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dos
memes
Projeto
#MUSEUdeMEMES da
Universidade Federal
Fluminense cataloga
o humor virtual rumo à
eternidade
talita Jeolás
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O

que vem imediatamente à tona
quando pensamos em museus? Geralmente objetos antigos, paredes com
quadros de pintores renomados, estátuas
de mármore, bronze ou madeira contando a história de povos, etc. Lembramos
de prédios, estruturas pós-modernistas
e também nomes, como Louvre, Museu de Arte Moderna, de Nova Iorque,
ou Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. E se a palavra “museu” pudesse
ser associada a virais da internet, os famosos memes? Parece piada, mas não é.
Graças ao projeto acadêmico “pra lá de
diferentão” desenvolvido pelo Departamento de Estudos Culturais e Mídia da
Universidade Federal Fluminense (UFF),
o Brasil ganhou o #MUSEUdeMEMES.
A partir da plataforma WordPress,
o professor de Estudos de Mídia Viktor
Chagas decidiu criar, em junho de 2015,
um arquivo permanente dos memes que
habitam o espaço democrático da internet. “A equipe de colaboradores do museu é formada por cerca de 20 alunos de
graduação e pós-graduação da UFF, que
não são necessariamente do curso de Mídia. Tem gente da Produção Cultural, do
curso de Cinema, além de pesquisadores
que são mestrandos e doutorandos da
área de Comunicação”, explica Chagas.
A ideia que resultou na criação do
#MUSEUdeMEMES não nasceu exatamente em 2015 com o lançamento no
website, mas em meados de 2012, com
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eventos periódicos realizados na universidade, apelidados de #memeclubes.
“O museu é o braço virtual das atividades desenvolvidas pelos clubes, experiência misto de cineclube e seminário
acadêmico. Os participantes assistem
a uma projeção de memes previamente e, em seguida, discutem diversos
temas. Com o tempo, essas apresentações se transformaram em exposições temáticas – por isso criamos o
#MUSEUdeMEMES”, relata Viktor.
Com funcionamento simples e acessível, o site do museu possui seis seções principais, algumas com vários
ícones a serem explorados, que explicam no que consiste o projeto e mostram todo o conteúdo da plataforma.
As seções são a página inicial do site em
si, com o “#MUSEUdeMEMES”, que
fala um pouco da proposta; “exposições”; “acervo e coleções”; “referências
de pesquisa” e “artigos e entrevistas”.
O acervo do #MUSEUdeMEMES é
colaborativo e aceita “doações”. Qualquer um pode tentar a sorte como enciclopedista de humor no século 21,
enriquecer o conteúdo do website e
se aprofundar nas informações oferecidas sobre seu meme preferido.
“Apesar de haver uma conexão bem
direta com o público, temos um conjunto de procedimentos para selecionar os
virais para compor o acervo. Realizamos
uma série de coletas sistemáticas nas redes

sociais, mapeamos a bibliografia do tema
escolhido e, por fim, os alunos cuidam
da produção textual,” explica o professor.
A graduanda Thayná Kaizer, do curso
de Estudos de Mídia e admiradora do projeto, destaca que já há vários museus ao
redor do mundo com vertentes virtuais,
o que proporciona conhecimento de acervos valiosos sem a necessidade de viagem
ou pagamento de tickets para visitação.
“A emoção de estar em um museu
real é incrível, mas o mundo é cada
vez mais digital e há uma infinidade de coisas acessíveis online. Se eu sou
fã de Van Gogh, por exemplo, posso
acessar o acervo do Museu Van Gogh
sem ter que ir a Amsterdã, viagem que
foge da realidade”, argumenta Thayná.
Viktor Chagas considera ainda o museu um “projeto que conjuga extensão
e pesquisa, além de vitrine científica de
referência para pesquisadores de todo
o Brasil”. Para ele, a iniciativa também é “uma provocação” sobre o lugar
que a cultura pop ocupa na internet.
“Além da visibilidade que um projeto como esse pode alcançar, o resultado
mais importante é a rede de pesquisadores que ele consegue unir. Pesquisar
memes é, como se diz, serious business
(trabalho sério)”, conclui Viktor Chagas.

SERVIÇO
Site: www.museudememes.com.br

o Prelo 5

Bienal
do Livro:
mais
jovem e
conectada
Edição de 2017 reúne
fãs de literatura,
quadrinhos e de estrelas
da internet
Camilla alCântara
talita Jeolás

A

18ª Bienal Internacional do Livro
Rio, realizada entre 31 de agosto e
10 de setembro, apostou em mais atrações para chamar a atenção do público
jovem. A organização do evento aumentou em 30% sua programação cultural,
e convidou não apenas nomes da literatura, como Thalita Rebouças e Mauricio
de Sousa, mas os tão badalados youtubers e astros mirins da televisão. E deu
certo. A edição 2017 bateu recorde de
visitação, com pelo menos 680 mil pessoas circulando pelo Riocentro durante
os 11 dias de feira. Desse total, 33% corresponderam a jovens de 15 a 19 anos,
número significativamente maior que
o da última edição, que ficou em 18%.
Grande sensação deste ano, a estreante Arena #SemFiltro foi um dos
responsáveis pelo sucesso de público.
O espaço recebeu artistas e escritores,
além de se propor a abordar temas do
universo jovem de maneira atual e divertida, conectando diferentes gerações.
Um dos destaques da arena foi o
youtuber Felipe Neto, famoso pelo canal
“Não Faz Sentido!” na plataforma, e autor dos livros “Não Faz Sentido!: Por Trás
da Câmera” e “Felipe Neto: a Trajetória de
um dos Maiores Youtubers do Brasil”, lançado este ano. Foram 500 senhas distribuídas no último dia da Bienal, 10 de
setembro, e mesmo assim muitos fãs
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Em 11 dias de feira literária, cerca de 680 mil pessoas circularam pelos três pavilhões no Riocentro

Dos cerca de 680
mil visitantes na
feira, 33% foram
de jovens de 15 a
19 anos

ficaram fora do espaço. Outra presença que bombou na arena, esta no dia 5,
foi a da atriz Larissa Manoela, que promoveu um bate-papo sobre a adaptação
para filme do livro “Fala Sério, Mãe!”, de
Thalita Rebouças. Maisa Silva, que estrelou a telenovela “Carrossel”, do SBT,
junto com Larissa Manoela, esteve na
Bienal dia 2 de setembro para divulgar
“O Livro de Tweets da +A”, que leva o
nome da sua conta na rede social Twitter.
Para democratizar ainda mais o espaço, a Arena #SemFiltro promoveu uma
edição especial do “FLUP Slam Colegial”,
uma batalha de poesias onde estudantes
de escolas públicas tinham a oportunidade de apresentar seus versos para os
presentes na arena. A vencedora da disputa foi Indiara Santos, estudante do
3º ano do Ensino Médio e representante da Escola Técnica Estadual Adolpho
Bloch. Seus poemas, de viés feminista,
denunciam casos de assédio e objetificação da mulher – com direito a cutucadas no sistema judiciário brasileiro.
A estudante encontrou no Slam a
motivação para mostrar seus poemas,
antes guardados para si. “O que me motiva a escrever é ver que são coisas atuais, que acontecem e precisam de espaço,
precisam ser mostradas. Escrevo porque
tem gente que não pode escrever, não
pode falar, muita coisa ainda é apagada

e silenciada”, disse a jovem. Ela também
ressaltou que não fica feliz ao relatar a
violência da mulher e a falta de oportunidade e, em seguida, ver que algumas
mulheres se identificam com aquela realidade. “Mas os poemas estão tocando
as pessoas e ao menos posso tentar dar
voz a quem não tem”, ressalta Indiara.
Além da presença de muitos influenciadores da mídia moderna, outra grande
novidade da Bienal do Livro de 2017 foi o
espaço Geek & Quadrinhos, que contou
com atrações e conteúdo relacionados a filmes, séries de TV, ficção, jogos eletrônicos
e de tabuleiro, RPG e, claro, quadrinhos.
“Foi o lugar que mais gostei de visitar
na Bienal. Participei da luta de espadas e
também de um debate super divertido sobre Game of Thrones e O Senhor dos Anéis,
onde os convidados tinham que defender
cada obra e depois invertiam os papéis.
Espero que tenha o espaço de novo em
2019”, contou Pedro Raposo, estudante de
17 anos, grande fã de seriados televisivos
e HQs de super-heróis da Marvel Comics.
No Geek & Quadrinhos, o visitante encontrava algumas atividades fixas,
como a Swordplay, que proporcionava
a experiência de um duelo com espadas,
e a Realidade Virtual & Games, espaço
para o entretenimento do público com
games, aplicativos para celular, realidade
aumentada e virtual. Jogos e muitas ofi-
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As amigas Jéssica e Glaucia
foram à procura de títulos
da cultura japonesa

O estande da
Impresa oficial
lotou todos os dias

cinas de quadrinhos e cosmakers (criação
de fantasias de cosplay) também foram
realizadas, além de palestras no auditório com capacidade para 90 pessoas.
As amigas e estudantes Jéssica Cavalcanti, 18, e Glaucia Kawata, 17,
são fãs de quadrinhos, mas confessam ter uma paixão diferente pelos
mangás, de origem japonesa. “Eu leio
por causa das aventuras, para entrar
em contato com a cultura do Japão,
as lutas são sempre tão incríveis e as
histórias não têm uma censura como
as americanas”, explica Jéssica. As
meninas admitem que a existência de
estandes como o Geek & Quadrinhos,
Panini e Comix influenciaram muito na decisão de ir à Bienal do Livro.
“É muito bom estar em um lugar
onde os diferentes gostos das pessoas
são respeitados e representados, encontramos exemplares de todos os tipos
possíveis de mangás e tivemos conta-

to com muita gente que curtia as mesmas coisas que nós”, conta Glaucia.
Engana-se quem pensa que a cultura do cosplay só abraça o universo dos
animes e mangás. A saga mais representada durante a Bienal foi a de Harry
Potter, da escritora inglesa J.K. Rowling
– portanto não era de se assustar o fato
de encontrar uma diversidade de bruxos desfilando pelos carpetes coloridos
e posando para fotos em uma vassoura voadora. A estudante de odontologia
Marie de Carvalho, de 20 anos, veio de
Teresópolis só para aproveitar a Bienal
do Livro. Ela contou que é a terceira
vez que visita o evento, mas é a primeira que adere à prática do cosplay.
“Cresci com os livros e filmes de Harry Potter, e minhas personagens favoritas são Luna e Hermione. Apesar do
Rio de Janeiro não ter tanta cultura de
cosplay, achei interessante ter visto as
pessoas fantasiadas na Bienal”, disse.

Ator representa o personagem Scherlock Holmes para incentivo à leitura
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Projeto
Mais Leitura:
40 mil livros vendidos
A Imprensa Oficial do Estado do
Rio e o Projeto Mais Leitura, que vende
livros de R$ 2 a R$7, também marcaram presença de destaque no Pavilhão
Verde da feira. Ao longo dos 11 dias
de evento, o projeto vendeu 40.260
obras, com cerca de 1.500 títulos diferentes. Além disso, a Imprensa Oficial e as editoras do Grupo Letras de
Niterói promoveram 97 eventos no
estande de 120 metros quadrados,
entre palestras, lançamento de livros
e atividades infantis.
“O saldo foi muito positivo. Tivemos uma extensa programação,
dando espaço para editoras e autores,
e ultrapassamos a marca de 40 mil livros vendidos em um momento difícil da economia. Saímos com a sensação de dever cumprido, de contribuir
para democratizar o acesso à leitura”,
disse o presidente da Imprensa Oficial,
Jorge Narciso Peres.
A coordenadora do Mais Leitura,
Thatiana Escócio, apontou que os
mais vendidos foram os livros infantis, além daqueles procurados pelos
estudantes. “Livros de Economia, Administração e Direito também saíram
bastante, porque costumam ser caros.
As pessoas ficavam maravilhadas e
era difícil ver alguém na fila com um
só na mão”, comemorou.
Além dos livros e eventos, quem
passou pelo estande também pôde se
divertir com jogos educativos da lousa
interativa, e ainda ganhar de brinde o
clássico Páginas Recolhidas, do escritor
Machado de Assis.

A arte de ser professor
Profissionais da Educação desenvolvem trabalhos
fundamentais em escolas públicas do Estado
matheus sousa

Quadros feitos pelos alunos da professora Peter Cohen são vendidos e inscritos em diversos concursos do país

No calendário nacional, 15 de outubro ficou marcado pela celebração do Dia do Professor. Profissional de grandiosa relevância na sociedade, afinal é a profissão base de todas as outras. Aquele que ensina, transmite conhecimento,
e é essencial para a formação do ser humano. Como forma de homenagem à categoria, destacamos o trabalho de três
professores no Estado do Rio de Janeiro que ultrapassam os limites da sala de aula e exercem papel fundamental na
vida de diversas crianças e adolescentes.
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Professora Peter Cohen

Professora Peter Cohen (ao centro) com a atual turma do projeto Multiarte

Peter Cohen sobre
SER PROFESSORA:
“Eu sonho, ouso e acredito na
capacidade dos meus alunos. O mais
importante para o professor é ele
manter o brilho no olhar.
Insatisfeito, ele vai dar uma aula
insatisfatória. Ele precisa ser
ousado, corajoso e acreditar nele e
nos estudantes”.

10 o Prelo

Oitenta quilômetros. Esta é, aproximadamente, a distância que Peter Cohen
percorre diariamente até o seu local de trabalho. A professora de 64 anos mora na
Tijuca, Zona Norte do Rio, e dá aula de
artes há 18 anos no Colégio Estadual Almirante Tamandaré, em Japeri, na Baixada
Fluminense. Para ela, realizar todo este percurso vale a pena ao ver que seus alunos
descobrem novos caminhos e transformam suas vidas através dos pincéis. “Queria poder fazer a diferença em uma região
carente, principalmente de cultura e também contribuir para diminuir a exclusão
social desses jovens”, afirma a professora.
Pincéis, papel e tinta guache foram os
materiais suficientes para Peter dar início
ao Projeto Multiarte, em 2003, com o objetivo de sair da clássica sala de aula e tornar
as atividades na escola mais atraentes para
os estudantes. “Ficar presa dentro de uma
sala me dava uma angústia muito grande.
Eu queria produzir alguma coisa e resolvi
mudar isso. Com a autorização da diretora, me capacitei em um ateliê e, ao mesmo
tempo em que eu aprendia, também ensinava. A partir disso, vi que tinham alunos
muito talentosos com a pintura e acabamos montando uma exposição”, recorda.
Segundo a professora, a ideia do projeto era resgatar a relação socioafetiva entre aluno, professor e escola. Contudo, o
Multiarte também acabou contribuindo
para a geração de renda dos estudantes.
“Na nossa primeira exposição, as pesso-

as quiseram comprar as obras. Por mais
incrível que pareça, os trabalhos de guache ficaram lindos, vendemos tudo e o
dinheiro foi todo para os donos dos quadros. Depois disso, a diretora do colégio e
as famílias viram do que os alunos eram
capazes, e começaram a ter perspectiva de
fazer algo diferente na vida deles. Gerou-se
um novo olhar sobre a escola”, comenta.
De um pequeno espaço no Colégio Estadual Almirante Tamandaré, as obras de
arte produzidas pelos estudantes já foram
expostas e premiadas fora do Brasil. “Uma
ex-aluna tinha até marchand (profissional que negocia obras de arte) na Itália.
Quando algum aluno daqui ganha um
prêmio é uma vitória para todos nós”,
diz. “Aqui na região não temos shopping
e nem banco de praça, então o point do
aluno é a escola. E a diferença do estudante
de baixa renda para outro de maior é simplesmente a oportunidade. Quando têm
chance, eles mostram que são capazes.
Às vezes, em um dia de workshop, eles
conseguem faturar em torno de R$700 e
R$900, o que o pai ou a mãe trabalha o
mês inteiro para ganhar”, destaca Peter.
O que antes era um passatempo se tornou profissional para a estudante Yasmin
Vieira, de 17 anos. Agora, ela quer cursar
sua graduação na área das Artes Visuais.
“Entrei na oficina para saber se a pintura era
realmente o que queria para minha vida, e vi
que é isso. Hoje, eu ajudo a professora com
os outros alunos como uma monitora”.

Professor Robson Martins
Outro professor de Artes bastante querido pelos alunos e que desenvolve um trabalho diferenciado
é Robson Martins, de 65 anos. Ele
atua no Ciep 449 Leonel de Moura
Brizola - Intercultural Brasil/França, em Niterói, desde a inauguração
da escola, em 2014, mas já está no
magistério há 20 anos. Dentro de
suas aulas, ele realiza uma atividade que chama atenção pelo envolvimento social, sustentável e solidário
por parte dos alunos: a “Oficina do
Brinquedo Ateliê de la Fraternité”.
Em parceria com outra docente, a
oficina foi criada em 2012, no Colégio Estadual Ismael Branco, em São
Gonçalo, onde Robson trabalhou por
uma década. Lá, inclusive, foi fundada a primeira galeria de arte dentro
de uma escola pública no Rio de Janeiro. “A ideia principal deste trabalho é mostrar para os estudantes a
importância do reaproveitamento dos
resíduos sólidos. A lixeira da escola
deveria sair bem vazia, por exemplo.
Mas, o melhor é a integração solidária
com a comunidade através da doação
dos brinquedos confeccionados com
materiais reaproveitados”, explica.
Já no primeiro ano de atividade,
os alunos da disciplina de Arte/Projeto de Vida e Cultura, ministrada
por Robson, doaram 153 brinquedos
para uma creche na comunidade do
Preventório, onde se localiza a escola.

Fotos: Matheus Sousa

Robson Martins sobre
SER PROFESSOR:
“Independente da desvalorização por
parte de várias instituições, o
professor é a preparação do tijolo que
vai sustentar uma fortaleza, que é o
ser humano depois na cidadania. Ou
seja, ser professor é você ter em suas
mãos todos os dias diversas pessoas
que você ensina não só o conteúdo,
mas também a como ser
um cidadão”.

Estudantes fazem questão de confeccionar mais de um brinquedo

No ano seguinte, com direito à festa
na unidade com crianças da região, foram entregues mais 130 brinquedos.
Em 2016, no ritmo de celebração natalina, foram doados 150 presentes.
“Pedi que fizessem dois brinquedos,
um para ele mesmo e outro para doar.
Porém, a maioria disse que queria
doar os dois. Ou seja, despertamos o
sentimento de fraternidade e compaixão nos alunos”, declara o professor.
A estudante Luizzy Veras, de 15
anos, comenta que o mais cativante
foi poder ajudar os menos favorecidos, tendo contato com outra realidade. “É um gesto de solidariedade. Um
brinquedo que a gente demora apenas
uns 20 minutos para construir faz a
alegria de alguma criança, e dá para
fazer vários carrinhos e caminhões,
por exemplo, no nosso tempo livre”.
Todavia, o trabalho de reciclagem
não se restringe apenas às atividades da oficina de brinquedos. Robson
Martins também recolhe os materiais que são descartados para reutilizar na própria escola. “O pessoal da limpeza e da cozinha separam
os itens que eles já sabem que vou
usar. Papéis que seriam jogados no
lixo eu recolho porque, no início do
ano, nós fazemos papel. No primeiro bimestre inteiro não foi necessário comprar papel, pois fizemos cerca de 600 folhas recicladas”, relata.
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Professora Ruth Brasil
Fotos: Matheus Sousa

Ruth Brasil sobre
SER PROFESSORA:
“Eu acredito na educação como
única possibilidade de melhoria de
qualidade de vida. Sempre estudei
em escola pública, então, por conta
da minha própria trajetória de vida,
acredito que a educação seja o único
caminho. O professor é fundamental
para o desenvolvimento humano e
social por lidar com tanta
diversidade”.

Prêmio Gestão Escolar 2015-2016 é motivo de orgulho para a diretora Ruth Brasil

A consagração do trabalho de competência da equipe do Ciep 113 Waldick
Pereira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, motivou a conquista do Prêmio
Gestão Escolar 2015-2016. Dirigida pela
professora Ruth Brasil, de 53 anos, a escola se tornou referência na cidade após
a premiação, que levou Ruth aos Estados Unidos para conhecer experiências
de gestão em colégios norte-americanos.
O foco da premiação é a melhoria da
qualidade de ensino no Brasil. A iniciativa, realizada a cada dois anos pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação
(Consed), premiou 27 gestores de todo o

país, reconhecidos por práticas de gestão
nas unidades escolares brasileiras e que
podem favorecer a aprendizagem dos estudantes. Das 7.810 escolas inscritas no
Prêmio Gestão Escolar, o Ciep 113 ficou
com o melhor resultado graças ao seu
Projeto Político-Pedagógico de conscientização de alunos e pais quanto à importância da educação para o ser humano.
Criada em 2004, a proposta chamada de “Educar para Transformar” possibilita que os estudantes analisem sobre
ética, relações interpessoais, papel social
de cada cidadão, entre outras temáticas.
“Nós estamos inseridos em uma região

cuja vulnerabilidade social cerca o nosso adolescente o tempo todo, então, nossa missão é que nossos alunos se tornem
dignos e felizes para buscar o melhor
para suas próprias vidas”, explica Ruth.
O projeto contempla um conjunto
de ações, como “Rompendo Muros”, “De
Olho no Futuro”, “Ler é Bom Demais” e
várias outras atividades que acontecem
durante o ano letivo. “São palestras, rodas de leitura, passeios, isto é, diversas
ações que são discutidas com os professores e posteriormente entregues aos pais
dos alunos para que eles saibam da realização das atividades”, esclarece a diretora.
Presidente do Grêmio Estudantil do
Ciep 113, Lorrayne Lemos, de 17 anos,
não poupa elogios à proposta pedagógica da escola. “Sou apaixonada pelo colégio por ter aprendido tantas coisas. Os
professores daqui procuram a melhor
maneira de ensinar, de um jeito que não
pareça entediante para que os alunos se
sintam bem. São os profissionais que mais
deveriam ser valorizados no mundo”.
SERVIÇO
Colégio Estadual Almirante
Tamandaré
Endereço: Av. São Sebastião, nº 20 –
Chacrinha, Japeri/RJ
Telefone: (21) 2670-1211
Ciep 449 Leonel de Moura Brizola
Endereço: Rua Carlos Ermelindo Martins, s/n – Charitas, Niterói/RJ
Telefone: (21) 2705-5781

Parte da competente equipe pedagógica do Ciep 113 - Professor Waldick Pereira
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Ciep 113 Waldick Pereira
Endereço: Estr. Cambucas, nº 600 –
Ouro Fino, Nova Iguaçu/RJ
Telefone: (21) 3102-8281

O encontro
de duas terras

Fotos: Divulgação

Cheia de cor e alegria, a Feira de
São Cristóvão manifesta a cultura
nordestina no Estado do Rio de
Janeiro e encanta turistas e cariocas
marCia mathias

O

Nordeste é a região que concentra o maior número
de estados no Brasil e, talvez por esse motivo, tenha
uma cultura tão rica capaz de espalhar suas músicas, gírias e culinária por todo país. Trazida de pau de arara junto com seus conterrâneos, a cultura nordestina caiu nas
graças dos cariocas, sendo notada em canções, poemas,
restaurantes típicos e, principalmente, na Feira Luiz Gonzaga, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio, que reúne diariamente cerca de 600 comerciantes cuja missão é
propagar os costumes nordestinos a quem passa por lá.
Entre os feirantes, a maior e mais famosa “barraca” pertence à Dona Chiquita. Natural de Crateús, interior do Ceará, Francisca Alda, de 54 anos, não deixa para trás seu jeito
de menina arretada. Sempre com roupa colorida e chapéu de
couro, ela recebe com sorriso os clientes que chegam a seu
restaurante. E em cada canto do estabelecimento é possível
encontrar um pouco do Nordeste e da história dessa cearense.
Para matar as saudades de casa, Francisca trouxe móveis, fotos e quadros que pertenciam a sua antiga vida em Crateús.
Na cozinha, os funcionários, nordestinos ou não, preparam comidas “de lamber os beiços”, como diz Dona
Chiquita. Do fogão saem desde tira-gostos, como o
queijo coalho com melado, até pratos mais elaborados, como o baião de dois, pedido comum entre os empresários que costumam marcar reuniões na barraca.
“Durante um tempo, tentamos
vender
comidas mais comuns para o povo
do Rio de Janeiro, mas não deu
muito certo. Quem procura
nossa barraca vem em busca do sabor nordestino, por
isso vendemos somente
aquilo que vem do Nordeste, preparado com
muito amor e carinho”,
conta Chiquita, como
prefere ser chamada.
Se o coração dessa
cearense é como de mãe,
que sempre cabe mais um,
o restaurante com capacidade para 750 pessoas não es-
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O pavilhão, que já foi considerado uma das maiores áreas

tava sendo suficiente para dar conta
de tanta procura. Para espalhar ainda mais a cultura nordestina no Rio, a
feirante abriu, este ano, uma filial em
Copacabana, Zona Sul da cidade, capaz de comportar mais 120 clientes.
Aqueles que continuam o passeio
pelas ruas da Feira de São Cristóvão
encontram as mais distintas manifestações da cultura nordestina. Repentistas se apresentam na praça central e
bandas de forró animam o público nos
dois grandes palcos laterais. E também
é comum ver músicos nos restaurantes
cantando sertanejo ou até mesmo pessoas caracterizadas dançando xaxado.
Outra produção típica do Nordeste encontrada na feira é a Literatura
de Cordel, gênero muito usado no
século XIX como meio de comunicação. Na tentativa de difundir essa escrita pelo Rio de Janeiro, Erinalda Vilenave, de 57 anos,
criou a marca “Redondilhas”, que
propaga o Cordel e produz estampas
de xilogravuras para camisas e bolsas.
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“Anos atrás, uma escola de samba
produziu o enredo baseado no Cordel.
Minha filha ficou encantada com aquilo e me perguntou por que não colocar
em prática no meu trabalho. Achei interessante, pois era um jeito de homenagear a minha terra e minha cultura,
mas eu não sabia ao certo por onde começar. Então, decidi pesquisar na Feira
de São Cristóvão. Não existe melhor
lugar no Rio do que aqui”, derrete-se Erinalda, vice-presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel.
O sucesso da marca ‘Redondilhas’ é
tanto que Erinalda estudou a possibilidade de abrir uma filial, mas desistiu ao
perceber que sua loja na feira é mais que
suficiente para atender as expectativas
dos clientes que buscam pelos produtos
e livros de cordéis. Como público-alvo,
Dona Redondilha, como ficou conhecida, recebe muitos acadêmicos, professores e alunos. Mas os principais clientes
são os nordestinos que querem lembrar
do tempo em que não havia televisão ou
internet, e a diversão era reunir a famí-

cobe

reas

cobertas sem viga do mundo, sintetiza o Nordeste e oferece ao visitante tudo que a região dispõe nas suas centenas de barracas

lia e amigos para ler as histórias, viajando no mundo da literatura cordelista.
Este pedaço do Nordeste no Rio de
Janeiro recebe cerca de 400 mil visitantes por mês, entre turistas e conterrâneos com saudades de casa. Entre eles
está o chef de cozinha Rafael Passos, de
29 anos, que nunca foi ao Nordeste do
país, mas se sente como se tivesse ido.
“Moro em Macaé e sempre que venho ao Rio visito a Feira de São Cristóvão. A gastronomia deles é muito saborosa e as músicas são excitantes. A gente
se sente muito acolhido. Para mim,
é como se estivesse lá”, conta o chef.

SERVIÇO
Endereço: Campo de São Cristóvão S/
Nº - Bairro de São Cristóvão - Rio de
Janeiro/RJ
Tel: (21) 2580-6946 / (21) 2580-5335
Site: www.feiradesaocristovao.org.br

Curiosidades
Com o compartilhamento e adoção de tantas culturas, algumas delas, aos
poucos, passam a ter sua origem esquecida ou confundida com outras
regiões do país. Para a surpresa de muitos, seguem curiosidades em torno
de criações, nordestinas ou não.
•Por ser o maior produtor de queijo
do país, o estado de Minas Gerais leva a
fama de pioneiro, mas a verdade é que
esse alimento começou a ser produzido
no Brasil na cidade de Salvador por
padres que tinham interesse em atrair
índios para as igrejas através de sua
curiosidade. O único queijo que condiz
com fama de nordestino é o coalho. Os
estados do Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba e Pernambuco são considerados
os maiores produtores.
•Os cariocas podem até reclamar e
duvidar, mas o samba nasceu no estado
da Bahia. O próprio poeta Vinicius de
Moraes falou sobre isso em uma de suas
muitas canções “Samba da benção”.

• Por causa dos ritmos musicais,
comidas típicas e vestimentas
característicos do Nordeste, a origem das
festas juninas é confundida por muitos.
Mas, na realidade, o primeiro estado a
receber a celebração vinda da Europa foi
o Rio de Janeiro.
•São inúmeras as comidas típicas
vindas do Nordeste, entre elas destacase a conhecida “carne de sol”. O que
poucos sabem é que o alimento não vai
ao sol em momento algum. A verdade
é que quando não existiam geladeiras,
colocava-se sal para maior preservação
e, ao longo do tempo, as palavras “sal”
e “sol” foram confundidas dando nome
à carne.
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Rio de
Janeiro,
palco de
ritmos e
histórias
A história do Rio de
Janeiro passa por canções
e estilos que fizeram (e
fazem) sua trilha sonora
Camilla alCântara

O

s ladrilhos em preto e branco das calçadas de Ipanema, se rearranjados
conforme as teclas de um piano, certamente tocariam uma melodia da bossa-nova. O choro que inunda as ruas do
Centro do Rio não sai dos olhos, mas de
violões, cavacos, bandolins; e também
toca os corações. A cidade carrega a bênção
de não sofrer terremotos, mas de sentir o
chão tremer com a energia e os tambores
do samba. Quem vem de longe, vislumbra-se ao primeiro contato com os ritmos
que marcam a identidade não apenas da
região, mas de todo o país. O Rio, além de
história, também é sorriso. O Rio é cultura,
é autenticidade, é mistura – o Rio é música.
Podemos contar essa história começando com a ambientação da Lapa, cujo
mito da boemia começou nos anos 20 e
teve seu auge na década de 30. Nessa época,
era um ambiente frequentado por intelectuais, artistas, pensadores, e já possuía essa
famosa atmosfera dos cabarés e dos bares.
Segundo Leo Feijó, Coordenador de Música
na Superintendência de Artes da Secretaria
do Estado de Cultura, lá se encontrava a
fonte onde os artistas cariocas começaram a beber para criar os estilos mais que
brasileiros. “Villa-Lobos, Noel Rosa, também se inspiravam na Lapa”, exemplifica.
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Chorando se foi
Maxixe, lundu, xote, valsas, quadrilhas, polca. O choro, estilo que surgiu no país pelo subúrbio e Centro do
Rio, começou mais como uma forma
de interpretar os estilos europeus do
que como gênero propriamente dito. Ao
juntá-los a uma rítmica não tão quadrada, garantia-se uma levada única de
música popular e instrumental. Basicamente, o jeitinho brasileiro de se tocar.
Música popular ligada às classes
média e baixa, o ritmo mais conhecido
como chorinho, era, no início, tocado
por três instrumentos: violão, cavaquinho, e um solista, que poderia ser flauta,
trompete ou trombone. Eram chamados
ternos ou trios de choro. A partir dos
anos 20, com o surgimento do rádio, a
formação foi adaptada para o conjunto
regional, acrescentando-se o pandeiro.
Músico profissional, Jamerson Farias cita alguns nomes que se destaca-

ram na época dos conjuntos. Dentre eles
estão o flautista e compositor Joaquim
Antônio da Silva Calado, os pianistas
Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga, e o maestro Anacleto de Medeiros.
Posteriormente, o chorinho ganhou uma vertente letrada, o choro-canção. E foi Pixinguinha quem o
consolidou como gênero musical.
O autor do clássico “Carinhoso” foi
tão marcante que o Dia Nacional do
Choro é uma homenagem à data de
nascimento do artista: 23 de abril.
Para Jamerson, o choro é uma das
heranças mais ricas para a música brasileira. “É um gênero que te dá muita
noção musical, em aspectos melódicos, harmonia e ritmo. Um músico
que domina o choro consegue tocar
samba, jazz e MPB”. E não é para menos. O músico diz que foi a partir dali
que surgiu o samba e a bossa nova.

Do batuque do samba à bossa nova
“O que é que a baiana tem?”, pergunta
o samba de 1939. Tia Ciata é uma baiana que abriu as portas de sua casa no
Centro do Rio para festas com comida
boa e muita música, ficando conhecida
por reunir vários sambistas e pagodeiros. Lá, foi gravado o primeiro samba do
Brasil, “Pelo Telefone”, no ano de 1917.
Rodrigo Marconi, professor no Conservatório Brasileiro de Música, frisa a
importância da figura de Tia Ciata e da
região da Pequena África para a valorização dessa cultura. Segundo ele, “o
local tinha uma grande expressão cultural. O Rio em si foi um grande polo
para receber e produzir novos gêneros”.
Naquelas ruas, foram fundadas as
primeiras “escolas de samba”, associações de sambistas que começaram a desfilar e competir entre si. O carnaval foi
primordial para a valorização do samba no Rio, que foi crescendo e, lá nos
anos 80, ganhou um espaço imenso: o
sambódromo da Marquês de Sapucaí.
“Assim como o samba nasceu na Bahia
e veio para o Rio de Janeiro, a bossa nova
nasceu em Copacabana e foi para Ipanema”. A frase é dita no documentário
“Coisa Mais Linda - Histórias e Casos da
Bossa Nova” (2005). O estilo manso e intimista muitas vezes é imaginado como
um cantinho, um banquinho e um vio-

lão. O tripé da bossa, na verdade, é outro:
a batida característica do violão, as letras
que falam de amor e a harmonia. Ela surge, na década de 50, junto aos chamados
“músicos de apartamento” da Zona Sul do
Rio, que se reuniam para compor e tocar,
mas não podiam incomodar os vizinhos.
Nara Leão, João Gilberto, Carlos Lyra,
Sylvia Telles, Sérgio Mendes. Foram vários os nomes que marcaram não apenas o Brasil, mas ficaram conhecidos
no resto do mundo. Vinícius de Moraes
e Antônio Carlos Jobim, que compuseram juntos “Garota de Ipanema”, se
tornaram tão queridos no Rio que emprestaram seus nomes aos mascotes das
Olimpíadas e as Paralimpíadas de 2016.
A homenagem foi uma escolha popular:
323.327 brasileiros votaram nos artistas.
A bossa nova da Zona Sul começou
oficialmente em 1958, quando João Gilberto gravou “Chega de Saudade”. Mas o
escritor Ruy Castro, autor do livro “Chega de Saudade”, uma das obras musicais
mais importantes do século XX, destaca que “as raízes desta música já vinham de pelo menos dez anos antes”.
Sobre o estilo, Ruy Castro também é
enfático ao comparar ritmos: “A bossa
nova é o samba. Quem diz que ela é o jazz
sofre do complexo de vira-lata, que acha
que não somos capazes de produzir nada”.

A mistura de batida, amor e
harmonia se espalhou pela orla da
Zona Sul carioca e deu forma à
bossa nova como conhecemos hoje
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Rock in Rio

Não há como falar de um Rio de
Janeiro musical e não mencionar
o festival que transformou o Brasil em um destino para fazer shows. “Antes do Rock In Rio de 1985,
o Brasil era terra de gatunos do
show business. Ninguém vinha para
cá porque não recebia cachê e muitas vezes tinha o equipamento roubado. Uma vergonha! O Rock in Rio
mudou isso, profissionalizando o
setor de entretenimento ”, a fala é de
Luiz Antonio Mello, produtor musical, jornalista e escritor brasileiro.
O criador da rádio Fluminense FM,
apelidada de Maldita FM, recorda ainda que o festival precisou pagar todos
os artistas antes de eles saírem de seus
países. “Um evento deste tamanho, na
década de 80, era um desafio. Se hoje
temos um mercado rico em entretenimento internacional, devemos isso
ao RiR 1985”, diz Luiz Antonio Mello,

que recorda ainda ter ajudado o empresário Roberto Medina a escolher os
artistas que se apresentariam na primeira edição daquele que se tornaria
o maior festival musical do planeta.
“Medina me convidou para uma
reunião. Levei alguns produtores e
ele apresentou o projeto do primeiro
Rock in Rio. Ele queria saber quais
bandas internacionais deveria trazer e sugerimos várias, entre elas o
AC/DC, Queen, Iron Maiden, entre
outras. Fomos consultores informais do primeiro festival”, conta.
Mas o Rio é um produtor de Rock
‘n’ Roll? Segundo Luiz Antonio, a
resposta é sim. Para ele, o rock é um
fenômeno do gueto. “Usando a palavra certa, rock é música marginal.
Nos anos 80, o rock do Rio de Janeiro teve um boom e se tornou sucesso
graças às rádios, mas, depois, acabou
voltando para grupos minoritários”.

Na edição de 2017, o festival reuniu mais de 500
mil pessoas em seus 9 dias de programação
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Na batida

O funk carioca começou com muita influência americana, como rap,
Miami bass e R&B. Segundo o empresário Rômulo Costa, criador da Furacão 2000 - equipe de som, produtora
e gravadora carioca que produz coletâneas e shows de funk -, nos anos 80
ainda se tocava muita música internacional. “A gente começou a incentivar
a garotada a cantar em português nos
festivais de galera, que eram disputas feitas nos clubes, como o Ginásio
Madureira. Assim, fomos levando os
bailes para as comunidades”, conta.
O empresário lembra como o funk e
os MCs mudaram a história das favelas. “Temos o Galo da Rocinha, Júnior e
Leonardo também de lá, o Duda do Borel, Claudinho e Buchecha do Salgueiro... houve uma valorização dos MCs.
A própria Anitta e MC Marcinho saíram dos bailes da Furacão 2000”, cita.
Ele acrescenta ainda que o programa
da equipe de som na televisão e posteriormente na internet (com destaque
para o YouTube), contribuiu pra o crescimento do funk e mudança de imagem.
Mas só em 2009, depois de muita luta
por espaço, que os bailes foram regulamentados. Em setembro daquele ano, a

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
aprovou um projeto que definiu o funk
como “movimento cultural e musical
de caráter popular do Rio de Janeiro”.
Para Rômulo, a criminalização do
funk ainda existe e se deve à sua origem. “É porque veio do morro, da favela”, opina. O empresário aproveita
para citar que vê certos inconformismos com sucessos de funkeiros: “Por
exemplo o Nego do Borel, que carrega o nome da comunidade. Ele faz
televisão, comerciais e sucesso como
músico. A ascensão social dele hoje é
como MC. Isso incomoda porque uma
pessoa que não tem faculdade ganha
muito dinheiro e faz sucesso”, sugere.
Hoje, o ritmo conquistou as classes
mais altas, espaços no Brasil inteiro e
no mundo. Caindo completamente no
gosto popular, o funk flerta com o pop
e outros gêneros. Artistas como MC
Delano e Ludmilla, por exemplo, fizeram o uso de cavaquinho em algumas
canções, instrumentos presentes em
gêneros como samba, choro e pagode.
Também há blocos de carnaval dedicados ao funk. A música se reinventa. Mas o jeitinho carioca de se fazer
som é completamente único. Sempre.

Popularizando o funk desde a década de 90, a Furacão 2000 já lançou grandes nomes como Valesca Popozuda e Anitta
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Prelo curtiu
Museu Ciência
e Vida
Localizado no município de Duque de Caxias e projetado pela Fundação Cecierj/
Divulgação Científica, o Museu Ciência e
Vida tem espaço para três exposições distribuídas por quatro pavimentos. As mostras temporárias, sobre anatomia, meio
ambiente, energia e temas afins, procuram
aliar a experiência interativa com o conhecimento. O museu também possui um
planetário de oito metros de diâmetro, com
capacidade para 52 pessoas por sessão. O
espaço funciona de terça-feira a sexta-feira, das 09h às 17h, e a entrada é gratuita.
SERVIÇO
Endereço: R. Ailton Costa, s/n, Jardim 25 de Agosto – Duque de Caxias,
Rio de Janeiro
Telefone: (21) 3777-9058
Email: contato@museucienciavida.
com.br
Facebook: facebook.com/
museucienciaevida

Entre Poemas e
Hinos
No centro histórico de Arraial do Cabo, à sombra da Igreja
Nossa Senhora dos Remédios, se encontra a Casa de Poesia,
que pertenceu a Victorino Carriço. Apelidado de “Santinho”,
o poeta foi vereador de Cabo Frio e compôs os hinos das
cidades de Arraial, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, sua cidade natal. A casa é uma grande incentivadora da cultura da
Região dos Lagos. Ela recebe diversos eventos como apresentações de dança, teatro, saraus, rodas de choro e oficinas literárias. Caso você queira desfrutar de um café com leitura, o
espaço possui um acervo com quase dois mil livros, muitos
deles sobre a história da cidade.

SERVIÇO
Facebook: Casa da Poesia – Arraial do Cabo
E-mail: poesia@estalagemdoporto.com.br
Endereço: Rua Nilo Peçanha 2, Praia dos Anjos. Arraial do Cabo, RJ
Telefone: (22) 2622-7430

Música no Museu
Música no Museu é um projeto que visa promover concertos gratuitos de música erudita e popular em museus,
bibliotecas, arquivos, centros culturais, igrejas, palácios e outros. Inaugurada em dezembro de 1997 pelo violonista
Turíbio Santos, a iniciativa hoje é dirigida por Sérgio da Costa e chega a fazer cerca de 500 concertos por ano, de norte a
sul do Brasil, além de uma vertente internacional que, desde 2006, se apresenta em países de todos os continentes.
SERVIÇO
Endereço: Praça Pio X, 55, 202 - Rio de Janeiro
Telefone: (21) 2233-6711
Horário de Funcionamento: De seg a sex, das 9h às 20h
Site: musicanomuseu.com.br
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ONG Orquestrando a Vida
Criada em 2004, a ONG Orquestrando
a vida atende a mais de mil crianças e
adolescentes da região de Campos dos
Goytacazes com o intuito de oferecer
uma oportunidade de aprender não somente uma forma de expressão através
da música, mas também “um refúgio
seguro contra a vida nas ruas”, como define o idealizador da ONG, Jony William
Vianna. A maior parte dos alunos atendidos é de jovens da periferia da cidade.
A organização conta com uma estrutura que envolve 30 corais, duas bandas
sinfônicas e cinco orquestras sinfônicas,
uma inclusive já se apresentou em diversos países como Portugal, Espanha e Estados Unidos.

ONG Atitude
Social

SERVIÇO
Endereço: Avenida Doutor Alberto Torres, 223, Parque Conselheiro
Tomaz Coelho, Centro – Campos dos
Goytacazes

Casa de Cultura
Arte In Foco

SERVIÇO
Endereço: Rua Madre Filomena da
Purificação, 36, Centro – Barra
Mansa, Rio de Janeiro
Telefone: (24) 3323-0810
Facebook: facebook.com/
casadeculturaarteinfoco

Completando dez anos em 2017, a
Casa de Cultura Arte In Foco foi criada pelo publicitário, ator, diretor e
produtor cultural Marcelo Soares e
oferece cursos livres de arte cênicas,
artes plásticas, artesanato, dança,
música, canto e literatura. Além disso, ainda possui espaço para apresentações teatrais, exposições, realização
de eventos, exibições de filmes e uma
biblioteca com acervo de 400 livros.

Localizado no Morro Santa Marta, comunidade da Zona Sul do
Rio, a ONG Atitude Social atende jovens, crianças e adultos.
Tem como propósito a inclusão
de crianças e jovens em vulnerabilidade social, promovendo
o resgate de valores e identidade, desenvolvendo ações de impacto sociocultural por meio de
oficinas de leitura, artes, audiovisual e música. O espaço conta
com uma biblioteca construída
através de doações, oferece aulas de música e percussão, além
de curso de audiovisual com
produção de curta–metragens.
SERVIÇO
Endereço: Rua da Serenidade
2, Santa Marta - Botafogo - Rio
de Janeiro / RJ
Telefone: 98142-0674 /
98111-3927
Facebook: ONG Atitude Social

Casa de Cultura
de Aperibé

Outro ponto cultural no Estado do Rio de Janeiro que completa uma década neste ano é a Casa de Cultura de Aperibé, município do
Noroeste Fluminense. Inaugurado em 8 de setembro de 2007, o centro está instalado na antiga estação de trens da Estrada de Ferro
Leopoldina e abriga um museu permanente cujo acervo é composto de objetos doados pelas famílias fundadoras da cidade. São cerca
de duas mil peças catalogadas, incluindo documentos, fotografias, móveis, instrumentos musicais, ferramentas de trabalho e peças
de vestuário que ajudam a contar a história da região. Além disso, há um salão chamado de “Espaço vivo”, onde acontecem exposições de arte, lançamentos de livros e encontros literários. O local fica aberto todos os dias, das 7h às 21h e a entrada é gratuita.
SERVIÇO
Endereço: Praça Francisco Blanc, s/n, Centro – Aperibé, Rio de Janeiro
Telefone: (22) 3864-1633
E-mail: casadeculturadeaperibe@yahoo.com.br
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Dos
antiquários
ao
Rio

moderno
Com 21 anos de
tradição, a Feira do
Lavradio esbanja
diversidade,
manifestações artísticas
e carrega um pedaço
da trajetória de muitos
cariocas
talita Jeolás

E

xistem histórias dignas de serem
iniciadas com “era uma vez”, que
contam sobre a realização de um sonho, ou talvez de muitos sonhos que,
unidos, criaram algo maior. O ano
era 1996 e o Centro do Rio de Janeiro
não ostentava mais a realeza do passado. Era época de Copacabana, Ipanema e Botafogo. A Rua do Lavradio,
um dos pontos principais do coração
da Lapa, encontrava-se abandonada. O esgoto transbordava, os postes eram lotados de fiação perigosa,
havia prostíbulos, cabeças de porco
e, destoando do cenário decadente,
estavam os antiquários, de onde saíram as peças fundamentais para iniciar a mudança radical da rua. Foram
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Fotos: Talita Jeolás

A feira abriga grande diversidade de
artesanato e elementos decorativos

eles que proporcionaram a criação
da Feira do Rio Antigo, evento que
se tornou referência turística e, agora em outubro, completa 21 anos.
“Eu moro no Centro do Rio há 25
anos. Quando a longínqua Zona Sul
passou a ser a área principal de investimento da cidade, as pessoas se
esqueceram do Centro, que acabou
subocupado. E daqui surgiram os
nomes que decidiram mudar tudo
para trazer a vida de volta ao Lavradio”, conta Plínio Fróes, grande idealizador da famosa Feira do Lavradio,
como é mais conhecida entre seus
frequentadores. Apontado pelos feirantes como “dono da feira”, Plínio,
em outubro de 1996, se juntou aos
antiquaristas e outros comerciantes
da região para iniciar uma nova etapa da história daquela rua, que viria
a ser o berço da maior feira da cidade.
Inicialmente, as peças dos antiquários foram expostas nas calçadas da rua, sobre panos coloridos,
e eram cerca de 30 feirantes. “Queríamos essa atmosfera intimista e
despojada que as cores e a utilização
do chão nos dava.
Todo mundo queria
ver aquele lugar tão
querido melhorando”, explica Plínio.

Plínio Froés, o ‘dono da feira’, mostra
seus casarões preferidos na Lavradio

Queríamos essa
atmosfera intimista
e despojada que as
cores e o chão nos
dava

Acessórios e cordões feitos com fios de linhas trazem mais cor às barracas

O sucesso da pequena feira de antiguidades chamou a
atenção da mídia, e
também da prefeitura.
“Como o Betinho bem dizia, ‘peçam o impossível para conseguir
o possível’, e foi isso que fizemos.
Montamos um projeto de revitalização e fomos até a prefeitura apresentá-lo. Éramos ambiciosos, então,
inicialmente, nosso plano não foi
aceito. Mas o subprefeito da época, Augusto Ivan, era um arquiteto
muito preocupado com a revitalização da cidade, intermediou para
que a rua fosse reformada pelo poder público, e as obras duraram de
1999 até 2003”, lembra Fróes. A feira nunca parou por causa das obras.
As peças eram colocadas por cima de
montes de terra, o que chamou ainda mais a atenção da população e da
imprensa. O Lavradio voltava à vida.
Em 2005, Plínio Fróes, comerciantes, empresários, antiquaristas, donos de bares e restaurantes,
tanto do Lavradio quanto de ruas
ao redor, criaram o Polo Novo Rio
Antigo. O objetivo da instituição é
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promover o desenvolvimento das
regiões da Cinelândia, Lapa, Praça
Tiradentes, Largo de São Francisco
e, claro, da Rua do Lavradio, ponto
central da onda de revitalização pela
qual o Centro do Rio tem passado.
“A transformação da Lavradio foi
anterior a da Lapa. Com a feira, a
gente conseguiu aumentar a autoestima dos comerciantes e trazer uma
atenção positiva para a rua. Não tenho dúvidas de que a reforma
foi responsável pela nova
etapa da revitalização
de outros pontos do
Centro do Rio: os
imóveis voltaram
a ter valor, novos
negócios
surgiram e gente de
todos os cantos
começou a procurar seu espaço na
região”, afirma Plínio, que, após o início das obras da Prefeitura, inaugurou, em 2001,
o Rio Scenarium, casarão antigo
transformado em gastrobar boêmio.
A Rua do Lavradio teve a infraestrutura de esgoto e águas pluviais
trocadas. Os postes de cimento foram substituídos por réplicas dos
originais e a fiação passou a ser
subterrânea. Três novas praças foram criadas, palmeiras imperiais
foram plantadas com o intuito de

Vendedor Gerson Machado
mostra, orgulhoso, os ímãs
que fabrica

Maria do Senegal traz
peças da África para
vender na feira
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recuperar a perspectiva da Lavradio e as calçadas, antes estreitas,
ganharam quatro metros e meio de
comprimento. A rua, que era voltada para veículos, passou a ser integralmente voltada para os pedestres.
Atualmente, a Feira do Rio Antigo ocupa toda a extensão da Rua
do Lavradio. São 400 barracas, e
existe uma fila de mais de mil pessoas buscando espaço. “A regra é: se
alguém abdica da sua barraca,
o primeiro da fila entra.
Só que ninguém sai”,
brinca Plínio. Cerca
de 25 mil a 35 mil
pessoas
circulam
pela feira em cada
edição, realizada
todo primeiro sábado de cada mês.
Uma das primeiras feirantes a
ocupar um espaço
na Lavradio, Maria
Balbino, conhecida por
todos como Maria do Senegal, foi convidada diretamente por
Plínio a participar do evento. “Gosto
de dizer que sou raiz nessa feira, estou aqui desde o começo. Costumava
viajar muito para a África buscando
materiais para montar roupas, tecidos, bijuterias… Antes eu viajava
pelo Brasil vendendo meus produtos,
mas me fixei no Rio de Janeiro. Nos
últimos cinco anos, dei uma desace-

Fotos: Talita Jeolás

Esculturas, quadros e antiguidades são elementos comuns nas 400 barracas e estabelecimentos espalhados pela rua

lerada, estou fazendo uma linha mais
tranquila, já vivi muito, já fiz muita
coisa, agora está na época de tranquilidade”, conta a artesã, de 67 anos.
Além das barracas que surpreendem com a venda de todo tipo
de produto, desde roupas a incensários do Bob Marley, cada evento recebe uma atração musical diferente,
normalmente ligada ao samba ou
chorinho. “Muitos artistas nos procuram para tocar na feira, mas temos também uma cartela fixa com
bons grupos. Os shows estão presentes desde o início. João Roberto
Kelly já tocou piano de cauda na rua.
No nosso palco improvisado passaram nomes como Marlene, Emilinha
Borba e Dóris Monteiro, as antigas
Rainhas do Rádio, que voltaram à
mídia porque ganharam uma oportunidade aqui”, relembra Plínio Fróes.
A Feira do Lavradio também já
serviu de segunda chance na vida de

muitas pessoas, uma delas Gerson
Machado, artista plástico e biólogo,
que decidiu tentar a sorte no artesanato após ser demitido do emprego.
“Sempre tive o hobby de utilizar materiais descartados para criar novas
peças, mas há 13 anos é esse o meu
ganha-pão. Vim pedir um espaço na
feira porque acreditava que meu trabalho condizia com a atmosfera da
Lavradio, e estou aqui até hoje. Eu
digo sempre que não sou urubu, mas
vivo do lixo”, conta Gerson, que, aos
54 anos, se orgulha de se sustentar completamente vendendo arte.
Uma das personalidades mais conhecidas e grande atração da Feira
do Rio Antigo é a drag queen Isabelita dos Patins. Aos 69 anos, a
personagem, que ficou famosa no
Brasil por beijar, em 1993, o então
candidato à Presidência da República
Fernando Henrique Cardoso, circula
pela Rua do Lavradio todo primeiro

A drag queen Isabelita dos Patins
desfila pela feira todos os sábados
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sábado do mês, sempre montada e
chamando a atenção do público. “As
pessoas ficam encantadas, querem
fotos e mais fotos. É muito gostoso estar aqui, e a Isabelita é muito
família, agrada a criança de um ano
e o senhor de 100. Gosto de ser alguém que leva alegria para as pessoas. O que a gente faz por nós morre
conosco, mas o que fazemos pelos
outros fica pela eternidade”, relata
a drag queen, de nome Jorge Omar
Iglesias, nascido na Argentina e apaixonado pelo Brasil desde os 9 anos.
Mesmo recebendo uma quantidade enorme de turistas, tanto nacionais quanto internacionais, a Feira do Lavradio é amada mesmo por
seus conterrâneos, cariocas de várias
partes da cidade. “Eu adoro a feira e
frequento desde que começou. Como
moro em Santa Teresa, que é bem próximo daqui, venho bem cedinho para
aproveitar os brechós”, conta Cristina Secco, fã declarada do evento. “A
atmosfera aqui é incrível, sempre tem
música boa tocando, clima de família, de amizade. É bom estar aqui”.
A Feira do Lavradio é um espaço
definido pela diversidade, e seus idealizadores têm muito orgulho disso.
“Aqui você vê de carrinho de bebê à
cadeira de rodas. A feira é para todas as idades, todas as gentes, alguma coisa nela vai fazer o público
querer visitá-la. Não importa como
é ou quantos anos tem, a Lavradio
estará sempre de portas abertas”, encerra Plínio Fróes, um dos donos de
um sonho que se tornou realidade.

SERVIÇO
Feira do Rio Antigo
Endereço: Rua do Lavradio, Centro,
Rio de Janeiro - RJ
Funcionamento: Todo primeiro sábado de cada mês, a partir das 9h.
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Uma joia no mar
Preservado pela Marinha, castelo da Ilha Fiscal é atração turística e chega a
receber até 3 mil visitas em um mês
matheus sousa
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P

Vitrais do palácio são originais
da Inglaterra
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alco do “Último Baile do Império”,
que entrou para a História por ter
ocorrido seis dias antes da Proclamação da República, a Ilha Fiscal é um elo
permanente entre o passado e o presente da cidade do Rio de Janeiro. Localizado na Baía de Guanabara, o castelo
neogótico, inaugurado há 128 anos, é
hoje uma atração turística onde visitas guiadas contam toda sua história.
Projetado pelo engenheiro Adolpho
Del Vecchio, o espaço possui sete mil
metros quadrados e está posicionado
estrategicamente em frente à Praça XV
devido à sua função de fisco. “O Rio de
Janeiro era a capital do Brasil no final do
século XIX e principal centro consumidor do país. Dessa forma, o Imperador
Dom Pedro II teve a ideia de construir,
na antes chamada ‘Ilha dos Ratos’, uma
plataforma onde pudessem parar os navios e desembarcar mercadorias”, explica
o professor de História Marconi Cabo.
Embora funcionasse como atracadouro e alfândega, o Imperador queria
que a ilha também fosse um cartão postal, “um delicado estojo, digno de uma
brilhante joia”, assim definido por ele. Os
funcionários da alfândega que trabalhavam na inspeção e a natureza de suas atividades acabaram determinando o novo
nome: Ilha Fiscal. Já o palacete medieval, construído ao longo de sete anos, foi
inaugurado no dia 27 de abril de 1889.
Seis meses depois de aberto, em 9 de
novembro aquele ano, o castelo recebeu
o evento que ficou na História do Bra-

sil. Uma festa que demonstrou toda a
ostentação da monarquia: foram servidos 20 mil sanduíches, 10 mil litros de
cerveja, 188 caixas de variados tipos de
vinho e 80 caixas de champanhe, segundo registros de época. Tinha até sorvete,
o que era uma grande novidade. “Era
tanta coisa que as pessoas comiam, vomitavam e voltavam para comer mais. O
Império gastou 150 contos de réis com
o evento, cerca 10% do orçamento da cidade. Ou seja, parte importante do que
o Rio gastaria em um ano, foi embora
em uma noite que juntou a elite carioca. Não se sabe exatamente o número de
pessoas, mas foram distribuídos de dois a
cinco mil convites”, afirma o historiador.
Segundo Marconi Cabo, a ideia de
promover a festa partiu do gabinete do
Visconde de Ouro Preto e tinha como objetivo mostrar o prestígio do Império com
a sociedade. “Diziam que o pretexto desta
celebração era estreitar laços com a Marinha do Chile, mas, na verdade, a motivação era política. Quando o Imperador
chegou à festa, tropeçou e brincou dizendo que o Império tropeçava, mas não caía.
Estava errado. Enquanto os monarquistas se divertiam, os militares tramavam a
Proclamação da República, que aconteceu
seis dias depois”, acrescentou Marconi.
Em 1913, a Ilha Fiscal foi transferida
do Ministério da Fazenda para a Marinha, passando a ser a sede da Diretoria de
Hidrografia de Navegação (DHN). Com
a mudança da DHN, a Ilha passou a ser
administrada pela Diretoria do Patrimô-

Fotos: Matheus Sousa

Terraço do castelo é cenário de muitas fotos dos visitantes
A guia
Rosamaria
conduz a
visita há
quase 20
anos

Um Passeio
pelo Último
Baile do
Império,
réplica do
quadro de
Francisco
Aureliano

nio Histórico (DPH) da Marinha. “No
dia 18 de janeiro de 1999, ela foi reaberta ao público e até hoje a DPH trabalha
para manter as instalações porque aquele
castelo consome muito dinheiro. Por isto,
captamos recursos com as visitas”, explica o comandante José Marques da Silva.
As visitas acontecem sempre de quinta-feira a domingo, em três horários:
12h30, 14h e 15h30. Os ingressos, que
custam R$30 (inteira) e R$ 15 (meia),
podem ser adquiridos na bilheteria do Espaço Cultural da Marinha, que fica perto
da Pira Olímpica no Boulevard Olímpico.
Lá também é feito o embarque para o
passeio que tem duração de aproximadamente 2h, incluindo o deslocamento.
A viagem até a Ilha Fiscal, de 15
minutos, é feita por uma escuna, que
normalmente fica ancorada próxima
à Praça XV. Do barco, o visitante pode
apreciar a paisagem com vista para o
Pão de Açúcar, Aeroporto Santos Dumont e a Ponte Rio-Niterói. Quando
chove ou tempo está fechado, o des-

locamento é feito de micro-ônibus.
“O valor do ingresso pode variar também. Para escolas públicas, por exemplo,
o preço cai para R$ 10. Mas, dependendo da parceria, a gente nem cobra, como
uma vez em que a RioTur trouxe crianças de colégios de áreas carentes”, relata o
capitão. “Além disso, também alugamos
a Ilha Fiscal para eventos, como casamentos, festas de formandos, sessão de
fotografias... Recursos que são aplicados
na própria gestão da ilha”, acrescenta.
Com limite máximo de 105 pessoas, divididas em três grupos de 35, os
passeios começam no salão do cerimonial, decorado com elementos da época.
Um vídeo com uma atriz interpretando
uma convidada do baile descreve o cenário político e algumas curiosidades
da festa. No torreão, se destacam o piso
de mosaico feito com 14 tipos de madeiras brasileiras, os vitrais originais da
Inglaterra e os trabalhos em cantaria.
Exposições temporárias que contam
a participação da Marinha do Brasil no

desenvolvimento do país também podem ser vistas. Além disso, quem compra o ingresso tem a cortesia de visitar
o Espaço Cultural da Marinha, onde
estão expostos vários equipamentos –
entre eles um helicóptero e o Submarino Riachuelo, construído em 1973, na
Inglaterra, lançado ao mar em 6 de setembro de 1975, e incorporado à Armada brasileira em 27 de janeiro de 1977.

SERVIÇO
Espaço Cultural da Marinha
Endereço: Av. Alfred Agache, s/nº Praça XV, Rio de Janeiro - RJ
Telefones: (21)2532-5992 e (21)
2233-9165
E-mail: dphdm.faleconosco@marinha.mil.br
Passeio para a Ilha Fiscal: de quinta-feira a domingo, nos horários de
12h30, 14h e 15h30
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O verde
é o novo
preto
Descubra como o mundo fashion pode andar
de mãos dadas com práticas sustentáveis
helen luGarinho

A

moda sempre fez parte da vida
das pessoas e, por meio dela, é
possível identificar costumes, culturas, preferências e até períodos da
História. Mesmo quem afirma não se
importar é influenciado por ela, uma
vez que todos se vestem e, ainda que
indiretamente, seguem tendências.
No entanto, o setor têxtil é um dos
mais poluentes do mundo, perdendo
apenas para a indústria petrolífera.
Por isso, tem ganhado cada vez mais
força o conceito de Moda Sustentável como forma de minimizar os impactos gerados pela indústria têxtil.
“Os adeptos dessa tendência seguem o princípio de que as peças
devem ser produzidas visando a viabilidade econômica, a justiça social e
a preservação do ambiente. Eles prezam pela utilização de fibras naturais
orgânicas ou recicladas para a fabri-

Fernanda Nicolini, Designer
chefe e dona da Odyssee,
posa com os materiais que
utiliza para confeccionar
suas peças
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cação de tecidos; valorizam a mão
de obra das pessoas que produziram
aquela roupa, pagando salários justos e dando condições dignas de trabalho; além de pregarem o consumo
consciente, isto é, só se deve comprar o que é realmente necessário”,
explica a professora Lilyan Berlim,
autora do livro “Moda e Sustentabilidade - Uma Reflexão Necessária”.
Segundo a Associação Brasileira
da Indústria Têxtil e de Confecção
(Abit), só no Brasil são descartadas
aproximadamente 175 mil toneladas de resíduos têxteis por ano, das
quais apenas 36 mil toneladas são
reaproveitadas para originar novos
tecidos. Em relação à contaminação
da água, os principais vilões são as
fibras sintéticas, como o poliéster, o
nylon e o acrílico que, tanto na produção das peças quanto nas lavagens
feitas em casa, liberam micropartículas que acabam poluindo os oceanos.
A professora ressalta ainda que
nem mesmo as fibras naturais, como
o algodão e as viscoses, são totalmente limpas: o uso de pesticidas e
ativos agrícolas nas plantações é cada
vez maior, contaminando o solo e,
consequentemente, os lençóis freáticos. Além disso, a utilização de
água em excesso para fabricação de
roupas é um grave problema. Para
produzir uma simples camisa de algodão e uma calça jeans, são utilizados cerca de 2.500 e 10.885
litros de água, respectivamente
“Eu sou pesquisadora do assunto
desde 2003, mas em 2010 começam
a surgir vários núcleos universitá-

Colar da marca Odyssee,
feito a partir de resíduo
eletrônico

rios para discutir a sustentabilidade
na indústria da moda. Se hoje em dia
vemos cada vez mais marcas sustentáveis por aí, é porque anos atrás esses estilistas tiveram contato com o
tema durante a graduação”, pontua.
Foi assim que nasceu a Odyssee marca de acessórios que utiliza resíduos eletrônicos como matéria-prima.
A dona da marca, Fernanda Nicolini,
começou a produzir as peças ainda na
faculdade, quando teve contato com
práticas insustentáveis. “Fiz o meu
Trabalho de Conclusão de Curso sobre designers com lixos eletrônicos,
por serem objetos de difícil descarte
e reutilização”, conta a profissional.
A Odyssee é uma empresa que
busca conquistar novos clientes a
partir da união entre arte e moda. Por
isso procura participar de eventos e
feiras que não sejam apenas voltados para a venda dos acessórios, mas

também aqueles com as mais variadas manifestações artísticas, como
teatro e música. Marcelo Sant’Anna,
responsável pela identidade visual da
marca, considera essa combinação essencial: “Toda vez que uma coleção é
lançada, eu procuro fazer fotos, vídeos, mostrar para o cliente o nosso
conceito e, então, conscientizá-lo”.
Um desses vídeos, intitulado
ONOVODENOVO, deu origem a uma
exposição homônima no Oi Futuro
- instituto de responsabilidade social
da Oi. A exibição, inaugurada em
maio desse ano, durou quatro meses e mostrou os detalhes da coleção
Radio Collection, incluindo as etapas
de produção e as peças já finalizadas.
De acordo com Roberto Meirelles, um dos idealizadores do Instituto Rio Moda, investir em maneiras
criativas para atrair clientela é fundamental, pois o consumo precisa
Fotos: Divulgação

Ao lado, Lilyan
Berlim, especialista
em moda sustentável
e autora do livro Moda
e Sustentabilidade uma reflexão
necessária

existir, ainda que conscientemente.
Por isso, ele alerta ainda para o fato
das práticas sustentáveis precisarem
se associar às atividades industriais.
“As duas práticas devem dar as
mãos para que consigam ganhar
escala e, assim, atingir mais pessoas. Assim será possível não só reduzir os impactos negativos, mas
também criar impactos positivos”,
afirma. “Entretanto, a reestruturação da indústria têxtil não é suficiente para mudar as atuais formas
de consumo; a reeducação do consumidor é indispensável. As pessoas devem entender que não precisam de 15 calças no guarda-roupa e
que a qualidade é sempre preferível
à quantidade”, completa Meirelles.

A professora Lilyan Berlim destaca ainda que é indispensável que as
empresas, responsáveis por formar
o consumidor, unam o conceito da
marca com a produção de conteúdo.
“As marcas podem e devem aproveitar
esse momento das redes sociais para se
aproximar dos clientes e mostrar sua
visão. É importante mostrar quem,
como, onde e do que suas peças são
produzidas”, explica a pesquisadora.
No entanto, pode-se perceber que
embora a indústria têxtil precise se
adaptar para manter os recursos naturais para gerações futuras, algumas
medidas podem ser tomadas pelos
próprios consumidores. O reaproveitamento de roupas antigas a partir
do brechó, bazares e customizações é

eficaz para diminuir o consumo desenfreado. “O legal da conscientização proposta pela moda sustentável
é fazer com que as pessoas percebam
que não precisam lotar os armários
para se vestir bem”, conclui Lilyan.
SERVIÇO
Odyssee
Endereço: Rua Jardim Botânico,
157/706 – Jd. Botânico
Tel: 21 98827.6842
Email: contatoodyssee@gmail.com
Site: odysseebr.wixsite.com/odyssee
Instituto Rio Moda
Tel: 21 2523-9975 / 2522-2620
Site: www.institutoriomoda.com.br
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Cantos Do rio
Portugal Pequeno

Cais de História
Conjunto arquitetônico Portugal
Pequeno resiste à modernidade e se
mantém como ponto turístico de Niterói
Localidade próxima ao Centro de Niterói, Portugal
Pequeno, à beira da Baía de Guanabara, destoa do
burburinho da cidade e mantém sua característica
bucólica. A atmosfera do lugar — com barcos
ancorados no cais da Rua Barão de Mauá, e a
arquitetura das casas, as mais antigas de influência
portuguesa, contribuem para torná-lo ponto
turístico devido a seu grande valor histórico.
Foto: Matheus Sousa

Foto: Marcia Mathias
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Cantos Do rio
Portugal Pequeno
Foto: Talita Jeolás
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Cantos Do rio
Portugal Pequeno
Foto: Talita Jeolás

Foto: Marcia Mathias
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Foto: Talita Jeolás

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 disponibilizados • Um milhão de cidadãos beneficiados.

• Poupa Tempo do Bangu Shopping
• Shopping Bay Market - 3º piso

• Itinerante nos municípios do Rio de Janeiro

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA

PERTO DE VO CÊ

