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A visita guiada do Palácio Tiradentes é 
uma exposição permanente, aberta ao 
público no ano de 2000, que conta os 
percursos da República e o decorrer da 

história política do Brasil. Ela foi suspensa 
no dia nove de março do ano passado em 

função da pandemia do Coronavírus, e 
sera retomada logo após  

a vacinação da população

Alunos do CAP UERJ, durante visita guiada
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editorial

Oportunidades
à vista

Subdiretoria Geral de Cultura

Existem alguns lugares que todo mundo sonha 
um dia em visitar.  Se puder, é claro. Cidades como 
Paris, Londres ou Roma, os monumentos do Antigo 
Egito ou as Muralhas da China, a pujança de Nova 
York ou a modernidade de Berlim. O Rio de Janeiro é 
um desses lugares. Uma região única no mundo, onde 
a floresta se mistura às imensas rochas que irrompem 
pelo mar verde-esmeralda; onde a mistura de sons e 
culturas deu origem a ritmos e melodias que se tor-
naram universais como o Samba e a Bossa Nova; e 
onde existe a única cidade das Américas capital de um 
Império Europeu: a “Cidade Maravilhosa de São Se-
bastião do Rio de Janeiro”. Mas, por diversos fatores, 
esse coquetel de atrações chega ao século 21 ainda 
pouco aproveitado.  

O turismo é hoje um dos caminhos mais con-
sistentes e seguros a ser percorrido para impulsionar 
a economia sustentável, sobretudo por gerar empre-
gos e negócios inovadores. De cada 10 empregos 
existentes no mundo, um é relacionado ao mercado 
de trabalho do turismo, que com isso já é maior que 
os setores de cuidados com a saúde e de tecnologia 
da informação. E o Rio de Janeiro tem o potencial 
mais do que necessário para explorar o setor como 
alavanca de seu projeto próprio de desenvolvimento 
e emancipação política.  

Dados do IBGE divulgados recentemente mos-
tram que o setor de turismo brasileiro teve uma que-
da de 44% até novembro de 2020. As perdas acumu-
ladas chegam a R$ 245,5 bilhões desde março; que 
leva o turismo a uma operação de somente 39% da 
sua capacidade de geração de receitas. E as perspec-
tivas são complexas. As previsões do mercado são 
de que, mesmo após a vacinação em massa e relaxa-
mento das medidas de distanciamento social, haverá 
grande competitividade entre os países e pequena 
demanda mundial por viagens. Precisamos fazer o 
dever de casa.

A boa notícia é que uma parte considerável 
desses poucos viajantes serão os “globe-trotters”, os 
turistas recorrentes, gente de alto poder aquisitivo, 
que já conheceu toda a Europa, assistiu os musicais 
da Broadway, fez safari no Quênia e mergulhou no 
Caribe ou na Tailândia. Essas pessoas, que buscam 
novas experiências, coisas diferentes, estão ávidas a 
conhecer países com histórias interessantes, ouvir 
novos sons, provar novos sabores, se encantar com 
novas imagens. E o que pode ser mais sedutor do que 
uma “Maravilha da Natureza” que reúne quase 400 
manifestações culturais diferentes em 92 municípios, 
cada um deles com narrativa única? 

Este “Caderno de Leitura” é o primeiro núme-
ro de uma publicação que se propõe a debater novos 
projetos de desenvolvimento para o Rio de Janeiro 
pelo olhar de suas diferentes manifestações culturais 
e imenso patrimônio histórico, artístico e arquitetô-
nico. Nós, da ALERJ, temos apostado em diferentes 
formatos de projetos como o “Sons da Inconfidên-
cia”, o “Caminhos do Brasil-Memória”, o projeto edi-
torial “Legado ALERJ”, que compreende uma série de 
publicações, dentre outras ações, reportadas nesta 
edição, criadas para valorizar, preservar e contribuir 
para ampliar o acesso da população às diferentes fon-
tes de conhecimento presentes na trajetória histórica 
de vida do Rio de Janeiro e do Brasil. Portanto; o Pro-
grama “ALERJ para a nossa Memória” foi criado para 
construir vínculos permanentes da sociedade com a 
sua própria memória e, com sagacidade, produção de 
encantamento e qualidade estética aliada à qualidade 
artística, atrair pessoas do mundo inteiro interessadas 
no legado histórico único e rico do Rio de Janeiro. 
Venha conosco nessa viagem!

entrevista
Novo museu a caminho

Com a transferência da sede da Assembleia Le-
gislativa do Rio de Janeiro para o edifício Lucio Cos-
ta (já chamado de Alerjão), em frente à Praça Mario 
Lago, o presidente da Alerj, deputado André Ceci-
liano (PT), tem acompanhado com lupa as primeiras 
iniciativas que irão moldar o Palácio Tiradentes como 
o mais novo equipamento cultural da cidade. Nesta 
entrevista de estreia das Páginas Azuis do “Legado 
ALERJ - Caderno de Leitura ”, o presidente antecipa 
novidades sobre o futuro do Palácio Tiradentes, reve-
la algumas de suas preferências musicais e relembra 
as principais iniciativas tomadas pelo Poder Legislativo 
Fluminense para apoiar a economia do setor cultural 
durante a vigência das medidas de isolamento social. 
“Hoje, os setores de cultura, turismo e esportes jun-
tos respondem por mais de 14% do PIB do estado”, 
diz Ceciliano. “Era, portanto, necessário que o Es-
tado garantisse a manutenção dos estabelecimentos 
culturais”, acrescenta.

A ALERJ está de mudança para um novo 
endereço, o que será feito do Palácio Tiradentes?

Mesmo diante do enfrentamento da pandemia, 
temos uma equipe focada e dedicada trabalhando 
para darmos mais um grande passo a favor do Le-
gislativo do Estado do Rio de Janeiro. Nesse contex-
to, além de termos um novo prédio que contempla 
todas as demandas do Parlamento fluminense, com 
instalações modernas, amplas, vamos implementar 
um projeto de fortalecimento da memória histórica 
e contemporânea da política brasileira. O Palácio Ti-
radentes, que está localizado num importante centro 
histórico, vai ser um equipamento cultural singular de 
valorização da democracia brasileira.

Então o Palácio Tiradentes poderá se 
transformar em um “Museu Vivo” da Democra-
cia Brasileira?

Ainda não estamos na fase de definição do 
nome. O mais importante, neste momento, é a ins-
tituição se comprometer com a proteção dos bens 
de natureza material e imaterial que dão conteúdo 
ao Palácio Tiradentes. Vamos construir um projeto 
que busca as origens desde o período colonial, que 

compreende a criação da Casa de Câmara e Cadeia, 
por volta de 1640; passando pela proclamação da Re-
pública, em 1889, quando a Casa de Câmara e Cadeia 
era o Senado do Império; a construção do palácio em 
1926, não apenas para ser a sede da Câmara dos De-
putados, mas, principalmente, como representação 
maior da então jovem República Brasileira; a criação 
da ALEG, em 1960, com a transferência da Câma-
ra dos Deputados para Brasília; e, posteriormente, 
a criação da ALERJ, a partir de 1975, estendendo-
-se até os dias de hoje. Nós temos e teremos muita 
história para contar, porque o Palácio Tiradentes é o 
lugar de encontro de muita informação, e será ainda 
mais, com artes e leitura.

Foto: Rafael Wallace
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Quais são os próximos passos?

Vamos buscar parcerias com as universidades 
para a concepção dos projetos arquitetônico e muse-
ológico, de forma que um tenha relação permanente 
com o outro. O projeto arquitetônico do “novo” Pa-
lácio Tiradentes tem que ter a funcionalidade muse-
ológica, para aliar bem-estar à produção de conheci-
mento. Assim, poderemos definir adequadamente os 
espaços expositivos, as áreas destinadas às vivências 
em diferentes tipos de linguagens artísticas e as áreas 
de reserva técnica, administração e serviços.  Com 
todo o acervo que possuímos, queremos ter uma ex-
posição permanente criativa, com experiências sen-
soriais para renovar e ampliar sensivelmente a nossa 
visita guiada, que já considero de excelência.

O senhor já pode 
adiantar alguma das 
novidades que es-
tão sendo preparadas 
para o “novo” Palácio 
Tiradentes?

Nosso desejo é consti-
tuirmos o prédio o mais pró-
ximo possível do que ele era 
originalmente, porque, por 
si só, o Palácio Tiradentes é 
uma peça museológica. Por 
exemplo, o local onde fun-
ciona hoje a agência bancária 
que atende aos funcionários 
era originalmente o refeitó-
rio dos deputados. Nosso 
desejo é de instalar, no mes-
mo local, um café-bistrô. E 
vamos dinamizar outras áreas do Palácio Tiradentes, 
para realizarmos, além das exposições (temporais e 
atemporais), apresentações de espetáculos como já o 
fizemos em 2019, como o “Sons da Inconfidência”, o 
“ALERJ ao Pôr do Sol”, seminários e projetos de leitura 
voltados ao fortalecimento da riqueza histórica, desde 
o acervo do Salão de Leitura Jorge Amado, com mais 
de 60 mil títulos sobre a história política e econômica 
do Rio de Janeiro, à memória histórica e contemporâ-
nea da política brasileira que dá identidade ao Palácio 
Tiradentes.

A pandemia atingiu fortemente a produ-
ção cultural no estado como um todo. Que ini-
ciativas a Alerj tomou ou pretende tomar para 

ajudar o setor a superar esta crise?

Tomamos uma medida importante que foi a 
aprovação da Lei 8863/20, sancionada em junho do 
ano passado, autorizando o governo a utilizar até 30% 
dos recursos existentes no Fundo Estadual de Cultu-
ra, algo em torno dos R$ 10 milhões, para a com-
pra antecipada de ingressos de produtores culturais. 
Com as medidas de isolamento social adotadas como 
forma de conter a disseminação do coronavírus, as 
casas de espetáculos, os cinemas e teatros, portanto, 
os artistas e toda a cadeia produtiva que impulsionam 
o desenvolvimento econômico e a vida cultural des-
ses equipamentos, perderam a sua fonte direta de 
renda e estão enfrentando graves dificuldades para 
honrarem seus compromissos. Era, portanto, neces-
sário que o Estado garantisse a manutenção dos esta-

belecimentos culturais. 

Mas como isso 
se dá na prática?

A lei beneficia ci-
nemas, teatros, casas de 
espetáculos, enquanto 
durar o plano de com-
bate à covid-19. Os va-
lores devem ser usados, 
prioritariamente, no pa-
gamento de funcionários 
de apoio, corpo técnico 
e artístico, se houver. Os 
ingressos – cuja quantia 
é definida pela Secreta-
ria de Estado de Cultura 
e Economia Criativa em 
parceria com os espaços 

– deverão ser disponibilizados à população de baixa 
renda, sendo preferencialmente distribuídos na rede 
pública estadual de ensino.  A Lei determina ainda que 
a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa 
(SECEC), responsável pelo uso do fundo, priorize os 
equipamentos culturais de pequeno porte.

Houve alguma outra lei aprovada pela 
ALERJ para ajudar o setor neste período da 
pandemia?

Sem dúvida, dentre as leis de enfrentamento 
ao coronavírus que aprovamos está a Lei 8.993/20, 
que autoriza o Governo do Estado a promover edi-
tais emergenciais para estimular a produção cultural 
durante a pandemia. A lei prevê que os editais emer-

O Palácio  
Tiradentes vai ser um  

equipamento  
cultural singular de  

valorização da  
democracia  
brasileira

genciais sejam custeados com recursos do Fundo Es-
tadual de Cultura (FEC). Essas ações culturais deve-
rão ser digitais, como oficinas à distância, webrádios, 
podcasts culturais, apresentações artísticas e festivais. 
Isso sem contar que fui o autor da Lei 8266, de 18 de 
dezembro 2018, que autoriza o Governo do Estado 
a restituir em 100% dos recursos investidos em in-
centivo fiscal à empresa que patrocinar projetos atra-
vés da Lei de Incentivo à Cultura. Esse foi um ganho 
singular para o setor e uma contribuição de grande 
relevância para o desenvolvimento econômico, social 
e cultural do Estado do Rio de Janeiro. 

A Alerj acaba de aprovar lei que cria o pro-
grama Supera Rio. Ela beneficia também o setor 
cultural. Como vai se dar esse apoio?     

Recém-aprovamos 
na Alerj, e o governador 
em exercício Cláudio Cas-
tro sancionou, lei de minha 
autoria que cria um auxílio 
emergencial mensal no es-
tado de até R$ 300 – cuja 
vigência termina em de-
zembro – para socorrer a 
população em vulnerabi-
lidade social, e que prevê 
também linha de crédito de 
até R$ 50 mil para produto-
res culturais, artistas plásti-
cos, microempreendedo-
res individuais, autônomos, 
trabalhadores de economia 
solidária, entre outras cate-
gorias. O programa Supe-
ra Rio tem como objetivo 
central ações de enfrenta-
mento da crise econômica causada pelas medidas de 
contenção da pandemia e impedir que a população 
venha a ficar desassistida, garantindo, assim, a pos-
sível redução do impacto social decorrente do difí-
cil momento que estamos passando. Possivelmente, 
esse suporte financeiro à área cultural poderá con-
tribuir para aquecer esse setor, que foi um dos mais 
atingidos por conta do isolamento social.      

Que outros projetos ou ações da ALERJ o se-
nhor destacaria como importantes para o desen-
volvimento do Rio de Janeiro no âmbito da Cultura?

Antes do advento da pandemia, a Comissão de 
Cultura, presidida pelo deputado Eliomar Coelho, 

apresentou um interessante estudo que constatou a 
existência de 362 manifestações culturais por todo o 
estado. A relação inclui desde blocos carnavalescos 
famosos como o Cacique de Ramos, passando pelas 
rodas de jongo do Quilombo de Bongaba, pelas Re-
zadeiras de Trajano de Moraes, pela Festa do Tomate, 
pelo Circuito do Forró e pelo Fado de Quissamã, en-
tre outros exemplos. Mais do que dar maior visibilida-
de ao que acontece em todo estado e promover a in-
teriorização do turismo, um trabalho como este ajuda 
prefeitos e secretários municipais a planejar ações que 
colaborem para o desenvolvimento regional. Hoje, os 
setores de cultura, turismo e esportes juntos respon-
dem por mais de 14% do PIB do estado. 

Presidente, para fecharmos essa conversa, 
o que mais lhe encanta em termos de linguagem 

artística? 

Olha, eu tenho 
forte encantamento 
pela Cultura como um 
todo, porque gosto 
muito de ler e quem 
lê alcança universos 
diferenciados, percor-
re o mundo dentro de 
seu próprio quarto. 
Amo as artes visuais, 
o teatro, a ópera, a 
fotografia, a história, 
a gastronomia, mas a 
música me toma com-
pletamente de emo-
ção, porque cresci ou-
vindo muita música de 
ótima qualidade artís-
tica, com vários gêne-

ros, dentro da minha casa, junto à minha família. 
Cada vez eu gosto mais de pesquisar o cancionei-
ro popular, descobrir aquela música que se revela 
genuinamente brasileira por excelência, por tradi-
ção. São inúmeros os compositores, cantores que 
me identifico e fica até difícil citar aqui, porque 
poderia esquecer de alguns que conheço pessoal-
mente e tenho amizade, e eu não iria me perdoar 
por isso. Gosto muito da música que revela quem 
somos, que representa a verdadeira identidade 
cultural brasileira. Viva aqueles que, como Saulo 
Laranjeira, Rolando Boldrim, Adelson Alves, den-
tre outros criadores e pesquisadores da música 
brasileira, contribuem para que conheçamos cada 
vez mais as raízes da música brasileira. 

 

Aprovamos a Lei 8863/20  
autorizando o governo a  

utilizar até 30% dos recursos 
do Fundo Estadual  

de Cultura
para compra antecipada  

de ingressos
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Por Jan Theophilo 

O pensador alemão Friedrich Nietzsche 
dizia que a “arte existe para que a realidade 
não nos destrua”. Aqui no Brasil, o poeta ma-
ranhense Ferreira Gullar não deixou a bola 
cair: “o ser humano inventou a Arte porque a 
vida não basta”. O acesso ao múltiplo universo 
cultural é um dos princípios fundamentais da 
existência. É através de vivências e experiên-
cias artísticas que o ser humano modifica sua 
interação com o mundo, desenvolve a sua ca-
pacidade crítica e criativa, e expande as suas 
possibilidades de percepção. O resultado se 
traduz em uma educação de melhores resulta-
dos, no aumento da renda, em uma saúde mais 
dedicada à prevenção das doenças e até mes-
mo na melhoria da segurança pública, em de-
corrência do fortalecimento da consciência de 
respeito ao próximo e ao patrimônio público. 

Em uma famosa entrevista em 1957, 
perguntaram ao grande escritor e pensador 
francês André Malraux, (autor da frase que 
dá título a este artigo) o que seria necessário 
para o bom funcionamento de um Ministério 
da Cultura. Ele surpreendeu respondendo 
que, pelo menos, 10 anos “apenas para qua-
lificar os gestores”. Nomeado para o cargo 
dois anos depois, ele não apenas pôs em prá-
tica estas ideias como criou diversos centros 
culturais regionais em toda a França e patro-
cinou ativamente as artes. Mesmo sendo con-
siderado um curador de olhar mais conser-

vador, apoiou intensamente as manifestações 
de vanguarda. “Um museu é um conjunto de 
metamorfoses”, defendia. Deu no que deu. 
Em 2018, o ministério francês já era uma for-
ça que contava com 10 bilhões de euros de 
orçamento e a cultura, a terceira maior gera-
dora de divisas do país. Não por acaso, neste 
mesmo ano a França bateu o recorde mun-
dial de visitantes estrangeiros, tendo recebido 
89 milhões de turistas de diferentes países. O 
Brasil recebeu apenas 6,2 milhões de viajantes 
internacionais em 2018.

Alguns críticos depreciam os investimen-
tos em cultura, alegando que os recursos se-
riam melhor alocados em outras das muitas 
áreas carentes da realidade brasileira. Du-
rante a Segunda Guerra Mundial, argumento 
semelhante foi apresentado ao primeiro-mi-
nistro inglês Winston Churchill. Sugeriram a 
ele transferir os recursos destinados à manu-
tenção dos vários museus britânicos para os 
esforços militares. “Se foi pra fechar nossos 
museus, então porque entramos em guerra?”, 
rosnou de volta o estadista. Os museus per-
maneceram abertos.

Ganha-se dinheiro, lucra-se com inves-
timento em arte e cultura, além do aspecto 
financeiro. Fundamentalmente porque esta-
mos investindo naquilo que somos. Em pri-
meiro lugar, quando se observa apenas o as-
pecto econômico, os números falam por si. 
Os estudos internacionais mais pessimistas 

CONQUISTA-SE

CULTURA NÃO 
SE HERDA,

Reflexões

apontam que para cada dólar investido em 
cultura, retornam 90 cents para a sociedade. 
Já os mais otimistas calculam que a cada dólar 
investido, volta 1,5 dólar. 

Portanto, se o potencial econômico dos 
investimentos em cultura é visivelmente funda-
mental à sustentabilidade e melhoria da quali-
dade de vida, segurança e independência das 
cidades, por outro lado, é fundamental formar-
mos pessoas criativas, com pujança crítica, para 
desenhar projetos próprios de desenvolvimen-
to. Conceber ideias novas aliadas à emancipa-
ção política e em harmonia com a justiça social. 
Para isso, é vital formar uma sociedade cultu-
ralmente ativa, com forte identidade e prepa-
rada para enfrentar os inúmeros desafios que a 
Revolução Digital nos apresenta.

E é exatamente por acreditarmos que 
toda história bem contada produz forte en-
cantamento; que a leitura desenvolve a cria-
tividade, a expressividade, a boa escrita e o 
poder de articulação do ser humano com os 

meios em geral, que queremos fazer a você 
um convite: venha se tornar coautor de um 
processo único de discussão de políticas pú-
blicas inovadoras de incremento à cultura que 
vamos debater nas páginas deste nosso cader-
no. A gente se encontra por aqui, no “Legado 
ALERJ– Cadernos de Leitura”.

Envie suas sugestões para 
cultura@alerj.rj.gov.br

Jan Theophilo é jornalista, atuou em diversos 
veículos como Veja, o Globo e Jornal do Brasil onde  

assinava a coluna Informe JB, e é assessor da  
Subdiretoria Geral de Cultura da ALERJ

“O ser humano inventou a arte  
porque a vida não basta”

Ferreira Goulart em entrevista ao portal G1 em 2010

Foto: Creative Commons
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Caminhos 
da nossa  
arte e história

Cerca de oito mil passaportes dos Caminhos do Brasil-Memória já foram adquiridos com gra-
tuidade pela população no primeiro semestre de realização do projeto, que ganhará novos inte-

grantes e muito mais roteiros

Nas grandes cidades de hoje, não existe 
espaço vazio, existe espaço desocupado. E foi 
com essa ideia em mente que representan-
tes de mais de 10 centros culturais situados 
no entorno da Praça XV, no Centro do Rio, 
foram convidados pela subdiretoria-geral de 
Cultura da ALERJ, em abril de 2019, para, 
juntos, criarem o projeto Caminhos do Bra-
sil-Memória. “Além da ampliação da visitação 
museológica aos fins de semana, a pauta ti-
nha como prioridade reforçar a segurança, 
ter uma iluminação pública adequada e contar 
com melhorias na acessibilidade e mobilidade 

urbana, visto que são demandas fundamentais 
a serem atendidas para proporcionar ao pú-
blico bem estar”, lembra o subdiretor-geral 
de Cultura da ALERJ, Nelson Freitas.

 
Dessa confluência de interesses em co-

mum, com o lançamento do projeto em ou-
tubro de 2019, o destaque ficou para o “Pas-
saporte Caminhos do Brasil Memória”, que 
garante ao público gratuidade no acesso a 
todos os museus do Centro Histórico Praça 
XV, desconto de 45% no Edifício Garagem 
Menezes Cortes aos fins de semana e, uma 

Fotos: Julia Passos

vez que todos os espaços estejam visitados, 
o portador ganha 50% de desconto no Aquá-
rio Marítimo do Rio de Janeiro (AquaRio) e o 
direito de vivenciar gratuitamente uma expe-
riência no Espaço Cultural da Marinha, com 
visita ao Navio-Museu Bauru; ao Submarino-
-Museu Riachuelo; a Nau dos Descobrimen-
tos; ao Helicóptero Rei dos Mares e ao Carro 
de Combate Cascavel.

 
O projeto recebeu apoio da Comlurb, 

CET-Rio, RioLuz, Guarda Municipal, Riotur, 
Secretaria de Estado de Turismo, Secretaria de 
Estado de Cultura e Economia Criativa, Go-
verno Federal, 5º Batalhão da Polícia Militar, 
Centro Presente, Superintendência do Centro 
da Prefeitura do Rio, dentre outras instituições 
de âmbito municipal, estadual e federal.

No início de novembro, a Polícia Militar 
deu início a um projeto especial de patrulha-
mento da área. Mais de 20 policiais somados a 
cinco viaturas do 5º Batalhão da Polícia Militar 
passaram a ficar de prontidão em cinco pon-
tos estratégicos situados entre os equipamen-
tos culturais, reforçando o efetivo do Centro 
Presente e da Guarda Municipal. Desde o lan-

çamento do projeto, até a suspensão das visi-
tas aos museus em decorrência da pandemia, 
quase oito mil passaportes foram adquiridos 
gratuitamente e, em novembro de 2020, o 
Centro Cultural da Justiça Eleitoral e o Cen-
tro Cultural do Ministério da Saúde confirma-
ram adesão ao projeto a partir de 2021.

 
“Foi com orgulho que recebemos o con-

vite para nos integrar a um projeto tão bem-
-sucedido. É grande a expectativa para nos 
unir ao grupo. Estamos trabalhando para a 
reabertura das nossas atividades; estudando 
nosso calendário e aguardando o novo normal 
para obtermos sucesso juntos”, disse Prisci-
la Medeiros, assessora de gestão do Centro 
Cultural da Justiça Eleitoral (CCJE).

 
Professoras da Escola de Música Villa Lobos se apresentam na 

escadaria do salão Getulio VargasFoto: Jan Theophilo
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Os bons resultados do programa deram 
oportunidade de abertura à construção de 
novos “Caminhos”. A parceria com a Polícia 
Militar ampliou significativamente após a ins-
tituição manifestar o interesse de incorporar 
o prédio histórico da Rua Evaristo da Veiga, 
que será reformado, modernizado e restau-
rado, ao novo “Caminhos do Brasil-Memória 
– Centro Histórico (Cinelândia)”, com previ-
são de ser lançado em julho de 2021, durante 
o “Congresso Mundial de Arquitetura”, quan-
do o Rio de Janeiro será a “Capital Mundial da 
Arquitetura”. Até a data do congresso, outros 
seis “Caminhos” estão sendo trabalhados atra-
vés de parcerias, que incluem o Comando Mi-
litar do Leste, entre eles os prédios históricos 
da Vila Militar, Urca e do entorno do Campo 
de Santana, e a Arquidiocese, para a criação do 
“Caminhos do Brasil-Memória – Igrejas Histó-
ricas do Rio de Janeiro”. 

Foto: Julia Passos

A cada museu visitado no Caminhos do 
Brasil Memória, um carimbo no passaporte

Arte: Fernando Ebert

Caminhos do Brasil-Memória é estudado em mestrado  
da Fundação Getúlio Vargas

Foto: Jan Theophilo

A museóloga carioca, graduada pela Uni-
versidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNI-RIO), com vasta experiência em gestão 
pública de museus e formação acadêmica, Fa-
biana Carnevale, é autora do “Estudo de Caso 
sobre o projeto Caminhos do Brasil-Memó-
ria”, pelo Mestrado Profissional em Bens Cul-
turais e Projetos Sociais da Fundação Getúlio 
Vargas. Fabiana vai fazer um diagnóstico a par-
tir dos resultados obtidos, os pontos positivos 
e negativos do projeto, que poderão servir de 
exemplo a novas propostas e, sobretudo, à im-
plementação de novas fases do projeto. Ela fez 
uma incursão ao tema entrevistando os direto-
res das instituições que integram o circuito mu-
seológico integrado para identificar os impac-
tos obtidos, assim como a contribuição para a 
preservação do patrimônio histórico brasileiro, 
idealizado pelo projeto “Caminhos do Brasil-
-Memória – Centro Histórico Praça XV. 

Arte: Fernando Ebert
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ALÁCIO

TIRADENTeS

Democracia

P

A Casa da

Vem coisa boa aí
Subdiretoria geral de Cultura da Assembleia Legislativa retoma produção editorial com o lançamento do selo 

“Legado” que já tem pronta sua primeira fornada para 2021

“Palácio Tiradentes – A Casa da Democracia” 
e “Tiradentes conta a Inconfidência”, são os dois pri-
meiros títulos a serem publicados este ano pelo selo 
Legado ALERJ, marcando a retomada pela Casa de 
publicações de relevante interesse histórico, político, 

cultural e econômico do Rio de Janeiro. “Em função 
dos limites impostos pela pandemia, os livros só terão 
cerimônia de lançamento após a vacinação”, explica o 
subdiretor de Cultura da Alerj, Nelson Freitas: “além 
da dinamização da leitura destes títulos para as es-

Presidente André Ceciliano recebe  
a primeira cópia do livro  “Palácio 
Tiradentes - A casa da democracia 

colas do estado, a ALERJ disponibilizará versões em 
inglês e espanhol para o público estrangeiro que faz a 
visita guiada ao Palácio Tiradentes”. No fim do ano, o 
presidente da ALERJ, deputado André Ceciliano, re-
cebeu a primeira edição do livro que conta a história 
do palácio construído nos anos 1920 para ser a sede 
do Congresso Nacional.

“O livro foi elaborado para conduzir o leitor a 
uma viagem à memória histórica e contemporânea 
do Palácio Tiradentes, construído em 1926 não só 
para ser a sede do parlamento brasileiro, mas como 
representação dos maiores anseios da jovem Repúbli-
ca”, explicou Nelson Freitas. 

Com uma narrativa objetiva, repleta de ima-
gens, “Palácio Tiradentes – A Casa da Democracia” 
propõe uma leitura crítica e criativa da memória his-
tórica e contemporânea brasileira desde a construção 
da Casa de Câmara e Cadeia, ainda no período colo-
nial do Rio de Janeiro, passando pela mudança da ca-
pital para Brasília, até os dias de hoje, contemplando 
todos os espaços, símbolos e obras de arte do prédio. 
Já “Tiradentes conta a Inconfidência” é um conto de 
ficção de literatura infanto-juvenil, baseado em fatos 
reais, escrito pela jornalista Stela Guedes Caputo, 
uma especialista no tema. 

Além destes, outros títulos estão em elaboração 
para publicação ainda este ano. Entre eles um estudo 
sobre os 130 anos da 1ª Constituição Republicana, 
uma versão infanto-juvenil sobre a história do Palácio 
Tiradentes, e o “Legado Alerj – Direitos Humanos”, 
que reunirá a uma narrativa crítica e criativa sobre 
os principais fatos históricos que levaram à consoli-
dação dos Direitos Humanos (do Cilindro de Ciro à 
Declaração da ONU, em 1948),  um conjunto 
de artigos de peso sobre como estes temas se 
relacionam com o Brasil dos dias atuais. 

Foto: Rafael Wallace
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Ilustração de Maria Helena para o livro infantil
“Tiradentes conta a Inconfidência”  

de Stela  Guedes Caputo

Em outra frente, pesquisadores da Sub-
diretoria de Cultura e do Salão Jorge Amado 
farão também este ano um mergulho no acer-
vo de mais de 60 mil títulos que pertencem à 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para 
selecionar aqueles, que por sua significativa 
relevância histórica, possam vir a ser relança-
dos pelo selo “Legado”.

 

 
Parceria de sucesso

FUNARJ apoia significamente iniciativas da Subdiretoria Geral de Cultura como o Coral das 1000 Vozes  
que se apresentou na escadaria do Palácio Tiradentes

Uma parceria séria e consistente para a elabo-
ração e realização de projetos, em uma ampla ver-
tente de ação cultural, foi firmada entre a Assembleia 
Legislativa e a Fundação Anita Mantuano de Artes do 
Estado Rio de Janeiro (Funarj). Para o subdiretor-ge-
ral de Cultura da Alerj, Nelson Freitas, este é o re-
sultado de uma confluência de interesses em comum 
entre as duas instituições. “Somos impulsionados 
pelo desejo de valorizar, fomentar e fortalecer, no 
cotidiano das cidades, as vivências e práticas artís-
ticas, porque é de fundamental importância aproxi-
marmos o máximo possível as relações entre Artes 
e Leitura, Educação e Cultura, Memória Histórica e 
Memória Contemporânea”, afirmou Nelson Freitas.

“A parceria entre ALERJ e FUNARJ tem como 
prioridade realizar ações voltadas para a formação 
humana e para a formação de plateias. Trabalhando 
com diferentes linguagens artísticas e promovendo a 
circulação do saber dos projetos realizados na cidade 

do Rio de Janeiro, visto que estes atributos estão pre-
sentes nos atributos das instituições e, portanto, em 
nosso Acordo de Cooperação Técnica”, completou 
Nelson Freitas. Entre as iniciativas já realizadas pelas 
instituições destaca-se o Coral das 1000 Vozes, que 
se apresentou na escadaria do Palácio Tiradentes, no 
Natal anterior à pandemia. 

Segundo José Roberto Gifford, presidente da 
FUNARJ, a instituição vai disponibilizar profissionais e a 
estrutura institucional para garantir o cumprimento das 
ações e das atividades compreendidas nos objetivos es-
tabelecidos entre as partes. “Vamos acompanhar, super-
visionar, monitorar, avaliar e fiscalizar todos os serviços 
prestados, adotar os procedimentos técnicos e opera-
cionais necessários, disponibilizar as informações e as 
estruturas necessárias à realização das atividades. Nós 
temos a certeza e a convicção de que a ALERJ vai pri-
mar, reciprocamente, por uma atuação articulada com 
os meios”, afirmou José Roberto Gifford.

Foto: Jan Theophilo
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A Conjuração Mineira 
cantada no plenário

Maestro e pesquisador fala sobre a sua experiência como diretor musical  
do espetáculo “Sons da Inconfidência”

Por José Maria Braga

Em dezembro de 2019, através de uma parceria 
inédita entre a Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
e a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do 
Rio de Janeiro - FUNARJ, tive a honra e o privilégio de 
participar do espetáculo musical itinerante em home-
nagem aos 230 anos da Inconfidência Mineira chamado 
“Sons da Inconfidência”. O palco por onde iniciamos 
a temporada, não poderia ser outro: o próprio Palá-
cio Tiradentes, construído no mesmo terreno onde 
ficava a conhecida Cadeia Velha do Brasil Colônia e 
onde Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ficou 
preso por três anos antes de ser enforcado em 1792. 
 
       Fazer essa homenagem aos 230 anos da Inconfidên-
cia Mineira nos deu a oportunidade de revolvermos, 
levemente, o caldeirão de influências que temperaram 

a nossa cultura musical com sua rica oralidade, seus 
belos versos, timbres de variadas nuances e ritmos 
inesperados. Mexer na matéria proporcionou a nós 
e ao público uma tênue ideia do desenvolvimento da 
nossa canção urbana e popular que de tão rica chegou 
mesmo a influenciar os autores “eruditos” da época. 
 
      Para dar essa noção de desenvolvimento ao público 
leigo, procuramos traçar uma linha do tempo, tendo 
como ponto de partida as modinhas dos salões, pas-
sando pelos  lundus das ruas e praças, pelos cantos de 
trabalho das senzalas, dos campos e das minas, sons 
que se ouviam naquele importante período da nossa 
história chegando até os nossos dias.  Um verdadeiro 
presente oferecido a população fluminense de todas 
as idades e brilhantemente ilustrado pela performan-
ce magistral de músicos e cantores escolhidos pela 
sua capacidade artística para comporem o espetácu-

lo. Assim pudemos partir dos anos 1700 e chegar aos 
anos 2000, passando por Thomás Antônio Gonzaga 
(poeta inconfidente) e Chico Buarque de Holanda, 
Joaquim Manoel Câmara e Villa-Lobos, autores anôni-
mos dos cantos de trabalho e Milton Nascimento, etc. 
 
     Há quem diga e afirme que temos uma cultu-
ra popular tão pujante que qualquer aula de história 
fica bem contextualizada se permeada pela músi-
ca e pela cultura popular do momento, até porque 
não se pode dissociar a história da cultura. Portan-

to, todo fato histórico está inserido na vida das pes-
soas e nelas provoca efeito imediato, ainda que não 
se sinta o efeito imediatamente. Somos um povo 
bastante crítico e temos o hábito, de através de 
nossas manifestações artísticas, seja na música, 
no cinema ou no teatro exercer essa capacidade 
de contestação e de crítica. Nossa música é rica 
neste e em todos os demais aspectos da criação. 
 
   A história da nossa música popular é vasta, e para 
quem quer saber mais, ouvir e conhecer um pouco 
sobre o seu desenvolvimento, sugiro uma visita à 
Divisão de Música da Biblioteca Nacional no Rio de 
Janeiro ou aos museus da Imagem e do Som do Rio de 
Janeiro e São Paulo. Ler é sempre o melhor caminho. 
 
  
 

José Maria Braga, é diretor da Escola de 
Música Villa-Lobos/FUNARJ

Tony Garrido canta em  
frente ao painel de Eliseu Visconti.  

A esquerda a harpista Cristina Braga

Fotos: Roger Hitz



Legado - Cadernos de Leitura 22 23

REINVENTAR
Atuar em diversas áreas é algo para o qual o jor-

nalista tem que estar preparado, afinal, vivemos uma 
espécie de crepúsculo da profissão. A cada onda de 
demissões nas redações ressurge a irritante palavra 
“reinventar”. Eu prefiro que nós, jornalistas, sigamos 
nos reinventando mesmo sem o “passaralho” - e te-
mos “conteúdo” para isso. Poucos convivem tanto 
com o estresse, os prazos e, principalmente, com 
pessoas diferentes, quanto o jornalista. 

Quando me propus o desafio de escrever o ro-
teiro de “Intervenção - É proibido morrer”, sabia que 

estava abrindo um outro caminho possível (embora 
muito, mas muito fechado). Dei sorte de ter ao lado 
o roteirista de “Tropa de Elite”, Rodrigo Pimentel, e 
mais toda a estrutura da produtora Media Bridge - 
sem esses fatores positivos eu nada teria feito. E sem 
um diretor como Caio Cobra e atores como Marcos 
Palmeira, Bianca Comparato e Babu Santana, o rotei-
ro teria ido para “a sexta”, como se dizia antigamen-
te nas redações, em referência a um suposto sexto 
número de edição, quando não queríamos publicar 
algum release. A sexta, no caso, era na verdade a 
“cesta” de lixo.

Gente 
Nossa

Para o roteiro, entrevistamos mais de 40 po-
liciais militares de UPP e creio que chegamos a um 
diagnóstico do projeto, tão badalado e defendido - 
inclusive por mim, quando assessor da PM do Rio. E 
tive uma fonte de consulta especial, o hoje deputado 
Rodrigo Amorim - para quem trabalho, aliás - que 
por sua grande rede de contatos na Segurança obti-
nha histórias diversas ocorridas nas unidades. Hoje, 
Amorim defende as UPPs mas entende que o pro-
grama precisa ser remodelado - o mesmo que ele já 
defendia antes do filme.

Espero que quando o filme estrear, em março 
no streaming, possamos ter na Alerj uma ampla dis-
cussão sobre o papel das UPPs e da PM na recons-
trução do Rio de Janeiro. E, sempre, sobre o papel 

de cada um de nós na Assembleia Legislativa, que é o 
de estar sempre conectado ao futuro e à qualidade de 
vida do povo do Rio de Janeiro.

Gustavo Almeida é assessor do deputado Rodrigo Amorim (PSL), e  como 
jornalista teve passagens por veículos como o Jornal do Brasil, O Dia e 

a revista Isto é, entre outros. Assinou também participações em projetos 
literários como a coletânea de contos “Paralelos”, da Editora Agir, e no 

livro “Ser Flamengo” da Editora Folha Seca

Foto: Divulgação
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DILEMA 
CINEMATOGRÁFICO

Prestes a completar 62 anos, maior cinema de rua com tela única da América Latina, em Volta Redonda, busca se inserir na 
modernidade para retomar a glória do passado

Mente quem diz que nunca se encantou com as 
imagens da Era de Ouro de Hollywood e seus clás-
sicos exibidos em salas gigantescas, com capacidade 
para milhares de espectadores. Isso mesmo, milhares. 
Para se ter uma ideia, o Roxy de Nova York (que esta-
beleceu o padrão dos cinemões americanos do início 
do século XX) comportava seis mil pessoas sentadas 
– mais do que o triplo da capacidade do seu homôni-
mo de Copacabana, na Zona Sul do Rio, em seus me-
lhores momentos.  Mas esses colossos foram arrasa-
dos por toda uma sequência de avanços tecnológicos 
que começou com o advento da televisão, passando 
pelo VHS, DVD, Blue Ray (e até pelo vídeo-laser e 
o Betamax) até chegar aos serviços de streaming e 
às enormes TVs de alta resolução. O Roxy nova-ior-
quino foi demolido nos anos 60 e o carioca, divido 
em três salas na década de 1990. Um desses gigan-
tes, porém, resiste, mas chega aos 62 anos de idade 
precisando urgente de um projeto que o mantenha 
imponente, importante e valioso na vida contempo-
rânea: o Cine 9 de Abril, em Volta Redonda – nada 

mais, nada menos, que o maior cinema de rua com tela 
única em funcionamento hoje na América Latina.

Inaugurado em 27 de fevereiro de 1959, o 9 de 
abril foi projetado incialmente para acomodar duas 
mil pessoas sentadas, mas teve sua capacidade redu-
zida para 1.505 assentos visando a melhoria das qua-
lidades acústicas e maior conforto aos espectadores. 
Em sua noite de inauguração, o cinema exibiu o drama 
“Noites de Mardigrás” e a renda adquirida foi doada 
a instituições de apoio à saúde da região. Na década 
de 1960 ele foi eleito pela imprensa uma das cinco 
melhores salas do Brasil, muito graças à excelência 
de seus equipamentos. O empreendimento custou na 
época 30 milhões de cruzeiros, bancados pelo Clube 
dos Funcionários da Companhia Siderúrgica Nacio-
nal (CSN) e durante muito tempo foi praticamente 
a única opção de lazer cultural da Cidade do Aço. O 
danado é tão grande que permite apresentações de 
orquestras sinfônicas completas sobre seu palco. 

Fotos: Divulgação
Mas o tempo é um inimigo sorrateiro e hoje o Cine 
9 de Abril não ostenta mais o brilho de outrora. 

O cinema foi oficialmente tombado pelo 
Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cul-
tural (INEPAC) pelo Decreto 2.070 de 1986 e, a 
partir de então, ficou impedida a sua descarac-
terização ou uso para outros fins não ligados à 
cultura. Hoje, o Clube dos Funcionários luta não 
só para mantê-lo funcionando, mas, fundamen-
talmente, levantar recursos para a restauração e 
formatação de um projeto inovador que o torne 
economicamente sustentável. Em 2015 foi for-
mada uma equipe multidisciplinar para elaborar 
um plano de restauração do cinema. “Com o ob-
jetivo de transformar o imóvel em iniciativa eco-
nomicamente viável, constatamos que soluções 
tidas até então, como inexequíveis, estavam ape-
nas tecnicamente inacessíveis”, diz a direção do 
clube. O time consultou órgãos de tombamento, 
fez estudos de acústica e viabilidade de mercado 
e finalmente contratou um escritório de arquite-
tura para desenhar o projeto.

Em novembro do ano passado, represen-
tantes da direção do Clube dos Funcionários 
procuraram a Subdiretoria Geral de Cultura da 
ALERJ em busca de uma saída que desse susten-

tabilidade econômica ao bom e velho Cine 9 de 
Abril. Foi colocado à mesa a ideia de transformar 
o mezanino em um grande restaurante, já apre-
sentada anteriormente ao INEPAC. “É preciso 
criarmos ali, naquele imponente espaço, situado 
no “coração” da cidade de Volta Redonda, um 
projeto inovador, que fortaleça a economia cria-
tiva e valorize ainda mais a cidade como o eixo de 
impulsionamento do desenvolvimento de toda a 
região. Vamos mobilizar parcerias com iniciativa 
privada, governos do Estado e Federal, universi-
dades para construir o projeto”, diz o subdiretor 
de Cultura da ALERJ, Nelson Freitas. O caminho, 
entretanto, é tortuoso, dada a rigidez das regras 
de tombamento. Em um encontro realizado com 
o INEPAC ficou acertada a criação de um grupo 
de trabalho reunindo vários atores para a elabo-
ração do projeto em conjunto.

Abaixo visão do imenso 
interior do Cine 9 de Abril
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CINEMA PARADISO MESMO  
É  EM CONSERVATÓRIA

A decadência dos cinemas de rua é uma triste realidade do cenário cultu-
ral. Muito mais do que meros locais de entretenimento, eles se constituí-
am como espaços de socialização comunitária e construção da cidadania.  
Segundo reportagem do jornal “O Globo”, publicada em 2014, muitas 
foram as últimas sessões para um público cada vez menor. Na década de 
1960, somente na cidade do Rio havia 198 cinemas de rua.  Do total, 
62 comportavam plateias superiores a mil assentos. Hoje, mal passam de 
uma dúzia. Mas nem tudo são más notícias para os amantes da Sétima 
Arte no estado do Rio de Janeiro.

Delegado-titular de Copacabana durante mais de 15 anos, Ivo Raposo 
nunca escondeu sua paixão pelo cinema. Dos 12 aos 18 anos foi projecio-
nista de um cinema da Igreja Santo Afonso, na Tijuca. Em 1977, quando 
foi demolido o cine Metro Tijuca, um palácio estilo art-decó que era 
apenas um dos 16 cinemas que havia no bairro, ele   procurou o curador 
da massa falida na esperança de salvar alguma lembrança. Frustrado por 
não ter conseguido comprador para as peças entre os ferros-velhos da 
cidade, o curador acabou dispensando poltronas, lustres, tapetes, cinzei-
ros, urnas de bilhetes e até os projetores e o telefone da gerência. “Um 
sonho de jovem que se concretizou. Lembro do dia que parei um pequeno 

caminhão à porta, logo depois que a sala fechou, e peguei as primeiras 
cadeiras e tapetes. Acho até que muita coisa se perdeu ou se destruiu 
com o tempo”, disse ele.

Ivo levou tudo o que pode carregar no pequeno caminhão até a casa 
do pai, em Conservatória, e aos poucos foi recuperando peça por 
peça. Com o material que reuniu, abriu dois “cinemas” na cidade: 
o “Milímetro”, uma pequena sala de projeção para os familiares e 
amigos e, no quintal da propriedade, o “Centímetro” uma réplica fiel 
do velho Metro, com 60 lugares. A sala exibe principalmente filmes 
clássicos. Ivo criou também um festival de cinema em Conservatória. 
Assim, surgiu o Cine Música, mostra que, desde 2007, reúne filmes, 
música e gastronomia na cidade da seresta. “Quem viu o filme Cinema 
Paradiso, viu a história da minha vida”, costuma dizer o ex-delegado. 
O Centímetro está fechado desde o início da pandemia. “Ainda não é 
possível reservar datas para assistir a rica história do Centímetro. Só 
depois da vacina contra a Covid 19 pretendemos voltar às atividades”, 
garantiu Raposo. Tão logo isso aconteça, as reservas poderão ser 
feitas via hotéis e pousadas da região ou diretamente pelo celular / 
WhatsApp 21 999976223.

Fotos: Acervo particular de Ivo Raposo

“Fechado para sempre.
Não é possível, minha mocidade
fecha com ele um pouco.
Não amadureci ainda bastante
para aceitar a morte das coisas
que minhas coisas são, sendo de outrem,
e até aplaudi-la, quando for o caso.
(Amadurecerei um dia?)
Não aceito, por enquanto, o Cinema Glória,
maior, mais americano, mais isso-e-aquilo.
Quero é o derrotado Cinema Odeon,
o miúdo, fora-de-moda Cinema Odeon.
A espera na sala de espera. A matinê
com Buck Jones, tombos, tiros, tramas.
A primeira sessão e a segunda sessão da noite.
A divina orquestra, mesmo não divina,
costumeira. O jornal da Fox. William S. Hart.
As meninas-de-família na platéia.
A impossível (sonhada) bolinação,
pobre sátiro em potencial.

Em janeiro de 1928, Carlos Drummond de Andrade escreveu o poema “Fechado o Cinema Odeon, na Rua da Bahia”, sobre o 
fechamento do Cine Odeon, sala de exibição inaugurada em 1906 no Centro de Belo Horizonte com o nome de Teatro Paris

Exijo em nome da lei ou fora da lei
que se reabram as portas e volte o passado
musical, waldemarpissilândico, sublime agora
que para sempre submerge em funeral de sombras
neste primeiro lutulento de janeiro
de 1928”.

Fachada original do Cine Metro Tijuca, 
um dos 16 que funcionavam no bairro da Zona 

Norte carioca nos anos 60
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Salve, lindo pendão da esperança! No início do 
ano passado, mais de 600 visitantes estiveram no Pa-
lácio Tiradentes para prestigiar a exposição “Tríades 
Republicanas: 130 anos da Proclamação da Repúbli-
ca”, uma parceria entre a Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o Museu da Repú-
blica e a Igreja Positivista do Brasil. Pela primeira vez 
foram expostas juntas as três primeiras bandeiras da 
jovem República Brasileira: a “Bandeira Liberal”, pa-
recida com a bandeira dos Estados Unidos, a curiosa 
“Bandeira Militar” com sua estrela vermelha de cinco 
pontas, e a “Bandeira Positivista”, com o desenho que 
conhecemos nos dias de hoje, e que teria sido con-
feccionada pelas filhas de Benjamin Constant.

“Tríades” deixou como herança um importante 
acordo de cooperação técnica assinado pela Subdi-
retoria-Geral de Cultura da Alerj com o Museu da 
República. Uma reunião remota em Agosto de 2020, 
fez um balanço do primeiro trabalho realizado e de-
senhou novos rumos, objetivando fortalecer os pro-
jetos implementados pelas duas instituições atuantes 
como museus vivos da memória republicana brasilei-
ra. “Podemos concluir que essa parceira entre a Alerj 

Palácios do Catete e  
Tiradentes reatam relação
Instituições que foram sede dos Poderes Executivo e Legislativo antes da mudança da capital para Brasília assinam acordo de cooperação museológica

e o Museu da República _ Palácio Tiradentes, Palácio 
do Catete e também Palácio Rio Negro em Petró-
polis, que é uma unidade do Museu da República) _ 
ainda tem muitos  outros frutos que devem ser pla-
nejados, plantados e  colhidos nessa integração entre 
cultura, política e espaços simbólicos de poder”, diz 
André Ângulo, museólogo do Museu da República e 
um dos organizadores das “Tríades”.

Segundo o museólogo, a relação entre as 
duas casas em seus cinco tempos (Palácio presi-
dencial, Museu da República; antiga cadeia, atual 
casa legislativa e futuro museu) foi percebida de 
forma ímpar no planejamento da Exposição “Trí-
ades Republicanas”. “Através de nove objetos em 
três núcleos expositivos foi possível descerrar di-
versas particularidades simbólicas do Positivismo: 
os bustos da tríade cívica positivista; da disputa en-
tre três grupos no período de 15 a 19 de novem-
bro de 1889 na escolha da bandeira republicana e 
da evolução do sistema eleitoral através das urnas 
brasileiras, da urna usada na eleição indireta de De-
odoro e Floriano até nossa urna eletrônica atual”, 
diz André Ângulo.

Foto: Thiago Lontra

MÚSICA PARA PRODUZIR 
ENCANTAMENTO

Na mitologia grega, a música é a “arte das 
musas”. No Brasil, é uma das mais populares, para 
não dizer que é a linguagem artística mais utilizada 
pela população para manifestar seus modos de vi-
ver, ler e entender a sua própria história. Não à toa, 
a música é considerada a primeira das sete artes.  

Se foi para interpretar os sons da natureza que 
o homem, ainda primitivo, criou os primeiros instru-
mentos musicais,  a natureza dos acontecimentos fez 
com que a criatividade, a diversidade de expressão 
musical crescesse cada vez mais. A ponto de tornar 
a música um bem de produção e consumo extrema-
mente necessário a vida das pessoas. “E é justamente 
por esse conjunto de ideias, ideais e valores tão pre-
sentes, na vida contemporânea que a ALERJ ergueu 
esse projeto, para ampliar ainda mais nosso contato 
com a música e, portanto da produção musical com 

a população”, diz o diretor-geral, Wagner Victer.  

O Projeto “ALERJ ao Pôr do Sol” foi lançado em 
2019, numa parceria com o Corpo de Bombeiros. “O 
resultado foi excelente”, comemora Victer: “atraímos 
os funcionários da instituição, assim como outros públi-
cos que estavam saindo do trabalho a caminho de casa”. 

ALERJ ao Pôr do Sol foi criado pela subdiretoria-ge-
ral de Cultura para integrar o Programa de Ação ALERJ 
para a Nossa Memória, que prima pela qualidade artística, 
alia o erudito ao popular, o simples ao requinte e promo-
ve um encontro único do público com a magia dos sons 
no Palácio Tiradentes. Tudo de graça! “Assim que passar a 
pandemia estaremos de volta para cobrir de sons o Cen-
tro Histórico Praça XV, em plena escadaria do Palácio Ti-
radentes, ao final de tarde da primeira quinta feira de cada 
mês. A gente se encontra lá”, diz Victer.

Projeto Alerj ao Pôr do Sol retorna com as apresentações musicais ao vivo na escadaria do 
Palácio Tiradentes após a vacinação Foto: Sy Munay
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Mulheres de  
garra e voto 

 
 
Na história republicana brasileira, os 
espaços de decisão política sempre fo-
ram   majoritariamente ocupados por 
homens. Isso aos poucos vem mudando, 
mas a baixa representatividade feminina é 
um sintoma da desigualdade de gênero e 
contribui para que muitas demandas não 
sejam discutidas. Por isso, no mês em que 
se comemora o Dia Internacional da Mu-
lher, é fundamental celebrar, relembrar, 
reconhecer e, sobretudo, homenagear o 
pioneirismo de algumas heroínas.  Muitas 
delas cuja história é hoje pouco conheci-
da, como a de Carmelita Brasil Montei-
ro:  primeira vereadora do Estado do Rio 
de Janeiro (eleita em Nova Iguaçu nos 
anos 1940), primeira mulher a presidir 
uma agremiação carnavalesca, a G.R.E.S 
Unidos da Ponte, e, a partir do dia 17 de 
março, nome de uma comenda e tema de 
uma exposição da Câmara Municipal de 
Nova Iguaçu contando sua vida e história. 
 
 
A partir de 1959, quando a Unidos da 
Ponte começou a desfilar no Rio de Janei-
ro, Carmelita passou a assinar também a 
autoria dos enredos e sambas defendidos 
na avenida pela agremiação. Em 1947, foi 
eleita vereadora pela primeira vez. Mas 
embora as atas das sessões plenárias a 
mostrem como uma parlamentar atuan-
te, ela passou anos esquecida na história, ao ponto da 
casa onde morou ter virado um Centro de Atendimen-
to Psicossocial que não faz nenhuma referência a ela. 
 
 
Carmelita faz parte de um time de guerreiras como 
Carlota Pereira de Queirós, a primeira mulher elei-

ta deputada federal em 1933. Formada em Medici-
na, durante a Revolução Constitucionalista de 1932, 
um movimento de contestação à Revolução de 1930, 
ocorrido em São Paulo, ela organizou, à frente de 700 
mulheres, a assistência aos feridos. Foi de sua autoria 
o primeiro projeto sobre a criação de serviços sociais. 
 

O pioneirismo feminino na memória histórica da política nacional  
 

Carmelita Brasil em álbum de família

 
O direito ao voto feminino no Brasil foi alcançado 
através da ousadia de mulheres que percorreram um 
caminho longo e cheio de obstáculos, iniciados em 
1910, quando a professora Deolinda Daltro fundou o 
Partido Republicado Feminino, no Rio de Janeiro. A vi-
tória, no entanto, foi alcançada anos depois, em 1932, 
e só foi possível devido a intensos protestos no país.  
 
 
Somente três anos depois, em 1935, o Brasil assistiria a 
eleição de sua primeira vereadora. Maria Felizarda de 
Paiva Monteiro da Silva, mais conhecida como Neném 
Paiva, era filha de Matheus Paiva, um barão do café, 
e dava aulas particulares de piano quando se elegeu 
para a Câmara Municipal de Muqui, no Espírito Santo. 
Em 1937 chegou à Presidência da Casa, mas teve seu 
mandato cassado durante a Ditadura do Estado Novo. 
Hoje ela empresta seu nome ao teatro de Muqui. 
 
 
A primeira parlamentar eleita no antigo estado do 
Rio de Janeiro foi Margarida de Andrade Leal, úni-
ca representante feminina na bancada de 1954. Já o 
então Distrito Federal só veio a eleger sua primeira 
vereadora em 1955: a futura deputada e Secretária 
de Serviços Sociais do governador Carlos Lacerda, 

Sandra Cavalcanti, muito questionada pelos antilacer-
distas na construção das políticas de bem-estar social.  
 
Vinte anos mais tarde, com a fusão dos Estados do Rio 
de Janeiro e da Guanabara, em 1975, Sandra Caval-
canti, então alçada à principal herdeira política do “la-
cerdismo”, figurou entre a primeira bancada de depu-
tados da ALERJ, ao lado de Hilza da Fonseca e Sandra 
Salim. Já a primeira vereadora eleita no novo estado da 
federação foi Sônia Saturnino Braga, que obteve uma 
cadeira na Câmara Municipal de Niterói em 1982.  
 
 
A exposição sobre Carmelita Brasil reunirá materiais 
inéditos, resultado de uma ampla pesquisa conduzida 
pelos jornalistas Cláudia Maria e Almeida dos Santos, 
pelo fotógrafo Paulo Santos, e pelo cinegrafista Juarez 
Mariz, sob a supervisão do historiador Antônio La-
cerda. A ideia é mostrar ao público os dois lados da 
parlamentar e sambista, ambos fortemente marcados 
pela busca da inovação e pioneirismo.

A esquerda título de eleitor de Carmelita Brasil, abaixo exemplar do 
jornal Correio da Lavoura com o resultado das eleições para a Câmara 

Municipal de Nova Iguaçu em 1947

Imagens do acervo da exposição
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Opinião

Centro do Rio,  
o futuro no 
passado

Washington Fajardo
secretário Municipal de  

Planejamento Urbano

Entre a chegada na boca da Baía de 
Guanabara em 1º de Janeiro de 1502 e 
a fundação da cidade pelos portugue-
ses em 1565 no Morro Cara de Cão, 
na Urca, sessenta e três anos se passa-
ram onde o Rio de Janeiro fora apenas 
o nome de lugar disputado por france-
ses, espanhóis, holandeses e indígenas. 

Era também uma ideia e uma 
paisagem divina que encarnava os 
mais delirantes mitos europeus. 
Tal dimensão simbólica sempre teve ação 
preponderante na conquista dos parcos 
terrenos firmes da região, a primeira de 
urbanização formada por um quadrilá-
tero entre quatro morros: do Castelo, 
São Bento, Conceição e Santo Antonio. 
Se por um lado havia garantia na pro-
teção, por outro também cerceavam o 
bom desenvolvimento do núcleo de co-
lonização, cercado por grande área de 
mangue na atual região da Cidade Nova. 

As sucessivas e incansáveis trans-
formações do Centro do Rio sem-
pre foram balizadas pela busca de re-
presentação e de identidade nacional. 
Nada foi feito com parcimônia. Des-
de os aterros e canais, ao desmonte de 
morros; a abertura de ruas e avenidas; à 
construção de espaços, largos, praças e 
edifícios, tudo almejava a formação de 

uma esfera pública genuinamente brasilei-
ra, que “bebia” em todas as fontes esté-
ticas e mirava a forja de um povo novo. 
 

A construção de identidades nacionais 
é comumente um plano arquitetado que 
raramente inclui e integra a dimensão po-
pular, contudo até o lado negligenciado e 
abandonado tomou pelas brechas e becos 
o feitio da imagem do Brasil. 

Quem duvida do samba e da ginga como 
elevadas expressões da nossa cultura? 

Se o outrora indesejado virou íco-
ne deveu-se ao fato do Centro do Rio 
ter gerado um território pleno de es-
paços públicos, de convívio, de tro-
cas, de esbarrões e encontros, per-
mitindo que mesmo quando não se 
queria, o popular definia o erudito. 
Logo; visitar, reocupar com moradias, 
reabilitar edifícios e monumentos, torna 
necessário também ordenar e qualificar as 
ruas, praças e becos com vistas a assegurar 
que todos possam ver e ler a cidade para 
serem também compreendidos e aceitos. 
Voltar ao Centro do Rio é avançar na 
nossa cidadania.
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