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PALAVRA DA SECRETÁRIA
TEREZA PORTO

C

om esta 8.ª ediem breve, numerosos
ção, comemoraoutros: a impressão
mos o segundo
da quinta à décima
ano de Educação em
edição da revista
linha, fruto do traconcretizará o sobalho cooperativo de
nho dos editores e de
alguns servidores da
centenas de leitores
Secretaria de Estado
cujos insistentes pede Educação e de mais
didos recebemos dade uma centena de coqui e do exterior.
laboradores externos.
Prosseguindo
Graças a esta ação
na proposta de fovoluntária e graciosa,
calizar os povos que
a revista cresceu quamais
contribuíram
litativa e quantitativapara nossa formação
Balcão do coro (mármore). Luca della Robbia.1433-39.
mente. Agora, ela gaétnica e cultural, este
Museo dell’Opera del Duomo, Florença
nha novos e represennúmero é dedicado
tativos colaboradores
aos italianos, cuja
permanentes – os membros do Conselho Editorial,
descendência no Brasil alcança um em cada seis ou
aos quais consignamos sinceros agradecimentos por
sete habitantes, ou seja, mais de vinte milhões de
assim nos prestigiarem.
patrícios que ocupam prioritariamente o Sul e o SuA revista tem coberto grandes lacunas do codeste do país.
nhecimento ao publicar informações até então resGraças à variedade e respeitabilidade dos autritas a pequeno número de especialistas, o que potores, torna-se impossível destacar alguns artigos e
tencializa o trabalho dos que estão na vanguarda da
autores sem sermos injustos com os outros. Neste
ação da SEEDUC – seus professores. Por inúmeras
caso, elegemos um para representar os demais e remanifestações, sabemos que eles utilizam as matéceber nossa reconhecida homenagem: o jornalista
rias publicadas como instrumento de ensino-aprene escritor Cícero Sandroni, de origem italiana, Predizado, sobretudo agora que já dispõem do equipasidente da Academia Brasileira de Letras que, pamento adequado a este fim – os milhares de laptops
ralelizando literaturas, estabelece felizes Relações
que distribuímos na atual gestão.
entre a literatura italiana e a brasileira, por elas
O meio e o instrumental eletrônicos têm
revelando quão fraternalmente os povos italiano e
permitido que o conhecimento veiculado pela Edubrasileiro se entrelaçam.
cação em linha ultrapasse seu público-alvo – o
A leitura da revista revelará a riqueza aqui
professor – e alcance todos aqueles que acessam
reunida.
a internet no Brasil ou fora dele, como constatam
nossos controles de acesso aos arquivos. Agora,
TEREZA PORTO
ao contingente de leitores eletrônicos somar-se-ão,
Secretária de Estado de Educação do Rio de Janeiro
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C

EDITORIAL

om esta 8.ª edição completamos o segundo ano de
o homem e a natureza – o Renascimento – com epicentro
“circulação” de nossa revista. No período, colaboraitaliano em Florença e, depois, em Roma. Nessa retomaram conosco 130 diferentes autores em 244 matéda, a reafirmação da autonomia do intelecto e sua caparias, ocupando 402 páginas. Para isto, trocamos quase 5
cidade criativa, e o grande protagonista – o homem. Daí,
mil mensagens eletrônicas. Foi uma bela e agradável viaa busca contínua da perfeição e do conhecimento em
gem pelo tempo e espaço na cultura brasileira, constituícada campo do saber. Contrapondo-se às ideologias meda pelas matrizes indígena, lusa e africana, e enriquecida
dievais, calcadas na fé e nos dogmas da Igreja, a nova
pelas que se incorporaram paulatinamente à nossa, num
mentalidade se inspira na natureza, sentida como realimosaico de formas, cores, histórias, tradições, visões didade verdadeira e última das coisas, movendo artistas e
versas de mundo e de cultura.
pensadores à sua observação atenta e indagadora. A naParticularmente rica foi a experiência para nós,
tureza e o homem que a domina, centros da atenção. Na
editores, que ganhamos muito ao percorrer desconhecicentralidade adquirida pelo homem, a cidade, tornada
das veredas do chão tornado comum a tantas origens: coessencial para o seu bem-estar, por isso a preocupação
municamo-nos com pessoas
urbanística do período.
interessantíssimas, descoAssim, Leonardo da Vinci
brimos sua boa vontade em
– pintor, arquiteto, macompartilhar conhecimentemático e cientista – é
tos, percebemos a receptivifigura exponencial e simdade dos leitores daqui e do
bólica. De outra parte,
exterior. Acertamos na iniintenso comércio Orienciativa! Agora, instituímos
te-Ocidente se estabeleum raro e ilustre Conselho
ce, e não só de mercadoEditorial, enriquecendo a
rias exóticas: há troca de
revista ainda mais.
ideias e arte, há transmissão do conhecimento
Neste número, apreárabe sobre astronomia,
ciamos o valioso aporte itafilosofia e medicina. A
liano à cultura pátria, pela
esse complexo impacto
palavra de 22 autores conde transações associa-se
vidados, que nos puseram
em contato com a ousadia
o Renascimento.
de exploradores, guerreiros e
Antecipando - o,
imigrantes oriundi; o pensamas de forma diversa,
mento de inventores, astrôilustra esta página uma
nomos, escritores e poetas;
escolha nada aleatória:
a arte de músicos, desea figura de Francisco de
nhistas, pintores, arquiteAssis (1182-1226), na
tos, escultores, gravadores,
arte de Giotto. Sobre eles,
teatrólogos, cineastas. E...
reveladoras palavras do
o traço do mais carioca dos
poeta Ivan Junqueira, reitalianos, o jornalista e cari- Francisco dá seu manto a um pobre. Giotto, afresco da centemente, na ABL: pela
primeira Renascença italiana, séc. XIII, Basílica Superior negação do próprio ser, o
caturista Lan.
de São Francisco, Assis
Tão vasto universo,
santo promove a revoluimpossível abarcá-lo por inção espiritual que constiteiro. Apenas essa constelação de estrelas-guia à leitura e
tui uma cunha medieval da primeira Renascença, e pela
descoberta do precioso legado. Da língua (sua musicalidapremonição que se teve dessa revolução, há o entendide deixa em dúvida se língua, se música, e não por acaso
mento da arte de Giotto (...). Lembra-nos também que
a ópera nasce florentina), à literatura de clássicos e moo ensaísta Luigi Russo já apontara Francisco de Assis
dernos – Dante, Vico, Tasso, Boccaccio, Marinetti, Eco, Bucomo primeiro homem da Renascença, anulando as tezzati, Pavese... – ecos, aqui chegados, em Machado, Drumses antitéticas que opunham a luz do Renascimento à
mond, Rosa, Zélia Gattai, Juó Bananére e tantos outros.
treva da Idade Média, e exercendo papel fundamental
Por esse fio, um recorte. Os séculos XIX-XX trounos próprios alicerces da modernidade.
xeram enorme influxo de italianos ao Brasil, e com eles
Por fim, na análise sobre Argan, enuncia Bony
sua cultura (valores, aspirações, modos de ver e de viBraga: “A arte constrói a civilização e a cidade, o espaver, relações intra e extragrupo, e muito mais). Deles inço onde os homens se reconhecem como portadores de
corporamos influências diretas; as indiretas, românicas,
uma cultura, revelando a sua extensão existencial”. Em
nos foram legadas pelos antepassados ibéricos. Tais resíntese, este é o ponto: por sua bagagem, entranhada
lacionamentos estão enraizados no cotidiano – na línna nossa, a cultura italiana marca-nos profundamente
gua, na alimentação, nas artes plásticas e cênicas, na
a forma de ser, sentir e viver.
música, no cinema, no humor.
HELENICE VALIAS & JOHN WESLEY FREIRE
Outro recorte, distante, mas fundador. Este relatiEditores
vo ao séc. XV, em que emerge um novo modo de conceber
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A música e o ensino da língua italiana

E

ncantadora,
o aluno, ao mesmo
bonita, sedutotempo, ouve, lê e
ra, romântica,
recompõe. E o ato
melodiosa, musical...
de cantar, sozinho
A língua italiana cosou em grupo, além
tuma ser associada
de dar-lhe imenso
facilmente a esses
prazer, promove
adjetivos, o que, à
o exercício da exprimeira vista, podepressão oral.
ria ser considerado
A variedade
um simples clichê.
de temas apresenAquele que está intados nas letras
cumbido de ensinar
das canções poessa língua no Brapulares
italiasil tem, no entanto,
nas abre muitas
nesses mesmos adpossibilidades
ROSANE BARDANACHVILI
jetivos, elementos
de abordagem. O
preciosos que podem
fato de predomiser utilizados em favor de sua tarefa. O Belpaese e seu
narem o amor e o romantismo, longe de limitar o proidioma ocupam lugar especial no imaginário dos brasicesso de aprendizagem, o estimula muito! Há várias
leiros, que, quase invariavelmente, guardam predisposiformas de se falar de amor e de se sofrer por amor!
ção para conhecê-los melhor – um certo gostar a priori.
As verdadeiras poesias que são as letras de Fabrizio
Alimentar essa empatia, buscando formas menos trade Andrè; a abordagem inteligente e sempre coloquial
dicionais de ensinar a língua, é um excelente caminho
de Jovanotti; canções marcadas pela simplicidade e
para obter sucesso na empreitada.
delicadeza como as eternas Io che amo solo te, de SerTodo professor sabe que estímulo e motivação
gio Endrigo, e Al di là, com letra de Giulio Mogol; as
são fundamentais na construção do conhecimento em
histórias de casal contadas – passo a passo quase
qualquer disciplina. A música, nesse sentido, é forte
como um roteiro de filme – por Lucio Dalla em Anna
aliada didática, pois além de tornar o aprendizado lúdie Marco e Stella di mare; a versão de Sergio Bardotti
co, é capaz de manter acesa a dimensão afetiva que está
para a Rita de Chico Buarque ou o divertido jogo de
na base do interesse que se flagra no Brasil pela língua
sedução na famosa Parole, parole gravada por Mina e
italiana. Mesmo aqueles que buscam aprender a língua
Alberto Lupo são apenas alguns exemplos da diversipor motivos práticos, levados, por exemplo, por exigêndade de estilos disponíveis para serem trabalhados.
cias profissionais, são fisgados por esse filão.
Alguns textos se prestam a um curso para
Não se trata, aqui, de utilizar a música como
iniciantes, outros, pela sua complexidade textual e
elemento ilustrativo ou simples material de apoio a
gramatical, devem ser utilizados nos grupos de nível
métodos tradicionais. Os textos das canções devem
avançado. Reconhecer em cada conteúdo as suas posser a essência do processo de ensino/aprendizagem
sibilidades é um dos segredos para envolver o aluno
pela música. Parte-se dos textos para se chegar à línna medida correta – com novidades suficientes e grau
gua. Além de prazerosa, a proposta aproxima o aluno
de dificuldade controlado para estimulá-lo sempre.
da complexa estrutura da língua italiana, levando-o
Desta forma, o encontro entre língua e música será
a compreender e empregar com desenvoltura os eleharmônico e profícuo.
mentos que a compõem.
Ao ouvir as canções interpretadas por diferentes
ROSANE BARDANACHVILI
cantores, o aluno exercita sua capacidade de compreenMestre em História/ PUC-Rio e pós-graduada em Língua
são oral e se familiariza com diversas pronúncias. Sua
Italiana/ UERJ
Idealizadora do método Apprendi Cantando! – Italiano
identificação com a música motiva-o, em um passo sepela música
guinte, a passar para o papel as palavras e os elementos
gramaticais que foi capaz de identificar no texto, exerciwww.apprendicantando.com.br
tando, assim, a expressão escrita. A música é um texto que
apprendicantando@apprendicantando.com.br
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Diferente do que aprendi na escola
PAULO COELHO

L

i recentemente um ensaio escrito em 1942 por
Stefan Zweig, escritor austríaco de origem judaica
que se refugiou no Brasil durante a Segunda
Guerra Mundial: “Américo”. Neste pequeno livro, Zweig
parte de uma pergunta muito simples, que aprendemos
a responder no colégio: por que o continente onde nasci
chama-se América?
Nossos professores nos ensinaram que tudo se
deve a uma carta de Américo Vespúcio. Mas a coisa
se complica quando se tenta entender a importância
de Vespúcio nessa história: uma carta, por mais bem
elaborada que seja, não justifica semelhante honra.
Pela lógica, o continente deveria chamar-se Colômbia,
já que todos sabemos que fora descoberto (ou melhor,
redescoberto, porque vikings e fenícios haviam andado
por aqui antes) pelo genovês Cristóvão Colombo, com
dinheiro fornecido pelos soberanos espanhóis.
Ao tentar entender por que as coisas se
passaram dessa maneira, Zweig vai se dando conta de
uma enorme teia de mal-entendidos, que permitiram
a imortalidade a Américo Vespúcio.
O que ocorreu, exatamente? Vespúcio fez três
viagens ao novo continente, entre 1499 e 1502,
e em cada uma delas escreveu algo a respeito de
suas experiências. Entretanto, uma dessas cartas,
intitulada “Novo Mundo” foi um dos maiores bestsellers de sua época.
A recém-nascida imprensa com tipologia
móvel encarregou-se de divulgar as novidades para
toda a Europa (livre de direitos autorais, diga-se de
passagem). E geógrafos da cidadezinha de Saint Dié,
na França, pela primeira vez desenharam a costa
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deste novo mundo com o nome de América, usando o
nome do autor da carta como o possível descobridor
do novo continente.
Numa Europa feudal, que havia saído derrotada
das Cruzadas, a promessa de um Novo Mundo teve o
efeito de uma bomba: um milagre, uma chance dada
às pessoas de voltar a sonhar, de voltar seus olhos ao
sol poente e saber que o mundo reservava um tesouro,
além das águas, para aqueles que tivessem coragem de
superar os seus próprios limites.
A imortalidade de Américo Vespúcio, por ser
uma das maiores consagrações jamais recebidas por
um homem na história da Humanidade, teve também
seu lado obscuro. Como era de se esperar – uma vez
o novo continente batizado –, pessoas começaram a
propagar que Vespúcio havia “roubado” a glória de
Colombo. Ele não passava de um charlatão, que tinha
conscientemente propagado uma mentira. Abria-se,
assim, uma espécie de duelo acadêmico entre Colombo
e Vespúcio, que duraria dois séculos. Vespúcio
passava de “descobridor” a “vilão”, até que em torno
de 1700 foram descobertas cartas trocadas entre ele
e Colombo, completamente alheios à polêmica criada
por outros.
Lendo o texto de Zweig, imagino: quantas vezes
somos arrastados a situações que não procuramos, que
terminam impossíveis de controlar, sendo esclarecidas
apenas depois de já não estarmos mais aqui?

PAULO COELHO

Escritor
Membro da Academia Brasileira de Letras

ENCONTROS COM A LITERATURA

Relações entre a
literatura italiana
e a brasileira
CÍCERO SANDRONI
Nel mezzo del cammino c’era un sasso
C’era um sasso nel mezzo dei cammino
C’era um sasso
nel mezzo del cammino c’era un sasso

E

stes são os quatro primeiros versos do poema
de Carlos Drummond de Andrade “Uma Pedra
no Meio do Caminho”, em tradução de Ruggero
Jacobbi, publicada em Lirici Brasiliani dal Modernismo
ad Oggi. Pergunto se, lendo o poema na tradução italiana, a memória não nos conduz aos mistérios de outro
poeta, o florentino altíssimo, perdido numa selva escura “nel mezzo del cammin di nostra vita...”.
Em depoimento a Arnaldo Saraiva, o poeta
itabirano afirmou que, quando escreveu o poema da
pedra, não havia lido
a Divina Comédia. Admitiu, no entanto, que
sendo o verso de Dante tão popularizado e
glosado pela literatura ocidental, “é lícito
admitir que deixara
eco em seu poema”.
O poema drummondiano aparece em
1930. Exposto à crítica,
o poeta viu-se condenado por uns poucos,
pelo vanguardismo da
construção, e exaltado
pelo mesmo motivo.
A incompreensão de
alguns chegou à insensatez de considerar
no primeiro momento, Uma Pedra plágio do primeiro verso da Comédia;
hoje, a crítica considera aquele poema uma das pedras de toque da poesia brasileira contemporânea.
Mas é importante ressaltar o fato de Drummond não

Dante, no Inferno, encontra as três feras e Virgílio: manuscrito
da Comédia, séc. XIV, Bibl. Laurenziana, Florença, em que se
lê o verso “nel mezzo del cammin di nostra vita...”

ter lido Dante antes de escrever Uma Pedra.
Acredito, com o próprio Drummond, na influência difusa do verso do florentino que,
“thing of beauty” seminal, permanece latente no inconsciente coletivo através de uma
tradução oral, que em Minas se cultiva com
seriedade e amor. Os mineiros de todas as gerações leram Dante intensamente; não é por
coincidência que a melhor tradução brasileira da Comédia vem de Minas, do professor
Cristiano Martins.
E não só os mineiros. E não só Alighieri.
Se Dante é presença permanente e constante
na poesia brasileira, de Gonçalves Dias a Jorge de Lima, dos árcades aos concretos e neoconcretos, outros italianos estão presentes
em páginas imorredouras de artistas brasileiros. Em Recordação, poema de grande força lírica, apaixonada e triste, Gonçalves Dias
presta sua homenagem ao florentino:“Nessun
maggior dolore...”. Em Desejo, o poeta maranhense louva-se em Metastásio. “E poi morir”: “Ah,
que não morra sem provar ao menos/Sequer por um
instante nesta vida/Amor igual ao meu”. Ao escrever
Quadras da Minha Vida vai buscar inspiração em
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ninguém falou em Vico. E alegrou-me essa promissoFóscolo: “Sol chi
ra menção, de futuros rastreamentos seus, viqueanos.
non lascia ereditá
Porque Vico é um gênio, acho, é enorme”. A conversa
d’affetti/Poca giosobre Vico não prosseguiu: fica o tema, para os espeia ha dell’urna”.
cialistas. Vico e Rosa, um desafio exemplar.
Petrarca e CesarotA literatura brasileira recebe influências de toti também estão
das as áreas de cultura italiana: se os jovens e as
presentes na obra
crianças se entusiasmam, se instruem e se divertem
de Gonçalves Dias.
com as narrativas de Marco Polo e os contos de ColloEnfim, estudar a indi, os críticos da estatura de um Tristão de Ataíde e
fluência italiana na
de um Álvaro Lins se debruçam sobre as obras de
poesia brasileira é
Benedetto Croce. Os cientistas políticos analisam
matéria para longo
Maquiavel e Gramsci. Petrarca e Boccaccio deixaram
ensaio.
suas marcas na poesia brasileira. Seria longo examiNessa relanar aqui a poderosa atração que exerceram sobre os
ção que se atrai e
poetas brasileiros Torquato Tasso, Giambattista Maàs vezes é ambírino, Crescimbeni e sua Arcádia, e o vigoroso Tommagua e contraditória
so Campanella, sempre em oposição ao poder, persehá
de
tudo.
Veja-se
Relevo em mármore do túmulo de Dante.
guido pelo Santo Ofício.
a
carta
de
José
de
Pietro Lombardo, 1483, Ravena
Mário de Andrade nota sobre Última Jornada,
Alencar a Machado
de Machado de Assis:
de Assis, entregando-lhe o destino literário de CasO que teria levado Machado de Assis a criar
tro Alves: “Seja o Virgilio do jovem Dante, conduza-o
esta isolada obra-prima? Quem o teria inspirado?...
pelos ínvios caminhos por onde se vai à decepção, à
A mim, tenho como certo que foi Dante, no episódio
indiferença e finalmente à glória, que são os três círde Paolo e Francesca. Que Machado de Assis conheculos máximos da Divina Comédia do talento”. Pleno
cia a Divina Comédia não tem dúvida. Pelo menos
Segundo Império, mesmo período em
do Inferno tinha mesmo estudo muique a Coroa traz para o Brasil os funto particular, pois lhe traduziu um
dadores da Colonia Cecilia, experiência
dos cantos mais estranhos, o em que
de ampla repercussão social no Paraná
vem aquela pérfida fusão de homens
e serpentes. É difícil imaginar a razão
e São Paulo e que se reflete mais tarde
que teria levado o poeta a escolher
no movimento anarquista brasileiro, esjustamente esse canto XXV pra trapecialmente na imprensa anarco-sindiduzir. Talvez já aquela mesma ironia,
calista de São Paulo do início do século
aquela mesma falta de generosidade
XX. Veja-se também a correspondência
da sua concepção crítica da vida e dos
de D. Pedro II com Manzoni.
homens. Essa pérfida invenção de hoJoão Ribeiro estuda exaustivamens-serpentes talvez não fosse desamente a poesia latina e a italiana, anagradável, talvez não fosse exatamente
lisa sua repercussão no Brasil e conclui
“o inferno” para o humorista frio. Na
que os versos de Magalhães Azeredo
Última Jornada há reminiscências pe“têm a mesma pompa, sonoridade e
quenas e, reconheço discutíveis, do
Canto V do Inferno... Este começa, por
beleza dos de Carducci”. Ronald de Carexemplo, com o verso:
valho compara Agripino Grieco a Leon Guimarães Rosa (1908-67)
Batista Alberti e Silvio Romero estuda
Cosí discesi dal cerchio primaio
com entusiasmo a obra de Francesco
e Machado de Assis começa o seu:
de Sanctis. Mas muito antes deles um
E ela se foi nesse clarão primeiro.
jesuíta italiano deixou sua marca no
Pura coincidência talvez. Mas
país: André João Andreoni, o Antonil.
outras coincidências ou reminiscências
Na correspondência entre Guiprováveis aparecem. A imagem “Como
marães Rosa e o seu tradutor para o
um tronco do mato que desaba, tudo
italiano Edoardo Bizzarri, onde o leicaiu”, tanto mais que entra brusca no
tor encontrará farta explicação sobre a
contexto machadiano, sem nenhum
obra rosiana, lê-se carta de 3/12/63, na
preparo, sem nenhuma concatenação
qual Bizzarri pergunta: “Em antecipanecessária de idéias. E Machado de
ção, só uma perguntinha, meio maldoAssis insiste no movimento lento e
sereno do seu par nos ares. Também
sa: alguém, que v. soube falou em Vico
Dante, que pusera os seus castigados
a respeito de ‘O Recado do Morro’?” Só
no dia 19/12, Rosa responde: “Não, Giambattista Vico (1668-1744) num ventarrão de tempestade (“La bu-
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fera infernal che mai non resta, (...) Voltando, e percotendo li molesta”) instintivamente
se apieda e apieda o vento, ao virem Paolo e
Francesca: E paion si al vento esser leggieri.
Não tem dúvida, porém, que estes elementos
seriam por si insuficientes para dar o Canto
V como base inspiradora da Última Jornada,
mas outros intervêm, tanto na forma como na
ideação, que me parecem decisórios.

Um dos trabalhos mais interessantes
sobre as relações culturais entre o Brasil e a
Itália é do saudoso Mário Carelli, Carcamanos e Comendadores. Ali se encontra não só
uma análise sociológica e econômica do contexto histórico em que se realiza a integração dessas culturas, mas também aspectos
inéditos das obras de Juó Bananére, o criador
de uma nova língua, misto de italiano com o
português, que por si só mereceria um estudo à parte.
Não poderia deixar de fazer uma referência especial aos personagens italianos de narrativas brasileiras. Há um livro excelente sobre o assunto, de Giorgio Marotti, professor italiano estudioso de literatura
brasileira infelizmente falecido prematuramente e
que nos deu contribuições a exemplo de um estudo
sobre o negro na literatura brasileira e outro sobre
Os Sertões, de Euclides da Cunha. O estudo de Marotti
abrange O Cortiço, de Aluízio Azevedo, A Viagem Ma-

Torquato Tasso (1544-95). A. Allori, Galleria degli
Uffizi, Florença. In Zonta, G. Sttoria della Letteratura
Italiana III

Benenedetto Croce (1866-1952) entre amigos

ravilhosa, de Graça Aranha, as Novelas Paulistanas
de Alcântara Machado, Giovannina, de Affonso Celso,
Os Borrachos, de Silva Guimarães, O Estrangeiro, de
Plínio Salgado, Karina, de Virginia Tamanini, Sol sobre
as palmeiras, de Paschoal Carlos Magno, O Cavalo que
bebia cerveja, de Guimarães Rosa, O Tempo e o Vento,
de Erico Veríssimo, as obras de Jorge Amado Suor, Jubiabá, Os Subterrâneos da Liberdade, Seara Vermelha,
Bahia de Todos os Santos, Os Pastores da Noite, Dona
Flor e Seus Dois Maridos, Tenda dos Milagres e Tereza
Batista Cansada de Guerra.
A excepcional colaboração dada por Luciana
Stegnano Picchio à inter-relação entre as literaturas
italiana e brasileira ainda não foi suficientemente
avaliada no Brasil. Esta erudita que conhecia tudo
sobre a obra dos principais escritores brasileiros e
devotou-se com aplicação exemplar à exegese da
obra de Murilo Mendes, realizou um trabalho fundador, fruto de sua dedicação, persistência e talento. Destaco sua última obra, História da Literatura
Brasileira, hoje o melhor livro sobre o assunto publicado na Itália.
Começamos com Dante, terminamos com Tasso,
nas palavras de Zélia Gattai, no seu maravilhoso livro
Anarquistas, Graças a Deus. Quando criança ela lia, às
escondidas, as obras dos poetas italianos em edições
que sua mãe escondia no guarda-roupa. E o verso que
mais a encantava era exatamente o célebre “Perduto é
tutto il tempo che in amore non si spende”.
É este verso que deixo como última palavra de
uma pequena nota – a exigir estudo muito mais profundo – sobre duas literaturas, que tanto amor despertam aqui e lá.

CÍCERO SANDRONI

Jornalista e escritor
Presidente da Academia Brasileira de Letras
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José Garibaldi e a
república da infância*

CARLOS NEJAR

Garibaldi, duas pátrias

não te bastam? Quantas
mais, arquejaste no amor
de Anita, no amor das batalhas
e no escorrido sangue
de tua nau no pampa,
entre os peregrinos
guerreiros combatendo
sob a república da infância.
E o que te embarca
é a inquietude, a arca
dos mitos, o povo que, liberto,
não te ignora. E ser
a multidão num fôlego,
a multidão de almas subjugadas
que saltam para fora
de teu nome.
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E o nome não importa
junto ao fogo, as cinzas
das pelejas, o transtorno
de mudar, ir mudando,
como se países tropeçassem
nas botas de teu sonho.
E o sonho não tem pressa
e nem conhece ainda
onde o vento começa
e onde termina o homem.

CARLOS NEJAR

Poeta, ficcionista, crítico e tradutor
Membro da Academia Brasileira de Letras e da
Academia Brasileira de Filosofia
* In Os viventes. Ed. Record
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CEM ANOS DO
MANIFESTO
FUTURISTA

Filippo Tommaso Marinetti

CECILIA COSTA

D

e 20 de fevereiro a 16 de maio deste ano, Roma
comemorou com um monumental evento, denominado Futuroma, os cem anos da publicação
do Manifesto Futurista de Marinetti, no jornal francês Le
Figaro. Durante praticamente quatro meses, portanto, a
capital da Itália foi varrida por um furacão artístico, composto por exposições de pintura, peças de teatro, happenings, apresentações de música eletrônica, jazz e dança,
conferências, leituras de textos e gigantescas mostras
virtuais. Além de serem exibidas em museus e outras
instituições culturais, as instalações visuais e sonoras
foram para as ruas, tendo ocupado o livre espaço das praças, visando a relembrar ao mundo o radical movimento
de vanguarda do início do século XX, que tanta influência exerceu sobre a arte moderna de inúmeros países da
Europa e das Américas, entre eles o Brasil.
Ao todo, chegaram a 45 as manifestações artísticas em Roma, dentro do imenso e multifacetado projeto
que começou a ser concebido em 2007, e contou, no caso
da megaexposição de quadros, arte gráfica e esculturas
exibida na Scuderie del Quirinale, com a colaboração do
Centre Georges Pompidou, de Paris, e da Tate Gallery, em
Londres. Simultaneamente, o público amante de livros
e alfarrábios teve acesso a uma mostra conjunta de relíquias futuristas organizada por três livrarias – a Aerealibraria – e a uma enxurrada de novos livros recém-lançados, relembrando a vida e a obra do escritor Filippo Tommaso Marinetti e de arquitetos, pintores, publicitários,
designers, poetas e músicos italianos que participaram
da montagem dos alicerces do Futurismo, em 1909, po-

dendo ser citados, por exemplo, Umberto Boccioni, Luigi
Russolo, Carlos Carrá e Antonio Sant’Elia.
A estrondosa celebração, pelo que tudo indica,
não teve como intenção esconder ou camuflar o lado
sombrio do fundador do movimento, o “maluco idealista” nascido no Egito, em 22 de dezembro de 1876, e
falecido na Itália, em 2 de dezembro de 1944. Objetivou,
isso sim, revalidar a importância de seu ideário, remarcando seus lados positivos de ruptura, desbravamento
de novos caminhos, e sua inquestionável capacidade
propagadora, que lhe proporcionaria tantos seguidores
mundo afora, apesar dos tristes desvios ocorridos ao
longo de sua trajetória humana. Pois, mesmo com tanto ruído e festa, é impossível esquecer que, por muitos
anos, ser discípulo ou aliado de Marinetti foi motivo de
“queimação”, entre artistas plásticos e literatos, já que
em 1919 o principal mentor do Futurismo se aliaria a
Mussolini e seus camisas negras.
Com isso, sobretudo a partir da Segunda Guerra
Mundial, muito mais do que por seu famoso manifesto
de onze pontos, publicado com todo o estardalhaço, em
20 de fevereiro de 1909, na primeira página do jornal
francês (tendo antes sido divulgado pelo jornal italiano
Gazzetta dell’Emilia), ele passaria a ser mais lembrado
por seu fascismo. Fascismo este que macularia suas palavras de ordem de rompimento com o passado e com toda
a tradição artística europeia, a fim de criar um homem
novo, mais de acordo com a vertiginosa modernidade
dos velozes e eletrizantes tempos primordiais do século
XX, nos quais os aviões, as chaminés das fábricas e os
pontiagudos edifícios arranhavam o céu fumarento das
caóticas e movimentadas cidades industriais, marcadas
por greves gerais de uma nova classe de trabalhadores,
insatisfeita e subversiva, o proletariado.
Impossível tentar camuflar, aliás, as distorções
marinettianas. Os tempos são nebulosos. Tempos de
Berlusconi. Mas não creio realmente, volto a acentuar,
que houvesse qualquer intenção de esconder as distorções marinettianas. Até porque seu lado sombrio
foi agressivo e diabólico. Em seu primeiro manifesto
– houve vários outros – Marinetti, além de preconizar
a demolição de todas as artes do passado e de todas
as tradições, louvar a técnica, a mecânica, as aeronaves, a velocidade, os carros, a eficiência da produção em
massa, a ciência e a eletricidade, também se mostrava
amplamente a favor da guerra, da violência e do ódio.
Anos mais tarde, chegaria a glorificar a Primeira Guerra
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Mundial, como o mais belo poema futurista, e, durante
suas atividades como propagandista do líder dos camisa
nera afirmaria que a ideologia do partido era uma extensão natural das ideias futuristas. Fazendo uma brutal, infeliz fusão entre o moderno e o totalitário. Confusão
conceitual que, dos anos 20 aos 40, acabaria por enterrar
o futurismo, na mesma tumba em que haviam sido enterrados muitos dos acólitos dos novos postulados, mortos
nas trincheiras.
Só que nunca, nada, na condição humana, é simples ou unívoco. E Marinetti foi e continua sendo o inovador radical cujo empenho em criar uma nova arte e um
novo homem gerou outros movimentos revolucionários/
reacionários ou vanguardistas importantíssimos, como
o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo. Era um artista, e
como artista visionário não há dúvida de que merece ser
lembrado, exatamente como o fez Roma, nos primeiros
meses deste ano, com muita fanfarra, dissonância musical
e orgulho. O fato é que, antes de se professar fascista, suas
sementes renovadoras já haviam se espalhado por diversas culturas e polinizado a arte planetária, com os efeitos
de sua iconoclastia abaladora de alicerces não mais podendo ser revertidos no momento em que, equivocadamente,
optou pela polêmica ideologização de suas teses.

MARINETTI E O BRASIL
E não é só na Itália que o centenário do manifesto está sendo celebrado. Também no Brasil o lado
luminoso de Marinetti – aquele que vigorou antes das
duas grandes guerras – será festejado e debatido, num
seminário de caráter internacional a ser realizado em
Santa Catarina, de 9 a 11 de novembro, do qual participarão, além de professores brasileiros de literatura,
mestres italianos, franceses e portugueses. Todos eles
dispostos a rever e repensar o futurismo e suas influências no mundo lusófono. Sendo o Brasil, sem dúvida,
lugar mais do que correto para essa nova celebração,
pois, querendo ou não os modernistas, sem Marinetti e
seu radicalismo gritado ruidosamente aos quatro ventos, dificilmente teria ocorrido, em fevereiro de 1922,
no Teatro Municipal de São Paulo, nossa tão incensada
Semana de Arte Moderna.
Segundo nos conta Mário da Silva Brito, ao historiar os antecedentes da Semana, foi Oswald de Andrade quem, em 1912, após uma estada na França, trouxe
para o Brasil as palavras “futurismo” e “futuristas”, assim como o ideário do manifesto. O futuro autor de “Os
Condenados” havia presenciado, em Paris, à consagração de Paul Fort como “príncipe dos poetas”. Adepto do

O primeiro manifesto futurista, publicado em 20 de fevereiro de 1909
1. Nós queremos cantar o
amor ao perigo, o hábito da
energia e da temeridade.
2. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais
da nossa poesia.
3. Até hoje, a literatura exaltou a imobilidade pensativa, o
êxtase e o sono. Nós queremos
exaltar o movimento agressivo,
a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, a bofetada
e o sopapo.
4. Nós afirmamos que a
magnificência do mundo foi
enriquecida por uma beleza
Fac-simile
nova: a beleza da velocidade.
Um automóvel de corrida com a carroçaria enfeitada por
grandes tubos de escape semelhantes a serpentes de
hálito explosivo… um automóvel tonitruante que parece
correr sobre a metralha é mais belo do que a Vitória de
Samotrácia.
5. Nos queremos glorificar o homem que segura o volante, cuja haste ideal atravessa a Terra, lançada, por sua
vez, em corrida no circuito da sua órbita.
6. É preciso que o poeta prodigalize com ardor, refulgência e generosidade, para aumentar o entusiástico fervor
dos elementos primordiais.
7. Não há beleza senão na luta. Nenhuma obra que
não tenha um caráter agressivo pode ser considerada uma
obra-prima. A poesia deve ser concebida como um violento
assalto contra as forças desconhecidas, para obrigá-las a se
prostrar perante o homem.
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8. Nós estamos no promontório extremo dos séculos!… Por
que haveríamos de olhar para
trás, se queremos arrombar as
misteriosas portas do impossível?
O Tempo e o Espaço morreram
ontem. Nós vivemos já no absoluto, porque já criamos a eterna
velocidade eterna, onipotente.
9. Nós queremos glorificar a
guerra, única higiene do mundo,
o militarismo, o patriotismo, o
gesto destruidor dos anarquistas, as belas idéias pelas quais se
morre e o desprezo pela mulher.
10. Nós queremos destruir os
do Manifesto Futurista
museus, as bibliotecas, as academias de toda a natureza e combater o moralismo, o feminismo
e todas as vilezas oportunistas ou utilitárias.
11. Nós cantaremos as grandes multidões agitadas pelo
trabalho, pelo prazer ou pela sublevação; cantaremos as marés multicores e polifônicas das revoluções nas capitais modernas; cantaremos o vibrante fervor noturno dos arsenais
e dos estaleiros incendiados por violentas luas elétricas; as
gulosas estações de trem engolindo serpentes fumegantes;
as fábricas penduradas nas nuvens pelos fios contorcidos de
suas fumaças; as pontes semelhantes a ginastas gigantes que
cavalgam os rios, faiscantes ao sol como um luzir de facas;
os aventureiros navios a vapor que farejam o horizonte; as
locomotivas de largo peito, que pateiam sobre os carris como
enormes cavalos de aço curvados por longos carros, e o voo
rasante dos aviões, cujo hélice freme ao vento, como uma bandeira, e parece aplaudir como uma multidão entusiástica.
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não estar disposto a abrir mão
futurismo, Fort, ao compor seus
nem de seu Deus nem de todo o
versos, renegava a rima, a cesuconhecimento que adquirira, ao
ra e a métrica e expressava-se
longo da vida, lendo e ouvindo
numa prolixa e liberta prosa líos clássicos. Os dois se enconrica, reverenciada por seus coletrariam, porém, na valorização
gas de pena e verso. A vivência
das novas formas disformes,
européia fez com que Oswald
na abominação do parnasiaapoiasse incondicionalmente
nismo e no amor pelo simboAnita Malfatti quando a jovem
lismo (precursor, para eles, do
pintora, cuja criação artística
modernismo), tanto que Mário
fora influenciada por expressiode Andrade faria um texto sonistas alemães e por um moderbre os parnasianos que Oswald
níssimo professor americano,
consideraria primoroso, cujo tícom o qual estivera na Califórtulo seria justamente “Mestres
nia, expôs suas então chocantes
do Passado”. E o refrão, “maltelas em 1917, no Mappin, tenditos para sempre os mestres
do provocado fortes admirações,
do passado”! Logo em seguida,
mas também críticas contundenMário daria um outro passo cotes. Anita, sem que essa fosse
lossal, ao conceber sua seminal
sua intenção, com suas pinturas
“Paulicéia Desvairada”, elogiatotalmente fora dos parâmetros
acadêmicos e suas cores fortís- Forças de uma rua. Umberto Boccione, 1911. Col. díssima por Oswald, que nela
simas, abalaria profundamente Dr. Hänggi, Basileia. Tela incluída na Exposição via o mais puro futurismo.
Sabemos no que tudo
os tradicionais meios artísticos Futurista, Paris, 1912
isso veio a desaguar: na muito
paulistas. E o pior, provocaria a
bem concebida Semana de Arte Moderna, realizada sob a
ira de Monteiro Lobato que, num artigo em jornal, intituproteção de Graça Aranha e Paulo Prado. Momento hislado “Paranóia ou Mistificação”, chegaria a chamar seus
tórico da arte brasileira em que São Paulo comemorou
quadros de neurastênicos, pervertidos e psicóticos, fazeno centenário da independência rejeitando oficialismos e
do com que a jovem pintora, apedrejada por epítetos tão
proclamando-se totalmente livre das amarras do passavirulentos, por muitos anos ficasse com medo de voltar a
do. Não bastando mais ao Brasil, do ponto de vista dos
pintar. Ou seja, perdesse a mão.
futuristas paulistas – que se consideravam os bandeiranPara Oswald, no entanto, Lobato estava totalmente
tes da nova linguagem – ser um país independente popreso aos velhos cânones, não tendo sido capaz de perceber,
liticamente, se não o fosse também culturalmente. Com
obviamente, a grandeza futurista de Anita. E o mesmo ocorsua própria bandeira nas artes, fossem elas vinculadas
reria com Victor Brecheret, cujas esculturas disformes, inoao primeiro manifesto de Marinetti ou não. Na imprenvadoras, também seriam consideradas maravilhosamente
sa paulista, porém, houve na ocasião quem chamasse os
futuristas pelo então jornalista e crítico literário, adepto
manifestantes da Semana de futuristas, todos eles. Quer
das idéias de Marinetti, ao vê-las no Palácio das Indústrias,
aceitassem ou não o predicado, que na ocasião já chegava
onde se refugiava o jovem e incompreendido escultor.
a ser uma espécie de deboche ou blague. Com o futurisE assim foi-se encaminhando, numa São Paulo
mo sendo entendido não só como arte moderna, radical,
em mutação crescente, com cada vez mais fábricas, mátábula rasa de velhas estruturas, mas também arte de
quinas, empresas, bancos e gente, a disseminação das
malucos, alucinados deformadores da realidade.
ideias preconizadas por Marinetti, tendo como campeões
E a história estava apenas começando. Novos moviou cavaleiros andantes da nova arte, além de Oswald e
mentos surgiriam, na cultura e na poesia, como o Pau BraMenotti del Picchia, autor de “Máscaras”, outros poetas
sil, o Verdeamarelismo, a Antropofagia, o regionalismo de
dispostos a romper com os grilhões do passado, como
Gilberto Freyre, a reação espiritualista. Movimentos estes
Guilherme de Almeida e Agenor Barbosa, criador do fuque até hoje dão frutos, passados cem anos do manifesto.
turíssimo poema “Pássaros de Aço”.
Não há jeito, o Brasil mudou com Marinetti. AceiteA efervescência e o vigor das novas criações, na
mos ou não o seu legado. O melhor que fazemos, portanto,
pintura, na escultura e na poesia, aproximaria Oswald
é participar dos festejos, brasileiros e italianos, e procude um certo professor de música muito culto, um tal de
rar entender melhor quem foi Filippo Tommaso Marinetti,
Mário de Andrade, com os dois homens futuramente
sem apenas demonizá-lo por seu lamentável fascismo.
vindo a formar a famosa dupla dos “Andrades” da Semana, apesar de que, enquanto Oswald aceitava de bom
CECILIA COSTA
grado ser alcunhado de futurista, Mário era contra, raJornalista e escritora
dicalmente contra. Não só por abominar ser enquadrado
Editora-assistente da Revista do Livro (FBN)
em quaisquer escolas, mas também por se dizer católico e
Autora, entre outros, de Damas de copas e Julia e o mago
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A viagem
proustiana de
Umberto Eco
NELSON RODRIGUES FILHO

E

scolhas pelo prazer do texto. O Nome da Rosa
e A misteriosa chama da rainha Loana. Ambas
obrigando a reflexão sobre o fazer romanesco e,
talvez, sobre a função da própria literatura.
Umberto Eco tem intimidade com Mnemosyne.
Sabe das artimanhas das musas, filhas da deusa, com
força para, ao mesmo tempo, esconderem e mostrarem
o que já não é. Não desconhece, como já afirmou, que
“a função da memória, seja individual ou coletiva, não
é somente reter, mas também filtrar”. Talvez numa homenagem a Platão, reconhece nela a arte de conjugar a
recordação e o esquecimento. Um exercício sustentado
pela hipertextualidade.
Narrar, recordar, irmãs siamesas, na ficção ou na
história. Contar eventos, para além da verdade, apontando para o horizonte, em que se descortina a morte,
o que teria sido, o que não mais será. Uma forma de
presente do passado, a memória de Santo Agostinho, no
percurso humano do tempo, que, permeado pela ação e
atenção (presente do presente), inclui a expectativa e a
esperança (presente do futuro).
Impossível a ocorrência do discurso primeiro. Só
imaginável, como toca Bakhtin, com o primeiro homem
– Adão. Própria do ato de linguagem, oral ou escrito, a
existência de pré-textos e ouvintes/leitores. Não o trânsito da palavra ou oração, mas de discursos que dialogam, simbólicos e icônicos, constituindo a história de
cada um e de todos, uma escritura que, sendo grande
metáfora, carrega consigo, implícitos, os discursos que
a ela subjazem.
Entre ficção e história circula a verdade. E qual
das duas a traz legítima: o fingimento da primeira ou a
documentalidade (referencialidade) da segunda? Numa
e noutra, uma circularidade que se nutre na textualização e na experiência da interpretação. Qual seria mais
estável, a estória do Chapeuzinho Vermelho ou a história do asilo de Napoleão? Como ensina o próprio Eco,
documentos novos poderiam derrubar toda a história
napoleônica. Nenhum documento novo poderá destruir
a verdade da estória infantil na interpretação (e crença)
do leitor.
Umberto Eco, na linha que incorpora Cervantes,
Camões, Borges, Machado de Assis, reescreve outros
textos, entrando em diálogo com eles, como um lector
in fabula, que abre a obra ao leitor, para que este possa
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Mnemosyne (Ricordanza), Dante Gabriel Rossetti, c.
1881, Delaware Art Museum, USA

apropriar-se (não tornar propriedade, mas tornar próprio o que é do outro – P. Ricoeur) de sentidos do seu texto apropriador. Com isso, evidencia-se, na ficção, que,
ao fingir dizer a verdade, nela desenha-se a intimização
dramática de personagens e situações ocultas no geral
da história.
O NOME DA ROSA
A medievalidade histórica – conflito entre o imperador Ludovico e o papa João XXII, desconfiado dos
frades franciscanos (a maioria antipapista). A Guilherme de Baskerville (“sábio franciscano”, portanto aliado
do imperador, mas também antigo inquisidor, portanto
apreciado pelo papa), cabe a missão de buscar a conciliação, reunindo representantes dos dois lados. Sua
peregrinação leva-o a uma abadia, entre o Piemonte e

ENCONTROS COM A LITERATURA
a Ligúria. Chega, com seu secretário
– o noviço Adso de Melk –, ao mosteiro que lembra a “cidade de deus” de
Agostinho. Famoso por sua biblioteca
e pela sabedoria de seus monges. Lá o
incumbe o abade Abbone de descobrir,
com a rapidez possível, o responsável
pela morte de um monge. Sucedem a
este assassínio mais seis outros, até
que se descobre o agente e que a causa dos crimes é o 2.º livro perdido da
Poética de Aristóteles.
Com seu caráter pluri/intertextual, O nome da rosa é romance
histórico e também romance policial,
construído como um espaço dinâmico
de citações, alusões, conotações.
“Um verdadeiro e
grande romance policial”,
diz Daniel Salvatore Schiffer (Umberto Eco, o labirinto do mundo), onde “parecem rivalizar em imaginação
os longínquos e inegáveis
precursores: Conan Doyle (a
dupla Sherlock Holmes/Watson prefigura, sem dúvida, a
de Guilherme de Baskerville/
Adso), Ellis Peters (cujo protagonista, um monge detetive
denominado Frei Cadfael, procede os seus próprios inquéritos numa atmosfera também
turva e medieval) e como fonte
de inspiração que concerne a
este tipo de heróis fictícios, Cervantes e o par não menos
inseparável, D. Quixote/Sancho Pança (...) Em suma, O
Nome da Rosa é construído como verdadeiro thriller ou
‘série policial’, onde a ficção narrativa alia-se, do começo ao fim, ao realismo histórico”.
A MISTERIOSA CHAMA DA RAINHA LOANA
O comportamento pluritextual do romancista Eco
se manifesta com mais evidência em A misteriosa chama
da rainha Loana, na viagem proustiana do autor. Yambo, empresário de livro raro, depois de um AVC e saído
do coma, perde a memória biográfica (1.ª parte – “O acidente”). A conselho do médico e da família, vai buscar
recuperá-la na casa de campo que pertencera ao avô e
frequentara na infância (2.ª parte – “Uma memória de
papel”). Como “arqueólogo”, “escava” a casa em seus
vários compartimentos. Neste percurso, vão aparecendo
publicações variadas que documentam um momento da
história da família e da Itália (a época fascista de Mussolini). São livros infantis, revistas de estória em quadrinhos de época, cadernos escolares, jornais antigos, livros
de literatura e poesia, panfletos de propaganda política,
não apenas referidos, mas iconicamente incluídos como
ilustração do livro. Nem mesmo falta o poema feito pelo
narrador-personagem para um amor de colégio, Lila, imagem imperfeita na memória, que ele, inutilmente, tenta
resgatar com a ajuda de um amigo de infância.

A memória da propaganda e
da ação fascistas, a escola como instrumento ideológico etc. funde-se à
intimidade do menino. Esta segunda parte encerra-se com a presença
indireta de Lila e a descoberta de um
in-folio de Shakespeare.
O título da terceira parte, “Oi
Nostoi”, como lexia, constitui uma
condensação metafórica relevante.
Afinal de contas, nostos, nostoi nomeia, na literatura grega, a narração
de uma viagem de volta, viagem de
retorno do herói, como na Odisseia.
É nesta terceira parte que se registra
a experiência direta do menino, nesse presente do passado (hic et nunc)
que se vai construindo, a
volta a um tempo que já
não é e que se tenta perpetuar pelo símbolo e pelo
ícone, em face da perspectiva da morte.
FINALMENTE
A ficção de Eco, para
além do ato simples de contar uma estória, permite algumas considerações: a dominância do caráter intertextual
e plural. O tempo da memória,
sem exigência da lógica da
temporalidade e da causalidade
acionais, torna-se universo de
circulação e interação textual, que expressa (constrói)
um tempo histórico, concomitantemente à história individual; a consciência de que a história não é uma sequência de fatos, mas a construção de eventos, a partir
da documentalidade, que fazem dela (“...uma estrutura verbal na forma de um discurso narrativo em prosa
que pretende ser um modelo, ou um ícone de estruturas e processos passados no interesse de explicar o que
eram, representando-os.” – Hayden White) “documento
e ruína” (W. Benjamin), porque trata de fatos que já
não são e jamais voltarão a ser (R. Aron); a ficção, que
sempre finge dizer a verdade, sem jamais precisar e
até mesmo prescindir da objetividade, explicabilidade e
denotatividade (valores de verdade e falsidade), intimiza o que na história é generalidade conceptualizada; a
revelação do caráter alegórico, enquanto ruína do histórico, e do caráter estético (encenação do ideológico,
reflexo do real, o vivido mas não pensado – A. Badiou);
e, finalmente, a feição de meta-relato do romance de
Umberto Eco, especialmente A misteriosa chama da
rainha Loana, aproveita a narrativa histórica (e a autobiográfica) como objeto do relato ficcional.

NELSON RODRIGUES FILHO

Mestre e Doutor em Letras pela UFRJ

nelrofi.@uol.com.br/www.nelrofi.blog.uol.com.br
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O DESERTO DOS TÁRTAROS
na fronteira do nada
CARLOS LIMA

D

ino Buzzati (1906-1972), dramaturgo e também pintor, é um dos
mais importantes escritores da
literatura italiana do século XX, sendo
considerado junto com Alberto Moravia
(1907-1990) e Cesare Pavese (1908-1950)
um dos renovadores da prosa italiana.
Mestre Antonio Candido em O discurso e a
cidade, num belo ensaio de literatura comparada, assim definiu este livro: “O deserto dos tártaros (1940) pertence à lista dos
romances do desencanto... é um livro de
ambiguidades em vários planos, a começar
pelo caráter indefinível do espaço e da época”. Não nos surpreende que Albert Camus
tenha feito a sua adaptação para o teatro e
o encenado em 1955. O Personagem Mersault de O Estrangeiro é da mesma família
de Drogo, personagem de O deserto dos tártaros. Encontramos, também, semelhança com o romance brasileiro Um homem
dentro do mundo, publicado por Oswaldo
Alves e que Carlos Drummond de Andrade
considerou “o melhor romance de 1940”.
A alegoria buzzatiana sobre a vida
numa fortaleza militar no labirinto do deserto onde os jovens oficiais vão enterrar os
seus sonhos, assim tem início: “Nomeado oficial, Giovanni Drogo deixou a cidade numa manhã de setembro para
alcançar o Forte Bastiani, seu primeiro destino”.
Ainda no meio do caminho, o tenente Drogo
encontra-se com o capitão Hortiz que lhe revela: “– A
fortaleza Bastiani é um posto morto, uma
fronteira que dá para o nada. Além
da fortaleza há um deserto e depois o
nada – o deserto dos tártaros”.
Logo na sua primeira noite no
Forte Bastiani, Giovanni Drogo é conduzido pelo tenente Simeon até as muralhas da fortaleza, e este numa conversa lhe diz:
“– Vê-se bem o deserto apenas
do posto de vigia...
– Mas o que se vê? (perguntou
Drogo)
– Pedras... Areia...Poeira... e
quase sempre nevoeiro. Nada mais que nevoeiro.
Verão e inverno... inverno e verão... Mesmo assim
fico aqui esperando.
– Esperando o quê? (perguntou Drogo)
– O inimigo. Vindo do Estado do Norte...
ou do deserto”.
Assim, Drogo é apresentado ao que o espera, uma sucessão de dias e noites de uma vida
postergada, em uma farsa militaresca, na ilusão
de que os tártaros vindos do deserto ataquem
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a fortaleza Bastiani. E em seu quarto ele refletia: “Agora, sim, conhecia a sério o que era a solidão. O silêncio
absoluto parecia, finalmente, o incontrastável senhor do
Forte. O formalismo da vida militar, naquele Forte, parecia ter criado uma insana obra de arte. Centenas de
homens guardando um desfiladeiro por onde ninguém
passaria”.
Giovanni Drogo passou o resto de
sua existência acomodado no Forte Bastiani, tendo renunciado a qualquer outra
forma de vida, por trinta anos espreitando as muralhas enigmáticas do forte.
Viram-se as páginas, passam-se os meses e anos, um nó apertava o coração de
Drogo: “Adeus, sonhos de um tempo distante, adeus coisas belas da vida”. Agora ele já tem cinquenta e quatro anos, a
patente de major, e é o segundo homem
do comando do Forte. O deserto decerto
o faz meditar: “Os que foram seus companheiros de escola estão passeando pelas cidades, são
cumprimentados respeitosamente, seus filhos são homens feitos, alguns já são avôs”. E Giovanni Drogo se
consumiu como o homem do subterrâneo dostoievskiano neste posto avançado do deserto e da solidão. E Buzatti fez no seu melhor romance
uma reflexão angustiada sobre a barbárie da
guerra, a inutilidade da vida militar, a resbellica e a bellica-disciplina, o que resultou
num verdadeiro libelo contra o absurdo dos
investimentos na indústria da morte. O livro
O deserto dos tártaros foi traduzido no Brasil
por Aurora Bernadini e Homero de Andrade
e publicado pela editora Nova Fronteira em
1984.
Vários romances de Dino Buzatti foram adaptados para o cinema, entre eles Um
amor em 1965, O segredo do bosque velho em
1993 e Barnabo da montanha em 1994. Mas a adaptação
feita por Valério Zurlini de O deserto dos tártaros em 1976,
apesar de algumas passagens do romance terem sido cortadas, é, sem dúvida, a melhor, a começar pelo elenco que
contou com Vittorio Gassman, Philippe Noiret, Max von
Sydow, Fernando Rey, Fernando Rabal, Jean-Louis Trintignant e Giuliano Gemma, e ainda com o apoio musical do maestro Ennio Morricone.

CARLOS LIMA
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CESARE PAVESE
o Ofício de Viver
CARLOS LIMA

N

asceu em 9/9/1908 em Santo
Stefano Belbo, no Piemonte,
norte da Itália. Romancista,
poeta e tradutor, principalmente de literatura de língua inglesa (Whitman,
Melville, Joyce, etc.). Apesar de ter
iniciado a vida literária com um livro
de poemas, Trabalhar Cansa (1936),
é como romancista, desde Tuas Terras (1941) até A Lua e as Fogueiras
(1949), que se torna um dos grandes
nomes da literatura e um dos renovadores da prosa italiana do século
XX. Em seu primeiro romance, O Cárcere (1939), Pavese rememora a priTuas Terras in Fumatori di
são em 1935 por motivos políticos,
carta: Nuto e Pavese. Franco
e como ele mesmo confessou mais
Vaccaneo, Omega Ed., 1999
tarde, consequência de sua paixão
“por uma mulher de voz rouca”. A obra poética de Pavese foi
uma reação contra a poesia hermética que imperava na Itália,
trazendo para a poesia a realidade humana, que um século
antes Verga havia incorporado à prosa italiana.
Mas Pavese deixou-nos, também, uma obra de grande
profundidade humana que é o seu diário, Ofício de Viver, no
qual escreveu em 8 de fevereiro de 1949: “Para que a glória
seja agradável, deveriam ressuscitar os mortos, rejuvenescer
os velhos, regressar os que estão longe. Tínhamos sonhado
com ela num pequeno ambiente, entre rostos familiares que
para nós eram o mundo... Desapareceram, dispersaram-se,
morreram. Nunca mais voltarão. E então, procuramos em
volta desesperados, procuramos reconstituir o ambiente, o
pequeno mundo que nos ignorava mas que nos amava e que
nós iríamos espantar. Mas já não existe”.
Italo Calvino, que durante a sua juventude esteve
muito próximo de Pavese, a quem, segundo ele, deve a sua
descoberta dos mistérios da cidade de Turim, numa conferência, publicada em Discursos de Literatura e Sociedade (recém-lançado pela Companhia das Letras, sob o título Assunto
encerrado – Discursos sobre literatura e sociedade), testemunhava: “Pavese nos solicita para um modo de leitura que infelizmente a literatura contemporânea nos proporciona cada
vez mais raramente... Trata-se de um modo de nos inserir no
real e de vivê-lo e julgá-lo que perdemos completamente”.
Em 27 de agosto de 1950, atormentado pela paixão por
uma jovem atriz (Constance Dowling), Pavese mata-se num
hotel de Turim. É para Constance que Pavese escreveu seu último poema: “Virá a morte e terá teus olhos”. Ele que havia
escrito nas páginas de seu diário: “A literatura é uma defesa
contra as ofensas da vida”.

Cesare Pavese

A noite que você dormiu
Também a noite te é semelhante,
A noite remota que chora
muda, dentro do coração profundo,
e as estrelas passam cansadas.
Um rosto toca outro rosto
– é um tremor de frio, alguém
se debate e implora, só,
extraviado em ti, na tua febre.
A noite sofre e anseia o amanhecer,
Pobre coração que estremece
oh! face cerrada, obscura angústia,
febre que entristece as estrelas,
há alguém que espera como você o amanhecer
perscrutando o teu rosto em silêncio.
Estás estendida sob a noite
como um fechado horizonte morto.
Pobre coração que estremece
Um dia longínquo eras o amanhecer.
Virá a morte e terá teus olhos
Virá a morte e terá teus olhos
– esta morte que nos acompanha
da manhã à noite, insone,
surda, como um velho remorso
ou um vício absurdo. E teus olhos
serão uma palavra inútil,
um grito calado, um silêncio.
Assim cada manhã os vê
quando solitária te inclinas
no espelho. Ó cara esperança,
neste dia saberemos também
que és a vida e o nada.
Para cada um a morte tem um olhar.
Virá a morte e terá teus olhos.
Será como abandonar um vício,
como contemplar no espelho
ressurgir um rosto morto,
como escutar lábios fechados.
Desceremos ao abismo silenciosos.

TRADUÇÃO: CARLOS LIMA
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Leonardo da Vinci e Nicolau Maquiavel:

Heróis do Renascimento
MARCOS PRADO TROYJO

E

ste é o texto não de um especialista em Leonardo
da Vinci, mas de um curioso sobre a vida e a obra
deste gênio singular. Conforta-me saber que ele
também era um grande curioso. Minha formação em
Ciência Política e Sociologia fez com que, em realidade, me aproximasse muito dos escritos de Nicolau
Maquiavel – e então surgiu o interesse pelos protagonistas da Renascença.
Sou um “maquiavelófilo” – estive na casa em
que ele nasceu, nos gabinetes da 2.ª Chancelaria de
Florença, onde despachava como uma espécie de secretário das Relações Exteriores. O que é extraordinário, a meu ver, é que num determinado período
histórico, três figuras de grande expressão – Leonardo da Vinci, Nicolau Maquiavel e Baldassare
Castiglione (o menos conhecido autor do não menos
importante livro O Cortesão) – buscaram concretizar um sonho. Os três envidaram, cada um em seu
campo (Da Vinci nas Artes e Engenharias, Maquiavel na Política e Castiglione no âmbito da Corte), a
construção de um homem com menos imperfeições
– a aventura de um homem heroico. Nunca é demais
lembrar que as raízes etimológicas da palavra herói remetem à mitologia grega. Nela, o herói é um
semideus – portanto algo além do humano. Nesta
apresentação, tratarei dos paralelos e preocupações
entre os dois primeiros gigantes da Renascença, Da
Vinci e Maquiavel.
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O tema em questão me interessou porque sempre quando falamos sobre Renascimento, pensamos:
renascimento de quê? Como sustenta o grande historiador Paul Johnson, existiram vários renascimentos.
Mas o que marca o epicentro florentino na virada do
século XV para o XVI, de que Leonardo e Maquiavel
foram figuras de ponta, é a ideia do homem como
foco central das relações sociais, políticas, econômicas. Esta centralidade não era contemplada, no entanto, em contraponto secular à figura do Eterno, do
Divino.
O humanismo do renascimento florentino se
fez não como oposição, ou exclusão, à presença de
Deus como ser supremo. Tratava-se, sim, do homem
como expressão máxima de Deus. Esta é a abordagem, por exemplo, de Pico della Mirandola, maior representante da Filosofia do Renascimento na Itália.
Tal visão comporta, claramente, a preocupação escolástica de conciliar a religião com uma progressiva
prática filosófica. Esta disciplina crescente conduz a
uma epistemologia, que mais tarde se consolidaria
como atividade que poderíamos cunhar de “científica”. No entanto, falamos em especial de “Renascimento” dado o papel que a figura humana desempenhou
no centro das preocupações filosóficas e estéticas que
remetem sobretudo à civilização greco-romana, reconfigurada nos interesses e preferências da Florença dos
Quattrocento e Cinquecento.
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Daí, decorrem algumas perguntas fundamentais. Como reconhecer o que é o “humano”?
Como fazer “renascer” o
homem? Nesse sentido,
tanto Leonardo da Vinci
como Nicolau Maquiavel
partem de um mesmo ponto de vista metodológico.
Cabe descrever o homem e
as coisas a ele pertinentes
não como “gostaríamos
que o homem fosse”, mas,
sim, “como o homem é”.
Em suas obras, particularmente O Princípe e Discursos sobre a Década de Tito Lívio, Maquiavel revela que se encontra em busca da “verdade efetiva”.
Leonardo, do mesmo modo, em seu Tratado sobre a
Pintura, fala da importância de retratar, na tela, a
“realidade efetiva”.
Apenas 17 anos separam o nascimento de Da
Vinci (1452) e Maquiavel (1469). Ambos eram preocupados em descrever a natureza do homem como
ela é. Por assim dizer, cumpria “dissecar” a natureza
humana. Da Vinci o fazia de facto. Era conhecida sua
prática de dissecar vários animais, entre eles o ser
humano – em busca do conhecimento da compleição
de músculos, de feixes de ossos. Foi dele o primeiro
desenho feito de um feto humano.
A dissecação de Maquiavel tinha um outro objeto – examinar a alma humana. Em um dos capítulos
de O Príncipe, afirma que os “homens esquecem mais
rapidamente a morte do pai do que a perda da fortuna”. Abandona, aí, um certo tipo de ética que atrelava umbilicalmente a religião à política. Por exemplo,
quando pensamos em homicídio antes de Maquiavel,
associamos esse fato, dada nossa índole judaico-cristã, à maldade, à classificação imediata do assassinato
como expressão do mal. Maquiavel sustentaria que há
casos em que “tirar a vida de outro” vai ao encontro
dos interesses daquele que lidera uma comunidade
política; e assim, dependendo do contexto, assassinar
pode ser bom. Esta é uma lógica retomada por uma série de autores. Dentre eles, vale destacar Hugo Grotius
e seu conceito de “Direito das Gentes”, do qual pode
resultar uma “Guerra Justa”. Pode-se traçar, também,
paralelo com a conhecida formulação de Max Weber,
que diferencia uma “ética de convicção” (afeta ao campo dos valores) da “ética de responsabilidade” (marca
daquele que exerce funções de poder).
Para subsidiar sua tese, Maquiavel recorre à
História. Desde que nos conhecemos como seres humanos, não houve um único dia sequer em que o homem
não tenha assassinado outro homem. Para corroborar
essa visão “pessimista” da natureza humana, não é
preciso grandes exames. Basta lembrar a progressão
geométrica das guerras intestinas ou internacionais
que marcaram os 500 anos que se seguiram à morte de

Maquiavel – portanto
detentor de certa razão sobre tal diagnóstico sombrio da alma
humana.
Ambos,
Maquiavel e Da Vinci,
utilizaram um método
aparentemente contraditório. Querem entender o homem como ele
é. No entanto, como fazem parte do Renascimento, buscam recriar
o homem como eles
gostariam que o homem fosse. Têm, portanto, um projeto ideal, da criação do que poderíamos
chamar de “heróis”. Apesar de atribuir-se a Maquiavel a
gênese do realismo político, O Príncipe nada mais é do
que a tentativa da criação de um ser excepcional, que
por vezes se utiliza de recursos extraordinários para a
expansão do poder. Concentra a força do leão e a astúcia
da raposa. A propósito, quando lembra em sua obra que
os filhos dos deuses da mitologia grega tinham por preceptores seres “zooantropomórficos”, como o Centauro,
Maquiavel destarte ressalta a importância para o Príncipe de conjugar em si, a um tempo, a natureza do homem e do animal, o espírito das Leis (atributo humano),
mas também a força (atributo das feras).
Leonardo da Vinci também almeja a criação
de um homem excepcional. Quando desenhou o “Homem Vitruviano” – imagem que todos conhecemos,
buscando localizar a figura humana no centro de
múltiplas formas geométricas, pensa num homem
harmônico, ideal, por ele criado. Aliás, a tentativa de
realizar o “humano perfeito” é um tema recorrente,
seja na história da política quanto na literatura. O
rei-filósofo de Platão é uma categoria humana excepcional. Também o Frankenstein de Mary Shelley é
exemplo dessa tentativa da criação.
Para Maquiavel, o homem perfeito é aquele que
consegue dobrar o destino; moldar para seus anseios
a irregularidade de uma dama chamada fortuna. O
talento para domar a sorte recebe, em Maquiavel, o
nome de virtù. Para Da Vinci, imperfeição humana
quer dizer incapacidade, impossibilidade. Da Vinci
era admirador da capacidade de voar. Cabia portanto
equipar seu herói com os instrumentos que formulava – para voar: o parafuso aéreo (precursor do helicóptero), a máquina de voar (espécie de planador),
etc. O homem não pode respirar debaixo d’água. Daí
cumpre inventar um submergível – protótipo do que
hoje conhecemos como o submarino.
Fundamental também dizer, na comparação
entre esses dois gigantes do Renascimento, é que, ao
contrário do que supomos, os dois não apenas eram
contemporâneos, mas se conheceram pessoalmente.
Ainda mais, colaboraram entre si. Esta é a tese extraordinária do grande professor Roger Masters, con-
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densada nos livros Fortune is a River e
Machiavelli, Leonardo and the Science of
Power. No começo do século XVI, Da Vinci encontrava-se a serviço de Cesare Borgia, o Duque Valentino, que buscava, por
meio de pequenas guerras, consolidar
um Estado próprio no centro da Itália.
Em 1502, já pelo terceiro ano, Maquiavel
exercia a função de 2.° chanceler da República de Florença. Umas das suas tarefas mais delicadas foi a missão diplomática que realizou junto à Corte do próprio
Duque Valentino. E, assim, conviveram
por praticamente um ano e meio.
Maquiavel era diplomata, muito
preocupado em cifrar informações. Existem cartas de Maquiavel à chancelaria de
Florença, resgatadas nas obras de Roger
Masters, em que relata conversas com um
“senhor” sobre o qual Maquiavel gostaria
de tratar pessoalmente com seus superiores – e esse senhor é Leonardo Da Vinci.
Tanto Da Vinci como Maquiavel
trabalharam para dotar Florença daquilo
que a República mais carecia: um exército próprio, cuja ausência deixava Florença à mercê dos humores das grandes potências (Espanha e França) e do quadro
intrincado das relações de poder entre os
microestados italianos no início do século XVI. Maquiavel com sua Arte da Guerra e com sua atuação política em prol
de uma “milícia cidadã”. Da Vinci com
os inventos que compreendiam tanques
de guerra, carros de assalto, carros-ceifadores, etc. Assim, o gênio criativo nas engenharias de Da
Vinci e o gênio geopolítico de Maquiavel poderiam oferecer
à República de Florença as qualidades necessárias para se
proteger – e expandir seus domínios.
Os dois trabalharam também em conjunto num
projeto de reversão do curso do Rio Arno, que banha Florença. Se isto funcionasse, dependendo da necessidade
geopolítica, poderia inundar as cidades vizinhas – Pisa ou
Lucca. Seria ainda mais interessante se esta obra tornasse
o rio navegável até o Mar da Ligúria, para a conquista de
mercados externos e a geração de prosperidade a exemplo
de Gênova ou Veneza. O projeto fracassou. Mas Maquiavel influiu também na escolha de Leonardo da Vinci como
responsável pela encomenda da pintura “A Batalha de Anghiari”, que adornaria o Palazzo della Signoria em Florença. Infelizmente, a obra acabou erodida com o tempo,
dada a inadequação na escolha dos materiais de pintura e
da superfície. Pode-se, no entanto, ver a cópia (realizada
por Rubens) desta grande obra, numa pintura que hoje se
encontra em exposição no Museu do Louvre.
Tais personagens, Da Vinci e Maquiavel, apresentam,
em síntese, uma dupla dimensão histórica. São, a um tempo,
clássicos e modernos. Ambos tiveram origens sociais humildes. Da Vinci é filho ilegítimo, de Ser Piero da Vinci com uma
camponesa. Maquiavel nasceu em uma casa simples, filho
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de um notário público. Ambos tiveram rápida ascensão. Aos 30 anos de
idade, Da Vinci era o arquiteto-chefe
do Duque de Milão. Aos 29 anos, Maquiavel era o Ministro das Relações
Exteriores de Florença.
Eles partilharam a capacidade de mobilidade social, característica patente da modernidade.
Ainda, ao contrário do que se pode
supor, sobretudo em se pensando
na imagem que o senso comum tem
de Maquiavel, acreditavam no aperfeiçoamento do espírito humano.
Leonardo da Vinci achava a guerra
uma bestialidade, apesar de ser engenheiro militar. Para Maquiavel, o
príncipe deveria atuar com grande
força e astúcia para o benefício de
seus súditos ou concidadãos. Este o
fim último da atividade política.
Muitas das formulações pensadas por ambos eram demasiadamente avançadas para seu tempo
– o submarino, a máquina de voar,
a separação da política e da religião,
da “Razão de Estado”. Todas essas
inovações chegaram até nós progressivamente ao longo dos últimos cinco
séculos. São modernos porque trazem
uma certa idéia de perspectiva – Mona
Lisa paira sobre os ares, não vinculada ao plano terrestre, uma revolução
na maneira de olhar.
Esta ideia de perspectiva seguramente influenciou Maquiavel, que se vale
do binômio distância-proximidade logo no início de O Príncipe. Na dedicatória que faz a Lorenzo de Médicis, assevera que “para se conhecer a natureza dos príncipes, é necessário ser
do povo, e para conhecer a natureza do povo, é
preciso ser príncipe. Da mesma maneira, para
conhecer a configuração dos vales, cabe estar
no alto das montanhas, e para definir o contorno das montanhas, há que se estar ao fundo
dos vales.”
Ainda que modernos, Da Vinci e Maquiavel são também clássicos. Suas obras sobreviveram ao tempo e continuam a influenciar nossa maneira de pensar, de viver. A grande lição
desses dois senhores é que jamais devemos
carecer de realismo. É necessário “dissecar” as
coisas para nosso diagnóstico sobre a realidade. Esta, por seu turno, deve balizar – mas não
impedir – a realização de nossos sonhos.

MARCOS PRADO TROYJO
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Diretor-presidente da Casa Brasil
Presidente do Conselho Editorial do Jornal do Brasil
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Galileu Galilei,

mensageiro das estrelas
RONALDO ROGÉRIO DE FREITAS MOURÃO

“A filosofia está escrita nesse grandioso livro que se mantém
continuamente aberto perante os nossos olhos (quero dizer, o
Universo), mas não se pode entendê-lo se primeiramente não se
cuida de entender a língua e conhecer os caracteres em que está
escrito. Está escrito em linguagem matemática, e os caracteres
são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem as
quais é impossível entender humanamente alguma palavra;
sem estes meios é dar volta em vão num obscuro labirinto”.
Galileu Galilei, O Ensaiador, IV

S

ábio italiano nascido em Pisa, a 15 de fevereiro
de 1564, e falecido em Arcetri, a 8 de janeiro de
1642. Filho do compositor e músico Vincenzo Galilei (1520-1591), que deixou diversas obras, dentre elas
O diálogo sobre a música antiga e moderna (1581), e
de Giulia Ammannati di Pescia (1538-1620), Galileu
passou sua infância, numa família modesta, não muito
numerosa para época: duas irmãs, Virgínia e Livia e um

irmão, Miguel Angelo, todos mais jovens que o nosso
futuro astrônomo.
Obrigados a retornar a Florença em 1574, os
pais de Galileu confiaram sua educação a um padre e,
mais tarde, aos religiosos do mosteiro de Santa Maria
de Vallombreosa, que exerceram profunda influência religiosa no jovem. Parece que durante algum tempo ele
adotou os hábitos de noviço. Ao tomar conhecimento
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disto, Vincenzo decidiu enviar o filho a Pisa, onde ele continuou os
estudos sob a orientação de um parente: Muzio Tebaldi.
Em 1581, Galileu ingressou
na Universidade de Pisa para estudar medicina, como era desejo de
sua família. Tal estudo não o atraiu.
Iniciado no estudo das matemáticas
por Ostilio Ricci, amigo da família
e discípulo do algebrista Tartaglia,
abandonou os estudos de medicina
em 1583.
Em Pisa, realizou as célebres
experiências relativas às oscilações
do pêndulo e à queda dos corpos,
estabeleceu os teoremas sobre o
centro de gravidade dos sólidos e
manteve sobre este assunto correspondência com os mais eminentes matemáticos da época:
Guidobaldo del Monte e o Padre
Christophorus Clavius, diretor do
Colégio Romano. Ao retornar a viver onde sua família residia, entre
Florença e Siena, Galileu, com 21
anos, sem diploma, estabeleceuse como professor particular.
Neste período escreveu
seu primeiro texto sobre física, Il Bilancetta, e interessou-se
também pela literatura, apresentando algumas
comunicações à Academia de
Florença sobre o Inferno de Dante, a Jerusalem libertada de Tasso e
o Orlando Furioso de Ariosto. Apesar de sua precocidade, não obteve
nenhuma colocação. Com algumas
recomendações de matemáticos que
reconheceram seu gênio, assumiu
modesto posto na Universidade de
Pisa, em 1589. Em 1591, seu pai,

Vincenzio, morreu, e o
jovem professor passou
a arrimo da família. Em
1592, seu contrato na
Universidade de Pisa
terminou.
Após o falecimento de Moleti, matemático da Universidade
de Pádua, os protetores
que o haviam indicado
para Pisa, em particular
o marquês Del Monte,
conseguem no mesmo
ano sua nomeação para
Pádua, onde conheceu
Marina Gamba, com
quem teria três filhos.
Numa tarde, ao passear pelo
Palácio de Morosoni, Galileu conheceu as lunetas holandesas, que tinham
o “poder mágico” de
aproximar os objetos
distantes. Além do aumento muito pequeno, da
ordem de duas a três vezes,
elas mostravam as imagens
muito difusas e deformadas – seu
grande mérito foi compreender a
importância da luneta como
instrumento de observação. Estudando as que os óticos construíam, Galileu decidiu lapidar e
polir as lentes das suas lunetas.
Felizmente, Veneza era um centro
onde o trabalho com vidro era dos
mais avançados da Europa. Galileu
ainda inventou o microscópio, a que
chamou de occhialini.
Sua primeira luneta apresentou notável avanço em relação
às holandesas. Era preciso mostrála aos senadores da República de

A verdade é filha do tempo.

co modo de pensar, e interpreta os textos sagrados literalmente, ignorando que o
tempo altera o valor e o significado das palavras e dos
conceitos. Em consequência
desses erros de leitura não
contextualizada, a Terra já
foi o centro do Universo, já
foi plana e a espécie humana
surgira há menos de 5 mil

Galileu Galilei

C

omemoramos em 2009 o Ano Internacional da
Astronomia, instituído pela ONU para celebrar
a Astronomia e sua contribuição ao conhecimento
da natureza, da sociedade e da cultura, e para estimular o interesse por ela, pela ciência em geral,
dirigida especialmente aos jovens. Assim, há que
se homenagear dois dos expoentes da Astronomia: Galileu Galilei e seu antecessor Nicolau Copérnico, ilustres defensores do “heliocentrismo”.
Os dois sofreram graves problemas com a
Igreja Católica, cujo fundamentalismo – como os
demais fundamentalismos –, só admite um úni-
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Veneza. Em 21 de agosto
de 1609, Galileu levou os
senadores à mais elevada torre de Veneza. Através da luneta foi possível
ver uma igreja de Pádua,
a trinta e dois quilômetros dali, como se estivesse a uns três e meio.
Os resultados valeramlhe imediata celebridade.
Assim, os senadores de
Veneza, impressionados
com a possibilidade de
aplicações militares, dobraram-lhe o salário por
ele ter oferecido seu instrumento à República de
Veneza, e o nomearam matemático
vitalício. Galileu, no entanto, preferiu retornar à Toscana, onde o grãoducado o nomeou filósofo e primeiro
matemático.
Algumas noites mais tarde,
Galileu voltou sua luneta para o céu.
Naquele momento, não foi Galileu,
mas a humanidade que descobriu
um universo novo. Em 1610, publicou suas observações num pequeno
livro em latim, Sidereus Nuncius
– Mensageiro das Estrelas, para que
fosse lido pelos homens mais cultos do mundo. Foi um sucesso: os
quinhentos e cinquenta exemplares
impressos se esgotaram em poucos
dias. Nos meios cultos da Europa só
se falava nas montanhas de 7 mil
metros da Lua, nos novos “planetas” que giravam ao redor de Júpiter, e nas milhares de estrelas que
compunham a Via-Láctea. O sucesso
começou a gerar a primeira onda de
ciúmes e de inveja. Mas permitiu que
realizasse seu velho sonho de retor-

anos...
www.astro.if.ufrgs.br BSN_museu-de-astronomia-eciencias-afins
www.astronomia2009.org/Google Earth
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Nicolau
do universo
Copérnico *
Entre astronomias e climas,
nos orbes celestiais
de um desmedido amor,
o universo não sabia de mim,
nem podia sabê-lo.
Era um menino cego
que via com meus olhos
e eu via pelo tempo
amando em mim.
Entre astronomias,
Matemáticas
Deus me viu
e a gangorra dos mapas,
astrolábios
foi por nós balançada.
Na luneta do céu
a Terra era um ramo
de jacintos
e o Sol se movia
como um poço
com planetas roldanas
no gorjear luminoso.
O universo filho,
depois pai e avô.
E um século no escuro
como um quarto
com projetos e planos
e paixões.
Adiei quanto pude
o lume de minha obra,
quanto pude
alinhavei ninhos e anos,
hipóteses, papoulas,
vigorosos falcões
pois existia a Inquisição
existe
existe ainda.
Coisa humana, a verdade.
Um pavio do universo,
cristal da redoma.
E nenhuma censura
impediu-me
de ver o Sol
com claridade humana.

CARLOS NEJAR

Poeta, ficcionista, crítico e tradutor
* In Os viventes. Ed. Record

nar a Florença, onde vivera os melhores dias da juventude. Os amigos
se preocupavam: previam escaramuças com as autoridades eclesiásticas.
Nomeado em julho, em setembro de
1610 se instalou em Florença, forte
reduto do poder jesuíta.
Segundo os adversários de
Galileu a luneta era um instrumento inútil e enganador. Diante
das absurdas críticas, procurou ele
interessar os astrônomos de sua
estima. O alemão Johann Kepler, a
quem remeteu exemplar da Sidereus
Nuncius, respondeu, felicitando-o.
A máquina da Inquisição uma
vez acionada era ameaça permanente. O inquérito foi enviado a Roma,
onde o impiedoso Bellarmino (que já
condenara Giordano Bruno) concluiu
que Galileu era um “perigo”, pois
suas ideias começavam a alcançar
grande público. O honesto jesuíta
Clavius, chefe dos astrônomos do Vaticano, que se pronunciara a favor da
revisão da astronomia, estava morto.
Para o seu sucessor Foscarini, teólogo de renome, as ideias de Copérnico
(polonês 1473-1543), como hipótese
matemática, eram aceitáveis, mas
não poderiam ser apresentadas como
a imagem real do mundo, pois se
opunham às Escrituras.
Diante da tal situação Galileu, católico e homem piedoso,
escreveu a Cristina de Lorraine,
grande duquesa dos Médicis. Após
a carta, ele decidiu deixar Florença
com destino a Roma. Seu objetivo
era convencer os inquisidores de
que as acusações, além de falsas,
não tinham fundamento. Na realidade, sua principal meta era provar
à Igreja que as ideias heliocêntricas de Copérnico não se opunham
à Santa Escritura. Sua eloquência
não foi suficiente para convencer os
jesuítas do Colégio Romano.
Em 1614, Galileu retornou
a Roma, onde jesuítas e dominicanos se pronunciavam em favor de
Ptolomeu, em oposição às ideias
dele, cuja adesão ao heliocentrismo
já era pública. Em 26 de fevereiro
de 1616 foi ele, enfim, recebido em
audiência por Bellarmino que, rodeado de dominicanos, lhe informou
que já se tomara uma decisão. O
decreto da Inquisição, de 25 de fevereiro, declarava: “a ideia de que a
Terra gira ao redor do Sol é idiota,
absurda e filosoficamente herética,
pois ela se opõe à doutrina da Santa Escritura”. Ao mesmo tempo foi
ordenada a interdição de Galileu,

sob a pena de prisão, se viesse a
defender publicamente as ideias de
Copérnico. Em 10 de março, o livro
de Copérnico é proibido pela Congregação do Index.
Um segundo processo foi
instaurado contra Galileu, com o
agravo de ter cometido insubmissão à condenação de 1616. Convocado a Roma, com sessenta e nove
anos, é ameaçado de tortura, em
abril de 1633. Seu principal protetor, Cosme de Médicis, estava morto desde 1621. Em 22 de junho de
1633, no Convento de Santa Maria
Sopra da Minerva, os padres dominicanos o obrigaram a se ajoelhar
e a abjurar de suas ideias, frente
aos juízes que o condenaram a prisão domiciliar, em Roma, e o proibiram de publicar livros. Depois de
detenção de 20 dias, sua sentença
foi pronunciada em 27 de junho.
Além da abjuração de seus erros,
pronunciada de joelhos, foi condenado à prisão pelo Santo Ofício.
Diz a lenda que, ao se levantar, Galileu teria batido com o pé no chão
e dito à meia-voz: E pur si muove!
(“No entanto [a Terra] se move!”).
Condenado à prisão, conseguiu transferência de Roma para
Arcetri, próximo de Florença. Não
podia deixar o domicílio, embora
tivesse autorização para receber os
visitantes mais importantes que o
procurassem. Quando a liberdade
lhe foi restabelecida, estava cego.
Antes de morrer, a 9 de janeiro de 1642, Galileu já sabia que seu
livro – Discursos (1638) – se vendia livremente na Europa. As ideias
aristotélicas não resistiriam por
mais tempo. As suas tinham conquistado o mundo científico e intelectual, estavam vitoriosas. Mas
foi necessário esperar dois séculos
para que a Igreja Católica admitisse
oficialmente, em 1822, que a Terra
girava ao redor do Sol, e três séculos, 1984, para que o processo contra Galileu viesse a ser revisto pelo
Papa João Paulo II.

RONALDO ROGÉRIO DE
FREITAS MOURÃO

Astrônomo
Fundador do Museu de Astronomia e
Ciências Afins
Membro titular do Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro (IHGB)
Autor, entre inúmeras obras,
de: Dicionário Enciclopédico de
Astronomia e Astronáutica e Nas
Fronteiras da Intolerância: Einstein,
Hitler, a Bomba e o FBI.
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O imigrante italiano como agente
urbanizador: o caso do Rio de Janeiro
A primeira riqueza da Itália são as suas cidades. Desde meados do século XII, os alemães
que rodeiam Frederico Barba Roxa e que transpuseram a garganta dos Alpes para descer
a planície lombarda ficaram admirados com a vista daquelas cidades, que ultrapassam
de longe em fortuna e poder todas as outras cidades do mundo. No começo do século XIV,
excetuando-se Paris, é na Itália que se concentram as principais cidades do Ocidente, todas
as de 100 mil habitantes (Veneza, Florença, Milão e Gênova) e a maior parte das de 50
mil (Nápoles e Bolonha). A Itália do fim da Idade Média apresenta a mais forte densidade
urbana do ocidente. A este fenômeno estão ligadas as outras riquezas: o poder financeiro
proveniente do domínio do comércio local e a longa distância, a prática quase exclusiva das
atividades bancárias, a preponderância das moedas italianas e os tesouros provenientes do
desenvolvimento de indústrias (de que as mais notáveis são as navais e de luxo – tecidos de
alta qualidade, sedas, vinhos, joalheria –, muitas vezes inspirados no Oriente). Tudo isso
levou a Itália a grupos urbanos ligados à pratica dos negócios. (Carpentier e Lebrun) 1

CLEIA SCHIAVO WEYRAUCH

A

e xperiência
de Colonização,
urbana dos
mas também
italianos
em
consequprecedeu em muiência das múlto à da Revolução
tiplas dificulIndustrial. Já no
dades sofridas
mundo antigo, os
pela
maioria
romanos plantaram
dos imigrantes
mais de 300 cidades,
italianos
em
como extensão de um
sua terra de oriImpério que deixou
gem.
referências políticoFoi
a
culturais no Ocidenexperiência urte (Mumford)2. Roma
bana da economia de risco
foi a cidade que
experimentada
melhor simbolizou
no comércio no
o poder do Império
Mediterrâneo
com sua organizaque os italianos
ção, ciência, cultutrouxeram para
ra e arte. Na Idade
Pianta della Catena, Florença, séc. XV, Museu Firenze Com’Era
a cidade do Rio
Média é novamente
de Janeiro. Do lugar das cidades e/ou suas periferias runa Península Itálica que as cidades ganham fôlego, esrais onde se estabeleceram, os italianos, afinados a motimuladas pela economia-mundo, que teve como espaço
dernas dinâmicas comerciais e financeiras, colaboraram
decisivo o Mediterrâneo. Cidades mercantis como Gêpara tornar a cidade do Rio de Janeiro uma metrópole
nova, Veneza, Florença e outras tantas se constituíram
moderna em todas as suas dimensões. Segundo Trento,
como centros dinâmicos irradiadores de conhecimentos
o emprego urbano dos italianos “começa praticamente
através do comércio que empreenderam com cidades
com as primeiras correntes migratórias, estimulado pepróximas e distantes da Península. Em suas vivências,
las transformações econômicas”3 pelas quais passava o
esses peninsulares aprenderam a conhecer e a lidar com
as possibilidades que o espaço urbano lhes abria, enriBrasil. Esse autor fala de um contexto magmático, pleno
quecendo o cotidiano, empreendendo negócios e produde possibilidades ainda não exploradas pelos trabalhazindo um pensamento até hoje visitado pelos estudiosos
dores locais. Já no século XVI, Giuseppe Adorno e seus
em humanidades. Galileu, Maquiavel, Campanela, Joairmãos (Paolo, Antonio, Raffaele e Diogo) se afirmam
quim de Fiori, Petrarca, Da Vinci, Rafael e muitos oucomo homens de negócio.4
tros foram alguns dos muitos expoentes. Das cidades da
De qualquer ponto que viessem, esses imigrantes
Magna Grécia, a lembrança retém o nome de pensadores
tinham como referência a experiência urbana, fosse ela
como Arquimedes, Pitágoras e Empédocles.
de Veneza, Nápoles, Gênova, Florença, Roma, de regiões
A grande leva de imigrantes italianos aqui chegou
da Calábria e Sicília e outras. Essas cidades viveram as
transformações radicais que afetaram a vida dos peninentre os anos 1870 e 1920, com o incentivo das Agências
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sulares, no final da Idade Média, soa ideia de urbanidade quanto a de
bretudo nos planos da cultura, da vida
comunidade, o que fez com que cocotidiana e das relações sociais e econôlaborassem para construir em cada
micas. Mas era na cidade, centro ativo
lugar onde se fixassem uma densa
político comunitário, que se dava o provida social. Foram atores de agrecesso de realização histórica dos italiagação, a partir de suas consciências
nos, sobretudo nas esferas da produção
urbano-comunitárias que tiveram a
e da arte. Com relação aos imigrantes
lhes favorecer no Brasil a sua culitalianos no Brasil, Trento reforça suas
tura cristã ocidental. Em cada núcaracterísticas de urbanidade através
cleo urbano onde se estabeleceram
de exemplos comuns de mobilidades
construíram uma cidade, fosse no
por eles experimentadas. Em busca
sentido imediato das relações face
de ascensão social deslocaram-se da
a face, fosse na conexão com o seu
fazenda à cidade, do comércio ambucentro político-institucional. A ideia
lante ao fixo, da fábrica ao comércio,
de cidade como unidade foi um paamealhando simultaneamente capital
trimônio que os imigrantes italianos
e articulando relações sociais que lhes
trouxeram para a América e que os
dessem prazer e estabilidade. A legititornou protagonistas dos processos
mação do imigrante italiano passou
de modernização e expansão urbana
pela organização social e política das
onde se instalaram. Viam a cidade
áreas urbanas nas quais se instalaram,
como espaço de realização institufosse nos bairros próximos ao centro da
cional; contribuíram para construíMiniatura italiana, final do séc. la a partir de um padrão racional de
cidade, fosse nos seus limites.
Ainda no século XIX os italianos XIV: atividade bancária nas cidades ação, uma ética do trabalho propícia
percebiam a cidade como obra de arte,5 mercantis italianas. Museu Britânico, à metrópole que se impunha.
Londres
Nesse sentido, pode-se dizer
instituição de orgulho coletivo, chanque a modernização da cidade do
cela de identidade, aderida à biografia
Rio de Janeiro, em toda a sua extensão, teve os italianos
pessoal de cada um. Tivesse ou não nascido em área urcomo parceiros privilegiados: dos bairros mais distantes
bana, o italiano vinculava-se a uma cidade: sou de Fusao centro político-administrativo. Foram os inúmeros
caldo, de Padova, de Florença, de Paola, de Cosenza, de
profissionais da Calábria que, sob a direção de Antonio
Gênova. Historicamente os italianos incorporaram tanto
Jannuzzi, construíram a Avenida Central. No comércio,
Paschoal Carlos Magno
nas fábricas, na agricultura e sobretudo na cultura, os
(1906-80) poeta,
imigrantes italianos deixaram sua marca entre nós.
teatrólogo e diplomata
Nenhum imigrante se igualou em capacidade de
carioca, dinamizador
integração
à sociedade brasileira como o italiano. Nas
e renovador da cena
brasileira
muitas pequenas Itálias e Calábrias que fundaram, criaram associações comerciais, escolas, blocos de carnaval,
fábricas de macarrão, orquestras, tudo em consonância
com a harmonia da vida em grupo. Pelos subúrbios afora
esses imigrantes construíram cinemas, lojas, reencenaram os rituais católicos, fundaram negócios inovadores como os Coccoza e os Baroni. Foram agentes
urbanizadores de altíssima qualidade. Não teria sido
Paschoal Carlos Magno, filho de um alfaiate imigrante de Santa Tereza, o nosso Patriarca da Cultura?
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Incêndio no antigo Recolhimento de N. Sr.ª do Parto, de João Francisco Muzzi, 1789, Museus Castro Maya

Os filhos do italiano
João Francisco Muzzi
NIREU CAVALCANTI

A

colônia portuguesa na América – Brasil, desenvolveu-se sob severas regras proibitivas à comercialização e permanência de estrangeiros em seu
território. Por lei não eram considerados estrangeiros
os africanos que vinham como escravos para o Brasil e
nem os espanhóis e seus colonos americanos. Mas a entrada e permanência deles se fazia em condições muito
especiais, apesar de Portugal e suas colônias terem sido
governados por reis espanhóis de 1580 a 1640 e haver
com frequência casamentos entre os membros dessas
duas famílias reais.
Em 9 de fevereiro de 1591, o rei D. Henrique,
espanhol, estabeleceu a proibição de irem e atracarem
navios estrangeiros nos portos do Brasil e de Guiné, na
África. Em 1609 nova lei é instituída sobre a matéria,
ampliando as restrições aos navios estrangeiros.
Com a descoberta e exploração aurífera na região
das Minas Gerais, em 27/04/1703, proibiu-se a entrada
e permanência de estrangeiros naquele território.
A via legal de entrada desses indesejáveis se dava
através de um cargo a serviço do governo, civil ou militar,
ou através das ordens religiosas, ou pela Igreja secular.
Como a via religiosa estava sendo utilizada para alguns falsos religiosos ingressarem no Brasil, a administração portuguesa passou a exigir maior controle dos superiores de
cada ordem religiosa e do bispo responsável pela região.
Acordos internacionais foram estabelecidos entre
Portugal, Inglaterra e Holanda permitindo que, em cada
capitania do Brasil, pudessem residir quatro famílias in-
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glesas e quatro holandesas. Mas com a restrição de não
serem negociantes.
Também foram estabelecidas regras internacionais garantindo aos navios, principalmente das monarquias europeias, atracarem em qualquer porto, desde
que estivessem com avarias, falta de alimentos e água,
doença na tripulação ou qualquer motivo que levasse a
embarcação ou sua tripulação a um fim trágico. Durante
a permanência da embarcação no porto brasileiro era
proibido o contato entre as pessoas nelas embarcadas e
os moradores locais, ou que houvesse qualquer comércio entre as partes.
A legislação portuguesa assegurava ao estrangeiro solicitar a cidadania lusa, e aqueles que tivessem
se casado com portuguesas, ou brasileiras e tivessem
filhos, lhes era assegurada a permanência no Brasil.
Apesar dessas regras proibitivas, muitos estrangeiros, das mais variadas origens, conseguiram
burlá-las e se espalharam pelas capitanias brasileiras.
Mesmo os ingleses e holandeses ultrapassaram as cotas
estabelecidas.
Informado dessa quantidade ilegal de estrangeiros no Brasil, em 23 de fevereiro 1707 o rei D. João
V enviou carta aos governadores e ao vice-rei da colônia,
ordenando que prendessem todos os que excediam a cota
e os demais com cujos governos Portugal não tinha acordo, principalmente franceses e italianos. Numa verdadeira
caça às bruxas, muitos estrangeiros foram enviados para
as masmorras de Lisboa.
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No caso do
João Francisco
Rio de Janeiro o goMuzzi foi preso como
vernador D. Fernando
envolvido em desvio
Martins de Mascade ouro, ficando quase
renhas de Lencasdois anos trancafiado
tre (1703-1709) não
(1731-32). Provou sua
cumpriu a ordem real,
inocência mas se abasendo por isso reprelaram suas relações
endido em carta do rei
com os comerciantes
datada de 29 de março
a ele vinculados em
de 1709, cabendo ao
Lisboa.
O filho Gonçalo
governador Aires de
José Muzzi formou-se
Saldanha Albuquerem medicina em Roma
que Coutinho Matos de
e voltou para o Rio de
Noronha (1719-1725)
Janeiro. Foi importante
o envio dos primeiros
médico da cidade e se
estrangeiros
presos
destacou intelectualpara a Corte, em 1719.
Esse período
Detalhe do 2.º quadro de João Francisco Muzzi, 1789, Museus mente, sendo membro
Castro Maya da Academia Científide afrouxamento para
ca criada pelo vice-rei
os estrangeiros que
estavam no Rio de Janeiro permitiu-lhes que casassem
marquês de Lavradio, em 18 de fevereiro de 1772.
Casou-se dom D. Caetana Gomes Silva e tiveram
e até tivessem filhos, garantindo condições de negociadois filhos legítimos: Maria Luiza Muzzi e Hércules Otarem a permanência na capitania, principalmente aqueles
viano Muzzi. Há um filho natural de Gonçalo, batizado
casados com mulheres de famílias importantes aqui resicomo de mãe incógnita, nascido por volta de 1770, chadentes, que aportuguesaram os nomes e sobrenomes.
mado Julio Cezar Muzzi.
Em 1721, chegou na cidade do Rio de Janeiro o
Dos filhos, o que mais se destacou foi o médico
italiano João Francisco Muzzi, com aproximadamente
Hércules Otaviano Muzzi (1782-1841), que exerceu a
32 anos, nascido em Florença, filho de João Baptista
importante função de cirurgião da família imperial e de
Muzzi e Rosa Isabel. Apresentou-se como tendo residido
inspetor da Junta Vacínica da Corte. É autor do Compênem Lisboa, desde 1703, e solicitado sua naturalização
dio sobre a vacina, publicado em 1834, além de publicar,
portuguesa. Veio para cuidar, junto a Antônio Pinheiro
pela primeira vez no Brasil, um trabalho de autópsia
Neto, dos interesses dos negociantes de Lisboa: Francisque fez em 21 de setembro de 1835, do regente Bráuco Pinheiro (irmão de Antônio), Medice e Beroardi, além
lio Muniz (Paulo Roberto da Silveira – texto publicado,
de negócios do conde da Ribeira, D. Luís da Câmara.
em 31/05/2009, Recanto das Letras). Foi casado com D.
Os comerciantes do Rio de Janeiro, percebendo a
Anna Ephigenia da Fonseca.
movimentação de Muzzi e sendo informados de que ele
João Francisco Muzzi filho (17...?-1802) foi cenóestaria de partida para São Paulo levando grande carga de
grafo na Casa da Ópera e no Teatro de Manuel Luís (1),
mercadorias, denunciaram-no ao rei como italiano, o que
e dedicou-se à pintura, estudou no Rio de Janeiro com o
além de ser ilegal, era prejudicial ao comércio local e “conpintor José de Oliveira Rosa e se destacou profissionaltra os reais decretos de S.M. e é de nação com quem não há
mente. Foi membro, como o irmão Gonçalo, da Academia
tratados de paz e por isso não tem privilégio aqui”.
Científica, na categoria de desenhista. De sua obra são
João Francisco Muzzi, apesar das denúncias,
conhecidas as aquarelas que fez para ilustrar o trabalho
permaneceu no Rio de Janeiro. Em 1722 conheceu D.
botânico de Conceição Veloso, Flora Fluminense; e dois
Antonia Thereza Maria Paes (34 anos), de importante
belos quadros: o primeiro, registrando o incêndio que
família, viúva do falecido alcaide-mor Thomé Correa
ocorrera no Recolhimento de N. Sr.ª do Parto, em 25 de
Vasques. Nos poucos encontros formais que tiveram,
agosto de 1789; o segundo (acima), em que aparece Mesela entendeu que Muzzi lhe havia proposto casamento
tre Valentim apresentando o projeto de reconstrução do
– rara oportunidade para o italiano se incorporar à elite
prédio ao vice-rei D. Luís de Vasconcelos e Sousa (1779local, e que não utilizou! D. Antonia entrou com denún1790). As pinturas de Muzzi possuem valor artístico e
cia no juízo Eclesiástico, pela falta de cumprimento da
promessa, e Muzzi foi preso.
documental por apresentarem a arquitetura, o vestuário
Mesmo nessa situação desfavorável para um estrane os transportes no Rio em fins do Setecentos. (1)
O florentino João Francisco Muzzi escreveu bela
geiro, ele insistiu em negar esse compromisso com D. Anhistória de amor, ao optar por uma mulata ex-escrava
tonia e, após alguns meses, foi solto. Provavelmente João
para constituir família, em vez de se inserir na elite caFrancisco Muzzi ficou malvisto para a sociedade carioca, rerioca casando-se com a branca D. Antonia Thereza Majeitando casar-se com uma filha do capitão-mor Garcia Roria Paes. Também nos legou uma prole que muito contridrigues Paes, filho do bandeirante Fernão Dias Paes Leme.
buiu para as artes e para a medicina no Rio de Janeiro.
Muzzi estava apaixonado por sua escrava Micaela
dos Passos e Conceição, moça parda que comprara de Francisco Esteves. Tornaram-se amantes, deu-lhe carta particular
NIREU CAVALCANTI
de alforria em 1730, e, após o nascimento do filho Gonçalo,
Arquiteto e Historiador
em 10 de abril de 1738, registrou o documento de liberdade
Professor da Pós-Graduação da Escola de Arquitetura
de Micaela no 1.º Ofício de Notas. Do casal conhece-se outro
e Urbanismo/UFF
filho, batizado como natural e com o nome João.
(1) www.raulmendesilva.pro.br/pintura/
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MITOLOGIA DAS PLATEIAS *
A ópera na Corte: 1840-1889
MARCO LUCCHESI
Os teatros... progresso para a civilização

A

Correio Mercantil, 27-10-1844

ópera exerce um papel destacado na história
dos divertimentos da Corte. Ela não só está
presente nos teatros, mas principalmente fora
deles: na enxurrada de artigos que invade os jornais,
nos romances de Alencar, Macedo e Machado, nas casas de família, nas esquinas e nos corações de donzelas e rapazes, por quantos enfim se deixem seduzir
pela atmosfera romântica da arte lírica, como então
se afirmava.
Deu-se o nome de Pianópolis à cidade do Rio
de Janeiro, em vista da compra generalizada de pianos, que passam a integrar a mobília dos salões. N’O
Conselheiro da Família Brasileira,1 o Dr. Colaço recomendava aos leitores sua aquisição, “traste indispensável”, ainda que ninguém da família o soubesse
tocar. As senhoras Julieta e Aurélia Camargo – ambas
em Alencar –, além de tantas senhorinhas, aprendem
rudimentos de teoria musical. Não faltavam partitu-
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ras e professores. Diz um anúncio: “As peças separadas das mais modernas óperas italianas acham-se arranjadas para canto e piano à rua do Hospício, 85”.2
Era comum no boudoir a caixinha de música
com “árias do Trovador, Traviata, Sonâmbula, Lúcia,
Lucrécia, Favorita”.3 A rua tampouco ignorava a ópera. O tocador de realejo vivia dos trechos mais famosos da Lúcia e da Norma.4 Esta, por sinal, foi das
mais populares na Corte: “até os moleques e capadócios nas ruas assobiavam a música de Bellini”.5 Em
O Diletante, de Martins Penna, Josefina não suporta
mais a “Casta Diva”, da Norma: “Será sublimíssima,
estupendíssima e tudo quanto quiser: mas como há
algum tempo que a ouço todos os dias por essas ruas
e casas, cantada, miada, guinchada, assobiada e estropiada, já não a posso aturar, é uma epidemia”.
Dir-se-ia, enfim, que “o Rio de Janeiro era um
vasto conservatório de música. Cantava-se pelas
ruas, pelas esquinas, pelas salas, corredores e até
pelas cozinhas cantarolavam os cozinheiros, os seus
pedacinhos do Trovador e da Linda de Chamounix”.6
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a ópera. Não era do Rio,
Tais testemunhos devem ser compreendidos à luz
não gostava de Bellini e,
da reeuropeização, de que traportanto, não servia para
ta Gilberto Freyre em Sobrados
genro.
e Mucambos, cujo início pode
Em O Moço Loiro,
ser vislumbrado na Abertura
de J.M. Macedo, esbardos Portos, em 1810. E sorava com Otávio, longe
bretudo mais tarde, quando
da Corte há dez meses e,
o café atinge um nível sigpor isso mesmo, ignorannificativo na pauta das exdo quem fosse o melhor
portações. Restaurantes, visoprano da temporada.
nhos e guloseimas. Livros,
“O Rio de Janeiro em peso
modistas e partituras. Eis
se acha extremado. Faze
alguns produtos vindos de
de conta que já ouviste: é
fora. Junto com eles, Peri e
preciso decidir-te e já”. A
Y- Juca Pirama. Até o final
última ópera, o romance
da Belle Époque era ainda
mais recente, o dernier
tímida – senão desconhebateau emprestam qualicida – a metáfora do bispo
dades ao homem polido e
Sardinha.
antiprovincial.11
Mas havia ouO teatro lírico se
tro aspecto associado
dissemina pelo mundo do
ao novo. A música, bem
mesmo modo pelo qual o
como as artes em geral,
capital inglês se espraia na
sustentava-se, dispunha
Economia Mundial que ele
de uma tendência espimesmo forjou. A história
ritual e pedagógica: “A
do capitalismo, ao lado da
manufatura e da estrada Gazeta de Notícias, Rio, 08/06/1895 in 100 Anos de música serve poderosaPropaganda. São Paulo: Abril Cultural, 1980
mente para fazer brilhar
de ferro, guarda um espaço
e desenvolver essas virparticular para a casa de
tudes apelidadas generosidade, devoção, entusiasmo
ópera (a catedral burguesa, segundo Hobsbawn).7 De
que são as forças e a salvação de uma nação”.12 Por
Sidney a Havana, de Lima ao Cairo, de Nova Iorque
ao Rio, brilham as árias de Verdi, Bellini e Donizzetti.
outro lado, o teatro era considerado uma excelente
O prestígio de uma nação moderna depende mais e
escola de aperfeiçoamento e de integração moral,
mais do teatro lírico. Que o digam os relatórios do
pois ele deve “sempre moralizar e instruir” e suas
Ministério do Império.
“lições devem ser apresentadas entre flores”.13 ParePor outro lado, os horizontes modestos da cice que as idéias de Lessing e de Goethe chegavam
dade ampliavam-se nos palcos, pois “no Rio não há
tímidas ao Império. De todo modo, a ópera adaptavapontos de reunião, passeios onde o povo encontre e
se, como teatro e música, ao objetivo pedagógico das
troque as suas afeições”.8 As tardes pachorrentas,
platéias “refinadas”. “Que de lições não se aprendem
empoeiradas e quentes, o mundo da escravidão, tudo
nas cenas do Trovador”, escreve um leitor d’ A Marisso como desaparecesse no mundo da ópera: “sua
mota Fluminense, em 1854. Não era supérfluo ir-se
execução, suas vozes parecem as representantes da
ao teatro lírico.
linguagem celeste, que nos transporta em um éter de
Todos buscam instruir-se através da ópera.
deliciosos devaneios”.9 A ópera e o folhetim davamPelo menos os que aspiram à ascensão social, como
se as mãos. Todavia, a cidade, em meados do século,
os bacharéis Palha e Sofia de Quincas Borba. Havia
sofre um processo relativo de urbanização, com a memuitas vezes certo exagero naquele aprendizado. “Foi
lhora do abastecimento d’água, a iluminação a gás, o
tal o esquecimento que votaram à música nacional”,
telégrafo. A ópera teimava em simbolizar as mudanescreve Mello, “que as senhoras só mandavam enças: “o encanamento do Maracanã, o telégrafo elétrisinar suas filhas a cantarem o italiano, chegando à
co, a iluminação a gás, a estrada de ferro deixaram
fatuidade de se gabarem de que suas filhas só cande ocupar a atenção pública ante o fulgor de Madame
tavam em italiano”.14 Não foi a beleza de uma voz
10
Stolz”. O diletante, todo ares de citadino, encarnava
feminina, numa famosa ária, que despertou a paixão
o que de melhor havia na Europa e na Corte. Na mende Hermano, em Encarnação?
cionada peça de Martins Penna, o pai da bela JosefiA sala de visitas prolongava-se nos camarona, o diletante por excelência, não sabe se concede a
tes. Ambos importavam num excepcional trânsito de
mão de sua filha a Marcelo. Seu quase noivo (pauetiqueta e desejo de ascensão. Ajustavam-se casalista), além de cantar uns fados medonhos, ignorava
mentos, fechavam-se acordos políticos, marcavam-se

29

LEITURA, LEITURAS
encontros. O piano do salão e a orquestra do teatro
eram os limites da aprendizagem. A Vida Moderna de
1887 confirma: “Se frequentamos teatro lírico com
certa insistência, é uma questão de moda e de luxo,
etiqueta e pragmática. É ali o ‘rendez-vous’ de todo
o nosso ‘high-life’ e é indispensável que todo esse
mundo elegante se encontre ali invariavelmente...
Que diriam se lá não fôssemos!” O teatro sempre foi
um evento de larga importância social, como também
o foram os saraus, o Cassino Fluminense, a rua do
Ouvidor, por onde circulavam as elites. A iluminação
dos teatros, a elegância dos casais, o “bonde de ceroulas”, os óculos da Casa Wallerstein. O espetáculo
muitas vezes ficava em segundo plano. Uma senhora
dirá que gosta de frequentar teatro pelo simples motivo de “gozar do brilhantismo do salão, da beleza do
lustre, da tintura do cenário, da gentileza das damas
e do vestuário das personagens”.15
Acentuar a ilustração da Corte seria um exagero. Basta lembrar que a mãe da “culta” Josefina,
em O Diletante, sabia trautear apenas a “Maria Caxuxa”. E que a apresentação de Lohengrin redundou
num fracasso espetacular: chapéus e bengalas caíam do colo dos espectadores adormecidos, segundo
Cernicchiaro.16 A casa de ópera era sobretudo o lugar
onde se praticavam acordos e onde se indicavam as
posições sociais, pouco importando o gosto apurado
ou não de seus diletantes. Conselheiros, viscondes e
caixeiros, jornalistas e bacharéis frequentavam-na.
Com suas joias e trajes. O Correio das Modas de 1839
registra certos exageros: “temos visto penteados em
tudo iguais aos das altas torres da Candelária, e sobremaneira esdrúxulos, que verdadeiras belas tomam
o aspecto de fúrias ou das feiticeiras”. O Correio insiste para que os diletantes reparem na simplicidade
do traje de SSAA e se acalmem na ânsia da distinção.
O Dr. Colaço aconselhava o uso discreto de joias e a
moderação de perfumes e fragrâncias.
O teatro era o espaço de encontros e desencontros, flertes e arranjos de casamento. Pelo menos até
a década de 1870, o lugar da mulher restringe-se ao
camarote, junto ao pai, ao irmão ou ao marido. Da
platéia e das torrinhas, em troca, o olhar dos leões da
rua do Ouvidor passava em revista os camarotes. Em
A Pata da Gazela, Horácio não desgruda o olhar de
Amélia. Como também Fabrício em A Moreninha. E a
darmos crédito a Martins Penna, o senso crítico não
era privilégio dos homens. Assim dizia uma senhorinha em seu camarote: “A Cenerentola é uma bela ópera; mas acho-lhe um grande defeito, que é chamar ao
teatro mais velhos do que moços: só na platéia tenho
já contado vinte e sete carecas”.17
O barroquismo dos diletantes é sumamente
revelador daqueles padrões da sociedade fluminense no auge da expansão cafeeira, no centro de uma
realidade agrária e escravocrata. No meio do século,
Verdi compõe a Traviata, o Rigoletto e o Trovador.
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Em 1850 a lei Eusébio de Queirós desfechava um
duro golpe no comércio de negros africanos. Teatro
de ópera em meados do século: ilha de todo artificial,
como o italiano com que as mocinhas cantavam, o
francês que se aprendia para Musset e Lamartine, o
inglês para Byron, a arte dos professores de canto e
a cultura poliédrica de Pedro II.18 A ópera, contudo,
sendo uma “ideia fora do lugar” (na expressão de Roberto Schwarz),19 não está desprovida de significado.
Tornou-se o símbolo da nacionalidade em construção. Tão deslocada quanto ela, o indômito
e gentil Peri, na obra de Carlos
Gomes. E se é verdade que a
vida é uma ópera – como dizia
o tenor do Dom Casmurro –, cabe
averiguar o sentido em que o
social adquire suas dimensões vitais: no político,
como dissera, por
primeiro, Aristóteles.
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OS FILODRAMMATICI *
SÁBATO MAGALDI

P

aralelamente às velhas
tendências teatrais, desenvolveu-se, a partir do
fim do século XIX, um teatro
com características próprias,
feito por italianos e dirigido
principalmente à coletividade
italiana. Portadores das mais variadas ideias (monarquistas, republicanos, garibaldinos, anarquistas, socialistas e católicos), enérgicos e lutadores, em grande parte
libertinos, foram os imigrantes – segundo Franco Cenni,
em seu livro Italianos no Brasil – que conseguiram
romper com as “invisíveis, mas sólidas fronteiras
que tolhiam o passo a uma renovação, depois que
a sociedade se tinha perigosamente cristalizado em
compartimentos estanques: aristocracia, plebeus e
escravos”.
Era lógico que um grupo assim dotado de força – com um forte sentido de solidariedade, dia a dia
alimentado por novos ideais, organizasse de imediato as sociedades de soccorso e rimpatrio (imigrar
não era tão bom, como diziam!), os clubes, os centros recreativos. Para sustentá-los, para a propaganda das novas ideias, para preservar um patrimônio,
nada melhor do que o espetáculo teatral. Daí nasceram os filodrammatici, cujas manifestações em nenhum momento foram meramente gratuitas (prova
de que tinham um programa a ser cumprido a longo
prazo eram os teatrinhos que cada grupo edificava).
Cumpriam eles, pois, determinadas funções, fossem
culturais ou sociais, tomadas as palavras em seu
sentido mais amplo. Em 1909, Enrico Cuneo tinha
sob sua direção um Teatro Popolare, situado à rua
do Gasômetro, onde as tragédias de Shakespeare revezavam-se com temas nos quais o valor da liberdade estivesse em causa.
A lista dos grupos é vasta e revela, através
da escolha dos nomes, a diversidade de suas tendências: Paolo Ferrari, Leopoldo Marenco, Pietro
Mascagni, Nucleo Scolastico Filodrammatico Li-

bertario, L’Amore all’Arte,
Lega Lavoranti in Veicoli,
Eleonora Duse, Giovanni
Emanuel, Matilde Serao,
Germinal, Lega Lavoranti
Itália Fausta em cena
in Legno, Belo Sexo, Gabriele D’Annunzio, Flor dei
Braz, Gremio Drammatico Garibaldi, Principessa dei
Dollari e centenas de outros.
Alguns, não se contentando mais com o simples amadorismo, fundavam seus próprios conjuntos
profissionais, ajudados quase sempre por algum elemento de companhia estrangeira que resolvera permanecer no Brasil: Compagnia Stabile Città di San
Paolo, Compagnia Giorgina Marchiani, Compagnia
Drammatica Giuseppe Lippi, Compagnia TiozzoCuneo (que em 1897 apresenta, no Teatro Politeama,
Il buon Gesu Óvero il fanatico di Canudos, do jornalista C. G. Camilli).
O espírito desses filodrammatici acha-se bem
descrito na palestra de Francisco Pettinatti, por ocasião das comemorações do 23.º aniversário do Circolo
Filodrammatico L’Amore all’Arte, reproduzida por Miroel Silveira em sua valiosa tese de doutoramento A
comédia de costumes – período ítalo-brasileiro:
Hoje me sinto o mesmo garoto irrequieto que acorria às vossas representações, das
quais vós, Ugo Rizzo – velho e incorrigível idealista – éreis o sustentáculo, e vós, Rizetti e
Finetti, éreis a alma. [...] Recordo que muito
antes das apresentações dos elencos profissionais provenientes da Península, já o público paulista conhecia as mais recentes produções de Rovetta, Zambaldi e Bracco, através
das interpretações nem sempre perfeitas, é
verdade, dos filodramáticos locais. [...] Saindo do tumulto das fábricas, das oficinas e dos
escritórios depois de uma longa e interminável jornada, vós sentíeis a necessidade de vos
reunirdes [...].
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Presença italiana em São Paulo
Vindos de sua pátria para fugir
ao empobrecimento, à guerra de
unificação do Estado Italiano (Risorgimento, 1848-70) e ao desemprego, pois a nascente indústria não
os assimilava, italianos migram para
o Brasil, o que explica sua expressiva presença em São Paulo, naquele
momento.
Assim, a arregimentação de
trabalhadores em nome do governo
brasileiro encontrou fértil terreno,
propiciando ao país uma torrente
de imigrantes, a partir de 1875. Os
primeiros colonos substituiriam a
mão de obra escrava na cafeicultura.
Mais de 900 mil deles vieram entre
1886 e 1900, modificando significativamente os negócios cafeeiros.
Em 1887, cerca de 50.000 italianos Operários da Tecelagem Crespi, uma das muitas indústrias de italianos em
chegaram a São Paulo, incentivados
São Paulo. Séc. XIX. Nosso Século, vol. 1
pelo governo do estado, que lhes
subsidiara passagens para o trabalho na lavoura.
buição às artes nacionais, destacando-se, entre elas,
Muitos permaneceram no campo, onde fundaram
o teatro. Anteriormente ao mencionado fluxo imivilas que evoluiriam a cidades, mas boa parte se deslogratório, as apresentações artísticas seguiam o gosto
cou para a capital – o maior contingente –, acarretando
da elite, caracterizando-se por escolha de obras para
enorme impacto sobre a cidade, transformada pelo deum público erudito e de formação européia clássica,
senvolvimento industrial e pela construção civil.
que cultivava especialmente a ópera.
Os italianos se instalavam nos bairros, atraídos
Quando a presença dos imigrantes se tornou expelos conterrâneos – napolitanos no Brás, vênetos no
pressiva na pauliceia, o resultado prático das socieBom Retiro, e calabreses no Bexiga –, daí a impressão
dades cooperativas foi a fundação de escolas, jornais,
de cidade italiana que a capital paulista passava aos
e o embrião do movimento teatral, os filodrammatici
visitantes. A despeito das divisões internas, por soli– amadores que deram início às representações em
dariedade, organizavam-se em sociedades civis, esitaliano, independentemente da origem regional ou do
portivas, políticas, etc., que prestavam assistência
dialeto falado, pois artistas e público eram da mesma
material e cultural ao trabalhador, alfabetizando-o e
classe social, compartilhando experiências comuns
orientando-o quanto às condições de trabalho.
que os aproximavam, e a língua italiana, quase coloOs italianos se notabilizaram pela grande contriquial, permitia a comunicação entre todos.

Desse movimento,
miação, deram continuisaíram Itália Fausta (Fausdade – até quando lhes foi
tina Polloni), que fez suas
permitido – à tradição dos
primeiras aparições na Soantigos grupos anarquistas.
cietà Filodrammatica Paolo
Em período bem mais próxiGiacometti, em 1898, e Nino
mo, descendentes daqueles
Nello (Giovanni Vianello),
primeiros italianos fundasurgido em 1911 nas apreram I Guitti, cujas apresentações do Circolo Recresentações, comandadas por
ativo Pietro Mascagni.
Athos Abramo e com cenáÀ medida que se farios de Lívio Abramo, além
zia a integração ou que a
do excelente nível, possibilicensura (no caso dos partitaram – segundo a tradição
dos anarquistas) tomou-se Lélia Abramo entre Mário Pedrosa e Sérgio Buarque – a aparição de uma nova
de Holanda (à direita)
mais violenta, foram deatriz para os nossos palcos:
saparecendo os filodrammatici e seus grupos. Muse
Lélia Abramo, definitivamente integrada no teatro
Italiche resistiu regularmente até a década de 50. O
brasileiro.
Grupo de Teatro do Centro de Cultura Social ainda em
1947 anunciava a estréia de “um emocionante drama
SÁBATO MAGALDI
Crítico teatral, teatrólogo, ensaísta e professor
de fundo crítico e de renovação social”, Uma mulher
Membro da Academia de Letras
diferente, de autoria do dramaturgo e ensaiador, saAutor, entre outros, de Panorama do teatro brasileiro, Global ed.
pateiro de profissão, Pedro Catallo. As famílias Cube*In Cem anos de teatro em São Paulo, ed. Senac, 2000, pp.32-34
(em colaboração com Maria Thereza Vargas)
ros, Valverde e Catallo, ativos participantes da agre-
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PROJETO
PORTINARI
A Arte é o espelho da pátria. O país que não
preserva os seus valores culturais jamais
verá a imagem de sua própria alma.
Chopin

O

acervo do Projeto Portinari constitui
um dos mais importantes arquivos
multimídia sobre nossa história e cultura no século XX, especialmente entre 1920
e 60. Ele é resultado de 30 anos de trabalho,
iniciado em 1979, para resgatar, catalogar e
preservar a memória e obra de Candido Portinari (1903-62). Visa criar informação, permitir acesso a pesquisadores e ao público, e se
concretiza com exposições, publicações, campanhas e palestras no país e no exterior, propiciando educação visual e histórica sobre a formação da cultura moderna brasileira, da qual
Portinari é um dos expoentes.
Catalogaram-se mais de 5.400 pinturas,
desenhos e gravuras, além de mais de 25 mil
documentos sobre sua vida, obra e época. No
Programa de História Oral registraram-se 74
depoimentos, de Carlos Drummond de Andrade, Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Jorge Amado,
Afonso Arinos, Antonio Callado, Radamés Gnatalli, Francisco Mignone, Jose Olympio, Carlos
Scliar, Maria Clara Machado, Enrico Bianco, Paz, 1956. Painel a óleo sobre madeira. Coleção da Organização
das Nações Unidas, Nova Iorque, EUA
Augusto Rodrigues, Pietro Maria Bardi e outros,
além de amigos e parentes que testemunharam
mazenamento, gestão e recuperação automática de
sobre Portinari e as preocupações estéticas, artísticas,
informações. Para detetar falsificações, o “Projeto Pinculturais, sociais e políticas de sua geração.
celada” recorre à ciência e à tecnologia, envolvendo
Correspondência, recortes, fotografias, filmes,
pesquisadores próprios e departamentos da PUC-Rio,
livros, monografias, textos e memorabilia variada
e usa inteligência artificial, classificação automática e
dão acesso a décadas de vida cultural do Brasil. O
redes neurais, para determinar autenticidade, a partir
site, na internet, disponibiliza imagens da obra e chade amostragem de pinceladas do artista.
ves de pesquisa. Livros, programas de arte-educação
O Brasil de Portinari, primeiro programa pedagóe palestras do Prof. João Candido Portinari, filho do
gico implantado pelo Projeto em 1997, sob patrocínio da
pintor e diretor do Projeto, disponibilizam conteúdos
Petrobras, expõe réplicas digitais dos grandes temas do
em prol da inclusão social, promoção da cidadania
artista, painéis sobre sua vida e época, material didátie valores sociais e humanos. Como instrumento de
co e atividades lúdicas e interativas que são disponibiliamplo programa de arte-educação, atinge todos os
zadas a estudantes do ensino fundamental e médio.
estados, com mais de 500 mil beneficiados.
O Brasil de Portinari visitou populações ribeiO Projeto, nascido na área científica da PUC-Rio,
rinhas do Pantanal Mato-grossense. Com o apoio da
tem interação constante com áreas de ciência e tecnoEPTV, a Expedição percorreu o rio Paraguai, em chalana
logia, criando metodologias e técnicas úteis a pesquida Polícia Militar/MS, planejado-se também expedições
sadores e instituições em projetos congêneres. Além
nos rios Amazonas, alguns afluentes, e São Francisco.
disso, busca soluções para captura digital de imagens,
fidelidade de reprodução, indexação e catalogação, arwww.portinari.org.br
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Volpi & Pancetti

sangue italiano, cores brasileiras

M

uito se fala da orisempre disposto a recupegem popular de Alrar a ambivalência entre
fredo Volpi: filho
a superfície do quadro e a
de imigrantes fixados no
ilusão figurativa.
Brás, em São Paulo, que se
Do prazer mais
torna destacado pintor-deimediato do arranjo crocorador da colônia italiana
mático, das formas que se
paulista. Porém, o contexto
encaixam, da fatura orgucultural de sua formação é
lhosa da pintura à têmpebem mais complexo do que
ra, da identificação lúdica
parece. Ainda que um tanto
e imaginativa de elemenà margem da intelectualidatos da obra (telhados,
de modernista, os artesãos e
janelas, trechos de ruas,
operários especializados da
fachadas), recuamos para
colônia italiana mantinhama dimensão propriamente
se razoavelmente atualizaperceptiva. Pois aquela
dos, sobretudo pela ação das
mesma literalidade que
escolas profissionalizantes,
nos atraiu, aquele sentido
como o Liceu de Artes e Ofíonírico que nos faz entrar
cios e a Escola Profissional
na obra, nos expulsa para
Masculina do Brás, na qual
a percepção do trabalho
estuda Volpi. Além disso, alAlfredo Volpi, de Nereide Schilaro Santa Rosa. como algo objetivo. As
guns artistas que migram da Coleção Mestres das Artes no Brasil. São Paulo: Moderna, obras cerram-se em sua
2000
Itália para o Brasil trazem na
silenciosa autonomia. Vibagagem os estilos das escobram no curto espaço das
VERA BEATRIZ SIQUEIRA
las regionais, como a toscapinceladas que as constina, a florentina ou a napolitana. Giuseppe Perissinoto,
tuem. Deixam de ser objetos particulares para formar
por exemplo, chega a fundar uma pequena escola de
uma totalidade, apenas perceptível quando deixamos
o espaço interno e voltamos para o nosso lugar dianarte no Brás, onde estuda Orlando Tarquínio, colaborate da tela: espectador, público.
dor de Volpi em seus primeiros projetos de decoração. É
A singeleza de sua poética não significa, pornesse meio cultural híbrido, formado por artesãos e artistas de formação técnica, estilos italianos transplantanto, facilidade. Ao contrário, parece ser a maneira
tados, pintores autodidatas brasileiros que se forma a
com que o ex-pintor de decoração alcançou criar uma
visualidade moderna brasileira sem entrar em choque
obra de Alfredo Volpi.
ou contradição com a sua tradição (pessoal e cultuSe hoje insistimos em delimitar sua obra sob
ral). A formulação de uma iconografia própria, extreuma classificação qualquer, se desejamos separar
mamente restrita (podíamos mesmo dizer, em alguns
seus trabalhos artesanais dos artísticos, suas pintumomentos, quase monótona), servia como chave de
ras abstratas das paisagens ou figurações de santos,
compreensão da modernidade pátria. Volpi lidava
é por força de uma necessidade completamente exterior à sua obra. Aí, seja em suas narrativas mais
com signos visuais concisos e breves que, entretanto,
soltas e coloquiais, seja nas construções geométricas,
vibravam na memória afetiva e na imaginação cultural de todos nós. Não estamos falando, porém, de
o que parece ser a tônica é justamente a impossibiliuma busca de identificação de nosso país com suas
dade de circunscrevermos os fenômenos ou as formas
tradições culturais mais populares. A rigor, estamos
de sua pintura. Claro que suas bandeirinhas ou fafalando do processo oposto: o artista retira das banchadas permanecem nos limites da configuração obdeirinhas, dos santos, das casas, das paisagens seu
jetiva e literal: jamais deixam de ser bandeirinhas ou
sentido etnográfico; destitui-os do anedotismo para
fachadas. Mas sua estruturação plástica tende a dissolvê-las em formas ou em padrões que se afirmam
conservá-los na esfera abstrata não apenas da forma,
mas também do afeto.
como uma espécie de jogo combinatório infinito,
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A PERSONALIDADE DE JOSÉ PANCETTI
Artista isolado e retraído, homem
simples e determinado que vendia seus próprios quadros, esquivo ao sucesso público,
árduo trabalhador, obsessivamente dedicado a poucos temas – acabou conduzindo a
um interesse ambíguo por parte da crítica e
do meio cultural brasileiro. A qualificação
de “ingênuo” que muitas vezes aparece em
textos críticos sobre o pintor, apoiada quase
sempre na sua resistência a teorizar sobre
arte ou em sua biografia – ex-marinheiro
de gostos simples e paixão irrefreável pelas
mulatas, cujos nomes escreve no verso das
pinturas – serve, na maioria das vezes, apenas para encobrir a seriedade de suas pesquisas artísticas e o seu importante papel
cultural. Poderíamos mesmo dizer que PanMarinha, José Pancetti, 1947. Museus Castro Maya, Rio de Janeiro
cetti foi um dos responsáveis pela consolidação das conquistas pictóricas modernas,
Em suas pinturas, o tratamento sem rebuscapela atualização do gosto do público e, olhando retrosdos, a superfície pictórica seca, a ausência de brilho
pectivamente, pela mediação entre os esquemas modere a redução dos elementos e cores do quadro ajudam
nistas e a abstração geométrica, através da rígida econoa dar forma a essa singeleza. Esta mesma simplicidamia formal e da transformação da paisagem brasileira e
de, porém, a maneira franca e sem qualquer resquício
de seu próprio lirismo em legítima presença visual.
literário ou ilustrativo com que o autor enfrenta o asA partir de 1933, Pancetti adere ao Núcleo
sunto transforma-o em abstração. Na grande maioria
Bernardelli, escola livre formada dois anos antes por
de suas telas não há qualquer ação; sequer somos
grupo de artistas do Rio de Janeiro. Antes de pretentados a imaginar instantes de interação entre as
tender realizar crítica ferina à arte acadêmica e sem
personagens que geralmente permanecem imóveis e
querer se integrar às fileiras de nosso modernismo
silenciosas; tampouco podemos agregar à obra aloficial, o Núcleo possuía um programa bem objetivo,
gum sentimento que as reúna. Quando muito identicentrado no estudo da arte, de suas técnicas, de suas
ficamos uma sensação de isolamento corriqueiro, tão
estratégias formais. Foi no convívio com esses artisíntimo às figuras quanto ao próprio pintor. Pancetti
tas ciosos de seu ofício que se formou Pancetti e seu
resolve a cena com poucos planos; usa poucas cores,
peculiar lirismo singelo.
tons surdos e imóveis que se espalham por largas superfícies e auxiliam a criar essa sensação de despojamento e isolamento.
Os elementos discretos e repetitivos de sua lírica – figuras humanas, praias desertas ou semidesertas, barcos e pescadores, naturezas-mortas –, na
realidade, apostam na literalidade do objeto, na conjugação de expressão pessoal com algo que seja anterior e superior ao indivíduo. Os tipos populares ou a
natureza parecem fornecer material importante para
esse artista, na medida em que o fazem conectar com
uma esfera atemporal, de formas estáveis e originárias. Assim, consegue tratar o problema da arte como
parte da cultura moderna brasileira, atraindo a nós,
espectadores, com seu encanto lírico, onírico, lúdico;
obrigando-nos a permanecer no silêncio, na autonomia e na curiosa espécie de desordem perfeita de sua
concisão formal; devolvendo-nos ao espaço exterior
da obra, ao mundo da cultura.

VERA BEATRIZ SIQUEIRA
Autorretrato como marinheiro, José Pancetti, 1945

Historiadora de Arte
Autora de Burle Marx (Cosac Naify, 2001), Futuro
sem passado (Universidade Lusíada, 2003)
e Milton Dacosta (Silvia Roesler Ed., 2004)
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IMAGEM E SEMELHANÇA:
o cine-diálogo entre Brasil e Itália
JOEL PIZZINI

D

IN MEMORIAM DE JOSÉ TAVARES DE BARROS

esde a gênese do cinema brasileiro, a cultura
italiana ocupa lugar atávico e determinante
no ciclo produtor, exibidor e distribuidor de
imagens em movimento.
A começar pelos irmãos Segretto que partiram
em 1883 de Salerno, aventurando-se aos trópicos,
onde lavoraram como jornaleiros e cedo se estabeleceram como destacados empreendedores de entretenimento. Atentos às inovações tecnológicas que
agitavam o Velho Mundo, importaram um Omniógrafo, inventado pelos irmãos Lumière, na França, que
conquistaria a plateia carioca, com as “vistas europeias” fundadoras da Sétima Arte. Nascia em 8 de
julho de 1896, sete meses após a projeção histórica
no Grand Café, em Paris, a primeira sessão pública
de cinema no Brasil, promovida pelo “Salão de Novidades” de Paschoal Segretto, sócio de Cunha Salles,
na Rua do Ouvidor, no Rio. Dois anos depois, para
ampliar o mercado e produzir as próprias imagens,
Paschoal envia o irmão Afonso à Europa e a Nova
Iorque em busca de novas “vistas” e equipamentos
de filmagens.
Em Paris, ele aprende os rudimentos da embrionária arte na Pathé Films, e já no regresso ao Rio,
a bordo do navio Brésil, em junho de 1898, com uma
câmera Lumière realiza “Fortaleza e Navios de Guerra
na Baia de Guanabara”, marco inaugural do cinema
brasileiro. Na sequência, aplica seus conhecimentos,
registrando o aniversário de morte do Marechal Floriano, o desembarque de Prudente de Morais no Arsenal da Marinha, bem como o túmulo do socialista
Polinice Mattei para o documentário “Passagem do
Círculo Italiano de São Paulo” (1900). Alex Vianny
afirmava que Afonso tinha espírito anarquista e simpatizava com as causas operárias, o que lhe acarretou
graves consequências, levando Paschoal, mais tarde,
a “repatriá-lo”, para não comprometer os negócios.
Como distribuidores atribui-se também aos
empresários italianos a primeira apresentação de um
filme nacional no exterior, “Viagem do Dr. Campos
Salles a Buenos Aires”, de 1900, que documenta a
visita do presidente à Argentina, retribuindo a vinda
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do General Júlio Roca ao Brasil. O filme foi exibido
com grande sucesso no Cinematógrafo e, segundo Domenico di Nubila em sua História do Cinema Argentino, teve com provável operador o francês Eugène Py,
que retratou a comitiva atravessando o Rio da Prata
na corazzata Riachuelo.
É controvertida a primazia de Afonso e Paschoal, que talvez caiba ao napolitano Vitorio di Maio,
ao exibir em 1.º de maio de 1897, no Cassino de Petrópolis, as primeiras imagens nacionais em movimento. Sabe-se que ele instalou a primeira sala de
lanterna mágica no país, vendendo-a, inclusive, aos
Irmãos Segretto, que se firmaram como empresários
teatrais e principais produtores cinematográficos do
Brasil, e realizando em três anos quase cem filmes
de variedades. No colapso dos filmes de enredo, na
década de 1910, cresce o cinema de atualidades, ou
de “cavação”.
A partir de 1911, aportam em São Paulo imigrantes italianos que ocupariam o mercado nos próximos 30 anos: Gilberto Rossi, João Stamato, Arturo
Carrari... Desponta o ator piemontês Vittorio Capellaro que excursionando com a Companhia de Teatro de
Eleonora Duse pela América do Sul, associa-se ao cinegrafista Antônio Campos para filmar as pioneiras
adaptações literárias brasileiras: os longa-metragens
Inocência (1915), de Taunay, e O Guarani (1916), de
José de Alencar, cujos negativos, destruídos num incêndio, ganham em 1926 nova versão de Capellaro,
de grande sucesso.
Apesar de implantar laboratórios e um estúdio
completo em São Paulo, gravar inúmeros cinejornais
para o DIP, fazer 7 longas e curtas didáticos sobre o
Museu de Belas Artes, Jardim Botânico e Castelo Serrado, Vittorio Capellaro é preso e espancado por ser
italiano e Vargas ter declarado guerra ao Eixo. Em decorrência, sofre derrame cerebral, que o deixa inválido
e provoca sua morte aos 58 anos, em agosto de 1943.
Com a vinda de Alberto Cavalcanti, a convite
do italiano Franco Zampari, para a gerência artística da Companhia Vera Cruz no final dos anos 40,
recebemos técnicos e diretores de teatro e cinema
italianos, entre eles Luciano Salce e Ruggero Jacobi e o ator Adolfo Celi, que dirigiu o primeiro filme da
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empresa “Caiçara” (1950) e
de (Ro)sselini, (Go)dard e
outros como “Tico-Tico no
(Pa)solini.
Fubá” (1955). Em 1961, ele
O diálogo mais feretorna à Itália e atua em
cundo entre as duas cultu“007 contra a Chantagem
ras, aflorou em 1958, em
Atômica”(1965), de Terence
Salvador, no encontro do
Young e “Álibi”(1968), comaestro Roberto Rossellini
dirigido por Vitório Gasscom o então repórter Glauman, e “Fantasma da Liberber Rocha, quando o pai do
dade”(1974), de Buñuel”.
cinema moderno pesquisaOutro personagem
va locações para a adaptaatuante foi o ex-colaboração do livro Geografia da
dor de Fellini, produtor e
Fome, de Josué de Castro,
distribuidor de filmes do
cuja temática desagradou
Cinema Novo, Mário Cias autoridades.
velli, que dirigiu documen- Adolfo Celi, diretor. In Adolfo Celi e Gianni Amico
Ciceroneado pelos pintários, ficções e montou a – cineastas italianos no Brasil. Instituto Italiano de tores Calasans Neto e Di Caempresa Maristela, que re- Cultura do Rio de Janeiro e Itaro Arte
valvanti, personagem-tema
alizou as primeiras adapdo “filmensaio” Di, de Glautações de Monteiro Lobato e Nelson Rodrigues.
ber (premiado no Festival de Cannes de 1975, quando
A influência do Neorrealismo, amplamente anaRossellini era presidente do Júri Oficial), ele assistiu
lisada por Adriano Aprà e Mariarosário Fabris, é percepencantado ao próprio Rossellini empunhar uma câmetível em Nelson Pereira dos Santos, sobretudo em “Rio
ra na Rua Chile, “com uma rapidez impressionante”,
40 Graus”. A reverberação do método e da herança ética
cunhando no ato, a frase-mote do Cinema Novo: “uma
da escola do pós-guerra é considerável na filmogracâmera na mão e ideia na cabeça”. O pintor-cineasta
fia do Cinema Novo, que recorreu a Einseinstein, em
Mário Carneiro observa que era inconveniente ao gocontraponto a Zavatini.
verno Juscelino Kubistchek “exportar” nossas mazelas
Finalizada sua “Piazza San Marco”(1956), chepara não arranhar a imagem desenvolvimentista que
ga ao porto do Rio o diretor italiano Ugo Gregoretti
ganhara o mundo. O roteiro foi engavetado, desdocom o fotógrafo Ennio Mechipara para rodar o dobrando-se num documentário de Rodolfo Nanni, ligacumentário Italiani in Brasile (1957), que testemudo ao projeto de Josué de Castro.
nha o desembarque de
Após decretar a “morte do cinema”
imigrantes. O diretor
e abraçar a televisão como meio pedase tornou conhecido
gógico, Rossellini volta ao Brasil em 65,
por assinar um dos
com o documentarista Gian Vittorio Balesquetes do filme Rodi, para uma conferência promovida pela
gopag (1962) ao lado
Unesco sobre as relações entre o cinema e
a televisão na América Latina. No debate,
Glauber absorve as ponderações críticas
feitas pelo regista ao Cinema Novo.
Glauber
com os mestres
Diversos filmes imaginados por
Antonioni (ao lado)
mestres italianos em locações brasilianas
e Rossellini (abaixo).
naufragaram. Michelangelo Antonioni, por
Acervo Tempo
exemplo, escreveu com o Tonino Guerra e
Glauber
Mark Peploe o roteiro “Tecnicamente Doce”
para rodar em Brasília e na Amazônia, a
partir de triangulo amoroso, que refletia sobre a metáfora
do “canibalismo” através da “luta entre as plantas e os
poucos raios de sol que penetram na selva”. Um impasse
estético desmobilizou Antonioni, que não equacionou a
relação entre a luz e os verdes dominantes da floresta,
nem os altos custos advindos da ambiciosa produção,
que o afastaram definitivamente da viagem.
Outras vezes, Rossellini, ensaiou em vão filmar
em nosso país. Meses antes de rodar “Angst” (54), o
casal Roberto-Ingrid Bergman visita o Sul, sondan-
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do filmar o roteiro de Sergio
submundo carioca. Consta que
Amidei (produção de Fernando
em 1970, antes de participar com
de Barros) sobre “Os Muckers
“Medeia” no Festival de Mar del
do Rio Grande do Sul”, moviPlata, ele teria feito escala no Rio
mento messiânico de imigrancom Maria Callas, mergulhando
tes alemães liderado por uma
na Marginália em busca da “realimulher, Jacobina, interpretada
dade profunda”.
por Ingrid.
Parafraseando John Ford,
Sabe-se ainda de sua
“imprima-se a lenda!”, afinal esvontade de filmar “Capitães de
tando ou não abaixo do Equador,
Areia”, de Jorge Amado, “Casa
de corpo presente, Pasolini antes de
Grande e Senzala”, de Gilbermais nada nos legou um ato poétito Freire e, nos anos 70, a série
co transgressor, que talvez a vivên“Brasília”, com François Truffaut
cia em si não atingisse tamanho
como assistente de direção.
grau de transcendência estética.
Bernardo Bertolucci tenDiante de tantos projetos irtou articular com a Fox em 78
realizados, por maestros italianos
a produção do musical “O Amasob a nossa cruel e exótica “reanhã”, de Gianni Amico, ambienlidade” – excetuando-se o docutado na Mangueira, no Rio, com
mentário de Gregoretti, as vistas
Gilberto Gil, Caetano Veloso,
perdidas dos Irmãos Segretto e os
Tom Jobim e Mick Jagger, que
filmes-rio de Capellaro – resta-nos
esnobou o projeto.
Pier Paolo Pasolini. Acervo Tempo Glauber a obra de Pasolini, criada à luz da
O cine-diálogo Brasilaguda imaginação, e que trinta
Itália, numa primeira mirada,
anos depois, permite lançar um
aponta heranças marcantes como a Geração Rosatti
olhar impiedoso sobre as imutáveis ambiguidades da
(alunos do Centro Experimental – Paulo César Saramiséria humana de “minha desgraçada pátria”, aproceni, Gustavo Dahl e Luis Sergio Person lá realizapriada pelo poeta, “sem escolha à felicidade” e onde
ram experimentos seminais). As produções de Gianni
“de tudo o dinheiro e a carne são donos enquanto tu
Amico “Tropici” (filmada no Nordeste, com Joel Barés tão poético”. Perambulando pela cidade “desespecellos) e “Bahia de Todos os Sambas” (co-dirigido
rada”, evocando nomes de lugares (Copacabana, Rua
por Saraceni e Leon Hirszman), além do filmes “Leão
do Resende) e eventuais personagens (Maria, Josué e
de 7 Cabeças” (1970) produzido na África por GianJoaquim) Pier Paolo indaga: “europeus pobres vieram
ni Barcelloni (co-roteirizado por Amico, fotografado
recriar um mundo à imagem e semelhança do deles,
por Guido Cosulich (“Macunaíma”, de Joaquim Pedro
forçados pela pobreza a fazer do exílio uma vida? (o
e “Desafio”, de Saraceni) e “Claro” (1975) fruto do
poema foi publicado em 1971 no livro Trasumanar e
exílio romano de Glauber Rocha (com a colaboração
Organizzar).
“criafetiva” de Jirges Ristum, ator de “Claro” e narraNuma perspectiva sensível ao imaginário mítidor de seu documentário “História do Brasil”, produco, vem a interlocução libertária de Pasolini: “há coizido aliás por Renzo – filho de Rosselini). Em “Claro”
sas que se vivem, somente; ou se então insistimos em
acontece o explosivo duo Rocha-Carmelo Bene, com
dizê-las, melhor seria fazê-lo em poesia”.
ressonância em “A Idade da Terra”(1980). Nesta ponSob o impacto da morte de Pasolini em 2 de
te intercontinenal, não se deve omitir figuras-chanovembro de 1975, Glauber decide filmar “a vida de
ves como o diplomata Arnaldo Carrilho, que difundiu
Cristo no Terceiro Mundo” do qual resultou a obranosso cinema na Europa, aproximando Glauber de
testamento “A Idade da Terra” (1980). Inspirado em
Pasolini e Bertolucci.
“O Evangelho segundo São Matheus”, rodado pelo
Outra conexão diz respeito ao personagem
cinepoeta italiano em 64, no mesmo ano do filmeAntonio das Mortes, de Glauber, que segundo teses
irmão “Deus e o Diabo na Terra do Sol”, Glauber reaacadêmicas, interferiu na tipologia épica do western
liza a “missa bárbara” que escandaliza o Festival de
spaguetti de Sergio Leone.
Veneza em 1980, e é saudada pelo escritor Alberto
Presença desconcertante entre nós, digna de
Moravia e o mestre Antonioni, como uma “lição de
registro, foi a passagem secreta de Pier Paolo Pasolini
cinema moderno”! Bravíssima profecia!
pelas favelas do Rio, que resultou no poema cívico
Hierarquia que pode ser lido/visto como um planoJOEL PIZZINI
sequência infinito de seu “Cinema de Poesia”. Não
Autor de “500 Almas” e “Anabazys”
Curador do restauro da obra de Glauber Rocha
há vestígios contudo que atestem essa incursão no
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Foto: Zô Guimarães

A ilha da fantasia de
nome italiano

HELENA FERREIRA

O

nde fica essa ilha? E por que de nome italiano?
Fica no centro da cidade do Rio de Janeiro,
mais precisamente na Avenida Rio Branco, uma
entre as inúmeras vias (Mem de Sá, Beira-Mar
etc.) que o esteta prefeito Pereira Passos abriu
nos primórdios do século XX, para sublinhar o desenvolvimento de seus projetos urbanísticos, que
logo concretizou com êxito e fez mudar por completo o rosto da outrora capital do Brasil.
E a razão do nome estrangeiro? É porque
a maioria das pessoas a conhecem como Livraria
Leonardo Da Vinci. Um adendo: ela não é especialista nem na vida nem na obra do admirável pintor italiano, com todos os seus infindáveis poliedrismos científico-inventivos, nem tampouco em
catálogos ou livros de arte a seu respeito. Simples
e obviamente uma homenagem.
Em meio à rica diversidade bibliográfica
que possui, desde sempre, esse “templo livreiro” foi, quando eu era estudante de Letras, o
refúgio de meus sonhos que ali iam se concretizando de modo pleno. Não importando se a
prazo ou à vista!...

Daí eu não resistir a relembrar fatos ou
situações desse tempo de conhecimento primeiro em que estudava na antiga Faculdade Nacional de Filosofia, no prédio da Avenida Presidente
Antônio Carlos n.º 40, onde hoje se encontram o
Consulado Italiano e o Istituto Italiano di Cultura, assim como quando, de certo modo, peregrinava pelas redondezas, ou não, bisbilhotando as
livrarias em voga (Francesa, São José, Francisco
Alves, Atheneu, Freitas Bastos, Kosmos, Zahar e,
principalmente, a Da Vinci), em busca de sustento
intelectual e didático.
É claro que, nessa relembrança, tenho de
priorizar a imagem da Livraria Leonardo Da Vinci,
motivo de minha presença aqui para as meritórias
homenagens.
Antes, no entanto, quero e devo reverenciar, ainda que numa breve alusão, os arquitetosirmãos, da firma de arquitetura MMM Roberto, ou
seja, Marcelo, Mílton e Maurício Roberto, criadores do edifício da “ilha”, além da sede da Associação Brasileira de Imprensa/ABI, do Instituto de
Resseguros do Brasil e outras obras, bem como do
projeto do Centro Cultural da Academia Brasileira
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de Letras, este de autoria apenas de Maurício, falecido em 1996, pois os demais já haviam partido.
Se as mesmas fossem passadas em revista, continuariam ratificando a supermodernidade e beleza
do traço irmanado.
Cabe igualmente chamar a atenção para os
títulos nobiliárquicos que invadem a área, quer
em relação ao nome da avenida onde a Da Vinci está localizada, mas cuja placa urbana esconde o título de barão, do ex-ministro das Relações
Exteriores José Maria da Silva Paranhos Júnior,
o defensor das questões limítrofes entre Brasil e
países vizinhos, quer no que tange ao do prédio
propriamente dito – Marquês do Herval – nobiliarquia concedida ao general Osório, o comandante de guerra no Paraguai e na farroupilha do Rio
Grande do Sul, sua casa natal.
Contudo, ao evocar o local dessa ilha-livraria, é impossível conter o riso de aplauso à gíria
tão inventiva do povo carioca que, tendo em vista
a fachada abaulada ou ondeada do Marquês do
Herval, o apelidou de Tem-nego-bebo-aí, como se
alguém, diariamente naquelas alturas e com vocação acrobática, por ali oscilasse ou, quem sabe,
cambaleasse devido a ingestões etílicas... Suponho que muito pouca gente conheça tal expressão,
a não ser quem tiver o mesmo tempo de vida que
carrego nos costados e na alma.
O Marquês do Herval é imenso. Abriga um
sem-número de consultórios médicos e dentários,
escritórios de advocacia, representações e diferentes empresas comerciais, enfim, um mundo de atividade vária, verdadeiros favos. Ocupa, também,
grande parte da avenida vizinha – a Almirante
Barroso – mas sem aparentar embriaguez...
Entretanto, é no subsolo onde está a Livraria Da Vinci, minha eterna ilha da fantasia. Mais
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ou menos próximas a ela, lanchonetes, papelarias, uma agência lotérica e até o sebo com nome
de legume (Berinjela), um comércio que inexistia
antigamente.
Recordo que, junto à rampa de descida rumo
ao subsolo, havia também um pequeno lago –
paisagístico, digamos – com repuxo e tudo, a par
das folhagens ornamentais à sua volta. Faz algum
tempo que esse laguinho secou, assim como seu
adorno verde amarelou, ou melhor, desapareceu.
É de se lamentar.
Por fim, neste traveling da memória chego
subliminarmente à “ilha”. E, de repente, antes de
fazer qualquer referência ou homenagem à sua
administradora ou governadora, sempre atenta e
muito amada, tenho a impressão de rever ilustres
e caros poetas e professores, jornalistas e ensaístas, escritores em geral que frequentavam a Da
Vinci como eu. Daí uma sensação boa e estranha
ao mesmo tempo tomar conta de mim. Talvez, porque, em grande parte, eles já não estejam mais
conosco.
Sem desprestigiar os demais ilhéus, parece
que com Drummond e Augusto Frederico Schmidt,
os mais habitués, eu tinha um horário “combinado sem combinar”, isto é, os via em instantes diferentes. Mas sempre! Eu titubeava em silêncio,
embora, às vezes, mantivesse papos imaginativos
com eles e sua poesia. E, indiscretamente, eu alargava o ouvido para saber o que conversavam com
D.ª Vanna.
E onde está D.ª Vanna, a grande governadora insulana? (Até que rimou!).
Está, como sempre, lá no fundo da “loja”.
Semblante sério, apesar de acarinhado por um par
de óculos que, delicadamente faz seu nariz de tobogã. Fala ao telefone, o olhar preocupado com
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A CIDADE E OS LIVROS
para D.Vanna Piraccini

O

Rio parecia inesgotável
àquele adolescente que era eu.
Sozinho entrar no ônibus Castelo,
saltar no fim da linha, andar sem medo
no centro da cidade proibida,
em meio à multidão que nem notava
que eu não lhe pertencia – e de repente,
anônimo entre anônimos, notar
eufórico que sim, que pertencia
a ela, e ela a mim –, entrar em becos,
travessas, avenidas, galerias,
cinemas, livrarias: Leonardo
da Vinci Larga Rex Central Colombo
Marrecas Íris Meio-Dia Cosmos
Alfândega Cruzeiro Carioca
Marrocos Passos Civilização
Cavé Saara São José Rosário
Passeio Público Ouvidor Padrão
Vitória Lavradio Cinelândia:
lugares que antes eu nem conhecia
abriam-se em esquinas infinitas
de ruas doravante prolongáveis
por todas as cidades que existiam.
Eu só sentira algo semelhante
ao perceber que os livros dos adultos
também me interessavam: que em princípio
haviam sido escritos para mim
os livros todos. Hoje é diferente,
pois todas as cidades encolheram,
são previsíveis, dão claustrofobia
e até dariam tédio, se não fossem
os livros infinitos que contêm.

ANTONIO CICERO

Poeta, compositor e filósofo

a não vinda de um livro encomendado há muito
tempo. Em geral, por causa da burocracia, da falta
de ordem para a ordem das letras, enfim, do saber.
Accidente!
Quando fui convidada para externar, por
escrito, o que penso da Livraria Leonardo Da Vinci e de sua administradora, ensaiei várias frases,
inúmeras associações, diferentes adjetivos, palavrinhas carinhosas em italiano, língua que domino etc., mas desisti de tudo isso.
A respeito da primeira, já havia me manifestado: minha ilha da fantasia, é claro, no melhor sentido do termo, sem conspurcá-lo com ilações modernas de cunho político – corruptível e
alienado, quem sabe, brasiliense...
Quanto à segunda, remontei-me inclusive à
etimologia. E para isso, fiz aproximações, jogos de
palavras e tantos recursos mais. Infelizmente, não
cheguei a bom termo, mas continuei tentando...
Comecei pela semelhança fonética – a bem
da verdade, até certo ponto com o português, embora consoante dobrada em italiano apresente
sons diferentes: vana, com um só n, = vã, vazia,
inútil. Impossível! Como imputar à querida vigilante de livros vacuidade, pretensão, inutilidade?
Depois, apelei para a abreviatura (Vanna)
do nome próprio Giovanna = Joana. Qual! Pobreza de pensamento para alguém de personalidade
tão rica.
Num arroubo lexical, julguei que o adjetivo
inexpugnável, apesar de ser forte e até bélico, teria
sua oportunidade. Enumerei uma série interminável de qualidades que D. Vanna possui: destemor,
coragem, audácia, ousadia e outras tantas. Além
destas: “a que enfrenta o perigo”, “a impossível de
ser derrotada”, “a que resiste a qualquer investida”. Uma sinonímia sem-fim. Uma obviedade total. Ainda que seja verdadeiro o fato de que sabe
enfrentar ou resistir qualquer investida... contra
seu santuário, que é a Da Vinci.
Finalmente, desemboquei numa semelhança fonética mais conveniente: vanni, palavra plural por excelência; portanto, só empregada nesse
número. Significa “penas das asas das aves” e, no
sentido poético, simplesmente “asas”.
Muito embora eu considere D.ª Vanna usuária dos “cacoetes” do Quixote – idealismo – e de
seu escudeiro Sancho Pança – o realismo, ela ostenta, na Da Vinci, brilho e glória, graças às suas
vanni tão céleres e aconchegantes com as quais
nos cobre de alegria e prestimosidade.

HELENA FERREIRA

Professora de língua e literatura espanhola na
Faculdade de Letras/UFRJ
Tradutora, ensaísta, poetisa e membro do PEN
Clube do Brasil
Ganhadora, em 2005, do Prêmio Lygia Moura Rasi,
pela União Brasileira de Escritores/UBE-RJ
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HISTÓRIA DA ARTE ITALIANA,
DE GIULIO CARLO ARGAN

A cidade sob os efeitos do bom governo. Afresco de Ambrogio Lorenzetti, 1334-40,
Palácio Público, Siena. In História da arte italiana, Giulio Carlo Argan. Vol. II

BONY BRAGA SCHACHTER

A

monumental História da arte italiana, publicada
pela Cosac&Naify, inscreve-se dentro de uma
tradição historiográfica moderna. Trata-se de
obra em que um dos maiores historiadores da arte de
todos os tempos ocupa-se de questionar a produção
italiana, cobrindo o período que vai da
antiguidade aos futuristas.
Os dois primeiros volumes foram
publicados em 1968, o terceiro, em 1970, o
mesmo ano em que se publicou o seu não
menos monumental livro Arte moderna.
Argan possui forte compromisso com uma
visão totalizante da história: não se
trata apenas de descrever obras de arte
separadas umas das outras, mas sim
de se construir imensa rede de relações,
uma verdadeira tecitura em que realmente
dialogue a apreensão das obras de arte
com a experiência histórica.
Da antiguidade aos futuristas,
Argan não apenas explicita, como também
demonstra a rede de relações que unem os
diversos eventos do mundo da arte. Nesse
sentido, A história da arte italiana é uma
construção arquitetural, a revelar, em
tom sóbrio e decisivo, aliado à clareza de
raciocínio peculiar, o grande edifício sobre
o qual se apoia a cultura italiana no que
ela possui de mais nobre. Argan não crê
ser possível pensar a história italiana sem
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que se recorra à sua produção artística que, para ele,
sempre esteve no centro dos debates culturais.
A arte, para Argan, constrói a civilização e a cidade,
o espaço onde os homens se reconhecem como portadores
de uma cultura, revelando a sua extensão existencial.
Neste sentido, a história da arte é a ferramenta
fundamental na compreensão das questões
do presente, uma vez que a arte do passado
nos diz muito sobre nós mesmos e sobre o
ambiente em que estamos inseridos.
O texto de Argan é denso, sofisticado.
Demonstra a erudição do autor e, também,
a sua capacidade de gerar argumentos
consistentes a partir da submissão dos dados
– que constituem a matéria-prima para a feitura
da escrita histórica – à crítica. De início pensada
como série destinada a estudantes do ensino
médio, logo se percebeu que seu teor seria mais
adequado a estudantes de nível universitário.
Certamente Argan não é apenas um historiador
de ofício: é um grande escritor. As páginas de
História da arte italiana, sendo não apenas o
registro da lucidez de um intelectual: trazem à
presença do leitor o estilo de alguém capaz de
produzir uma obra textual de grandeza idêntica
à das obras com que se ocupa.

BONY BRAGA SCHACHTER

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em
Artes do Instituto de Artes da UERJ
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Vingança
em Veneza

V

ingança em Veneza, editada pela Cosac Naify e
traduzida do italiano arcaico, é uma das histórias do Decameron, de Giovanni Boccaccio, um
dos grandes autores italianos do século XIV, como Dante
Alighieri e Francesco Petrarca.
Sete jovens saem de Florença para escapar da peste que assolou a Itália em 1348 e, no refúgio, contam
histórias, dez por “giornata”. Dentre cem relatos, Vingança em Veneza pertence ao quarto dia – o dos amores
infelizes. Um frei charlatão convence uma bella donna
de que o anjo Gabriel se apaixonara por ela. Passando-se
por anjo, com ela dorme diversas vezes até a farsa ser
descoberta. Narrada com toque de humor e irreverência,
aproxima-se dos modos venezianos – marcados na alta
sociedade por fofocas maliciosas, suspiros na janela, e na
baixa sociedade pelo desmascaramento, após engraçadas
reviravoltas. Uma das inovações de Boccaccio é combinar
aspectos rocambolescos ao realismo de sua literatura.
As ilustrações retratam a alta sociedade caricaturalmente: os trajes rebuscados e os rostos como máscaras carnavalescas; na capa, a histórica Veneza. As guardas reproduzem pinturas de Canaletto (1697-1768), famoso por suas vistas da cidade.

Sobre o autor

Nascido em família de mercadores de Certaldo, Giovanni Boccaccio (1313–75) estudaria matemática para ser
mercador. Contrariando o pai, desde a infância inclinou-se
à literatura. Distanciou-se dos negócios e passou a conviver com artistas e poetas. Decameron fez muito sucesso
sobretudo com as mulheres e os burgueses, e conquistou
a Europa com a tradução latina de Petrarca.

Sobre o ilustrador

Carlos Nine, nascido em Buenos Aires, 1944, publicou histórias na revista argentina Fierro e na francesa L’ Echo
des savanes. Colaborou com a revista Humor, escreveu livros,
e ingressou nos quadrinhos, gênero que o consagrou. Recebeu prêmios como o Silver Clio de melhor ilustrador estrangeiro (Nova York, 1993); o Caran D’Ache de melhor ilustrador
(Roma, 1995) e o de melhor autor estrangeiro publicado na
França, no Festival de Comics em Angoulême (2001).

Sobre o tradutor

Nilson Moulin, capixaba nascido em 1947, é conhecedor da literatura italiana, ganhou o prêmio Nazionale per
la Traduzione (1994) do Ministério da Cultura da Itália pela
tradução de Hilarotragoedia, de Giorgio Manganelli. Com
Vingança em Veneza completa quase quarenta traduções.
www.cosacnaify.com

TURANDOT - Ópera de Puccini

L

ançada pela Ediouro
no Salão de Ideias
da Bienal de 2002, a
Coleção Ópera para Todos,
da pedagoga e mestre Ceres Murad, adapta libretos de grandes óperas
para o público, relatando
a experiência do Colégio Dom Bosco, em São
Luís – MA, de alfabetizar
através da ópera. Como
recurso pedagógico, estimula os alfabetizandos a vivenciarem os
sentimentos da natureza humana,
amplia-lhes o universo cultural e a visão de mundo,
refletindo-se na qualidade dos textos que produzem,
ao longo do projeto.
Turandot, última ópera de Puccini, narra a
história da filha do imperador chinês Altoum, que
propunha três enigmas aos que queriam desposá-la
– quem falhasse era decapitado em praça pública. Calfat, filho de Timur, rei tártaro derrotado por Altoum,
vence o desafio…

A edição é ilustrada com fotos do espetáculo, do
qual participaram crianças de seis anos, e traz publicação para o professor, orientado-o a utilizar a ópera
pedagogicamente. A iniciativa compartilha o pioneirismo, a sensibilidade infantil e a genialidade dos grandes
compositores com os que apreciam o gênero.

Sobre o autor da ópera
Giacomo Puccini (1858-1924), compositor italiano
de família de organistas da igreja de São Martinho em Lucca, desde o século XVIII, estudou órgão com o pai e, à sua
morte, ficou herdeiro do cargo. Aos 18 anos, ao ouvir Aída,
de Verdi, descobriu a vocação. Graduou-se em Milão, compondo o Capriccio Sinfonico. Depois, a opera-ballet Le Villi,
para concurso em 1884. Conheceu Giulio Ricordi, da Editora
Musical Ricordi, que lhe encomendou Edgar, apresentada no
Scala de Milão em 1889.
Com enorme sucesso, em 1893 estreou Manon Lescaut, sobre cuja história Massenet já compusera outra ópera,
tratando diversamente o tema. Assim, a ópera de Massenet
se chamaria Manon e, a de Puccini, Manon Lescaut. Compôs
também La Bohème, 1896, regida por Toscanini, seu amigo
daí em diante; Tosca, 1900; Madama Butterfly, 1904; La Fanciulla del West, 1910. Puccini faleceu em 1924, deixando inacabada Turandot.
www.ediouro.com.br
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ANARQUISTAS,
GRAÇAS A DEUS

E

m seu livro de estreia, editado pela Companhia
das Letras em 1979, Zélia Gattai (viúva de Jorge
Amado) narra, na forma intimista de um diário,
as lembranças da infância e adolescência vividas na
cidade de São Paulo, no início do século XX.
Oriunda de família italiana imigrada, Zélia conta o vivido e o que lhe narraram: “a vinda dos avós e
pais para o Brasil – os do lado paterno, anarquistas
florentinos, para a famosa Colônia Cecília; os do lado
materno, católicos vênetos, para substituir os escravos nas plantações de café” – o percurso da viagem,
as dificuldades na chegada, o sentimento do grupo ao
entrar num país recém-saído da escravidão, as lutas,
os ideais, os sonhos e a coragem desta gente.
São histórias divertidas, dramáticas, comoventes e interessantes. A família viveu em casa próxima
à Avenida Paulista, e Zélia descreve fatos da época:
os corsos de carnaval, a rapaziada do Brás, o tumulto causado pelo cinema e as férias na praia. Escrito
em linguagem simples e deliciosa, é um álbum de

L

Sobre a autora
Zélia Gattai (1916-2008), paulista, filha dos imigrantes italianos Angelina e Ernesto Gattai, casou-se com Jorge Amado em
1945, e após a morte dele (2001), foi eleita para a Academia Brasileira de Letras. É autora de onze livros de memórias, três infantojuvenis e um romance.
www.companhiadasletras.com.br

LA DIVINA INCRENCA

a divina increnca, de Juó Bananére, publicado pela Editora 34 – que
reproduz em 2001 a edição de 1915
–, tem textos introdutórios de Otto Maria
Carpeaux e A. Alcântara Machado. O livro reúne versos que parodiam poemas
clássicos, românticos e, particularmente, parnasianos (não escapam Gonçalves
Dias, Casimiro de Abreu, Castro Alves,
Olavo Bilac e sobra até para La Fontaine
e Camões).
A dupla referencialidade, própria da
paródia, atinge o universo de tradição e formalismo da sociedade oligárquica de São
Paulo, pouco antes da Semana de Arte Moderna (1922). A paródia de Bananére (mestre da carnavalização), desmoraliza a poética parnasiana, agride o formalismo de então
e, com sua escritura paródico-carnavalesca,
faz dele um precursor do Modernismo.
A escolha linguística do autor reforça o sentido
carnavalizante da obra. Otto Maria Carpeau, na nova
edição, dá relevo ao caráter “macarrônico” dos textos, como norma linguística. “Mas por que usava Juó
Bananére, para esse fim, o dialeto ítalo-português?
Não é dialeto. Essa mistura intencional e literária de
duas línguas para fins parodísticos chama-se macarronismo”, “uma técnica literária que foi antigamente
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memórias – com
fotos incluídas –,
a história de uma
família
italiana
como tantas outras, mas que tem
a sua própria, cercada de alegrias
e preocupações,
com
questões
ideológicas e valores particulares.
A edição de 2009 inclui orelhas de José Castello e posfácio de Lilia Schwarcz.

usada em muitos países, sobretudo
no século XVI e XVII, na França, na
Espanha e especialmente na Itália”.
Exemplificam o estilo, versos
do soneto “Sete anos de pastor Jacob
servia”, de Luís de Camões – Sete anos
de pastor Jacó servia/ Labão, pai de
Raquel, serrana bela;/ Mas não servia
ao pai, servia a ela,/ E a ela só por prêmio pretendia, assim parodiado por
Juó: “Sunetto crassico – Sette anno di
pastore, Giacó servia Labó/ Padre da
Raffaela, serena bella,/ Ma non servia
o pai, che illo non era troxa nó!/ Servia a Raffaela p´ra si gazá c’oella” .
Sobre o autor e o ilustrador
O engenheiro Alexandre Ribeiro
Marcondes Machado (1892-1933) nasceu
em Pindamonhangaba, e nada tinha de italiano... Ainda na Politécnica de São Paulo, escrevia artigos de
humor no jornal O Pirralho, dirigido por Oswald de Andrade,
sob o pseudônimo Juó Bananére, seu alter-ego no jornalismo
e na literatura... Devido a artigo satírico sobre Olavo Bilac, Juó
deixa O Pirralho, onde mantinha as seções “Cartas d’Abax’o Pigues” e “Riagalegio”, no ano do seu lançamento.
La divina increnca tem capa e ilustração de Voltolino,
famoso caricaturista de então, que ilustrava os textos de Juó no
jornal.

www.editora34.com.br
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ASSUNTO ENCERRADO

discursos sobre literatura e sociedade

R

eunindo ensaios, conferências, artigos e entrevistas, o livro, recémeditado pela Companhia das Letras
e traduzido por Roberta Barni, oferece rico
panorama da produção de Italo Calvino.
Em 1980 Calvino reuniu parte da
crítica considerada por ele a mais representativa de seu percurso, a partir de
meados da década de 50. “Intelectual
engajado” no amplo sentido, não cedeu
aos dogmatismos, analisa clara e precisamente as reviravoltas culturais ocorridas do pós-II Guerra ao mundo globalizado, entre a estética neorrealista e as
invenções pós-modernas, sempre buscando encontrar lucidez nas ideologias
antagônicas da Guerra Fria.
Partindo quase sempre da situação italiana – Pavese e Vittorini, Manzoni,

Pasolini –, mas com amplo espectro de visão,
Calvino condensa, avalia e revê em perspectiva suas tomadas de posição desde a juventude militante até a maturidade, podendo-se
perceber nesses textos “uma história que tem
seu sentido no desenho de conjunto”.

Sobre o autor

Italo Calvino (1923-85), nascido em Santiago de Las Vegas, Cuba, foi para a Itália pouco
depois. Participou da resistência ao facismo e
foi membro do Partido Comunista até 1956. Ficcionista da trilogia Os Nossos Antepassados, As
Cidades Invisíveis, Palomar e outros sucessos, é
um dos mais brilhantes ensaístas do século XX.
Como crítico literário e crítico da cultura é conhecido dos brasileiros pelos livros Seis propostas
para o próximo milênio e Por que ler os clássicos,
publicados pela Companhia das Letras, o último
em edição de bolso.

CANDIDO PORTINARI & ANITA MALFATTI

D

a Coleção Mestres das Artes
no Brasil, editados pela Moderna, delicados perfis sobre
dois expoentes da nossa arte, com
obras representativas desses pintores, fotos históricas e familiares.
Nereide Santa Rosa nos apresenta Candido Portinari, paulista de
Brodósqui (1903-62), menino franzino, filho de italianos, que observava,
desenhava e pintava a vida na fazenda onde passou a infância. Após cursar a Escola Nacional de Belas Artes,
no Rio, foi premiado e ganhou viagem
à Europa, viveu em Paris e lá se casou com Maria Victória.
Visitou Itália, Inglaterra e Espanha, observando o trabalho
de grandes mestres, em especial o de Pablo Picasso.
Retornando, sua pintura rompe as regras e as
formas regulares – a preocupação é o Homem. Daí, toda
a riqueza expressa em diferentes linguagens, técnicas
e formas: a infância e Brodósqui, a vida dos trabalhadores (os corpos robustos, pés grandes e fortes, como
nas telas Café e Lavrador de café), os tipos regionais, os
temas sociais, históricos e religiosos.
Ganhou notoriedade, compôs painéis e murais
para a Biblioteca do Congresso, EUA; o prédio do MEC,
no Rio; a igreja da Pampulha, em Belo Horizonte; a
ONU, N.Y, os famosos Guerra e Paz; os Primeira Missa
no Brasil, Tiradentes e muitos outros. Ao falecer, sua
produção alcançava mais de 5 mil obras, com reconhecimento nacional e internacional.
Angela Braga-Torres traz até nós Anita Malfatti
(1889-1964), filha do engenheiro italiano Samuel Malfatti
e da americana Betty Krug. Nascida com defeito no braço direito e operada na Itália, desenvolveu o uso da mão

esquerda e o interesse pela
arte. Aos 10 anos pintou O
burrinho e, aos 17 dava aulas para ajudar a família.
Apoiada pelo tio, foi
à França e à Alemanha com
amigas, aprendeu pintura e
gravura. Nos EUA estudou
e ilustrou revistas. Aqui, realizou exposição de obras
expressionistas com reações
negativas dos consevadores.
O fim da I Guerra e o
crescimento industrial do Brasil despertaram a valorização de nossas raízes. Daí surgiu a Semana da Arte Moderna, o “mais importante o
evento cultural brasileiro do século”. Ela teve seu talento reconhecido, inclusive pelo governo.
Anita, pintando com vocação moderna, se impôs
pela persistência a despeito do gosto da sociedade, e seu
nome marcou a arte brasileira.

Sobre as autoras
Nereide Schilaro Santa Rosa, paulista, é professora
e especialista em educação, coordenadora pedagógica e
orientadora técnica municipal. Bacharel em matemática,
desenho geométrico e física. Autora de mais de ciquenta
títulos, sobretudo de arte para público infanto-juvenil, recebeu diversos prêmios, como o Jabuti, em 2004.
Angela Braga-Torres, paulista, formou-se em educação artística, é especialista em arte-educação, e estudou
arquitetura de interiores. Escreveu, com Lígia Rego, outros
títulos da coleção: Tarsila do Amaral e Antônio Francisco
Lisboa – o Aleijadinho.
www.moderna.com.br
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Literatura italiana para
crianças e jovens no Brasil
LAURA SANDRONI

C

olônia de Portugal, o Brasil sofria sua influência também no campo da literatura, evidentemente ligada às contingências histórico-econômicas. Sem tradição própria, a evolução de nossas
letras debateu-se entre a importação pura e simples
dos modismos literários e a tentativa de afirmação
da nacionalidade. Assim, a Literatura Infantil que na
evolução da Literatura em geral aparece tardiamente,
aqui permaneceu dominada pela metrópole até Monteiro Lobato, o primeiro a escrever obra de ficção com
características literárias.
Seu aparecimento não se dá por acaso. Muitos
outros, considerados fundadores da Literatura Infantil brasileira, contribuíram sob a forma inicial de
traduções das obras europeias para público infantil,
didáticas ou de pura criação, e, em seguida, de obras
destinadas à escola, escritas num português já abrasileirado com a intenção de aproximar a linguagem
escrita da falada.
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Os autores traduzidos em Portugal eram predominantemente franceses, ingleses e alemães. Os
contos de fadas de Perrault, dos Irmãos Grimm e também do dinamarquês Hans Christian Andersen foram
muito divulgados. Livros para jovens como Robinson
Crusoé (Daniel Deffoe) em 1885, As Viagens de Gulliver (Jonathan Swift) em 1888, as Fábulas de La Fontaine e Esopo e tantos mais, tiveram tradutores que
já procuravam abrasileirar o que Monteiro Lobato
veio mais tarde a chamar de “traduções galegais”.
Os autores italianos não apareciam com a mesma frequência, mas alguns tiveram enorme sucesso
entre nós. O mais antigo deles foi Edmundo De Amicis, romancista, contista, poeta e autor de livros de
viagens e histórias para crianças, nascido em 1846,
em Oneglia, e falecido em 11 de março de 1908, em
Bordighera. Sua obra mais importante e conhecida é
Coração, leitura obrigatória de várias gerações, traduzida em 25 idiomas e à época obrigatória nas es-
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colas italianas. Trata-se de história sentimental, de
1886, que se tornou sucesso universal.
Enquanto esteve no exército, De Amicis escreveu muitos textos para o jornal A Itália Militar e, em
1867, tornou-se editor da revista. Seu primeiro êxito foi com uma coleção desses textos, A vida militar (1968), seguido por um livro de contos em 1872
considerado bom pela crítica, mas sempre moralista.
Reuniu poesias em 1880 e ensaios sobre educação e
sobre a língua italiana.
No Brasil, Coração foi traduzido por João Ribeiro e publicado pela Livraria Francisco Alves em 1925,
embora antes já circulasse em tradução portuguesa.
A edição que ganhei de tia avó querida é a 42.ª e data
de 1940. Lembro-me de tê-lo lido com muito interesse e chorado com algumas de
suas histórias, principalmente
uma intitulada “O tamborzinho
sardo”.
O formato escolhido por
De Amicis foi o diário de um jovem estudante no qual a cada
mês o professor narra um conto à
turma. Um desses contos é o meu
predileto. Uma lição de patriotismo que leva o leitor a grande emoção, mesmo numa releitura feita
60 anos mais tarde.
Alguns anos depois, outro
grande sucesso de público que, ao
contrário de Coração, perdura até
hoje em sucessivas edições: Pinóquio, de Carlos Collodi, pseudônimo
de Carlo Lorenzini, escritor e jornalista florentino (1826-1890). Publicado pela primeira vez no Jornal das
Crianças de sua cidade, apenas o seu
primeiro capítulo, em julho de 1881,
não se poderia prever o imenso sucesso dessa personagem tão querida das crianças, mas cuja história,
também considerada moralista por
muitos críticos, foi editada em livro em 1883. Sua divulgação teve
em 1939 a preciosa ajuda de Walt
Disney, que habitualmente não dá
crédito ao autor tornando-se aparentemente para muitos o criador
da trama.
Entre as muitas edições
cito as mais recentes: As aventuras de Pinóquio, em primorosa tradução de Marina Colasanti (que conquistou o prêmio
da Fundação Nacional do Livro
Infantil e Juvenil) lançada pela
Companhia das Letrinhas em

2002, com ilustrações a traço de Odilon Moraes. Em
2008, a Dimensão lança nova versão graficamente
mais caprichada, em tamanho grande e com muitas
ilustrações coloridas do artista australiano Robert
Ingpen. A tradução foi feita do inglês por Ana Carolina Oliveira e Renato Avelar Gomes.
Outro escritor italiano de sucesso no Brasil
nas décadas de 40 e 50, foi Emílio Salgari, nascido
em Verona em 1862 e falecido em Turim, em 1911.
Embora como tantos outros autores do gênero nunca tenha saído de seu país, Salgari escreveu dezenas
de aventuras passadas em “terras exóticas” e então
desconhecidas – a Malásia, as Antilhas e até mesmo
o faroeste americano.
Suas leituras preferidas
foram os romances de aventuras
e por isso imaginou que poderia
tornar-se marinheiro, capitão de
seu próprio navio, mas não obteve notas suficientes no curso
náutico. Decidiu então dar asas
à imaginação e tornou-se autor de sucesso, narrando viagens jamais realizadas. Várias
de suas obras foram aqui traduzidas entre elas O corsário
negro, O capitão tormenta e
Os tigres de Mompracem. Esta
última, cujo herói Sandokan
reaparece em diversas outras
aventuras, acaba de ser editado pela Iluminuras em tradução de Maiza Rocha, inaugurando a Coleção “Piratas
da Malásia”, que promove
um reencontro com aventuras de capa e espada.
Em 1948, Lucia Machado de Almeida, grande
escritora mineira, publica
Viagens maravilhosas de
Marco Polo, o jovem que
aos 17 anos (em 1271 ou
72) saiu de Veneza na companhia do pai e do tio, para
irem à China fazer negócios.
Atravessaram a Ásia, chegaram ao destino – lá serviram
durante 16 anos a Kublai
Kan, grande imperador chinês
–, voltando à Itália, em 1295.
Lucia traduziu o texto
original francês, encontrado
na Biblioteca Nacional de Paris,
com os relatos de Marco a Rustichello de Pisa sobre o que vira
e presenciara, dando origem a
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livro de sucesso universal já em
fins da Idade Média. É bem provável que já houvesse anteriormente
traduções portuguesas circulando
no Brasil, mas o trabalho de Lucia foi o primeiro a integrar uma
coleção destinada aos jovens brasileiros, lançada pela Ática em
1948. Depois dela e mais recentemente, surgiram outras obras
baseadas naquelas viagens, que
abriram para a Europa o conhecimento das riquezas do mundo asiático. Marco Polo e a rota
da seda, de Jean-Pierre Drège,
especialista em história e civilização chinesa, traduzido por
Ana Roiter, em edição brasileira da Objetiva, apresenta rico
painel com gravuras, pinturas e documentos, e desenha
a fabulosa rota de peregrinos
budistas, comerciantes venezianos e missionários jesuítas
aos que desejarem conhecê-la.
Na área de teoria os italianos nos brindaram com o excelente Gramática da fantasia
de Gianni Rodari, também autor
de diversos títulos de ficção para
crianças, já traduzidos mas que
não alcançaram sucesso, embora ele tenha recebido o Prêmio
Hans Christian Andersen, a mais
importante láurea para autores
de livros destinados a crianças
e jovens.
Gramática da fantasia,
editado pela Summus em 1982
traduzida por Antonio Negrini
para a “Coleção Novas buscas
em educação”, é texto imprescindível para professores de Comunicação e Expressão que desejam
levar os alunos à criação verbal ou escrita. O objetivo
do autor é colocar suas ideias ao lado de outras que
buscam enriquecer com estímulos o ambiente da casa
ou da escola. Trata-se de proposta que revindica para
a imaginação o espaço que deve ocupar na vida de
cada um.
Em 1991 surgem dois livros surpreendentes
pela fama de seu autor, o professor universitário, ensaísta e semiólogo italiano Umberto Eco, que já surpreendera com seu primeiro romance O nome da rosa,
sucesso universal. Destinando-as a crianças, o autor
mantém a característica de utilizar a ficção para expor suas convicções mais profundas: em A bomba e
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o general e Os três astronautas a temática é a necessidade de entendimento entre os
homens para a preservação da
vida.
A bomba e o general fala
sobre um militar malvado que
acumulava bombas atômicas
para com elas iniciar uma “belíssima guerra”, que o tornaria
mais importante ainda, com sua
farda de galões dourados. Os
átomos das bombas percebem as
más intenções do bandido e decidem fugir, pois preferem viver
juntos do que passar pela triste
experiência de, desintegrando-se,
destruir países inteiros.
Os três astronautas trata
da necessidade de compreensão
fraterna entre os homens. Três países enviam foguetes ao planeta
Marte: Estados Unidos, China e
Rússia. Os astronautas se estranham num primeiro momento,
mas a solidão os irmana e eles
ficam amigos.
Os dois livros, traduzidos
por Liliana e Michele Iacocca,
tem belos desenhos em cores de
Eugênio Carmi, pintor italiano
conhecido internacionalmente
que estreia como ilustrador de
livros infantis.
Da produção italiana contemporânea, a Rocco publicou em
2008 Olho mágico, interessante
narrativa de Silvana Gondolfi,
premiada autora de romances
para adultos, que vem ultimamente se dedicando aos livros
para crianças leitoras. Fugindo
do moralismo e das viagens por
regiões ignotas, ela cria uma história de suspense e magia capaz de interessar vivamente ao leitor de nossos dias. A tradução é de Mario
Fondelli.
Este é apenas um apanhado das principais
obras e autores italianos publicados no Brasil. Certamente há outras, e o leitor completará a relação com
as suas preferidas.

LAURA SANDRONI

Mestre em Literatura Brasileira
Membro Honorário do IBBY
Membro do Conselho Curador da Fundação Nacional
do Livro Infantil e Juvenil
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UM CERTO
MARCO POLO
N

em sempre imaginamos o reflexo de nossa ação sobre as pessoas. Muitas vezes não percebemos as consequências de
pequenos atos – um presente, um afago, uma palavra de
compreensão, uma leitura...
Duas leituras, por exemplo,
influenciaram minha vida: a
história de Thomaz Edison,
que meus pais leram para
mim; a outra, presente
deles, eu mesmo li – As
viagens maravilhosas de
Marco Polo.
O primeiro livro
revelou-me que criatividade é associar coisas
pré-existentes entre si,
criando algo novo. O
Os Polo doam ao Khan relíquias
segundo despertou-me
cristãs. Miniatura in O livro das
a curiosidade pelo Orimaravilhas, Bibl. Nac. Paris
ente e o interesse pelo
desconhecido – terJOHN WESLEY FREIRE
ras, gentes e costumes,
em leituras que até hoje
(assim denominada pelo geógrafo
me fascinam. Seguramente ele
alemão Ferdinand von Richthofen,
contribuiu para que me tornasse
séc. XIX) – lendário caminho,
geógrafo e professor de geografia,
ainda hoje denso de encantos e
atraindo-me ao diferente.
mistérios. Acompanhei-os passo
O astrônomo Ronaldo
a passo, como se fizesse parte da
Mourão também afirma que a
comitiva …
leitura de Os lusíadas o desEmbora muitos os tenham
pertou para a navegação e,
antecedido na viagem, o livro de
consequentemente, para a AsPolo foi por longo tempo fonte de
tronomia. Quantos jovens não
referência e de mitos sobre o Orise encantaram por Júlio Verne,
ente. De Cristóvão Colombo, no
Monteiro Lobato, Mark Twain e
século XIV, ao menino do século
outros escritores que lhes marXX, reafirmando a noção de que
caram a vida?
os livros nos permitem vencer os
O mercador e explorador
limites de espaço e tempo.
veneziano Marco Polo (1254-1324)
Nomes estranhos, nunca
viveu num mundo onde o medo, a
superstição, a fé imposta a ferro e Trajeto da viagem dos Polo. In Marco Polo e ouvidos, instigaram-me a imagia rota da seda nação, por não encontrá-los nos
fogo, e a visão unívoca a todos conmapas. Hoje sei que nomes de
trolava. Aos 17 anos, partiu com o
países, regiões e cidades sofrem alterações. Os Polo partipai Nicolau e o tio Maffeo à China, onde estes já haviam
ram da Armênia (1272) – em Arzingan avistaram o monte
estado, trazendo carta do imperador mongol Kublai Khan
Ararat, onde consta ter a Arca de Noé encalhado após
ao Papa Gregório X, com pedido de envio de missionários e
o Dilúvio – para a Turcomânia, atual Turquemenistão.
óleo da lâmpada de Jerusalém. Percorreram a Rota da Seda
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Seguiram o rio Tigre – que banhava o Paraíso, segundo o
Velho Testamento; de Mosul chegaram a outras cidades
persas, Bagdá e Ormuz, onde, à vista das precárias
embarcações, resolveram seguir por terra até a China,
passando por Khubeis e Damagham. Atravessando desertos, chegaram a Balkh – antiga Bactria Regia – Afeganistão. Por fim, através dos vales da cordilheira de
Pamir, chegaram a Kachgar (China). A cada página, uma
surpresa! Não as conto para não privar-lhes o prazer da
leitura…
Marco contou que, conquistando a confiança de
Kublai Khan, neto de Gengis Khan, os Polo percorreram
a Tartária, a China e a Indochina a serviço do imperador,
que lhes permitiu, depois, voltar a Veneza, acompanhando
uma princesa chinesa que ia casar-se com Arghun-Khan,
da Pérsia. Viajaram numa embaixada com 14 navios e
dois mil homens.
Em Málaca, hoje Malásia, de maio a outubro de
1291, esperaram as monções (o que seriam, perguntava-me?) para seguir viagem. Estiveram no Ceilão (Sri
Lanka), bordejaram a Índia e chegaram a Ormuz, 18
meses depois. Entregue a princesa, voltaram à Armênia,
passando pelas turcas Trebizonda, Constantinopla e Negroponto, e embarcaram para Veneza, onde finalmente
chegaram em 1295. Aí terminou o livro, mas a imaginação continuou a viajar…
Em 1298, com as voltas que o mundo dá, Marco
comandava um barco na guerra entre Veneza e Gênova
e foi aprisionado. Na prisão (bendita seja…), ditou suas
aventuras a outro preso, Rusticiano ou Rustichello, um

escritor de Pisa. Com isso, muitos corações e mentes se
abriram.
O livro foi traduzido para o latim – língua universal de então, em 1315, e outras traduções vieram.
Em 1485, o livro foi impresso pela revolucionária inovação de Gutenberg – a tipografia, invenção do chinês Bi
Sheng, no séc. XI. Com ela a história ganhou o mundo:
a primeira edição portuguesa do Livro de Marco Paulo
(ou Polo) ou O Livro das maravilhas, data de 1502. Hoje,
contabilizam-se mais de cem versões, uma das quais se
encontra na Biblioteca Nacional de Paris – manuscrito
do Divisement du Monde, século 14.
As histórias de Marco continuam povoando o
imaginário de muitos pela riqueza de detalhes e pela
emoção que produz. Não se pode afirmar ou negar se
ele viveu, ouviu ou inventou o que narrou. Certos fatos
incríveis, para a época, foram mais tarde confirmados:
o dinheiro chinês era de papel (papel-moeda), havia
pedras negras que pegavam fogo (carvão mineral) e os
pratos das refeições eram de barro fino e branco (porcelana), enquanto ainda metálicos, na Europa.
Por suas histórias fantásticas, Marco foi chamado Il Milione. Moribundo, em 1324, nem a “sombra do
inferno” o atemorizou: “Eu não contei nem a metade”,
teria confessado ao padre.
Quantos exploradores além de Colombo possuiriam cópias do livro? Quais tenham sido as fontes de A
Descrição do Mundo, todos reconhecem sua importância
para o conhecimento do Oriente e o despertar de sonhos
a tantos quantos o leram...
SUGESTÕES DE LEITURA
Os Grandes Exploradores – a sua vida e as suas
realizações. Trad. Brenno Silveira. Ed.Boa Leitura SP.
Coleção A Conquista do Mundo. Vol.
VI, p.42-74.
Marco Polo. Muriel Romana, trad.
Flávia Nascimento. Ed. Bertrand
Brasil Ltda. Rio de Janeiro, 2008.
http://books.google.com/

JOHN WESLEY FREIRE
Cena de viagem. Séc.XV. Biblioteca do Museu Topkap, Istambul
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O ASSUNTO É...

ATAULPHO ALVES,

a elegância do samba
HAROLDO COSTA

P

ara iniciar, peço desculpas pelo incômodo e
antiquado PH, expulso da nossa convivência por
uma das reformas ortográficas que nos acomete
de vez em quando. É que quando ele nasceu em 1909,
em Miraí, cidade mineira depois cantada de maneira
magistral e tornada um dos seus inúmeros sucessos,
era assim que se grafava o nome, tal como está na
certidão de batismo. Com PH ou com F, Ataulfo trilhou
um belo caminho na história de nossa música popular.
Autor inspirado e cantor de muita personalidade, ele
desenvolveu uma carreira ímpar, tornando-se exemplo
de liderança artística.
Seu pai, conhecido como capitão Severino, era um
dos mais famosos versadores da região e, ainda menino,
Ataulfo improvisava, demonstrando talento e audácia.
Enfrentava o capitão. Veio, então, para o Rio aos 18

anos, para trabalhar com o Dr. Moreira Resende como
menino de recados e entregador de receitas. Não ficou
muito tempo, arranjou emprego numa farmácia e pouco
tempo depois já era “prático de farmácia”, o que queria
dizer que fazia a manipulação dos medicamentos.
Um dia o samba chegou na vida de Ataulfo. Veio
em forma do ensaio de um bloco perto da sua residência,
no Rio Comprido. Como tinha que acordar muito cedo
para trabalhar, a resistência era grande para ir no terreno
baldio onde o ensaio do Fale Quem Quiser acontecia, mas
não teve jeito. Uma noite ele foi, e descobriu o fascínio
do mundo do samba, e começou a compor.
O famoso compositor Bide (Alcebíades Maia
Barcelos), autor do imortal Agora é Cinza, juntamente
com Marçal (Armando Vieira Marçal), de visita ao
ensaio do bloco ouviu uns sambas de Ataulfo e o levou
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ao Mr. Evans, diretor da RCA Victor, um americano que,
segundo Ataulfo, só conversava com um lenço no nariz.
Mas os ouvidos ficavam de fora, e por isso o catálogo de
gravações da sua fábrica era um dos melhores do Brasil.
Ataulfo entrou nele.
Tempo Perdido, seu primeiro samba gravado, e
por Carmem Miranda, não chegou a ser grande sucesso,
mas abriu-lhe o caminho. Ele não se considerava cantor,
o que queria mesmo era compor. Trabalhou com muitos
dos melhores compositores das décadas de 30 e 40
– Roberto Martins, Aldo Cabral, Claudionor Cruz, os
já citados Bide e Marçal, Wilson Batista, Abel Neto, e
ganhou vários concursos de músicas de carnaval com
sambas como Oh! Seu Oscar (1940), Bonde de São
Januário (1941) ambos de parceria com Wilson Batista,
verdadeiros clássicos do gênero.
Sua primeira tentativa como cantor foi na
gravação de Leva Meu Samba (1941), que fez grande
sucesso. Sua voz não possuía grande extensão, mas
era compensada pelo timbre agradável e a maneira
como Ataulfo enunciava as palavras. Tinha uma certa
mineirice que lhe dava charme especial. Perto do fim
no ano, na época das gravações para o carnaval, Mário
Lago deu-lhe uns versos para musicar. Uma vez a música
pronta, foi oferecida a vários cantores, e nenhum se
entusiasmou, o que era raro acontecer. Diante desta
realidade, Mário não teve dúvidas, insistiu para que o
próprio Ataulfo gravasse. E assim foi feito, criando um
dos maiores sucessos do carnaval de todos os tempos e
a música que ficou definitivamente na memória popular:
Ai, que Saudades da Amélia.
A parceria com Mário frutificou, surgindo outros
sucessos, entre os quais vale destacar Atire a primeira
pedra (1944). O cantor Ataulfo complementava o
compositor Ataulfo, sua voz era ouvida nas emissoras
de rádio de maior audiência e sua participação em shows
eletrizava o Brasil inteiro. Por sugestão do também
compositor Pedro Caetano, organizou um conjunto de
jovens cantoras, às quais deu nome de Pastoras, que o
acompanhava nas gravações e nos shows, uma grande
novidade. Sempre elegantemente trajado, a rigor ou
com terno e gravata, Ataulfo se impunha por educação
e traquejo social. Não à toa ele foi incluído, anos a fio,
na seleção Os 10 Mais Elegantes que anualmente fazia
o jornalista Ibrahim Sued com os famosos da chamada
society da época.
Para completar o toque de elegância e sofisticação,
Ataulfo tinha um Cadillac azul, conversível, com o qual
desfilava pelas ruas da cidade e, especialmente, em
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Copacabana. Ele mesmo contava, rindo, que certa vez na
avenida Niemeyer um outro carro, em sentido contrário,
passou por ele e o motorista gritou: “Aí, negão! Com o
carro do patrão”!
Conheci Ataulfo, ouvindo a Rádio Nacional, nos
programas pré-carnavalescos nos quais cantava seus
sucessos, juntamente com as Pastoras. O auditório era
uma espécie de Meca do rádio brasileiro, onde se tinha
que ir pelo menos uma vez na vida. E havia gente que
ia toda semana. Na era pré-ibope a reação do público
aferia a popularidade do artista e do programa, e a festa
transbordava para os aparelhos de rádio que geralmente
ficavam na sala, no Brasil inteiro.
Quando em 1967 o Itamaraty, através do
musicólogo e pesquisador Mozart Araújo, me convidou
para dirigir o show brasileiro no I Festival de Artes
Negras, em Dacar, Senegal, exultei ao saber que Ataulfo
estaria na delegação, composta também por Heitor dos
Prazeres, Olga do Alaketo, Camafeu de Oxossi, Mestre
Pastinha, Elizeth Cardoso e Raul de Barros.
Durante a semana que ficamos lá, Ataulfo e eu
conversávamos muito. Pude lhe dizer da admiração
que sentia por ele, como homem e como artista.
Estabelecemos amizade tão sólida que, depois disso,
dirigi inúmeros shows seus, em boates e televisão. Ele
tinha confiança em mim, e nunca tivemos nenhum
atrito, o que é quase uma fatalidade quando se trabalha
com alguém do prestígio artístico e da personalidade de
Ataulfo.
É curioso como ele não deixou seguidores. Ainda
não apareceu nenhum compositor que use a temática
do samba da maneira como ele fez. Basta lembrarmos
algumas de suas composições como Pois é..., Mulata
assanhada, Na Cadência do Samba (com Paulo Gesta),
Meus tempos de criança, Covardia (com Mário Lago),
Errei, erramos, Vai, mas vai mesmo, e mais pelo menos
outros duzentos títulos, que incluem marchas, sambascanção, samba de partido alto, batucada e até choro. O
mesmo se pode dizer do Ataulfo cantor, emoldurado pelo
coro (abaixo back vocal!) de suas Pastoras, que aliavam
afinação, ginga e beleza – foi único.
Há cem anos, nascia na cidade de Miraí o menino
Ataulpho, para ganhar o mundo e ser uma estrela
da maior grandeza no firmamento de nossa música
popular!

HAROLDO COSTA

Produtor e diretor de rádio e tv, ator
Jornalista, autor de Na Cadência do Samba, dentre outros
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LAN – um ítalo-carioca
e suas cariocaturas
RENATO CASIMIRO

Foi através dos desenhos de Lan que eu
aprendi a compreender e amar o Rio.
Borjalo

L

anfranco Vaselli Rossini nasceu na
Itália. Dito assim, bem se pode supor que se trata de um compositor
de óperas ou mestre pizzaiolo. Esse, no
entanto, é o nosso Lan. Nosso porque
ninguém teria dúvida em afirmar
que poucos são tão cariocas como
ele. Poucos são aqueles que tão
bem nos ensinam a amar e compreender um Rio de Janeiro repleto de maravilhas. Enfim, esse carioca
nascido no berço da Renascença e de
Romeu e Julieta, soube como poucos nos
revelar uma cidade que, se tem lá suas
mazelas, tem também suas cores.
Lan, hoje, vive afastado do burburinho das grandes cidades. Subimos a Petrópolis para conversar com ele na tranquilidade de seu sítio, em Pedro do Rio. Contou-nos
que desde criança, em Montevarchi, perto
de Florença, descobriu as cores: “verde das
uvas, oliveiras e dos Montes Apeninos; marrom das castanhas; branco dos seixos do rio
Arno e da neve no inverno; dourado das folhas
outonais, azul do céu de Viareggio. Vermelho do
piso da cozinha da casa onde nasci e dos narizes dos
amigos do avô, quando enchiam a cara de Chianti”.
Lan veio ao Brasil aos cinco anos e ficou até os
sete, descobrindo novas tonalidades do verde e de outras
cores. Do amarelo conta que pegou um bicho no jardim
da tia, pensando ser um pintinho. Era uma lagarta... e
lembra até hoje o roxo da queimadura na mão.
Descobriu outras cores para seu arco-íris infantil. A de Zezé – a babá –, a primeira e inesquecível
mulata de sua vida. Conheceu, também, as cores dos
japoneses, dos alemães, dos caboclos, crioulos e negros: “Deus criou as cores da mesma forma que criou
as pessoas. Sempre tive certeza de que para fazer uma
obra de arte é preciso misturar cores e pessoas”. Ele
fala como o menino que descobria as cores e conclui:
“a MULATA é a obra prima da Natureza, por isso quem
não é mulato, vai à praia para se amulatar”.
Seu pai, músico, tocou na Orquestra Sinfônica de São Paulo. Mudaram-se para Montevidéu onde

Lan via pescadores e pintores junto ao rio
e descobriu que combinações de cores surgiam nas paletas, antes de irem para as
telas. E pensou: Deus criou as cores. Para
fazer uma obra de arte é preciso misturá-las; se criou raças, foi para se
misturarem.
Lan cursou Arquitetura,
mas gostava é de desenhar
caricaturas – começando por
seus professores – que nem
sempre apreciavam isso... Trabalhou em jornais no Uruguai,
depois em Buenos Aires, onde recebeu o primeiro prêmio de melhor
caricaturista. O fascínio pelas cores de
certo modo o trouxe de volta ao Brasil.
Naqueles países, Lan caricaturava
atletas. Resolvendo ver o mundo, em 52,
chegou ao Brasil, e aqui ficou. Uma caricatura de Baltazar, o Cabecinha de ouro, do
Corintians, fez Samuel Wainer convidá-lo a
trabalhar na Última Hora paulista e depois
na carioca.
1953 foi definitivo na vida de Lan:
com jornalistas que faziam matéria sobre os
morros e escolas de samba, fascinou-se com a
elegância dos sambistas de Madureira comandados por Paulo da Portela. Assim, tornou-se
carioca flamenguista, portelense e filho de
Oxalá.
Na década, intensas disputas políticas
ocupavam os jornais: Última Hora apoiava
Getúlio Vargas, e seu grande opositor, Carlos
Lacerda, era dono da Tribuna da Imprensa.
Em maio de 54, antes do suicídio de Vargas,
o repórter Nestor Moreira da Última Hora foi
espancado por policiais, morrendo. Lacerda
queria ser deputado federal e apareceu no velório todo vestido de negro, aparentando sofrimento, apesar de sequer conhecer Nestor.
Samuel Wainer indignado, determinou
que Lan o caricaturasse. Preocupado com encontro que teria daí a pouco, desenhou às pressas
um corvo, apelido de Lacerda até o fim da vida.
Lan, ainda hoje, diz que morre de vergonha da caricatura: nunca fez trabalho tão apressado e superficial. Os amigos de Getúlio o consideraram genial
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e... ele não perdeu o
Além das cores da cidade, da qual é cidaencontro.
dão Honorário, de suas curvas e traços, ouvir Lan é
Depois, coaprender sobre uma forma de olhar o mundo e sua
nheceu a mulata
gente. Sua profissão, caricaturista, é “ver o mundo
de sua vida: Olívia,
sempre de uma maneira melhor”. Para caricaturar
uma das Irmãs Marialguém não é necessário destacar aspectos exterionho que, em 58, percorreres, um narigão, por exemplo. Importa, muito mais,
ram a Europa, divulgana personalidade por trás dele, maior ou menor. Nisdo o samba. Lan desenhato estaria a força de sua arte: captar as cores e a diva o mundo do samba e
nâmica da personalidade e do mundo que desenha.
imortalizou muitos de
Lan sabe da força de seu traço, de sua forma de
seus personagens, ela
ver o mundo: “a charge é uma paulada, porque ela
inclusive. As misturas
mexe com o ridículo das pessoas. Se você quer desde cores, de nacionatruir uma pessoa ridicularize-a ao extremo, como
lidades e de identidades
fez Chaplin com Hitler e Mussolini”.
também atraíam o caricatuTrabalhando só em jornais, Lan não ingresrista para retratar a multiplisou no mercado de artes plásticas. Para ele, a cacidade do quotiricatura é a única arte destinada
diano urbano.
a perdurar “enquanto existir um
A vida boser humano na Terra”. Ele não
êmia, as rodas de
tem dúvidas de que esta forintelectuais e colegas
ma de representar o mundo, de
que se reuniam às seis
expor suas contradições, suas
da tarde no Bar Villarino,
belezas e mazelas, possui forno centro do Rio, fizeram
ça imensa junto ao público: “a
parte da formação deste
charge é pior do que um editoA riqueza de seu
artista que soube ser carioca. Em seu
rial de fundo de um jornal”.
traço alinha-se como
sítio cercado de árvores ele não esconde
Por tudo isso, estar com
num ritmo sensual de
as saudades: “O Rio de hoje continua
Lanfranco Aldo Riccardo Vacurvas, por vezes tão
lindo, mas é difícil enfrentar o dia a dia
selli Cortellini Rossi Rossini ou,
próximo do arabesco,
do carioca. O Rio antigo era uma cidade
num equilíbrio de
simplesmente, Lan, é aprender
fatura a destacar
confortável, podia-se voltar às seis da
muito mais do que ser carioca.
claros e escuros que
manhã para casa sem correr nenhum
Muito mais que aprender a amar
muito se assemelhem
risco, hoje, parece uma verdadeira prie compreender o Rio de Janeiro.
à obra de um atento
são domiciliar. Esta é a maior incoerênOuvir o Lan é aprender a amar e
gravador...
cia que existe, pois é uma cidade que te
a compreender a vida, suas coÁlvaro Cotrim (ALVARUS)
abraça e te convida”.
res, seus traços e suas curvas.
Ouvindo-o falar, fica a impressão de saudades dos anos 50, quando, sem esquecer suas origens, adotou as cores do
Mitos Cariocas: Lan
Rio. Saudades à parte, Lan também nos ensina a
amar e compreender, por extensão, o Brasil: “PriMoacyr Luz e Aldir Banc
meiramente, temos que considerar que este é um
Portelense,
país tropical, é uma cidade tropical, de cores vivas,
bom de tango e coração circense,
arrebenta
de astral para cima. O calor e as praias, a beleza
com a pimenta braba do nonsense.
das mulheres, tudo isso para nós italianos é uma
Um menino
mistura fundamental. Faz parte desta explosão de
cujo defeito é não ser vascaíno.
temperamento que nós temos, tanto na ira como na
Tipo avô
alegria. Nós somos explosivos: não temos estopim,
que endurece com mulata em “flô”.
temos espoleta, explodimos de amor, de alegria ou
Um canalha da Itália,
de raiva”.
milongueiro, brasileiro.
Buzanfã
Na arte de Lan esta explosão de amor de que
é tema pro elan do Lan.(…)
nos fala se expressa, sobretudo, nas mulatas que
tanto marcaram sua vida. Ainda hoje, nos brinda
(Do álbum Samba da Cidade, Moacyr Luz)
nas páginas dos jornais. “A mulata é o tipo de mulher que mais se adapta ao meu estilo, que é cheio
RENATO CASIMIRO
de curvas. O corpo da mulata é todo curvas, é ritmo”.
Coordenador de Publicações da Editora da UERJ
Lan, como Oscar Niemeyer, ama todas as formas e
Mestre em Comunicação Social
cores femininas, “as ruivas, as morenas, as crioulas,
Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras
da PUC - Rio
as mulatas”, mas “a mulata reflete o Rio”.
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FALA, LEITOR
(...) fui agradavelmente surpreendida pela revista, que ficou realmente MARAVILHOSA. Quero registrar a imensa satisfação que tive de
participar da Educação em linha e
cumprimentá-los pela dedicação e
sobretudo pela seriedade com que
vêm conduzindo este projeto. Parabéns! ‘Salam!’
AIDA HANANIA – SP
A revista ficou uma beleza. Parabéns e obrigado pela parte que
me toca. Circulei-a por um numeroso grupo de amigos.
ADALBERTO ALVES – PORTUGAL
Parabéns (e obrigado) a você
e ao John pelo belíssimo trabalho.
Aproveito para felicitar também a
Aida e o Valter, magníficos como
sempre. Coloquei um link para a
Educação em Linha em minha HP.
http://www.jeanlauand.com/

Merci pour l’envoi de votre revue par e-mail. Les pages sont très
bien. Merci à vous de me mettre en
valeur. C’est un excellent travail.
HASSAN MASSOUDY – FRANÇA
Grato pela honra que deram ao
meu vivente nesta bela revista. E parabéns pela sua qualidade.
CARLOS NEJAR
Recebemos a revista (eu e Prof.
Chalita) e ficamos encantados com o
produto final. Parabéns...
CARMEN VALLE – SP
Recebi e li, com muito prazer,
a bela edição da revista Educação
em Linha. Muito obrigado pelo carinho e, mais uma vez, meus parabéns pela realização e pela iniciativa.
FELIPE FERREIRA
Nossa, que revista linda! É pra
guardar pra sempre, grande legado
nos deixaram os árabes!
ROSA NEPOMUCENO
Recebi a versão eletrônica de
“Educação em Linha” 7, que você,
gentilmente, me enviou. Felicito-a
pela excelente apresentação e qualidade dos artigos. Pena que não seja
publicada em forma de revista (ou
será?). Espero que vocês prossigam,
sempre no mesmo bom nível.
VALTER KEHDI – SP
Vocês se superaram!!! Mais
uma vez obrigada pelo convite
para participar deste trabalho de
elevadíssima qualidade. Parabéns!
Parabéns ! Parabéns!
MARIA LIGIA F. SANCHES

Menino lendo Cícero. Vincenzo Foppa, afresco, c. 1460. The Wallace
Collection, Londres

A revista está linda e com excelentes artigos. Tomei a liberdade de enviar para alguns contatos
do meu mailing que são da área
de educação e sei que vão adorar.
Meus parabéns!!!
ANNA RODRIGUES
Parabéns pela iniciativa.
LUIZ SALOMÃO
Amigos, repassem a revista aos
professores ou descendentes árabes
em São Paulo... eles ficarão apaixonados por esta edição!
THAIS FONSECA
Apenas passei os olhos e fiquei encantado com os assuntos
abordados e com a beleza da
apresentação. Me senti orgulhoso
por ter um “sanguinho” árabe.
ALEXANDRE CALACHE
Parabéns pela maravilhosa
edição sobre a cultura árabe. Fiquei bastante impressionado pela
qualidade da produção.
JORGE DABDAB

os leitores em geral, vão aumentar
sua bagagem cultural em relação
a esse povo que deixou tanto saber – nas artes, na arquitetura, na
ciência, na matemática, na poesia
e na escrita em geral – para o mundo. É um legado do qual não deixo
de me orgulhar.
LINDA KHOURY – PORTUGAL
Que maravilha ficou a revista!
Temas ótimos, forma lindíssima...
Adorei. Parabéns.
CÁSSIA FRADE
Gostei muito da última edição
da Educação em linha. Vocês estão fazendo um excelente trabalho
para os professores!
VANESSA GONÇALVES – SP
Acabo de ler alguns artigos, tendo dado uma olhada geral no conjunto. Está lindíssimo!!! Já aprendi
algumas coisas de que nem desconfiava. Vocês têm razão: há muita incompreensão entre nossos mundos.
RAYMUNDO DE OLIVEIRA

Como sempre, o bom gosto e a
ótima informação fazem de vocês
excelentes propulsores da cultura
que, em muitas oportunidades, foi
esquecida pelo nossos leitores.
OSCAR ESPINOLA

Percebi a imagem do Castelo
Mourisco na última página. Gostaria
de parabenizá-los e saber se este número, além de virtual, será impresso.
ESPAÇO PASSADO PRESENTE DO MUSEU DA
VIDA/COC/FIOCRUZ – MARCELA SANCHES

A revista está excelente! Diversos artigos, e todos apresentam algo
que nos prende. Sou filho de português e sei o quanto de árabe está enraizado em minha educação.
PAULINO CARDOSO

Adorei o conteúdo das revistas, gostaria de manuseá-las e
emprestá-las a meus alunos. Como
fazer para recebê-las?
GELMANY…

Felicito-os por esse trabalho.
Nós, os descendentes de árabes, e

Quando sai a edição impressa?
Que faço para recebê-la?
MUITOS PROFESSORES
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LIVRARIA

Carlos Drummond de Andrade
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Livraria
Ao termo da espiral
que disfarça o caminho
com espadanas de fonte,
e ao peso do concreto
de vinte pavimentos,
a loja subterrânea
expõe os seus tesouros
como se defendesse
de fomes apressadas.
Ao nível do tumulto
de rodas e de pés,
não se decifra a oculta
sinfonia de letras
e cores enlaçadas
no silêncio dos livros
abertos em gravura.
Aquário de aquarelas,
mosaicos, bronzes,
nus,
arabescos de Klee,
piscina onde ﬂutuam
Livraria Leonardo da Vinci

sistemas e delírios
mansos de ﬁlósofos,
sentido e sem-sentido
das ciências e artes
de viver: a quem sabe
mergulhar numa página,
o trampolim se oferta.
A vida chega aqui
ﬁltrada em pensamento
que não fere; no enlevo
tátil-visual de idéias
reveladas na trama
do papel e que aﬂoram
aladamente dançam
quatro metros abaixo
do solo e das angústias
o seu balé de essências
para o leitor liberto.
In: As impurezas do branco. Ed. Record
Poema em homenagem à
Livraria Leonardo da Vinci
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