acervo e outros conteúdos da exposição

Entre os dias 13 e 27 de maio, das 19h às 21h, o Sesc 24 de Maio 
realizará encontros sobre arquitetura e arte-educação, que visam introduzir 
elementos básicos da concepção, planejamento e implementação de 
projetos, além de contextualizar esses conteúdos nas práticas educativas 
em museus, centros culturais e salas de aulas. Esses encontros serão 
ministrados pelo professor e artista Matias Monteiro, mediante inscrições 
prévias em inscricoes.sescsp.org.br. Já nos dias 19 de maio e 9 de junho, 
no canal do Sesc 24 de Maio no YouTube, serão realizados bate-papos ao vivo 
do Ciclo de Debates com Coletivos de Arquitetura Brasileiros, sempre às 
19h, apresentando trabalhos de diversos coletivos do território nacional,  
relacionados às questões sociais, ambientais, ligadas às insurgências e 
ativismos, que visam construir relações menos verticais dentro do âmbito da 
arquitetura. E, no Sesc Digital, é possível acessar conteúdos da exposição 
Infinito Vão: 90 Anos de Arquitetura Brasileira, como entrevistas e fotografias: 
sesc.digital/colecao/exposicao-infinito-vao.

90 ANOS DE  
ARQUITETURA 
BRASILEIRA

https://inscricoes.sescsp.org.br/online/#/inscricao
https://www.youtube.com/channel/UC6yboaPZ1C3zap418QUGSbQ
https://sesc.digital/colecao/exposicao-infinito-vao
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Autor desconhecido - Acervo Núcleo de Pesquisa e Documentação – FAU/UFRJ
Pedregulho
Affonso Eduardo Reidy
1946
Rio de Janeiro, RJ

Casa na Rua Itápolis 
Gregori Warchavchik

1930
São Paulo, SP
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Edifício Esther
Álvaro Vital Brazil e Adhemar Marinho
1934 
São Paulo, SP
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Palácio do Planalto 
Oscar Niemeyer

1958 
Brasília, DF

Palácio da Alvorada 
Oscar Niemeyer
1956 
Brasília, DF

Leonardo Finotti - Acervo Casa da Arquitectura

Leonardo Finotti - Acervo Casa da Arquitectura
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Palácio do Itamaraty 
Oscar Niemeyer
1962 
Brasília, DF

Conjunto da Pampulha 
Oscar Niemeyer
1940-1943 
Belo Horizonte, MG

Congresso Nacional 
Oscar Niemeyer

1958 
Brasília, DF

Leonardo Finotti - Acervo Casa da Arquitectura

Leonardo Finotti - Acervo Casa da Arquitectura

Leonardo Finotti - Acervo Casa da Arquitectura
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Sesc 24 de Maio 
Paulo Mendes da Rocha e MMBB Arquitetos
2001
São Paulo, SP
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Leonardo Finotti - Acervo Casa da Arquitectura
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Galeria Adriana Varejão
Rodrigo Cerviño
2004
Instituto Inhotim, Brumadinho, MG
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Edifício Metrópole
Giancarlo Gasperini e Salvador Candia
1959
São Paulo, SP

Casa das Canoas
Oscar Niemeyer

1951
Rio de Janeiro, RJ
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FAU-USP
João Batista  

Vilanova Artigas e  
Carlos Cascaldi

1961
São Paulo, SP
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Sede do Sebrae Nacional 
Alvaro Puntoni, Luciano Margotto, João Sodré e Jonathan Davies
2008 
Brasília, DF

Instituto Moreira Salles 
Andrade Morettin Arquitetos

2011
São Paulo, SPMuseu de Arte de São Paulo 

Lina Bo Bardi
1957
São Paulo, SP
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Centro Cultural São Paulo 
Eurico Prado Lopes e Luiz Benedito de Castro Telles, 

1976
São Paulo, SP

Hering Matriz 
Hans Broos
1968 
Blumenau, SC

Leonardo Finotti - Acervo Casa da Arquitectura

Leonardo Finotti - Acervo Casa da Arquitectura
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Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin
Eduardo de Almeida e Rodrigo Mindlin Loeb, 
2001
USP, São Paulo, SP

Hering Matriz 
Hans Broos
1968 
Blumenau, SC

Residência Castor Delgado Perez 
Rino Levi, Roberto Cerqueira César e 

Roberto Carvalho Franco
1958

São Paulo, SP

Leonardo Finotti - Acervo Casa da Arquitectura
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Moradia Estudantil 
da Unicamp 
Joan Villà
1989 
Campinas, SP
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ACESSIBILIDADE
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Muitos e 
integrados

DESAFIOS E AVANÇOS DE ACESSO E  

PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA NO MERCADO  

DE TRABALHO
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Q 

ual será o futuro do trabalho e quais serão 
os protagonistas desse cenário? – perguntam 
sociólogos, economistas e outros estudiosos. 

Longe de prevermos o amanhã, o momento presente 
aponta o grande desafio de acesso e de participação 
de um bilhão de pessoas com deficiência no planeta. 
Em oito regiões do mundo, apenas 36% das pessoas 
com deficiência em idade de trabalhar têm emprego, 
comparados aos 60% das pessoas sem deficiência 
empregadas. E, na maioria dos países, pessoas 
com deficiência economicamente ativas estão em 
empregos vulneráveis ou ganhando menos que as 
pessoas sem deficiência, segundo dados do relatório 
Atingindo Objetivos Sustentáveis por, para e com 
Pessoas com Deficiência, de 2018, da Organização 
das Nações Unidas (ONU). No Brasil, a Lei de 
Cotas, que determina a ocupação de 2% a 5% dos 
cargos de empresas por pessoas com deficiência, é 
um importante marco que, em 2021, completa 30 
anos. Nessas décadas de trajetória, há conquistas e 
obstáculos no caminho.

O capacitismo, termo usado para definir o 
preconceito contra pessoas com deficiência, ainda é 
uma barreira na sociedade (leia matéria Acessibilidade 
presente, na Revista E nº 286, de agosto de 2020). “Ainda 
existe essa visão capacitista. Empresas e gestores  
que pensam que pessoas com deficiência vão 
atrapalhar e não vão produzir. Há aqueles que até 
mesmo usam o argumento de que não há pessoas 
com deficiência que queiram trabalhar”, observa a 
secretária-executiva do movimento Rede Empresarial 
de Inclusão Social pela Empregabilidade das  
Pessoas com Deficiência, Ivone Santana. 

Somente no estado de São Paulo, há mais de 1 milhão  
e 600 mil pessoas com deficiência em idade produtiva 
e com formação, sendo que a quantidade de vagas 
reservadas pela Lei de Cotas, até o final de 2019, era de 
700 mil em todo o Brasil, segundo o Relatório Anual 
de Informações Sociais – Rais de 2019. “Então, tem 
muitas pessoas preparadas e uma dificuldade enorme 
do mercado de contratar e incluir essas pessoas”, 
complementa a especialista.

Profissionais com vínculo  
ativo no estado de São Paulo 

(645 MUNICÍPIOS)

TOTAL 13.657.131 
Pessoas com deficiência 

166.232 (1,22% DO TOTAL)

Fonte: Relatório Anual de Informações  
Sociais – Rais, 2019; organizado pela Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe

O atual cenário de restrição social pela Covid-19 
também acentuou outro problema: a falta de 
condições das pessoas com deficiência empregadas 
para desempenharem bem suas funções profissionais 
dentro de casa. “Como eu faço uma reunião de 
trabalho para que o trabalhador com deficiência 
possa participar? Como ele consegue ter acesso a 
documentos digitais? A pandemia está obrigando 
as empresas a olhar para questões que vão além de 
substituir uma escada por uma rampa, ou de instalar 
um elevador”, constata a especialista em acessibilidade  
Aline Morais, da Santa Causa Boas Ideias & Projetos, 
que desenvolve projetos de inclusão de pessoas com 
deficiência em empresas. 

Além de muitos desses profissionais não terem um 
espaço adequado e ergonômico para o teletrabalho, 
muitas vezes eles também não contam com 
ferramentas digitais de acessibilidade, como libras 
e audiodescrição. “Um profissional que é surdo e 
precisa de um intérprete de libras ou de legendas, 
por exemplo, mas não conta com esses recursos, 
tem menos possibilidades de participação e menos 
chances de desenvolvimento”, exemplifica Morais. 

Ou seja, uma empresa onde o ambiente de trabalho 
ofereça acessibilidade, não só arquitetônica, mas em 
recursos de comunicação inclusiva, terá um maior 
leque de profissionais que podem ser recrutados. 
“Não podemos olhar pelo viés de que a deficiência 
limita a participação se não oferecemos um ambiente 
acessível”, acrescenta a consultora. 

https://www.sescsp.org.br/online/artigo/14567_ACESSIBILIDADE+PRESENTE
http://basededados.sedpcd.sp.gov.br/dadosrais2019.php
http://basededados.sedpcd.sp.gov.br/dadosrais2019.php
http://basededados.sedpcd.sp.gov.br/dadosrais2019.php
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Acessibilidade 
em ação

PROGRAMAÇÃO FOMENTA 
DEBATES, CURSOS E 
OUTRAS INICIATIVAS  
PARA ACESSO E FORMAÇÃO 
DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

N 

o mês em que se celebra o Dia do 
Trabalhador (1º de maio), o Sesc São Paulo 

realiza atividades em suas plataformas digitais 
voltadas às diferentes realidades do mercado de 
trabalho. Principalmente, o desafio de inclusão 
e participação e de reconhecimento de pessoas 
com deficiência. Ao todo, seis unidades do Sesc 
São Paulo realizam atividades que compõem 
uma programação em suas plataformas digitais. 
Todas as ações contam com recursos de 
acessibilidade (libras, legendas, audiodescrição) 
e levantam temas como, Trabalho, Renda e 
Pessoa com Deficiência, entre outros.

De acordo com Fabio Luiz Vasconcelos, 
gerente adjunto da Gerência de Educação para 
Sustentabilidade e Cidadania do Sesc São Paulo, 
lidar com nossos preconceitos é tomar contato 
com nossas ideias e valores, ressignificando-os,  
e construir modos de ser a partir do olhar 
para a complexidade da diversidade humana. 
“Somos diferentes uns dos outros, há muitos 
corpos diferentes. No campo da acessibilidade 
a pessoas com deficiência é urgente criarmos 
e reforçarmos os espaços de afetos e de 
protagonismo para e com elas”, explica. 
“O desenvolvimento de atitudes acessíveis 
depende de voltar o olhar para as pessoas com 
deficiência como sujeitos de direitos, tendo 
como essência o valor da convivência, em um 
processo educativo permanente que reforce um 
pensamento anticapacitista.”

Confira alguns destaques da programação e 
assista a debates que já foram realizados pela 
programação #EmCasaComSesc:  

A Declaração Centenária para o 
Futuro do Trabalho, da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), adotada 
em junho de 2019, enfatiza a necessidade 
de uma abordagem centrada no ser 
humano e incorpora uma referência 
explícita à necessidade de garantir iguais 
oportunidades e modos de lidar em relação 
às pessoas com deficiência.

Fonte: Tornando inclusivo o futuro do trabalho das pessoas  
com deficiência, da OIT, traduzido e publicado no Brasil pela  

Santa Causa Boas Ideias & Projetos, disponível em formato digital  
para download gratuito em: https://blogstacausa.com.br/ebooks/.

NOVO HORIZONTE
Se por um lado ainda há uma discrepância em 

termos de representatividade das pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho, por outro 
aumenta o interesse de empresas que buscam 
a inclusão e participação desse segmento ativo 
da população. “Tem crescido muito o número 
de empresas que procuram fazer um programa 
estruturado para fazer a inclusão das pessoas com 
deficiência. Isso não foi abalado em 2020, pelo 
contrário: houve um aumento da procura por maior 
profissionalização nessa gestão; inclusive, essa é uma 
tendência que veio com a estruturação das áreas de 
diversidade e de inclusão”, destaca a secretária- 
-executiva do movimento Rede Empresarial de 
Inclusão Social pela Empregabilidade das Pessoas  
com Deficiência, Ivone Santana. 

Dessa forma, empresas que não tinham essa área 
começaram a criá-la e a investir na inserção desses 
profissionais. Até o momento, mais de 40 empresas 
já procuraram a Rede Empresarial de Inclusão 
Social e estão em processo de adesão ao Pacto pela 
Inclusão, endossado pela Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). Um número significativo 
considerando-se que, quando o pacto foi lançado em 
2016, apenas 21 empresas haviam aderido. 

“A gente percebe que aquela engrenagem que 
estava ali parada e enferrujada há séculos começou 
a se mexer no sentido de perceber as pessoas com 
deficiência como pessoas produtivas. Pessoas que 
têm direito de ter autonomia e independência, que 
querem falar por si”, conclui Ivone Santana.

https://blogstacausa.com.br/ebooks/
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Trabalho, renda e  
pessoas com deficiência

Qual a situação das pessoas com 
deficiência neste momento, para além 
da Lei de Cotas? Esta e outras questões 
fazem parte do Sesc Ideias Pessoa 
com Deficiência, Inserção no Trabalho 
e Geração de Renda na Atualidade, 
transmitido no canal do YouTube do Sesc 
São Paulo no dia 1º de maio. Participam 
da live a diretora-executiva do Instituto 
Modo Parités e secretária-executiva do 
movimento Rede Empresarial de Inclusão 
Social pela Empregabilidade das Pessoas 
com Deficiência, Ivone Santana; 
Djalma Scartezini, da EY Consultoria 
em Acessibilidade e Inclusão; e a 
especialista em acessibilidade e inclusão  
Aline Morais, sócia-diretora  
da Santa Causa Boas Ideias &  
Projetos, que fará a mediação.  
Assista: www.youtube.com/sescsp.

O Protagonismo das Pessoas  
com Deficiência nas Produções  
Culturais no Meio Digital

Os avanços, desafios e usos das tecnologias 
nas plataformas de encontros virtuais, permitiram 
encontros a distância e possibilitaram novas formas 
de fazer, mostrar e apreciar as atividades artísticas. 
No entanto, estigma, capacitismo e dificuldade de 
acesso das pessoas com deficiência permaneceram 
e se mostram presentes nesse novo formato.  
Essa é uma das questões debatidas no Sesc Ideias 
O Protagonismo das Pessoas com Deficiência nas 
Produções Culturais no Meio Digital, transmitido 
em dezembro de 2020. Participaram a diretora e 
dramaturga Cintia Alves, o dançarino e professor 
da Escola de Dança da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) Edu O., e a criadora e coordenadora 
do Projeto de Recursos de Acessibilidade para 
as produções culturais do Centro de Integração, 
Documentação e Difusão Cultural da  
Unicamp (Ciddic) Nicole Somera. Assista:  
www.youtube.com/watch?v=ICzvDc59b5Y.

Acessibilidade, barreiras e capacitismo
Neste mês acontece o 6º encontro do curso Acessibilidade, Barreiras e 

Capacitismo, formado por rodas de conversa independentes mediadas pela 
pesquisadora Marta Gil, especialista em comunicação e disseminação da 
informação na área da deficiência, especialmente em temas como educação 
e trabalho. Ex-coordenadora da Rede de Informações Integradas sobre 
Deficiência, que teve como desdobramento a Rede Saci (Solidariedade, 
Apoio, Comunicação e Informação) na Universidade de São Paulo (USP), 
Marta Gil recebe um convidado a cada encontro para falar sobre vários 
âmbitos da acessibilidade: profissional, pessoal, trabalho, educação, lazer e 
empoderamento feminino, nesta ação realizada pelo Sesc Carmo. Dia 3/5, 
das 19h às 20h15. Saiba mais: www.sescsp.org.br/carmo.

Descrição de Imagens
Realizada pelo Sesc Sorocaba, a oficina Descrição de Imagens, ministrada por Marisa Pretti, audiodescritora da 

empresa As Meninas dos Olhos, busca a difusão da acessibilidade às pessoas com deficiência visual e baixa visão ao 
formar audiodescritores aptos a traduzir imagens em palavras por meio de técnicas da audiodescrição. Ao final, o aluno 
terá conhecimento de técnicas facilitadoras para construção imagética, fundamentadas na interpretação do objeto a ser 
descrito. Dias 18 e 20/5, terça e quinta, das 10h às 12h. Saiba mais: www.sescsp.org.br/sorocaba.
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http://www.youtube.com/sescsp
https://www.youtube.com/watch?v=ICzvDc59b5Y
http://www.sescsp.org.br/carmo
http://www.sescsp.org.br/sorocaba


58

EM PAUTA



59

O alto custo de vida, a possibilidade de trabalhar remotamente, 
o sonho de “uma casa no campo, onde eu possa ficar do 

tamanho da paz”, como cantou Elis Regina. Essas são algumas 
motivações que – isoladas ou somadas – estão conduzindo uma 
determinada parcela da população a deixar as metrópoles. “No 
presente, há um movimento crescente de pessoas procurando 
moradia em lugares afastados do perímetro urbano, como o campo e 
regiões litorâneas, motivadas pelo desejo da experiência de viver em 
outro contexto sociocultural, pela melhoria da saúde (emocional e 
física) e qualidade de vida”, observa Fabelis Manfron Pretto, professora 
colaboradora do Departamento de Geociências da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e membro fundadora da 
Associação de Preservação do Patrimônio Cultural e Natural (Appac). 
O isolamento e a busca por qualidade de vida fizeram com que esse 
movimento de migração sobressaísse durante a pandemia. Mas para 
quem? “Se o êxodo urbano for compreendido como o retorno aos 
municípios menos povoados, então não estamos, de fato, falando de 
êxodo urbano, mas de um movimento de migração de pessoas cuja 
estabilidade no emprego e a elevada renda as permitem simular, nas 
ilhas urbanas do interior agropecuário, a vida urbana metropolitana”, 
aponta Tadeu Alencar Arrais, coordenador do Observatório do 
Estado Social Brasileiro e professor associado da Universidade 
Federal de Goiás (UFG). Afinal, o que está por trás desse fenômeno? 
E como essa ação reverbera nos centros urbanos? Sobre o assunto, os 
professores e especialistas, que também participaram do Sesc Ideias 
Êxodo Urbano em Tempos de Pandemia, tecem suas reflexões. 
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https://www.youtube.com/watch?v=isk4J8WpeWI
https://www.youtube.com/watch?v=isk4J8WpeWI
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N 

o presente, há um movimento crescente de 
pessoas procurando moradia em lugares 

afastados do perímetro urbano, como o campo 
e regiões litorâneas, motivadas pelo desejo da 
experiência de viver em outro contexto sociocultural, 
pela melhoria da saúde (emocional e física) e 
qualidade de vida, estimulando a “fuga” temporária  
da cidade ou o êxodo urbano. Quando falamos da 
vida cotidiana, falamos de emoções e elas dão sentido 
à relação do ser humano com o lugar onde vive,  
laços formados no dia a dia a partir das relações 
sociais, com o ambiente do cotidiano e que  
mudam com as experiências. 

O sentimento de pertencer a um lugar e estar  
feliz nele dá sentido à escolha do local em que  
se quer viver, em conjunto com outras possibilidades 
e motivações que interferem nessa escolha, como 
trabalho, condição econômica e círculo social.  
Neste texto faremos uma reflexão sobre quais 
motivações levam ao desejo de sair da cidade e 
buscar novos contextos sociais e ambientais e quais 
impactos essa crescente movimentação pode causar 
nos locais de chegada.

O FENÔMENO DO ÊXODO URBANO  
E AS SEGUNDAS RESIDÊNCIAS

A busca pela segunda residência é um fenômeno 
antigo, modificado ao longo do tempo nos âmbitos 
cultural e material, alterando a maneira como 
percebemos o ambiente da vida cotidiana, em 
aspectos relacionados à economia, ao trabalho, ao 
ócio, às lembranças, ao tempo, à mobilidade e a todo 
o complexo sistema de vida humana contemporânea. 
Em cidades de maior porte, as mudanças ocorrem 
de forma mais intensa pela circulação do capital 
financeiro e informacional, o que dinamiza o modo 
de vida. Esses fatores, somados aos problemas 
urbanos, como violência, medo, artificialização 
crescente da cidade, estresse do trânsito, desemprego, 
elevado custo de vida, entre outros, causam a 
exaustão do modo de vida urbano contemporâneo. 

Constrói-se uma representação negativa acerca 
da cidade, ligada às experiências consideradas 
ruins por esse grupo de pessoas que desejam 
sair do ambiente urbano, e outros locais como 
o campo, regiões litorâneas, cidades pequenas 
são revalorizados, tornando-se mais atrativos. 
Compreender o âmbito da busca da segunda 
residência ou do êxodo urbano pelos moradores 
da cidade parte da compreensão de que há outros 
contextos culturais e ambientais – englobando 
paisagem e modo de vida – que exercem poder  
de encantamento sobre os citadinos. 

FATORES QUE CONTRIBUEM 
Muitos dos migrantes temporários ou definitivos 

constroem sobre o local em que desejam morar 
perspectivas ligadas às memórias passadas, à infância, 
à tranquilidade da rotina e ao contato com a natureza. 
Uma experiência por período curto ou longo de viver 
em outro lugar e ter outro modo de vida pelo qual 
desenvolveu afinidade. Geralmente esse contato se dá 
pelo turismo ou pelo lazer e pode ser acentuado pelo 
viver do outro: histórias contadas pelos pais e avós, 
ou seja, pela memória individual ou social, ou ainda 
como sonho vendido nos meios de comunicação 
por meio dos setores de turismo e imobiliário. Por 
vezes, essa imagem bucólica é somada às insatisfações 
pontuais com a vida na cidade, geralmente ligadas  
ao esgotamento psicológico associado a esse modo  
de vida, tornando-se motores para o desejo de 
mudança ou de “fuga”.

O mercado imobiliário influencia esse processo 
vendendo o sonho da conquista de outro modo 
de vida ligado à tranquilidade do campo, da praia 
ou da cidade pequena, o que mostra a inserção 
do domínio do mercado na posse da terra, já que 
a segunda residência pode ser um investimento 
fundiário ou fonte de renda para pessoas com maior 
poder econômico. Ainda se percebe a produção 
de nichos de mercado e especialização dos lugares 
que se tornam locais de consumo do ambiente, do 

Fuga da cidade e segunda 
residência: um sonho?

FABELIS MANFRON PRETTO

EM PAUTA
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AS TENSÕES LEGÍTIMAS DA VIDA DOS CITADINOS QUE SONHAM  

EM FUGIR DA CIDADE OU MUDAR-SE DEFINITIVAMENTE NÃO PODEM  

SER ENTENDIDAS COMO FUNDAMENTALMENTE PSICOLÓGICAS OU METAFÍSICAS
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semana, aumento do fluxo do trânsito, presença  
de pessoas estranhas e aumento da sensação  
de insegurança).

A aquisição da segunda residência e o êxodo 
urbano não são recentes, mas se intensificaram 
recentemente. A nova movimentação migratória, 
definitiva ou temporária, gera mudanças nas 
áreas de saída e chegada dessa população. 
Podem ocorrer impactos ambientais (sistema de 
saneamento, redução/aumento da produção de 
lixo, ocupação de áreas de proteção ambiental) 
econômicos (relacionados à redução/ao aumento 
de consumo no comércio local, dos trabalhos 
temporários ou não, taxas e impostos sobre uso  
do solo urbano e rural). 

Impactos também no setor de saúde (fluxo de 
pessoas em hospitais, demanda por profissionais 
da saúde, medicamentos da rede pública); legais 
(posse da terra, impostos, vendas ilegais de 
propriedades); relacionados ao fator habitação 
(uso do solo, acesso à moradia); além de outras 
demandas ligadas ao conjunto de atividades que 
compõem os diferentes espaços e o modo  
de vida local e peculiar. 

Contudo, não é possível deixar de pensar sobre 
a cidade e a relação que se estabelece com ela 
buscando compreender o que leva pessoas a não 
desejarem mais viver na cidade e/ou o que se 
tornou incômodo a ponto de gerar a necessidade/
desejo de mudança temporária ou definitiva desses 
citadinos para outros locais. Ou seja, repensar a 
cidade enquanto espaço de vida com qualidade e 
não apenas como espaço de sobrevivência.  

modo de vida das pessoas, da paisagem, exaltando 
características locais, seja pela emoção que causa  
ou pelo consumo desses elementos culturais.

O acesso ao consumo de espaços como o campo, a 
praia e as pequenas cidades e sua cultura local têm 
limitações restritas a certas classes econômicas  
e/ou condições de renda e trabalho, pois “fugir” da 
cidade tem preço. Existe a relação entre o desejo de 
acessar outro modo de vida e a condição econômica, 
já que quem pode pagar tem maiores possibilidades 
de expansão da mobilidade, do consumo e da 
atuação sobre diferentes espaços. A possibilidade 
de acesso a novas experiências se restringe à 
medida que o acesso ao capital é restrito. A segunda 
residência ou a saída definitiva da cidade está  
na intermediação entre o imaginário/desejo/sonho  
e poder de compra. 

IMPACTO SOCIAL
Com a expansão urbana acelerada ocorre o desejo 

pelo distanciamento cada vez maior dos grandes 
centros, o que perpassa pela busca do conforto 
individual e restritivo oportunizado pela distinção 
de renda. Na área rural, por exemplo, esse processo 
causa a reorganização da posse da terra, pois muitos 
residentes do campo vendem a terra (áreas são 
divididas em lotes menores) para moradores urbanos. 
Assim se formam aglomerados de casa de segunda 
residência, próximos a comércios e vilas distritais, 
por vezes alterando a rotina e o modo de vida local 
de maneira positiva (venda de produtos locais para os 
citadinos, trabalho temporário ou fixo nas segundas 
residências) e negativa (som alto, festas nos fins de 
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O distópico 
êxodo urbano

TADEU ALENCAR ARRAIS
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E AGORA?
A pandemia propiciou um 

momento para experimentar 
múltiplas emoções relacionadas aos 
locais da vida cotidiana, o que leva a 
pensar sobre “qual é o lugar em que 
desejo viver, no sentido amplo da 
palavra”. A renda é fator determinante 
para a saída da cidade de maneira 
definitiva ou temporária, como a 
aptidão a novas aventuras, a coragem 
da mudança de profissão, ou desapego 
em deixar velhos hábitos, amigos e 
comodidades para trás e mudar-se 
para um novo local. 

A pandemia ressaltou aspectos do 
desgaste e exaustão causados pelo 
modo de vida urbano contemporâneo 
e, sendo possível interpretar a relação 
das pessoas com o lugar onde vivem 
por meio de suas experiências, da 
influência da história pessoal e do 
desejo, travestido ou não na forma de 
consumo, também é possível pensar 
em ações e mudanças que permitam 
ao ser humano ser pleno e feliz no 
seu ambiente cotidiano e pensar qual 
cidade queremos para a vida cotidiana. 

As tensões legítimas da vida dos 
citadinos que sonham em fugir da 
cidade ou mudar-se definitivamente 
não podem ser entendidas como 
fundamentalmente psicológicas 
ou metafísicas, mas devem ser 
encaradas como parte do processo de 
construção humana e espacial, de um 
sistema que requer mudanças por se 
apresentar de maneira ultrapassada 
e desgastante e que perpetua amplo 
leque de problemas econômicos, 
sociais e culturais.

FABELIS MANFRON PRETTO é 
doutora em Geografia pela Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG), professora colaboradora 

do Departamento de Geociências da UEPG e 
membro fundadora da Associação de Preservação 

do Patrimônio Cultural e Natural (Appac).

É  comum, em tempos de desespero, antecipar soluções para 
problemas que afligem a humanidade. As soluções nem 

sempre são novas e, frequentemente, nascem mais do desejo 
romântico e da pressa do que da análise crítica. A ideia de um 
êxodo urbano nesses tempos pandêmicos se encaixa nessa 
narrativa. O problema não é a Covid-19, muito menos a 
ineficiência política. A chaga, a evitar, é a cidade. 

A representação da cidade como ambiente insalubre, 
perigoso, inoperante, não é nova. No final do século 19 
surgiu o mais refinado discurso de condenação da cidade. 
A Cidade Jardim de Ebenezer Howard (1850-1928) 
prometia reunir, em um só espaço, o melhor da cidade 
e o melhor do campo. Algumas cidades europeias já 
haviam tentado solucionar os problemas urbanos a partir 
de reformas radicais, o que resultou, invariavelmente, na 
expulsão da gente pobre do centro das cidades. Reformar 
a cidade ou fugir da cidade são soluções, historicamente, 
utilizadas para negar a experiência urbana. 

Da ideia de comunidade fechada, defensiva, expressa 
de forma brilhante no filme Foi apenas um Sonho (2009), 
dirigido por Sam Mendes, surge a magia suburbana como 
solução para os problemas urbanos. Ali, a divisão espacial do 
trabalho reforça os papéis sociais e os regimes de opressão 
dissimulados pela comunidade. A melancólica April é 
tão oprimida quanto Emma Bovary, do célebre romance 
(Madame Bovary, 1856) de Gustave Flaubert (1821-1880).  
Há em comum, nas duas mulheres, a esperança de encontrar 
na grande cidade o remédio para a melancolia provinciana. 

No Brasil não foi muito diferente. Caminhamos, desde o 
início do século 20, de reforma urbana em reforma urbana. 
Os fatos políticos que emergiram no Rio de Janeiro, com o 
“bota abaixo” da reforma Pereira Passos, ilustram como nosso 
urbanismo teve como método a violência e como objetivo 
a separação. O olhar retrospectivo poderia, a partir de um 
diagnóstico da pobreza urbana, do déficit habitacional, 
da violência urbana e do desemprego urbano, imaginar a 
volta para o campo como solução ideal, afinal vendemos 
uma paisagem do campo como um ambiente onírico e 
modernizante. Esquecemos que fincar-se no campo tanto 
quanto regressar para o campo é sinônimo de reforma 
agrária, tema indigesto para as elites brasileiras. 
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GLORIFICAR O ÊXODO URBANO É DESISTIR DA CIDADE. DESISTIR DE UM PROJETO  

QUE ESTIMULA O DEBATE PÚBLICO POR SER CERCADO PELA DIFERENÇA

PARA POUCOS
A ideia de êxodo urbano assume ares caricaturais. 

É sentença metonímica. Pega a mais reduzida parte 
da pirâmide social e projeta, para todos, seus desejos 
defensivos. Se o êxodo urbano for compreendido 
como aquisição de uma segunda residência, então não 
estamos, de fato, falando de êxodo, mas da reversão 
de um excedente de renda de uma pequena fração da 
elite para as franjas metropolitanas. Se o êxodo urbano 
for compreendido como o retorno aos municípios 
menos povoados, então não estamos, de fato, falando de 
êxodo urbano, mas de um movimento de migração de 
pessoas cuja estabilidade no emprego e a elevada renda 
as permitem simular, nas ilhas urbanas do interior 
agropecuário, a vida urbana metropolitana. 

Intelectuais e estilistas, mais que professores e quase 
como jornalistas, são obcecados pelas tendências.  
A tendência gera uma agenda de pesquisa que, movida 
pela pressa, negligencia aspectos da realidade. São 
Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belém somam mais de 
22 milhões de pessoas. Imagino que todas essas pessoas 
até possam sonhar em compor rocks rurais. Mas a 
reprodução da vida interrompe os sonhos. 

O sonho que, plantado nos morros, mocambos, 
comunidades, cortiços, invasões, entre as marquises ou 
debaixo de viadutos, não é o mesmo sonho colhido nos 
condomínios horizontais de luxo. O sonho periférico é 
aquele de conseguir, a partir de trabalhos precários, as 
mínimas condições para reprodução da vida.  
Não há escapismo onírico que preencha o estômago. 
A prioridade confunde-se com o sonho – alimentar-se 
três vezes ao dia, beber água potável, locomover-se  
com alguma dignidade e trabalhar quando for possível. 

A fração abastada que, em plena pandemia, se 
aglomera nos bares da Vila Madalena e do Leblon, 

jamais permitirá que os mais pobres se afastem 
completamente da cidade. A cidade precisa de seus 
braços. Precisa de entregadores de aplicativos, porteiros, 
empregadas domésticas, motoristas, cuidadores de 
idosos e toda sorte de gente tão invisível quanto os 
sonhos que cultivam. A esses jamais será dada a 
oportunidade de fugir da cidade. 

É por isso que a gramática do novo normal e do 
isolamento social, para uma parte expressiva da 
população urbana brasileira, não passa de uma piada 
de mau gosto. Lavar as mãos, hábito banal contra a 
Covid-19, pode não ser comum em ambientes sem 
rede de água tratada. Para um morador do Lago Sul ou 
de Alphaville, sair ou não de casa pode sim resultar de 
uma escolha individual. Para os pobres, essa escolha, 
frequentemente, adquire contornos dramáticos: 
perecer em casa, suportando as dificuldades impostas 
pela densidade e a ausência dos serviços públicos, ou 
arriscar-se nas ruas em busca de alguma renda.

Glorificar o êxodo urbano é desistir da cidade. 
Desistir de um projeto que estimula o debate público 
por ser cercado pela diferença. O medo da cidade 
alimenta desejos despóticos. Não é por acaso que 
as narrativas distópicas tenham, em comum, a 
criminalização do espaço público. No antigo subúrbio 
de Saint-Antoine, descrito por Victor Hugo  
(1802-1885) em Os Miseráveis (1862), o encontro 
cotidiano do extremo da indigência com o extremo  
da inteligência pariu temor. Esse encontro, perigoso aos 
olhos do poder, semeou revoltas, revoluções, mudanças. 
Foi, também, a partir dos muros de Paris que a frase 
“Sejamos realistas, exijamos o impossível!” espalhou-se,  
em velocidade pandêmica, para as grandes cidades 
como Praga, Rio de Janeiro, Cidade de México etc. 

Fugir da cidade é não reconhecer a potência 
mobilizadora, coletiva, transformativa, do espaço 
público e, portanto, da própria política. 

TADEU ALENCAR ARRAIS é professor associado de  
Geografia da Universidade Federal de Goiás (UFG), pesquisador  

do CNPq e coordenador do Observatório do Estado Social Brasileiro
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esteve presente na reunião virtual  
do Conselho Editorial da Revista E  
no dia 18 de março de 2021
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“Não foi de repente nem foi uma mudança”, conta Ana Maria Machado quando se refere a uma de suas tantas 
facetas: a de autora de histórias para crianças. Fisgada por enredos de medos, alegrias e anseios do mundo 
das crianças desde 1969, a escritora carioca concilia a criação dessas narrativas com a escrita de ensaios e 

ficções há mais de quatro décadas. Cadeira número um da Academia Brasileira de Letras (ABL), é reconhecida por 
sua versatilidade e profícua produção: são mais de 100 livros publicados em 20 idiomas e em 26 países, e mais de 20 
milhões de exemplares vendidos. No mês passado, foi lançada nos Estados Unidos a tradução do romance Tropical Sol da 
Liberdade (primeira edição publicada em 1988), no qual a escritora mescla ficção e realidade ao contar como vivenciou 
o período da ditadura no Brasil como jornalista e seu período de exílio na França. No Brasil, são três os lançamentos, pela 
Editora Moderna, voltados ao público infantil: Igualzinho a Mim, A História que Eu Queria e O Mesmo Sonho. Dedicada à 
promoção da leitura e ao fomento do livro, neste Encontros, Ana Maria Machado fala sobre algumas obras voltadas para 
as crianças, como surgem os temas de suas histórias e sobre a carpintaria no seu ofício. “Picasso dizia que não sabia se 
existia inspiração, mas, se ela existir, com certeza na hora que chegar vai me encontrar trabalhando.”

Aqui e acolá

A PRIMEIRA VEZ
Não foi de repente nem foi uma mudança. 

Quando comecei a escrever para criança, 
em fins de 1969, eu já era jornalista, já tinha 
trabalhado no Correio da Manhã, dava aula na 
Faculdade de Letras [da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro – UFRJ] e estava inscrita no 
doutorado – minha tese acabou sendo feita 
no exílio e apresentada lá e foi meu primeiro 
livro publicado, antes de publicar romances, 
antes de publicar os livros infantis, eu publiquei 
Recado do Nome (1976), um ensaio sobre 
Guimarães Rosa. Mas eu nunca havia pensado 
em escrever para criança. E essa imagem 
acabou me engolindo, porque foi de muito 
sucesso. Comecei a escrever para criança por 
encomenda, em meados de 1969, convidada 
pela Editora Abril para uma revista que estavam 

ENTRE HISTÓRIAS PARA ADULTOS E PARA CRIANÇAS, 

AUTORA PREMIADA E MEMBRO DA ACADEMIA BRASILEIRA 

DE LETRAS ABRAÇA AS POSSIBILIDADES DA NARRATIVA

lançando. Buscavam autores que nunca tinham 
escrito para crianças e que não tinham essa 
linguagem “tatibitati” ou “nhem-nhem-nhem”.  
E eu não pensava em escrever para criança,  
não sabia por que tinham me chamado...  
E me disseram que também estavam recrutando 
professores da universidade e nessa chegaram a 
mim. Depois, quando a revista começou a sair, 
em 1970, tinha Ruth Rocha, Joel Rufino, todos 
principiantes na escrita para crianças. Quando 
foi publicada a primeira história, em 1970,  
eu já estava no exílio na França. 

COISA SÉRIA
Continuei [a escrever livros para crianças] 

por duas razões. Uma é porque pagavam bem, 
o que permitiu que eu me profissionalizasse e 
pagasse minhas despesas. A segunda razão é 
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ficar embaixo da árvore lendo. Ele gostava muito das 
histórias da pata Sônia, de Pedro e o Lobo [história 
infantil criada pelo compositor russo Sergei Prokofiev 
em 1936], da história de O Patinho Feio [escrita pelo 
dinamarquês Hans Christian Andersen em 1843]. 

Aí, falo de muitas outras histórias 
de pato que existem. Então, essas 
referências, à medida que escrevo, 
vão entrando. Não há uma eleição 
prévia de um tema, nem para 
crianças nem para adultos. 

NHEM-NHEM-NHEM
Entendi que eles [da Editora 

Abril] não queriam uma linguagem 
infantiloide. Eu raramente uso 
diminutivo. Por exemplo, um  
dos primeiros prêmios que  
recebi foi por História Meio ao 
Contrário (1977), que começa  
com a frase: “Então, eles se 
casaram, tiveram uma filha linda 
como um raio de sol e viveram 
felizes para sempre”. E acaba com a 
frase: “Era uma vez”. Era o desafio 
de inverter os padrões tradicionais. 
Eu era professora de teoria literária, 
estava estudando aquilo, sabia o 
que estava fazendo, mas ao alcance 
do leitor que não está acostumado 
a ler muita coisa, ele conhece  
o padrão e acha divertido  
inverter esse padrão. 

MEU E SEU
Por exemplo, na História Meio ao Contrário, eu 

achava que a princesa, que era filha do casal que viveu 
feliz para sempre, ia ser a personagem principal do 
livro. Comecei a contar a história. De repente, entra na 
história uma pastora. É como se ela tivesse dado uma 
cotovelada na princesa e dito: “Sai para lá”. E a pastora 
se torna a personagem principal. Isso já me aconteceu. 
O mais importante para mim passou a ser a história 
dessa pastora e não da princesa, mas não por causa do 
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que gostei muito de experimentar aquela linguagem. 
Naquela altura estava fazendo uma tese com Roland 
Barthes, um grande teórico, professor e linguista, 
com uma linguagem muito sofisticada, também 
estava trabalhando sobrenome próprio na obra de 
Guimarães Rosa, algo bem específico, com uma 
linguagem própria de análise literária. E gostei 
da ideia de trabalhar uma linguagem brasileira, 
coloquial, familiar, assim como se eu estivesse me 
sentando no chão para brincar com as crianças e 
poder falar de coisas muito sérias. 
Porque história infantil só é boa 
quando fala de coisas muito sérias, 
mas tentando trabalhar uma 
linguagem acessível, divertida, 
usando humor, poesia. Era um 
espaço de liberdade ótimo; então, 
continuei fazendo. E como os 
leitores gostaram, fiquei nisso, mas 
sempre fiz as duas coisas: [livros] 
para adultos e para crianças. 

MOMENTO DO MOTE
Em geral não penso muito no 

tema antes de começar. Aparecem 
coisas pequenas: um personagem, 
uma expressão. E cada livro, seja 
para criança ou para adulto, tem 
seu próprio momento “detonador”. 
Por exemplo, uma das primeiras 
histórias que escrevi para a revista 
Recreio [publicada pela Editora 
Abril], chamada Quenco, o Pato, 
é a história de um patinho que 
não queria tomar banho porque 
achava a água muito molhada. 
Isso porque eu estava querendo 
dar banho no meu filho e ele não 
queria interromper a brincadeira. 
Ele tinha dois anos. Aí perguntei por que ele não 
queria ir. “Você acha que a água é fria?” Ele disse que 
não. “Você acha que ela é molhada?” Aí ele começou 
a rir. Percebi que aquilo era engraçado e comecei a 
desenvolver uma história. Quer dizer, ela sai de uma 
brincadeira, de algo do cotidiano. Eu sempre gostei 
de ler, tinha muita leitura, e já esta história estava 
cheia de intertextualidades, de referências a outros 
livros em que às vezes as pessoas nem reparam. O 
patinho, em vez de nadar com os outros, gostava de 

ENCONTROS
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leitor. Cada leitor se identifica com um personagem 
que não precisa ser o meu. Cada leitor tem sua própria 
leitura. Isso que é maravilhoso da literatura. 

SEM TABU
Não acho que haja temas proibidos. Vai depender de 

como ele é tratado. Se ele corresponder a uma verdade 
interna, uma necessidade do autor, que está precisando 
falar daquilo, e o autor tiver talento e sensibilidade, 
ele vai encontrar uma maneira de falar. Tenho uma 
história sobre a morte, por exemplo, chamada Fiapo 
de Trapo, publicada, primeiro, na revista Recreio e 
que depois eu reuni com outras histórias, formando 
um conjunto de quatro histórias num livro chamado 
Quem Perde Ganha (1985). Todas são histórias de 
perdas diferentes. A Fiapo de Trapo é uma perda 
pela morte, mas a morte é contada pela imagem do 
espantalho que vai se desmanchando com o vento, 
com a chuva. Os fiapos dele vão sendo levados para 
lugares diferentes: um passarinho pega um fiapo, 
outro faz um ninho, e assim vai. Ele se desmancha 
todo, mas continua em outras coisas. É uma história 
sobre a morte, mas contada de uma maneira que não é 
aterrorizante ou deprimente. Ela [a morte] é um eterno 
continuar. Tenho histórias sobre monstros,  
por exemplo, O Domador de Monstros (1996), em 
que o menino enfrenta os medos dele pelo humor. 
Toda vez que aparece um monstro, ele inventa outro 
monstro mais aterrorizante para assustar o anterior. 
Enfim, não acho que existam temas proibidos, acho 
que dá para falar de tudo dependendo da maneira 
como se fala. Mas esse tudo tem que nascer de  
uma necessidade verdadeira do autor, senão fica 
forçado e ele pode errar a mão. 

PELAS MANHÃS
Eu procuro escrever todo dia, mesmo que não 

aproveite. Sou casada com um músico [Lourenço 
Baeta] e ele toca escala todo dia, se eu fosse casada 
com um atleta ele faria ginástica todo dia, então, 
para escrever, eu escrevo todo dia. Picasso dizia que 
não sabia se existia inspiração, mas, se ela existir, 
com certeza na hora que chegar vai me encontrar 
trabalhando. Claro que a grande maioria [do material 

que escreve] não aproveito. Mas estou ali “tocando 
escala”. Gosto muito de escrever de manhã, logo cedo, 
quando ainda está tudo muito perto do sonho, do 
inconsciente. Meu marido, às vezes, brincava comigo 
quando eu acordava muito cedo para escrever.  
Ele dizia: “Ih... Corre que o João Ubaldo começou  
às 4 horas”. 

HISTÓRIA ANTES DA HISTÓRIA 
Muitas vezes, eles [os pequenos leitores] me inspiram 

porque é conversa de criança. É uma possibilidade de 
trocar ideias sobre um mundo de histórias. Eu lembro, 
por exemplo, uma vez em que estava numa escola 
em Belo Horizonte (MG), conversando com uma 
turma sobre um livro, e tinha uma menina que a toda 
hora levantava o dedo para fazer uma pergunta. E, 
quando chegava a vez dela – porque muitos queriam 
falar –, ela falava: “Sabe...”, e fazia uma pergunta. Foi 
muito engraçado. Porque ela começava a falar por 
um “Sabe...”, como se ela fosse informar em vez de 
perguntar. Achei graça nisso. Enfim, passaram-se 
meses. E eu estava na frente da máquina de escrever, 
sem ideia. Aquela folha em branco. Sem saber como 
começar e me lembrei daquela menina. Escrevi: 
“Sabe...”. “Sabe o quê?” Mudei de linha. A coisa natural 
de alguém dizer “sabe” não é fazer o que ela fez 
comigo, de fazer uma pergunta, mas de contar algo. E 
a frase seguinte que escrevi foi: “Vou lhe contar uma 
coisa que ninguém desconfia. Um segredo muito 
escondido”. E aí o que eu ia contar? Eu não conseguia 
escrever naquele dia porque uma das minhas irmãs, 
Beatriz, nós chamamos de Bia, estava enfrentando 
um problema de saúde muito sério e aí eu ia dizer que 
só consiguia pensar na Bia. Mas, em vez de escrever 
isso, eu me lembrei que já havia algum tempo que eu 
queria escrever uma história sobre minha avó para 
meus filhos. A história da bisavó deles, que Bisa Bia 
mora comigo, bem dentro de mim. E aí foi indo… 
Então, essa era a história que foi evocada por essa 
visita à escola. Esse livro nasceu dessa visita. Um livro 
meu de muito sucesso, o livro mais vendido até hoje, 
traduzido para 12 línguas: Bisa Bia Bisa Bel (1981).  
É assim: a gente pega no ar alguma coisa e vai indo 
pelo exercício.

https://www.youtube.com/watch?v=738NF8IsX6w&list=PLit0sCueJFJF6LsMhElXEMo-22IgqFFHQ
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C 
onsiderado um dos mais importantes biógrafos do Brasil, Ruy Castro 
tem uma longa trajetória jornalística em veículos que fizeram história, 
como O Pasquim, Jornal do Brasil, Manchete, entre outros. A verve 

investigativa, no entanto, foi deslocada das grandes redações para o bureau 
da literatura ao lançar O Anjo Pornográfico: A Vida de Nelson Rodrigues, em 
1992, vencedor do prêmio Esso de Literatura em 1994. Desde então, o escritor 
coloca uma lupa sobre a vida de personalidades brasileiras, a exemplo do 
famoso jogador de futebol de pernas tortas em Estrela Solitária: Um Brasileiro 
Chamado Garrincha (1995), prêmio Jabuti de 1996, e da Pequena Notável em 

Carmen, uma Biografia (2005), também premiada com o Jabuti, em 2006. 
Paralelamente, outro personagem essencial em suas obras alternava 

entre os papéis de cenário e protagonista: a capital fluminense. 
É o caso de Chega de Saudade: A História e as Histórias da 

Bossa Nova (1990), A Noite do Meu Bem (2015) e do mais 
recente Metrópole à Beira-Mar (2019) – todos editados pela 

Companhia das Letras. Neste último, Ruy Castro ilumina 
personagens, situações e produções de uma cidade que 
despontava para a vanguarda, enquanto o Brasil dos 
anos 1920 ainda engatinhava rumo à modernização. 
No Sesc Ideias Rio Anos 20, Modernismo à Beira-Mar, 
exibido no canal do YouTube do Sesc São Paulo, Ruy 
Castro fala sobre o processo de desenvolvimento e 
investigação desse livro e sobre o contexto do país 
na época, ao lado do professor livre-docente no 
Departamento de Teoria Literária da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) Carlos Berriel, autor 

de Mário de Andrade Hoje (Ensaio, 1990) e de Tietê, 
Tejo, Sena: A Obra de Paulo Prado (Topbooks, 2021). 

ALÉM DE CENÁRIO, O RIO DE JANEIRO DOS 

ANOS 1920 GANHA ARES DE PROTAGONISTA 

EM NARRATIVA DO BIÓGRAFO E JORNALISTA

https://www.youtube.com/watch?v=KVRB572k-IU
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BIOGRAFAR UM CONTEXTO
Você não biografa uma pessoa isolada. Você 

tem que biografar um contexto. Você tem que 
investigar as pessoas do círculo imediato em volta 
dessa pessoa biografada, que são os parentes, os 
amigos mais íntimos, o contexto formado pelos 
amigos, colegas de profissão, conhecidos. Depois, 
tem ainda outro círculo ainda mais amplo, que 
são os conhecidos ocasionais: pessoas que um dia 
passaram pela vida do seu biografado. E o grande 
círculo em volta de todos que é a cidade dele, o 
país dele e a época dele. Tudo isso faz parte do 
trabalho e do levantamento da vida de alguém. 
Agora suponha que esse mesmo trabalho seja 
feito à base de colheita de informações, de todas 
as fontes possíveis, a partir de entrevistas com 
pessoas que viveram com aquele personagem 
na época ou que tiveram um contato direto com 
aquele personagem. Suponha, então, que você 
tire esse personagem da frente e o que sobra é 
o contexto. Sobra a cidade e a época. Foi o que 
eu comecei a fazer de alguns anos para cá. Já no 
Chega de Saudade, sobre a bossa nova, era isso, 
mas eu não sabia ainda que era isso. Depois fui 
trabalhar nas biografias. E no livro A Noite do 
Meu Bem, que, supostamente, trata da história 
do samba-canção, mas na verdade é uma história 
das relações de poder e de prazer no Rio, capital 
da República entre 1945 e 1965, basicamente. 
Uma época em que havia praticamente uma 
ligação direta entre o Palácio do Catete e a Boate 
Vogue, que era o centro nacional do prazer e da 
sofisticação. Tudo isso com uma trilha sonora 
que seria o samba-canção. 

DO COMEÇO
O Metrópole à Beira-Mar, que veio em seguida 

[do livro A Noite do Meu Bem], surgiu de uma 
indagação que comecei a me fazer de vários 
anos para cá. Essas coisas vão sendo elaboradas 
na cabeça. Até atingirem uma forma definida 
leva tempo, e quando se definiu para mim veio 
a pergunta: Por que o Rio e o Brasil eram tão 
atrasados em 1922 que foi preciso que uma 
elite viesse nos salvar e nos tirar do atraso 
secular em que nós estávamos, marcado pela 
predominância do soneto, pela ditadura da 
Academia Brasileira de Letras e, principalmente, 
pela presença nefasta do Coelho Neto [escritor, 

político e professor brasileiro , 1864-1934]? Nessa 
mesma época, todos nós sabíamos que, ao mesmo 
tempo que se considerava isso do Brasil – um país 
mal saído de 1500 e que precisava ter sua vida e a 
sua cultura atualizadas em relação ao que estava 
acontecendo na Europa, por exemplo –, você tinha no 
Rio pessoas como Di Cavalcanti [pintor, 1897-1976], 
Gilka Machado [poeta, 1893-1980], Ismael Nery 
[pintor, 1900-1934], J. Carlos [ilustrador, 1884-1950], 
João do Rio [jornalista e escritor, 1881-1921], Lima 
Barreto [jornalista e escritor, 1881-1922], Manuel 
Bandeira [poeta, 1886-1968]... E estou falando só da 
turma por volta de 1922. Todos viviam e trabalhavam 
no Rio. Que cidade é essa, então, que congregava 
todas essas pessoas que a posteridade consagrou? 

CENA CARIOCA
Não há dúvidas sobre a importância dessas pessoas 

que estavam ativas e produtivas na mesma cidade, na 
mesma época. Todas fazendo coisas que não estavam 
sendo feitas antes. Eu acho que esse é um critério da 
Modernidade. Não há dúvida de que ninguém tinha 
feito música popular como o Pixinguinha antes do 
Pixinguinha [músico e maestro, 1897-1973]. Ninguém 
tinha pintado como o Ismael Nery antes do Ismael 
Nery, nem tinha feito poesia como o Manuel Bandeira 
antes do Manuel Bandeira. E tudo isso não começou 
em 1922, começou em 1916, 1918, 1919, 1920, 1921. 
Ou seja, aquele “atraso” que diziam haver em 1922 não 
é verdade. Porque já havia toda essa corrente cultural 
avançando em direção ao ano de 1922. Então, eu 
sempre fiquei muito intrigado de saber por que esse 
elenco e essas obras todas que realizaram não eram 
associadas ao Modernismo. Ninguém ligava para 
aquilo e era como se fosse algo natural. O importante 
mesmo eram aqueles que vieram nos salvar do 
“atraso”. Não só essas pessoas, mas, para completar, 
as que viriam depois, em 1924, 1926. Como Adhemar 
Gonzaga [jornalista e cineasta, 1901-1978], que criou a 
revista e crítica de cinema no Brasil, um cara da maior 
importância na história do cinema, mas pouco se fala 
dele no contexto dos anos 1920; o Agripino Grieco 
[crítico literário, 1888-1973], que deixou uma obra 
crítica monumental; o Álvaro Moreyra [1888-1964], 
como jornalista e personalidade, e a mulher dele, 
Eugênia Álvaro Moreyra [jornalista, atriz e uma das 
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líderes da campanha sufragista no país, 1898-1948] – 
provavelmente não havia outra igual no Brasil, pelo 
comportamento de vanguarda, cabeça, coragem e 
postura. Tinha Aracy Cortes [1904-1985], que foi uma 
grande cantora; Cecília Meireles [1901-1964], não 
como poeta ainda, mas como educadora e folclorista, 
uma mulher da maior importância naquela época; 
Gilka Machado, então, nem se fala: a poesia que ela 
fazia não por acaso deixou chocados e estupefatos 
vários homens que não estavam preparados para 
aquele tipo de obra – um deles, nosso querido 
Mário de Andrade [escritor, musicólogo e historiador, 
1893-1945]. Você tinha a Elsie Houston [cantora, 
compositora e pesquisadora, 1902- 
-1943], sem a qual não teríamos 
recolhido a quantidade de música do 
folclore brasileiro que ela descobriu 
e ajudou a harmonizar, juntamente 
com Villa-Lobos. E por aí vai. 

RIO EFERVESCENTE
Por causa dessas pessoas, descobri 

a cidade [do Rio de Janeiro]. Tive que 
ler uma quantidade monumental de 
imprensa daquela época. O Rio tinha 
17 jornais diários, cada qual tirando 
quatro ou cinco edições. Tinha ainda 
20 revistas semanais. Comecei a 
descobrir a cidade em volta. Li relatos 
de coisas que aconteciam às quatro 
horas da manhã no Automóvel Clube, na Rua do 
Passeio – onde, há 57 anos, o presidente João Goulart 
fez o discurso que provocou a saída dos militares 
de uma base de Minas Gerais para derrubá-lo –, e o 
Automóvel Clube era importantíssimo. Uma cidade 
onde você podia passar um telegrama ou comprar 
flores às três da manhã. Uma cidade que praticamente 
não dormia. Cassinos clandestinos, ligações políticas 
fora do comum. Não era porque o Rio era a capital 
da República. Era uma capital acostumada a receber 
pessoas que dominavam e lutavam para mudar a  
vida no Brasil. As cidades têm que ter uma vida 
interna, não podem ser cenográficas nem vitrines.  
A cidade precisa de alma e isso leva décadas, séculos.  
E o Rio tinha tudo isso nessa época, por isso era uma 
metrópole. A cidade onde as coisas se decidiam. 

MODERNISTA SEM CARIMBO
Assim como o movimento do teatro, o 

movimento editorial, o movimento livreiro, o 
movimento musical… O Rio já tinha toda uma 
estrutura que envolvia dezenas de milhares de 
pessoas das mais variadas profissões criativas 
e que não eram marginais. Eram criadores 
totalmente inseridos no mercado, não era uma 
ação entre amigos. Eles tinham que batalhar 
para vencer a concorrência. A criação artística 
no Rio dos anos 1920 era uma coisa que se 
confundia com o mercado. O sujeito que 
chegasse de Curitiba, São Paulo, do Amazonas, 
não importa de onde viesse, vinha muito jovem 
e com duas coisas embaixo do braço: uma era 
um livro de poesias inédito, outra uma carta de 

algum figurão da terra deles 
estabelecido no Rio. Imagina 
a quantidade de gente que 
vinha e tinha que seguir esse 
périplo. Pessoas que vinham 
para disputar nesse mercado. 
E aquele livro de poesias era 
rapidamente publicado ou 
abandonado. Enfim, o Rio era 
essa cidade: a única com mais 
de um milhão de habitantes, a 
única com arranha-céu, vários 
prédios com elevador, o que era 
novidade, hotéis com telefone e 
água corrente nos quartos. Uma 
cidade iluminada com lâmpadas 
modernas e que ficava acesa a 

noite inteira. Havia movimento e tinha bonde a 
noite inteira. A última edição do jornal saía às 
nove horas da noite. Era esse tipo de cidade que 
produzia essa efervescência cultural. Nenhuma 
cidade do Brasil tinha isso. Por que essa cidade 
com todo esse contexto de modernidade não 
entrou para a história como sendo a cidade do 
Modernismo? Porque não precisava. Ela já era 
moderna sem manifesto.
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Biscoitos de azar

Jornadas curtas começam com um pé em falso.

Sua estrada para o ostracismo será suave, mas frustrante.

Seja mais irresponsável que um floco de neve durante uma avalanche.

O grande amor da sua vida vai entrar e sair por aquela porta.

Seus números da sorte são 0, 00, 000 e 0000.

Ei, não vai me engolir!

Quão raso é um oceano sem areia?

A impaciência é doce, mas sua semente é amarga.

Logo você será humilhado por alguém que você despreza.

O que achou do nosso Rato à Pequim?

A próxima lua nova trará uma noite desastrosa.

É mais difícil desistir no fim do que no começo.

Tem uma mancha de frango xadrez na sua camisa.

Quão pequeno é o céu visto do fundo de um poço!

Embebido em coronavírus.

Um serial killer em breve entrará em contato com você.

Uma viagem adiada esvaziará a sua vida com amnésias incalculáveis.

As pessoas sentem uma repulsa natural de você.

Um cético é só um pessimista de sucesso.

Não sorria! Coisas chatíssimas podem acontecer se você acreditar. 

Todo mundo neste restaurante gostaria de não ser você.

Desfaça as malas: você está prestes a ficar no mesmo lugar.

Continue não sendo você.

Apresente hoje suas piores ideias a uma plateia hostil e desinteressada.

Um pesadelo que você teve vai acontecer.

Impressionante como você só faz o mal se tiver certeza de que vai levar o crédito.

Há um pequeno ódio em seu passado.

As pessoas vão achar a sua ausência inspiradora.

Traia todos os seus pesadelos de velhice.

Seja mais pessimista: há muitas coisas ainda para deixar de realizar.

Sou só um biscoito, não o Exército da Salvação.

Desculpe pelo cianeto no Chop Suey.

Sempre deixe as coisas pela m
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Seja esperto o bastante para achar
que você é incapaz daquilo que não quer.
Basta uma boa dose de desesperança
(de desconfiança em si mesmo)
e outra de covardia
pra que você alcance
só aquilo que não desejar.
A falta de sorte
ajuda os covardes.
A grama do vizinho sempre parece 
mais seca.
Não há fórmula mágica para o fracasso: ele é
resultado de desleixo, preguiça e de jamais aprender
com os acertos.
Desista. 
Pare por aqui: não há menor chance de você 
tropeçar em algo maravilhoso.
Levante-se sete vezes. E caia oito.
Vá firme rumo à sua falta de metas, pois, 
você sabe, o pensamento destrói,
a falta de desejo repulsa, e a falta de fé pulveriza.
Pense assim: que a descrença que me habita 
seja fraca o bastante para vencer 
o entusiasmo e a alegria que me rondam.
Se você está feliz com alguma coisa, 
não faça nada: você é uma árvore. 
A inação pode dar prazer 
mas conduz, por descaminhos, a algo pior.
Deixe o silêncio da plateia vazia repercutir
sua própria mudez interior.
Não viva só do que não faz sentido. 
Viva do que te faz infeliz.
Tudo o que a realidade precisa para ser sonhada 
é alguém que duvide que ela possa sequer ser sonhada.
A renúncia é o pai do azar.
Imagine uma história batida para sua vida e duvide dela.
Todos recusam o inodoro das flores, mas muitos limpam as suas mãos para destruí-las.
Junto com o fracasso virá uma reputação de ignorante.
O segredo é descuidar do jardim, para que as borboletas
não venham até você.

Versos para destruir seu dia
Há a visão de que a poesia deva melhorar sua vida.  
Acho que as pessoas a confundem com o Exército de Salvação.

John Ashbery

INÉDITOS
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Minta sempre. É o jeito mais fácil de esquecer.
A melhor maneira de superar os momentos de alegria
é focando no que existe de negativo e trágico em sua vida.
Não saia da sua zona de desconforto.
A desistência não é uma corrida longa: 
ela é muitas corridas curtas, uma atrás da outra.
Ânimo nenhum pode ser maior
do que a vontade de ser infeliz e naufragar.
Seja sempre obscuro.
Mas que sua obscuridade não seja motivo
para agradar os outros.
As frases mais feias de amor
são caladas na eloquência de dois olhos fechados.
O fracasso nunca termina.

RODRIGO GARCIA LOPES é poeta, romancista,  
tradutor, compositor, ensaísta e jornalista. Publicou os livros  

de poesia Solarium (1994), Visibilia (1997), Polivox (2002),  
Nômada (2004), Estúdio Realidade (2013), Experiências  

Extraordinárias (2015) e O Enigma das Ondas (Iluminuras, 2020).  
É autor do romance policial O Trovador, finalista  

do Prêmio São Paulo de Literatura de 2015.
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realizaçãoIniciativa apoio coordenação no 
continente americano

Participe e compartilhe nas redes sociais  
#DiaDoDesafio | DíaDelDesafío | ChallengeDay

Saiba mais em 
sescsp.org.br/diadodesafio 
diadodesafio.org.br
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OS EMPREGADOS COM REGISTRO EM CARTEIRA PROFISSIONAL,  OS ESTAGIÁRIOS, OS 
TEMPORÁRIOS, OS DESEMPREGADOS HÁ ATÉ 24 MESES E AS PESSOAS QUE SE APO-
SENTARAM ENQUANTO TRABALHAVAM EM EMPRESAS DO RAMO DO COMÉRCIO DE BENS, 
SERVIÇOS E TURISMO PODEM CREDENCIAR-SE NO SESC.

CREDENCIAL PLENA
• titular
 trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo - documento de 

identidade, CPF, carteira profissional atualizada e assinada que comprove o 
vínculo empregatício e foto 3x4*.

 estagiários do comércio de bens, serviços e turismo - termo de compromisso 
ou carteira de trabalho em que conste o número do CNPJ da empresa, 
documento de identidade, CPF e foto 3x4*.

 temporários do comércio de bens, serviços e turismo - contrato de trabalho ou holerite,  
carteira profissional atualizada, documento de identidade, CPF e foto 3x4*.

 desempregados do comércio de bens, serviços e turismo - documento de identidade, CPF, 
carteira profissional com o último registro comprovando estar desempregado há  
até 24 meses e foto 3x4*.

 aposentados do comércio de bens, serviços e turismo - documento de identidade, CPF,  
carteira profissional que comprove aposentadoria quando trabalhava em empresa do comércio  
de bens, serviços e turismo, além de comprovante do órgão de Previdência Social contendo  
essas informações e foto 3x4*.

 titular falecido - o dependente cujo trabalhador, estagiário, temporário ou aposentado do comércio 
de bens, serviços e turismo é falecido, poderá requerer sua Credencial Plena. Além dos documentos 
citados na lista de titular e dependentes, deverão apresentar também a certidão de óbito.

• dependentes
 cônjuge - documento de identidade, CPF, certidão de casamento, ou de nascimento de filhos 

em comum, ou, ainda, declaração de união estável e foto 3x4*. Para os casos de união estável, 
a certidão deve mencionar os nomes do casal, os números dos documentos de identidade e 
assinatura de ambos.

 filhos, enteados, netos e tutelados (até 21 anos) - certidão de nascimento ou  
documento de identidade, CPF e foto 3x4*. Para os netos, além desses documentos,  
apresentar também documento que comprove o parentesco com o titular.  
E para os tutelados, comprovante de tutela.

 filhos, enteados e netos (entre 22 e 24 anos) - documento de identidade, CPF, foto 3x4* 
e comprovante de matrícula ou pagamento recente de mensalidade em ensino superior, 
profissionalizante, pós-graduação (lato sensu, stricto sensu ou residência médica), preparatório 
para o ensino superior ou educação de jovens e adultos (EJA). 

 pais e padrastos - documento de identidade, CPF e foto 3x4*. Para os padrastos e madrastas, 
é necessário apresentar documento que comprove união com o pai ou mãe do titular.

 avós - documento de identidade, CPF, documento que comprove o parentesco  
com o titular e foto 3x4*.

A INSCRIÇÃO É GRATUITA, VÁLIDA POR ATÉ 2 ANOS EM TODO 
O TERRITÓRIO NACIONAL E PODERÁ SER FEITA PELO TITULAR OU 

DEPENDENTES MAIORES DE 18 ANOS EM QUALQUER UNIDADE DO SESC.

CREDENCIAL ATIVIDADES
 A emissão da Credencial Atividades é gratuita, individual e permite o acesso às atividades, 

desde que haja disponibilidade de vagas, sem estabelecer vínculos associativos. Menores 
de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

• Documento de identidade, CPF e foto 3x4*.

*A foto poderá ser tirada gratuitamente no ato do credenciamento.
Em caso de perda ou extravio da credencial será cobrada 

uma taxa de R$ 20 para a emissão da segunda via. 
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M  ovidas pelo desejo 
de compartilhar 

interpretações e emoções sobre 
uma obra, milhares de pessoas 
decidem participar de um clube 
do livro. Nesse espaço, cada 
um divide suas impressões e 
apreende diversos pontos de 
vista sobre ficções, poesias e 
outros gêneros literários. É 
como se a leitura, esse hábito 
individual e silencioso, se 
expandisse e ganhasse várias 
vozes. Em grupo, os leitores 
observam em um único livro 
diferentes contornos.  
Na pandemia, a mudança  
do formato do encontro 
presencial para o virtual 
manteve a oportunidade de 
experientes, e também de 
curiosos, fazerem parte desse 
clube. Já encontrou o seu?

ALMANAQUE PAULISTANO

CLUBE DE LEITURA 
CASA MÁRIO DE 
ANDRADE

Todo último sábado  
do mês acontece o 
encontro do Clube de 
Leitura Casa Mário de 
Andrade, o primeiro 
totalmente voltado à 
literatura de cordel na 
cidade de São Paulo. 
Nele os participantes 
têm a oportunidade 
de conhecer o 
movimento de cordelistas que atuam na difusão desse gênero literário. 
Mediados pela educadora e idealizadora do clube, Lucineide Vieira, os 
encontros são feitos por meio de uma plataforma online e são gratuitos. 
A cada encontro, o autor convidado faz uma breve apresentação de sua 
trajetória, seguida da leitura de um de seus cordéis. Para maio,  
foi escolhido o livro As Mulheres de Gonzaga – Presença Feminina  
na Vida e Obra do Rei do Baião, da cordelista e contadora  
de histórias Susana Morais. Interessados em participar precisam se 
inscrever previamente. Saiba mais: casamariodeandrade.org.br/programacao-

clube-de-leitura-casa-mrio-de-andrade-iii-357.

CLUBE DO AUDIOLIVRO 
Voltado a crianças e adolescentes entre 11 e 14 anos, o Clube do Audiolivro 

propõe aos jovens leitores uma discussão sobre determinada obra, escolhida 
mensalmente, com mediação da equipe da Biblioteca de São Paulo. Em abril, 
foi a vez de os participantes compartilharem suas impressões sobre uma 
edição adaptada para o público infantojuvenil de Frankenstein, de Mary 
Shelley. A atividade, realizada pela Biblioteca de São Paulo em parceria com 
a plataforma de livros digitais TocaLivros, acontece mensalmente e requer 
inscrição prévia. Os participantes precisam ser sócios da biblioteca para 
ouvir a obra e participar do clube. O cadastro pode ser feito na página 
da biblioteca. Todos os inscritos recebem instruções de como realizar 
o empréstimo do audiolivro gratuitamente. Saiba mais: https://bsp.org.

br/2021/03/29/2704-clube-do-audiolivro-online-com-equipe-bsp/.

http://casamariodeandrade.org.br/programacao-clube-de-leitura-casa-mrio-de-andrade-iii-357
http://casamariodeandrade.org.br/programacao-clube-de-leitura-casa-mrio-de-andrade-iii-357
https://bsp.org.br/2021/03/29/2704-clube-do-audiolivro-online-com-equipe-bsp/
https://bsp.org.br/2021/03/29/2704-clube-do-audiolivro-online-com-equipe-bsp/


79

Cl
ub

e 
de

 L
ei

tu
ra

 6
.0

 n
a 

IL
PI

 V
ila

 V
ice

nt
in

a 
de

 A
ra

ra
qu

ar
a 

(S
P)

 | 
Di

vu
lg

aç
ão

Re
pr

od
uç

ão

CLUBE DE LEITURA VÁ LER UM LIVRO
Na pandemia, a professora Patty Leite, criadora do canal Vá Ler um Livro no YouTube, com mais de 190 mil 

inscritos, criou o Clube de Leitura Vá Ler um Livro. Nele, ela mistura as duas vertentes de conteúdos literários 
que comenta e compartilha no canal: livros educacionais e livros de entretenimento, ou seja, a leitura como 
prazer durante o momento de lazer. O clube ainda troca reflexões por meio de um aplicativo de mensagens, por 
onde votam nas próximas leituras a serem compartilhadas. São leitores cuja faixa etária vai de 15 a 50 anos. Entre 
as obras lidas e discutidas em conjunto numa plataforma de videochamada, Macunaíma, de Mário de Andrade 
(1893-1945), foi tema de sete encontros virtuais. Saiba mais: https://www.youtube.com/channel/UCS5a1_ESDuZm8pCZIbavNmQ. 

CLUBE DE LEITURA 6.0
Com o objetivo de propiciar aos 

idosos e idosas um momento de escuta 
e de fala, o Clube de Leitura 6.0, que 
acontecia de maneira presencial, se 
adaptou ao ambiente virtual para 
atender os participantes de 26 cidades 
do estado de São Paulo e já reúne mais 
de 1.100 pessoas. A iniciativa, parceria 
entre a Secretaria de Desenvolvimento 
Social do Estado de São Paulo e a 
Fundação Observatório do Livro, é 
voltada para pessoas com 60 anos 
ou mais, residentes em São Paulo. 
Ao se inscreverem, os participantes 
têm acesso a uma biblioteca virtual 
com mais de 30 mil e-books. Os 
encontros online do grupo ocorrem 
semanalmente, portanto é necessário 
que os membros façam a leitura do 
livro digital previamente. Divididos 
em diferentes grupos, cada clube 
tem uma mediadora de leitura 
especializada, que organiza e conduz 
toda a atividade. Saiba mais: https://

observatoriodolivro.org.br/inscricao-clube-60.

https://observatoriodolivro.org.br/inscricao-clube-60
https://observatoriodolivro.org.br/inscricao-clube-60
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Quando o mundo entrou neste estado pandêmico, 
tudo parou e tudo precisou ser (re)inventado. 
Trabalhar a dança neste contexto do ambiente 
virtual mediado pelo audiovisual não pareceu ser 
uma dificuldade. Durante as longas conversas com 
artistas para construir a programação do projeto 
#EmCasaComSesc, nunca questionamos se isso 
seria dança ou não. Partimos do princípio de que 
era dança. O audiovisual e o virtual não nos eram 
desconhecidos. Os desafios eram outros. Surgiu 
uma preocupação com o dançar em casa, na sala, 
no quarto. Será que o corpo dançante cabe na casa? 
Mas, dançar em casa também não era exatamente 
novidade. Para dar um exemplo, a artista Cláudia 
Müller, com o trabalho Dança Contemporânea 
em Domicílio3 (2005), entregou dança para muitas 
pessoas em diferentes locais, inclusive casas. 

A questão fundamental que se colocou foi: 
como construir o encontro entre público e artista? 
Daí, vieram outras. Como fazer uma experiência 
diferente da videodança, que se sabe gravada e 
editada? Como trazer a corporeidade palpável 
que o presencial proporciona? Como partilhar o 
“tempo real” simultaneamente? O artista dança, a 
câmera dança e eu assisto no exato momento em 
que acontece? E os delays? Os comentários nos 
chats e os emoticons são suficientes para dar  
a ideia do estar junto? E se a conexão cair? Agora,  
a dança também busca formas de estar presente. 
Artistas presentes. Públicos presentes. 

TALITA REBIZZI é graduada em Cinema pela Universidade 
Anhembi Morumbi, curadora e assistente para Dança na 

Gerência de Ação Cultural do Sesc São Paulo.

E 

u não saberia precisar quando foi meu primeiro contato 
com a dança, além das atividades escolares na infância. 

Considero “primeiro contato” as experiências que me 
marcaram. Elas aconteceram por meio do audiovisual,  
esse grande guarda-chuva onde colocamos os experimentos 
com imagens em movimento e som.

A primeira foi na faculdade (sou formada em Cinema)  
com os filmes do período do cinema silencioso. Danse Serpentine 
(1897), dos Irmãos Lumière, registrava uma coreografia de 
Loïe Fuller, pioneira da dança moderna. Entr’acte1 (1924), 
de René Clair, tinha uma sequência marcante onde uma 
bailarina dançava sobre uma superfície transparente e a 
câmera filmava de baixo para cima. A segunda experiência 
aconteceu durante uma oficina de videodança ministrada 
pelo multiartista belga Thierry De Mey, dentro do Festival 
Dança em Foco 2010. Por meio do vídeo, mergulhamos no 

universo de Pina Bausch (1940-2009) 
e Anne Teresa De Keersmaeker, ícones 
da dança contemporânea.

A linguagem audiovisual não é 
estranha para, a dança e vice-versa. 
Pode-se dizer que uma influencia a 
gramática da outra: a corporalidade na 
atuação, as técnicas de suspensão do 
tempo, entre outras coisas2. Esse duo 
vem desde os primórdios do cinema, 
passa pela obra da cineasta norte- 
-americana Maya Deren (1917-1961), 
que fez a câmera dançar pela primeira 
vez, segue pelas inúmeras experiências 
dos filmes musicais, chega aos 
videoclipes e à videodança em si,  
que se estabeleceu com sua própria 
poética e estética.

P.S. TALITA REBIZZI

Corpo 
sobre tela, 
tela sobre corpo

1 O filme foi feito para ser 
exibido no intervalo do balé 
dadaísta Relâche, de Jean 
Börlin e Francis Picabia.

2 CASTRO, Maria João. 
Dança e Cinema: O pas-
de-deux das duas artes do 
movimento do século XX. 
Disponível em: https://bityli.
com/MariaJoaoCastro.  
Acesso em: 6 abr. 2021.

 FEITOSA, Charles. Traduções 
do corpo na dança e no 
cinema. Disponível em: 
https://cutt.ly/kcH4qvB.  
Acesso em: 6 abr. 2021.

3 https://www.
claudiamuller.com/danca-
contemporanea-em-
domicilio-2005/
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https://www.youtube.com/watch?v=ypR2jFDh50w
https://www.imdb.com/year/1897/?ref_=tt_ov_inf
https://vimeo.com/359677374
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A2che_(ballet)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_B%C3%B6rlin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_B%C3%B6rlin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Picabia
https://bityli.com/MariaJoaoCastro
https://bityli.com/MariaJoaoCastro
https://cutt.ly/kcH4qvB
https://www.claudiamuller.com/danca-contemporanea-em-domicilio-2005/
https://www.claudiamuller.com/danca-contemporanea-em-domicilio-2005/
https://www.claudiamuller.com/danca-contemporanea-em-domicilio-2005/
https://www.claudiamuller.com/danca-contemporanea-em-domicilio-2005/
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