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Chegou! 

 

Revista Iandê 

 NÚMERO 2 

Demorou, mas chegou. 

Finalmente temos o      

número 2 da Revista 

Iandê. Já passaram seis 

meses do primeiro       

número e estávamos  

ansiosos por colocar a 

nova edição nas mãos dos 

leitores. Como vocês já 

devem ter percebido, a 

r e v i s t a  s a i r á                

semestralmente, pois  

assim poderemos ter  

temas bem trabalhados e 

de maior interesse. Um 

exemplo disso é a        

entrevista com o jornalista 

e biógrafo Lira Neto, que 

visitou o CCBA no dia 12 

de maio e aceitou       

conversar conosco. A 

conversa foi super     

agradável e deixou a   

vontade de continuar o 

bate-papo por mais     

tempo. É só dar uma 

olhada na seção de     

entrevistas. 

Neste número, além das 

s e ç õ e s  a n t e r i o r e s ,        

incluímos uma coluna 

sobre literatura brasileira e 

outra  com    dicas        de  

lugares pouco conhecidos no 
Brasil. Pretendemos, com 
isso, trazer informações úteis 
que possam ajudá-los a  
compreender melhor a     
cultura e a língua do país. 

Outra novidade da Iandê é a 
inclusão de trabalhos      
acadêmicos que abordam 
questões da língua e que 
dificilmente são encontrados 
nos livros didáticos. Nesta 
edição o foco está no uso da 
palavra “lá”. Aproveite e 
utilize as informações para 
enriquecer o seu português. 

O cinema continua tendo o 
seu espaço. No texto da   
professora Cecília Romano, 
conhecemos a segunda parte 
da história do cinema      
brasileiro, abordando o   
Cinema Novo. Imperdível 
para cinéfilos.  

Aproveitando que acabamos 
de passar por junho, a     
professora Sílvia Simonetti 
falou um pouco sobre as 
festas juninas e, para      
complementar o assunto, 
incluímos uma receita de 
Bolo de Milho, uma delícia 
típica das Festas dos Santos 
do mês e o preferido das 
professoras do CCBA. A 
docente gaúcha também nos 
contou sobre os costumes da 
sua terra e escreveu um texto 
muito interessante sobre o 
“chimarrão”, como é       
chamado o “mate” no Brasil. 

O homenageado da edição 
foi o cantor, compositor e 
escritor Chico Buarque, que 
fez 71 anos em junho. A 
canção Paratodos foi escolhida 
para   representar  a obra  do 
artista,  já  que  sintetiza   sua        

idiomáticas, exemplos  da 
coluna “Na boca do   
povo”, as     combinações 
das palavras, sonoridades 
e sentidos, revelam um 
povo que brinca com o 
idioma com um humor 
bastante    próprio! 

Para terminar, temos as 
bases do concurso de 
redação da Rede Brasil 
com o tema deste ano: 
Machado de Assis.      
Tomara que novamente 
possamos contar com a 
participação dos alunos 
do CCBA, já que nas duas 
edições anteriores os  
ganhadores mundiais  
saíram do nosso Centro. 

Não podemos deixar de 
agradecer a todas as    
professoras e os          
funcionários que         
participaram  escrevendo, 
fazendo a revisão dos 
textos e dando ideias para 
que a Revista Iandê seja 
uma leitura agradável e 
enriquecedora. 

Como podem perceber, 
tem muita coisa para ler e 
curtir. Esperamos que 
gostem e aproveitamos 
para desejar excelentes 
férias a todos. Esperamos 
vê-los em agosto.  

engenhosidade e senso de 
humor do brasileiro na 
origem e as influências 
que os grandes mestres e 
colegas de profissão   
deixaram na sua vida  
pessoal e artística. Utilize 
o link do youtube para 
escutar e cantar junto 
com o Chico e o outro 
link para conhecer cada 
uma das personagens 
citadas pelo compositor, 
lá você encontrará um 
material preparado     
especialmente para nossos 
leitores. 

Neia Bouças, nossa    
bibliotecária, escreveu 
sobre o seu amor pela 
leitura, inclusive deixando 
um texto que aborda o 
tema, para que possamos 
nos contagiar com seu   
entusiasmo. 

A professora Walcyeliza 
Souza, mais uma vez nos 
encantou com um texto 
que nos deixa uma     
vontade enorme de    
conhecer a sua querida 
Região Norte. Sua        
habilidade para nos   
transportar à sua terra 
revela um amor profundo 
por Manaus. 

Se falamos de              
sensibilidade, não       
podemos deixar de citar a 
crônica da professora 
Nicole Montandon, que 
novamente nos emociona 
com seu olhar delicado 
para as coisas do        
cotidiano. É um         
verdadeiro prazer ler o 
seu texto.  Continuamos 
divulgando as expressões  



“A biografia é um gênero transgressivo” 

Lira Neto no CCBA 
O jornalista e biógrafo Lira Neto chegou ao CCBA feliz e muito disposto a 

conversar sobre o que hoje demonstra ser uma paixão: as biografias. Lira 

veio à Argentina para a 41a Feria del Libro de Buenos Aires para        

apresentar e divulgar o 3° volume da biografia do ex-presidente Getúlio 

Vargas e nos permitiu deleitar do seu entusiasmo com algumas            

personalidades da vida política, religiosa e cultural brasileiras retratadas 

por ele desde 2004. Além de Getúlio, estão na sua lista figuras tão       

díspares quanto o primeiro presidente do governo militar de 1964,     

Castello Branco, a cantora Maysa, o religioso Padre Cícero e o escritor 

romântico do século XIX, José de Alencar.  

Várias vezes premiado pelos seus livros, Lira Neto se diz um privilegiado por viver economicamente das suas 

biografias. Apesar de hoje o escritor dedicar mais tempo às biografías, ele ainda se vê como jornalista e afirma 

que na sua nova função  conseguiu juntar duas paixões: o jornalismo e a história e, ao mesmo tempo, livrar-se 

da pressão do tempo e do espaço das redações de jornais. 

Cheio de histórias interessantes, falou ao público do CCBA sobre os seus conterrâneos cearenses (Castello 

Branco, Padre Cícero e José de Alencar), mas principalmente do gaúcho Getúlio Vargas.   

Para explicar-nos um pouco do Padre Cícero, o escritor partiu das suas próprias vivências. Lira disse que apesar 

de agnóstico  passou a ter um grande respeito pelo religioso cearense que terminou expulso da igreja católica. 

Aprendeu a entender a fé do romeiro como uma atitude transgressora. Também nos relatou uma conversa 

divertida entre o ex-presidente Castello Branco, um marechal baixinho e atarracado, e a escritora Rachel de 

Queiroz, em que o primeiro comentava sobre o seu sucessor, Costa e Silva: o Brasil vai perder um presidente 

sem pescoço para ganhar um sem cabeça, provocando risos no auditório. 

Sobre Getúlio Vargas as histórias foram ainda mais numerosas. Falou sobre o fogoso romance com a esposa de 

um assessor, Aimée Sotto Mayor, que deixou o presidente profundamente deprimido. Abordou a relação com 

Juan Domingo Perón, com quem Getúlio nunca se encontrou pessoalmente devido às pressões dos jornais   

brasileiros da época, que afirmavam que o presidente argentino tinha um plano para invadir o Brasil. Falou 

também sobre as contradições de um presidente que viveu momentos marcantes do século XX, tais como o 

período entre guerras, a Crise de 29, a II Guerra Mundial e o pós-guerra. Nesse encontro, o jornalista            

conseguiu deixar algumas pistas para compreender o homem que chegou ao governo por um golpe militar, 

desarticulou um movimento comunista crescente, foi ditador, apaziguou a revolta que exigia uma nova      

constituição, estabeleceu as leis trabalhistas que estão em vigor até hoje no Brasil, criou empresas nacionais (a 

PETROBRAS é uma criação do seu governo), namorou o fascismo, mas se decidiu pelos Aliados,  saiu da        

presidência e voltou pelo voto popular e terminou o seu ciclo de forma trágica. Tudo isso foi  assunto para o 

final de tarde do dia 12 de maio. A seguir, a entrevista dada à Revista Iandê.  

Entrevista 



Iandê: Depois de tanto trabalhar com o  jornalismo, o 

que o fascinou na tarefa de biógrafo? 

Lira Neto: Na verdade, continuo  trabalhando   como 

jornalista, só que não mais como aquele que vai todos 

os dias para a redação do jornal. Sempre 

faço questão de dizer que quando me 

hospedo em um hotel, na hora de me  

registrar, coloco como profissão:           

jornalista. Eu ainda me considero um   

repórter. A única diferença é que hoje     

escrevo grandes reportagens, mas são 

histórias do passado e não do  cotidiano e 

do presente. Eu sempre gosto de reiterar 

que essa foi a forma que consegui unificar 

duas grandes paixões: o jornalismo e a 

história e, também, escapar um pouco do 

cerco que inevitavelmente pressiona o jornalista    

profissional com relação ao tempo e espaço destinado 

ao texto. 

Iandê: Um aspecto comum ao jornalista e ao biógrafo 

é o acesso a determinadas informações, dados        

particulares, cartas, etc, e o senhor  teve 

acesso a muito material. Gostaria que     

contasse como foi esse trabalho. 

Lira Neto: Se eu fosse utilizar tudo  o   que  

apurei nesses 6 anos de pesquisa sobre o 

Getúlio, não   seriam só 3 tomos. Só o    

acervo do Getúlio é um universo, ele    

guardava tudo o que escrevia: cartas,     

bilhetes, memorandos, bilhetinhos para 

assessor, tudo o que ele escreveu, mas   

tudo isso não era suficiente para escrever 

uma biografia. Eu preciso, como obrigação 

básica, buscar o maior número possível de 

fontes, inclusive de versões contrárias,   

senão seria uma  biografia do Getúlio a partir de um 

único olhar, o do próprio Getúlio. No caso do ex-

presidente, por exemplo, tive que procurar investigar 

os documentos que foram produzidos pelos             

adversários. Isso envolveu a pesquisa de cerca de  40 

arquivos    públicos  e  privados,   em   vários      países. 

Foi muito material diplomático do momento chave  da  

 história do Brasil e, por consequência, da história do 

Getúlio. Eu fui não só consultar a documentação    

brasileira como também a   documentação em Berlim, 

Roma, Washington, e Londres, para tentar, nessa  

multiplicidade de fontes, entender cada fato. Eu tinha 

o Getúlio pelo Getúlio nos seus              

documentos e no seu diário, tinha o     

Getúlio a partir do olhar oficial,              

diplomático, e tinha os jornais da época, 

porque eu quis ver o Getúlio através do 

olhar dos seus contemporâneos. A partir 

daí fui juntando as várias vozes,            

compondo uma compreensão polifônica 

do personagem para poder compreendê-

lo exatamente.  

Iandê: Outra questão importante seria 

quanto à  decisão sobre o que publicar e o que não. 

Lira Neto: A ética do biógrafo é a busca incessante 

daquilo que se convencionou e que se costuma       

chamar de verdade, por mais que seja um valor      

também “relativizável”. Jamais eu  deixaria de        

publicar uma informação porque A ou 

B iria se chocar, inclusive moralmente. 

Eu acho que a biografia é um gênero 

transgressivo. Na hora que você está 

biografando alguém, está fazendo um 

trabalho de cotejar a vida pública    

desse personagem com a sua vida   

privada, até para perceber de que   

modo essas duas esferas interagiram e 

se impactaram  mutuamente. No caso 

do Getúlio, por exemplo, a mesma 

atenção que eu dou para as decisões 

de Estado, também dou para as suas 

decisões na vida privada e sentimental, 

por exemplo, seus famosos casos de amor (risos)... 

Não posso deixar de abordar a paixão que Getúlio  

viveu, em 1931, pela esposa de um funcionário do seu 

governo: a bela Aimée Sotto Mayor,  25 anos mais 

jovem. No seu   diário pessoal, Vargas relata a sua   



angústia  quando  a amante parte para Paris, colocando 

um ponto final na relação íntima que levavam. Nele, 

descreve como sentado à beira da cama 

da garçonière ou, segundo as suas 

próprias palavras, o “seu ninho de amor”, 

ele, o presidente do    Governo Provisório 

e da ditadura do Estado Novo, chorava a  

partida da amada e dizia “Foi-se o meu 

amor”. Como escrever uma biografia do 

Getúlio sem falar nisso? Seria como falar 

de um Getúlio parcial. 

Revista Iandê: Uma outra questão que, 

por estarmos na Argentina, me parece fundamental é 

quanto à comparação entre Getúlio e Perón.               

Certamente o senhor já teve de responder isso várias 

vezes aqui (risos).  

Lira Neto: Eu não falei de outra coisa (risos). 

Revista Iandê: (risos) Mas a pergunta é: por que hoje 

não existe o “getulismo” no Brasil da 

mesma forma que existe o peronismo 

aqui? 

Lira Neto: Primeiro, a comparação entre 

Perón e Getúlio é inevitável mesmo, não 

só pelo período em que viveram, mas 

também pelo que encarnaram nos seus 

respectivos países: o poder de atração 

que tiveram    sobre as grandes massas, o 

fato de terem introduzido nas suas     

respectivas nações transformações econômicas,         

políticas e sociais que perduram  até hoje. Mas, por que 

não se pode falar hoje no Brasil em um “getulismo”   

como se fala ainda do    peronismo? A gente não pode 

esquecer que nos anos 60 no Brasil, especificamente em 

64, com o golpe militar que derrubou o herdeiro político 

e conterrâneo de G.V., João Goulart, os militares deram 

o seguinte recado:   nada mais de Getúlio, nada mais do 

seu projeto. Durante a ditadura houve um processo  

sistemático deliberado de apagamento da memória do 

Getúlio no Brasil. Nos livros escolares a  figura do ex-

presidente era minimizada. Isso tudo pode ser uma das 

explicações  para tentar entender o  porquê  

da não permanência do getulismo tão forte. Foram  20   

anos   de apagamento dessa memória. E, ao mesmo 

tempo, por outro lado, o          

getulismo, talvez, esteja tão    

presente     quanto    o             

peronismo aqui, só que não com 

esse nome. Hoje, neste            

momento, o Brasil discute      

determinadas questões que 

apontam    absolutamente para 

o Getúlio, por exemplo: a      

questão da flexibilização         

trabalhista. Essa é uma das  

questões mais acirradas no Brasil atual e isso é discutir o 

legado do Getúlio. É discutir o quanto deve  permanecer 

ou não da CLT (Consolidação das Leis  Trabalhistas)   

criada por ele. Quando se discute a  PETROBRAS, a Vale 

do Rio Doce, a privatização,  a  estatização,   o  tamanho 

do Estado, em tudo isso você está discutindo o legado 

do Getúlio. De uma forma ou 

de outra a própria dicotomia 

que existe na política  brasileira 

é o confronto entre dois       

projetos de poder e de         

governo. De compreensão do 

que deve ser o Brasil. De um 

lado um projeto nacional     

desenvolvimentista, ou o     

herdeiro desse projeto nacional 

desenvolvimentista, e de outro, 

um projeto que prega exatamente um Estado cada vez 

menor. Estamos  discutindo Getúlio. 

Revista Iandê: Sem atribuir os créditos a ele. 

Lira Neto: Exatamente. O nome dele pode até ter sido 

apagado, mas o legado ainda está desperto. 



Professorado 

Todos temos professores que nos marcaram. Professores que deixaram alguma  aprendizagem, 

mesmo não estando relacionada ao conhecimento formal. O comportamento ético, a            

capacidade de tirar sabedoria das vivências e a virtude da escuta atenta têm o poder de formar 

também cidadãos. 

O exercício da docência é uma daquelas atividades que exige do profissional uma  formação 

integral: técnica e pessoal. Além disso, é necessário um trabalho contínuo de atualização e 

compreensão de várias áreas do comportamento humano. 

Decidir encarar a profissão é fazer escolhas de vida que vão da relação familiar à forma de   

compor todo tipo de conhecimento. É saber que o trabalho tirará tempo do convívio com os 

filhos, marido ou esposa e amigos quando as provas chegarem e se acumularem na                

escrivaninha. É escutar uma música, assistir a um filme ou ler um texto e pensar em uma       

atividade interessante para os alunos, desencadeando uma boa discussão ou integrando      

conteúdos. É ser capaz de se preocupar com o presente e 

o futuro, mesmo quando se trabalha com o passado. É     

conseguir trabalhar com as diferenças sem querer que 

todos sejam iguais, mas também lutar para que todos  

sejam iguais, respeitando as diferenças. 

Ser professor de língua estrangeira inclui tudo o que foi 

dito anteriormente somando a cultura do país em que se 

fala o idioma. É “entrar” na cabeça do falante nativo,   

decifrar suas intencionalidades para que o aprendiz     

possa interagir não somente falando  adequadamente, 

mas fazendo da interação uma verdadeira conversa. É 

facilitar a  aprendizagem desestruturando o aluno. É ser amigo do aluno, sem agir como amigo. 

Muitas das professoras do CCBA aprenderam e cresceram em seu trabalho com a  experiência e 

o exemplo da Reitora Gértea de Oliveira. Ela foi Professora, Coordenadora e Reitora de quase 

todas nós e agora decidiu aposentar-se e desfrutar o descanso mais do que merecido, depois 

de uma carreira generosa e dedicada. 

Ficaremos com muita saudade e torcemos para que essa nova etapa de sua vida seja cheia de 

alegrias como as que foram divididas conosco durante todos esses anos. 

 

As professoras 

Entre o igual e o diferente 



E continuamos... 

 

No dia 1° de junho, o Centro Cultural Brasil-Argentina 

completou o segundo ano de vida. Apesar da tão    

pouca idade, o CCBA está em pleno processo de     

construção do seu próprio caminho, tendo como base 

o esforço conjunto da direção, reitorado,                

coordenação, professores e alunos. 

Estamos produzindo o nosso próprio material didático 

com olhos no que é considerado mais moderno e 

adequado dentro da área de ensino de línguas         

estrangeiras. Pensamos e repensamos as adaptações 

necessárias no espaço físico, para que os alunos       

possam se sentir em casa nesse pedaço do Brasil em 

Buenos Aires. Planejamos novos cursos a fim de     

abarcar os variados interesses do público (veja        

quadros). Estamos constantemente fazendo contatos 

com setores do  âmbito nacional e local, público ou 

particular para  proporcionar o ensino de português 

nas muitas esferas da vida argentina. Continuamos 

promovendo  encontros culturais diversos.  

Entre os acontecimentos mais relevantes do primeiro 

semestre, o encontro entre Quino e Maurício de     

Souza, os “pais” da Mafalda e da Mônica                   

respectivamente, foi o mais emocionante. Os famosos 

desenhistas entregaram oficialmente o desenho no 

qual a Mônica presenteia o seu tão querido coelho 

Sansão à amiga Mafalda. A visita teve repercussão nos 

jornais argentinos e brasileiros. O desenho está        

exposto no hall do CCBA e pode ser visto por todos 

aqueles que entram no prédio. 

Outros eventos relevantes foram a conferência da  

etnolinguista brasileira Yeda Pessoa De Castro, falando 

sobre as línguas africanas e as relações culturais e   

linguísticas Brasil-África e a conversa com o jornalista e 

biógrafo Lira Neto (ler a entrevista na página 3).    

Também merecem destaque a participação do CCBA  

 

Quino e Maurício de Souza se encontram no CCBA 

Acima a etnolinguísta Yeda Pessoa de Castro e 

abaixo a divulgação  do encontro com Lira  Neto 



 

 

na Feria do Livro de Buenos Aires com as atividades 

“Contos Cantados” e “Jogos Fonéticos”, as sessões de 

cinema brasileiro que acontecem sempre na última 

quinta-feira de cada mês e o show do cantor Luiz    

Arnaldo. 

Mais recentemente, no dia 24 de junho, o CCBA foi a 

sede do Painel de Debate “Coproducción Brasil-

Argentina del 6° Cine Fest Brasil-Buenos Aires” com a 

presença do diretor de cinema Paulo Nascimento, os 

produtores argentinos Leonardo Machado, Isabel  

Martínez, Juan Pablo Gugliotta e o diretor e produtor 

argentino Luiz Puenzo.  Também  vimos a                 

apresentação do livro PARANÁ CENTRAL: LA PRIMERA 

REPÚBLICA DE LAS AMÉRICAS: Uma pesquisa histórica 

do escritor Nivaldo Kruger. No final da conversa, foram 

distribuídos livros para a audiência e o autor,            

pacientemente, autografou e conversou com todos 

que ficaram até o final. 

Sabemos que podemos fazer mais e faremos.           

Felizmente, ainda temos muita energia para continuar 

crescendo e procurando novas propostas. 

 

As professoras Maria de Lurdes e  Jamile na Feira do Livro de 

Buenos Aires, em 2015. 

O cantor Luiz Arnaldo cantando no CCBA. 

Debate sobre cinema com diretores e produtores argentinos e   

brasileiros 

Nivaldo Kruger apresentou seu livro mais recente “Paraná      

Central: La Primera República de las Américas “   (01/07/2015). 



Cursos especiais 

 

Literatura Brasileira no CCBA 

A Literatura Brasileira conquistou seu espaço no     

Centro Cultural Brasil-Argentina (CCBA), onde desde 

maio de 2015, são realizados os encontros do Clube 

do Livro.  

O Clube do Livro está aberto gratuitamente à           

participação de toda a comunidade, exigindo-se      

somente nível intermediário de proficiência em Língua 

Portuguesa. Coordenado por Neucilene Teixeira e   

Isabel Aguiar, Leitora Brasileira na Universidade de 

Buenos Aires (UBA), o Clube é uma excelente         

oportunidade para conhecer um pouco mais a         

Literatura Brasileira ou, simplesmente, desfrutar e 

compartilhar suas     experiências de leitura. 

Professoras: Neucilene Teixeira e Isabel Aguiar 

Curso de Teatro Corpo e Expressão 

Você tem consciência do poder do seu corpo? 

Você sabia que o seu corpo é um instrumento 
expressivo, assim como a sua voz, seu olhar? 

Você é daqueles que cantam só no chuveiro? E 
interpretam tendo o espelho como plateia? 

Foi pensando nessas perguntas que nós         
elaboramos a oficina de teatro do CCBA. 

Queremos estimular os sentidos, desenvolver a 
sensibilidade e, principalmente, fortalecer a 
consciência coletiva do trabalho em grupo. 

Por isso, nossa proposta é fazer um trabalho 
pensado pelo grupo e para o grupo, a partir de 
nossas vivências. 

Todos sentiram a emoção da nossa primeira     
construção coletiva “Brasil, uma viagem...” 

Professoras Vanessa Valetim 

                      Ivone Tupinambá 

Brasil em foco 

 
Desde 2013, às quintas-feiras, das 16 às 17h30min, os 
“Conversadores” do CCBA se reúnem para conhecer um  
pouco mais o Brasil e os brasileiros. 
Lemos, assistimos a vídeos, cantamos, comentamos,         
concordamos, discordamos, assumimos posições e as       
defendemos apaixonadamente! 
É a heterogeneidade e a informalidade do grupo que nos 
tornam tão unidos! 
Então, você gostaria de participar? 
Sua presença vai enriquecer o grupo, pois adoramos novos 
companheiros! 
Seja mais um “conversador” e conheça muito mais o Brasil e 
os brasileiros. 
 

Professora: Ivone Tupinambá 

Os cursos especiais foram o grande sucesso  do semestre. Nossos alunos discutiram a atualidade, leram e              

interpretaram textos da literatura brasileira, assistiram a filmes, cantaram e analisaram músicas brasileiras e        

escreveram   muito. Todos os cursos terminaram com atividades integradoras e muita empolgação. 



Cursos especiais 

 

E FALANDO EM CINEMA… 

 

As noites de sexta no CCBA foram fechadas com chave de ouro. E POR FALAR EM      

CINEMA...o curso de conversação com base no cinema brasileiro, idealizado pelas     

professoras Cecília Romano e Sandra Andreoli, mostrou uma maneira diferente e      

divertida de aprender português. Os alunos fizeram uma viagem pelas produções      

nacionais de vários gêneros e épocas, debateram temas sempre presentes nos filmes 

brasileiros e assim, através da telona, aprenderam um pouco mais. Neste semestre, o 

curso também contou com a participação super especial da produtora de elenco do 

premiado filme “Estômago”,  Grazie Lara, que conversou com o grupo sobre seu        

trabalho e sobre cinema brasileiro em geral. Depois de 12 aulas e 22 produções         

nacionais, os participantes expuseram um trabalho final que constou da análise de um 

filme de escolha pessoal. As apresentações demonstraram os conhecimentos             

adquiridos durante os encontros e a evolução na qualidade dos comentários e das    

críticas. O curso teve repercussão tão boa que terá nova edição no próximo semestre. 

Esperamos vocês! 

Professora: Cecília Romano 

CeRebrando a Música Brasileira 

Nos dois cursos sobre a música brasileira, os alunos se deleitaram com músicas dos mais 

variados gêneros, compostas por artistas de todas as épocas. Analisaram poesia,       

identificaram os jogos fonéticos das composições, conheceram dados curiosos sobre os 

cantores e os compositores nacionais, discutiram o contexto histórico, político e social 

do Brasil e, como trabalho final, escolheram uma canção para aplicar as habilidades   

trabalhadas. 

O clima foi descontraído e sem preconceitos musicais. Foram encontros divertidos para 

escutar música, conversar e aprender. 

“Muito legal! Passando por diferentes compositores da MPB conseguimos ir além duma 

canção, analisando tanto titulo, letra, gênero e ritmo quanto contexto social e dados da 

vida do compositor . Adorei! “ Adriana Grazia, aluna do turno matutino. 

Professora: Sandra Andreoli 

 



Crônica 

É doce o lar 

E de repente sussurram no meu ouvido as palavras que meu querido pai escreveu 12 anos 

atrás, quando me mudei para a Argentina:  

“Quando o avião decolou, minha filha foi buscar a sua vida e seus sonhos. E eu precisava     

conviver com a coerência do que transmitira aos filhos: “O lar não é o lugar de se ficar, mas 

para onde voltar. Que os filhos sejam preparados para irem-se, com a certeza de ter para  

onde voltar quando o cansaço, a derrota ou o desânimo inevitáveis lhes machucarem a        

alma!” (Avenor Montandon) 

Outro país, outro idioma, outros costumes, outras pessoas. 

Uma vida nova me esperava em Buenos Aires.  

A coragem de deixar tudo para trás era alimentada pela esperança de construir algo novo, ao 

lado da pessoa amada. 

Mas para isso precisava deixar a família, os amigos, o que fazia e o que eu era. 

Nos primeiros tempos as lágrimas me acompanhavam, reflexos da saudade e do desapego que 

doíam na alma.  

Começar tudo de novo. Zerar o cronômetro da vida. Não foi fácil. 

Mas os anos passaram e os frutos vieram. Sinto que cresci. Tantas coisas novas aprendi!   

Amizades eu também fiz.  

Hoje já não há mais lágrimas de dor. Só de saudade. 

E volto a me lembrar do meu pai, que continua me esperando no lar, para quando eu quiser  

voltar (de férias, por enquanto). Voltar para aliviar meu cansaço, restaurar a alma, viajar no 

tempo. Relembrar a infância e a adolescência que lá vivi, sentir de novo o gosto da jabuticaba e 

da goiaba da terra. Escutar a algazarra dos passarinhos cantando aquela sinfonia única. Abrir 

a janela do quarto onde cresci e ver aquele morro enfeitado de ipês amarelos. E ter a certeza 

de que posso sempre   voltar para matar a saudade e reviver o que um dia fui. 

Nicole Montandon 



Chico Buarque 

71 anos 

No dia 19 de junho, o cantor, compositor e escritor Chico Buarque de Hollanda 

completou 71 anos. Como forma de prestar uma pequena homenagem ao multi 

artista, escolhemos uma canção, entre as centenas de belas composições do seu 

repertório, para, assim, lembrarmos daquele que é considerado uma peça         

fundamental para entender o Brasil. Paratodos é uma canção em que o             

compositor reivindica a sua genealogia familiar e artística. Esse artista traduz o 

Brasil não só pelas suas músicas, mas também pela sua história familiar. Na origem 

dos Buarque de Hollanda teve, lá atrás, uma mulher escrava índia alforriada      

chamada Maria José Lima, que, apesar de analfabeta, lutou toda a sua vida para 

que os descendentes estudassem. Desse ramo da família saíram alguns dos        

sociólogos, filólogos, músicos, ministros e historiadores mais importantes do país 

desde o Segundo Império. Além disso, em Paratodos, declara sua admiração por 

todos os músicos que o influenciaram, que se transformaram em colegas,           

colaboradores e amigos da vida. 

Sandra Andreoli 

Para ver o material explicativo da letra clique aqui. 

Escutar e assistir  ao  vídeo clique aqui 

Aqui também se canta: Paratodos, Chico Buarque 

https://www.youtube.com/watch?v=eEXwfAzRR1I
https://prezi.com/irpnj1m3trq5/paratodos/
https://www.youtube.com/watch?v=eEXwfAzRR1I


Tambaqui, jaraqui, pirarucu, tucunaré  

O tempo corria suavemente, e até então era possível observar um elegante Japiim descansando em uma 
das árvores que enfeitavam e amenizavam o calor de 40º das ruas de Manaus. Lembre-se, querido leitor
(a), estou falando do tempo em que a consciência ecológica ainda não era uma realidade. 

Nessa época, era secretária em um banco, recebi a informação de que o presidente chegaria e junto com 
ele, à incumbência de ajudar a organizar e preparar o jantar de recepção. Entre  essas atribuições estava 
a escolha do cardápio, que, além de impressionar o visitante, deveria representar bem a cultura         
amazonense. 

Com a existência de mais de duas mil espécies de peixes nos rios do Amazonas, não seria difícil escolher 
entre tambaqui, jaraqui, pirarucu, tucunaré, pacu ou matrinchã, que poderiam perfeitamente ser       
apresentados assados em grelhas forradas com folha de bananeira ou simplesmente cozidos. No entanto, 
a grande missão era exatamente sair do comum e oferecer um prato que, além de envolver                  
conhecimento e prática, fosse requintado no preparo, simples na apresentação e não estivesse presente 
na mesa de todos os dias. 

Diante de semelhante tarefa, decidi consultar minha mãe, que, por sua experiência, sugeriu o paxicá,    
iguaria feita de tartaruga fluvial, prato especial servido somente em boas ocasiões. Pronto! A primeira 
parte estava concluída e a sugestão imediatamente aceita pela direção geral do banco, cuja sede, que 
representava a Amazônia, tinha sido recentemente inaugurada na capital manauara.  

A segunda parte era trazer do interior de Manaus uma tartaruga de grande tamanho. A terceira,          
encontrar uma pessoa que por conhecimento e prática soubesse lidar com tal animal. Para essa última 
tarefa, prontificou-se o advogado do banco, nascido e criado em Manacapuru, cidade do interior do    
Amazonas a 84 Km de Manaus. 

Dessa forma, tartaruga e advogado chegaram em casa e juntamente com minha mãe deram                 
procedimento ao paxicá. Prato constituído de sarapatel, carne cortada em picadinho, temperada com 
chicória, pimenta murupi, sal e limão, levado à mesa na carapaça da tartaruga e acompanhado com    
farinha suruí.  Para finalizar, de sobremesa seriam servidos cremes de cupuaçu e de araçá boi, além de 
uma farta e colorida mesa de frutas típicas da região tais como tucumã, pupunha, jenipapo, ingá,         
taperebá entre outras.  

A grande missão estava cumprida. A cultura amazonense muito bem representada através dos seus    
diferentes sabores da floresta e dos rios. O prato que, nos tempos do Império, era comum nas mesas    
populares e encontrado em qualquer feira das ruas de Manaus, foi servido em grande estilo para o tão 
esperado presidente do banco, homem simples que, caracterizado pela rispidez e disciplina do seu       
trabalho, conquistou um império e fortuna. 

O jantar foi um sucesso, e eu, prezado(a)  leitor(a), realizada e orgulhosa de ser amazonense, estou lhe 
esperando para experimentar, desta vez é claro, não mais tartaruga, mas um delicioso tucunaré na brasa 
com farinha d’água acompanhado de suco de cupuaçu, ou quem sabe saborear o tão nosso pirarucu de 
casaca. 

Walcyeliza Souza A.de Moura 



Alguns cantinhos, uns violões 

O turista, em geral, vai ao Brasil em busca de praia, sol e caipirinha. Sem dúvida, essas são atrações                  

incontestáveis de um país de 7.408 km de praia. Areia branca, amarela, cinza, fofa. Praias com barraquinhas de 

caipirinha de  qualquer fruta tropical, peixe frito, porção de mandioca e picolés. Praias desertas em que cada um 

que passa segue com a certeza de que aquele conjunto de paisagem, temperatura e sons foi feito para ele,    

exclusivamente para ele...  

Nesta coluna, a partir de agora, contaremos um pouco sobre atrações turísticas que vão além das praias, lugares             

desconhecidos, bairros curiosos, restaurantes especiais que só mesmo com recomendação é  possível ter      

acesso. A intenção é dar dicas que ajudarão a fazer da sua visita ao Brasil uma temporada com a sua cara.  

A cidade de Brotas fica a 235 km de São Paulo e conta com 

boas vias de acesso, uma oferta de alojamento que vai de 

hospedagem de baixo preço até hotéis fazenda e resorts, 

além de bons restaurantes, ruas cheias de lojinhas de       

artesanato da região e uma população extremamente     

amável. 

Ao chegar, certamente o turista não encontrará nada que 

diferencie Brotas de qualquer outra cidade do interior      

paulista. A praça, a igreja, os bares, o banco, tudo muito  

previsível, mas, se descer do carro e começar a percorrer a 

cidade, rapidamente, vai perceber que alguma coisa no ar a 

transforma em um lugar delicioso. Passeando pela rua     

principal, as agências de turismo prometem programas    

divertidíssimos, atrações modernas indicadas para pessoas 

de qualquer idade com a única condição de que gostem de 

aventura. As atividades relacionadas com a água são as mais 

procuradas: rafting, boia cross (descer um rio dentro de um 

pneu de carro), canoagem, canionismo, mas tem também 

aventuras sobre as árvores ou entre elas através do          

arvorismo, tirolesa, passeios de quadriciclo, “mountain bike”, 

veículos “off road” e queda livre. 

A ideia de conhecer a região, no meu caso, partiu da         

necessidade de encontrar um lugar que pudesse agradar um 

grupo formado por pessoas de várias idades. Viagem com 

adultos e adolescentes: uma missão quase impossível. Brotas  

era uma alternativa irresistível: natureza, aventura,   diversão       

constante e tudo dentro das normas de segurança. As            

atividades cumpriram totalmente com as expectativas, a falta 

do computador nem foi sentida e, ainda por cima, serviu para 

unir adultos e adolescentes nas várias missões. Remar, subir, 

descer, ajudar, cuidar. 

A alegria no fim do dia, o encontro na mesa do jantar para     

conversar sobre as aventuras, rir das trapalhadas, relembrar 

gritos de guerra inventados nos momentos de dificuldades,   

valorizar o esforço para chegar ao destino, aproveitar para   

vangloriar-se da experiência de uns e da juventude de outros.  

Descer pelo rio Jacaré Pepira vendo a vegetação e  conviver com 

uma paz muitas vezes esquecida no dia a dia da cidade. Parar 

para ver os macaquinhos fazendo macacadas de uma árvore a 

outra. Comer uma manga acabada de ser colhida da árvore. 

Escutar as histórias dos guias orgulhosos da façanha de ter    

conseguido  participar do campeonato mundial de rafting e         

consagrar-se campeões, feito que só foi possível porque a     

cidade se reuniu para arrecadar fundos para a viagem para até a 

Nova Zelândia. 

Assim foram transcorrendo os dias pendurados em  árvores, 

escorregando por tirolesa, deslizando dentro de boia e dessa 

forma fomos construindo mais uma trama das nossas vivências. 

Sandra Andreoli 

Visite a página oficial de Brotas para conhecer mais sobre a  

cidade, clique aqui. 

Deslizando por Brotas 

http://www.brotas.com.br/


NA BOCA DO POVO, A LÍ NGUA SE RECRÍA 

Cafundó: lugar muito longe; 

Cascavilhar: procurar, investigar; 
 
ESPOLETADO: DANADO DA VIDA, COM RAIVA; 

 

 

                                                                       estrambólico: extravagante, esquisito; 
 

Faniquito: desmaio, chilique; 

 
fulustreco: fulano; 

 

fuzuê: barulho, confusão; 

 

gaitada: risada estridente, gargalhada; 

 

gastura: incômodo, mal-estar; 
guenzo: magro, esquele tico; 

; 

                    inté: até logo; 

Virado no moio (molho) de coentro: muito agitado 



H
istó

ria, estó
rias 

Acende a fogueira 

O Facebook pegou fogo. Passou junho. As postagens nas redes 

sociais estavam mais coloridas, os amigos começaram a mostrar 

as fantasias de "caipiras" dos seus filos- quando não eram eles  

mesmos os que se vestiam de xadrez e chapéu de  palha- e os 

convites para participar de festas eram muito mais     numerosos 

do que um fim de semana podia permitir curtir. Em junho, as 

bandeirinhas coloridas estão com tudo, também os  docinhos, os 

conjuntos de música sertaneja ou forró, as fogueiras e os balões. 

É época de Festa Junina. 

Uma das principais festas populares do Brasil, as festas juninas 

são o resultado de tradições ancestrais religiosas adaptadas à 

diversidade cultural brasileira. 

Nas grandes cidades, a festa acontece nas escolas ou nos clubes 

e, nas cidades do interior, na praça ou em algum espaço          

reservado para grandes eventos, tais como o Bumbódromo de 

Parintins (no estado do Pará) e o Parque do Povo, em Campina 

Grande (no estado da Paraíba). O que é comum em cada canto 

do país é que toda cidade que se preze constrói o seu próprio 

arraial, ou seja, um lugar onde a lembrança do que eram as     

cidadezinhas do interior nos dias de festas é revivido. As           

barraquinhas de comida em que o milho, o amendoim e a     

mandioca são os elementos  fundamentais, os jogos de         

quermesse (pescaria, tiro ao alvo, correio elegante, pau de sebo, 

entre outros), a quadrilha (dança de origem francesa) e a        

encenação do casamento entre a noiva grávida e o marido fujão 

não faltam jamais. 

A festa se resume à diversão, comida e tradição e serve, sem 

nenhuma dúvida, para promover o encontro de amigos e        

familiares. 

A origem da festa está relacionada à comemoração secular do 

solstício de verão, em 22 ou 23 de junho, o dia mais longo do 

ano no  Hemisfério Norte, mas no Brasil foi sendo adaptado   

gradualmente ao culto dos santos católicos: Santo Antônio (dia 

13), São João (dia 24) e São Pedro (dia 29). A celebração da     

fertilidade da terra e as oferendas para agradecer a colheita    ou  



graças recebidas continuam vigentes, porém em práticas diferentes das de séculos atrás. O casório 

e as   comidas    representam a fertilidade. As oferendas estão nos balões coloridos que, apesar de 

cada vez mais proibidos nas grandes cidades ou nas proximidades de parques e florestas, ainda   

levam as promessas para se conseguir saúde ou dinheiro.  Somaram-se as simpatias, adivinhações e 

pedidos de um bom partido, dando a Santo Antônio o posto de Santo que mais deve trabalhar em 

junho. 

Enfim, como sempre no Brasil, “tudo se copia, tudo se incorpora e tudo se modifica”. As  festas     

juninas, assim como o Carnaval, não são invenções brasileiras, contudo no país alcançaram           

importância e características que fazem com que todo brasileiro viva tais festas  como se fossem só 

suas. 

Silvia Simonetti 

BOLO DE MILHO VERDE 

Ingredientes: 

2 latas de milho verde cozido em conserva ou no vapor 

1 lata de leite condensado 

3 ovos 

1 colher de chá de fermento químico para bolo 

1 pacote de coco ralado sem ser adoçado 

 

Modo de preparo: 

Bata todos os ingredientes no liquidificador, coloque na assadeira  untada 

e leve ao forno pré-aquecido por cerca de meia-hora. Cuidado! Pois o  

cozimento é rápido e o tempo varia de forno para forno!  

Aí  vai a receita de um bolo obrigatório nas festas juninas. 



Aquela velha história, não é? Espanhol é parecido com português, então aprender português é fácil. 
Bom, todos os que estudam a língua de Machado de Assis sabem o quanto isso é questionável. Nesta 
seção iremos abordar questões (palavras, expressões, estruturas, etc.) que dificultam a compreensão 
dos hispano falantes, seja porque de tão parecidas nos colocam pistas erróneas, seja porque, apesar de 
muito diferentes, dizem coisas óbvias. 
Neste número, falaremos sobre a palavra “lá”. Esperamos que as informações a seguir sejam úteis para 
todos.  

A
i essa lín

g
u

a! Já que estamos aqui, vamos lá! 
Sandra Andreoli 

O que motivou a pesquisa sobre o uso da palavra “lá” foi a percepção de que muitas vezes o seu 

uso confunde o estudante de português, já que nem sempre é utilizada com o sentido de       

localização. Quando “lá” forma expressões idiomáticas, o problema é ainda maior. Mesmo 

quando “lá” é utilizado com sentido de localização, o falante de espanhol, levando em            

consideração a sua língua materna, traduz “lá” por “allá”, o que é incorreto. “Lá” é utilizado  

para marcar um objeto ou pessoa que se encontra distante daquele que fala, enquanto “allá”,  

como todos sabem, funciona como marcador de proximidade do objeto ou pessoa em relação 

àquele com quem se fala. Portanto, quando dizemos “Vou passar por lá”, estamos comunicando 

que o falante passará por um lugar distante dele e da pessoa com quem está falando. 

Outros casos de usos estão resumidos no quadro abaixo. 

Expressão significado Para que é usado 

1. lá + ir/vir 
a. lá vem a dívida rolando 
b. lá vai ela ao braço daquele 
mocinho... 
c. Está bom: lá vai, hoje vocês 
têm que trabalhar até mais tar-
de. 
d. Segurem a sua carteira, lá 
vem o Miro. 
  

    
a. Desapontamento 
b. Conformismo 
 
c. Preparação para  
impacto 
  
 d. Zombaria 

2. Chegar + lá 
a. Ele um dia vai chegar lá 
  

  
Vai conseguir 

  
Alcançar um objetivo 

3. Até lá 
a. (..) passaremos por um      
período de mudanças até lá 
b. Boa sorte e até lá 
  

  
Até então 
  
Até breve 

  
  
  
b. Expressão de polidez 

4. Lá no fundo 
a. lá no fundo do coração 
  

  
Internamente 

  
Distanciamento 



5. Olha(olhe) / veja (vê) lá 
a. (...) isso só se diz em palan-
que e olha lá 
b. Mas agora olhe lá, heim 
  
c. (...) olhou lá na frente 
 

  
a. No máximo 
  
b. veja bem 
  
c. enxergar longe 
(perceber) 

  
a. contrariedade 
  
b. advertência, precaução 
ou ameaça 
c. visão de futuro 

6. seja lá (...) for 
a. seja lá o que for, sempre me 
pareceu ... 
  

  
Independentemente 
do que for 

  
Incógnita ou desconheci-
mento 

7. não é lá 
a. O filme não é lá grande coi-
sa 

  
Não pode ser conside-
rado tão bom 

  
Expectativa negativa 

8. vamos lá 
a. vamos lá, menino 
  
b. Já que estamos aqui, vamos 
lá 

  
a. seguir adiante 

  
a. Estímulo positivo ou 
convite 
b. desafio 

9. lá (...) cá 
a. de lá para cá não ouvimos 
mais falar nele. 
b. O jogo foi muito movimen-
tado, foi lá e cá 
c. tipo um pra lá, o outro pra 
cá 

  
Desde então 
  
  
Equilibrado 
  
Separados 

  

10. aqui (...) lá 
a. cálculo daqui, conta pra lá 
  

  
Depois de tanta 
“conta” 

  
Processo exaustivo 

11. pera lá 
Pera lá, pois agora eu vou falar 
  

  
Espere um pouco 

  
Interrupção da fala 

12. para lá de 
a. E faz previsão para lá de 
otimista 
  

  
Mais do que 

  
Intensidade 

13. lá isso + verbo 
a. Mas que a frase é a sua ca-
ra, lá isso é. 

  
a. é verdade que é 
assim 

  
Concordar, reforçar ou 
realçar 

14. verbo saber + lá 
a. Sabe lá o que é fazer isso 
todos os dias? 
  
b. E ele lá sabe do que está 
falando? 
  
c. ... precisou buscar firmeza 
sabe lá onde 

  
a. Tem ideia do que 
significa? 
  
b. por acaso ele tem 
noção ... 
  
c. em algum lugar 
desconhecido 

  
a. Exaltar a dificuldade 
  
b. questionamento      
desdenhoso 
  
  
c. desconcerto 
  

15. sei lá 
a. Tinha medo, sei lá 
  
b. E eu sei lá o nome desses 
diabos 

  
a. não sei explicar 
muito bem 
b. não tenho a menor 
ideia 

  
a. dúvida, confidência 
  
b. desprezo, desafio 

 



O cinema brasileiro de olho na realidade 

A década de 60 foi uma época de várias                    

transformações. O mundo estava em ebulição,          

clamando por uma mudança em todos os campos. Com 

a Sétima Arte não foi diferente, mas o que o cinema 

nacional produzia não era exatamente o que acontecia 

nas ruas, nas casas dos milhões de brasileiros. Isso     

irritava um grupo, que, cansado da narrativa              

griffithiana, queria renovar as formas de linguagem, as 

questões estéticas e culturais do Brasil.  

Mas, antes de falar em mudanças, vamos falar um     

pouco sobre o panorama cinematográfico do Brasil dos 

anos 50. Nessa época, as telas brasileiras eram          

povoadas pelas chamadas “chanchadas”, em geral    

comédias musicais facilmente digeridas pelo público. 

Esses filmes eram produzidos pelo estúdio paulista   

Vera Cruz criado para trazer ao cinema nacional a      

mesma qualidade das produções europeias. Alguns 

intelectuais da época consideravam as chanchadas 

fúteis, porém isso não pode ser considerado               

totalmente verdade. Muitas delas abordavam temas 

do cotidiano brasileiro, utilizando certa dose de ironia. 

Os cenários pouco reais davam aos filmes mais         

liberdade nas suas críticas. Por outro lado, realizações 

tais como “Nem Sansão nem Dalila”(1954) ironizavam 

as superproduções hollywoodianas. O elenco,           

geralmente, contava com figuras importantes do rádio, 

o meio de comunicação mais popular na época.                              

Como não se pode agradar a gregos e troianos, e      

apesar de sua aceitação por parte do povo, as           

comédias não eram bem-vistas pela elite                    

intelectualizada, que preferia ver o cinema brasileiro 

mais próximo da realidade social e não de um mundo 

sabor fantasia como o de Hollywood. A ideia de um 

cinema diferente foi apresentada em 1952, no I       

Congresso Paulista de Cinema Brasileiro, em que os 

participantes se mostraram preocupados com as      

produções nacionais da época. As discussões giravam 

em torno do  que   estava     acontecendo    no   cinema                 

 

 

 

 

 

             Nem Sansão nem Dalila 

europeu, mais precisamente na Itália e na   

França, onde o neorrealismo e a “nouvelle  

vague” despontavam como um cinema        

realista. 

Então, com “uma câmera na mão e uma ideia 

na cabeça”, um grupo de cineastas começou a 

mudar o panorama do cinema brasileiro e, em 

1955, Nelson Pereira dos Santos filma “Rio, 40 

graus” inaugurando o CINEMA NOVO. O filme 

passou por muitas turbulências, como por   

exemplo a falta de recursos financeiros para a 

produção, mas vingou e em abril de 1956    

chegou às telas. Apesar de todo o burburinho 

da mídia, do uso de uma narrativa simples, de 

mostrar personagens tirados do cotidiano do 

país, o filme não foi um sucesso de público, 

mas sim de crítica, principalmente a europeia, 

com destaque para Andrés Bazin, famoso    

crítico e teórico cinematográfico francês. 

A partir de “Rio, 40 graus” o país viu nascer, 

através dos filmes de Leon Hirszman, Joaquim 

Pedro de Andrade, Nelson Pereira dos Santos, 

entre outros, uma nova maneira de fazer    

cinema. As produções nacionais começavam a 

refletir o Brasil real com problemas sociais, 

econômicos e políticos. 

 O Cinema Novo corresponde ao período de 

1960 a 1972 e pode ser dividido em três fases: 

a  primeira  de  1960  a  1964,   com   foco     no       



problema social do país. Dessa etapa destacam-

se: “Vidas Secas” (1963), de Nelson Pereira dos 

Santos, baseado no romance homônimo de    

Graciliano Ramos, e “Os  Fuzis” (1964), de Ruy 

Guerra. A segunda fase, mais curta, de 1964 a 

1968, teve a ditadura militar como tema central. 

Nessa    época, muitas    produções do Cinema 

Novo    foram   consideradas subversivas e       

terminaram censuradas. O destaque fica por   

conta do  emblemático “Terra em Transe” (1967) 

de    Glauber Rocha, ganhador do prêmio         

FIPRESCI (Federação Internacional da Imprensa          

Cinematográfica), em 1967. A terceira e última 

fase de 1968 a 1972, chegou com filmes mais 

ligados ao Tropicalismo (1). O principal              

representante dessa fase é “Macunaíma” (1969) 

de Joaquim Pedro de      Andrade. 

De todos os cineastas do CINEMA NOVO, o mais  

destacado, irreverente e polêmico, foi sem    

dúvida, o baiano Glauber Pedro de Andrade    

Rocha (1938-1982), o jovem que reinventou o 

cinema brasileiro, dando-lhe identidade própria. 

Glauber levou às telas um Brasil diferente,    

fazendo de operários, cangaceiros, religiosos e 

coronéis, protagonistas que contavam nossa   

história. Ele retratou um país duro, cru,             

inquietantemente real. Além de levar os          

brasileiros a fazer “as pazes” com o cinema made 

in    Brasil, ele fez com que o cinema nacional         

começasse a ser visto com respeito fora do país. 

Com o CINEMA NOVO, uma parte da sociedade 

brasileira passou a prestar atenção em outro   

Brasil, um país pobre e marginalizado. Os 

“cinemanovistas” mostraram que da pobreza, da 

realidade, da liberdade de linguagem e da       

estética, também se pode fazer cinema. As telas 

brasileiras nunca mais foram as mesmas… 

Cecília Romano 

________________________________________ 

(1) movimento musical que criticava o nacionalismo 

ufanista e a aversão radical os costumes estrangeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glauber Rocha, cineasta 

Deus e o Diabo na terra do sol 



Uma grande parte da 

literatura brasileira é 

bastante  desconhecida 

na Argentina, o que é 

uma pena. Escritores e 

poetas como Guimarães 

Rosa, Machado de Assis, Érico Veríssimo, Mário de 

Andrade, Graciliano Ramos, Lima Barreto, Mário 

Quintana, Carlos Drummond de Andrade, Manuel 

Bandeira, João Cabral de Mello Neto, Torquarto   

Neto, Wally  Salomão, entre outros, e os mais atuais, 

Milton Hatoum, Luiz Ruffato, Cristovão Tezza,      

Bernardo Carvalho passam, geralmente, bastante                 

despercebidos. 

A tradução da obra completa de Clarice Lispector e  

a presença dos escritores paulistas da chamada 

“literatura marginal” na Feira do Livro de Buenos 

Aires de 2014 representam uma luz no final do túnel 

no mercado editorial argentino e a torcida é para 

que esse movimento continue na direção de versões 

de novas obras clássicas e/ou atuais. 

Provavelmente um dos fatores do isolamento da 

literatura brasileira se deva ao fato de o Brasil ser o 

único país de fala portuguesa em um continente 

com a predominância da língua espanhola. No       

entanto, a sempre crescente procura de cursos de 

português, nos vários países latino-americanos,    

pode ser um indício de que existe um mercado de 

leitores interessados nas produções literárias       

brasileiras. 

A partir de agora, abriremos um espaço na Revista 

Iandê para recomendações da nossa literatura     

esperando que os comentários estimulem cada um 

dos leitores a conhecer um pouco mais do Brasil  

pelos olhos dos seus escritores. 

Já que neste número falamos sobre Getúlio Vargas, 

podemos inaugurar a seção recomendando um   

escritor gaúcho autor de uma obra muito              

interessante que pode cativar o leitor        argentino. 

Com o livro na mão 

Érico Verissimo (1905-1975), pai do escritor e 

jornalista Luís Fernando Verissimo, era gaúcho 

de Cruz Alta, dedicou-se à literatura infantil e 

adulta, foi radialista, editor e tradutor. Sua obra 

aborda frequentemente a vida e o                  

comportamento do gaúcho (o homem que nasce 

no Rio Grande do Sul). Esse aspecto ganha     

relevância aqui, pois as semelhanças entre o 

“gaucho” e o gaúcho      podem ser percebidas 

não só nas vestimentas, mas também na         

linguagem e costumes. 

“Incidente em Antares” é um romance             

destacado da obra do escritor. Nela a crítica à 

sociedade fragmentária devido às diferenças 

econômicas, os jogos do poder e o preconceito 

afloram, tendo como pano de fundo a história 

do Brasil da década de 60, período da ditadura 

militar. O escritor utiliza o simbolismo e as      

artimanhas linguísticas como recursos de escrita 

para contar a história das desavenças de duas 

famílias influentes da cidade de Antares (fictícia) 

do interior do Rio Grande do Sul. Um fato      

inesperado modifica o cotidiano da população e 

coloca em jogo o estado normal das coisas. A 

partir daí o realismo fantástico produz situações 

hilariantes, ao mesmo tempo que dentro do   

absurdo produzido delata as injustiças sociais e a 

desonestidades das autoridades locais. 

Veríssimo é um grande compositor de             

personagens. De todos os seus livros podemos 

retirar personagens que habitarão o imaginário 

do   leitor eternamente. Um       

escritor de estilo  simples 

sem ser superficial, que 

mantém o ritmo da          

narrativa de maneira a 

prender a atenção do leitor 

desde a primeira página. 

Aventure-se pelo mundo do 

Veríssimo.  

Érico Veríssimo, escritor gaúcho 



Outro dia, durante o almoço, numa conversa animada com colegas de outros cantos do Brasil, me            

perguntaram se o   costume de tomar chimarrão no Sul do país era como aqui na Argentina, sentando-se 

em rodas. Minha resposta,   depois de alguns segundos, foi que nós “os gaúchos” tomamos mate com    

amigos e também sozinhos. No segundo caso quando organizamos o dia, ou queremos pensar melhor sobre 

algo ou simplesmente deixar os pensamentos rolarem. Também, no final da jornada, compartilhado numa 

conversa entre amigos,  familiares e colegas. Muitos dizem que o mate é companhia sem estar               

acompanhado, o que estou completamente de acordo. Bom, até aqui nada diferente do que dizem ou    

melhor, sentem, nossos amigos cisplatinos quando falam do mate. 

O chimarrão ou o mate é tomado quente, mas sem ferver a água, com a cuia, a bomba e a erva ao    gosto 

de cada um. No Sul, como a erva é mais fina, precisamos de uma bomba especial. 

Quando viajamos para outros estados do país costumamos levar na bagagem todo o necessário para não 

ficarmos sem nosso querido “chimarrão”. 

Esse costume é parte de nossa identidade como gaúchos. Para comprovar isso, é só ver as frases típicas que 

dizemos quando queremos anunciar a hora do mate: 

Tomamos um mate? 

Quando vai aparecer para tomar um mate? 

Vou te esperar para um mate, assim colocamos a conversa em dia. 

Preciso de um mate para pensar melhor... 

 Para terminar, leia a poesia de João da Cunha Vargas musicada pelo cantor e compositor Vitor Ramil. Use o 

link para escutar a música.                                                                                                                       Sílvia Simonetti 

Chimarrão: o sabor do encontro 

Velho porongo crioulo, 

Te conheci no galpão, 

Trazendo meu chimarrão 

Com cheirinho de fumaça, 

Bebida amarga da raça 

Que adoça o meu coração. 

 

Bomba de prata cravada, 

Junto ao açude do pago, 

Quanta china ou índio vago 

Da água seu pensamento 

De alegria, sofrimento, 

De desengano ou afago. 

Te vejo na lata de erva 

Toda coberta de poeira, 

Na mão da china faceira 

Ou derredor do fogão, 

Debruçado num tição 

Ou recostado à chaleira. 

 

Me acotovelo no joelho, 

Me sento sobre o garrão 

Ao pé do fogo de chão, 

Vou repassando a memória 

E não encontro na história 

Quem te inventou, chimarrão. 

Foi índio de pêlo duro, 

Quando pisou neste pago, 

Louco pra tomar um trago, 

Trazia seca a garganta, 

Provando a folha da planta, 

Foi quem te fez mate-amargo. 

 

Foste bebida selvagem 

E hoje és tradição, 

E só tu, meu chimarrão, 

Que o gaúcho não despreza 

Porque és o livro de reza 

Que rezo junto ao fogão. 

 

 

Embora frio ou lavado, 

Ou que teu topete desande, 

Minha alegria se espande 

Ao ver-te assim meu troféu, 

Quem te inventou foi pra o 

céu 

E te deixou para o Rio    

Grande. 

Para escutar a música, faça 

clique aqui 

Chimarrão 

https://www.youtube.com/watch?v=n7bbfgUjKUk
https://www.youtube.com/watch?v=n7bbfgUjKUk


Passar a página de um livro é espreitar secretamente espaços  imaginários, é 

deixar-se ir pelo devaneio do outro, é dialogar consigo mesmo através de 

muitas vozes. Tudo isso acontece através das letras, das frases, dos            

parágrafos, das imagens que não só se perpetuam nas páginas de um livro, 

mas também marcam o  passageiro convidado.  

Quando começamos a ler uma história, encontramo-nos nas personagens e 

vivenciamos situações, colocando um pouco de nós. O que nos permitimos transpor ao livro fica ali, preso 

nas páginas que voltarão às prateleiras, mas, quando formos voltar a elas, já não estará mais lá porque   

somos outros. Veremos com olhos diferentes os amores relatados, as aventuras vividas, as pessoas que 

deixamos tempos atrás. 

Por um tempo a história faz parte do nosso cotidiano. Dormimos e acordamos com ela. Seja no papel, seja 

digital, a trama nos acompanha no metrô, na fila de algum órgão burocrático, na hora do almoço.            

Torcemos, nos posicionamos, nos entristecemos, nos alegramos e, melhor ainda, nos desestruturamos, 

repensamos certezas, questionamos seja lá o que for. 

Nunca seremos os mesmos depois de uma história. 

Ler é um hábito, um prazer e às vezes uma obrigação. 

Ler para uma criança é muito mais do que fazê-la dormir, é propiciar-lhe o prazer de explorar toda a sua               

sensibilidade e criatividade. É o ato altruísta de acompanhá-la por labirintos encantados, seres multiformes, 

ritmos e sons. 

Neia Bouças 

O mundo mágico da leitura 
B
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“Tudo começa quando a criança fica fascinada com 

as coisas maravilhosas que moram dentro do livro. 

Não são as letras, as sílabas e as palavras que   

fascinam. É a história. A aprendizagem da leitura 

começa antes da aprendizagem das letras: quando 

alguém lê e a criança escuta com prazer. A criança 

volta-se para aqueles sinais misteriosos chamados     

letras. Deseja decifrá-los, compreendê-los –  porque 

eles são a chave que abre o mundo das delícias que 

moram no livro! Deseja autonomia: ser capaz de 

chegar ao prazer do texto sem  precisar da         

mediação da pessoa que o está a ler” 

 

A biblioteca recebeu 85 novos filmes brasileiros. Venha conhecê-los. 

Informamos que a biblioteca do CCBA estará fechada de 17 de julho a 07 de agosto. Dia 10 de agosto volta 

às atividades normais, a partir das 10:00 horas.  

Rubem Alves 

Gaiolas ou Asas – A arte do voo ou a busca da   alegria 

de aprender 

Porto, Edições Asa, 2004. 
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Mais um semestre terminando e as informações administrativas vão ganhando ainda mais        

importância. Anote as datas dos passos a seguir daqui para frente e, em caso de dúvida, passe 

pela secretaria ou ligue para a Cristina que estará pronta para ajudá-lo. 

 

Prova de segunda época e nivelamento: de 03 a 07 de agosto, às 10, 12, 14, 16 e 18 horas 

Inscrição para o 2° semestre: a partir do dia 21 de julho 

Início das aulas: 10 de agosto 

Início dos cursos especiais: setembro 

Os estudantes aprovados no Avançado II terão a entrega de diploma no final do ano junto com os 

formandos do 2° semestre. 

Esperamos ver todos vocês no próximo semestre. 

Aviso: Mudança de número dos telefones da Embaixada do Brasil em Buenos Aires: 

A Embaixada do Brasil em Buenos Aires informa que os cinco primeiros dígitos dos telefones do   

Posto mudaram de +54 11 4515-2XXX para +54 11 5246-7XXX. 

 

Siga também no twitter @CCBAbuenosaires todos os eventos e atividades do Centro Cultural Brasil-

Argentina.  

 

Informamos que as inscrições para o exame CELPE BRAS estarão abertas do dia 03 a 23 de agosto de 

2015  exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://celpebras.inep.gov.br/inscrição. 

O Celpe-Bras será realizado entre os dias 20 a 22 de outubro de 2015, no Centro Cultural Brasil-

Argentina (CCBA). 

Para mais informações:  

ccba.buenosaires@itamaraty.gov.br                              Telefones:    5235-1152, 5218-5494, 5218-5493.  

Já temos os horários dos cursos de preparação 

para o CELPE-BRAS 

 



NOVO CONCURSO DE REDAÇÃO SOBRE OBRA DE MACHADO DE   

A S S I S  D I S T R I B U I R Á  P R Ê M I O S . 

 

Mais uma vez o CCBA foi convidado para o Concurso de Redação da Rede Brasil Cultural do Ministério de Relações      

Exteriores. Esperamos contar com  a participação de vocês, já que nas duas edições anteriores nossos alunos foram os 

vencedores do primeiro premio  mundial.  

Os alunos do CCBA que quiserem participar podem enviar um e-mail para ccba.buenosaires@itamaraty.gov.br.  

Para saber mais e ler o edital do concurso,  clique aqui. 

Foi lançado o III Concurso de Redação da Rede Brasil Cultural. O tema deste ano, Machado de Assis em três contos, é 

uma homenagem ao mais consagrado escritor brasileiro de todos os tempos. 

Poderão participar estudantes de língua portuguesa matriculados nos 24 Centros Culturais e nos cincos Núcleos de     

Estudos Brasileiros, todos vinculados a Embaixadas e Consulados do Brasil nesses 28 países. As vencedoras de cada     

unidade serão premiadas com USD 100,00. Em seguida, os vencedores locais concorrerão mundialmente e as quatro     

redações vencedoras do concurso receberão prêmio de USD 800,00 cada uma. 

O aluno poderá escolher um de três contos de Machado de Assis para inspirar a sua redação: "Um apólogo", "A igreja do 

diabo" ou "A missa do galo" (disponíveis no portal: http://goo.gl/M8T7Cd). Cada redação, por sua vez, poderá ter entre 

300 e 400 palavras.  

*Imagem de Glauco Rodrigures, afixado na sala principal do Espaço Machado de Assis.  

http://redebrasilcultural.itamaraty.gov.br/conc-red/concurso-redacao-2015


Cantinho do aluno 

Nesta edição, escolhemos imagens para representar as atividades dos nossos alunos. Veja e curta algumas        

fotografias dos alunos em ação nos cursos especiais.  

CeRebrando a Música Brasileira. Os 

alunos brincaram com a poesia das 

canções de Caetano Veloso. 

No Brasil em Foco os alunos 

preparam-se para o Sarau. 

Teatro, corpo e expressão apresentou-se no dia 8 de 

julho. Para assistir ao vídeo dos ensaios clique aqui. 

E por falar em cinema… 

Os alunos apresentaram a    

análise de um filme  de escolha 

livre 

https://www.youtube.com/watch?v=82WppTzZlJE


CCBA 

Avenida Belgrano, 552   CABA   Buenos Aires 

ccba.buenosaires@itamaraty.gov.br         

Telefones:    5235-1152, 5218-5494, 5218-5493. 

Julho de 2015 


