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Escola de arte e 
tecnologia insere jovens 
de comunidades do Rio 
de Janeiro no universo 
da indústria criativa

Matheus sousa

De um galpão centenário de três an-
dares localizado no Cais do Porto do 

Rio de Janeiro para os bastidores de dife-
rentes produções artísticas. A Spectaculu 
é uma escola sem fins lucrativos que ofe-
rece capacitação profissional nas áreas de 
espetáculos, arte, tecnologia e indústria 
criativa para jovens da rede pública de 
ensino e moradores de diversas comuni-
dades da Região Metropolitana do estado. 
Desde 1999, a escola é referência no mer-
cado de trabalho e já proporcionou a for-
mação técnica de mais de 1.700 jovens.

“A missão da Spectaculu é possibilitar 
que jovens, sem condições financeiras e 
nem sociais, tenham acesso a um traba-
lho ligado à arte. Não no palco porque 
não formamos atores e atrizes, mas sim 
profissionais que trabalhem na produção 
cultural da cidade”, afirma o coordena-
dor geral da instituição, Daniel Evangelis-
ta. E para alcançar esse objetivo, a escola 
promove cursos intensivos de Adereços 

de Cena, Beleza, Contrarregragem & Ca-
marim, Costura e Figurino, Fotografia, 
Iluminação Cênica, Montagem de Ce-
nários e Tratamento de Imagem. Cinco 
vezes por semana durante dez meses. 

O mais procurado é o de Fotografia, 
contudo, a escola não disponibiliza ape-
nas cursos técnicos, mas também prio-
riza um estímulo ao desenvolvimento de 
consciência crítica com uma formação 
consistente de filosofia, cidadania e di-
reitos, expressão corporal, oral e escrita, 
criatividade, história da arte e da música 
para os alunos. “Esse jovem não chega 
só como um profissional técnico, mas 
com outro olhar de observação. Mesmo 
com um orçamento apertado às vezes, 
a gente insiste em manter essas discipli-
nas, pois elas têm a mesma importância 
e fazem com que o aluno tenha uma for-
mação mais completa”, garante Daniel.

Além disso, a Spectaculu oferece os 
materiais para as aulas, uniforme, duas 

Um grande Spectaculu
Fotos: Divulgação A organização dos objetos de cena é feita pela turma de Contrarregragem e Camarim
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refeições diárias e uma bolsa de R$200 
para ajudar o aluno na locomoção à es-
cola. Atendendo sempre adolescentes de 
17 a 21 anos, a instituição aponta que 
cerca de 50 a 60 comunidades do Rio de 
Janeiro são atendidas por ano, numa 
média de 15 pessoas por turma. Somen-
te em 2016, 110 alunos foram forma-
dos. “Nós temos um Núcleo de Traba-
lho focado em fazer essa ponte entre os 
estudantes e as empresas, produtoras 
e artistas da área da indústria criativa, 
que sabem que encontrarão aqui uma 
mão de obra preparada e capacitada”, 
destaca a assessora de comunicação e 
ex-aluna da escola, Julianne Gouveia. 

Julianne, que ingressou na Specta-
culu em 2009 em uma das primeiras 
turmas do curso de fotografia, comen-
ta a importância que a instituição teve 
para ela. “Se o jovem souber aprovei-
tar e investir, tem tudo para conseguir 
um bom emprego. Tudo que aprendi 
por aqui foi fundamental para minha 
formação, e tive a oportunidade de vol-
tar à escola. Além de mim, hoje temos 
dois instrutores que são ex-alunos”.

Morador do Morro da Conceição, no 
bairro da Saúde, no Centro do Rio de Ja-
neiro, Leandro Santana foi um dos mais 
de 1.700 alunos que já passaram pela 
escola que teve sucesso na carreira pro-
fissional. Ele chegou à Spectaculu em 
2007, quando tinha acabado de aban-
donar o sonho de se tornar jogador de 

futebol. Porém, o gosto por física, ele-
tricidade e teatro levou o menino tímido 
da Zona Portuária, órfão de pai desde os 
nove anos, para o curso de Iluminação. 

Leandro é contratado desde 2013 
pela Rede Globo e trabalha como as-
sistente de iluminação em alguns dos 
programas jornalísticos de maior audi-
ência da casa, como Fantástico e Jornal 
Nacional. “A Spectaculu foi muito im-
portante para a minha carreira. É como 
se tivesse sido um ponto de partida. Lá 
eu peguei a locomotiva para seguir. 
Seguir sempre em frente”, diz. 

Serviço:
Endereço: Via 
Binário do Por-
to, 847, Cais do 
Porto, Santo Cristo 
– Rio de Janeiro 
Telefones: (21) 2547-
0463 e (21) 3149-
9065
E-mail: spectaculu@spec-
taculu.org.br
Site: www.spectaculu.org.br/

Jovens aprendem o uso dos vários tipos de materiais que formam o figurino e o cenário
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Considerada por muitos uma 
obra de arte que transcende o 

próprio tempo, a tatuagem já pas-
sou por fases de admiração profun-
da à completa abominação, resis-
tindo através dos séculos, muitas 
vezes, à margem da sociedade. Utili-
zada nos dias de hoje, em sua maio-
ria, pela população jovem com o 
objetivo de ornamentação e criação 
de uma identidade visual, a práti-
ca encontrou outra finalidade nas 
mãos de Nathália Stern, artista de 
São Gonçalo, na  Região Metropoli-
tana do Rio de Janeiro: a de prevenir 
um atendimento médico equivoca-
do para um paciente com restrições 
de saúde, facilitando o socorro. 

A ideia do “Tattoo de Alerta” já 
é comum nos Estados Unidos, onde, 
desde 2006, profissionais começa-
ram a realizar o mesmo trabalho. 
O objetivo é evitar uma confusão de 
diagnóstico caso o paciente esteja in-
consciente. “Por ter duas pessoas dia-
béticas na família, minha avó de 70 
anos, e minha prima de 15, não tive 

como não me sensibilizar e aderir”, 
explica Nathália. Entretanto, ela fri-
sa ser necessário que o paciente acei-
te sua condição. “Antes da tatuagem, 
é preciso estar bem com a doença. 
Alguns clientes acabam desmarcan-
do as sessões porque querem escon-
der o problema. Talvez por medo do 
preconceito”, acredita a tatuadora.

Ela conta ainda que a inspiração 
para o trabalho veio de uma amiga 
de São Paulo. “Fiquei tocada. Quis 
participar e ela só me pediu para 
passar adiante”, lembra Nathália, 
explicando que não tatuou paren-
tes por opção deles. Antes de trazer 
o projeto ao Rio, Nathália  lançou a 
ideia nas redes sociais em dezembro 
do ano passado. Depois de mais de 
10 mil compartilhamentos, come-
çou a atender agendados a partir de 
3 de janeiro. O preço cobrado é  ape-
nas para arcar com o material uti-
lizado, não corrompendo o objetivo 
principal do “Tattoo de Alerta”: que a 
vítima seja socorrida da melhor for-
ma possível em caso de emergência.

Arte que 
pode salvar

vidas
Matheus Correia

Artista gonçalense faz trabalho artístico 
em forma de alertas a preço de custo em clientes 

que possuem problemas de saúde
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Informes na pele podem diminuir 
as chances de erro médico caso o 

paciente esteja insconsciente
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Os desenhos mais pedidos são re-
lacionados à diabetes, porém, não 
são os únicos. Inscrições com alertas 
relacionados à alergia a determina-
dos medicamentos, como ibuprofeno 
e dipirona, também são comuns na 
rotina do estúdio. Nathália relata que 
já recebeu centenas de pedidos, mas 
acaba recusando alguns. Como, por 
exemplo, um alerta relacionado à in-
tolerância a amendoim, caso fácil de 
evitar pela não ingestão do alimento. 

Ainda sobre pedidos inusitados, 
um dos mais curiosos, na opinião 
dela, veio de um cliente com situs 
inversus totalis, que consiste na 
inversão de todos os órgãos do tó-
rax e abdôme. “Os órgãos da pes-
soa estão ao contrário, do outro 
lado do corpo. O coração é do lado 
direito, por exemplo e, em caso de 
acidente, é fundamental alertar 
para que o atendimento seja rea-
lizado da forma correta”, destaca.

“Antes da 
tatuagem, é 
preciso estar 
bem com a 

doença”

A doença situs inversus totalis é 
uma herança transmitida por ge-

nes autossômicos recessivos, sem 
predileção por sexo

Nathália cobra valores entre R$40 e R$70, apenas para cobrir os custos do material
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Tão antiga quanto a própria hu-
manidade, a prática de marcar o cor-
po tem seus primeiros registros na 
antiguidade clássica dentro da cultura 
egípcia, onde é possível ver em alguns 
dos corpos femininos mumificados 
inscrições na região abdominal que 
trazem a possível ligação a cultos à 
fertilidade. Após uma série de trans-
formações que vão da forma como é 
feita ao objetivo, a tatuagem, como 
conhecida hoje, surgiu apenas no final 
do século XX, com a idealização de um 
dos primeiros conceitos de máquinas 
elétricas para fazer inscrições na pele 
pelo americano Thomas Edson, imor-
talizado como inventor da lâmpada.

No começo do século XVIII, mari-
nheiros europeus tiveram seu primei-
ro contato com povos que viviam em 
ilhas na região sul e central do Oce-
ano Pacífico e tinham as tatuagens 
como um importante aspecto cultu-
ral. Em 1769, o capitão britânico Ja-
mes Cook desembarcou no Taiti, onde 
a palavra “tatau” era usada para de-
signar a maneira com que a tatuagem 
era feita – fazendo a tinta penetrar 
no corpo. Acredita-se que essa ex-
pressão tenha dado origem ao termo  
“tattoo”, um dos nomes mais usados 
para os desenhos gravados na pele.

Difundida em todos os continentes, 
a tatuagem  assumiu diferentes fi-
nalidades, que vão desde rituais 
religiosos até a camuflagem, 
tendo sido também uma 
forma de identificar 
prisioneiros e es-
cravos durante 
períodos da 
H i s t ó -
ria – 

como aocnteceu no Império Romano. 
Descrita por Darwin como uma 

arte conhecida por todas as nações, 
tem ocorrência datada em uma mú-
mia com cerca de 5.300 anos desco-
berta em 1991, nos Alpes, conhecida 
como “O Homem de Gelo”, levando es-
tudiosos a concordar que nos primór-
dios da humanidade já havia a neces-
sidade de preservar a tinta no corpo.  

“Um dos objetivos seria permi-
tir ao indivíduo registrar sua pró-
pria história, carregando-a na pele 
em seus constantes deslocamentos”, 
afirma a artista plástica Célia Maria 
Antonacci Ramos, da Universidade 
do Estado de Santa Catarina (Udesc), 
autora do livro Teorias da Tatuagem.

Serviço
e-mail: tattoo.ntstern

@gmail.com
Instagram: @nstern

Projeto da primeira máquina de 
tatuar, desenvolvido por Samuel 
O`Reilly, baseado na “impres-
sora autográfica” de Thomas 
Edison

A arte era comum aos povos 
da polinésia, e seu estilo, 
baseado na criação de 
malhas atraves de 
formas geométri-
cas, influenciou 
na forma das 
tatuagens 
ociden-
tais

Origem da 

TaTuagem
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CaMilla alCÂntara

“Dublado ou legendado? As técni-
cas de tradução dividem opini-

ões e muitas pessoas realmente tomam 
partido. No entanto, você já parou 
para pensar em como é todo o proces-
so de dublagem de um filme? E de um 
desenho animado? Sabia que para ser 
dublador é preciso ser ator? E que Isaac 
Bardavid, a voz brasileira do Wolverine, 
já fez mais de 40 mil filmes? Ao mergu-
lhar neste universo da dublagem, não 
há como não admirar esse trabalho. 

Do cinema mudo para a era do 
som, as coisas foram mudando rá-
pido. O primeiro filme com dubla-
gem brasileira foi lançado em 1938: 
“Branca de Neve e os Sete Anões”. A 
voz da personagem principal foi fei-
ta por Dalva de Oliveira, considerada 
a “rainha do rádio”, e foi gravada no 
estúdio CineLab, no Rio de Janeiro.

Desde então, a cidade se tornou o 
ponto de referência em estúdios de du-
blagem no Brasil. Hoje, divide o posto 
com São Paulo, como comenta Isaac 
Bardavid, morador de Niterói, que é 
ator há 69 anos e dublador há 58. Sua 
história na profissão começou por aca-
so. “Eu era ator da TV Tupi quando um 
colega meu, Roberto Peres, perguntou 
se eu queria dublar. ‘O que é isso?’, per-
guntei. Ele disse: ‘vamos lá que você vai 
entender o que é’. Então ele me levou 
para uma casa chamada Cinecastro, 

que ficava no Jardim Botânico, para 
fazer um teste.” Neste momento, Isaac 
emprestou a sua voz ao personagem 
Charlie Chan em seu primeiro trabalho.  

Isaac foi da galera pioneira dos es-
túdios. Junto a um grupo de atores, 
percebeu que a prática carecia de uma 
maior regulamentação. “Até 1969, 
todo mundo que tinha uma voz boni-
ta dizia: ‘eu quero dublar porque te-
nho uma voz bonita’. Achava-se até 
então que para realizar este tipo de 
trabalho só isso bastava, o que é uma 
falácia; isso não é verdade”. Segundo 
ele, qualquer voz serve para dublar. 
“Os personagens não têm apenas be-
las vozes. Tem gente com voz de ta-
quara rachada, com voz engraçada...”, 
diz. Paralelo a isso, ele faz ressalva à 
importância de se ter experiência em 
atuação para emprestar a voz aos 
personagens. Esse ponto de vista se 
tornou um consenso em sua época.

“Até a regulamentação, havia nos 
estúdios uma invasão muito grande 
de pessoas que não atuavam. A du-
blagem é uma ramificação da arte de 
representar”, explica. Naquele mo-
mento, o grupo que foi constituído 
insistiu para que fosse necessário o 
registro de ator para dublar.  Justa-
mente por isso, é mais correto dizer 
que tal profissional é um é um ator 
em dublagem do que um dublador.

Universo de 
várias vozes
A capital fluminense abriga muitos dos principais 
estúdios de dublagem do páis. Versão brasileira....
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O primeiro passo para fazer a ver-
são brasileira de um filme, episódio de 
série ou desenho animado é receber o 
material – vídeo e áudio – e prepará-
-lo para entrar em estúdio. O tradu-
tor, com o script original em mãos, 
faz a versão. A quantidade de profis-
sionais trabalhando em cada etapa 
varia de acordo com as necessidades. 
Rodrigo Oliveira é operador de áu-
dio e dublador nos estúdios Delart e 
Audionews. Segundo ele, um filme 
geralmente demanda quatro tradu-
tores. “Este profissional precisa ver o 

vídeo. Não há como se guiar somente 
pelo texto, pois há o risco de se perder 
entre as expressões idiomáticas. Aliando 
texto e imagem, é possível saber as pala-
vras mais adequadas”, explica Oliveira.

Em seguida, aquele que será o mar-
cador divide o novo roteiro em anéis 
de dublagem, os loops, que possuem 
20 segundos cada.  “Loops são as par-
tes da gravação que são divididas para 
a gente dublar, pedacinho por pedaci-
nho”, esclarece Isaac. “Uma hora de 
trabalho deve ter no máximo 20 loops. 
Fazendo 20 em uma hora, se ganha 
o valor da hora.” Ele acrescenta que, 
caso você seja um dublador rápido e 

experiente e fizer a mesma quantidade 
em menos tempo, receberá o mesmo 
valor, pois fez o trabalho equivalente. 

Os anéis são gravados sob orien-
tação do diretor e finalizados nas pis-
tas de áudio pelo operador de som. 
Segundo Rodrigo, a média de pessoas 
gravando suas vozes para um filme 
varia de 30 a 70. “Mas isso depende”, 
ressalta. “MAD é um desenho anima-
do de episódios curtos, mas de mui-
tos personagens. Foram necessárias 
mais de cem pessoas para gravar”. 

Quantas vozes um mesmo ator 
pode fazer? Rodrigo tem o apelido de 
“mil vozes”, mas brinca que são ape-

O processo

“mil vozes”, mas brinca que são ape-
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Nada de superfi cialidade. Adriana 
capricha na atuação!

Renan e Rodrigo adaptam o texto já 
traduzido para a música

nas 763 – “mil é para ficar mais estilo-
so”. As diferentes interpretações de um 
único  artista dentro de um determi-
nado produto são chamadas de dobras. 
“Em uma produção há uma regra geral 
de quatro dobras (quatro personagens 
menores) por pessoa. No caso de MAD, 
alguns profissionais faziam até dez 
personagens. Em desenhos animados, 
esse número é mais volúvel”, esclarece. 
Ele também conta que para cada perso-
nagem fixo em um programa se recebe 
um valor diferente da hora de gravação.

Isaac Bardavid lembra que essa posi-
ção tinha ainda mais relevância alguns 
anos atrás. “Até 69, a dublagem era 
paga por verba. Você entrava no estú-
dio e o papel principal tinha uma ver-
ba xis; no papel secundário, diminuía, 
e um papel episódico, era um trocado 
que te davam. Foi a partir deste ano 
que foi instituído o trabalho por hora”. 
A hora de gravação custa R$ 122,15.

Quanto ao mercado, Isaac avi-
sa que não há muita estabilidade. “O 

conselho que eu dou para quem está 
começando agora é que tenham fir-
meza e vontade. É interessante ter al-
guma função paralela, pois há umas 
alternâncias no mercado. Ora você é 
muito bem solicitado, ora ninguém te 
chama para dublar”. Ele, por exem-
plo, também trabalha no teatro, na 
televisão, e dá palestras pelo Brasil. 

Outra curiosidade acerca da produ-
ção é que os atores não ficam juntos em 
estúdio. Mesmo quando há duas pes-
soas falando ao mesmo tempo, como 
pode acontecer numa cena de discus-
são, grava-se tudo separado. Apenas os 
vozerios, que são as vozes da figura-
ção, são feitos com várias pessoas. Para 
exemplificar, Rodrigo Oliveira imagina 
a cena de um restaurante. “Os sons das 
pessoas conversando, do garçom aten-
dendo uma mesa, um pedido chegando 
– essas vozes que quase não se distin-
guem. Às vezes são seis, sete, até dez 
pessoas dentro do estúdio para esses vo-
zerios. Mas, de resto, é tudo separado”.

No desenho animado Natugato, a 
intérprete Adriana Torres é responsável 
não apenas das falas de sua persona-
gem, mas também das canções. Quem 
dirige essa parte da gravação é quem faz 
a versão brasileira. O texto traduzido 
não vem pronto. Renan Ribeiro, respon-
sável pelas canções, trabalha com um 
teclado ao lado do texto. “Pego a letra da 
canção já em português e vou rimando, 
encaixando-a na métrica e na melodia”. 

Ora o próprio dublador do perso-
nagem grava a música, ora uma pes-
soa específica é escalada. Nos filmes 
maiores da Disney, costuma-se esco-
lher já um ator que cante para gra-
var as falas – como, por exemplo, ar-
tistas de musicais. As escolhas se dão 
por várias circunstâncias. “O diretor 
às vezes está com o tempo mais corri-
do, então prefere escolher uma pessoa 
mais acostumada a interpretar canções, 
por ser mais fácil”, comenta Adriana.

Musicando

Fotos: Cam
illa Alcântara
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Ator Isaac Bar-
david dá a voz a 
vários persona-

gens famosos! Na 
foto, suas pelúcias 

do Tigrão

Os dubladores fixos são chamados 
de “bonecos” dos atores.  Essa identifi-
cação da voz com a figura da ficção é 
recorrente e, segundo Rodrigo, causa 
aperfeiçoamento na técnica de interpre-
tação. “Eu acho bacana manter um ator 
dublando um personagem, porque é le-
gal para o público escutar seu ator fa-
vorito sempre com a mesma voz.” 

Essa escolha, quando não é determina-
da pelo diretor, vem do próprio cliente. Em 
raros casos, do próprio artista. Tom Cruise 
é um dos que pediu para escolher sua voz 
ao redor do mundo (no Brasil, é interpre-
tado por Phillipe Maia). Para ajudar nessa 
seleção, há o conceito de Match Voice, mui-
tas vezes pedido pela empresa distribuidora 
dos produtos. Rodrigo destaca que ele serve 

para que o dublador tenha a voz a mais 
parecida possível com a versão original. 
“Às vezes, o personagem fala em uma ou-
tra língua, e isso vem na banda de músicas 
e efeitos – a parte de áudio original do filme 
que não se pode mexer. Com a voz pare-
cida, haverá um estranhamento menor”.

Nós, brasileiros, temos vários motivos 
para nos orgulhar de nossos atores que 
marcam presença em Hollywood. Quando 
seus filmes chegam ao seu país de origem, 
são poucas as vezes em que o ator tam-
bém faz sua versão traduzida. Entretanto, 
há alguns deles que dublam a si mesmos. 
“Rodrigo Santoro é o que mais faz isso”, 
diz Rodrigo. O operador de som gravou 
as falas em português de seu xará na sé-
rie “Lost” e nos filmes “300” e “Rio 2”. 

“Não é fácil, mas não é um bicho 
de sete cabeças”. Para o experiente 
Isaac, que tem a “mania” de dublar 
com uma caneta na mão, cada pro-
fissional possui uma técnica própria. 
“Com a caneta, eu marco no papel to-
das as respirações e minipausas que o 
personagem está dando na tela, para 
fazer exatamente junto com ele”. Se-
gundo o ator, o segredo para ser um 
bom profissional está na observação. 
“Para dublar, na minha opinião, pri-
meiro você precisa entrar no estúdio 

e assistir” relata Isaac. 
Já Rodrigo, que faz as vozes do 

Pantera Negra, do Bob, de Mons-
tros Vs. Alienígenas, além do Maca-
co Loco na versão mais recente das 
Meninas Superpoderosas, valoriza os 
hábitos de leitura. “Ler é super im-
portante. Quanto mais português a 
gente sabe, melhor. Inglês também, 
porque grande parte do que dubla-
mos vem em inglês. Compreendendo 
melhor o idioma, você fala melhor”.

Ele brinca que “na dublagem, você 

vai ter um olho na tela, um olho no 
script, um ouvido no áudio original e 
outro na sua própria voz. É isso tudo, 
tudo junto”. Para melhorar a percep-
ção, ele aconselha ao iniciante que 
assista a diversos conteúdos. “O má-
ximo de filmes, seriados, desenhos... 
para você entender os universos”.

Somando-se a isso, Adriana destaca 
a necessidade de dedicar-se à atuação. 
“Eu diria que é muita interpretação e 
pouca dublagem. A galera que está co-
meçando agora, vindo de cursos, está 
muito preocupada com o sincronismo, 
com a parte técnica. Sinto muita fal-
ta de trabalhos em que se valoriza a 
qualidade da interpretação”, sugere.  

Questão de prática

Foto: Camilla Alcântara
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É cantando com os passarinhos que 
a rodeiam que Maria Lucia, de 54 

anos, desbrava trilhas em matas e 
morros, ganhando paisagens de ti-
rar o fôlego como recompensa para 
o esforço. A professora do maternal 
começou a prática desse esporte há 
cinco anos e, hoje, chega a fazer mais 
de uma trilha por semana. Moradora 
de Niterói, ela aproveita para conhe-
cer rotas alternativas na sua cida-
de natal ou em municípios vizinhos, 
e se orgulha ao lembrar o quanto o 
hobby tem ajudado a superar desa-
fios e melhorar sua qualidade de vida.

“Comecei no Sana, em Macaé, 
em uma trilha leve chamada “Pei-
to de Pombo”. Com o tempo, alcan-
cei as médias e, agora, faço aquelas 
consideradas difíceis. Sinto que não 
tenho mais limitações e me supero 
cada vez mais”, contou Maria Lu-
cia, que se emociona ao descrever os 
benefícios trazidos pela prática do 
esporte. “De início, diminuí conside-
ravelmente o cigarro, melhorando 
minha respiração e frequência cardía-
ca. Perdi peso e ganhei mais energia”.

Mas as vantagens foram além do 
âmbito físico e refletiram no psicológico 

e emocional da professora. Maria Lucia 
lembra o quanto a prática de exercício 
físico ao ar livre, aliada à possibilidade 
de criar novas amizades, ajudou a su-
perar um processo de luto pela perda 
do marido. Para ela, a natureza é capaz 
de emanar um amor próprio que im-
pulsiona aqueles que a observam a se 
amarem mais e cuidarem de si mesmos.

“Sem dúvida, o que mais me faz ser 
grata às trilhas foi a forma como me 
ajudaram a sair da depressão depois da 
morte do meu marido. Hoje sou outra 
pessoa. Não sei o que seria de mim se fi-
casse sem trilhar”, destaca Maria Lucia.

Grupos de trilhas se reúnem no Estado do Rio de Janeiro 
e transformam vida de quem participa do esporte

Trilhando 
novos caminhos

MarCia Mathias

Fotos: Divulgação
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Com tantos benefícios reunidos 
em uma única atividade, o número de 
adeptos vem crescendo a cada dia, as-
sim como os grupos que se formam 
para praticá-lo. Guias ou pessoas com 
experiência em trilhas acabam se tor-
nando os responsáveis por conduzir 
quem quer se aventurar por caminhos 
desconhecidos em meio à mata. Um dos 
condutores habilitados é o auxiliar ad-
ministrativo Jadir Santos, de 23 anos.  
Amante da natureza e apaixonado por 
desbravar novos caminhos, ele fundou 
há três anos o “Amigos Trilheiros”.

“Logo no início percebi que a ati-
vidade física na natureza trazia uma 
paz muito grande, além de me deixar 
mais relaxado e diminuir o estresse. 
A única coisa que eu pensava era em 
compartilhar esse sentimento com ou-
tras pessoas. Passei a conhecer novas 
trilhas e levar grupos nesses lugares. 

Aos poucos fomos crescendo e, hoje, 
somos quase mil em nossa página 
no Facebook”, disse Jadir, que se au-
tointitula um “voluntário de trilha” 
e não cobra para guiar os grupos.

Para alguns, entretanto, as trilhas 
fazem parte da profissão. O mais co-
mum são guias de turismo, que estão 
desbravando esses novos caminhos 
para complementar renda. Foi com esse 
objetivo que Fabio Luis, de 33 anos, 
fundou a Contato Vertical. Por oferecer 
atividades diferenciadas, como escala-
das, caminhadas ecológicas e rapel, ele 
cobra uma pequena taxa aos partici-
pantes, uma ajuda de custo que cabe 
no bolso de quem paga, e contribui 
significativamente para quem recebe. 

“Apesar de todos os guias e instru-
tores terem outros empregos, o Con-
tato Vertical ajuda a complementar a 
renda no fim do mês, por isso, todos 

Além de ser um ótimo 
exercício físico, as trilhas 
proporcionam paisagens 
exuberantes 
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na equipe levam o que fazem muito a 
sério. A maioria não sabe, mas, ape-
sar dos passeios serem feitos nos fins 
de semana, nós visitamos o local dias 
antes para fazer o reconhecimento 
da área, investindo assim ainda mais 
tempo no projeto”, finalizou Fabio.

Foto: Divulgação

Localizada na  Zona Sul da Cidade 
Maravilhosa, a trilha tem nível de difi-
culdade médio e é indicada para quem 
já tem certa experiência no esporte. É 
possível alcançar o topo, a 842m de 
altura, através de dois caminhos. Em 
um deles, a subida acontece com o uso 
de cabos de aço.

Pedra da Gávea

Indicada para quem está começando, a caminhada acontece 
sem grandes obstáculos e proporciona uma vista para outras 
duas trilhas, Pedra da Gávea e Morro Dois Irmãos. Situada den-
tro do Parque Nacional da Tijuca, ela tem um tempo de subida 
de aproximadamente 35 minutos.

Pedra Bonita

Fugindo da Região Metropolitana do estado, a trilha Peito de Pombo é o 
maior ponto turístico em Arraial do Sana, em Macaé. O percurso pos-
sui sete quilômetros e pode ser feito em três horas. O diferencial dessa 

caminhada é a possibilidade de conhecer pessoas que moram ao longo da 
trilha e ainda poder se banhar nas águas do rio que passa por ali.

Famoso mundialmente por abrigar 
a estátua do Cristo Redentor – uma 
das sete maravilhas do mundo – o 

morro oferece, para aqueles que 
alcançam o topo, uma vista pano-
râmica da cidade do Rio de Janeiro. 
Os 710 metros de altura podem ser 

percorridos em duas horas.

Morro do Corcovado

Peito do Pombo

A Pedra do Sino é perfeita para quem gosta de praticar trilhas com 
rapel. Possui uma altitude de 2.275 metros, que pode ser completada 
em cinco horas. A trilha encontra-se na cidade de Teresópolis.

Pedra do Sino

Trilha rápida que pode ser feita em 
uma hora. Com uma altitude de 217 
metros, quem alcança o alto da pedra 
possui uma vista das praias de Itacoa-
tiara, Camboinhas, Itaipu e Piratinin-
ga, em Niterói.  _

Costão

Serviço

Amigos Trilheiros 
Instagram:@amigostrilheiros 

Contato Vertical
Telefone: (21) 9 9186-9790
Facebook: @contatovertical
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Fundado oficialmente em 1998, o Pro-
jeto Grael iniciou sua história dez anos 

antes, nas Olimpíadas de Seul, quando os 
niteroienses Torben e Lars Grael conquista-
ram as suas primeiras medalhas olímpicas 
na vela, um bronze cada. “Quando meus 
irmãos voltaram para o Brasil, eu e meu 
pai organizamos uma recepção em Niterói 
e montamos barcos de todas as categorias 
olímpicas”, conta Axel Grael. O objetivo da 
exposição era aproximar a população da 
vela, retirando essa realidade apenas dos 
iate clubes. “Queríamos que as pessoas 
pudessem ver o esporte como motivação 
para o aprendizado e inclusão social, en-
tão começamos a pensar nos barcos como 
instrumentos de educação”, explica Axel.

Quatro anos depois de Seul, veio a 
Olimpíada de Barcelona, e também a ideia 
dos irmãos Grael de lançar um projeto de 
escola pública de vela. “Não deu muito 
certo, já que o Torben e o Lars não ganha-

ram medalhas em 1992. Ninguém deu 
bola para nós”, afirma Axel. Em 1996, 
nas Olimpíadas de Atlanta, Torben Grael 
e seu parceiro de regata Marcelo Ferreira 
subiram ao lugar mais alto do pódio pela 
classe Star da vela. Lars, ao lado de Kiko 
Pellicano pela classe Tornado, ganhou no-
vamente um bronze. “Pedimos ajuda para 
finalmente tirar o Projeto Grael do papel. 
Nossos primeiros alunos começaram a ve-
lejar em 1998, em Charitas”, conta Axel.

 O primeiro espaço do Projeto Grael foi 
onde hoje se situa a estação hidroviária de 
Charitas, e consistia em um container e 
uma lona de circo. Em decorrência de pro-
blemas climáticos e obras de construção 
do catamarã, o imóvel da atual sede foi 
comprado e doado por Torben. A escolha 
do público alvo do Projeto Grael foi sim-
ples, levando em conta o antigo objetivo 
de quebrar as barreiras impostas pelos 
iate clubes. “Nosso sonho sempre foi fa-

zer os esportes náuticos serem acessíveis e 
escolhemos trabalhar com estudantes da 
rede pública porque são os que possuem 
mais dificuldade de entrar nos clubes pri-
vados. Desenvolvemos também vertentes 
ambiental e profissionalizante, gerando 
oportunidades de inclusão social e de pro-
porcionar um futuro melhor para essa ga-
rotada que vem ao projeto”, explica Axel.

Quase 20 anos em atividade, o Proje-
to Grael já beneficiou cerca de 12 mil jo-
vens, sendo no aprendizado da vela, ações 
ambientais ou cursos profissionalizantes. 
“Vejo com muito orgulho aonde chega-
mos, até porque no começo havia mui-
ta crítica, diziam que estávamos crian-
do expectativas em meninos de favelas 
e que esse cenário acabaria frustrando 
muita gente”, conta o irmão de Torben 
e Lars Grael. Contudo, os resultados do 
projeto provaram o contrário. “Nossos 
alunos prestam serviços de manutenção 

Um mar de 
possibilidades
Focado na integração da vela com educa-
ção e saúde, Projeto Grael forma profissio-
nais e conscientiza sobre o meio ambiente

talita Jeolás
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para velejadores e acabam participan-
do de suas tripulações. A vela não é fei-
ta só de donos de barcos”, afirma Axel.

Ainda considerado um esporte de eli-
te do Brasil, a vela foi popularizada gra-
ças ao Projeto Grael. Da sede, em Juru-
juba, já saíram revelações do esporte, 
como os primeiros brasileiros a vencerem 
a Regata Cape Town-Rio, e também tri-
pulantes para o mercado. “Formamos 
profissionais que manuseiam barcos, re-
alizam manutenção dos mesmos, criam 
e constroem, além de prezarmos mui-
to por todas as iniciativas em prol da 
preservação da natureza”, conta Grael.

Foi em 2011 que Samuel Gonçalves, 
Hallan Batista, Sandro Alex Mattos e Allan 
Tavares, de 23, 22, 21 e 18 anos, respecti-
vamente, conquistaram a tradicional Hei-
neken Cape Town-Rio, saindo da África do 
Sul e chegando à Baía de Guanabara, tor-
nando-se os primeiros velejadores forma-

dos pelo Projeto Grael a obterem o título da 
mais longa regata oceânica do hemisfério 
sul. Samuel, posteriormente, juntou-se a 
Lars Grael para competir pelo mundial da 
Classe Star, em 2015. A dupla foi vencedo-
ra e ficou com o quarto lugar no ano se-
guinte, quando tentaram o bicampeonato.

Marcelo Amorim foi aluno da pri-
meira turma do Projeto Grael, em 1998, 
quando tinha 15 anos. “Foram seis meses 
praticando a vela até que eu tive que parar. 
Retornei em 2004 para ser marinheiro e 
dois anos depois comecei a dar aulas no 
projeto”, conta Marcelo, que também tra-
balha no Clube Naval de Charitas. “Tive 
uma breve passagem pelo esporte, cheguei 
a competir pela Classe Laser, pela Classe 
Dingue no campeonato brasileiro e tam-
bém regatas oceânicas. O Projeto Grael deu 
outro rumo na minha vida e sou grato 
por estar aqui até hoje”, conclui Amorim.

Nos finais de semana em Niterói, o 

mar se enche de velejadores. Em cada bar-
co, uma marca do Projeto Grael. O projeto 
cresceu rompendo paradigmas e criando 
um legado de importantes políticas públi-
cas ambientais, formação de profissionais 
competentes e geração de empregos que 
melhoram as vidas de muitas famílias. 
“Era com isso que a gente sonhava quan-
do começou, ver essa turminha velejando, 
ver nossa contribuição sendo útil para a 
causa ambiental, esportiva e seguimos 
alcançando esses objetivos muito bem”, 
relata Axel. Dentro de um ambiente tão 
cheio de preconceitos e elitizado como o da 
vela, Grael afirma por fim: “precisamos 
nos lembrar de que há espaço para todos”.

“Nosso sonho 
sempre foi 
fazer dos 
esportes 

náuticos algo 
acessível” 

Serviço
Endereço: Av. Carlos Ermelindo Ma-
rins, n° 494 - Jurujuba, Niterói - RJ

Telefone: (21) 2711-9875
Horário de funcionamento: 08:00 – 

12:00, 13:00 – 17:00

Foto: Talita Jeolás

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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O  Prelo curtiu

Fundada em 2003 pelo ator e produ-
tor cultural Leandro Santanna, a com-
panhia Queimados Encena nasceu nas 
coxias improvisadas numa quadra lo-
cal, durante os ensaios do espetáculo 
Auto da Compadecida, encenado por 
uma trupe de amigos. O espaço cul-
tural já virou referência em Queima-
dos, na Baixada Fluminense. “Mesmo 
quando não tínhamos nosso espaço, 
fazíamos questão de montar uma es-
trutura teatral, com caixa cênica, re-
fletores, camarim. Sempre levamos 
o teatro a sério”, lembra Santanna. 

Queimados 
Encena

A Capa Comics é a primeira revista em quadrinhos am-
bientada na Baixada Fluminense. Reunindo um grupo de 
artistas locais determinados, ela foi lançada em 2013 com 
a ideia de mostrar que é possível fazer um gibi regional 
com personagens que dialogam com nosso próprio cotidia-
no. “Afinal, por que todo super herói tem que nascer nos 
EUA? E por que todo super vilão tem que destruir Nova 
Iorque? Na Capa Comics, Duque de Caxias, Belford Roxo, 
Magé, São João de Meriti e Nova Iguaçu são protagonistas”. 

Serviço:
Site: capacomics.com 

Facebook: facebook.com/CapaComics/ 

Fotos: Divulgação

Capa Comics

Organização Futuro Bom

O projeto, que nasceu em 2013, oferece aulas diárias de tênis para crianças de comunidades do Vidigal, Cruzada São Se-
bastião, Rocinha e Rio das Pedras. Além disso, oferecem bolsas de 100% nos cursos universitários da Estácio, para aqueles 
que cumprirem todos os requisitos.  O projeto já mudou a vida de mais de 300 crianças diretamente. 

Serviço:
Telefone: (21) 99988-9146
Email: mvmfonseca@hotmail.com
Facebook: facebook.com/futurobom
Site: hhtp://futurobom.org.br

Serviço:
Endereço: Rua Mustafá, 116, Centro 
– Queimados, RJ
Telefone: (21) 2663-2515
Email: queimadosencena@gmail.com
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Envie suas dicas 

para ascop@ioerj.

com.br

O Museu de Cera de Petrópolis primeiro 
no Brasil com padrões artísticos interna-
cionais de hiperrealismo, no qual perso-
nalidades nacionais e internacionais são 
retratadas com perfeição. As esculturas 
exibidas são produzidas por estúdios 
americanos e ingleses, todas em tamanho 
real. O casarão do museu foi construído 
no início do século XX. O imóvel, tomba-
do pelo IPHAN, respeita todas as suas ca-
racterísticas históricas. Alguns dos per-
sonagens: Albert Einstein, Gilberto Gil, 
Princesa Isabel, Dom Pedro II e Jhonny 
Depp (Jack Sparrow). O espaço funcio-
na de terça a domingo, de 10h até 17h. 

Serviço:
Endereço: Rua Barão do Amazonas, 

35, Centro – Petrópolis
Telefone: (24) 2249-1595

Email: museudeceradepetropolis@
gmail.com

Preço: A partir de R$20

Museu de Cera 
de Petrópolis

Linkando 
e aprendendo

A internet parece ser uma gran-
de distração entre os estudantes, 
mas ela também pode se tornar 
uma grande amiga dos colégios. 
Através da TecEscola, professo-
res criaram aplicativos que po-
dem auxiliar no aprendizado, 
como o Universos & Tribos, que 
exercita os conhecimentos do 
aluno através de um quis com 
perguntas e respostas. Um ou-
tro exemplo é o Sonhe! que pos-
sui conteúdo de Matemática, 
Música e História. Já o Profis-
sap tem a intenção de auxiliar 
na escolha da profissão. As pla-
taformas são direcionadas para 
estudantes do Ensino Médio.

Serviço:
Universos & Tribos: http://bit.
ly/2s78Q2C 
Sonhe!: http://bit.ly/2s6Tg7e 
Profissapp: http://bit.
ly/2thLxCr

#ProjetoRUAS 
(Ronda Urbana de Amigos Solidários)

Paraty sem foco

A Paraty sem Foco é uma oficina de construção e uso de câmeras analógicas sem lentes, conhecidas como pinholes. 
Criada pelo francês Patrick Allien, em Paraty, em1998, o ateliê-oficina atrai fotógrafos e amadores apaixonados pela 

técnica de captação de imagens por meio de exposição luminosa, já bastante esquecida por causa das tecnologias 
digitais. Simples e econômica, a técnica para fabricação de pinholes transforma caixas ou recipientes de diferentes 

materiais, como latas de tinta, em câmeras que não permitem a penetração de luz. Saindo do ateliê, a máquina foto-
gráfica artesanal vai para a casa de quem buscou aprender a confecção dos pinholes.

Serviço:
Endereço: Ateliê do Patrick - Rua do Comércio, s/n°, Centro Histórico

Telefone: (24) 3371-1158
Site: http://paratysemfoco.blogspot.com.br/

O Ruas é um projeto sem fins lucrati-
vos que ajuda a promover o bem-estar 
e cidadania da população em situação 
de rua. O principal objetivo do projeto 
é oferecer informações e estímulos para 
facilitar as escolhas dessa população 
e melhorar sua qualidade de vida. In-
formações sobre como obter identidade 
civil, onde procurar centros de habili-
tação, noções de higiene e outras dicas 
de saúde pavimentam o caminho para 
a cidadania. Estímulos que incentivem 
o autoconhecimento, a autoestima e 
favoreçam reflexões fortalecem o papel 

de protagonista e a tomada de decisões 
de quem vive nas rua. Somando-se 
a isso, o projeto busca gerar empa-
tia e despertar um novo olhar da so-
ciedade em relação a essa população. 

Serviço:
Endereço: Av. Nossa Senhora de Co-
pacabana, 1072 - Cobertura, Copaca-
bana – Rio de Janeiro
Email: contato@projetoruas.org.br
Site: projetoruas.org.br
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A mais antiga academia literária do Estado do Rio desem   
penha, desde a sua fundação, há exatos 100 anos, um 

papel que vai além do culto beletrista comum a instituições 
acadêmicas desse gênero. Nascida em 1917 no bojo de um 
movimento cultural dedicado ao resgate da autoestima flu-
minense, abalada naquela quadra histórica pela derrocada 
do café, a Academia Fluminense de Letras enfrenta, hoje, a 
incerteza  econômica do estado, adernada pelo peso da crise 
nacional e afundada violentamente ao empuxo da queda 
vertiginosa do preço do petróleo – base da economia regional.

Assoberbada no segundo pavimento da construção em 
estilo neoclássico que compõe, junto com os antigos edifícios 
do Tribunal de Justiça, da Secretaria de Segurança, da As-
sembleia Legislativa (hoje Câmara Municipal) e do Liceu Nilo 
Peçanha o conjunto arquitetônico e cívico da Praça da Repú-
blica, no Centro de Niterói, a AFL começou a comemoração 
seu centenário de portas fechadas. A administração do pré-
dio em que divide a sede com a Biblioteca Pública de Niterói 
suspendeu as atividades ao público no final do ano passado 
porque a Secretaria de Cultura do Estado, à qual estava su-
bordinada, declarou-se incapaz financeiramente de mantê-
-lo aberto. A retomada das atividades só aconteceu no início 
de junho, com a municipalização das operações administra-
tivas e bibliotecárias, hoje a cargo da Prefeitura de Niterói.

Mas, mesmo de portas fechadas, a academia não se 
rendeu à inatividade. Ao contrário, está sendo realiza-
da uma extensa programação em comemoração ao seu 
centenário, iniciada em janeiro com uma missa na Igre-
ja de São Lourenço dos Índios. O local foi escolhido por 
ser marco de fundação de Niterói, considerada também 
o berço da dramaturgia e da literatura brasileiras por ter 
sido palco da primeira peça encenada no Brasil, o Auto 
de São Lourenço, do Padre Anchieta, em 1587. Dessa for-
ma, a Academia Fluminense de Letras cumpre a missão 
reservada desde o seu nascimento e agora, 100 anos de-
pois, reafirmada: a de cidadela da cultura fluminense.
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A resistência cultural representada 
pela AFL não se caracteriza só por man-
ter-se em funcionamento mesmo em 
condições desfavoráveis. Há um desafio 
ainda maior, que é o de preservar a me-
mória cultural de um estado ameaçado 
não só economicamente, mas também 
em sua própria identidade histórica. 
Desde a fusão, decretada arbitrariamen-
te pelo regime militar e consumada em 
1975 sem uma consulta – como deter-
mina a Constituição para o caso de alte-
ração na base territorial dos estados – a 
fluminenses e cariocas, os estados do 
Rio e da Guanabara passaram a cons-
tituir uma unidade federativa própria. 
Uniram-se os corpos, mas não as almas.

Ao contrário da cidade do Rio de 
Janeiro, cujas manifestações cultu-
rais receberam influências de todas as 
partes do país em razão do magnetis-
mo nacional que exerceu como capital 
da República até 1960 – a Bossa Nova, 
por exemplo, é um ritmo carioca cria-
do por um baiano, João Gilberto –, a 
cultura fluminense se desenvolveu em 

um ambiente regionalmente definido 
e essencialmente nativista. O choque 
dessas duas raízes gera até hoje uma 
crise de personalidade e a necessidade 
urgente de preservação da obra criado-
ra dos fluminenses ao longo de quase 
dois séculos, desde o surgimento da 
Província do Rio de Janeiro, em 1834. E 
essa tem sido uma das missões da AFL, 
postada como última linha de defesa de 
uma cultura genuinamente regional, 
hoje sob forte ameaça de desaparecer.

Uma das estratégias adotadas pela 
AFL para manter essa chama acesa 
tem sido a de capitanear a criação de 
uma associação de academias de le-
tras, com o objetivo de reavivar mui-
tas dessas instituições, espalhadas pe-
las cidades do interior, que enfrentam 
dificuldades de manterem suas ati-
vidades. Essa é uma das bandeiras le-
vantadas pelo atual presidente da AFL, 
Waldenir de Bragança, juntamente 
com a defesa da adoção do português 
como um dos idiomas oficiais da Or-
ganização das Nações Unidas (ONU).

A resistência cultural
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Em 22 de julho de 1917, um grupo 
de jovens intelectuais fluminenses, como 
Epaminondas de Carvalho e Quaresma 
Júnior, fundou a Academia Fluminense 
de Letras. O projeto ganhara corpo nas 
frequentes reuniões do grupo no Cartó-
rio Peixoto “Le Chambre Rouge”, a partir 
de 1916, até se efetivar um ano depois.

Nascia a primeira academia de le-
tras do estado, formada por 48 cadei-
ras, aos moldes da Academia Brasileira 
de Letras. Entre os patronos, personali-
dades do Império e da República, mas, 
sobretudo, os grandes vultos literários 
fluminenses emergidos nos períodos do 
romantismo, do simbolismo e do par-
nasianismo, como Casimiro de Abreu, 
Fagundes Varela, Raul Pompéia, Alberto 
de Oliveira, Euclides da Cunha e outros.

Os primeiros 40 acadêmicos, porém, 
só foram eleitos quase um ano depois da 
fundação, na sessão do dia 14 de julho de 
1918, data escolhida em homenagem à 
Revolução Francesa. A instalação da AFL 
viria a ser efetivada no dia 11 de agosto 
de 1919, quando se comemorava o cen-

tenário de fundação da Vila Real da Praia 
Grande, que iria se transformar na capital 
histórica dos fluminenses após ser elevada 
à condição de cidade – Niterói – em 1834. 
Rui Barbosa, cujo busto se encontra na sala 
de reuniões da academia, seria o paraninfo 
e Belisário de Souza, o primeiro presidente.

Logo a academia assumiria um pa-
pel de relevância na cultura e na socie-

dade fluminense. Ainda sem sede pró-
pria, a academia se reunia para suas 
sessões solenes nos melhores recintos 
da antiga capital, como o Teatro Muni-
cipal João Caetano e o Tribunal do Júri. 

Não demoraria muito, porém, para 
a AFL ganhar uma sede própria que não 
ficaria nada a dever em pompa e impo-

nência a esses salões. Na segunda metade 
da década de 20 o então presidente do Es-
tado do Rio, Feliciano Pires de Abreu So-
dré, lançou as bases para a construção da 
Praça da República, que seria circundada 
pelo conjunto arquitetônico em estilo ne-
oclássico, onde se destaca o prédio com-
partilhado pela Biblioteca Pública de Ni-
terói e a Academia Fluminense de Letras. 
O Decreto-Lei 2.162, de 07/11/1927, 
determinava em seu artigo primeiro que 
“O governo installará a Academia Flu-
minense de Letras no corpo central do 
pavimento superior do edifício da Biblio-
theca Pública do Estado, que será para 
esse efeito convenientemente adaptada”.

No entanto, o prédio, cujo projeto é 
assinado pelo arquiteto ítalo-brasileiro 
Pietro Campofiorito, só viria a ser cons-
truído em 1932 e inaugurado em 1935, 
durante a gestão do interventor Ary 
Parreira no Estado do Rio. Em reconheci-
mento ao papel dos dois dirigentes esta-
duais, a academia ampliaria o número de 
cadeiras de 48 para 50, introduzindo So-
dré e Parreira em sua galeria de patronos.

A  fundação

Como você define ser presidente da Aca-
demia Fluminense de Letras no momento 
de seu centenário?

Fico muito honrado não apenas por 
estar à frente da Academia duran-
te essa festividade, mas também por 
ocupar esse cargo tão importante. A 
Academia Fluminense de Letras é a 
pioneira no Estado do Rio de Janeiro 
e o trabalho que estamos buscando 
realizar em prol de uma Federação de 
Academias de Letras e Artes é histó-
rico. Sinto que sou responsável por 
uma missão exercendo um cargo tão 
importante. Depois de ter sido deputa-
do, prefeito de Niterói, ainda atuando 
como médico, espero, junto com meus 
colegas da AFL, realizar comemora-
ções dignas ao centenário dessa joia 

cultural que se encontra em nossa ci-
dade, e ajudar a perpetuar a excelên-
cia da Academia ao longo dos anos.

Como está sendo o apoio da sociedade em 
relação às comemorações do centenário?

O Rotary Club do Rio de Janeiro já 
prestou sua homenagem à Academia, 
assim como a Associação dos Profes-
sores da Universidade Federal Flumi-
nense. Tivemos um encontro com o 
reitor da universidade, Sidney Mello, e 
também como prefeito de Niterói, Ro-
drigo Neves. A OAB também nos pres-
tigiou, a Academia de Medicina, enfim, 
as entidades culturais estão reconhe-
cendo e celebrando o centenário de 
uma das mais antiga entidade cultu-
rais do gênero no território do Estado 

do Rio de Janeiro. É muito gratificante 
ver que a valorização desse trabalho 
vem de uma diversidade de lugares.
 
Qual é a sua expectativa para o futuro 
da AFL?

As melhores possíveis. Nosso objetivo é 
formar uma rede cultural, valorizando 
todo o conteúdo que precisa ser inserido 
e consolidado na sociedade, como o fol-
clore. A Academia tem um papel essen-
cial de valorizar o idioma e a literatura 
nacional, preservar a memória desses 
fatores, além de incentivar o contínuo 
crescimento dos mesmos, iniciativas de 
desenvolvimento das publicações lite-
rárias e artísticas do nosso Estado, en-
tre outras ações que contribuem para  
construção de um futuro próspero.

               
Entrevista com Waldenir Braganca
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A importância atribuída à AFL àque-
la época aquilata a relevância da acade-
mia no contexto cultural e identitário 
do estado. Feliciano Sodré apoiou e pa-
trocinou em seu governo um dos mais 
importantes movimentos culturais com 
raízes nativas, que aflorou em respos-
ta à baixa estima provocada pela derro-
cada do ciclo do café no Estado do Rio 
e pelas consequências econômicas de-
sastrosas desse período. A Renascença 
Fluminense, como se tornou conhecido 
esse movimento, invocaria a grandeza 
cívica e cultural do estado como forma 
de reanimar e estimular os cidadãos.

Sodré realizaria um grande conjunto 
de obras, desde a implantação da Praça da 
República até a construção do porto e da 
estação ferroviária ao longo da avenida 
que leva seu nome, após ter aterrado boa 
parte da enseada de São Lourenço, na re-
gião central de Niterói. Ali também seria 
construída a Praça da Renascença – hoje 
em obras para a construção de um mer-
gulhão a cargo da concessionária da ponte 
Rio-Niterói –, que ostentaria um obelisco 
como memorial ao esforço de desper-
tamento da autoestima fluminense.

A academia desempenharia um im-
portante papel nesse movimento, que, a 
par do seu aspecto urbanístico palpável, 
teria também, como objetivo principal 

até, uma produção imaterial baseada na 
obra literária e intelectual. Sodré patro-
cinou a publicação de livros, revistas e 
jornais, além de valorizar os escritores re-
gionais que orbitavam em torno da AFL.

A academia chegou a ter entre os seus 
presidentes até ministros de estado, como 
Geraldo Montedônio Bezerra de Mene-
zes, ministro da Justiça e do Trabalho de 
Getúlio Vargas. Tornou-se a principal re-
ferência para escritores e intelectuais flu-
minenses, uma passarela por onde desfi-
laram, na condição de acadêmicos, Olavo 
Bastos, Maurício de Lacerda, Elói Pontes, 
Alberto Lamego, Alberto Torres, Júlio Sa-
lusse, Adelino Magalhães, Oliveira Viana, 
Antônio Carlos Villaça e muitos outros.

Cinco deles chegaram à Academia 
Brasileira de Letras: Oliveira Viana, José 
Cândido de Carvalho, Marcos Almir 
Madeira, Levi Carneio e Marco Lucche-
si – atualmente, o membro mais jovem 
da ABL. A Academia Fluminense de Le-
tras seria também a primeira em todo 
o país a ser presidida por uma mu-
lher – Albertina Fortuna. Recentemen-
te, por iniciativa do deputado Waldeck 
Carneiro (PT), a Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro aprovou a 
Lei 7.588, reconhecendo a Academia 
Fluminense de Letras como acade-
mia oficial do Estado do Rio de Janeiro.

A renascença fluminense

O monumento Triunfo à República está 
centrado na Praça que homenageia a 
Proclamação de 1889

Fotos: Luiz Augusto Erthal
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A cidade do Rio de Janeiro é 
referência em cultura e be-

leza, tendo sido berço e porto se-
guro das mais variadas formas 
de arte. Com 452 anos de histó-
ria, a Cidade Maravilhosa tem 
em seus bairros, becos e vielas 
o registro histórico de milhares 
de brasileiros e da evolução do 
país. Suas ruas, prédios,  mo-
numentos e grafites contam 
histórias e lendas urbanas, mar-
cando o imaginário popular. 

Já foi sede colonial, capital 
do Império português, do Im-
pério brasileiro e da República. 

Tudo isso sem perder seu charme 
e eterno clima de festejo, funcio-
nando como retrato do Brasil 
para mundo. Tão bela quanto 
orgânica, essa cidade que nunca 
perde seu sorriso e boemia tem 
em suas passagens um arquivo 
de tudo que já viveu, sendo seus 
bairros e ruas um livro de histó-
ria para os milhares de bons leito-
res que os permeiam diariamen-
te. Separamos um pouco dessa 
literatura que se disfarça tímida, 
muitas vezes em placas azuis, 
para que os cariocas nunca se 
percam em seu coração de mãe. 

Aos pés do Cristo, um 
Rio de histórias

Conheça um pouco mais sobre a origem 
dos nomes de logradouros cariocas

Matheus Correia

Inaugurada em 1904, pelo então 
Presidente Rodrigues Alves, a via que 
inicialmente foi nomeada Avenida Cen-
tral surgiu durante a Reforma promo-
vida por Pereira Passos, prefeito do Rio 
que se inspirou na Belle Époque para 
trazer à então Capital da República o 
que havia de moderno, buscando o 
visual cosmopolita característico desse 
período na Europa. Oito anos depois, 
em 21 de fevereiro de 1912, o nome da 
avenida foi mudado para Avenida Rio 
Branco, em homenagem ao Barão do 
Rio Branco – diplomata brasileiro res-
ponsável por tratados que garantiram 
as fronteiras brasileiras, que morrera 
em 11 de fevereiro.

Inicialmente com o nome de Rua Direita, essa via tão conhecida 
traz em seu nome uma referência à história do Brasil Colonial e 
Imperial. Em 1º de março de 1565, Estácio de Sá fundou oficial-
mente a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, com o intuito 
afastar tentativas de invasões estrangeiras, como a francesa e es-
panhola. Mais de 200 anos depois, a Guerra do Paraguai – que já 
se estendia por cinco – terminou, tendo a notícia chegado ao Rio 
por volta do dia 15 de março. Multidões saíram à rua para feste-
jar e aclamaram Dom Pedro II e D. Teresa Cristina, que desceram 
para confraternizar com o povo. Após a comemoração, surgiu a 
ideia de mudar o nome de Rua Direita para o que 
conhecemos hoje.

Rua 1º de março Inaugurada em 1904, pelo então 
Presidente Rodrigues Alves, a via que 
inicialmente foi nomeada Avenida Cen-
tral surgiu durante a Reforma promo-
vida por Pereira Passos, prefeito do Rio 
que se inspirou na Belle Époque para 
trazer à então Capital da República o 
que havia de moderno, buscando o 
visual cosmopolita característico desse 
período na Europa. Oito anos depois, 
em 21 de fevereiro de 1912, o nome da 
avenida foi mudado para Avenida Rio 
Branco, em homenagem ao Barão do 
Rio Branco – diplomata brasileiro res-
ponsável por tratados que garantiram 
as fronteiras brasileiras, que morrera 
em 11 de fevereiro.

Avenida Rio Branco
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Uruguaiana

Inicialmente chamava-se “Rua da Vala” porque, no século 
XVII, a região tinha uma vala  que havia sido cavada por 
monges franciscanos para escoar o transbordamento da 

Lagoa de Santo Antônio – que se localizava no atual Largo da 
Carioca – até o mar. Dois séculos depois, a rua seria reno-

meada em razão da Guerra do Paraguai.  “Em 1865, o nome 
mudou para Rua Uruguaiana, em comemoração à retomada 
brasileira da cidade homônima, no Rio Grande do Sul”, conta 

o historiador Mauricio Santos.

Localizada no Centro da cidade, ela 
começa na Avenida Henrique Vala-
dares e termina na Rua do Lavradio. 
A explicação para o nome é simples: 
um dos antigos prédios da via era o 
do Tribunal da Relação do Império, 
na época do Brasil Colônia, nome 
que recebia a segunda instância 
da Justiça do Rio de Janeiro, onde 
desembargadores julgavam, em 
grau de recurso, as ações cíveis e 
criminais dos juízes comuns. Com 
isso, todos passaram a se referir a 
ela como “Rua da Relação”.

Rua da Relação

Com registros de sua existência desde 1578, a Rua do Ouvi-
dor se tornou importante ao longo dos séculos, chegando ao 
auge no século XIX, quando centralizava as melhores lojas e 

confeitarias do Rio de Janeiro, além de ser o local onde grande 
parte da população buscava notícias, por sediar jornais da 

época. Originou-se de um caminho que dava acesso aos ar-
mazéns do antigo porto do Rio, onde hoje se localiza o Centro 

Cultural dos Correios. Teve vários nomes, tais como Rua do 
Gadelha, do Barbalho, da Santa Cruz, da Quitanda, entre 

outros. O logradouro “Rua do Ouvidor” surgiria no final do 
século XVIII por influência popular, pelo fato de o ouvidor-

-mor da cidade, Francisco Berquó da Silveira, residir no local. 

Com registros de sua existência desde 1578, a Rua do Ouvi-
dor se tornou importante ao longo dos séculos, chegando ao 
auge no século XIX, quando centralizava as melhores lojas e 

confeitarias do Rio de Janeiro, além de ser o local onde grande 
parte da população buscava notícias, por sediar jornais da 

época. Originou-se de um caminho que dava acesso aos ar-
mazéns do antigo porto do Rio, onde hoje se localiza o Centro 

Cultural dos Correios. Teve vários nomes, tais como Rua do 
Gadelha, do Barbalho, da Santa Cruz, da Quitanda, entre 

outros. O logradouro “Rua do Ouvidor” surgiria no final do 
século XVIII por influência popular, pelo fato de o ouvidor-

-mor da cidade, Francisco Berquó da Silveira, residir no local. 

Rua do Ouvidor
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O Cais do Valongo, principal porta de entrada de escravos nas 
Américas, é reconhecido Patrimônio da Humanidade pela Unesco

Memória 
africana N

o 
po

rt
o

Matheus sousa

Nos mais de três séculos de dura-
ção do regime escravagista, o Bra-

sil recebeu cerca de quatro milhões de 
africanos e um dos principais pontos de 
entrada foi o Rio de Janeiro, mais preci-
samente no Cais do Valongo. Em 2011, 
durante as obras de revitalização da 
Zona Portuária, o local foi redescoberto e 
se tornou um símbolo de preservação da 
herança africana na cidade. Atualmente, 
para conhecer mais sobre a história dessa 
região, é possível realizar passeios guia-
dos que passam por importantes pontos 

da época. Já declarado patrimônio cario-
ca e nacional, o porto recebeu da Unesco 
o título de Patrimônio Mundial Cultural. 
“A gente estava brigando por esse reco-
nhecimento desde 2012, quando prepa-
ramos o dossiê de candidatura. Mas valeu 
a pena, porque é importante não só para 
o Brasil, como para o mundo também.  
Esperamos que, agora, as três esferas se 
manifestem para cuidar do lugar”, co-
menta Antônio Carlos Rodrigues, um dos 
fundadores do Instituto Pretos Novos.
O Cais do Valongo foi construído pela 

“A ideia é levar 
turistas e morado-
res para conhecer 
locais turísticos de 

uma forma 
diferente e mais 

acessível”

ca
ri

oc
a

Objetos históricos fazem 
parte da exposição 

Foto: Matheus Sousa
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Intendência Geral de Polícia da Corte 
da Cidade do Rio de Janeiro, em 1811, 
com o objetivo de retirar da Rua Direi-
ta, atual Primeiro de Março, o desem-
barque e comércio de escravos. Até a 
proibição do tráfico negreiro, 20 anos 
depois, o Valongo recebeu entre 500 mil 
e um milhão de africanos vindos, prin-
cipalmente, do Congo e de Angola. Ao 
longo dos anos, o local sofreu várias 
intervenções. “O espaço foi remodelado 
e teve seu nome trocado para Cais da 
Imperatriz, em uma primeira tentati-
va de embelezamento do antigo porto 
para receber a princesa Teresa Cristina, 
que chegou ao Brasil para o casamen-
to com D. Pedro II, em 1843”, explica 
o professor de História Marconi Cabo.

Na época, a região do Valongo, que 
possui cerca de 350 metros de compri-
mento, era desabitada e o acesso era di-
fícil. Por conta das reformas urbanísticas 
da cidade no período Pereira Passos, o Cais 
da Imperatriz foi aterrado em 1911, ten-
do o seu resgate realizado apenas um sé-
culo depois. “O prefeito assume com um 
projeto de modernizar o Rio de Janeiro, 
apagando o passado colonial e toda aque-
la lembrança material que remetesse ao 
Império e, principalmente, à escravidão”, 
esclarece Marconi. Com calçamento tipo 
pé de moleque, as estruturas do Cais do 
Valongo foram localizadas a uma pro-

fundidade entre 1,20m e 1,80m. Milha-
res de objetos foram encontrados, como 
parte de calçados, botões feitos com 
ossos, colares, amuletos, anéis e pulsei-
ras em piaçava, jogos de búzios e ou-
tras peças usadas em rituais religiosos.

Em 2012, a então prefeitura do Rio 
de Janeiro considerou a sugestão das 
Organizações dos Movimentos Negros e 
transformou o espaço em monumento 
preservado e aberto à visitação pública. 
Dessa forma, o Cais do Valongo foi in-
cluído no chamado “Circuito Histórico e 
Arqueológico da Celebração da Herança 
Africana”, um passeio gratuito que traz 
lugares históricos da cultura afro-bra-
sileira na Zona Portuária, como a Pedra 
do Sal, o Jardim Suspenso do Valongo, o 
Largo do Depósito, o Cemitério dos Pretos 
Novos e o Centro Cultural José Bonifácio.

“Na verdade, o número de locais 
históricos é bem maior, mas a gen-
te levaria mais de duas horas andando 
a pé e acaba sendo inviável. As visitas 
são feitas todas as terças-feiras, às 9h 
ou 14h”, diz Antônio Carlos. O circui-
to, que funciona de abril a novembro, é 
de graça, mas conta com a colaboração 
de seus visitantes ao final do percurso. 

Criado em 2005, o IPN tem por fi-
nalidade propor reflexões e estimular 
projetos educativos e de pesquisa para 
a preservação da memória relacionada 

“A ideia é levar 
turistas e morado-
res para conhecer 
locais turísticos de 

uma forma 
diferente e mais 

acessível”
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aos acontecimentos no período da es-
cravidão legal, com seus desdobramen-
tos nos dias atuais. “É importante fazer 
um levantamento arqueológico para 
termos a exata certeza de quantos cor-
pos existem. Aqui nos Pretos Novos, por 
exemplo, descobrimos 50 mil corpos 
desde 2011”, acrescenta Antônio Carlos.

Muitas agências de turismo também 
realizam um passeio gratuito pela Região 
Portuária, como o grupo “Revelando o 
Brasil”. “Começamos em agosto de 2016 
como ‘RJ Free Walking Tour’ e, em feve-
reiro desse ano, trocamos o nome. A ideia 
é levar turistas e moradores para conhe-
cer locais turísticos de uma forma aces-
sível. Além disso, é feita uma contribui-
ção com parte do valor arrecadado para 
o IPN visando à conservação do local”, 
comenta a guia de turismo Karen Eli-
ne, proprietária do “Revelando o Brasil”.

Revitalizado com as obras na Zona Por-
tuária, o Jardim Suspenso do Valongo, 
localizado na subida do Morro da Con-
ceição, na Rua Camerino, virou ponto 
turístico e fica aberto de terça a domingo, 
das 10h às 18h. A antiga Rua do Valongo, 
que ligava o Cais ao Largo do Depósito, 
abrigava lojas que vendiam escravos e 
artigos relacionados à prática da escravi-
dão. Sendo assim, os escravos recém-che
gados eram acomodados em barra-
cões conhecidos como casas de engor-
da, onde realmente ganhavam peso a 
fim de valorizar seu preço no mercado. 

Nesta área também havia mercados 
onde os africanos escravizados eram 
expostos aos potenciais compradores. 
No início do século XX, com Pereira Pas-
sos, as vias foram alargadas e, assim, 
construídos o Jardim Suspenso do Va-
longo, a Casa da Guarda e o Mictório 
Público, uma vez que o então prefeito 
buscava remodelar e embelezar a cidade. 
Uma escavação arqueológica encontrou 
vasto acervo que remete à “tralha do-
méstica” da época, revelando aspectos da 
vida cotidiana, costumes e mentalidade 
dos habitantes do Morro da Conceição. 

Localizada na Rua Argemiro Bulcão, no 
bairro Saúde, a Pedra do Sal é conside-
rada o berço do samba carioca e ponto 
de encontro de sambistas da cidade. No 
século XVII, os africanos escravizados 
descarregavam o sal na rocha, que ti-
veram seus degraus esculpidos para fa-
cilitar o trabalho de subir na pedra lisa. 
No começo dos anos 1600, um grupo 
de baianos se instalou no bairro da Saú-
de, no Rio. Lá, a moradia era mais ba-
rata e por ser mais próxima ao cais do 
porto, as chances de emprego como es-

tivador e outros cargos eram maiores. 
A partir da segunda metade do sécu-
lo XIX, a ocupação baiana já estava 
estabelecida, promovendo o cultivo 
e o fortalecimento da cultura afro no 
Brasil. Estivadores se reuniam no lo-
cal para cantar e dançar. E surgiram 
lá os primeiros ranchos carnavalescos, 
afoxé e rodas de samba. Além de gran-
des nomes da música, como João da 
Baiana, Pixinguinha e Donga, passa-
rem pela Pedra do Sal, que foi tombada 
como patrimônio cultural, em 1984.

PEDRA DO SAL

JARDIM SUSPENSO DO VALONGO

Mapa do circuito da herança africanca

Fotos: Divulgação
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Conhecido também como a Praça dos 
Estivadores, o Largo do Depósito é uma 
praça situada no Centro do Rio criada 
com o objetivo de preservar a memória 
africana na cidade. Em 1779, quando 
o Marquês de Lavradio determinou a 
transferência do mercado de escravos da 
Praça XV para a região do Valongo, o 
Largo concentrava armazéns de “nego-
ciantes de grosso trato” que controlavam 
o negócio. A mudança introduziu uma 
série de novas atividades na área, como 
a instalação de trapiches, manufaturas 
e armazéns. O mercado na Rua do Va-

longo foi extinto oficialmente em 1831, 
com a proibição do tráfico negreiro. 
Em 1843, a praça passou a se cha-
mar Largo da Imperatriz, por ficar nas 
imediações do porto onde a princesa 
Teresa Cristina desembarcou na sua 
chegada ao Brasil. Uma nova mudan-
ça no nome ocorreu com a Proclama-
ção da República, desta vez para Largo 
da Redenção. O nome atual surgiu em 
1904, após a fundação do Sindicato 
dos Estivadores. Também passou pelo 
processo de revitalização do Porto Ma-
ravilha e foi reinaugurado em 2015.

LARGO DO DEPÓSITO

Na mesma rua dos Pretos Novos fun-
ciona o Centro Cultural José Bonifácio. 
Lugar que sedia o Centro de Referên-
cia da Cultura Afro-brasileira e único 
no gênero na América Latina, em um 
prédio tombado erguido em homena-
gem ao patriarca da Independência José 
Bonifácio. O imóvel foi construído para 
abrigar uma das primeiras escolas pú-
blicas da cidade, atendendo a uma or-
dem de D. Pedro II. Desativado em 1977, 
deu lugar à Biblioteca Popular Munici-
pal da Gamboa. Em 1994, passou por 
uma grande reforma por conta da ins-
talação de esculturas de inspiração afri-
cana e as diversas unidades do centro 
receberam nomes de personalidades-
-símbolos da cultura afro-brasileira.
O centro cultural tem uma biblioteca 
especializada com um acervo de mais 

de 750 títulos sobre o tema e realiza 
atividades cotidianas de oficinas, cur-
sos, espetáculos e exposições. Tudo 
totalmente gratuito. O espaço dispõe 
também de infraestrutura com cinco 
galerias para exposição, uma sala de 
teatro com capacidade de cem pesso-
as, um auditório para 50, uma quadra 
aberta para eventos externos para 300, 
cinco salas para atividades variadas e 
uma outra sala exclusivamente dedica-
da à dança. O ponto cultural fica aber-
to de terça a domingo, das 10h às 18h.

CENTRO CULTURAL JOSÉ BONIFÁCIO

O Cemitério dos Pretos Novos foi desco-
berto em 1996 por ocasião de uma obra 
na Rua Pedro Ernesto, antigo caminho do 
Cemitério, no bairro da Gamboa. Pretos 
Novos eram os cativos recém-chegados 
ao Brasil. Na maioria das vezes, eles não 
resistiam aos maus tratos da viagem 
desde a África e morriam pouco depois 
de desembarcar. Arqueólogos identifica-
ram milhares de fragmentos de restos 
mortais de jovens, homens, mulheres 
e crianças, africanos recém-chegados.
Considerado o maior cemitério de es-
cravos das Américas, o local servia 

também como depósito de lixo, o que 
revela o tratamento indigno aos afri-
canos escravizados. Além de ossos 
humanos, havia pertences dos pre-
tos novos, como restos de alimentos 
e objetos de uso cotidiano descartados 
pela população. A análise desse sítio 
arqueológico constatou que a maior 
parte dos ossos pertence a crianças e 
adolescentes. Hoje, a casa funciona 
como centro cultural para o resgate da 
história da cultura africana e oferece 
uma biblioteca sobre a temática negra, 
além de alguns objetos em exposição.

CEMITÉRIO DOS PRETOS NOVOS

SERVIÇO
Instituto Pretos Novos

Endereço: Rua Pedro Ernesto, 32/34, 
Gamboa – Rio de Janeiro

Telefone: (21) 2516-7089 
Horário de funcionamento: de terça a 

sábado, das 10h às 14h
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O romancista, cronista, dramatur-
go, acadêmico e jornalista An-

tonio Callado, nascido no dia 26 de 
janeiro de 1917, na casa de número 
71 da Rua Miguel de Frias, Niterói, 
tinha cultura de sobra em seu DNA. 

O primeiro Callado a vir de Portugal 
para o Brasil foi João Crisóstomo, que 
aqui chegou em 1815, a chamado do 
Príncipe Regente D. João. Trazia a pa-
tente de tenente-coronel e uma conde-
coração ganha na Guerra Peninsular, 
“por bravura e lealdade”.  Este bisa-
vô de Antonio tornou-se Marechal do 
Exército Brasileiro e foi Comandante 
de Armas de Santa Catarina e da Bahia. 

Foi biografado por outro dos seus 
ilustres descendentes, o político, es-
critor e também acadêmico Afon-
so Arinos de Melo Franco, no livro 
“Um soldado do Reino e do Império”. 

Um de seus filhos, Eduardo, tio-avô 

de Antonio, foi embaixador do Brasil 
em Paris e Roma e articulador do Tra-
tado de Tien-Tsin, de 1881, o primei-
ro de Amizade, Comércio e Navega-
ção assinado pelo Brasil com a China.

Outro filho do Marechal, Dario 
Rafael, foi Chefe de Polícia da Cor-
te e, neste cargo, desapareceu miste-
riosamente em 1867. Nunca mais se 
soube dele. A procura foi intensa, mas 
infrutífera. Até um esqueleto encon-
trado na caixa d’agua principal da 
cidade foi examinado. Não era dele.

O pai de Antonio, Dario Callado, 
médico de sucesso em Niterói, sone-
tista nas horas vagas e dono de uma 
excelente biblioteca, trabalhou com 
Miguel Couto e escreveu três teses: 
“Da cura da tuberculose pela tuber-
culina – para se formar em Medici-
na”; “Da astenia na tuberculose pul-
monar – para ganhar um concurso 

ANTONIO 
CALLADO, UM 
NITEROIENSE 

UNIVERSAL

ana arruda Callado

Fotos: Divulgação
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de Livre Docente”; e “Inconsciência 
do delinquente, sobre sua experiência  
como médico da Casa de Detenção”. 
Durante anos, com clínica particu-
lar bem conceituada, reservava suas 
manhãs para atender, gratuitamen-
te, os pescadores de Jurujuba. Mor-
reu jovem, aos 48 anos, de tubercu-
lose. Antonio tinha apenas 11 anos. 

A mãe, Edith Pitanga, estudou pin-
tura com  Antônio Parreiras e tornou-
-se professora de deficientes auditivos.

O avô materno, Antônio Ferreira 
de Sousa Pitanga,  nascido em Salva-
dor, Bahia, em 1850, cursou o Ginásio 
Baiano do Barão de Macaúbas na mes-
ma época em que lá estudaram o poe-
ta Castro Alves e o jurista Rui Barbo-
sa. Morreu vítima da gripe espanhola 
em 1918. Posicionou-se bravamente 
em defesa dos negros, dos índios e dos 
presidiários. Juiz de Direito em Limo-

eiro, Pernambuco, publicou “A pena 
de açoites”, investindo contra o artigo 
60 do Código Criminal que decretara 
a pena de açoites para crimes de escra-
vos aos quais não se aplicasse a execu-
ção ou a condenação às galés. Defen-
dendo a causa indígena, escreveu, em 
1899, “O selvagem perante o direito” 
e, em 1915, “A tutela dos índios”. Há 
mais de 100 anos publicou Organi-
zação penitenciária nos países latino-
-americanos denunciando a situação 
degradante dos prisioneiros.  Desem-
bargador, foi orador oficial do Insti-
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro.

Na casa de Antônio Pitanga, 
onde nasceu nosso escritor, mo-
ravam outras filhas, além de Edi-
th, com sua família. As tias tinham 
uma escola no porão da casa, onde 
Antonio aprendeu as primeiras le-
tras e, bem cedo, o amor aos livros. 

“O único inglês 
da vida real”

- Nelson Rodrigues

Foto: Marcos André Pinto / Agência O Globo 
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Formado em Direito, Callado tornou-
-se jornalista aos 20 anos de idade, “co-
brindo” o Itamaraty, como se diz no 
jargão da imprensa, para o Correio da 
Manhã.  Fez amigos importantes entre 
os diplomatas, muitos deles escritores, 
como Guimarães Rosa. Mas não estava 
feliz. Havia no Brasil de então – no regime 
do Estado Novo – um clima de exaltação 
integralista e muita simpatia por Hitler e 
Mussolini.  O amor à liberdade levou-o a 
se candidatar - e ganhar – uma vaga que 
a BBC de Londres oferecia a redatores bra-
sileiros. A Inglaterra estava sustentando 
bravamente a  guerra contra o Eixo for-
mado por Alemanha, Japão e Itália e para 
lá seguiu o jovem jornalista em 1941. 

A viagem, em um navio misto, isto 
é,   de passageiros e de carga,  não foi 
sem emoções: devido ao fato de o Atlân-
tico estar, na época, infestado de sub-
marinos alemães, que inclusive vieram 
a afundar navios brasileiros, os pou-
cos passageiros, inclusive Antonio, ti-
veram intensivos treinamentos de tiro. 

Na Inglaterra, Antonio Callado foi 
trabalhar no núcleo latino-americano da 
BBC, instalado em um belo casarão no 
campo,   Aldenham House, pois a emis-
sora, que tinha programas em mais de 
50 línguas, havia dispersado seu pesso-
al em várias sedes, depois que a central 
havia sido bombardeada pelos alemães. 
Enquanto esteve lá, Callado fez transmis-
sões para o Brasil e escreveu peças radio-
fônicas. Entrevistou o primeiro-ministro 
Winston Churchill e o general Charles De 
Gaulle, que em Londres criou o Comitê 

Nacional Francês em busca apoios para 
a resistência francesa à ocupação alemã. 

Essas peças escritas durante a estada 
na BBC – que deveria ser de seis meses, 
segundo o contrato inicial, mas durou 
seis anos – eram praticamente desco-
nhecidas até recentemente, quando um 
pesquisador da Universidade de Oxford 
descobriu, nos arquivos da emissora 
estatal, algumas dezenas delas.  Ouvi 
a leitura dramatizada de uma, quan-
do estive em Oxford, em fevereiro des-
te ano, durante um seminário no Saint 
Peter’s College sobre Antonio Callado. 

Ao chegar a Londres, em 1941, 
Callado foi recebido por Paschoal Carlos 
Magno, o grande incentivador do tea-
tro brasileiro. Fizeram amizade e o novo 
“londrino”, levado por Paschoal a conhe-
cer o excelente teatro inglês, descobriu 
logo que o teatro também era usado 
pelo governo britânico como arma de 
guerra, isto é, para manter alto o mo-
ral do povo submetido a bombardeios e 
ameaçado de invasão alemã. Dezenas de 
companhias teatrais percorriam o país 
e em Londres grandes montagens eram 
apresentadas. Callado gostava de lembrar 
que vira com enlevo duas apresentações 
do Hamlet,  com o protagonista sen-
do interpretado uma noite por Lauren-
ce Olivier e na outra por John Gielgud. 

O tempo passado na BBC só foi uti-
lizado na ficção por nosso autor em 
seu último romance publicado: Me-
mórias de Aldenham House (1989). 

Callado estreou oficialmente como 
dramaturgo em 1951, com a peça O Fí-

Fotos: Divulgação
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gado de Prometeu, mas ganhou notorie-
dade mesmo com Pedro Mico, em 1957. 
Foi um dos primeiros autores no Brasil a 
escrever peças de teatro para protagonis-
tas negros. A partir de Pedro Mico, pu-
blicou uma série de textos de teatro com 
personagens e temas que denunciam o 
racismo no Brasil, como Uma Rede para 
Iemanjá (1961), O Tesouro de Chica da Sil-
va (1962) e A Revolta da Cachaça (1983). 

Como romancista, Callado começou 
a produzir em 1954, com Assunção de 
Salviano, que tem como pano de fundo 
os conflitos fundiários do Nordeste. Em 
seguida veio A Madona de Cedro, ainda 
na década de 50. No entanto, é com o 
romance Quarup, de 1967, que Callado 
se consagra como um dos maiores escri-
tores brasileiros. Considerado por alguns 
críticos como o romance mais importan-
te da década de 60, obra-prima, Quarup 
- nome de um ritual fúnebre dos povos 
indígenas do Xingu - tem como protago-
nista um padre que vai para o interior do 
país catequizar os índios e, depois de uma 
série de choques e descobertas, se conver-
te em militante contra a ditadura militar.

A partir dos anos 1970, o escritor 
produziu romances que refletem sua per-
plexidade diante do recrudescimento do 
autoritarismo no Brasil e da incapacida-
de das esquerdas de produzir um projeto 
de enfrentamento da ditadura que ofere-
cesse uma saída estruturada para o país. 
Tais questões são abordadas em Bar Don 
Juan (1971) e Reflexos do Baile (1976).

Embora sua produção nos anos 80 se 
torne ainda mais marcada pelo pessimis-
mo em relação aos rumos do país, como 
em Sempreviva (1981), Expedição Mon-
taigne (1982) e Concerto Carioca (1985), é 
a ligação entre o jornalista e o romancista 
que será consagrada no fim de sua obra.

Como jornalista, Callado participou 
dos principais eventos da segunda meta-
de do século XX,  como a Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), a criação da Or-
ganização dos Estados Americanos (OEA) 
em 1948, e a Guerra do Vietnã (1955-
1968), essa última como enviado do Jor- 
nal do Brasil em 1968. A criação da 
OEA, em Bogotá,  deu-se em meio a 
uma tremenda revolta popular; o hotel 
em que ele e outros jornalistas brasilei-

ros se hospedavam, virou um monte 
de cinzas, porque os revoltosos saíram 
pela cidade queimando prédios e matan-
do muitos transeuntes. Os brasileiros, 
abrigados no único hotel protegido pelo 
Exército, onde se realizava a conferên-
cia e se hospedava a delegação dos Es-
tados Unidos, saíam para trabalhar em 
grupo, portando uma grande bandeira 
brasileira e gritando, à vista de qualquer 
grupo belicoso: “Brasileños, periodistas!”

Durante a Guerra do Vietnã, Callado 
criticava o fato de que a imprensa bra-
sileira só enviava repórteres – ele era en-
tão editorialista do Jornal do Brasil – a 
Saigon, isto é, onde ficavam sob a tutela 
de Exército americano. Ao repetir sua es-
tranheza durante uma reunião de edito-
rialistas com a direção do jornal, o pro-
prietário do JB, Nascimento Brito disse 
a ele. “Tudo bem. Você vai para Hanoi”. 
Callado levou mais de um ano para ob-
ter o visto dos vietnamitas, que foi afi-
nal conseguido na embaixada em Paris.

O resultado de seu trabalho, entrevis-
tando dirigentes, combatentes, visitando 
zonas de guerra e pilotos americanos 
aprisionados – trouxe ao Brasil cartas de-
les que o jornal enviou às famílias – vendo 
escolas, inclusive de música, funcionando 
em abrigos subterrâneos por causa dos 
bombardeios, foi o livro “Vietnã do Norte, 
uma advertência aos agressores”. Confes-
so que este subtítulo me agrada muito.

Callado foi criticado por algumas pes-
soas que consideraram as reportagens par-
ciais, a favor dos vietcongues, quando o 
jornalista deveria manter imparcialidade.

Resposta dele: “Não fui ao Vietnã 
para ver quem tinha razão. Isso eu já 
sabia quando saí daqui. Fui lá para en-
tender como um povo pobre, alimen-
tado de arroz e caldo de peixe, podia ter 
vencido os franceses quando estes eram 
a maior potência militar do mundo, e 
levar agora esta nova potência, os Es-
tados Unidos, à mesa de conferência”. 

A maneira elegante com que Callado 
sempre se portava fez com que Nelson 
Rodrigues criasse para ele um apelido 
muito repetido: “O único inglês da vida 
real”. Prefiro a definição de outro ami-
go, o psicanalista, poeta e crítico lite-
rário Hélio Pellegrino: “O doce radical”. 

“Antonio Callado – 
Fotobiografia”, escrito 
pela viúva, Ana 
Arruda Callado
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SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA 

PERTO DE VOCÊ

Visite nosso
Stand

De 31 de agosto
a 10 de setembro
De 31 de agosto
a 10 de setembro
De 31 de agosto

No Pavilhão Verde

Visite nosso
Stand

De 31 de agosto
a 10 de setembro

No Pavilhão Verde

Para democratizar o acesso à cultura, a Imprensa Oficial disponibiliza livros a preços populares.
É o Projeto Mais Leitura, uma iniciativa que, em 6 anos, já conseguiu grandes resultados:
• Cinco milhões de livros vendidos • Um milhão de cidadãos beneficiados.

• Poupa Tempo do Bangu Shopping, Rua Fonseca, 240
• Shopping Bay Market - 3º piso
   Avenida Visconde do Rio Branco, 360, Centro, Niterói
• Térreo do Centro Cultural Joaquim Lavoura, na 
    

Avenida Presidente Kennedy, 721, São Gonçalo – EM BREVE!
• Itinerante nos municípios do Rio de Janeiro 




