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editorial Entrevista: Saulo Laranjeira

Viva a cultura popular
brasileira!

Nelson Freitas é subdiretor- 
geral de cultura  da ALERJ

Um contador de  
causos multimídia

Nascido em Pedra Azul, no Vale 
do Jequitinhonha mineiro, Saulo Laran-
jeira é um dos mais celebrados artistas 
populares brasileiros. Difícil é resumir 
em poucas palavras sua trajetória. Mú-
sico, ator, poeta, ele é quase um camisa 
10 do time de grandes contadores de 
“causos” como Chico Anysio, Lima Du-
arte e Rolando Boldrim, entre outros. 
Ao lado deste último, fez suas primeiras 
apresentações na televisão no progra-
ma “Som Brasil”, da TV Globo. Já com 
Lima Duarte, percorreu o país com o 
recital “Ser tão – Sertão”, espetáculo 
baseado na obra de Guimarães Rosa. 
Considerado um “arquivo-vivo” da arte 
e cultura de Minas Gerais, idealizou e 
apresenta há 33 anos o programa “Ar-
rumação” da Rede Minas, onde com-
partilha a diversidade cultural brasileira e no qual já 
se apresentaram mais de três mil artistas dos mais va-
riados estilos musicais. Referência cultural em todo o 
país, atuou na Globo em diversos trabalhos, como na 
novela “Velho Chico”, ou na série “Filhos da Pátria”.  
Foi também idealizador e apresentador da série de 
26 documentários “Nos Braços da Viola” para a TV 
Brasil e participou das séries humorísticas “Treme 
Treme” e “Xinlindró”, do Multishow. Saulo Laranjei-
ra tem versatilidade para fazer rir e emocionar. Tor-
nou-se também um dos mais influentes humoristas 
do país. Muitos lembram dele como o inesquecível 
João Plenário, um dos mais populares personagens do 
programa “A Praça é nossa”, do SBT, do qual partici-
pa há mais de 20 anos. Colunista de cultura da rádio 
CBN-BH, Saulo está diretamente envolvido em uma 
iniciativa de fundamental importância para a ALERJ e 
a população do Rio de Janeiro. 

Ele será  mediador e curador do projeto “A 
Música Cantando a Nossa História”, que contará 
com apresentações de renomados artistas do cená-
rio musical do país entre julho e novembro de 2021, 
com exibição na TV ALERJ. “Vamos contar histórias 

que serão de fundamental importância para aproxi-
mar ainda mais o público do trabalho dos artistas e, 
sobretudo, ampliar o legado de suas obras. Me sinto 
honrado de fazer parte desse importante projeto”, 
contou Saulo.

Na sua visão, o que o Brasil está fazen-
do para preservar suas tradições culturais  
mais populares?

Saulo Laranjeira - Infelizmente as inicia-
tivas governamentais deixam a desejar. Por pre-
conceito, por menosprezo ou por desinteresse 
em relação a nossa cultura popular, o poder pú-
blico não investe recursos suficientes, nem se 
mobiliza para potencializar e preservar as nos-
sas tradições. Muitas expressões dos folguedos 
populares correm o risco de serem extintas. Os 
fazedores de cultura têm dificuldade de acesso 
às linhas de fomento e editais devido a burocra-
cias de tramitação – tais benefícios devem ser 
facilitados para fomentar e manter viva a nossa 
memória cultural.

Foto: Divulgação

Foi por meio de uma longa viagem através do 
tempo, com a ocupação de espaços e delineação de 
territórios, que as culturas foram e continuam sendo 
criadas para forjar identidades próprias. Na segunda 
década do século XXI, com modelos de intercâmbio 
surgidos em diferentes formatos, a interatividade do 
ser humano com o mundo foi ampliada, redimensio-
nada. Será que o tão exaltado rompimento de fron-
teiras consegue aliar e reconhecer as diferentes tra-
dições culturais, a diversidade de expressão cultural 
que representa a identidade do povo?

 
“Por preconceito, por menosprezo ou por de-

sinteresse em relação a nossa cultura popular, parte 
significativa do poder público brasileiro não investe re-
cursos suficientes, nem se mobiliza para potencializar 
e preservar as nossas tradições. Muitas expressões dos 
folguedos populares correm o risco de serem extin-
tas”, alerta Saulo Laranjeira, verdadeiro “arquivo-vivo” 
de nossa herança mais genuína, em entrevista para 
este “Caderno de Leitura”, que, entre outros temas, 
propõe alguns olhares sobre a Cultura Brasileira.

 
É urgente reconhecermos que a diversidade cul-

tural, em toda a sua amplitude, se constitui extrema-
mente necessária para a natureza de ser, existir e viver.  
E o Brasil é riquíssimo nesse aspecto, como pretende-
mos apresentar nessa edição. Um país onde a fé das 
benzedeiras populares convive com a força e inovação 
dos meios de comunicação, roteiros e movimentos 
musicais que levam mundo afora a multifacetada rea-
lidade brasileira. Uma nação acolhedora por natureza, 
talvez, por ter tido seu nascimento conduzido pela in-
teligência e sagacidade de uma mulher – como a leitura 
que fizemos sobre o protagonismo da futura Impera-
triz Leopoldina, na Independência do Brasil.

 
Portanto, para que o desenvolvimento econô-

mico seja imprescindível à qualidade de vida humana, 
é preciso também compreendermos que somente 
uma população com forte identidade cultural será 
economicamente ativa e pujante, porque a formação 

humana e acadêmica precisa ser cada vez mais crítica 
e criativa, sobretudo diante dos muitos desafios que 
se apresentam neste começo do século XXI.

 
O “Caderno de Leitura LEGADO ALERJ” tem 

o compromisso de abordar temas de interesse cultu-
ral em todos os âmbitos. Somos movidos pelo desejo 
de ter você como coautor de um processo único de 
criação que se faz presente aqui, na leitura de nosso 
caderno. Mas além de leitor, queremos te ouvir, sa-
bermos o que você tem a propor. O fazer cultural é 
uma das formas mais eficazes de integração do ser 
humano ao projeto de desenvolvimento da sua cida-
de, da sua comunidade. Por isso, convidamos você a 
participar da criação deste legado.

A gente se encontra por aqui. 

Comunicação Social/ ALERJ
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Há uma grande  
diversidade e muita 

criatividade nas obras 
dos novos intérpretes 

e compositores no  
cenário da MPB

O folclore brasileiro é 
considerado  

um dos mais ricos 
do mundo, pela sua  
diversidade e junção 
 de etnias e culturas

Qual é a relevância da cultura popular  
brasileira na atual conjuntura?

SL - Entendo que todas as manifestações artís-
ticas, que se propõem a manter vivas as expressões 
da autêntica cultura popular, são muito importantes 
e dignas de reconhecimento. Um povo que convive 
com a essência da sua identidade cultural é um povo 
mais feliz! O sentimento de pertencimento revigora 
a nossa autoestima e nos motiva a preservar este im-
portante legado para as futuras gerações. 

O senhor é um ator que se destacou com vá-
rios personagens em um dos mais longevos progra-
mas de humor da TV brasileira, a “Praça é nossa”. 
Na sua opinião, por que o programa se mantém 
no ar há tanto tempo?

SL - O conteúdo hu-
morístico do programa “A 
Praça é Nossa” mantém o 
tradicional humor de per-
sonagens. Essa linguagem é 
acessível a todo tipo de pú-
blico. Enquanto existirem 
humoristas talentosos que 
se propõem a criar perso-
nagens carismáticos, com os 
quais o público se identifique 
e tenha empatia, programas 
no estilo “A Praça é Nossa” 
terão vida longa. 

O senhor acha que 
existe um certo preconcei-
to contra o tipo de humor, 
mais popular, que  “A Praça 
é nossa” apresenta?

SL - Acredito que sim, mas na minha opinião 
essa atitude deve ser questionada. Como dizia o mes-
tre Chico Anysio, o humor inteligente é aquele que 
faz RIR. Se esse objetivo é alcançado, é um equívoco 
ter preconceito a um determinado estilo de humor. 
Não gostar ou não se identificar é uma atitude natu-
ral. Contudo, haver preconceito é um equívoco no 
meu modo de ver essa questão.  

O senhor concorda com a ideia de que a TV 
aberta se tornou um veículo para um público de 
menor poder aquisitivo, enquanto as classes mais 
abastadas migraram para os canais por assinatu-
ra e serviços de streaming.

SL - Entendo que sim. A liberdade de poder es-
colher o conteúdo ao qual se quer assistir, como acon-
tece em canais por assinatura e serviços de streaming, 
é muito mais confortável do que ficar à mercê de uma 
programação sistemática da TV aberta. Tomara que o 
acesso a essas outras opções, esteja no futuro disponí-
vel também para as classes sociais mais pobres.

“Cidade Invisível”, série policial da Netflix 
que conta com personagens do folclore brasileiro 
(como o saci, a cuca e o bicho-papão), como pano 
de fundo, ocupou o Top 10 de programas mais as-
sistidos na plataforma de streaming em mais de 
40 países. Como o senhor analisa este sucesso?

SL - O folclore brasileiro é considerado um 
dos mais ricos do mun-
do, por causa de sua 
diversidade, junção de 
etnias e culturas. “Cida-
de Invisível” é uma série 
de produção nacional 
instigante e curiosa, que 
faz releitura do folclore 
brasileiro com toque de 
terror e suspense. Os 
mitos da nossa cultura 
popular fazem parte de 
uma narrativa, de uma 
trama policial de forma 
muito criativa. Acredito 
que venha daí o interes-
se do público e o suces-
so da série.

Alguns críticos 
dizem que a música popular brasileira vive um 
processo de decadência. Na medida em que os 
grandes sucessos de hoje não apresentam qualida-
de melódica ou poética que tornaram nossa pro-
dução musical tão rica. O senhor concorda com 
esta visão?

SL - Não comungo com essa ideia. Estou à 
frente de um programa de televisão chamado “Ar-
rumação”, veiculado há 33 anos na Rede Minas em 
Belo Horizonte, por onde já passaram mais de três 
mil artistas de variados estilos musicais, sendo sem 
dúvida um importante arquivo audiovisual da arte-
-cultura em Minas Gerais. Podemos, então, observar 
que há uma grande diversidade e muita criatividade 
nas obras dos novos intérpretes e compositores no 

cenário da Música Popular Brasileira. Infelizmente 
a maioria dos veículos de comunicação priorizam a 
divulgação de estilos musicais que atendam apenas a 
cultura de massa - daí o chamado sucesso se torna 
relativo. Com o advento da internet, pode-se hoje 
constatar que existe, sim, qualidade na produção ar-
tística de excelentes artistas emergentes e também 
ótimas obras apresentadas por artistas consagrados. 

O que o senhor pode nos antecipar a respeito 
do projeto “A Música Cantando a Nossa História”.

SL - O Projeto “A Música Cantando a Nossa 
História” tem como propósito fazer uma incursão na 
trajetória de vida e obra de grandes nomes da Músi-
ca Popular Brasileira. Este registro será um arquivo 
audiovisual muito oportuno e necessário para pre-
servar a   história da músi-
ca brasileira. É um projeto 
onde o artista vai revelar os 
caminhos e as influências 
que o levaram a se desco-
brir como artista. Irá con-
tar histórias que serão de 
fundamental importância 
para aproximar ainda mais 
o público do seu trabalho 
e, sobretudo, ampliar o le-
gado da sua obra. Me sinto 
honrado em participar des-
se importante projeto.

Para encerrarmos, o 
senhor é conhecido como 
um grande declamador e 
contador de causos. Pode-
ria dar uma palinha para 
os nossos leitores?

SL – Bom, tem um poema que eu declamo 
antes de apresentar os personagens mais regionais 
dos meus shows, que é um caipira, inspirado em um 
grande contador de histórias de Goias, chamado Ge-
raldinho. Então, antes de apresentar esses persona-
gens, eu costumo declamar um poema que é assim: 
“Pra quem é das Minas, duro é sair de casa e mudar 
de lugar. No entanto, saímos. Sair de casa, quem não 
sai é caramujo. Mesmo assim tenho visto alguns cor-
rendo trecho, levando casa, levando tudo. Naquele 
lentamente que marca os bichos lentos, mas, apesar 
de tudo, obstinados em suas viagens. Se caramujo vai 
daqui ali, já viajou 10 mundos. Que dirá gente, que 
não leva casa nas costas, mas sim carrega seus vivos e 

mortos plantados e colhidos, mais dezenas de memó-
rias na cabeça. Assim eu corro trecho. Equilibrando 
no pico da memoria meus idos mineiros onde me fiz 
homem. Onde eu for, carrego todo um vale. Vai o 
meu a reboque, assim como tiro dessa matolagem, 
Vale do Jequitinhonha,  que sempre trago comigo, 
para a eventualidade de ter de mostrar que sou gente 
e não bicho. Pois do que canto e do que falo, tudo 
são memórias. Arte brasileira, misteriosa, que nunca 
acabarei de desvendar em seus brilhos mágicos, nem 
mesmo na décima vida que terei, no mesmo renascer 
mineiro. Já nasci mais de 100 vezes. Deus quis, no 
mesmo lugar. Todas as vidas juntadas me fez ser esse 
palhaço cantador que corre trecho, levando causos 
de um pequeno vale, na imensidão de ser brasileiro”. 

E um causo?

SL -  Aí eu com-
plemento: “é dos 
longes de Minas que 
eu trago meus per-
sonagens, um deles 
um grande conta-
dor de histórias, o 
Geraldinho”. E aí 
no l inguajar do Ge-
raldinho eu conto 
uma historinha dele 
(caprichando no mi-
neirês): “outro dia 
eu tava aqui labutan-
do com a cerca, che-
gou uma caminhone-
te cheia de homem. 
E foi descendo aque-
la homarada com 
aquelas tralhas, pu-

xando corda, puxando arame, e eu só oian-
do aquele banzé. Daí a pouco eu preguntei: 
quem são ocêis? E eles falaram: “nóis somo 
engenheiro, caipira”. Ah, tá bom, sô. Daí o 
tempo passou e eu preguntei o que ocêis tão 
fazendo aqui? E eles falaram: “nós tamo aqui 
l impando aqui, caipira, nós vamos l impar aqui 
pra fazer um estradão”. Aí o caipira falou: 
“óia, bom pra fazê estrada é burro, sô. Deixa 
o burro picar. Quando ele caminhar, onde ele 
andar é o melhor lugar pra fazer estrada”. Aí 
os engenheiros riram, e perguntaram debo-
chando dele: mas e aí caipira, e se não tiver 
burro? Aí o Geraldinho fala: “bom aí tem que 
contratar os engenheiros”.



Legado - Cadernos de Leitura 10 11

  
Nas ondas balzaquianas de  

Queimados
Novos Rumos, a primeira rádio comunitária do  

Brasil completa 30 anos

Por Symone Munay

O dia 13 de abril de 1991 foi um divisor de 
águas na história da democratização da comunicação 
no Brasil. Pela primeira vez, um grupo de ativistas 
sociais, militantes no setor, professores, jornalistas 
e lideranças comunitárias da cidade de Queimados, 
na Baixada Fluminense, somou esforços para lançar 
a primeira rádio comunitária do Brasil. Nascia a No-
vos Rumos, sob o dial 98.7 FM. Pioneira também por 
manter uma estrutura de gestão sob participação po-
pular, a Novos Rumos fez sua primeira transmissão 
radiofônica no porão da casa um de seus fundadores, 
mais precisamente, bem ali no final da rua José Car-
valho Lopes, no bairro Vila de São Cristóvão.  

“A rádio nasceu contra o monopólio da comu-
nicação. A administração da emissora sempre garan-
tiu a participação livre e irrestrita de qualquer pessoa, 
independente de gênero, de sua orientação sexual, 
religiosa ou condição política e social”, diz seu pri-
meiro presidente, o radialista e músico Ismael Lopes 
Oliveira, que até hoje fala da rádio com a paixão da-
quele jovem estudante do passado. Hoje, ele preside 
o Conselho de Fundadores da emissora, comanda o 
programa Cidadania Ativa e está à frente da criação 
de um Conselho Comunitário para unir esforços na 
fiscalização e desempenho da rádio.

 
Entre as décadas de 1980 e 1990 a Novos 

Rumos resistiu às muitas perseguições que atingi-
ram emissoras culturais e/ou universitárias que não 
tinham a concessão oficial do Ministério das Co-
municações (atual Secretaria de Radiodifusão). Elas 
chegaram a ser chamadas por algumas autoridades 
e representantes de grandes empresas de comuni-
cação de “Rádios Piratas”. Houve grande repressão 
naquele período, que deixou marcas na trajetória de 
muitos radialistas e pioneiros do setor, que sofreram 
com perseguições e prisões, inclusive o pioneiro Is-
mael Oliveira. E, claro, não tardou para as autorida-
des policiais fecharem a pequena rádio, que chegou a 
ter todos os seus equipamentos apreendidos.

 
Ismael lembra que os advogados copartici-

pantes da rádio tiveram que recorrer aos termos da 
Convenção Americana de Direitos Humanos, em vi-
gor desde 1978, para soltar os fundadores, detidos 
na sede da Polícia Federal, e liberar o transmissor 
usado pelo grupo que fora apreendido. Também co-
nhecido como Pacto de San José da Costa Rica, o 
tratado internacional entre os países-membros da 
Organização dos Estados Americanos em seu artigo 
13,3 [em destaque], é um monumento à liberdade 
de expressão e pensamento, e seus princípios norte-
aram a defesa de muitas das jovens emissoras.

Trinta anos se passaram e não teve repres-
são nem avanço das plataformas digitais capaz de 
calar os profissionais da Novos Rumos, que em 
seus tempos áureos, na década de 1990, chegou 
a contar com uma lista fixa de 1.200 associados e 
colaboradores. Alguns deles estão na ativa até hoje 
e celebram com a mais nova “balzaquiana de Quei-
mados” sua permanência no ar desde então. “Esta-
mos no ar diariamente. O rádio não morreu com o 
aparecimento da televisão, como tantos profetiza-
ram, e não irá morrer com os novos conteúdos de 
áudios. O que é o podcast senão um programa de 
rádio, cuja diferença e vantagem básica é apresen-
tar um conteúdo sob demanda? Você pode ouvir o 
que quiser, na hora que bem entender. A rádio tem 
também suas vantagens: pode ser ouvida no carro, 
num rádio de pilha, no celular, no computador, to-
dos com o seu valor”, ressaltou Ismael.

 
Diante da atual 

conjuntura econômi-
ca do país e a pan-
demia, o grupo que 
toca a emissora foi 
reduzido de 17 em-
pregados fixos para 
apenas quatro, man-
tendo o restante da 
equipe como pres-
tadores de serviços. 
Foi a solução encon-
trada para continuar produzindo conteúdo e co-
locando a Novos Rumos no ar das 06 às 18 horas, 
não faltando motivo para as comemorações dos 
30 anos da primeira rádio comunitária do Brasil. 
Diferencial que fez a 98.7 FM ganhar lugar de des-
taque no meio acadêmico sendo objeto de estu-
dos entre universitários e pesquisadores, servindo 
de base para inúmeras dissertações e teses sobre 
a comunicação no país.

 
Há 27 anos, hoje jornalista, Dine Estela che-

gou aos estúdios da Novos Rumos e nunca mais se 
afastou da mesa de som. De lá para cá foi telefo-
nista, operadora de áudio, editora de comerciais e 
comunicadora. Largou à época um bom emprego 
na iniciativa privada, com carteira assinada e todas 
as garantias, só para ficar à disposição da emis-
sora. “São muitas lembranças e orgulho de fazer 
parte desta biografia, da luta pela democratização 
da comunicação livre e servir de ponto de parti-
da para tantas outras emissoras pelo Brasil afora.  
Fiz de tudo um pouco e faria tudo de novo”, or-

gulha-se Estela. A jornalista que deixou recente-
mente a produção do programa Cidadania Ativa, 
se dedica ao mestrado em História Comparada 
e à finalização do livro que contará a história da 
Novos Rumos e seus personagens. “Espero ser 
fiel à minha memória e à importância de cada um 
que passou pela rádio, cuja narrativa se confunde 
com a minha história profissional”, disse ela. O li-
vro está com lançamento previsto para dezembro 
deste ano.

  
“Queremos um futuro para a rádio com o 

engajamento de organizações não governamen-
tais, representantes de clubes sociais e esporti-
vos, de entidades religiosas, todos juntos num só 
objetivo, manter a rádio a serviço do cidadão”, 
projeta Ismael. Depois da Novos Rumos, explodi-
ram pelo país emissoras em diversas associações, 
nas comunidades e bairros, que encamparam o 

modelo da comunicação 
comunitária e de gestão 
exercida pela sociedade 
local. O número de rádios 
comunitárias no Brasil com 
a portaria de autorização, 
alcança hoje 4.607, espa-
lhadas em 3.652 cidades 
do território nacional _ 
para comparação, o Brasil 
tem 5.570 cidades.  

 
A repressão, entretanto, nunca acabou. Se-

gundo a Associação Brasileira de Emissoras de 
Rádio e Televisão (Abert), no ano passado a Jus-
tiça Federal fechou duas rádios comunitárias que 
operavam nas cidades catarinenses de Criciúma 
e Canelinha, proibindo-as de veicular propaganda 
comercial em suas programações. No mesmo ano, 
no sertão de Alagoas, a Justiça Federal acatou ação 
da Agência Nacional de Telecomunicações (Ana-
tel) e suspendeu as atividades da emissora da rá-
dio comunitária Jaciobá FM, (conhecida como “A 
Rádio do Sertão”) com sede em Pão de Açúcar. A 
emissora estava no ar desde 1996 e operava com 
uma potência de 931 watts. Mas o artigo 1º da Lei 
9.612, que regulamenta o alcance das rádios comu-
nitárias, dispõe que as emissoras só podem operar 
em baixa potência em, no máximo, 25 watts. Se-
gundo a Lei de Serviço de Radiodifusão Comunitá-
ria, de 1998, só é permitida a radiodifusão sonora, 
em frequência modulada, em baixa potência e altu-
ra do sistema irradiante não superior a 30 metros.  
A luta continua!

“Não se pode restringir o direito de 
expressão por vias e meios indiretos, tais 
como o abuso de controles oficiais ou par-
ticulares do papel da imprensa, de frequ-

ências radioelétricas ou de equipamentos e 
aparelhos usados na difusão de informação” 

Trecho do Pacto de San José

Dine Estela e Ismael Lopes Oliveira nos estúdios da rádio Novos Rumos

Arquivo Pessoal
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Queimados
Segredos sinistros na  
origem de 

Por Letícia Loureiro

Antigo distrito industrial de Nova Iguaçu, eman-
cipado na década de 1990, Queimados tem pelo me-
nos quatro versões para explicar o nome do município. 
E nenhuma delas é cor-de-rosa. A menos dramática 
reza que, em 29 de março de 1858, a família imperial 
cruzou a região na pri-
meira viagem de trem 
da Estrada de Ferro D. 
Pedro II para inaugurar 
o trecho inicial de 48 
quilômetros. No fim 
do passeio, ao avistar 
ao longe uma grande 
queimada em um la-
ranjal nos morros, Sua 
Majestade teria chama-
do o local de “Morro 
dos Queimados”.

A segunda versão 
diz que o nome é refe-
rente aos corpos de le-
prosos queimados, aos 
montes, mortos em 
um leprosário que ali 
existia, onde hoje fica 
a Estrada do Lazareto, 
uma das principais vias 
do município. Aque-
les que circulavam por 
aquela região costumavam dizer: “Vou pela estrada 
dos queimados”, o que acabou batizando a cidade.  
A terceira versão, por sua vez, afirma que o nome 
provém dos escravos fugidos das fazendas, que eram 
mortos e tinham seus corpos queimados pelos seus 
senhores. Mas é a quarta, a mais dolorosa, que costu-
ma ser mais aceita entre os pesquisadores.

Em 1855 o Governo Imperial firmou con-
trato com o engenheiro inglês Edward Price 
para construir o primeiro trecho de uma ferro-
via que, a partir do Rio de Janeiro, promoveria 
uma completa integração do território nacional 
sobre trilhos. Para realizar a empreitada, o bri-

tânico “importou” 
milhares de traba-
lhadores da China. 
Porém, vítima de 
Malária e de seguidas 
epidemias de cólera, 
a colônia chinesa foi 
completamente ar-
rasada em menos 
de um ano após sua 
chegada ao Brasil. 
Os trabalhadores ti-
veram seus corpos 
queimados, um cos-
tume chinês, ao lon-
go da via férrea, que 
deste modo também 
teria sido chamada 
pelos moradores lo-
cais de “estrada dos 
queimados”.

Q u e i m a d o s 
conta hoje com uma 
população de 151.335 

habitantes, conforme dados do IBGE de 2020, e 
ocupa uma área de 76.921 km2, integrando a Re-
gião Metropolitana do Rio de Janeiro. Atualmen-
te, o município faz divisa com as cidades de Nova 
Iguaçu, Seropédica e Japeri.Em 1992, a cidade ele-
geu como seu primeiro prefeito Jorge Cesar Pe-
reira da Cunha, mais conhecido como Dr. Jorge.

Pelo menos quatro histórias explicam a origem do nome do  
município, e todas elas são de arrepiar

O Salão Nobre da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Rio de Janeiro (ALERJ) foi ocupado em maio 
pela exposição de fotos “Liberdade Terapêutica”. 
Composta por 16 imagens impressas em painéis de 
tecido, a produção dos fotógrafos Marcelo Gonçal-
ves Moura Valle e Pâmela Perez retrata pessoas usuá-
rias da rede de saúde mental do Rio de Janeiro e tem 
como objetivo central incentivar o cuidado em liber-
dade e usar a arte como um norte para a construção 
de uma sociedade sem manicômios.

No dia 18 de maio, em uma ação da Frente Par-
lamentar em Defesa da Saúde Mental e da Luta Anti-
manicomial, da ALERJ, essas imagens foram expostas 
ao ar livre, na frente da sede do Palácio Tiradentes 
para celebrar o Dia Nacional da Luta Antimanicomial.

“Muito interessante ver essa exposição na 
ALERJ. É uma maneira de reforçarmos a importância 

Causa Nobre
Exposição de fotos no Salão Nobre do 

Palácio Tiradentes marca o Dia Nacional da Luta Antimanicomial

dessa luta antimanicomial”, disse Pâmela. As imagens 
ficaram expostas para os servidores da ALERJ até o 
dia o 31 de maio, mas a exposição pode ser visitada 
de forma virtual através do link:

retratosdasaudemental.46graus.com/
apresentacao/.

Foto: Thiago Lontra
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Por Jan Theophilo

Depois de tanto tempo de distanciamento so-
cial, a primeira impressão talvez soe menos impac-
tante. Mas imagine que em um belo dia do mundo 
AC (Antes da Covid), você recebesse um pedido da 
Prefeitura de sua cidade para, durante mais de um 
mês, não fazer obras, dirigir devagarinho e, se possí-
vel, fazer o mínimo barulho possível. Isso aconteceu 
pouco antes da pandemia, em uma das mais recentes 
e fantásticas experiências da aventura humana. Em ja-
neiro de 2019, a cidade de Cremona, na Itália, prati-
camente parou para que o som de um conjunto único 
de instrumentos musicais de quase 500 anos de idade 
fosse imortalizado graças à visão de um DJ e produtor 
de música eletrônica. A notícia logo correu o mundo.

Cremona foi endereço das oficinas de alguns 
dos melhores fabricantes de instrumentos do mun-
do ocidental, entre eles o famoso Antonio Stradivari,  
que entre os séculos 17 e 18 produziu alguns dos me-
lhores violinos e violoncelos jamais feitos. Um violino, 
viola ou violoncelo Stradivarius representa o auge da 
engenharia de som, e ninguém até hoje foi capaz de 
reproduzir os tons únicos gerados por eles.

A cidade italiana preserva alguns desses tesou-
ros em seu Museo del Violino, criado em 1883 após 
a doação para a municipalidade de vários instrumen-
tos musicais de grandes artesãos cremonenses pelos 
herdeiros do bem-sucedido luthier Enrico Ceruti. Em 
1920, o acervo foi enriquecido pela inestimável co-
leção do conde Ignazio Alessandro Cozio di Salabue 
(1755–1840), tido como o primeiro “connoisseur” e 
colecionador de violinos. Assim, uma vasta quantidade 
de ferramentas originais da família Stradivari, modelos 
de madeira, cartas, documentos e equipamentos arte-
sanais para a criação de instrumentos de corda passa-
ram a compor o conjunto de peças da instituição.

Mas, como se sabe, nada no universo perdura 
para sempre, tudo se transforma. Em uma entrevista 

ao jornal americano New York Times, Fausto Caccia-
tori, curador do Museo del Violino, contou que cada 
Stradivarius tem “uma personalidade própria”, mas 
seus sons mudariam inevitavelmente ou até mesmo 
se perderiam em algumas décadas. “Faz parte do ci-
clo de vida deles”, explicou ele. “Nós os preservamos 
e restauramos, mas depois que atingem uma certa 
idade, eles se tornam muito frágeis para serem toca-
dos e ‘vão dormir’, por assim dizer.”  Foi quando sur-
giu o DJ Leonardo Tedeschi, conhecido por trabalhos 
com os Chemical Brothers, com a ideia de digitalizar 
todos os tons possíveis de, inicialmente, quatro ins-
trumentos selecionados pelo museu.

O museu abraçou o ambicioso projeto de gra-
var digitalmente os sons dos instrumentos Stradi-
varius, assim como outros de Amati e Guarneri del 
Gesù, também dois famosos artesãos de Cremona.  
A ideia era começar em 2017. Mas o primeiro desa-
fio foi encontrar músicos de ponta que conhecessem 
profundamente os instrumentos.  Enquanto era feita 
a seleção dos maestros, a sala de concertos foi total-
mente reformada pela produtora de Leo Tedeschi, a 
Audiozone, para a melhor captação dos instrumen-
tos. Sobre o palco, foram colocados 32 microfones 
ultrassensíveis. Até que, durante a primeira passa-
gem de som, foi constatado um problema gravíssimo: 
como as ruas ao redor do auditório são feitas de pa-
ralelepípedos, o som do motor de um carro, ou até 
mesmo de uma mulher andando de salto alto, produz 
vibrações que ressoam no subsolo e reverberam nos 
microfones, o que tornaria a gravação poluída e inútil. 

Foi preciso pedir ajuda ao poder público. E em 
uma entrevista coletiva, o prefeito Gianluca Galim-
berti, implorou aos cidadãos de Cremona que evitas-
sem quaisquer sons repentinos e desnecessários. No 
dia 7 de janeiro de 2019, a polícia isolou as ruas do 
movimentado centro da cidade e o tráfego foi desvia-
do. A refrigeração e os elevadores do museu foram 

desligados. Todas as lâmpadas foram desaparafusadas 
para eliminar o mais leve zumbido. No segundo an-
dar, o curador Fausto Cacciatori calçou um par de 
luvas de veludo, tirou uma viola Amati 1615 de sua vi-
trine de vidro e, acompanhado por seguranças, levou 
o instrumento até o auditório, onde o aguardava o 
maestro holandês Wim Janssen, um dos maiores no-
mes mundiais no domínio deste instrumento. 

Ao longo de janeiro, ele e outros três maestros 
passaram oito horas por dia tocando uma viola Giro-
lamo Amati ‘Stauffer’ de 1615; um violoncelo Antonio 
Stradivari ‘Stauffer’ de 1710; um violino Antonio Stra-
divari ‘Vesuvius’ , de 1727; e um violino Guarneri del 
Gesù ‘Prince Doria’ de 1734. “Foi um desafio físico e 
mental para eles”, disse Leo Tedeschi em uma con-
versa com este “Caderno de Leitura”. Os maestros 
tiveram que tocar centenas de milhares de notas e 
transições individuais seis dias por semana, por cinco 
semanas, a cada dia trabalhando centenas de escalas 
e arpejos, usando diferentes técnicas com arcos ou 
dedilhando as cordas. O resultado é o “Stradivarius 
Sound Bank”, um banco de dados que armazena to-
dos os timbres possíveis que os quatro instrumentos 
selecionados entre a coleção do Museo del Violino 
puderam produzir. 

Leo Tedeschi conta que por pouco a pandemia 
não atrapalhou o andamento do projeto. “Tivemos 
muita sorte, pois fizemos uma última reunião presen-
cial com nosso parceiro de Hamburgo (a E-instrumen-
tos) em março de 2020. Quando eu e o engenheiro 
de som Mattia Bersani voltávamos da Alemanha para 
Milão estranhamos quando fomos checados se tínha-
mos febre”, lembra ele. “Quando cheguei em casa vi 
que um dos primeiros casos italianos havia acontecido 
a 20 quilômetros do nosso estúdio”.

O trabalho seguiu virtualmente e um softwa-
re específico para manipulação dos sons foi pro-
duzido pela empresa alemã E-Instruments. “Em 
junho do ano passado lançamos o primeiro violino 
e o quarteto completo em outubro”, conta Leo. 
O recurso é tão completo que permite definir a 
pressão sobre uma corda ou o ângulo a ser aplica-
do pelo arco. Os plug-ins já estão disponíveis para 
compra no site da Audizone a preços que variam 
de US$ 200 a US$ 400. Leo Tedeschi não esconde 
o orgulho em relação ao seu projeto. “No futuro, 
músicos serão capazes de gravar uma sonata com 
um Stradivarius que provavelmente não existirá ou 
poderá ser tocado novamente”. 

Violinos imortais

Reflexões

Um dos salões de exposição do Museo 
del Violino, em Cremona

Divulgação
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A Cuca pegou Tiradentes  
carioca

Série da Netflix que tem o folclore brasileiro como pano de fundo é renovada para mais uma temporada

Um boto-cor-de-rosa, de água doce, aparece 
morto nas areias de Copacabana. A partir daí, o que pa-
rece ser  mais um caso policial sem solução, se torna a 
porta de entrada para um mundo invisível e fantástico. 
Afinal, e se as lendas sobre as quais você sempre ou-
viu falar fossem reais? Além disso, e se elas estivessem 
entre nós, escondidas? O tema em si não é novo, está 
presente em inúmeras produções do cinema e da TV - 
como claramente em “Deuses Americanos”, série do 
Amazon Prime. Acrescente a essa reflexão um punhado 
dos personagens mais conhecidos do folclore brasileiro 
e temos “Cidade Invisível”, série brasileiríssima disponí-
vel na Netflix, que caminha para sua segunda temporada 
no serviço de streaming.

“Cidade Invisível” foi criada e coproduzida por Car-
los Saldanha, o animador e diretor carioca que se tornou 
mundialmente famoso ao criar a trilogia de animação “Era 
do Gelo”, “Robôs”, além de “Rio” e “Rio 2”.  A produção 
tem o folclore brasileiro como pano de fundo e o enredo 
é uma criação original de Saldanha inspirado em uma his-
tória desenvolvida por Carolina Munhoz e Raphael Drac-
con  - mesma dupla de roteiristas da série “O Escolhido”. 

Com sete episódios de apenas 30 minutos, a série 
estreou no dia cinco de fevereiro de 2021 e é daquelas 
que se maratona numa pegada só. A trama acompanha 
os esforços de um fiscal ambiental para descobrir os reais 

motivos da morte de sua mulher, que estranhamente pa-
recem estar ligados diretamente ao surgimento do boto 
cor-de-rosa em Copacabana. 

Apenas um mês depois da estreia a Netflix confir-
mou a produção de uma segunda temporada de “Cidade 
Invisível”. A celeridade confirma o sucesso do projeto. 
Afinal, a empresa costuma levar um bom tempo avalian-
do o futuro de suas séries. É um processo que geralmen-
te dura semanas, ou até meses, medindo a audiência de 
uma atração em diferentes países. Ou seja, uma série só 
é renovada se os números demonstrarem que os assi-
nantes assistiram ao produto. “Cidade Invisível” além de 
encantar os críticos, chegou a ficar na lista do Top 10 das 
atrações mais vistas da plataforma em mais de 40 países. 

O elenco é um dos pontos fortes da atração, 
com destaque para uma maravilhosa Alessandra Ne-
grini interpretando uma Cuca inesquecível, comple-
tamente diferente da versão com forma de jacaré 
popularizada por Monteiro Lobato. Mas tem também 
Fabio Lago - o  traficante Baiano de “Tropa de Elite” 
- como um heróico  Curupira;  Jimmy London (ex-
-vocalista da banda Matanza) como o Tutu, mais co-
nhecido como Bicho Papão; Jessica Córes como Iara, 
a “Mãe D’Água”; e Wesley Guimarães como o Saci 
Pererê. A segunda temporada da série tem previsão 
de lançamento para meados de 2022.

Por Eduardo Soares

Tiradentes era sem dúvidas um homem à fren-
te de seu tempo. Seu legado revolucionário e seus 
projetos de infraestrutura ajudam a contar parte da 
história do Rio de Janeiro. Além de mártir da Conju-
ração Mineira, Joaquim José da Silva Xavier fez muitas 
coisas: trabalhou como vendedor itinerante; serviu 
no exército como alferes; exerceu o trabalho de ti-
rar dentes; e, por último mas não menos importan-
te, tentou ser um homem de negócios. Durante sua 
vida, Joaquim teve muitos sonhos. Entre eles, se tor-
nar um homem rico. Para isso, planejou quatro pro-
jetos que estariam à frente dos seus negócios no Rio 
de Janeiro. Ele contava com um vasto conhecimen-
to da geografia da cidade, um certo entendimento 
de engenharia, e seus projetos incidem no geral em 
obras públicas que melhorariam a vida dos cariocas. 
 
O primeiro consistia a construção de moinhos de 
grãos, que seriam movidos pelas águas dos córregos 
de Laranjeiras e Catete e do rio Andaraí (conhecido 
como Maracanã). Um outro projeto, ainda mais inova-
dor, consistia na canalização de água potável de alguns 
desses rios, levando água para os chafarizes do centro 
da cidade, que eram uma grande fonte de acesso à 
água pelos cariocas. Tiradentes pensou também na 
construção de um conjunto de armazéns no porto do 
Valongo, para depósito de mercadorias. E por último 
teve uma grande ideia que foi o transporte de pessoas 
e produtos pela Baía de Guanabara por meio de barcas. 
 
Os chafarizes começaram a ser construídos na cidade 
do Rio de Janeiro em 1718 e o primeiro a ser inaugu-
rado foi o do Largo da Carioca em 1723. Tiradentes 
projetou a canalização dos rios, a partir da força da 
gravidade, através de aquedutos, para poder ven-

der água potável no chafariz da Carioca. Essa ideia 
batia de frente com muitos comerciantes influen-
tes, que buscavam o recurso nos subúrbios a partir 
de mão de obra escrava e carros de pipa. O trans-
porte pela Baía de Guanabara seria feito por peque-
nas barcas, que ligariam o porto de Niterói com o 
porto do Rio e também outros pontos na baía. Os 
armazéns no cais do Valongo seriam para armaze-
namento de produtos importados e para exporta-
ção de produtos, no geral produtos alimentícios.     
  
Mas Joaquim José já era figura conhecida na capital 
e tentava a todo momento mostrar os seus proje-
tos de infraestrutura. Seu posicionamento revolu-
cionário também já era conhecido das autoridades 
portuguesas e por isso tinha acumulado desafetos. 
Assim, seus, projetos foram totalmente ignorados. 
No geral suas ideias além de inovadoras para o pe-
ríodo, eram bastante úteis. A escassez de água na 
cidade do Rio era muito frequente e os chafarizes 
eram insuficientes para atender a população. 

O transporte era feito por cavalos, carros de 
bois ou mesmo a pé e o armazenamento de alimen-
tos também era um problema, que gerava surtos 
de fome na cidade. Pena que tenha sido boicotado, 
muito mais por razões ideológicas do que técnicas.

Conheça alguns dos projetos com os quais o Mártir da Independência tentou  
fazer fortuna como empreendedor no Rio de Janeiro

Eduardo Soares é estudante de História da UFRJ, e um dos monito-
res da Visita Guiada ao Palácio Tiradentes

Divulgação
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BENZEDEIRAS GUARDIÃS
Na cultura popular brasileira, o papel das rezadeiras é um  
amálgama de heranças indígenas, europeias e africanas

Por Nara Leite e Luísa Góes*

Na tradição popular, rezadeiras ou benzedeiras 
são as pessoas que assistem, rezam e benzem os en-
fermos, assim como resguardam uma cultura de me-
dicina ancestral. Aliando a fé ao que estava disponível 
na natureza, elas desenvolveram rituais, rezas e a bo-
tânica curativa com a finalidade de proteger e curar 
quem as procurava. Com folhas de pinhão roxo, ar-
ruda, trevo, aroeira e as rezas carregadas de fé, elas 

trabalham para dissipar as mazelas físicas e espirituais 
que podem ser contraídas por meio do quebranto 
ou mal olhado. Tais saberes atravessam gerações por 
meio da tradição oral e sincretizam credos ancestrais, 
associados ao catolicismo, conhecimento nativo e re-
ligiões de matriz africana.

Não há distinção de gênero ou idade para a 
realização do ofício, sendo praticado por homens e 
mulheres que possuam o “dom da cura”. Em muito 

dos casos, esse conhecimento é adquirido no próprio 
seio familiar e cuidadosamente repassado aos que 
abraçam essa vocação. Presentes em diversas regi-
ões do Brasil, a memória e o legado das benzedeiras 
também são difundidos na cultura popular. É possível 
encontrar uma vastidão de documentários, artigos e 
pesquisas sobre o tema, além de canções, registros 
fotográficos, pinturas, menções em obras literárias e 
até mesmo em... enredos de escola de samba. 

Em 2020 as rezadeiras foram homenageadas 
pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba Renascer 
de Jacarepaguá, com o samba enredo “Eu que te 
benzo, Deus que te cura”, de Cláudio Russo, Moacyr 
Luz e Diego Nicolau.  No ano de 2022, será a vez da 
Paulistana Camisa Verde e Branco prestar sua home-
nagem as rezadeiras com o samba enredo “Na fé do 

trevo, te benzo! Na fé do trevo, te curo”, de Leno 
Vidal e Renan Ribeiro. Ainda no território do Samba, 
o cantor Martinho da Vila, em seu disco de 1992, de-
dicou a faixa “Benzedeiras Guardiãs” - composta por 
ele em parceria com Rosinha de Valença - a falar so-
bre o ofício e sua importância. Já Djavan, faz menção 
a plantas que são usadas para benzeduras no início de 
sua música “Capim”.

No campo das artes visuais, a artista baiana DI 
LUA tem uma série de trabalhos sobre raízes e an-
cestralidade, e no que concerne ao tema, destaca-se 
o trabalho “Quebranto”, de 2019, realizado em gua-
che e acrílica sob papel. “Quebranto” versa sobre o 
cuidado e proteção encontrada nas rezas e sobre a 
presença delas no cotidiano e memória da artista do 
recôncavo baiano. Já na colagem do artista cearense 

Foto: Symone Munay



Legado - Cadernos de Leitura 20 21

Rob de Oliveira, encontra-se a referência ao processo 
de cura espiritual proporcionado pelas benzedeiras, que 
curam a alma dos males que padecem o corpo. “Prepa-
rar o corpo para a cura é preparar-se também para o 
ritual de deixar ir embora tudo aquilo que não nos serve 
e que pesa o corpo”, comenta o artista.

Os saberes e práticas das benzedeiras foram 
objetos de grande curiosidade e estima para os estu-
dos sociais e no Brasil. O interesse de antropólogos, 
sociólogos e historiadores sobre como essas tradi-
ções são passadas e de onde elas surgiram resultou 
em inúmeros estudos de investigação do tema. Em 
2012, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) realizou um projeto de mapea-
mento e registro das práticas de diversas benzedeiras 

em três municípios de Santa Catarina. Por se tratar 
de uma amálgama de heranças indígenas, europeias e 
africanas, a prática destas rezas oferece o retrato de 
um Brasil rico e miscigenado. Entender essas práticas 
como algo a ser preservado e reverenciado, sobres-
sai-se como um dever histórico de pertencimento. 

Construído como algo a ser lembrado - tanto 
por meio da memória afetiva quanto por um momen-
to de desesperança diante da enfermidade - a prática 
e o ofício da reza são bens culturais imateriais inesti-
máveis: um legado genuíno do encontro das diversi-
dades religiosas.

 
(Com colaboração de Joiane Ladislau e Márcia Ahouagi)

“Preparar o corpo 
para a cura é prepa-
rar-se também para 
o ritual de deixar ir 
embora tudo aquilo 
que não nos serve 

e que pesa  
o corpo”

GENTE NOSSA

Por Alexsander Max

“Desde garoto eu já fazia teatro na escola, eu ti-
nha essa tendência, falava sempre gesticulando e com 
muita expressão corporal”, conta o assessor da ALERJ 
Lauro Senna, que desde então acumulou larga experi-
ência da TV. Atuou no seriado “Carga Pesada” como 
Gualter, amigo dos personagens Pedro e Bino. Partici-
pou de várias produções da Rede Globo entre 1980 e 
2003 com pequenas participações em telenovelas como 
“Baila Comigo” e “Plumas e Paetês”, além de seriados 
como “Plantão de Polícia”, “Malu Mulher” e “Aplauso”. 
“Também cheguei a escrever no seriado “Bem-Ama-
do”, e um roteiro para “Caso Verdade” (1982-1986), 
dirigido por Milton Gonçalves”, conta.

Durante a Ditadura, Senna lembra que também 
sofreu com a censura tendo cenas cortadas de seu rotei-
ro para o “Caso Verdade”, que retratava o cotidiano de 
uma delegacia de polícia e dualidade entre a corrupção e 
o incorruptível. “Parti para São Paulo: lá escrevi a peça “A 
Cela” e, mesmo trabalhando num restaurante de minha 
propriedade, não abandonei o teatro. Trabalhava o dia in-
teiro e à noite atuava”. Anos depois, já de volta ao Rio de 
Janeiro, como assessor da Secretaria de Cultura do Estado, 
trabalhou num projeto que promovia a interação da capital 
para o interior de inúmeras peças teatrais e eventos. Com 

paixão declarada por Saquarema, onde seus filhos nasce-
ram, Lauro escolheu a cidade para morar e viver até os 
seus últimos dias. 

“Tenho um amor imenso por Saquarema. Na dé-
cada de 90 realizei um sonho: criei junto à prefeitura o 
Teatro Municipal Mario Lago, meu maior orgulho”.  Em 
20 anos na Alerj, trabalhou quase 16 deles  na asses-
soria do deputado Luiz Paulo (Cidadania). “Considero 
um dos melhores gestores da nossa atualidade. Sou seu 
assessor de plenário e sustento pelo seu trabalho admi-
ração e imenso respeito”, diz. Ele acrescenta que, como 
na arte, a política necessita de um ‘diretor’, que precisa 
da sensibilidade para ligar talentos a resultado. “Hoje, 
uma outra crise, a pandemia de Covid 19, traz outro 

Um ator no 
plenário

O assessor da ALERJ Lauro Senna conta suas  
histórias à frente das câmeras

Lauro nos bastidores da peça “O santo  
inquérito”, de Dias Gomes, ao lado do  
ator Luca Ribeiro

momento delicado, não só para a história da 
ALERJ, como do país em geral. O momento 
é ruim e nos obriga a nos resignar”, concluiu.

Alexsander Max é estudante de  
Comunicação Social e estagiário da  

Subdiretoria-Geral de Cultura da ALERJ

Foto: Symone Munay Fotos: Alex Max
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Por Jan Theophilo e Marília Thibau

Quem já circulou pela Europa constatou a faci-
lidade com que se consegue água em vários lugares 
das cidades - só em Roma, existem cerca de 2.500 
fontes. O Rio de Janeiro, apesar do calorão senega-
lês na maior parte do ano, não é tão pródigo assim. 
A Prefeitura administra hoje 106 chafarizes, porém 
menos de 10% deles estão em pleno funcionamento. 
Alguns, verdadeiras obras de arte, como o chafariz de 
Grandjean de Montigny, que deixou a Praça XI e hoje 
está no Alto da Boavista. As justificativas são várias, 
de questões orçamentárias à dificuldade de manu-
tenção diante do descaso e maus tratos por parte da 
população. Um problema que é muito mais cultural 
do que qualquer outro, afirma a arquiteta Vera Dias, 
há mais de 20 anos à frente de órgãos de proteção 
do patrimônio da cidade e criadora do blog “As histó-
rias dos monumentos do Rio de Janeiro”. “Costumo 
perguntar às pessoas: qual é o seu patrimônio? Elas 
respondem: eu tenho uma casa, um carro, um sítio. 
Daí eu retruco: e aquilo que você vê quando passa 
pela cidade, aquilo é de quem?”, indaga Vera: “a ideia 
de patrimônio é só o bem que está no seu nome. 
Mas você não imagina que o bem que está naquela 

esquina, aquele monumento, também é seu. Então 
ele se desvincula daquilo como não se fosse nada”. É 
o tal visível que ninguém vê.

Seja por bicas, fontes ou imponentes chafari-
zes, o acesso à água é um elemento determinante 
do desenvolvimento das cidades. Não há como o ser 
humano ocupar um espaço e desenvolver uma vida 
comunitária sem contar com água em abundância. 
No pantanoso Rio de Janeiro de outrora, as fontes de 
água potável tiveram papel fundamental. Na década 
de 1740 a Coroa Portuguesa construiu sua maior obra 
arquitetônica do Período Colonial, que veio a ser co-
nhecida popularmente como os “Arcos da Lapa”. As 
águas que vinham do Silvestre brotavam aos pés do 
Convento de Santo Antônio, no atual Largo da Cario-
ca, por meio de 16 bicas de bronze. Mais tarde, elas 
foram estendidas através da Rua do Cano (atual Sete 
de Setembro), até o Largo do Paço, atual Praça XV.

Lá, o vice-rei Dom Luís de Vasconcelos, enco-
mendou, ao Mestre Valentim, um dos maiores artis-
tas e arquitetos do Brasil Colonial, a construção de 
um chafariz para abastecer a população do Centro e 
os navios que atracavam no Porto do Rio. Foi o pri-

meiro da cidade a ter características artísticas e está 
desativado desde a década de 1980. Em 1783, Mestre 
Valentim ainda presentearia a cidade com outra pe-
quena joia: o chafariz do Lagarto, no fim da Rua Frei 
Caneca, próximo ao Sambódromo, hoje também em 
péssimo estado de conservação.

Já no fim do século XIX começa a fase dos chafa-
rizes monumentais, que não serviam necessariamente 
para o abastecimento, porém muito mais para o em-
belezamento da cidade. O maior exemplo deles é o 
chafariz comprado na Austria por Dom Pedro II em 
1884 para ser instalado na Praça XI e projetado pelo 
arquiteto francês Auguste Henri Grandjean de Mon-
tigny. Hoje, ele se encontra na Praça Afonso Viseu, no 
Alto da Boavista. No começo do século XX surgem os 
equipamentos altamente mecânicos, que impressiona-
vam pela potência do jorro das águas gerada por má-
quinas criadas pelo homem, como o chafariz da Praça 
Paris, único trecho executado do futurístico Plano Aga-
che para o desenvolvimento da então capital federal. 
No século XXI surgem os chafarizes para aliviar o ca-
lorão, como o do Parque Madureira.

Mas, afinal, por que na Europa os chafarizes 
jorram água e no Rio é uma secura só? “É que lá eles 
funcionam como rede natural, enquanto aqui a água 
é cobrada”, explica Vera Dias. O problema, segundo 
ela, teria começado em 1888, quando os termômetros 
da cidade bateram mais de 42 graus e houve grande 
escassez de água. Contratado pelo imperador, o então 
jovem engenheiro Paulo de Frontin realizou diversas 
obras de canalização que, se por um lado, rapidamente 
deram fim à escassez, por outro sacrificaram as águas 
que eram levadas aos chafarizes públicos, que desde 
então começaram a entrar em decadência.

“A evolução foi, primeiro, em função de ne-
cessidade de água. Depois de espaços mais bonitos 
e, hoje, pela questão ambiental. Isso mostra como o 
chafariz tem função em todos os seus momentos na 
evolução de uma cidade. São tão significativos que 
hoje as pessoas compram chafarizes pequenos, fon-
tes, para terem em suas casas”, conta Vera. Com o 
tempo, o custo de manutenção dos chafarizes foi gra-
dativamente aumentando. “Só de contas de água, te-
mos alguns pequenos que custam R$ 80 à Prefeitura, 
até outros maiores, verdadeiros patrimônios nacio-
nais, cujos custos chegam aos R$ 80 mil por mês”, diz 
Vera Dias. A conservação é outro problema funda-
mental. “É enxugar gelo. As pessoas largam objetos, 
lixo. Fora frutos de pequenos furtos como relógios, 
carteiras, celulares”, conta a arquiteta: “Isso fora uma 

bomba que queima porque sugou lixo, gastos com o 
pessoal que tem de limpar o que fica boiando na su-
perfície do espelho d’água, isso quando não temos de 
esvaziar um lago inteiro devido ao lixo acumulado”.

Outro agravante da situação dos chafarizes históri-
cos do Rio está na atribuição de responsabilidades. Antiga 
capital, convertida em cidade-estado e depois fundida a 
um novo ente federativo, o Rio vive situações que na defi-
nição de Vera “são um bololô só”.  É o caso do chafariz de 
Paulo Fernandes, que fica em frente a sede do Batalhão 
de Choque da PM. O Estado diz que a manutenção cabe 
à União, que, por sua vez, empurra o problema para a 
prefeitura. O resultado é que ele, há décadas, está em 
estado lamentável, caindo aos pedaços.

Mas o principal, para Vera Dias, não é a questão 
econômica, mas o fator cultural. “Quando você tem 
uma população com uma cultura que entende que pa-
trimônio dá dinheiro, o investimento, e o custo deixam 
de ser problema. O grande nó é fazer entender que cul-
tura traz dinheiro, valores, pertencimento, identidade, 
apegos”, diz ela. Vera cita como exemplo os edifícios 
erguidos na praia do Flamengo, Zona Sul do Rio. “Eles 
não precisam ser tombados. É a tal questão cultural. Os 
proprietários destes edifícios entendem que eles têm 
valor como são. Eles não querem modificar. Quando 
não se tem isso, vem a conversa: “pra que tombar?”

Mas nem tudo são más notícias. Nos últimos 
anos problemas como pichações deixaram de ser 
prioridade. “O grande dano, a população em geral 
não percebe. No miudinho é que você tem o proble-
ma”, diz ela referindo-se aos pequenos ladrões que 
levam pequenas partes de uma peça para revenda. 
“Alguns casos são mais complexos como o coreto do 
Campo de São Cristóvão, que tá faltando gradil, mas 
o problema mesmo são os pequenos roedores”, diz 
ela. Um exemplo gritante desses “roedores” não tem 
muito a ver com os chafarizes, mas não dão um bom 
retrato da cultura da cidade. Desde sua inauguração, 
em 2002, a Prefeitura precisou colocar nada menos 
que sete pares de óculos novos na estátua de Carlos 
Drummond de Andrade, no Posto 6, em Copacaba-
na. “Quando surgiu a pandemia eu percebi que tínha-
mos pela frente um grande drama. Porque nós não 
temos ideia de coletivo, só do individual. E quando 
você só tem a ideia a nível individual, você não tem 
acesso à cultura de nível coletivo. Você não dá valor à 
cultura. E enquanto nós tivermos a ideia do individual, 
do “eu tenho que vencer”, sem olhar para o coletivo, 
que é o princípio do qual toda cultura parte, a gente 
não vai vencer como sociedade”, afirma a arquiteta.

SOS Patrimônio histórico
Menos de 10% dos chafarizes do Rio de Janeiro não vertem mais água.  

E a culpa, cubra-se de vergonha, é basicamente nossa

Arqguia
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Reflexões

Seja através de grandes comemorações ou por 
manifestações políticas, o fato é que recentemente 
os arredores do monumento a Zumbi dos Palma-
res, na Praça XI, tomaram da Cinelândia o lugar de 
concentração das grandes mobilizações populares 
no Rio de Janeiro. E isso tem raízes bem profundas, 
garante a arquiteta Vera Dias que lançará ano que 
vem “Zumbi dos Palmares e o entorno da praça XI”, 
tese de pesquisa onde afirma que o local foi palco 
de violentas repressões a comunidades de imigrantes 
judeus e anarquistas encobertas pela história festiva 
do samba.

Nos muitos anos em que esteve à frente da 
conservação dos monumentos históricos do Rio, 

Vera se deparou com uma situação repetitiva: “O 
Zumbi, diferente dos outros monumentos, tinha data 
de pichação certa, seja no 13 de maio (Abolição) ou 
no 20 de novembro (Feriado de Zumbi). Só que co-
mecei a achar estranho que ali havia uma questão di-
ferente dos demais monumentos, que eram pichados 
aleatoriamente”, conta ela. A presença recorrente 
de suásticas nessas depredações chamou a atenção 
da pesquisadora. Ela passou a estudar a história da 
origem da praça, comumente associada à Pequena 
África ou histórias da Tia Ciata, cozinheira, mãe de 
santo e tida por muitos como uma das figuras mais 
influentes para o surgimento do samba carioca - “Pelo 
telefone”, o primeiro samba gravado, teria sido com-
posto por Donga em sua casa. 

Polêmica à vista
Estudo afirma que manifestações populares nas cercanias do monumento a Zumbi dos Palmares são 

mais antigas que muita gente poderia supor

“Só que fui fuçando mais e descobri que não 
era nada daquilo”, conta Vera. Segundo ela, no iní-
cio do século XX a Praça XI era uma região ampla-
mente ocupada por judeus e imigrantes, oriundos 
da Europa, que trouxeram na bagagem os primei-
ros manuais sindicalistas. Com isso, o bairro ad-
quiriu uma forte característica revolucionária para 
a época. O que, 
l o g i c a m e n t e , 
desagradava o 
poder vigente 
no país. “Foi 
para abafar 
essa história 
de um espaço 
revolucionário 
que Getúlio 
Vargas levou 
para lá, no co-
meço da déca-
da de 1930, a 
escola de sam-
ba, que é a ale-
gria do povo”, 
garante ela. 

Para Vera, 
sambas como 
“Praça Onze”, 
lançado por 
Herivelto Mar-
tins e Gran-
de Otelo em 
1941, (“Vão 
acabar com a 
Praça Onze / 
Não vai haver 
mais escola de 
samba, não vai 
/ Chora o tam-
borim / Chora 
o morro intei-
ro…”) e livros 
como “Tia Ciata e a Pequena África no Rio de 
Janeiro”, de Roberto Moura, colaboraram para a 
criação de um imaginário sobre a região um tanto 
diferente do que ela simbolizava de fato. “Mais 
tarde eu descobri que o Moura era cineasta de 
origem, e não historiador. E cineasta, você sabe, 
gosta de criar”, ironiza Vera.

“Descobri coisas incríveis levantando decre-
tos. Vilas operárias que existiam na Praça XI, e 

Imagem da Praça XI, ainda com o chafariz de Grandjean de Montigny, antes das obras da Avenida Presidente Vargas

tinham uma forte presença anarquista, foram 
demolidas e não tinham nada a ver com o tra-
çado da futura Avenida Presidente Vargas. Ou 
seja, Getúlio não fez um corte vertical para 
uma Avenida, ele foi objetivamente arreben-
tando onde podia haver focos de divergência 
de suas posições políticas”, diz Vera. 

“Não foi 
ali que se for-
maram as es-
colas, nem os 
primeiros blo-
cos ou ranchos. 
Isso acontecia 
na Gamboa e os 
desfiles eram na 
Rio Branco. Na 
Praça XI acon-
teciam os pro-
testos políticos 
de negros, bran-
cos, anarquistas. 
Todo mundo se 
juntava ali”. 

No fim da 
década de 1980 
o então vice-go-
vernador Darcy 
Ribeiro ergueu 
no local o Monu-
mento Nacional 
a Zumbi dos Pal-
mares, uma ho-
menagem cujo 
objetivo era for-
talecer a cons-
ciência negra. 
Os anarquistas 
sambaram. 

Mas Vera 
acredita que a partir de março do ano que 
vem os interessados na história do Rio de Ja-
neiro vão ter  muito assunto para debater ou-
tros significados sobre a Praça XI e do monu-
mento ali erguido. 

“Quando me falam que o Pereira Passos 
foi o prefeito que mais radicalmente mudou 
o Rio eu respondo: é porque você não sabe o 
que fez o Getúlio”, brinca.

Foto Arquivo MIS
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Reprodução

Por Luiz Marcelo Madalena e Sandro Cortes

Ah, o patriarcado... Quando se fala na Inde-
pendência do Brasil, desde os bancos escolares aos 
estudos mais robustos, duas figuras surgem como 
centrais nas narrativas do episódio. Um deles se-
ria o homem da ação, o grande “herói nacional”, 
e o outro o “cérebro” do processo, um intelectual 
e cientista, quase uma versão tupiniquim do norte-
-americano Benjamin Franklin. O primeiro, você já 

percebeu, é Dom Pedro de Orleans e Bragança, e o 
segundo, José Bonifácio de Andrada e Silva. Persona-
gens imensos em contradições, complexidades e que 
dispensam maiores apresentações. Mas existe um 
terceiro elemento essencial a essa trama, que, por 
diversas razões (talvez a principal entre elas o fato 
de ser mulher), não teve seu papel devidamente reco-
nhecido ao longo da história brasileira. Só que isso vem 
mudando. E os pesquisadores mais contemporâneos não 
duvidam que se não fosse a inteligência, sagacidade polí-

tica e capacidade de articulação de Leopoldina Carolina 
Josefa de Habsburgo-Lorena, nossa futura Imperatriz Le-
opoldina, o Brasil certamente não seria o país que conhe-
cemos hoje.

Leopoldina nasceu no palácio de Hofburg em Vie-
na, na Áustria, em 1797, em uma das mais antigas e lon-
gevas dinastias europeias: a Casa de Habsburgo-Lorena _ 
uma linhagem de 350 anos. Quando viajou para o Brasil 
em 1817, adotou o primeiro nome de Maria, um costu-
me entre as infantas portuguesas devido a devoção da fa-
mília real à Virgem. Filha do último Imperador do Sacro 
Império Romano Germânico, Francisco I da Áustria e da 
Princesa Maria Teresa das Duas Sicílias, a arquiduquesa 
Leopoldina teve uma educação privilegiada, comparada 
à educação dada as demais meninas de seu tempo, em 
uma corte que, como todas as outras, privilegiava sempre 
a preparação dos príncipes para os deveres do trono. 

As princesas eram praticamente uma moeda de tro-
ca política de luxo. Na maioria dos casos, elas eram “uti-
lizadas” em transações matrimoniais cujo objetivo era de 
fortalecer as alianças entre grandes casas reais europeias. 
E com Leopoldina, a princípio, não seria diferente. Mas aos 
10 anos ela ficou órfã e as coisas começaram a mudar. Sua 
madrasta, a nova Imperatriz Ludovica, abraçou com em-
penho sua formação. Mulher considerada à frente de seu 
tempo, Ludovica era uma rainha jovem e belíssima. Aman-
te das artes e musa do poeta Goethe, por exemplo. Ela 
despertou em Leopoldina o gosto pela poesia e a música 
de Haydn e Beethoven. Mas ainda haveria na formação da 
princesa fortíssima influência de outro personagem que la-
pidaria Leopoldina para ser a “nossa” Leopoldina.

Francisco I, pai de Leopoldina tinha a sorte de ter 
como assessor uma das maiores águias políticas do século 
XIX. O estadista Klemens Wenzel Nepomuk Lothar, um 
conde que pelos bons serviços prestados, foi promovido 
em 1813 a Príncipe de Metternich-Winneburg-Beilstein. 
Em uma Europa ainda assustada pela Revolução France-
sa que havia acontecido apenas oito anos antes (e ainda 
geraria um furacão chamado Napoleão Bonaparte, que 
varreu boa parte das famílias reais da época), Metterni-
ch percebeu que era fundamental a nobreza estar inte-
lectualmente apta a debater as novas ideias republicanas 
e constitucionais. Na visão dele, uma elite casamenteira 
culturalmente mais preparada e alinhada aos ideais do 
império valiam mais do que um exército.  Um ditado da 
realeza austríaca dizia:  Bella Gerant Alii, Tu felix Austria 
nube: “Deixe que os outros façam a guerra, tu, feliz Áus-
tria, casa-te”

E assim foi com Leopoldina, que teve uma forma-

ção rigorosíssima. Ela falava, escrevia e lia em alemão, 
francês, italiano, latim, grego e inglês. Além da formação 
em matemática, história, geografia, literatura e botânica, 
desenvolveu um interesse especial pela mineralogia, a 
ponto de pedir a seu pai para, se por acaso não viesse a 
casar, que pudesse trabalhar na Sala Real de Exposições 
de Mineralogia. Mas a princesa já estava prometida e com 
passagem marcada para o Brasil. Leopoldina era tão ávida 
por conhecimento que quando seu casamento foi firma-
do, fez questão de aprender português em apenas três 
meses (de outubro a dezembro de 1816) e logo come-
çou a trocar correspondências com diplomatas e cartó-
grafos portugueses em busca do máximo de informações 
sobre o Brasil.

O casamento com Dom Pedro fazia parte de um 
intrincado xadrez político. Dom João VI precisava estrei-
tar laços com as monarquias absolutistas que sobraram 
na Europa. E a Áustria, por sua vez, tinha interesse em 
um aliado transatlântico com um vasto domínio ultrama-
rino. Assim, no dia 17 de fevereiro de 1817, o marquês de 
Marialva, embaixador de Portugal em Paris, adentrou em 
Viena à frente de um cortejo de 41 carruagens puxadas 
por seis cavalos, cada uma acompanhada por criados ves-
tidos em ricas librés, para pedir a mão da princesa. Um 
baile para duas mil pessoas festejou o enlace. O impera-
dor e sua família foram servidos em baixelas de ouro.

Finalmente, após uma travessia de 84 dias em alto 
mar, Leopoldina chegou ao Brasil em 5 de novembro de 
1817, deparando-se com a magnífica natureza brasileira e 
chegando a fazer comparações entre a paisagem do Brasil 
com a da Suíça. Com ela, desembarcou no Rio a maior 
expedição científica que já visitara o país, composta por 
naturalistas, desenhistas e pintores, entre outros, nomes 
como o do paisagista Thomas Ender, os botânicos Johann 
Baptist Von Spix e Karl Phllip Von Martius, além do médi-
co e mineralogista Johann Baptist Emmanuel Pohl. 

Leopoldina escreveu à família sobre a empolgação 
da chegada, onde o príncipe a observou desembarcar, foi 
o último a cumprimentá-la, pegou sua mão e não largou 
mais. Era Dom Pedro sendo Dom Pedro. “Conduziu-
-me ao salão de jantar, puxou a cadeira, e, enquanto 
comíamos, piscou-me o olho e entrelaçou a perna 
dele na minha debaixo da mesa. Sua audácia foi além. 
Quando, fiz o meu discurso à mesa (...) Pedro sussur-
rou-me: “É pena que não tenhamos permissão para 
dançar senão amanhã”, escreveu Leopoldina. Mas 
seus sonhos não tiveram vida longa. Apesar de ser 
recebida de forma calorosa pela família real, não demo-
rou muito para que a imperatriz se sentisse sozinha no 
Rio de Janeiro. A Corte de Dom João era extremamen-

“Meu amigo, ela deveria ser ele”
A importância da Imperatriz Leopoldina na Independência do Brasil
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te conservadora, carola e carente de gente culta. E para 
complicar ainda mais, o que lhe sobrava em dotes morais, 
faltava em sex appeal. Leopoldina era uma lourona meio 
rechonchuda e desleixada com as roupas e o corpo. Uma 
sequência de seis partos cobrou seu preço e, aos 20 anos, 
a princesa de olhos muitos azuis e pele rosada já era uma 
matrona. E assim logo o serelepe Dom Pedro retomaria 
a vida boêmia dos tempos de solteiro.

“A discreta casca de Leopoldina envolve um núcleo 
valioso. Ela possui um discernimento claro e íntegro da 
situação do nosso país”, escreveu sobre ela o próprio José 
Bonifácio. Quando as Cortes de Lisboa exigiram o retor-
no do príncipe herdeiro a Portugal ela percebeu que o 
destino da monarquia brasileira dependia da permanência 
do seu marido no país e para alcançar este objetivo, uti-
lizou de todos os argumentos possíveis para convencer 
Dom Pedro. Leopoldina concluiu, antes do marido, que 
se as ordens de Lisboa, que exigiam o retorno do casal 
para Portugal, fossem cumpridas, o Brasil se esfacelaria 
em diversas colônias distintas, como ocorreu na América 
Espanhola. Naquele momento, as províncias do Norte e 
Nordeste sentiam-se desprestigiadas pela mudança do 
eixo econômico para a  capital, no Rio de Janeiro. Leopol-
dina chegou a apelar a uma gravidez, dizendo que não po-
deria dar à luz dentro de um navio, de modo que conse-
guiu que a viagem de regresso fosse retardada mais alguns 
dias, gerando uma sequência de episódios que culminou 
no Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822, data determinan-
te para a futura proclamação da Independência.

 Nos dias agitados que antecederam a Indepen-

dência, Dom Pedro foi obrigado a fazer diversas viagens 
para conter insurreições e manter a unidade do país. Na 
ausência dele, Leopoldina governava como regente inte-
rina. Enquanto Pedro estava em São Paulo, chegaram no-
tícias de que 7.200 homens do Exército português seriam 
enviados ao Brasil, para forçar o retorno do príncipe e da 
princesa a Portugal. Leopoldina convocou o Conselho de 
Estado no dia dois de setembro de 1822, que, sob sua 
regência, assinou o decreto que declarava o Brasil separa-
do de Portugal. Isso mesmo, trocando em miúdos, foi ela 
quem declarou a Independência e depois mandou avisar 
o marido. A sagacidade dos apontamentos políticos fei-
tos pela princesa na carta que seria entregue a Pedro em 
São Paulo comunicando a decisão (e que teriam gerado 
o famoso Grito do Ipiranga, em sete de Setembro) im-
pressionou o conselheiro Vasconcelos de Drumond que, 
ao comentar com José Bonifácio que as reflexões feitas 
por aquela jovem de 25 anos eram equivalentes a de um 
diplomata, ouviu deste uma maravilhosa resposta sobre a 
superioridade política de Leopoldina em relação a Pedro: 
“Meu amigo, ela deveria ser ele.”

Com o passar dos anos, os casos extraconjugais 
de D. Pedro I se somaram ao fato de que ele trancava a es-
posa em seu quarto todas as noites e retinha as quantias fi-
nanceiras às quais ela teria direito. Leopoldina sofreu grave 
depressão e morreu antes dos 30 anos, em 11 de dezem-
bro de 1826. Deixou herdeiros que seriam os futuros reis 
de Portugal e Brasil. Porém, sofreu, segundo suas cartas e 
relatos históricos, intensa violência psicológica por parte do 
marido. Em 1954 seus restos mortais foram transferidos 
para o Monumento do Ipiranga em São Paulo.

Pintura que retrata Leopoldina na reunião do Conselho de Estado onde assinou o decreto declarando o Brasil separado de Portugal

Por Fernando Ebert

“Juro pela minha honra, pelo meu sangue e pelo 
meu Deus proclamar a independência do Brasil! Inde-
pendência ou morte!” Quem disse essas frases? Fácil 
resposta? Nem tanto. A princípio, pelo que consta em 
toda nossa educação de história brasileira, teria sido 
Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos 
Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga 
Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon ou, 
para os mais íntimos, Dom Pedro I. Mas para o pesso-
al um pouco mais vivido, grupo no qual me enquadro, 
não há dúvida: se a cena às margens do rio Ipiranga de 
fato aconteceu, quem deu o grito foi, nosso recente-
mente saudoso,  Tarcísio Meira. 

Afinal para quem viveu a infância na década de 
70 a história do famoso berro remete diretamente ao 
filme “Independência ou Morte”, de Carlos Coimbra, 
com  produção da Cinedistri, em 1972. A obra foi 
realizada para comemorar os 150 anos da indepen-
dência do Brasil e retrata, de forma romanceada, a 
vida do nosso Príncipe Regente, de sua infância até 
seu retorno à Portugal, propiciado pela crise política 
causada por seu romance extraconjugal com a Mar-
quesa de Santos.

Tarcísio e Glória já eram casados na vida real e 
com grande sucesso na televisão brasileira, fato este 
que trazia à dinâmica certos ares de normalidade, 
mesmo retratando a infidelidade matrimonial do im-
perador. Durante seus 148 minutos, com roteiro de 
Abílio Pereira de Almeida, Carlos Coimbra, Dionísio 
de Azevedo, Ancelmo Duarte e Lauro César Muniz, 
além da música de Chico Moraes e Wilson Viana, o 
filme acerta na narrativa. No fim, o produto é denso.

O figurino é inquestionável. Uma fotografia e 
direção de arte competentes culminam em um tra-
balho esteticamente muito agradável. As locações 
são um ponto fora da curva no filme. Lá está o nosso 
Museu Nacional, lindo, lindo e longe de qualquer in-
cêndio. A conjuntura e o momento onde a produção 
do filme foi idealizada, reflete uma tentativa de apro-
ximação entre Cinema e Estado. 

O governo queria agradar o movimento do ci-
nema nacional e fortalecer a recém criada Embrafil-
mes trazendo temas mais nacionalistas aos roteiros. 
Por esse motivo, o filme recebeu várias críticas, por 
ser uma obra associada à propaganda militar, com o 
intuito de promoção de sua imagem. Pelo lado do go-
verno, não houve qualquer constrangimento em usar 
o filme em sua autopromoção. A Agência Nacional 
de Propaganda produziu um comercial em 1972, ano 
do filme, com a cena do grito assinada em áudio: “A 
Independência somos todos nós”.

 Agora vamos falar do elenco!

Além de Tarcísio (Dom Pedro) e Glória (Mar-
quesa de Santos), a turma que interpretou o filme é 
impagável. Lá está Manoel da Nóbrega como Dom 
João VI, Emiliano Queirós como um fofoqueiro Cha-
laça, e até Carlos Imperial como um taberneiro festei-
ro. Dionísio de Azevedo faz um José Bonifácio justo, 
sem esquecer a participação de Clovis Bornay, figura 
clássica e hors concours dos desfiles do carnaval ca-
rioca, entre outros.

Cena de 
cinema
Prestes a completar 50 anos, “Independência ou Morte” segue 
firme na liderança do ranking das melhores produções cinema-

tográficas sobre a História do Brasil
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Durante muitas cenas do filme, o rosto do impe-
rador é mostrado com uma angulação da câmera em 
contre-plongée, sendo assim, uma filmagem de baixo 
para cima, uma forma de engrandecer a figura de Dom 
Pedro e tratá-lo como um verdadeiro herói. Cabe aqui 
citar a competente fotografia de Rudolf Icsey.

O grande momento do filme, o grito do Ipiranga, 
traz uma baita direção de arte de Campello Neto, que 
também assina o figurino. A cena tenta aproximar - e 
consegue - a nossa famosa tela Independência ou Morte, 
realizada pelo pintor paraibano Pedro Américo de Figuei-
redo e Mello. Esta obra foi encomendada para decorar o 
Salão Nobre do Museu do Ipiranga. A pintura foi feita na 
cidade italiana de Florença e concluída no ano de 1888. 

Com pontuais diálogos e excelentes interpre-
tações, somos premiados com personagens muito in-
teressantes. O Chalaça é um típico fofoqueiro, “leva 
e traz” de informações e notícias bombásticas para a 
futura Marquesa de Santos. Seus atos propiciam, em 
muito, a crise política que acaba em enfraquecer o 
Imperador, mas a intepretação de Emiliano Queiros 
carrega o talento de nosso eterno “Dirceu Borbole-
ta” e trazem gotas de pimenta ao filme.

Em sua juventude, Pedro é contrariado por sua 

mãe a lhe exigir um casamento, fato esse que traria mais 
seriedade à coroa. Heloisa Helena nos arranca gargalha-
das com uma pitoresca Carlota Joaquina e seu fantástico 
sotaque em Portunhol. O José Bonifácio, sério e austero, 
de Dionísio Azevedo, funciona como praticamente um 
tutor do imperador e é elencado pelo roteiro como o 
grande mentor da independência brasileira, sem tirar o 
heroísmo do príncipe regente. E trava um conflito intenso 
com a marquesa de Santos, que explode em grande crise.

Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa 
de Santos de Glória Meneses, simplesmente arrebata 
o coração imperial, com muito charme. Dom João VI 
de Manoel da Nóbrega nos enche de saudades e vibra 
ao soltar sua mais famosa frase: “Ponha a coroa em tua 
cabeça antes que algum aventureiro lance mão dela”. 
Ao exigir que a filha do romance de Pedro e Domitila, 
Isabel Maria, vá morar e ser criada junto à família impe-
rial, a imperatriz Leopoldina cai doente. 

Por fim o filme teve um público de cerca de 3 mi-
lhões de espectadores, sendo o filme brasileiro mais assis-
tido de 1972. Ano que vem completará seu cinquentená-
rio. Merece com toda a justiça uma baita remasterização. 
Enquanto isso, aos mais jovens e curiosos, o filme está 
completinho no Youtube. É entretenimento de primeira.  
Preparem a pipoca e divirtam-se!

O Casal 20 da TV brasileira: Tarcísio Meira e Glória Menezes nos papéis de Dom Pedro e da Marquesa de Santos

Sede de cultura
Diretoria de Cultura prepara projeto para organizar exposições  

com o riquíssimo acervo do extinto BANERJ
Por Symone Munay

As cenas, que você certamente já viu alguma vez, 
são um clássico da nostalgia carioca e frequentemente 
compartilhadas em redes sociais. Em uma sequência 
de pouco mais de 10 minutos do filme “Roberto Car-
los em ritmo de aventura”, de 1972, o Rei sobrevoa de 
helicóptero um Rio de Janeiro ainda com poucos car-
ros nas ruas, ao som de “Namoradinha de um amigo 
meu” e “Canzione per te”. Durante o passeio, vê-se 
o Palácio Monroe em toda sua glória, o canteiro de 
obras do que viria ser o Shopping Rio Sul e, audácia 
das audácias, a aeronave atravessa o túnel Carlota Joa-
quina, passa pelo antigo estádio do Botafogo e retorna 
ao Centro, para pousar no heliporto de um arrojado 
edifício. Em seguida, assim como quem não quer nada, 
Roberto Carlos entra em seu carrão e um guindaste o 
desce até o nível da rua, tomada por dezenas de fãs. 
Quem reviu a sequência recentemente não deixou 
de reparar. O tal prédio, moderníssimo para a época, 
onde o Rei estacionou seu possante na cobertura, é 
nada mais, nada menos, que o Edifício Lúcio Costa, a 
nova sede da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, 
já apelidada como “Alerjão”.

O Lúcio Costa foi inaugurado em 1963 para 
ser a sede do antigo Banco do Estado da Guanaba-
ra (BEG) e, depois, do Banco do Estado do Rio de 

Janeiro (BANERJ). O projeto foi assinado pelo arqui-
teto Henrique Mindlin (1911-1971), responsável por 
dois empreendimentos que fazem parte da memória 
afetiva e arquitetônica dos cariocas: o Edifício Ave-
nida Central, na Avenida Rio Branco, número 156, e 
o prédio onde funcionou o histórico Jornal do Brasil, 
na Avenida Brasil 500. O nome foi um tributo ao ar-
quiteto e urbanista Lúcio Costa, que ficou conhecido 
por ter realizado o projeto urbanístico de Brasília, o 
Parque Eduardo Guinle, em Laranjeiras e o Plano Di-
retor da Barra da Tijuca, este último, totalmente des-
caracterizado nas décadas seguintes pela especulação 
imobiliária que tomou conta do bairro da Zona Oes-
te. Durante o governo de Marcello Alencar (1995-
1999), o prédio chegou a ser usado como centro ad-
ministrativo do Governo do Estado. 

Quando os deputados retornaram às atividades 
no final do recesso - todos já estavam, literalmente, 
de casa nova. A mudança para a nova sede foi cele-
brada pelos parlamentares na última sessão realizada 
no Plenário Barbosa Lima Sobrinho, no dia 1º de ju-
lho. “Votamos medidas importantes para o estado, 
como forma de marcar a mudança entre os prédios. 
O Palácio Tiradentes, que se tornou o palco do Par-
lamento fluminense, irá agora se transformar em um 

O quadríptico “Brasil em quatro fases” de Di Cavalcanti, previsto para ser exposto no Alerjão
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novo equipamento cultural, para que suas histórias 
sejam eternizadas”, disse o presidente da ALERJ, de-
putado André Ceciliano (PT).

Conhecido pelo estilo arquitetônico eclético e 
criado para representar os melhores anseios da jo-
vem República brasileira quando de sua inauguração, 
em 1926, o Palácio Tiradentes iniciará agora um novo 
ciclo. Começando por um processo de restauro e 
modernização que dará a ele as condições para cum-
prir mais uma missão política para o Estado do Rio 
de Janeiro. “A transformação do Palácio Tiradentes 
em um centro de cultura com função museológica vai 
possibilitar que a memória da política brasileira guar-
dada em sua trajetória seja compartilhada com a po-
pulação, que poderá conhecer melhor o espaço que, 
ao longo de sua história, se consolidou como a ‘Casa 
da Democracia’, afirma o subdiretor-geral de Cultura 
da ALERJ, Nelson Freitas. Com sua ocupação reduzi-
da, o plenário do Palácio Tiradentes será usado agora 
somente em eventos solenes e especiais da ALERJ, 

assim como a posse dos governadores do estado, 
por exemplo.

Notável representação da arquitetura moder-
nista dos anos 1960, o Lúcio Costa foi totalmente re-
adaptado para acomodar com conforto e segurança 
as atividades do legislativo – antes dividido em três 
endereços:o Palácio 23 de Julho, também conhecido 
como anexo da Rua Dom Manuel; o prédio da Rua 
da Alfândega, onde ficava o setor administrativo; e 
o Palácio Tiradentes, na Primeiro de Março. O Pa-
lácio 23 de Julho, que comportava os gabinetes dos 
deputados, será devolvido ao Governo do Estado. 
Uma ideia é sua demolição, para melhor aproveita-
mento da Praça XV, reurbanizada em 2016, após a 
derrubada da Perimetral. Porém existe o PL de nº 
4153/2018, em tramitação na ALERJ com a finalida-
de de considerá-lo Patrimônio Histórico e Cultural 
do Estado. Mas é possível também que seja ocupado 
pela Secretaria Estadual de Educação ou se torne o 
Hospital do Olho. Certo mesmo é que o prédio da 

Rua da Alfândega passará a ser ocupado pelo Fundo 
Único de Previdência Social do Estado do Rio de Ja-
neiro, o Rioprevidência.

As obras de restauração e modernização do 
prédio incluíram a transformação de vários andares 
do prédio, que passou a ter cinco Salas de Comis-
sões, dois auditórios, dez andares para os setores 
administrativos, e um moderno plenário.  O espaço 
contará também com gabinetes amplos para todos 
os parlamentares e servidores, além de uma galeria 
que deverá ser acessada diretamente da rua - facili-
tando o acesso da população à Casa de Leis. A refor-
ma aproveitou as janelas alemãs antirruído, o piso de 
granito preto, as paredes de mármore e o jacarandá 
que enfeita o hall dos elevadores e parte do espaço 
destinado ao plenário, instalado onde existia o antigo 
cofre do banco. O projeto atendeu a todas as normas 
de sustentabilidade, como a reutilização da água das 
chuvas, e instalação de elevadores inteligentes, geran-
do uma economia de energia de 40%. Além de coleta 
seletiva e do aproveitamento de luz solar, o edifício se 
adequa também às inovações referentes à construção 
civil, como os critérios de acessibilidade e segurança 
contra incêndios. “Muitos dos prédios públicos que 
funcionam hoje em dia não foram feitos pensando 
nesses padrões, como é o caso do Palácio Tiradentes, 
entre outras edificações”, destacou o diretor-geral da 
ALERJ, Wagner Victer. 

Mas além da economia de recursos e do ganho 
de agilidade com a instalação de todos os departa-
mentos da ALERJ em um só endereço, o novo prédio 
terá também uma função sócio-cultural. De acordo 
com o subdiretor-geral de Cultura, Nelson Freitas, 
está desenhado um acordo de cooperação técnica 
com a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado 
do Rio de Janeiro (Funarj) para que sejam organizadas 
também mostras com o acervo do antigo BANERJ, 
hoje abrigado no Museu do Ingá, em Niterói.  

A Coleção BANERJ possui quase 900 peças 
entre pinturas e gravuras (que representam mais 
de 50% do acervo), além de esculturas, murais e 
tapetes persas. Destacam-se litografias de Adolphe 
D’ Hastrel, Emil Bauch, pinturas de Anita Malfatti, 
Cícero Dias, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Bona-
dei, Caribé, Portinari, Guignard (como sua magistral 
pintura São Sebastião, de 1960), Volpi e um número 
expressivo de gravuras de Goeldi. O conjunto co-
meçou a ser reunido em 1965, no governo de Car-
los Lacerda, com a intenção de formar uma pinaco-
teca que representasse o Estado da Guanabara. A 
seleção foi feita a partir de investimentos em obras 
de grandes nomes da pintura moderna. Com o de-
correr dos anos, outras peças chegaram ao banco, 
como pagamento de dívidas. 

Di Cavalcanti está cotado para 
ser homenageado na primeira ex-
posição que será realizada na nova 
sede, com a instalação de quatro 
painéis que compõem a obra “Brasil 
em quatro fases”, de 1965.  O qua-
dríptico, em óleo sobre tela, apre-
senta alegorias da história do país em 
grandes quadros do período pré-ca-
bralino, passando pelos períodos co-
lonial e republicano (com a libertação 
dos escravos) até o Golpe de 1964. 
Ele poderá ser exposto no primei-
ro pavimento na entrada pela Rua 
da Ajuda. “Estamos apenas no início 
deste acordo de cooperação técnica 
com a Funarj para trabalharmos no-
vos projetos, que primam pelo reco-
nhecimento da identidade cultural do 

O edificio Lúcio Costa, inaugurado em 1963, para ser a sede do antigo Banco do Estado da Guanabara

Ao lado, cenas do longa “Roberto Carlos em 
ritmo de aventura”, de 1972, dirigido por 
Roberto Farias
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A MÚSICA BRASILEIRA QUE 
MAIS SE OUVE NO MUNDO

Segundo dados de levantamento do Spotify, funk superou o sertanejo e já emplacou músicas no Top 200 de 51 países

Ele nasceu indecente. Uma mistura de estilos 
populares entre os negros norte-americanos como o 
Jazz, o Blues, o Soul e o Rythm’n’Blues, que ganhou 
um nome com evidentes conotações sexuais em in-
glês: funk. Os mais puristas, entretanto, sustentam 
que a palavra “funk” ou “funky” era na verdade usada 
pelos músicos de jazz do fim dos anos 1950 como 
uma forma de pedir aos colegas de banda que pu-
sessem mais “força” ao ritmo. Seja lá como for, o es-
tilo evoluiu para descrever uma música com batida 
constante e melodia que permitisse a turma dançar 
como se não houvesse amanhã. E que aqui no Brasil, 
e em especial no Rio de Janeiro, encontrou campo 
fértil para crescer e se tornar, hoje, o gênero musical 
brasileiro mais ouvido no mundo.

O cantor americano James Brown dizia para 
quem quisesse ouvir que era ele o pai da criança. O 
“Inventor do funk”. Em 1965 ele lançou a mitológi-
ca “I feel good” e mudou a cena musical do plane-
ta. Mas foi somente dois anos depois que ele lançou 
“Cold Sweat”, muitas vezes citado como o primeiro 
funk gravado como tal. No turbulento 1968, Brown 
apresentou “Say It Loud, I’m Black and I’m Proud”, 
uma declaração do orgulho negro, que se tornou um 

dos hinos dos movimentos dos direitos civis dos anos 
60, mas, ao mesmo tempo, sofreu rigorosa censura 
de várias emissoras de rádio norte-americanas. Ele 
ainda encerrou a década com outro sucesso das pis-
tas, “Sex Machine”, e ainda com “Funcky Drummer”, 
uma das músicas mais sampleadas do mundo, presen-
te em 1719 canções (de “Fuck tha police” do N.W.A. 
ao tema das “Meninas Super-poderosas”). Morto em 
2006, além de ser uma das maiores estrelas do “show-
biz” mundial, James Brown foi um nome essencial para 
o soul e blues, e chegou a influenciar outros ritmos e 
grandes artistas, como notadamente Michael Jackson.

Na década seguinte o funk viveria imensas 
transformações. Novos estilos como o de George 
Clinton, com suas bandas Parliament, e, posterior-
mente, Funkadelic, apresentaram um funk mais pesa-
do, influenciado pela psicodelia. E, no mesmo ano de 
1975, enquanto o Earth, Wind & Fire, mostrou que o 
funk podia sim, ser limpinho e comercial, emplacando 
uma jóia chamada “That’s The Way Of The World” 
(um dos 200 álbuns mais importantes da história do 
pop), a turma casca-grossa do Bronx nova-iorquino 
era apresentada aos famosos Sound Systems dos ja-
maicanos de Kingston (uma espécie de carro de som), 

e criava os primeiros paredões. Ali, além dos bailes 
de funk, os DJs começaram a circular um microfone 
entre artistas que apresentassem repentes. Ritmo e 
poesia. E foi justamente no meio desse turbilhão mu-
sical de novos conceitos, influências, ideias e muitas 
mudanças, que o funk bateu nas praias brasileiras.

Em seu conhecido livro “O mundo funk ca-
rioca”, o antropólogo Hermano Vianna ressalta que 
o ritmo apresentou um desenvolvimento único em 
diferentes lugares do Brasil ao aportar por aqui. Na 
Bahia, por exemplo, ele subiu a ladeira do Curuzu, no 
bairro da Liberdade, periferia majoritariamente negra 
de Salvador, durante a formação do primeiro bloco 
afro, o Ilê Ayê _ em tradução livre Mundo Negro em 
yorubá. Ou, mais literalmente ainda, Casa 
deste Mundo. Originariamente a ideia 
do pessoal era batizar o bloco, 
que se concentraria em temas 
africanos e seria composto 
apenas por negros, com o 
nome de Poder Negro, 
tradução literal de “Bla-
ck Power”. Mais James 
Brown, impossível. No 
carnaval de 1975, para 
um público de menos 
de 100 pessoas, o Ilê 
fez ressoar pela primei-
ra vez os versos de “Que 
bloco é esse”: “Que Blo-
co é esse/Eu quero saber/É 
o mundo negro/Que viemos 
cantar para você”. 

No Rio os primeiros bailes foram 
no Canecão, no bairro carioca de Botafogo, an-
tes do espaço se tornar “o grande palco da MPB”. 
Eram os chamados “Bailes da Pesada”, que já reu-
niam milhares de pessoas e depois de expulsos das 
redondezas da Urca se espalharam pelos clubes 
dos subúrbios. Segundo Hermano Vianna, alguns 
seguidores deste baile começaram a organizar suas 
próprias equipes de som para animar pequenas 
festas. “Não se sabe qual foi a primeira equipe. As 
opiniões a esse respeito divergem muito, cada in-
formante querendo dizer que ele foi o primeiro”, 
descreve. No final dos anos 1970, a imprensa des-
cobriu o funk, e ele começa a se espalhar por todo 
o país. Era a popularização de um movimento que, 
até então, era produzido na periferia e para a peri-
feria. Só que muito mais estaria por vir.

Atualmente, o funk movimenta milhões na 
indústria da música. O principal canal do YouTube 
brasileiro (com mais de 64 milhões de inscritos e 30 
bilhões de visualizações), por exemplo, é o Canal 
Kondzilla, da Kondzilla Filmes, produtora de clipes 
que são, em sua maioria sobre... funk. Não coinci-
dência, o clipe brasileiro mais assistido na platafor-
ma de vídeos também é do mesmo canal. Com mais 
de 1,6 bilhão de visualizações, “Bum bum tam tam”, 
de MC Fioti, mistura a música erudita de “Partita de 
la menor”, de Johann Sebastian Bach, com a batida 
do funk. Em segundo lugar, está o MC Kevinho, com 
“Olha a Explosão”, que reúne cerca 1.1 bilhão de vi-
sualizações.

Em 2018, um levantamento do Spotify 
apontou o sucesso mundial do funk. 

Entre 2016 e 2018, o consumo 
de playlists de funk brasileiro 

aumentou 3.421% fora do 
Brasil. O crescimento glo-
bal – aí incluindo o Brasil 
– foi de 4.694% desde 
2016. Em 2019, outro 
levantamento indicou 
que o ritmo está entre 
as 200 músicas mais 
ouvidas em 51 países, 
com maior número de 

ouvintes nos Estados Uni-
dos, Portugal e Argentina. 

Desse modo, o funk desban-
cou o sertanejo como o gêne-

ro musical brasileiro mais ouvido 
hoje no exterior. Segura peão! Expli-

ca-se. Embora o sertanejo ocupe mais de 
um terço do Top 200 Nacional, ele chega a poucos 
países. Grandes estrelas por aqui, Wesley Safadão, 
Jorge & Mateus e Marília Mendonça, por exemplo, só 
emplacam hits em mercados menores como Portugal 
e Paraguai. Já a explosão do funk se entende por ou-
tros fatores.

Um dos mais significativos são as parcerias 
entre artistas brasileiros e músicos de outras nacio-
nalidades que estão levando o gênero mundo afora. 
Anitta é um dos maiores exemplos de como o funk 
conquistou o globo. Ela foi a primeira brasileira a 
conquistar o prêmio MTV EMA Worldwide Act La-
tin America, em 2017. Associações internacionais a 
nomes de peso no pop mundial são uma das marcas 
da funkeira, que já cantou com Maluma, Iggy Azalea, 
Diplo e Major Lazer. Com “Vai Malandra” ela chegou 

Divulgação
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ao Top 200 de 15 países, incluindo Suíça e Hungria, 
e com “Girl From Rio” entrou no TOP 25 das rá-
dios pop dos EUA pela primeira vez em sua carreira. 
Nesta lista, constam grandes hitmakers da atualidade 
como Dua Lipa e Justin Bieber. 

Mas nada disso se sustentaria se o funk, nas suas 
diferentes manifestações e estilos, não tivesse pro-
priedade. Mais do que apenas entretenimento, ele 
expõe questionamentos e agrupa pessoas de gosto 
comum em uma identidade capaz de torná-las visíveis 
dentro e fora de suas comunidades. Para a maioria dos 
jovens mais carentes do nosso estado, o baile está en-
tre as raras oportunidades de entretenimento.  Além 
de configurar a opção mais barata de lazer, ele pode 
até mesmo oferecer opções de trabalho e sustento. 
Afinal, é um espaço aberto, que permite a entrada 
no mercado da música de novos DJs, MCs, composi-
tores. Por tudo isso e muito mais, não se espante na 
próxima vez que ver a torcida de algum grande time 
estrangeiro cantando o refrão do “Rap das Armas” 
pelas arquibancadas mundo afora. É tudo nosso.

A legitimação do funk como movimento 
cultural no Brasil é recente.  Ela só foi reconhecida 
a partir de 2009, com a Lei Estadual 5543/09, de 
autoria dos deputados Marcelo Freixo e Wagner 
Montes, que alçou o funk a Movimento Cultural 
e Musical de caráter popular do Rio de Janeiro. 

LEI 543/09 - DEFINE O Funk COMO MO-
VIMENTO CULTURAL E MUSICAL DE CARÁ-
TER POPULAR

Art. 1º Fica definido que o funk é um movi-
mento cultural e musical de caráter popular. 

Parágrafo Único. Não se enquadram na 
regra prevista neste artigo conteúdos que façam 
apologia ao crime. 

Art. 2º Compete ao poder público assegu-
rar a esse movimento a realização de suas mani-
festações próprias, como festas, bailes, reuniões, 
sem quaisquer regras discriminatórias e nem di-
ferentes das que regem outras manifestações da 
mesma natureza. 

Art. 3º Os assuntos relativos ao funk deve-
rão, prioritariamente, ser tratados pelos órgãos 
do Estado relacionados à cultura.

Art. 4º Fica proibido qualquer tipo de dis-
criminação ou preconceito, seja de natureza 
social, racial, cultural ou administrativa contra o 
movimento funk ou seus integrantes. 

Art. 5º Os artistas do funk são agentes da 
cultura popular, e como tal, devem ter seus direi-
tos respeitados. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2009.

Agora é Lei

Reportagem de Alexander Max, Gabriela Figueiredo,  
Jan Theophilo e Leticia Loureiro

CONHEÇA AS PRINCIPAIS 
VERTENTES DO  

FUNK BRASILEIRO

Funk CARIOCA

É o “funk tradicional”, já que as primeiras melo-
dias desse gênero no Brasil vieram do Rio de Janeiro. 
A maioria dos funks mais tocados no Brasil integra 
esse subgênero. Vale lembrar que, apesar de ser de-
nominado “carioca”, ele não precisa, necessariamen-
te, ser produzido na região. Dentro do funk carioca 
também existe o 150bpm. Esse que, apesar de recen-
te, é bastante popular por quem ouve o gênero musi-
cal constantemente nas comunidades. A sigla “bpm” 
significa “batidas por minuto”. Ou seja, o 150bpm é 
mais rápido do que o comum – de 130bpm. Também 
é conhecido por “ritmo louco” ou, com o perdão da 
palavra, “putaria acelerada”.

Funk OSTENTAÇÃO (ou Funk Paulista)

Oriundo dos subúrbios de São Paulo, o subgê-
nero obteve mais espaço na mídia com a crescente 
dos “rolezinhos”, em 2013, e com o assassinato do 
MC Daleste, ocorrido durante uma apresentação do 
cantor no mesmo ano. O gênero foi criado como 
uma alternativa à lírica, abordada pela vertente cario-
ca, que cita essencialmente conteúdos relacionados 
com a criminalidade e uma vida de sofrimento. Suas 
letras falam sobre carros de luxo, joias e dinheiro. Ele, 
ao exaltar o consumismo desenfreado, sugere o de-
sejo da população periférica de “melhorar de vida”, 
saindo das favelas e adquirindo os produtos que lhes 
são mostrados nas propagandas e novelas.

Funk GOSPEL

Com a intenção de atrair o público jovem, o 
funk gospel leva mensagens que transmitem paz e 
falam de como Deus pode transformar a vida das 
pessoas. A canção “Chuta Que É Laço”, de Adriano 

Gospel, é um grande hit do gênero, responsável 
por misturar as batidas conhecidas do funk com o 
louvor a Deus.

Funk CONSCIENTE

Este subgênero muitas vezes é comparado ao 
rap, já que o objetivo desta categoria é denunciar os 
problemas sociais e, principalmente, o descaso com 
os moradores de favelas. Contudo, ele não está tão 
em alta. O funk carioca e o funk pop estão cada vez 
mais populares e, por consequência, o espaço para 
outras produções acaba sendo menor.

Funk POP

O funk pop costuma ser o destino dos artistas 
que desejam conquistar espaço nacional e internacio-
nal na música. Essa vertente traz canções mais po-
pulares, com letras mais suaves quando comparadas 
com o funk no geral e batidas semelhantes ao pop. 
Muitos dos cantores do funk carioca e do funk osten-
tação migraram para esse subgênero, deixando até 
de usar a nomenclatura “MC”, como foi o caso de 
Anitta e Ludmilla (antiga MC Beyoncé).

PROIBIDÃO

O funk proibidão, dentre todos os citados, 
é o mais cercado de polêmicas, especialmente 
por causa de suas letras, que falam, principal-
mente, da vida no crime. Porém, a categoria 
também faz uso de palavrões, fala de sexo de 
forma explícita e sobre drogas. Apesar das letras 
falarem sobre todos esses temas, músicos como 
MV Bill afirmam que o Proibidão não necessaria-
mente faz apologia à criminalidade, mas apenas 
retrata a realidade violenta das favelas.

James Brown e Parliament são coisas do passado. Ao longo de sua história, o funk brasileiro recebeu 
diferentes influências e  diversificou seus estilos
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A MÁQUINA QUE  
MUDOU TUDO

Em meados dos anos de 1980, Fernando Luís 
Mattos da Matta foi o primeiro DJ a misturar as bati-
das de uma bateria eletrônica renegada pelos músicos 
por sua baixa qualidade chamada Roland TR-808 aos 
sons do Hip Hop que vinha de Miami (EUA), crian-
do o que ficou conhecido no mundo inteiro como 
o “Funk Carioca”. Aos 58 anos, o DJ Marlboro hoje 
tem se apresentado pela Europa e Estados Unidos e 
aproveitou um intervalo no rolê para conceder a este 
“Caderno de Leitura” um depoimento de 29 áudios 
no whatsapp contando como surgiu o gênero musical 
brasileiro mais ouvido hoje no mundo. Além da en-
trevista a seguir, você pode conferir a íntegra das con-
versas com Marlboro no site do Palácio Tiradentes. 

Como surgiu o Funk Carioca?

Tudo começou com os bailes que nasceram do 

chamado “O mundo funk carioca”, lançado em 1988.

Mas qual foi a sua participação pioneira na 
história do funk?

Quando a gente ia aos bailes, eu comentava 
com o Hermano: “Cara, não entendo, por que eu 
toco para 10, 15 mil pessoas num final de semana e 
uma boate na Zona Sul com 200 pessoas, tem a tele-
visão que fala, tem programa na rádio, jornais falan-
do daquela boate”. Ele ria, porque no fundo eu era 
ingênuo e não enxergava mesmo ainda a questão do 
preconceito. Foi aí que ele me deu de presente uma 
bateria eletrônica Roland TR 808. Raaapaaaaaaz, na 
hora que ele me deu aquela parada acendeu um “Eu-
reka”!! “Putz”, pensei, “já sei como é que eu vou fa-
zer meu movimento ter visibilidade, já que eu mesmo 
não consigo”. Daí eu fui e comecei a fazer pesquisa, 

comecei a tentar criar em português. De cara lancei 
dois grupos: o “Africa Batata”, que era uma alusão ao 
“Afrika Bambaataa”, e o “Funk Firmeza”. Às vezes 
passava dias sem dormir, porque eu já tinha progra-
ma na rádio, mas eu não tocava as músicas. O pessoal 
dos grupos reclamava: “Pô, toca lá, a gente se sacrifi-
ca fazendo as músicas e você não toca?!” E eu falava: 
“Cara, é porque está muito ruim. O que a gente está 
fazendo é ruim demais”, entendeu?

Ruim demais como?

Porque era muito igual ao que nego fazia lá fora. 
Eu sabia que eu tinha que descobrir um caminho dife-
rente. Porque cópia do que se fazia lá fora, São Paulo 
já fazia. Eu queria criar uma coisa inédita, uma coi-
sa que fosse diferente, que tivesse brasilidade. E isso 
veio com a 808. Quando o Hermano me deu aque-

“Baile da Pesada”, organizado pelo Big Boy, o princi-
pal DJ da década de 1970, no Canecão. Ele tocava Be-
atles e James Brown, os dois estilos de música, rock 
e soul, juntos. Quando o Baile da Pesada foi expulso 
do Canecão, ele começou a rodar pelo subúrbio. E 
nessa de rodar pelo subúrbio ele foi inspirando outras 
equipes de som. Só que cada uma seguia um estilo di-
ferente. Eram os “bailes black” ou os “bailes cocota”. 
Os “bailes black” eram os que tocavam soul e os “co-
cotas” tocavam puramente rock. De 1977 a 1980 eu 
tocava em festinhas amadoras chamadas hi-fi. Só nos 
anos 80 eu me profissionalizei e cheguei a ter um pri-
meiro programa na Rádio Tropical. Em 1986, o antro-
pólogo Hermano Vianna (irmão do “paralama” Her-
bert), me procurou na rádio querendo ir aos bailes 
porque ele não tinha conhecimento de como podia 
circular nesses bailes. Era uma pesquisa para a tese 
de mestrado dele, que depois virou um livro famoso 
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le presente, o professor Gilberto Velho, orientador 
da tese de mestrado dele, não gostou. Falou pra ele: 
“Você não podia ter dado essa bateria para o Marlbo-
ro. Você acabou de dar um rifle para um chefe indí-
gena”. Um pesquisador não pode interferir, ele tem 
só que observar, anotar e repassar aquilo que está 
acontecendo, né? Então, ao dar o rifle para o chefe 
indígena, ele interferiu na história. Se você pegar o 
meu “Funk Brasil 1”, o primeiro disco de funk em 
português, de 1989, você vai ler na contracapa uma 
menção sobre essa passagem. Aquilo era um pressá-
gio do que iria acontecer, entendeu?

Na verdade, não.

Lembra dos “bai-
les black” e dos “bailes 
cocota”?  Os bailes de 
soul tinham um envolvi-
mento ideológico maior 
do que o do rock. Rock 
era modismo, enten-
deu? Era o que tocava 
nas paradas internacio-
nais. Isso porque era um 
pessoal de classe média 
branca que fazia os bai-
les de rock. Esses bailes 
foram dominados pela 
“disco music” no segun-
do tempo da década de 
1970. A “disco music” 
veio com uma força tão 
grande que o pessoal do 
soul começou a querer 
gravar “disco”. Só que 
não ficou um som tão 
“disco”, ficou meio “disco funk”. E na medida que 
a “onda disco” varreu, tanto os bailes “black” como 
os bailes “cocota” viraram bailes “disco”, ou melhor, 
“disco funk”. E aí veio o Miami Bass, o Eletro Bass, 
músicas com a batida mais grave do 808.

A inclusão dessa bateria então foi a grande 
responsável pelas mudanças na música que vocês 
faziam na época?

A história da 808 é curiosa porque ela foi rejei-
tada pelos músicos e só ficou dois anos no mercado 
porque produzia sons diferentes umas das outras. 
Quando o preço dela desabou, essa bateria foi parar 
no gueto. No gueto ela faz um novo som e esse som 
vira o “Miami Bass”, que acaba dominando o merca-

do de bailes do Rio de Janeiro com o nome de Hip 
Hop. Quando aquele Hip Hop atravessou o Atlânti-
co, ganhou na Europa esse nome “Miami Bass”. Mas, 
aqui no Brasil, não tinha como a gente assumir “Mia-
mi Bass” como o nome do funk. A gente já chamava 
aquela música de funk, era uma herança nossa, era 
uma coisa que vinha lá de trás e que a gente sempre 
vinha chamando de funk, entendeu?

Como você vê o sucesso mundial do funk hoje?

Eu não imaginei que o funk fosse chegar aonde 
chegou comigo vivo. Quer dizer, eu sabia que ele ia con-

seguir tudo isso, que ele 
ia ter reconhecimento 
internacional, eu só não 
sabia que estaria vivo 
para ver acontecer, né? 
Por outro lado, o mo-
mento do funk hoje, é 
um momento ruim. Ele 
diminuiu o alcance dimi-
nuindo suas possibilida-
des de proliferação. É 
como uma gota que cai 
em uma bacia e faz uma 
onda que vai chegar 
na borda. Demora um 
pouco para chegar na 
borda, mas vai chegar. 
O funk que faz sucesso 
hoje no mundo inteiro, 
reconhecidamente, é o 
funk que a gente fez na 
década de 1990. Que 
a gente plantou e que 
alcançou um público 

absurdamente grande. Mas que hoje está limitando esse 
público e o resultado vai demorar um pouco a acontecer, 
como na onda, entendeu? Vão aparecer outros estilos, 
outras músicas que não só esse funk, e esse funk vai virar 
apenas um nicho. Por quê? Por conta justamente das mú-
sicas pornográficas, de palavrão e tal. Quando essa onda 
chegar nas bordas da bacia, a gente vai ter um certo pre-
juízo e vai ter que começar tudo de novo. Você limita um 
monte de coisas quando tem uma vertente dominando. 
E hoje você tem várias outras vertentes, suprimidas, opri-
midas por aquela que faz sucesso. Isso é ruim cara! É mui-
to ruim, as pessoas têm que ter a mente aberta, têm que 
entender que um estilo é sucesso, mas ele tem que dar 
voz a todos os outros estilos do funk. É isso que mantém 
o funk grande, é isso que mantem ele latente, e é isso que 
mantem ele do tamanho que ele merece ser, entendeu?

DJ Marlboro: pioneiro do funk brasileiro

Teve muita gente que torceu o nariz para a mistura que Anitta fez de “Garota de Ipanema” com o Piscinão de Ramos. Questão 
de gosto. O fato é que a menina de Honório Gurgel não é a primeira estrela brasileira apedrejada por tentar adaptar ao paladar 

americano o som que é feito nos barracos da cidade. A musa das musas Carmen Miranda sofreu críticas pesadas  
quando participou de produções do cinema norte-americano no século passado. Ela voltou ao Brasil em julho de 1940 para passar 

três meses por aqui. Foi recebida no Cassino da Urca com frieza, como se tivesse se afastado de suas origens. A decepção a 
levaria a decidir nunca mais se apresentar em palcos brasileiros. Mas ela gravou uma resposta que acabou se tornando um marco 

da música brasileira chamada “Disseram que eu voltei americanizada”, de Vicente Paiva e Luiz Peixoto.

E dos barangandãs já nem existe mais nenhum

Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno?
Eu posso lá ficar americanizada?
Eu que nasci com o samba e vivo no sereno
Topando a noite inteira a velha batucada

Nas rodas de malandro minhas preferidas
Eu digo mesmo eu te amo, e nunca I love you
Enquanto houver Brasil
Na hora das comidas
Eu sou do camarão ensopadinho com chuchu!”

“E disseram que eu voltei americanizada
Com o burro do dinheiro
Que estou muito rica
Que não suporto mais o breque  
do pandeiro
E fico arrepiada ouvindo uma cuíca

Disseram que com as mãos
Estou preocupada
E corre por aí
Que eu sei certo zum-zum
Que já não tenho molho, ritmo nem nada

Disseram que eu voltei americanizada

Reprodução
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 Dando continuidade à programação do projeto Caminhos do Brasil-Memória, 
respeitando os protocolos sanitários para evitar o contágio de visitantes e fun-
cionários dos equipamentos culturais pelo Covid 19, alguns dos equipamentos cul-
turais optaram por oferecer ao público diversas atividades virtuais.

  É o caso da visitação ao Palácio Tiradentes disponível, temporariamente, 
no “Tour Virtual” pelo site

http://palaciotiradentes.rj.gov.br/tour-virtual/ 

Lá o visitante poderá explorar o palácio através das fotografias em 360 graus 
e conhecer a beleza da edificação “passeando” pelas escadarias do hall de entrada, 
salão nobre, galerias, plenário, entre outras dependências.

Também fechado ao público, em parceria com a plataforma Google Arts&Culture, 
o Museu Histórico Nacional (MHN) apresenta exposições virtuais, como a que traz 
“Caricaturas de Nair de Teffé”, conhecida como Rian, com políticos e celebridades 
do século 20;  “Desenhos e aquarelas” do pintor Reis Carvalho, produzidos durante 
expedição ao sertão brasileiro no século 19 e fotografias de Christiano Júnior,re-
tratando escravos africanos no Rio.Visite:

https://artsandculture.google.com/partner/museu-historico-nacional/
Tel: (21) 3299 0324.
 
 Através do projeto 365+ o Museu da Imagem e do Som (MIS) criou um novo me-

canismo de interação com o público. Para isso está ouvindo os relatos de como a 
pandemia impactou a vida das pessoas.  Os depoimentos devem ter até 10 minutos, 
feitos no celular na posição horizontal e enviados pelo WhatsApp da Rádio MIS 
(21) 96967-3570 ou através do email 365mais@mis.rj.gov.br.Tel. (21) 2333 2144.

 
 O acervo do Museu Naval com canhões resgatados de navios naufragados, fi-

guras de proa e medalhas está aberto de quarta a domingo, das 13 às 17h. 
A exposição “O Poder Naval na Formação do Brasil”, ocupa sete salas do an-

dar térreo e destaca a importância do Poder Naval na história do país. Inau-
gurada este ano, a nova exposição permanente, “Ilha Fiscal, um neogótico em 
terras tropicais”, ganhou a web por meio do projeto “Uma Tarde no Museu”.  

Acesse https://www.marinha.mil.br/dphdm/projeto-uma-tarde-no-museu-ilha-fiscal.
Tel: (21) 2532 5992.
 
A artista plástica Tete Dias Leite apresenta a exposição “Vestígios”, nova 

individual com curadoria de Patricia Toscano, aberta ao público, de terça-feira 
a sábado, das 12h às 19h, no Centro Cultural Correios. Nessa mostra a artista 
apresenta um corpo de trabalho criado em seu ateliê no Rio de Janeiro durante o 
período pandêmico de 2019 a 2021.

Tel: (21) 2253-1580.
 
O Paço Imperial está aberto, com as exposições individuais dos artistas Vic-

tor Arruda e Arthur Scovino, além da permanente “História do Paço Imperial” que 
poderão ser visitadas de terça a sábado, das 12 às 17h. Ocupando parte do primeiro 
andar, Victor Arruda está com a mostra “Temporal”; “Lágrimas de Nossa Senhora”, 
de Scovino. No segundo andar, as individuais de João Paulo Racy e Daniele Caval-
cante (fotografia) e no térreo, Adolfo Montejo Navas apresenta as mostras “Menu” 
e “Poéticas Femininas na Periferia”.

Tel: (21) 2215 5162.
 
O Museu da Justiça disponibiliza em seu portal uma galeria virtu-

al com a exposição “Absurdos Insustentáveis - A Arte como Agente Transfor-
mador na Preservação do Meio Ambiente”, incluindo obras inéditas seleciona-
das pelo autor, Alexandre Pinhel. O artista usa métodos químicos, mecânicos 
e térmicos para misturar resíduos de diversas tecnologias de impressão 3D 
com resíduos tradicionais de plástico, vidro, madeira e metal. Para visitar  

acesse: http://ccmj.tjrj.jus.br/absurdos-insustentaveis\
Tel: 21 3133 3768
 
O Centro Cultural Banco do Brasil disponibiliza no site https://www.bb.com.

br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/cultura/ccbb#/ a agenda de suas atividades pre-
senciais e virtuais. O centro está aberto das 9h às18 h, exceto às terças-feiras. 
Entre as exposições pela web: “Mucha: O Legado da Art Nouveau ; “Los Carpinteros 
- Objeto Vital” e “Ivan Serpa: A Expressão do Concreto”.

Tel: (21) 3808 2020.
 
A Irmandade Santa Cruz dos Militares mantém a igreja aberta à visitação do 

público nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 13h. A sala de exposi-
ções do museu está temporariamente fechada. Uma exposição virtual pode ser vista 
pelo http://www.iscm.org.br/hist
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Nenhum avião cai apenas por um motivo. É 
sempre fruto de uma sequência de eventos e er-
ros. O esvaziamento do Centro é o fruto de uma 
tempestade perfeita: a conjunção de um momento 
negativo na economia, nacional e regional, assim 
como uma crise mundial promovida pela pande-
mia. A proposta de revitalização da prefeitura é 
inteligente, porém, penso, ainda não ser atrativa 
o suficiente para cumprir todos os objetivos por 
fatores diretamente ligados ao financiamento e po-
der de compra da população. Devo destacar que 
é uma iniciativa que busca soluções alternativas e 
pensa a cidade como um sistema único. Atitude al-
tamente elogiável ao Secretário de Planejamento 
Urbano. A Operação Interligada oferece um claro 
incentivo para o mercado, ao correlacionar inves-
timentos no Centro às possibilidades urbanísticas 
ainda não esgotadas na cidade. Devemos citar a 
Zona Sul como o ponto principal de atratividade. 
Em relação aos retrofit dos edifícios, existem duas 
tipologias básicas no Centro. Os edifícios com salas 
comerciais com aproximadamente 30 metros qua-
drados e banheiros individuais, são de conversão 
simples e direta devido à sua estrutura básica e seu 
acesso à ventilação e iluminação. São os edifícios 
mais antigos, até a década de 1950, principalmen-
te. Já os edifícios comerciais corporativos do tipo 
“open plan”, têm conversão muito mais complexa 
devido às suas características de estrutura interna 
e principalmente as fachadas envidraçadas. Apesar 
do desafio, o retrofit é possível e deverão surgir 
mais opções muito interessantes. É fato de que a 
cidade se encontra em uma situação única em re-
lação à natureza, por outro lado está longe de ex-
plorar devidamente sua vocação turística. Apenas 
para dar um exemplo, em 2014, época da Copa do 
Mundo, o país recebeu pouco mais de 1 milhão de 
turistas. Destes, quase 900 mil passaram pelo Rio. 
Neste mesmo ano, Londres foi visitada por 18.6 
milhões, ou seja, quase 20 vezes mais – no ano da 
Copa. Para não ser injusto, podemos comparar 
com outra cidade latino-americana – Lima (Peru) 
recebeu 5,1 milhões de visitantes. Em termos de 
turismo, não estamos fazendo nosso dever de casa 
e, literalmente, perdendo recursos. Sabemos que 

Reage, Centro

turismo e negócios andam juntos. A movimenta-
ção econômica deve ser o foco principal. A cida-
de deve anunciar que está aberta para negócios 
melhorando seu ambiente legislativo, comercial 
e, principalmente, a segurança do cidadão e do 
visitante. Negócios e turismo dependem de in-
fraestrutura e serviços. Podemos melhorar em 
ambos, apesar de termos uma excelente base. 
A urgência é para ontem. Já estamos atrasados. 
Pensamos que fossemos “maravilhosos” simples-
mente por sermos cariocas, porém não há su-
cesso sem trabalho e foco. Neste sentido, ações 
como o Reviver Centro são uma luz de esperan-
ça sobre as atitudes das lideranças da cidade.
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sustentabilidade da Escola de Economia da UFRJ e da 
Fundação Getúlio Vargas e coordenador da graduação 

de Arquitetura da Universidade Veiga de Almeida

Arquivo Pessoal

Foto: Thiago Lontra



Legado - Cadernos de Leitura 46


