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Realização

Carla Marin

Há um ano que parece um século, fechávamos a edição número 
60 do Letras. E neste mesmo espaço, comentei sobre 2019 ter sido 
um ano surpreendente (mal sabíamos o que viria por aí). Também 
comentei sobre a natureza da cíclica das coisas, e nesse ponto “acer-
tei” um pouco mais: falei do movimento constante de tudo, seja por 
causa ou apesar das forças atuantes.

Se o já inesquecível 2020 – esse sim, um ano supreendente – foi 
marcado por adiamento, distanciamento e apreensão, também de-
verá ser lembrado pela criatividade e pela capacidade de adaptação 
e reinvenção. Que melhor oportunidade para buscar novos cami-
nhos de ser e de fazer do que um contexto distópico digno de filme?

É claro que a cultura não iria passar incólume por tudo isso. Aliás, 
algumas das formas de manifestação artística foram justamente as 
mais afetadas por uma realidade em que aglomeração é risco. Se 
podemos ler, ouvir e assistir na segurança de nossos lares, fomos 
também privados do show, da exposição, da sala de cinema, do te-
atro. Fomos privados do transitar, do conviver, do ver de perto e de 
espaço públicos, tão de direito e tão naturais ao ser e fazer das artes 
e da cultura. Tão enriquecedores delas.

Editoria Ana Elisa Ribeiro

A poeta que, desta vez, ocupa esta coluna é mineira de Belo Hori-
zonte, onde reside e escreve. Formada em História pela Universidade 
Federal de Minas Gerais e pós-graduada em Arte-Educação, Adria-
ne Garcia mistura todas as suas competências, ainda somadas aos 
conhecimentos de teatro, para alcançar uma performance poética 
que se espalha entre a voz e a letra. Foi assim da primeira vez que 
a vi pessoalmente: lendo poesia. De entre as pessoas, num círculo 
de leitores e leitoras, Adriane leu poemas com uma força dramática 
iluminada. E faz isso sempre que pode, em vídeoleituras que derra-
ma pelas redes sociais, onde também publica parte de sua produção 
poética, inclusive a inédita.
 
São sete os livros da autora: Fábulas para adulto perder o sono foi a 
obra de estreia, e já não passou sem ser notado: arrebatou o Prêmio 
Paraná de Literatura 2013, um dos mais respeitáveis do país. O volu-
me foi lançado pela Biblioteca do Paraná e teve reedição em 2017, 
pela editora Confraria do Vento. Em 2014, Adriane Garcia lançou O 
nome do mundo, poemário pela editora Armazém da Cultura, de 
Fortaleza. No ano seguinte, Só, com peixes aparece pela casa carioca 
Confraria do Vento. Em 2016 foi a vez de participar da coleção Leve 
um Livro, apoiada três vezes seguidas pela Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte. O volume da poeta foi intitulado Embrulhado para 
viagem e trazia poemas inéditos. Na toada de lançar um livro por 
ano, Garrafas ao mar veio pela editora paulista Penalux, em 2018 (de 

onde tiramos o poema que aqui está), e foi seguido de um projeto 
especial, Arraial do Curral del Rei – a desmemória dos bois, lançado 
pela coleção BH A Cidade de Cada Um, único volume em versos en-
tre os mais de trinta livros que contam histórias da capital mineira 
(Conceito Editorial, 2019). Em 2020, com pandemia e tudo, Adriane 
lança Eva-proto-poeta, pela editora nova-limense Caos & Letras. Os 
poemas deste livro recente já haviam recebido menção honrosa no 
primeiro prêmio da Editora da Universidade Federal do Paraná, em 
2018. 

Além de escrever num ritmo acelerado, mantendo o tônus de uma 
poesia forte e crítica, longe da linguagem-pela-linguagem, Adriane 
Garcia tem especial apreço pela poesia falada, participando de even-
tos e saraus. Não é difícil encontrar seus poemas esparsos em muitas 
revistas e jornais eletrônicos, onde ela testa os limites e os deslimites 
do verso e do que ele pode dizer/fazer sentipensar. Parte significativa 
de sua produção nasce de projetos que ela constrói cuidadosamente, 
propondo-se um tema ou um mote, como é o caso, por exemplo, de 
Só, com peixes ou de Eva-proto-poeta. Adriane é poeta de uma escrita 
consciente, de pouco improviso e aleatoriedade. Tem mira; e uma fe-
rocidade que reside principalmente em sua crítica social e nos temas 
delicados que escolhe abordar. Está longe daquela ideia estereotipa-
da e desqualificadora de uma “poesia feminina” relacionada à pren-
da, à delicadeza, ao véu e à superficialidade. Ler Adriane Garcia não é 
para relaxar. É o tipo de poesia que, ao tempo em que é acessível, faz 
pensar e reconceber a humanidade.  

Poema sem maracatu

Minha tetravó não era nenhuma rainha na África
Minha tataravó veio num cavalo negro de morte que

andava sobre as águas
Minha bisavó ficou livre depois dos sessenta e chorou

de tristeza até poder ficar
Sinhazinha deu beliscões roxos nela e ela sorriu

desdentadíssima
Minha avó, muito antes, já fora tirada roubando leite

de suas tetas
Fugiu cedo e foi tornada catadora de papel

Minha avó abandonada abandonou minha mãe
E eu escrevi este poema.

A mira 
feroz de 
Adriane 

Garcia
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Não à toa, o “sentimento de distopia” – e o pensar sobre o que fa-
zer diante dele (e com ele) – estão presentes em vários artigos deste 
número do Letras. O movimento continua, mesmo que dentro de um 
tal “novo normal”, ainda um certo desconhecido em suas limitações e 
possibilidades. Sim, porque caso não se acreditasse que há caminhos 
possíveis, já teríamos parado tem muito tempo, com ou sem pande-
mia. O movimento continua, porque sempre há lugar para desenhar 
novos formatos de utopias com aquilo que temos nas mãos. Novas for-
mas de ser e de fazer. É estranho, ou mesmo assustador? Talvez. Mas é 
inevitável e inspirador também – e o movimento continua.

Por isso mesmo trazemos para você, caro leitor, uma edição daquelas, 
histórica por vários motivos. Não apenas porque ela sai no surpreen-
dente 2020, ou porque vem recheadíssima como nunca de conteúdos 
incríveis, com antigos e novos colaboradores igualmente incríveis. 
Também porque ela reflete a intensidade e a importância de pensar 
nossos temas de interesse nesse momento singular, de revisitar nos-
sas ideias de utopia e nossos papéis nisso tudo.

Ser. Fazer. Adaptar. Reinventar. Criar, mais, e muito, e sempre.
E que venha 2021!

Boa leitura!
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Aurea 
Mediocritas: 
a receita 
para uma 
vida feliz

Por Heloísa Maria Penna
Editoria Alexia Teles Duchowny

O poeta da aurea mediocritas (medida de 
ouro) é o famoso Horácio que viveu na ci-
dade eterna, na época dos grandes acon-
tecimentos políticos e literários do Império 
Romano, o principado de Augusto. Nesse 
contexto, de relativa tranquilidade, “o ideal 
do otium contemplativo, da paz, o culto dos 
sentimentos mais nobres e delicados, cons-
tituem as notas mais características de toda 
a poesia augustal”, de acordo com Ettore 
Paratore. Em torno de Mecenas, “braço di-
reito” de Augusto, se reuniram as principais 
figuras literárias do início do principado: 
Virgílio, Horácio, Polião, Vário, Tuca, Cornélio 
Galo  e foi a capacidade desse “organizador 
de opinião” e, ao mesmo tempo “protetor li-
beral das letras de seu tempo” que permitiu, 
conforme Maria Helena Pereira, “uma das 
mais extraordinárias florações de talentos li-
terários de todos os tempos”. A produção do 
círculo literário de Mecenas, intimamente 
ligado ao programa político de Augusto, se 
destacou por, embora dedicado à imitação, 
emulação e reelaboração da poesia grega, 
para Paratore, “criar uma grande tradição 
poética latina”. 

Fixemos aqui nosso olhar para o poeta Ho-

rácio, um dos cultores mais entusiasmado 
da poesia helênica: buscou inspiração não 
só nos poetas helenistas (a partir do sécu-
lo III a.C.) quanto e, com muita convicção, 
nos poetas arcaicos gregos (século VII a.C.). 
Como apontado em nossa tese de doutora-
do, “Não é difícil determinar as principais 
influências exercidas pela literatura grega 
sobre a poesia de Horácio. O próprio autor 
faz questão de citar, em suas obras, seus 
modelos preferidos: Arquíloco, Alceu, Safo, 
Anacreonte, Píndaro e Simônides, poetas 
gregos da época arcaica” que foram “par-
ceiros” de produção das obras do venusino: 
Sátiras, Epodos, Odes e Epístolas.

No livro das Odes encontramos poemas dos 
mais variados ritmos e temas: são compo-
sições em 13 esquemas métricos diferentes 
que modulam temáticas de amor, de cunho 
moral, de feitos militares e civis, de banque-
te, hinos religiosos, dentre outras. 

Horácio é conhecido como o poeta da 
moderação, ainda que muitas outras ca-
racterísticas lhe possam ser apontadas, 
analisando o conteúdo de seus livros. O 
epíteto de “poeta da moderação” lhe cai 
bem por odes de cunho moralista, sátiras 
que criticam os vícios e por epístolas que 
apontam caminhos e orientam seja o jo-
vem que se inicia na vida literária (Epistula 

ad Pisones); seja aconselhando um jovem, 
extraindo exemplos de Homero; seja mos-
trando a maneira de se conduzir como os 
grandes. Escolhemos aqui, para tradução e 
breve análise a ode II, 10.

A ode traduzida é uma composição de cunho 
moralista, repleta de conselhos e advertên-
cias e destinada a Licínio.  As incertezas do 
futuro e as constantes mudanças de situa-
ção são metaforizadas pelos fenômenos 
naturais, tão volúveis e imprevisíveis aos na-
vegantes. Segundo o poeta, o homem equi-
librado adota a famosa “medida de ouro” 
(aurea mediocritas) que não é um “convite 
para compromissos fáceis, mas, antes, uma 
estratégia para suportar os extremos inevi-
táveis da vida”. Os deuses controlam o ciclo 
da natureza e os “altos e baixos” da vida. 
Assim como os invernos são passageiros e 
as calamidades eventuais, a vida alternará 
bons e maus momentos. 

A tradução que se segue tem a intenção 
da fluência do português com o cuidado 
da preservação do sentido das palavras em 
latim. Respeita-se o número de versos e 
a estrutura estrófica da ode e, sempre que 
possível, resgata-se o modelo do último ver-
so, menor, no número de sílabas, e de efeito 
semântico relevante, a partir do texto de 
François Villeneuve.

Breve análise da ode II, 10

Viver bem, segundo a ode, é controlar a ousadia, alegoricamente re-
presentada pela navegação em alto mar e navegação de cabotagem; 
evitar as ambições de lugares luxuosos, como o paço imperial, e pro-
jetos sinistros de locais moralmente deteriorados; resistir à mudança 
da sorte com um espírito bem preparado; e empregar a prudência 
até mesmo nas ocasiões favoráveis – enrolar velas com ventos exces-
sivamente favoráveis. A ode é caracterizada pelo abundante empre-
go de advérbios, muitas vezes no grau comparativo de superioridade, 
que sugerem atitudes positivas de retidão. 

Sobre a composição estrófica da ode sáfica
A estrofe sáfica, medida empregada por Horácio em 25 odes, de sua 
coleção lírica, é formada, no Latim, de três versos sáficos de onze sí-
labas e de um adônico. 

(i) A primeira estrofe: viverás bem se...  
A primeira estrofe da ode, se inicia com o conjunto verbo no futuro 
do presente e advérbio de modo (no latim, rectius uiues) projetando 
para o amigo leitor (Licínio) uma adequada para se trilhar na vida, 
sem se jogar precipitadamente nos perigos, representado pelo alto 
mar (altum) e sem se poupar demais, por excesso de prudência, re-
ceando os desafios naturais a serem enfrentados, como as procelas 
(procellae). Aquele que foge de um mal maior, precipitado, pode cair 
noutro oposto pior, na figuração literária, um litoral acidentado (li-
quus iniquom). 

(ii) A segunda estrofe: A justa medida 
O “justo meio” é a ideia central dessa segunda estrofe; admira-o quem 
age com segurança (tutus) e consciência (sobrius). A dourada modera-
ção (aurea mediocritas) representa o ideal horaciano do bem-viver, é 
um conceito “inspirado na filosofia grega e particularmente nas teorias 
peripatéticas do justo meio”. A palavra mediocritatem, aqui traduzida 
por moderação, impressiona pelo volume, explorado esteticamente ao 
ser associada com a ideia de grandeza moral. 

(iii) A terceira estrofe: quanto maior a altura maior a queda
Nessa estrofe, descreve-se a ação dos ventos sobre os pinheiros, da 
pesada estrutura sobre as torres e dos raios sobre os picos dos mon-
tes. Os alvos têm em comum a altura, ‘ingente pinheiro’, ‘excelsas 
torres’ e ‘picos do monte’ (ingens pinus, celsae turres e summos mon-
tis) e a vulnerabilidade de suas posições que facilitam o açoitamen-
to (agitatur), a queda (decidant) e a ferida (feriantur). Essa é uma 
descrição figurativa que, transposta para o campo moral, tenciona 
mostrar que os soberbos, representados pelos pinheiros, torres e 
picos (ingens pinus, celsae turres, summos montis) sofrem as con-

sequências de sua ambição. Alcançar os mais altos e distintos cargos 
não assegura tranquilidade, estar no topo da pirâmide social atrai 
problemas de iguais proporções, metaforizados pelos ventos, que-
da e raios (uenti, casus, fulgura). E quanto maior a elevação maior 
a queda (grauiore casu decidunt); quanto maior a exposição mais 
grave é o dano (feriunt summos fulgura montis). O desenvolvimento 
da estrofe não traz surpresas com um único assunto “em pauta”: o 
enfrentamento corriqueiro das forças naturais.

(iv) A quarta estrofe: mantenha a mente serena e preparada
 O efeito das aproximações insólitas, ter esperança na adversidade 
(sperat infestis) e temer na bonança (metuit secundis) é imediato 
no espírito do leitor. O estranhamento chama atenção e provoca re-
flexão: a instabilidade caracteriza a vida. O conteúdo da estrofe flui 
de modo linear, em doses certas, sem pressa, buscando fixar bem as 
palavras e seguindo a didática de uma exposição oral. O poeta faz 
apologia à sábia desconfiança, tece elogios à postura crítica e admira 
um coração bem preparado para a vida. O último verso traz o nome 
de Júpiter, o pai dos deuses, como o articulador desse ciclo das esta-
ções que é também o da vida.

(v) A quinta estrofe:  Apolo, a mesma mão que tange as cor-
das estende o arco
A estrofe 5 acrescenta às regras do bem-viver a transitoriedade dos 
acontecimentos: “não há mal que sempre dure”, um deus traz e leva 
a estéril estação, outro, deixando de lado o arco (instrumento agres-
sivo), por vezes, presenteia o mundo com regeneradora música. Para 
reforçar a ideia da capacidade restauradora do tempo, Horácio evoca 
Apolo, o deus que pune, mas reconforta, mostrando sua autoridade 
sobre os homens e sua influência na harmonia terrestre. 

(vi) A última estrofe: o sábio se mantém forte nas adversi-
dades
Nessa última estrofe percebemos o cuidado do poeta em estruturar 
os versos, pondo em concordância forma e conteúdo. Essas caracte-
rísticas externas estimulam a composição de enunciados que expres-
sam emoções, noções e evocações afins como os apresentados nas 
passagens iniciais dos versos onde se registram situações aflitivas 
(rebus angustis); ordem de apelo ao heroísmo, ‘forte permanece’ 
(fortis appare); e recomendação de recuo, aparentemente contradi-
tória, ‘enrole sob vento’ (contrahes uento). O verso de encerramento 
da estrofe e da ode, ‘as infladas velas’ (turgida uela), retoma a falsa 
ideia de felicidade pela ostentação de grandeza, ‘ingente pinheiro’, 
‘excelsas torres’ e píncaros do monte’ (ingens pinus, celsae turres e 
summos montis). A vela enfunada pelo vento excessivamente favo-
rável representa, na verdade, um perigo para o nauta confiado em 
seu volume e velocidade prometida.
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Ode a Licínio

Mais retamente viverás, Licínio, se não buscares sempre
o alto mar, nem prudente, enquanto receias

as procelas, expor-te demais a
um litoral acidentado.

Todo aquele que ama a dourada moderação,
seguro, não sente falta da sordidez
de um teto obsoleto, e sóbrio, evita

o invejável paço.

Muitíssimas vezes o ingente pinheiro é agitado
pelos ventos e as excelsas torres desabam

em queda brutal e os raios ferem
os píncaros do monte.

Espera, na adversidade e teme, na bonança,
a sorte mudada, um bem preparado

espírito. Pois retorna com o disforme inverno
Júpiter, o mesmo

que o remove. Se há mal agora e outrora,
não será assim: por vezes, com a cítara,

Apolo invoca a Musa silente e nem sempre
o arco enverga.

Nas situações difíceis, corajoso e
forte permanece; sabiamente também
enroles, sob vento bastante favorável,

as infladas velas.

Texto original: II, 10 Rectius uiues, Licini, neque altum/ semper urgendo neque, dum proce-
las/ cautus horrescis, nimium premendo/ litus iniquom.// Auream quisquis mediocritatem/ 
diligit, tutus caret obsoleti/ sordibus tecti, caret inuidenda/ sobrius aula.// Saepius uentis 

agitatur ingens/ pinus et celsae grauiore casu/ decidunt turres feriuntque summos/ fulgura 
montis.// Sperat infestis, metuit secundis/ alteram sortem bene praeparatum/ pectus. 

Informis hiemes reducit/ Iuppiter, idem// summouet. Non, si male nunc, et olim/ sic erit: 
quondam cithara tacentem/ suscitat musam neque semper arcum/ tendit Apollo.// Rebus 

angustis animosus atque/ fortis appare; sapienter idem/ contrahes uento nimium secundo/ 
turgida uela.
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Jonhy Golem, 
de Samuel 
Rawet: sobre 
criadores e 
criaturas

Editoria Lyslei Nascimento

Coleciono golems há muito tempo. Após 
o encantamento infantil pelas bonecas e 
pelos delgados manequins das vitrines das 
lojas, devo confessar que adquiri verdadei-
ro fascínio por narrativas em que a relação 
entre criador e criatura é tema, marca e re-
presentação recorrente. Desde As aventuras 
de  Pinóquio: história de uma marionete, de 
Carlo Collodi (1883), com o seu menino de 
madeira que tanto queria ser gente e que, 
mais tarde, junto ao conto de ficção científi-
ca Super-brinquedos duram o verão todo, de 
Brian Aldiss (2001), inspirou Steven Spiel-
berg a fazer Inteligência artificial (2001), até 
o esperto Pequeno Polegar (1697), o filho 
em mínima escala do conto de fadas, re-
criado em inumeráveis versões por um sem 
números de narradores.

Referências explícitas ao mito judaico rela-
tam mágicas construções de uma espécie de 
gigante de argila por meio de uma série de 
receitas ou fórmulas cabalísticas. Essas cria-
ções seriam levadas a termo por sábios rabi-
nos na Polônia, em Praga, em todo o leste 

europeu, os golems de Gustav Meyrink 
(1915), Bashevis Singer (1969), 

Elie Wiesel (1983) e Jorge Luis 
Borges (1967).

Walter Benjamin, nas suas célebres anota-
ções de Passagens (2006), arrola, sob o título 
“A boneca, o Autômato”, fragmentos em que 
manequins, brinquedos, esculturas, além de 
marionetes, mulheres-máquina e instrumen-
tos animados, ilustram não só uma história 
de medo, em que o trabalho humano possa 
ser substituído pela indústria e os humanos 
pelos autômatos, mas também, de forma, 
metafórica, projeta-se, nesse medo da ciência 
e da tecnologia, o ofício do escritor e o texto 
como uma maquina de narrar.

A lenda, que migra da tradição oral para a 
escrita, prolifera em outros meios tão múl-
tiplos quanto as versões pelas quais é difun-
dida. Em 1998, no Museu Judaico de Nova 
York, a mostra “Golem! Danger! Deliverance 
and Art” saturou galerias de memoráveis 
versões da lenda. Tiveram lugar, ali, relei-
turas inusitadas e obsessões de artistas 
que reescreveram e reencenaram a história 
do gigante de argila. A inquietante exposi-
ção, exibindo o que se configura como uma 
monstruosidade, abarcou desde as referên-
cias às narrativas medievais até performan-
ces, filmes, esculturas, pinturas, espetáculos 
teatrais, óperas, balés clássicos e danças 
contemporâneas, passando por textos lite-
rários, jogos e histórias em quadrinhos. O 
museu, nesse sentido, configurou-se como 
um arquivo que exibiu, com esse acervo, a 
complexa relação do homem com as suas 
criações. De setembro de 2016 a janeiro de 
2017, essa exposição, denominada “Golem” 
exibiu revisitações da criatura no Museu Ju-
daico de Berlim.

Como uma materialização da lenda, ou da 
ficção científica, os golems podem ser con-
cebidos como autômatos, robôs, ciborgues, 
computadores ou jogadores de xadrez, 
como no célebre texto de Edgar Allan Poe 
(1849). Essas máquinas que podem falar, 
andar e obedecer duplicam, ad infinitum, a 
gênese de Adão, fazendo com que a narra-
tiva religiosa estabeleça vínculos suspeitos e 
insuspeitos entre Deus, Golem & Cia, como 
queria Norbert Wiener (1964).

Da lenda até as realidades virtuais, a emula-
ção do ato divino da criação evidencia o de-
sejo de poder, às vezes consciente, às vezes 
não, de se igualar ao Criador. Invariavelmen-
te, esse desejo se traduz em transgressões a 
leis religiosas, morais ou éticas, dando à luz 
a criaturas e monstros que, desgovernados, 
atentam contra a vida humana, como a cria-
tura de Mary Shelley (1818).

Chamo a atenção para o fato de que as pe-
ças, os fragmentos de corpos suturados pelo 
Dr. Victor Frankenstein, são reunidas e não 
criadas de acordo com as instruções caba-
lísticas. Ao contrário, sob os auspícios da 
ciência, que nasce rompendo o ventre das 
crendices, dos mitos e do obscurantismo, a 
criação de Shelley aponta para a impossibi-
lidade de o homem criar ex nihilo, diferente-
mente da criação divina narrada no Gênesis.

A obra de Samuel Rawet oferece, de forma 
paradigmática, uma importante oportuni-

dade para refletirmos sobre as intricadas 
relações entre a criação, a monstruosi-
dade e a escrita. A lenda do Golem, cuja 
célebre versão em que o Rabino Judá 

Leão, em Praga, constrói o humanoide de ar-
gila para a defesa do gueto tem, em Rawet, 
um dos seus mais instigantes tradutores. 

Publicado em O terreno de uma polegada 
quadrada, em 1969, o conto “Johny Golem” 
antecede, no Brasil, a uma galeria de golems 
brasileiros. Se não me equivoco, somente em 
1991, Moacyr Scliar publica o romance Cenas 
da vida minúscula, recriando a lenda no Bra-
sil. Construindo uma árvore genealógica do 
Golem, que vai da Bíblia e do Talmude aos 
homúnculos de Paracelso, passando pela fic-
ção de Kafka, Scliar compõe um romance de 
impossibilidades e contrastes, mas também 
da inscrição do seu Golem numa tradição im-
portante de criadores e criaturas.

Quatro anos mais tarde, em 1995, Samuel 
Reibscheid publica o conto “O Golem de 
Manhattan”, aproximando, de forma crítica, 
o golem à bomba atômica e, portanto, 
à perigosa e ameaçadora tecnologia de 
guerra. Em 1997, Jacob Pinheiro Goldberg 
dedica uma série de poemas ao mito. 
Os textos, de forma fragmentária, auto-
reflexiva e bem-humorada são intitulados 
“Golem” e refletem, liricamente, sobre a 
natureza compósita da memória e da escrita. 
Em 2008, Mário Teixeira ambienta a criatura 
nas ruas de São Paulo, no romance O Golem 
do Bom Retiro. Nesse tradicional bairro 
paulistano, entre fórmulas cabalísticas e 
procedimentos de investigação, três amigos 
encontram um aliado sobrenatural para 
defendê-los.

Em 2010, José Ronaldo Viega lança uma 
coletânea de poemas sob o título Novas es-
peculações sobre a criação & os Golens e, em 
2015, a Arquivo Maaravi: Revista de Estudos 
Judaicos da UFMG, edita, de Ivy Judensnai-
der, uma surpreendente Golem feminina no 
conto “Adamah, a Golem”. 

Além dessas publicações, que fazem parte da 
minha coleção, duas exposições são dignas de 
nota: República dos fazedores de Golems, de 
Vlad Eugen Poenaru, de 2004, e Um Golem 
para Caruaru, de Leila Danziger, de 2014.

Dessa galeria de golems brasileiros, a cria-
tura de Rawet, certamente, é a mais inquie-
tante. Na trama, um personagem misterioso 
e esquizofrênico surge das divagações e 
informações truncadas de um impreciso e 
inepto narrador, que reflete sobre a escrita e 
a impossibilidade de escrever a história.

O leitor se depara, então, com um texto 
construído a partir da sobreposição de frag-
mentos, de níveis e desníveis. Confissões de 
incompetência do narrador, que vem e vão, 
abrem e fecham a narrativa, fazendo com que 
o leitor desconfie da autenticidade do relato, 
que ostenta, por esse expediente, o seu cará-
ter de ficção e artifício. “Um cansaço, e uma 
espécie de náusea me leva a redigir a história 
de Jonhy Golem”, afirma o narrador (RAWET, 
2004, p. 333). Além do enfado e do asco de-
clarados, ele acrescenta que não escreve para 
leitores, mas para uns poucos amigos. Que 
são, é preciso lembrar, também leitores. 

A combinação da autodepreciação com as 
referências à inabilidade de traduzir a histó-
ria vem acompanhada de justificativas que 

apontam para a forma confusa e duvidosa 
com que o narrador tem acesso às inúmeras 
versões do que deseja e não deseja relatar:

O mais estranho nisso tudo é o modo caó-
tico com que tomei conhecimento de todos 
os episódios, modo que me faz duvidar de 
certos detalhes, falavam em francês, in-
glês, espanhol, ídiche, línguas dos quais só 
chegava a perceber algumas palavras. Há 
detalhes no plano do humor. Alguns dos 
informantes, desejando também maiores 
esclarecimentos me acompanhavam por 
vezes à residência de outros, e pude en-
tão ensaiar uma tentativa de captar um 
sentido em frases em búlgaro, romeno, 
árabe, línguas que desconheço totalmente, 
apenas pela vaga semelhança de um som, 
de algumas sílabas ilusórias. Os equívocos 
naturalmente foram tremendos, mas os 
instantes de humor muitos, e o saldo que 
me ficou foi a vaga ideia de que para certos 
estados essenciais o que está ligado à fala, 
exceto a palavra, é o mais que suficiente 
(RAWET, 2004, p. 333-334).

Além da multiplicidade dos narradores, 
tratados curiosamente como informantes, 
o vocabulário deixa entrever as caracte-
rísticas da composição: estranha, caótica, 
duvidosa, ilusória, equivocada, vaga. Tam-
bém é explícito, em todo o relato, o pluri-
linguísmo como um transtorno à clareza e 
à objetividade. Referências às cidades, paí-
ses e línguas fazem do conto uma espécie 
de mapa ou Torre de Babel. As versões, a 
partir das várias línguas, principalmente 
as faladas pelos judeus na Diáspora, só são 
captadas e retransmitidas de forma incerta 
e por meio de “sílabas ilusórias”. O “resíduo 
da palavra”, a sílaba, poderia ir até uma 
constituição mínima, a letra, mas o narra-
dor não leva até as últimas consequências 
essa redução. Para onde aponta essa frag-
mentação do relato?

O efeito em abismo está instaurado: o nar-
rador ouve de Paul Segall, num restaurante 
em Israel, a primeira referência a Jonhy Go-
lem. Segall, um inglês, de quarenta anos, 
baixo, magro, de cabelo ralo entre o alou-
rado e o ruivo que, meio embriagado, meio 
sonolento, afirma que, antes de trabalhar 
para uma fábrica de produtos químicos, 
pertencia ao serviço secreto britânico. De 
acordo com o narrador, por ser homosse-
xual, ele esteve envolvido num caso grave, 
sobre a qual o leitor não terá detalhes, que 
o afastou da função.

No relato de Segall, Jonhy Golem aparece 
como um anônimo paciente de um hospital 
do exército, um judeu oriundo da Polônia:

Era um esquizofrênico, com fortes doses 
paranoicas, além de epileptoide. Acho que 
assim o classificaram. Não me recordo de 
seu nome, se é que algum dia cheguei a 
saber realmente. O nome com que todos o 
conhecíamos depois de um dado instante 
era Jonhy Golem. [...] A fala caótica, uma 
alternância de silêncios e loquacidade caó-
tica. Uma eclosão pornográfica contraba-
lançada com êxtases místicos fornecendo 
um quadro impossível de olhar sem humor. 
O inglês do homem era péssimo, e algo do 
que dizia era incompreensível. [...] o ídiche 
falado por Jonhy Golem era estropiado 
(RAWET, 2004, p. 336).

Diante desse quadro, Brice Account, chefe 
de um dos setores de pesquisa do serviço 
secreto, engendra um plano sinistro: trans-
formar o doente num golem autêntico, uti-
lizando para isso, dentre outras técnicas, as 
de comportamento e reflexo condicionado. 
Após receber alta, Jonhy Golem, que circu-
lava pela cidade como um idiota de aldeia, 
é monitorado por agentes que se valem de 
uma parafernália tecnológica para vigiá-lo. 
A alusão ao bobo da aldeia, personagem 
típico da literatura ídiche, não é gratuita. 
A conexão da criatura engendrada por um 
rabino nas cidadezinhas judaicas encontra, 
nesse personagem, uma das suas dramáti-
cas variantes.

Outros personagens, todos velhos, que teste-
munharam a experiência, aparecem para tes-
tificar a autenticidade, sempre posta em dú-
vida pelo narrador, da história que está sendo 
contada. Werner Huhn, um discípulo de Jung, 
que vive num asilo de velhos; uma senhora 
gorda e alegre, residente em um casarão jun-
to ao porto; um enfermeiro. Enquanto toma 
um café com o narrador, Segall encerra a his-
tória: Account enlouquecera e seu substituto, 
Bob Smile, deve tê-lo submetido ao mesmo 
método de controle usado em Jonhy. A ironia, 
ou o sorriso final, prenunciado no sobrenome 
ou alcunha desse substituto aponta, assim, 
para a repetição dos condicionamentos e a 
possibilidade de outros golems serem engen-
drados em hospitais e serviços secretos como 
uma conspiratória e promíscua rede entre a 
ciência e o poder.

O relato do mito, inclusive com a referên-
cia quase exata do verbete da Enciclopédia 
Judaica, pode ser lido como um segundo 
plano intertextual da narrativa que pro-
voca um desvio do que é, aparentemente, 
a base central do que está sendo contado. 
No entanto, a história de Jonhy Golem de-
lineia-se, canhestramente, no relato. Como 
uma caixa chinesa, ou uma boneca russa, a 
escrita acaba por criar um efeito vertiginoso 

e imponderável na leitura, evidenciando o 
texto como um constructo, um compósito 
de citações e vozes.

Se, no enunciado, Jonhy Golem é apresen-
tado como um produto de experimentações 
científicas, nada éticas e intimamente liga-
das ao controle do indivíduo, por sua condi-
ção, pode ser visto como “pessoa desajeitada” 
ou “estúpida”, que adquire, após as experiên-
cias, conformações de um robô, ou seja, de 
uma criatura controlada artificialmente; na 
enunciação, irrompe um texto sob o signo 
da monstruosidade (BEREZIN, 1995. p. 75). 
Assim, as várias histórias do golem, nas ca-
madas que compõem a narrativa, prefigu-
ram, numa outra instância, o texto engen-
drado como monstro. Como um construto de 
fragmentos que não podem ser suturados, o 
texto-golem faz falar, em babélicas vozes, a 
lenda e sua relação com a criação literária. 

Jeffrey Jerome Cohen, em A cultura dos 
monstros: sete teses (2000, p. 23-60), afir-
ma que o corpo do monstro é cultural, 
um arauto da crise de categorias, mora 
nos portões da diferença, está situado no 
limiar e sempre escapa e policia as fron-
teiras do possível. Como um duplo, quase 
perverso, a escrita-golem exibe-se na frag-
mentação das vozes que não se afinam, 
nas versões entrecortadas que não formam 
um todo coerente e na aparente e confes-
sa inaptidão do narrador. A função desses 
elementos no enredo faz ressaltar, ao con-
trário, uma escrita que não se engendra a 
partir de uma corporeidade artificialmente 
totalizante e impossível da qual Rawet es-
tava absolutamente consciente.

Minha coleção, portanto, se adensa com o 
Golem de Rawet, porque a sombra de Johny 
Golem faz surgir, na penumbra, entre a luz 
e a sombra, olhando-me de soslaio, um cor-
po-texto, uma urdidura ou uma maquinaria 
narrativa que não se deixa disciplinar ou cer-
zir e marca, em vez disso, a impossibilidade 
de tamponar as fraturas, os esgarçamentos 
e as lacunas que o medo, o desejo, as fanta-
sias e a consciência da ficção provocam.

Toda coleção é, por definição, incompleta 
e ilusória. O colecionador padece, obsessi-
vamente, do desejo de sempre acrescentar 
um item a ela. Por isso, solicito, à maneira 
de Jorge Luis Borges, no prefácio a O livro dos 
seres imaginários (1989), a quem tiver notí-
cias de outros golems, do Brasil ou do exte-
rior, que me façam saber de suas existências 
e idiossincrasias. 

Lyslei Nascimento é professora de Teoria da Litera-
tura e Literatura Comparada na FALE/UFMG.

Sempre fui, em meio às pessoas, 
a única boneca com um coração. 

(Amalie Winter)
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O Palácio 
de Cristal, 
1851

Editoria Bruno Campos

A construção do Palácio de Cristal em maio 
de 1851, em Londres, pode ser considerada 
o marco do nascimento da arquitetura mo-
derna. Naquele mesmo ano, aqui no Brasil, 
D. Pedro II ainda era o nosso imperador e 
a Lei Eusébio de Queirós, que extinguia o 
tráfico de escravos africanos, havia sido san-
cionada apenas recentemente. A população 
de São Paulo não passava de 25.000 míseras 
almas e o território de Belo Horizonte era 
ainda um curral inóspito, quando uma das 
mais espetaculares construções de todos os 
tempos foi erguida de forma quase mágica 
no Hyde Park. É importante contextualizar o 
feito devidamente no tempo histórico, pois 
o projeto e a execução de 170 anos atrás foi 
algo tão extraordinário e único que sua bre-
ve existência chega a ser miraculosa. 

A história é conhecida, mas merece ser re-
lembrada. Tudo começou com um funcioná-
rio público, dublê de inventor e entusiasta 
do design industrial chamado Henry Cole, 
com o apoio do príncipe Albert. Em 1849 os 
dois se entusiasmaram com a idéia de fazer 
uma exposição de produtos industriais nos 
moldes das que aconteciam em Paris, só que 
muito mais abrangente e com participantes 
internacionais. A intenção era organizar uma 
“Grande Exposição Universal” que fosse uma 
plataforma na qual países de todo o mundo 
pudessem exibir suas realizações, mas onde 
ficasse clara, naturalmente, a superioridade 
da própria Grã-Bretanha.

Um cronograma extremamente ambicioso 
estabelecia apenas 15 meses para projetar 
e construir o maior edifício de todos os 
tempos, e também organizar toda a logís-
tica do evento com dezenas milhares de 
estandes vindos de toda parte do mundo. 
O Comitê encarregado de montar a “Gran-
de Exposição” tratou logo de organizar um 
concurso público para o projeto, que de-
veria obedecer a várias especificações bá-
sicas: o prédio tinha que ser “temporário, 
simples e o mais barato possível de cons-
truir” no curto tempo que restava antes da 
abertura da Exposição, agendada para 1 de 
maio de 1851. Em 3 semanas o Comitê re-
cebeu 245 projetos de 38 países. Nenhum 
projeto ganhou o concurso, todos foram 
rejeitados como inviáveis ou inadequados.

Desesperado, o Comitê resolveu ele mesmo 
conceber uma proposta. E como não poderia 
deixar de ser, o resultado foi um absoluto 
desastre: “o camelo é um cavalo desenhado 

por um Comitê”, diz o provérbio. A ineficácia 
da tomada de decisão por um grupo grande 
de pessoas, incorporando muitas opiniões 
conflitantes em um único projeto por meio 
de várias negociações e acordos, ficou evi-
dente no monstrengo gerado em conjunto. 
Mas não vamos perder tempo ou espaço 
com o desastre coletivo. Nesse momento 
entra em cena o gênio individual para salvar 
a reputação periclitante da poderosa coroa 
britânica. E esse humilde salvador, que mais 
tarde virou mais do que merecidamente 
“Sir”, não era nem mesmo arquiteto ou en-
genheiro formado.

Joseph Paxton era um fenômeno inigualá-
vel. Nascido em 1803 em Berdfordshire, sé-
timo filho de uma família de fazendeiros po-
bres, começou a trabalhar bem cedo como 
jardineiro (aos 14 anos) e logo se destacou 
de tal forma que aos 20 ele já tinha se torna-
do o Jardineiro-Chefe de Chatsworth, consi-
derado um dos melhores jardins paisagísti-
cos da época, a convite do famoso Duque de 
Devonshire. Segundo Bill Bryson (At home: a 
short history of private life), essa foi “a inicia-
tiva mais sábia jamais tomada por um aris-
tocrata”. Entre outras proezas, em um perío-
do curtíssimo de tempo, Paxton projetou 
e instalou a famosa “Emperor’s Fountain”, 
lançando jatos de água até oitenta metros 
de altura (uma façanha da engenharia até 
hoje), construiu o maior jardim ornamental 
do mundo, projetou uma cidade inteira, se 
tornou o maior especialista do mundo em 
dálias e ao mesmo tempo em transplante 
de árvores maduras (acima de 8 toneladas), 
ganhou vários prêmios por produzir os me-
lhores melões, figos e nectarinas do país, 
criou uma revista de jardinagem que teve 
simplesmente Charles Dickens como editor, 
escreveu diversos livros sobre jardinagem, 
criou o primeiro parque municipal do mun-
do (que se tornou o modelo de Frederick 
Law Olmsted para construir o Central Park 
em NY) e ainda por cima ficou rico inves-
tindo em ações de empresas ferroviárias (ao 
ponto de virar conselheiro de várias delas). 
Mas, sobretudo, começou a se interessar 
obsessivamente em desenvolver enormes 
estruturas para abrigar estufas.

Em 1846 Paxton construiu um grande edi-
fício em ferro fundido, madeira laminada 
e vidro em Chatsworth para abrigar as pri-
meiras sementes de uma exótica planta que 
haviam sido enviadas para Kew Gardens da 
Amazônia, Brasil. O desenho da “Victoria Re-
gia House” foi de fato inspirado pela estru-
tura orgânica das enormes folhas da planta, 

“um feito natural de engenharia”, segundo 
Paxton, que testou a resistência da planta 
colocando sua própria filha Annie literal-
mente flutuando em cima de uma folha. O 
segredo da planta para suportar uma pessoa 
de até 40 quilos está na rigidez proporciona-
da pelas nervuras radiais que se conectam 
com as nervuras transversais flexíveis na 
parte inferior da folha. A experimentação 
constante ao longo de vários anos levou 
Paxton ao desenvolvimento de coberturas 
de estufas com estruturas extremamente 
leves e econômicas. Há uma famosa foto de 
Paxton, radiante, segurando uma enorme 
vitória régia de mais de 2m de diâmetro, que 
ilustra bem tudo isso.

Dessa forma, quando ele ficou sabendo do 
“desastre” do concurso público para o pro-
jeto de um grandioso salão para a Grande 
Exposição Universal, Paxton desenvolveu 
sua solução em 2 semanas e resolveu sub-
meter ao Comitê de qualquer forma (com 
apoio entusiasmado de Henry Cole). Seu 
projeto infringia todas as regras da concor-
rência pública: estava fora do prazo, con-
tinha materiais inovadores, estritamente 
proibidos pelo termo de referência e, para 
adicionar insulto à injúria, ele não era nem 
mesmo arquiteto ou engenheiro, ora bolas. 
O Comitê se opôs fortemente, como era de 
se esperar, ainda mais que um outro projeto 
já estava em estágio avançado de desenvol-
vimento. Mas Paxton estava tão convencido 
da viabilidade de seu estudo que decidiu 
simplesmente passar por cima do Comitê e 
publicar o seu projeto no Illustrated London 
News, para aclamação universal e irrestrita. 
O Palácio de Cristal de Paxton não necessi-
tava de tijolo algum (muito menos dos 30 
milhões de tijolos do concorrente), nem de 
cimento, argamassa ou mesmo fundação. 
Era uma construção extremamente leve e 
efêmera, para ser montada, com suas peças 
aparafusadas e simplesmente pousada no 
solo como uma tenda gigantesca. 

No outono de 1850, no Hyde Park, surgiu 
então um edifício absolutamente extraordi-
nário: uma enorme estrutura de ferro e vidro, 
totalmente transparente e com um vasto es-
paço interior onde caberiam quatro catedrais 
de Saint Paul. Durante sua breve existência 
ele foi o maior edifício do mundo, e também 
o mais magnífico e surpreendente. O Palácio 
de Cristal era uma gigantesca estrutura até 
mesmo para os padrões de hoje: 5 quartei-
rões de comprimento por um quarteirão de 
largura, com a altura média de um prédio de 
10 andares. Seu volume, leve e resplandecen-

Sir Joseph Paxton e uma Vitória Régia, inspiração da estrutura 
do Palácio de Cristal
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te, surgiu quase que de uma hora para outra 
no Hyde Park (5 meses), cobrindo mais de 
70.000m2 de terreno, preservando inclusive 
uma alameda de olmos. 

Mas apesar de toda a magnitude e impo-
nência, era um edifício totalmente modular, 
pré-fabricado a partir de peças padronizadas: 
uma treliça de ferro fundido com 7m de com-
primento por 90cm de altura, que podia ser 
montada com outras treliças correspondentes 
“ad infinitum”, formando uma armação na 
qual se encaixavam os 300.000 painéis de 
vidro de 1,20m x 25cm (mais de 1/3 de todo 
o vidro produzido na Inglaterra naquele ano), 
formando um edifício sem precedentes, com 
564m de comprimento (1851 pés, em come-
moração ao ano – 150 anos antes de Daniel 
Libeskind ter essa idéia) por 124m de largura 
e quase 33m de altura ao longo da abóbada 
do seu eixo principal. 

Além da concepção geral do projeto, a exe-
cução foi igualmente genial e impecável 
em todos seus detalhes. Tal qual um Bru-
nelleschi moderno, Paxton projetou uma 
plataforma móvel especial que se movia 
ao longo dos suportes do teto, permitindo 
que os operários instalassem 1.800 painéis 
de vidro por semana, uma produtividade 
que é até hoje um assombro de eficiência. 
Para instalar a incrível quantidade de 30 km 
lineares de calhas da cobertura, Paxton pro-
jetou também uma máquina que era capaz 
de instalar 600m de calha por dia, operada 
por uma pequena equipe, coisa que normal-
mente exigiria um dia de trabalho de 300 
homens. O projeto era superlativo, em todos 

os sentidos. E, no entanto, foi construído 
dentro do prazo e do orçamento. Graças ao 
gênio criativo e a capacidade de execução 
de Paxton, o custo final de tal maravilha 
inovadora foi extremamente modesto: 
apenas 80.000 libras (ao câmbio de hoje, 
64 milhões de libras, ou seja, 915 libras por 
m2). A “Grande Exposição” teve ainda um lu-
cro de 186.000 libras (149 milhões de libras 
no câmbio de hoje), suficiente para comprar 
12 hectares ao sul do Hyde Park, onde foram 
construídos depois o Royal Albert Hall, o Vic-
toria & Albert Museum, o Museu de História 
Natural, o Royal College of Art, o Royal Colle-
ge of Music etc.

Mas se a construção em si já era assom-
brosa, as maravilhas no seu interior não 
deixavam a desejar. Havia quase 100 mil 
objetos expostos em 14 mil estandes, para 
uma média de um milhão de visitantes por 
mês. Pela primeira vez na história, 100.000 
pessoas de todas as classes sociais se en-
contravam ao mesmo tempo em um local 
coberto, sem nenhum incidente. Pessoas 
famosas da época, como Charles Darwin, 
Karl Marx, Michael Faraday (que ajudou 
no planejamento e julgamento das expo-
sições), os escritores Charles Dickens, Lewis 
Carroll, Charlotte Brontë e membros da fa-
mília real se misturavam com a plebe, to-
dos igualmente deslumbrados com o feito 
de Joseph Paxton.

No dia 1 de maio de 1851 a “Grande Exposi-
ção” foi aberta pela radiante rainha Vitória, 
que chamou a inauguração de “o dia mais 
grandioso da nossa história”: 

“Este é um dos maiores e mais gloriosos 
dias de nossas vidas ... É um dia que faz 
meu coração inchar de gratidão ... O Parque 
apresentou um espetáculo maravilhoso, 
com multidões atravessando por ele, - car-
ruagens e tropas passando ... The Green 
Park e Hyde Park se tornaram uma massa 
de seres humanos densamente apinhados, 
no mais alto bom humor ... antes de nos 
aproximarmos do Palácio de Cristal, o sol 
brilhou e cintilou sobre o edifício gigantesco, 
sobre o qual as bandeiras de todas as nações 
tremulavam ... A visão quando chegamos ao 
centro onde ficavam os degraus e o trono (no 
qual não me sentei), de frente para a bela 
fonte de cristal, foi mágico e impressionante. 
A tremenda celebração, a alegria expressa 
em cada rosto, a vastidão do edifício, com 
toda a sua decoração e exibições , o som do 
órgão ... tudo isso foi realmente comovente “
Vitória Régia, 1851

P.S: O poderoso Palácio de Cristal foi des-
montado no verão de 1852 e relocado para 
outro lugar, onde foi consumido por um in-
cêndio em 1936

Bruno Campos (1970) é arquiteto formado 
pela UFMG (1994), com mestrado em Housing 
and Urbanism na Architectural Association, 
Londres (1998). Trabalhou em Nova York com 
Weiss/Manfredi Architects e desde 2001 vem 
desenvolvendo na BCMF Arquitetos, com os 
sócios Marcelo Fontes e Silvio Todeschi, projetos 
de várias escalas e tipologias, especialmente 
projetos de grande porte e complexidade.
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Nova Velha 
Escola –
de Design – 
na Praça da 
Liberdade

Editoria Cláudio Santos Rodrigues
e Sérgio Antônio Silva

Permitam-nos anotar, em nosso título, a 
alusão à reescrita do conto Chapeuzinho 
Vermelho, por João Guimarães Rosa. A ver-
são de Rosa intitula-se Fita verde no cabelo 
(Nova velha estória) e diz do encontro de 
“uma meninazinha, a que por enquanto”, 
com a avó à beira da morte. Trata-se, como 
no clássico de Charles Perrault, de um con-
to de formação, no caso, daquela menina 
de fita verde inventada no cabelo que, ao 
estar diante do “frio, triste e tão repentino 
corpo” da avó, nunca mais será a mesma. 
Fita-Verde saberá que a vida – assim como 
a infância uma hora se torna puberdade, 
assim como a fita se perde pelo caminho 
– um dia acaba.

Entretanto, interessa-nos destacar o sub-
título do conto: “Nova velha estória”. Aqui, 
notamos o gosto de Guimarães Rosa pelo 
paradoxo, figura de linguagem que o autor 
explorou, por exemplo, nas “anedotas de 
abstração” contidas no livro Tutaméia: tercei-
ras estórias: “Se procuro, estou achando. Se 
acho, ainda estou procurando?” Assim, como 
pode uma estória – ou uma escola – ser 
nova, sendo, ao mesmo tempo, velha? São 
essas pequenas “impertinências” semânti-
cas que fazem da língua um jogo. Cabe ao 
poeta (como Rosa, mesmo em prosa) brin-
car com a língua, inventar sua língua de 
brincar para que a palavra possa mais, dian-
te do caos do mundo e dos mistérios da vida.

Outro aspecto a se considerar, no sintagma, 
é a sutil mudança de sentido causada pela 
anteposição dos adjetivos, sobretudo o 
“velha”, em relação ao substantivo: “velha 
escola” é bem diferente de “escola velha”, em 
termos de significação. De modo que se diz 
de uma velha estória / escola, assim como 
se fala da “velha guarda do samba”, aquela 
que sabe e dá o tom do desfile, ou do “velho 
amigo do peito”, guardado a sete chaves.

Feito o preâmbulo, devemos esclarecer que 
a nova velha escola a que nos referimos é a 
Escola de Design da Universidade do Estado 
de Minas Gerais, ED – UEMG, em uma situa-
ção particular, que é a sua recente mudança 
para a nova sede, para um prédio que faz 
parte do patrimônio municipal e estadual 
e que foi todo restaurado para recebê-la. 
Trata-se do edifício modernista que, na Rua 
Gonçalves Dias, em plena Praça da Liberda-
de, do lado oposto ao Palácio, por quase 50 
anos abrigou a sede do Instituto de Previ-
dência dos Servidores do Estado de Minas 
Gerais – IPSEMG e que foi projetado pelo 
arquiteto Raphael Hardy Filho, com cálculo 
estrutural a cargo do engenheiro civil Sylvio 
Barbosa. As obras foram realizadas entre 
1960 e 1964 e o prédio foi inaugurado pelo 
então Governador Magalhães Pinto, em 
1965. Seu projeto arquitetônico alinha-se 
àquele do modernismo de Minas Gerais, que 

começa de forma pioneira em Cataguases, 
na Zona da Mata, por volta de 1940, e que, 
em Belo Horizonte, poucos anos depois, co-
nhece o esplendor.

Especificamente na Praça da Liberdade, são 
quatro os edifícios modernistas a conviver 
harmoniosamente, como bem cabe a Minas, 
com o passado dos prédios ecléticos  das an-
tigas secretarias de governo, com a pujança 
do próprio Palácio da Liberdade e com o 
futuro incerto e intrigante do pós-moderno 
Rainha da Sucata (alcunha do Edifício Tan-
credo Neves, projetado por Éolo Maia e Syl-
vio de Podestá). Os edifícios modernistas da 
Praça são esse onde agora é a Escola de De-
sign (Raphael Hardy Filho), o Edifício Mape 
(Sylvio de Vasconcellos), o Edifício Niemeyer 
e a sede da Biblioteca Pública Estadual Luiz 
de Bessa (ambos de Oscar Niemeyer).

Com isso, a Escola de Design agora faz parte 
de um circuito cultural intenso, com museus 
e outros aparelhos culturais que se formam 
a partir da ocupação dos prédios públicos da 
Praça e do seu entorno, conforme descrito 
no site do Circuito Liberdade:

Em 2010, após a inauguração da Cidade 
Administrativa e transferência oficial do go-
verno para a região norte de Belo Horizonte, 
o Circuito Cultural Praça da Liberdade, hoje 
Circuito Liberdade, se concretiza como um 
projeto do Governo do Estado. A proposta 
era reunir, em um mesmo local, espaços 
culturais diversos, a partir de parcerias com 
instituições públicas e privadas. A vocação 
cultural da região, que já abrigava o Arquivo 
Público Mineiro, a Biblioteca Pública, o Mu-
seu Mineiro e o Rainha da Sucata, foi então 
reforçada com a criação de novos museus e 
espaços de cultura e formação, que passaram 
a ocupar os edifícios das antigas secretarias 
de governo. Em 2015, o Circuito passa a ser 
gerido pelo Instituto Estadual de Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha/
MG) e, desde então, vem buscando uma 
maior articulação com o espaço urbano e os 
diversos grupos artísticos e populares, con-
solidando-se como um braço forte da política 
pública de cultura do governo estadual. O 
projeto passou por um processo de ampliação 
do seu perímetro de atuação, considerando os 
eixos da Avenida João Pinheiro e da Rua da 
Bahia, o que foi traduzido em seu novo nome: 
Circuito Liberdade. Dentro desta perspectiva, 
novos equipamentos passaram a fazer par-
te do complexo, com a composição de uma 
agenda integrada aos outros espaços já exis-
tentes. Hoje o Circuito Liberdade é composto 
por 15 instituições, dentre museus, centros de 
cultura e de formação, que mapeiam diferen-
tes aspectos do universo cultural e artístico.
[http://circuitoliberdade.mg.gov.br/pt-br/cir-
cuito-liberdade-br/historia]

A mudança da Escola de Design se dá sob 
a égide do conceito de “escola aberta” (a 
nossa nova escola), do qual derivam al-

gumas ações, como: novos projetos peda-
gógicos dos cursos de graduação (Design 
de Ambientes, Design de Produto, Design 
Gráfico – bacharelado – e Licenciatura em 
Artes Visuais), planejados para uma forma-
ção mais transversal e autônoma do aluno 
(algo como um desenho não arbóreo, rizo-
mático); bacharelado em Design de Moda; 
novos cursos de pós-graduação lato sensu; 
pós-graduação stricto sensu com mestrado 
e doutorado; cursos de extensão amplia-
dos; Espaço Cultural ED – UEMG (um caso 
à parte, um espaço de fato já integrado ao 
Circuito Liberdade); biblioteca especializada 
aberta ao público externo. Além disso, a ED 
é uma unidade da UEMG que, por sua vez, é 
uma instituição pública de Ensino Superior 
pioneira na aplicação de ações afirmativas, 
no sentido da ampliação do acesso ao en-
sino superior gratuito, com um sistema de 
reserva de vagas para população carente, 
afrodescendente, indígena, egressa de es-
cola pública e portadora de necessidades 
especiais, entre outras ações.

Já a velha escola diz respeito à tradição 
(algo também caro aos mineiros) no en-
sino de design e na formação de profes-
sores-educadores de artes. No caso, a ED 
é herdeira daquela que, em 1955, ainda 
como “Escola de Artes Plásticas” (subor-
dinada à já existente Escola de Música da 
U.M.A. – Universidade Mineira de Arte – 
Fundação Educacional), inaugurou o ensi-
no acadêmico de design em Minas Gerais 
e que figura entre as primeiras instituições 
do Brasil, nessa área. Diz-se até que pode 
ser a primeira, a depender do documento 
para o qual se olha (e do olhar, obviamen-
te). Depois dessa fase inaugural, em 1964 
(não por coincidência, período em que o 
prédio da Praça da Liberdade estava sen-
do construído) veio a consolidação com a 
FUMA – primeiramente, Fundação Mineira 
de Artes e depois, Fundação Mineira de 
Artes Aleijadinho. Em 1989, a Fundação 
passa a fazer parte da recém-criada Uni-
versidade do Estado de Minas Gerais, como 
Escola de Design. Nesse processo histórico, 
vale ressaltar que a UEMG já esteve na Pra-
ça da Liberdade, pois a Reitoria ocupou por 
anos um prédio que foi demolido e que deu 
lugar ao que veio a ser o Espaço do Conhe-
cimento da UFMG, que foi o primeiro equi-
pamento cultural do Circuito Cultural Praça 
da Liberdade.

Pioneira no ensino de design, primeira no 
Estado e segunda no País, a Escola de Design 
foi uma das mais importantes iniciativas 
que marcaram o design mineiro. Desde sua 
criação em 1964 e, principalmente, a sua in-
corporação à Universidade do Estado de Mi-
nas Gerais em 1990, vem prestando serviços 
à sociedade na área de Educação e Cultura, 
por meio de cursos de formação superior e 
projetos culturais. Além das atividades de 
ensino, a Escola de Design desenvolve ati-
vidades de pesquisa e extensão através de 
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seus Centros, Laboratórios e Núcleos de Estudos responsáveis pelo ali-
nhamento do ensino com as demandas sociais e produtivas do Estado. 
Esse processo de retroalimentação permanente tem contribuído para o 
desenvolvimento de uma cultura de inserção do design na concepção 
e diferenciação de produtos e serviços dentro e fora do Estado de Mi-
nas Gerais. Seus egressos têm ocupado postos de destaque no cenário 
nacional e vencido concursos nas várias vertentes do design, tanto no 
país quanto no exterior. (LAB_ED NA PRAÇA)

A velha escola tem a ver, portanto, com um modo próprio de saber 
fazer design e, por consequência, um saber transmitido de um modo 
bastante peculiar, com as oficinas e os centros onde a pesquisa e a 
extensão se aliam ao ensino, e este, nesse laço, com sua teoria alcan-
ça a prática, completando, assim, o ciclo da formação universitária. 
Há que se mencionar ainda, além da presença de professores, alunos, 
técnicos administrativos e outros funcionários que movimentam a 
escola, a presença de um patrimônio vivo, composto por máquinas 
de toda sorte (mecânicas e tecnológicas, analógicas e digitais, hard-
wares e softwares) em pleno funcionamento, com o qual convivemos 
diariamente, ensinando e aprendendo.

A história da Escola de Design é a história de como mentes livres, in-
quietas e criativas colocaram seus talentos a serviço da sociedade ca-
pacitando gerações de profissionais contribuindo para a configuração 
de um mundo material que se pretende cada vez melhor. O espírito 
aberto e colaborativo que sempre a caracterizou virá com seus alunos e 
professores ao encontro dessa convergência e sincronicidade. Pessoas, 
de diversas regiões do Estado e do país serão, simultaneamente, públi-
co interessado e ativo do Circuito Liberdade, mas, principalmente, os 
agentes multiplicadores de uma cadeia de comunicação e promoção 
do seu significado e função na sociedade. (LAB_ED NA PRAÇA)

Esse velho modo de transmissão pela experiência e pelo desejo de um 
mundo melhor deve se manter na nova escola. Quanto ao que é novo, 
é sempre bem-vindo. O prédio, os planos, o futuro a se dispor desde já. 

Uma nova Escola de Design, num estético convívio com a praça, seus 
equipamentos culturais e seus agentes e com as pessoas que por aqui, 
por algum motivo, circulam. E, claro, aos alunos, mais do que tudo, es-
peramos revelar um verdadeiro admirável mundo novo.
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Quem tem 
medo da 
criança 
pensante?

Editoria Maria Thereza da Silva Pinel

Desde o seu surgimento enquanto gênero, no século XVIII, a Lite-
ratura Infantil enfrenta um grande conflito entre literatura e edu-
cação. Aliado aos objetivos escolares, que pretendiam condicionar 
e ensinar a cultura e os costumes burgueses às crianças, o livro 
infantil passou a ter um caráter utilitário-pedagógico bastante 
consolidado. Esse aspecto foi reforçado ao longo dos anos também 
pelo mercado editorial, que se adaptou para fazer livros mais lúdi-
cos, que atraíssem mais o público infantil, com imagens, cores, sons 
e outros recursos gráficos apreciados pelas crianças, porém com o 
discurso repleto de autoritarismo, moralismo e controle.

Para Regina Zilberman, pesquisadora especialista em literatura in-
fanto-juvenil, esse aspecto é “o sintoma da voz adulta no interior 
do livro”, uma vez que o adulto geralmente escreve para ensinar 
algo que ele considera importante, limitando o universo infantil às 
verdades e à realidade que o adulto almeja controlar e condicio-
nar. A necessidade de mediação adulto-criança — de modo que 
os adultos, além de produzirem os livros (escritores, ilustradores 
e editores), também escolhem quais livros serão apresentados ou 
não à criança, seja na escola, em bibliotecas ou em casa — causa 
certo desnível no relacionamento emissor-receptor.

Além disso, há uma menor legitimação da literatura infanto-juvenil 
por parte da academia literária, que parece ter relegado o estudo 
dessas obras para os pedagogos. Com isso, alimenta-se o ciclo que 
indica a Literatura Infantil como ferramenta pedagógica, fazendo 
com que o mercado consumidor acredite que ela se resuma a isso: 
um aparato lúdico que tem o objetivo de controlar e condicionar o 
comportamento e os valores das crianças.

Ana Maria Machado, professora e escritora premiada de literatura 
infantil, deixa clara a sua opinião sobre o assunto: “Confunde-se 
estética com ética, literatura com educação e acaba não se fazendo 
nem uma coisa nem outra. E já é mais do que tempo de desfazer de 
dentro esse equívoco [...] porque literatura e educação são incom-
patíveis... Caminham em sentidos exatamente opostos.”.

É preciso reconhecer que o que se passa é uma visão adultocêntrica 
do que seria a criança e a infância ideal, muitas vezes pautada na 
experiência pessoal desses adultos envolvidos na mediação entre 
a criança e a literatura. Percebemos, nos livros infantis, crianças-
-personagens inverossímeis, com conflitos que remetem às preo-
cupações adultas e não às inquietações do universo da criança. Isso, 

quando há conflito, já que é sintomática a produção de livros infantis 
que servem basicamente para auxiliar na alfabetização, apresentan-
do um conteúdo praticamente vazio. 

Ilan Brenman, pesquisador e escritor de literatura infantil, toca num 
ponto interessante ao relacionar a correria e a falta de tempo do 
mundo capitalista ocidental à demanda por livros infantis pedagó-
gicos e moralistas, supondo que a escola e os pais, responsáveis pela 
educação das crianças, passaram a delegar essa função aos livros 
infantis. Estes podem ensinar sobre ecologia, sobre respeito às dife-
renças, sobre como trabalhar as emoções, dentre vários outros temas 
que regram o comportamento e o pensamento infantil. No fim das 
contas, essa prática afasta a criança da leitura não só por ser maçan-
te e rasa, mas também por ser pautada num mundo irreal, já que o 
exemplo ideal mostrado nos livros não é visto no dia a dia.

Com isso, chegamos ao ponto que Ana Maria Machado propõe recor-
rentemente como solução para alavancar a melhoria na qualidade dos 
livros infantis: o importante não é se perguntar o que a criança deve 
ler, mas sim como ela lê. Em vez da censura, dos linchamentos e das 
proibições de certos livros infantis tidos como impróprios, é preciso que 
a criança aprenda a fazer uma leitura crítica. Para que isso aconteça, os 
livros devem suscitar perguntas, questionamentos e reflexões, em vez 
de oferecerem respostas padronizadas e reforçarem valores e condutas 
moralmente aceitos, de acordo com a ideologia vigente de uma épo-
ca. A autora ainda discorre a respeito da importância da variedade de 
leitura e de vozes discursivas para que se alcance o objetivo proposto.   

A obra de arte, literatura inclusa, tende a ser subversiva e a contestar 
os padrões impostos de funcionamento do mundo. É a partir dessas 
provocações que nós, leitores, pensamos, refletimos, discutimos, e 
vamos formando nosso arcabouço de argumentos e, por fim, nossa 
opinião. Se a máxima de que a leitura e a literatura ensinam é ver-
dadeira, o equívoco é pensar que a resposta já se encontra no livro 
— fenômeno claramente percebido na literatura infantil.

É importante ressaltar que o incômodo com esses aspectos da Litera-
tura Infantil não é exclusivo da crítica brasileira. O professor e teórico 
britânico Peter Hunt denuncia não só desvalorização da Literatura 
Infantil no meio acadêmico literário, como aponta o controle moral 
exercido pelo mercado editorial, que pretende atender à demanda 
dos pais e educadores por uma literatura que ensine condutas corre-
tas e passe bons exemplos.

Dentre os diversos pensadores, críticos e teóricos da literatura infan-

til, é unânime a sugestão de que os adultos envolvidos nesse tipo de 
produção tenham contato e vivência com crianças, para que possam 
conhecer e entender o universo infantil e suas demandas. Com o pas-
sar do tempo os anseios lúdicos e temáticos foram ouvidos, já que 
isso seria necessário para atingir o público-alvo na lógica capitalista 
do mercado editorial, no entanto o conteúdo apresentado ainda se 
insere no universo adulto, que limita o imaginário infantil naquilo 
que ele julga importante ou interessante de ser ensinado. 

Cecília Meireles defendia que a Literatura Infantil deveria ser uma 
classificação a posteriori, sendo a literatura lida com utilidade e 
prazer pela criança, e não necessariamente o que se escreve para 
elas. Já Ana Maria Machado acredita que a Literatura Infantil é 
uma classificação que amplia o substantivo em vez de restringi-
-lo, de modo que é uma literatura que pode ser lida também por 
crianças, e não apenas por elas. Resumindo a ideia, chegamos à 
conclusão de que a boa literatura infantil é aquela que agrada tan-
to adultos quanto crianças.

O respeito pela criança, tão defendido por adultos que trabalham com 
esse público, deve partir do pressuposto de que ela é um ser pensante, 
capaz de desenvolver um pensamento crítico, descartando de uma vez 
por todas a proposição de John Locke de que ela é uma folha em branco 
a ser preenchida, bem como deixar de lado também a ideia de Rous-
seau, de que a criança é um ser imaculado que precisa ser protegido das 
mazelas do mundo que a cerca. É preciso enxergar a demanda infantil 
no seu presente enquanto criança, e não como um futuro adulto.

Fanny Abramovich, pedagoga, crítica literária e escritora, faz um tra-
balho bastante intrigante ao discutir não só a literatura infantil, mas 
também o teatro, a música, a televisão e os brinquedos, complemen-
tando o estudo com entrevistas feitas a diversas crianças. A partir 
das respostas, a autora comprova que elas sabem “ler criticamente, 
ter suas opiniões claras, buscando o prazer [...] e percebendo o que 
chateia, o que aborrece”, e, mais do que isso, descobre o quanto elas 
estão insatisfeitas com o aparato cultural produzido para elas. 

É hora de ouvirmos as crianças, de entendermos seus desejos, seus 
medos e seus conflitos, para que possamos mostrar caminhos liber-
tários, possibilitando a expansão do pensamento e do imaginário por 
meio do encontro infantil com as infinitas possibilidades que a ficção 
é capaz de oferecer. 

Maria Thereza faz mestrado em Literatura Brasileira (UFMG), com pesquisa 
voltada para a Literatura Infantil.
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Pandemia, 
cultura 

e suas 
emergências 

Editoria José Marcio Barros

A pandemia de Covid-19 trouxe, para além 
da contabilização de mais de 1 milhão de 
mortos pelo mundo afora e cerca de 145 
mil no Brasil – dados da primeira semana 
de outubro de 2020 – algumas evidências 
que se apresentam como grandes desafios. 
Essa combinação, entretanto, é de grande 
complexidade, na medida que associa aqui-
lo que não dá margem à dúvida, em função 
de sua densidade como real compartilhado 
que se impõe à realidade de cada um, com a 
dimensão do enfrentamento com disposição 
e esforço convergente. “Evidência e desafio” 
parece ser a legenda mais adequada para a 
pandemia de 2020 que, para alguns historia-
dores das ideias, finaliza tardiamente o século 
XX. Se para muitos é uma inexorável prova de 
que colhemos hoje os efeitos dos paradoxos 
criados a partir da modernidade, a saída para 
esse real impositivo se curva às diferentes 
realidades políticas, econômicas, sanitárias e 
culturais. Tudo é tão evidente, mas ao mesmo 
tempo tão difícil de ser alterado.

Uma das dimensões evidentes e desafiado-
ras da atual conjuntura mundial, e em espe-
cial no Brasil, refere-se ao campo cultural, 
entendido aqui como um conjunto hetero-
gêneo de sujeitos, práticas, instituições e 
representações simbólicas. A forma como a 
pandemia e seu enfrentamento – por meio 
do isolamento social – se impôs à cultura, 
consagrada pelo refrão “primeira a parar e 
última a voltar”, é emblemática: a neces-
sidade de se reinventar o mercado cultural 
e a urgência em se recuperar e atualizar as 
políticas públicas de cultura. 

O horizonte, para além de ações paliativas, 
aponta para o fato de que os trabalhadores 
e os negócios da cultura enfrentam hoje - 
e enfrentarão nos próximos anos - graves 
problemas em decorrência dos efeitos da 
necessária e inexorável medida de isola-
mento social, do controle de mobilidade 
social  e mutabilidade viral. Realidade essa 
que ainda poderá ser pior, caso a busca pelo 
“novo normal”, outra expressão cunhada ao 
longo desses perversos meses de pandemia, 
se dê exclusivamente centrada na recupe-
ração econômica, descomprometida com 
a questão da sustentabilidade, entendida 
aqui como um conjunto de representações 
e ações que assegurem a continuidade da 
vida. Sustentabilidade como aquilo que 
agencia passado e presente de forma a ga-
rantir a existência de um futuro com digni-

dade, participação, saúde e equidade, tanto 
na dimensão social quanto na dimensão 
natural da existência humana.

A mesma cultura abandonada à sua própria 
sorte no Brasil, e só recentemente acolhida 
por medidas emergenciais de distribuição 
de renda, é reconhecida universalmente 
como medida eficaz e necessária para o 
enfrentamento da pandemia de Covid-19 
e seus desdobramentos psicossociais. Por 
meio dos milhares de conteúdos criativos 
disponíveis nas redes, o enfrentamento ao 
isolamento social e aos perigos de que novos 
e ampliados problemas de saúde emerjam 
vem demonstrando eficácia, mas também 
evidenciando desigualdades de acesso à 
cultura digital e riscos de esgotamento do 
modelo pandemônico das lives. 

Somente a conexão, oportunizada aos que 
têm acesso à internet, não garante saúde 
mental em tempos de isolamento. Seja por 
meio de atividades presenciais, lúdicas, 
subjetivas e criativas, seja remotamente, 
por meio do consumo de bens e serviços 
culturais pela internet, o isolamento social 
ajuda a conter a propagação do vírus, mas 
abre as portas para outros adoecimentos. 
O psicólogo do Instituto de Psiquiatria 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP), Cristiano Nabuco, comenta em 
seu blog (https://cristianonabuco.blogos-
fera.uol.com.br/2020/03/24/os-impac-
tos-psicologicos-da-quarentena-e-como-
-reduzi-lo/) várias pesquisas já realizadas 
que identificam os efeitos psicossociais da 
quarentena, produzindo um aumento dos 
níveis de sofrimento emocional, ansiedade 
e sintomas de transtornos de estresse pós-
-traumático (TEPT). 

A cultura expressa duas necessidades e ca-
pacidades da condição humana: somos por 
excelência seres gregários, ou seja, neces-
sitamos viver em grupo tanto para nossa 
sobrevivência física quanto subjetiva e espi-
ritual. Mas somos também especialistas no 
cultivo, na criação, na inovação e na colheita 
daquilo que é produzido. A condição huma-
na está intimamente ligada ao estar com o 
outro, a fazer do espaço público a extensão 
de sua morada e aspirar e necessitar de li-
berdade. E é justamente este modo – não 
exclusivo dos humanos, mas por excelência 
humano – que está em questão, na medida 
em que pode contribuir para o agravamento 
da situação.

A situação é de emergência! E quanto a isso 
parece não haver dúvidas. Mas é preciso am-
pliar o escopo dessa emergência. As medidas 
que estão sendo tomadas tanto na esfera do 
mercado cultural quanto na esfera das po-
líticas culturais precisam, obviamente, en-
frentar as ocorrências de perigo econômico 
ao campo da cultura. Mas não se pode des-
considerar a necessidade de se fazer emergir 
algo novo, que supere o estado de crise em 
que a cultura já se encontrava aqui no Brasil, 
antes mesmo da própria pandemia.

É da conjugação entre o enfrentamento do 
perigo imediato com a criação de novos hori-
zontes é que poderemos fazer com que 2020 
vire rapidamente uma página do passado.
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Admiráveis 
vidas 
dissidentes

Por Luiz Morando
Editoria Felipe Cordeiro 

Plano 1 – 1931
Quando Aldous Huxley publicou Admirável 
mundo novo, a Europa estava em processo 
de fermentação de nova guerra que engol-
faria o mundo. Em meio aos reflexos da I 
Guerra Mundial, de profundas mudanças 
ético-culturais e das repercussões de uma 
quebra financeira que provocou grave crise 
no Ocidente, o autor vislumbrou um futuro 
no qual uma nova forma de organização 
social se sustentava sobre duas dimensões.

Uma delas caracterizava-se por uma socie-
dade evoluída. Esse ambiente, como Huxley 
esclareceu em um prefácio de 1946, estaria 
baseado na manutenção desta relação: redu-
ção da liberdade político-econômica e simul-
tânea ampliação da liberdade sexual. A pre-
servação dessa equação era necessária para 
manter um Estado no qual religião, família e 
função reprodutiva seriam totalmente elimi-
nadas para dar lugar a um regime totalitário 
coordenado por administradores com poder 
de decisão sobre tudo e todos. O ser humano 
passou a ser produto absoluto do Estado – 
fertilizado, gestado, criado, educado e traba-
lhando para a continuidade desse processo. 
Existiriam, então, quatro pilares para manter 
essa estrutura em pé: um sistema infalível de 
eugenia para padronizar o ser humano; uma 
técnica de condicionamento sempre aper-
feiçoada e aplicada desde a concepção; uma 
hierarquia socioeconômica fortemente ob-
servada; a ingestão de um produto que induz 
ao prazer quando qualquer adversidade surge 
no horizonte. Tudo coroado pelo desencargo 
de constituir família e o dever de gozar de 
uma literal promiscuidade sexual, tornada lei 
geral da espécie.

A outra dimensão, paralela ao novo Estado, 
referia-se a regiões rigidamente cercadas e 
isoladas, com a antiga forma de organização 
social vigente. Os seres humanos viviam em 
situação precária e rudimentar se compa-
rada aos supostos avanços daquela outra 
dimensão. Ali, religião e formação familiar 
tradicional foram preservadas, mas todos 
ficam abandonados a toda espécie de debi-
lidades e fraquezas, miséria e insalubridade. 
Desordem e desequilíbrio reinam nesses ter-
ritórios, onde todos/as estão irmanados/as 
pela condição de animalidade e selvageria. 
Tais regiões são denominadas Reserva de 
Selvagens, estabelecendo assim o contraste 
absoluto entre um Velho (e ignominioso) e 
um Novo (e admirável) mundo.

No plano ficcional de Huxley, o Novo mundo 
se iniciaria logo após uma guerra mundial 
de nove anos desencadeada por situações 
semelhantes às que a Europa vivia quando 
seu romance foi publicado. Passados seis 
séculos para a concretização de sua fantasia 
premonitória, aquele futuro corresponderia 
aproximadamente à década de 2540...

Plano 2 – 1946
Laurence Dillon nasceu na Inglaterra, em 
1915, em uma família nobre, constituída pe-

los pais e um irmão mais velho. Desde cedo, 
ele não se via nem se sentia adequado ao sexo 
feminino atribuído no seu nascimento.

Em 1939, Laurence iniciou tratamento expe-
rimental com aplicação de testosterona com 
o médico George Foss. Como era hipoglicê-
mico, viu-se obrigado a ser acompanhado 
também por outro médico. Este, ao saber 
de seu processo de transição, prontificou-se 
e realizou uma dupla mastectomia em Lau-
rence, que, de posse de um atestado médico, 
requereu alteração com relação a seu sexo 
na certidão de nascimento.

Em 1942, o mesmo médico colocou Lauren-
ce em contato com Harold Gillies, cirurgião 
plástico pioneiro em reconstrução peniana 
em pessoas intersexo e soldados mutilados 
na II Guerra Mundial. Laurence e Gillies se 
acertaram a respeito dessa cirurgia. Enquan-
to aguardava ser chamado, face à prioridade 
dada à alta demanda de feridos de guerra, 
Laurence continuou a terapia hormonal e 
iniciou seus estudos em Medicina em Dublin.

Entre 1946 e 1949, Gillies realizou treze 
cirurgias em Laurence, finalizando seu pro-
cesso de redesignação sexual e tornando-o 
o primeiro homem trans a se submeter a 
uma faloplastia. Em nenhum momento, os 
procedimentos vividos por Laurence foram 
divulgados pela imprensa, tendo se trans-
corrido em reserva, mas não na clandesti-
nidade. Porém, em 1957-1958, durante o 
processo de inventário da família e de rei-
vindicação do baronato, após o falecimento 
de seu irmão mais velho, Laurence precisou 
esclarecer sua situação, já que constava um 
nome feminino na genealogia da família. 
Daí sua história veio a público.

Laurence Dillon faleceu em 1962, na Índia.

Plano 3 – 1952
Em fins de junho de 1952, em Belo Horizonte, 
o Diário de Minas publicou esta notícia: um 
delegado de polícia recebeu em sua reparti-
ção um homem e ‘duas’ mulheres. O homem 
reclamava que sua esposa – que o havia 
trocado pela ‘outra mulher’, mas há pouco 
voltara a viver com ele – perseguia ‘a outra’, 
ameaçando-‘a’ de morte se não reatassem.

Quinze dias depois, o mesmo jornal reservou 
uma página para uma reportagem exclusiva 
sobre ‘a outra’, reportando seus hábitos, seu 
modo de vida, sua origem, e apresentando 
ao leitor o que hoje tratamos por identida-
de de gênero. Edmundo nascia aos olhos do 
público (sem ainda divulgar seu nome) e 
aceitou fazer fotos com roupas masculinas.

O Diário de Minas não noticiou mais nada 
sobre o caso, que ficou esquecido. Décadas 
depois, em agosto de 1981, jornais belo-ho-
rizontinos anunciaram com estardalhaço a 
morte de Edmundo de Oliveira, vigia de uma 
empresa de automóveis. Ele passou mal do 
coração no trabalho; foi levado ao Pronto-
-Socorro, mas não resistiu e faleceu. Durante 
a preparação de seu corpo, verificou-se que 
Edmundo tinha seios e vagina.

Durante uma semana, as investigações po-
liciais rastrearam a vida de Edmundo. Ele 
nasceu em 1914, em Alto do Rio Doce (MG), 
filho de fazendeiros. Transferiu-se para Belo 
Horizonte em 1933, após desentendimentos 
com sua família. Em 1934, relatou a uma 
prima: “Quero ser homem e pobre, viver do 
meu trabalho; não quero ser mulher, quero 
ser homem de qualquer maneira e ainda 
vou conseguir isso.” Ele viveu na capital mi-
neira até morrer. Após 1952, Edmundo co-
meçou a transicionar com mais efetividade. 
Casou-se com uma mulher em um cartório 
da cidade, em 1958! Ficou viúvo em 1976. 
Viveu como homem pobre e do seu trabalho 
até o momento de sua morte.

Foi sepultado no Cemitério da Paz com o 
nome de batismo que os pais lhe deram...

Panorâmica
Ao longo do século XX, diversos escritores 
criaram distopias, estabelecendo um diálogo 
entre o período em que viviam e um futuro 
deformado que se apresentava como pro-
vável consequência do momento presente. 
Se traçarmos uma linha entre Nós, do russo 
Ievguêni Zamiátin (1924), e O conto da aia, 
de Margaret Atwood (1985), por exemplo, 
observaremos que a acuidade perceptiva e 
o desencantamento com o presente geram 
cenários distópicos cujos desregramentos nos 
ameaçam com a premonição de perdas de di-
reitos e conformismo com as desigualdades.

No entanto, ao mesmo tempo em que esse 
desconforto e descontentamento podem 
nos levar a ficcionalizar alegorias que po-
tencializam a sensação de desamparo, há 
outra forma em que viver o presente causa 
tanto desprazer quanto aquele projetado 
para o futuro. Se narrativas distópicas nos 
metem medo por acenar com o que poderia 
nos esperar (ou às futuras gerações), a ato-
pia mete tanto medo ou mais em quem vive 
no presente, mas não se sente ou não se vê 
reconhecido pelo coletivo.

Um espaço relativamente conhecido – 
onde as pessoas estabelecem relações em 
condições razoavelmente equilibradas, 
garantidas as condições mínimas de igual-
dade – pode induzir a uma sensação de 
segurança, bem-estar e prazer. Tal sensação 
tende a permanecer se a pessoa acolhida é 
respeitada pelo modo como age, se compor-
ta, se manifesta. Uma percepção atópica se 
instaura quando determinado espaço é visto 
como não-próprio, estranho, inquietante. 
Ou seja, em situações em que as relações 
entre pessoas tendem a um desequilíbrio, o 
espaço onde elas se realizam pode gerar a 
sensação de hostilidade e sofrimento, bem 
como predispô-las a conflitos e disputas.

Uma vez que o sistema capitalista não se 
baseia sobre relações de igualdade, simetria 
ou equilíbrio entre pessoas, ele traz em seu 
bojo a atopia como uma das marcas mais 
comuns, com o risco de fazer com que seus 
efeitos se naturalizem. Certos grupos sociais 
– com recortes de raça, classe, gênero ou 
geração (e agravantes interseccionais desses 

marcadores) – tendem a perceber com maior força seu não pertenci-
mento a um território, mobilizando-se e organizando-se para reduzir 
os impactos desse sentimento de estranhamento provocados pelas 
relações desenhadas nos locais de convívio, privados ou públicos.

O segmento LGBTQIA+ não fica alheio a essa realidade. Desde 
meados do século XIX, a dinâmica de construção e representação 
da sexualidade humana moderna-industrial passou a ser alvo de 
um processo constante de docilização pelo campo médico-psi-
quiátrico-sexológico. Tal dinâmica é sustentada por um sistema 
excludente cujo centro privilegia a função reprodutora praticada 
por indivíduos pertencentes a sexos opostos, que partilham de um 
modelo cisheteronormativo. Por sua vez, as margens são habitadas 
pelos dissidentes ao padrão central, que se organizam por referên-

cias diferentes àquele modelo. Dentro desse contexto, a atopia se 
tornou não apenas externa (marcando as relações interpessoais de 
rejeição), mas também interna (desencadeando reações intrassub-
jetivas de desconforto). O processo de reconhecer-se e ser reconhe-
cido como dissidente ao sistema sexo/gênero pode gerar inúmeros 
incômodos públicos e privados. Valeria a pena desfiá-los aqui, pois 
nunca é demais repetir a lista de insanidades praticadas por aque-
les/as que teimam em enquadrar pessoas que não se reconhecem 
no padrão cisheteronormativo, estabelecendo correlações obsessi-
vas entre o genital e o gênero atribuído à pessoa.

Porém, prefiro tangenciar aquela lista para lembrar que, se a atopia 
causa dor, ela também pressiona para que o dissidente do sistema 
sexo/gênero busque pela materialização de sua própria diferença. 

Por isso, trouxe Laurence Dillon e Edmundo de Oliveira como rá-
pidas referências de vidas atópicas: pessoas que se sentiram hos-
tilizadas por não se verem pertencendo ao sistema sexo/gênero 
designado para si e tomaram em suas mãos os meios para tornar 
suas vidas mais vivíveis. São dois casos distantes no espaço e em 
termos de condições socioeconômicas, mas próximos no tempo e 
nos sentimentos/emoções que lhes perpassam. Casos isolados ou 
excepcionais? Não.

Há 30 anos, constituo um acervo de memória da cultura LGBTQIA+ 
belo-horizontina e suas reverberações na cultura brasileira daquele 
segmento. Há 18 anos, vou semanalmente à Hemeroteca Histórica 
da Biblioteca Pública Luiz de Bessa, bem como faço consultas regu-
lares na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Até onde pude 
verificar, a imprensa brasileira do decênio de 1930 noticiou 74 casos 
de transgeneridade: 31 no Brasil e 43 no exterior. Entre os brasilei-
ros, 11 foram descritos em Belo Horizonte. Vários foram veiculados 
após o seguinte circuito: pessoas eram denunciadas à polícia por 
alguém que desconfiava de alguma ‘anormalidade’ de conduta, 
comportamento, atitude ou aparência. Isso acarretava a detenção 
do/a envolvido/a, investigação sobre sua vida, acompanhamento 
por algum profissional médico-psiquiátrico e tentativa insistente 
de ‘recuperação’ do/a denunciado/a. Em geral, a informação chega-
va à imprensa por meio de um agente policial.

Essa breve visão denota que um número relativamente consisten-
te de pessoas preferia afrontar um conjunto de normas sociosse-
xuais e de gênero a fim de performar sua identidade de gênero 
e se desvincular dos desprazeres causados pela atopia. Isto é, 
conscientes da resistência da cultura do seu tempo, aqueles/as 
dissidentes optavam pelo enfrentamento e o direito de ser. Em 
decorrência disso, é possível depreender a existência de pessoas 
nessas condições em médios e pequenos centros urbanos. Isso 
permite também imaginar o grau da repercussão dos casos no-
ticiados pela imprensa e a reação de recolhimento, intimidação e 
medo por parte daquele/as que pudessem desistir de enfrentar o 
contexto atópico, hostil.

No caso de Edmundo de Oliveira (com homofonia tão simbólica 
no nome: é do mundo), é possível perscrutar a opção pela imer-
são na vida cotidiana após se expor na imprensa em 1952. Ele 
escolhe palmilhar seu processo de forma mais segura, sondando 
com atenção o território por onde circula, as relações de sociabi-
lidade que constrói, a rede de apoio que trança, a vida social que 
vai enredando. Ao longo de 29 anos, ele permaneceu na mesma 
cidade, sendo visto por um grupo de pessoas muito próximas que 
testemunhou seu processo continuamente, plasmando-se à vida 
comum, dando forma a seu projeto de vida: ser homem e pobre, 
viver de seu trabalho.

Sensibilizar-se com essas histórias inscritas em atopias – da-
queles/as que se sentem marginalizados/as por performarem 
um modo de existência que escapa ao centro, que não quer se 
fazer centro, que quer ser visto na borda e da borda se fazer res-
peitado – nos faz mais previdentes a resistir a futuras distopias. 
Nesse sentido, recuperar nossas memórias se torna uma maneira 
de lastrear certa tradição de dissidentes que nos preexistiram 
(e que desconhecíamos). Isso dá certo alento e não nos deixa 
sentir sozinhos/as. Essas vidas dissidentes – e admiráveis pelas 
suas existências e resistências – ainda nos demonstram que as 
identidades de gênero e de sexo transcendem a individualidade 
e operam efeitos de sentido social. Dados atuais indicam que tais 
efeitos se revelam, sobretudo, nos crimes de LGBTfobia cometidos 
em elevados índices por aqueles/as que não aceitam o diferente. 
Nosso esforço constante deverá ser por buscar efeitos de sentido 
social que preservem vidas. Laurence e Edmundo nos mostram 
isso. E isso não deve ser visto como uma utopia.

Luiz Morando é Doutor em Literatura Comparada (UFMG). Pesquisador in-
dependente e autônomo sobre memória LGBTQIA+ de Belo Horizonte (MG). 
Autor de Paraíso das Maravilhas: uma história do Crime do Parque (2008) e 
Enverga, mas não quebra: Cintura Fina em Belo Horizonte (2020), além de 
artigos em livros e periódicos acadêmicos.
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Londres: 
a história 
de uma 
cidade 
duradoura

Editoria Thiago Jardim

A existência de centros urbanos como centros de comércio e cul-
tura é milenar. À medida que se desenvolviam as tecnologias de 
construção, abastecimento de água e transporte, especialmente as 
embarcações que transportavam grandes volumes de mercadorias 
e pessoas, as pequenas aldeias se transformavam em centros urba-
nos. Em 500 B.C já havia um milhão de habitantes em Roma. Mas foi 
apenas depois de 1760, após a Revolução Industrial na Inglaterra, 
que o protagonismo das cidades começa a tomar o seu lugar. Desde 
então as cidades passaram por grandes desafios e, até o momento, 
absolutamente nada foi capaz de dissipar as pessoas e desconstruir 
os grandes centros urbanos. 

Até 1700, apenas 5,2% da população mundial vivia em cidades. Lon-
dres, uma das precursoras da Revolução Industrial, tinha 450 mil ha-
bitantes em 1665 quando foi atingida pelo surto de peste bubônica, 
a chamada Peste Negra, causando o falecimento de 15% de sua po-
pulação. Em seguida, ocorre o Grande Incêndio de 1666 que destruiu 
90% dos imóveis da cidade - sem grandes fatalidades -, mas que aca-
bou ajudando a matar os ratos e pulgas que disseminavam a peste. 

Nem a escravidão ou as severas restrições econômicas do período 
feudal, como a servidão, existiam na Inglaterra neste período, mas 
havia ainda muitas restrições a atividades econômicas nas quais as 
pessoas poderiam se envolver. A economia doméstica e internacional 
era dominada por monopólios; o Estado praticava tributação arbitrá-
ria e manipulava o sistema legal; a maior parte das terras estava su-
jeita a formas arcaicas de direitos de propriedade que tornavam sua 
venda impossível, e elevavam o risco de se investir e produzir nelas. 
Isto mudou com a Revolução Gloriosa de 1688, que impôs limites ao 
poder do Rei e do executivo, e transferiu ao Parlamento o poder de 
definir instituições econômicas. Ao assegurar os direitos de posse de 
propriedade privada, incluindo a propriedade de ideias – patentes 
–, o governo inglês gerou os incentivos necessários para inovação, 
investimentos e o comércio que catalisaram a Revolução Industrial e 
o processo de urbanização nos séculos seguintes. O Brasil só se indus-
trializaria e urbanizaria a partir do século 1900.

Com a industrialização e a expansão do fluxo comercial e financeiro 
no Império Britânico durante a Era Mercantilista, Londres se torna a 
cidade mais populosa do mundo em 1825, com 1,3 milhão de ha-
bitantes. À medida que a cidade se industrializava, a demanda por 
trabalhadores aumentava e os pobres camponeses ingleses migra-
vam para a cidade. Em 1830, a renda per capita dos londrinos era 
de US$ 1.749 (nos preços internacionais de 1990), o equivalente à 
renda per capita de Honduras, Moçambique ou Paquistão em 2003. A 
palavra “slum”, ou favela, foi criada na Europa Ocidental nesta época 
para caracterizar os locais pouco drenados e lamacentos, perto das 
fábricas, às margens dos canais, onde os pobres migrantes se aglo-
meravam em habitações baratas, superlotadas e pouco drenadas. O 
saneamento era inadequado ou inexistente. A qualidade do ar era 
ruim, com fuligem e poluentes. Diarreia, tifo, doenças respiratórias, 
sarampo e escarlatina eram mazelas comuns, e a expectativa de vida 
dos recém-nascidos nestes locais era de apenas 12 anos. Ao invés de 
impedir a migração, o governo estabeleceu regras para ocupação, 
remoção de cortiços, e desenvolveu junto com a iniciativa privada as 
melhorias de infraestrutura que aos poucos elevaram a qualidade de 
vida e a dinâmica da cidade. Na Era Vitoriana (1838 a 1901), o PIB 
do Reino Unido cresceu em média 2% ao ano e Londres se tornava o 
centro político do maior império do mundo.

Em 1900, a população de Londres atingia 6,5 milhões de habitantes 
e a taxa de urbanização da Inglaterra já era de 62% – um país prati-
camente urbanizado. Nesta época, o Brasil ainda era um país agrário 
com apenas 23% da população vivendo em cidades. São Paulo tinha 
apenas 240 mil habitantes. Com 7 milhões de habitantes em 1925, 
Nova York tomava o posto de cidade mais populosa do mundo. Mas 
Londres seria ainda bombardeada na Primeira Guerra Mundial, cau-
sando quase 5 mil mortes. Sofreria posteriormente as consequências 
da Grande Depressão de 1929. Mesmo assim, sua população atingiu 
8,6 milhões de habitantes em 1939. Uma sopa de invenções tec-
nológicas, intervenções políticas, declínio de indústrias e um novo 
bombardeio na Segunda Guerra Mundial, entretanto, quase torna 
Londres uma cidade obsoleta. Entre 1939 e 1991, a população da 
Grande Londres encolheu 26%, uma queda de 2,2 milhões de habi-
tantes. Deste total, 2,1 milhões migraram de Inner London - região 

central com área equivalente à de Belo Horizonte (~320 km²) - onde 
habitavam 4,45 milhões de pessoas. 

Os primórdios do século 1900 foram um período de grande influência 
política do economista britânico John Maynard Keynes – pai do pla-
nejamento macroeconômico – por um lado, e por outro, Karl Marx e 
o planejamento central soviético - que aboliu os mercados e o livre 
comércio na Rússia após a Revolução de 1917. O estilo clássico de 
gestão econômica de Adam Smith e Stuart Mills, em prática na maior 
parte da Era Vitoriana, começava a ceder lugar ao Liberalismo Social 
e o Keynesianismo. A visão de que os governos sabiam controlar a 
economia, promover o máximo de empregos, produção e poder de 
compra em um sistema de livre iniciativa e bem-estar social era um 
consenso político inglês. O princípio fundamental da teoria clássica 
de que a economia é autorregulada pelos preços dava lugar à gestão 
econômica. Para Keynes, o caminho para a servidão estava, não no 
controle excessivo do governo, mas no descontrole ou no controle 
tardio. Keynes tentou criar controles mínimos que permitiriam o fun-
cionamento da livre iniciativa e, para ele, o fim da teoria clássica não 
significava o início do comunismo. 

No âmbito do planejamento urbano, teóricos desenvolviam projetos 
e leis para mitigar as consequências indesejadas da era industrial, 
planejando a ocupação urbana e o sistema de transporte. Concluiu-se 
à época que a cidade estava superpovoada, com habitações inade-
quadas, e que tais condições eram indesejáveis. Através da Comissão 
de Barlow de 1938, os planejadores propuseram a descentralização 
da indústria. Após a Segunda Guerra, a necessidade de reconstruir 50 
mil imóveis e reparar outros dois milhões deu ao Conselho do Conda-
do de Londres a oportunidade para reestruturar a cidade. A palavra 
de ordem do Plano da Grande Londres era a descentralização da in-
dústria e a realocação de um milhão de habitantes.

Por restrições tecnológicas associadas à arquitetura neoclássica e à 
altura de escadas de combate a incêndio, Londres se desenvolveu 
respeitando leis que limitavam a altura de edifícios a 25 metros. Com 
a modernização da arquitetura no século 1900, os limites à altura 
passaram a refletir não mais limitações técnicas, mas o interesse po-
lítico na preservação da identidade histórica da cidade. Havia tam-
bém uma preocupação com a elevada densidade e congestionamen-
tos que levou à legislação de restritivos índices de aproveitamento 
do solo nas áreas centrais. A partir da década de 50, construtores só 
poderiam expandir a oferta imobiliária obedecendo índices de 2,2 a 
5,5 vezes a área dos terrenos. Como o estoque imobilizado foi cons-
truído com índices entre 2 e 7, a lei inviabilizou consideravelmente a 
expansão imobiliária em Inner London. Nesse tempo, já havia sido 
construído em Nova York o Empire State Building, com 430 metros de 
altura e índice de aproveitamento superior a 30.

Em 1952, uma combinação de padrões climáticos e poluição do ar 
tornou a névoa de Londres uma névoa de ácido sulfúrico concen-
trado, causando entre 4 e 12 mil fatalidades - o Grande Nevoeiro de 
1952. Mas os veículos automotores acabaram sendo facilitadores do 
grande êxodo populacional de Londres. O aumento da mobilidade e 
as rígidas leis tornaram viáveis a instalação de indústrias, escritórios 
e moradias em locais periféricos e rurais, com menores custos e mais 
comodidades, uma tendência reconhecida como a “desurbanização”. 
Os setores industriais da cidade, especialmente a manufatura e as 
docas, que eram fontes significativas de emprego, declinaram. Lon-
dres perdeu um milhão de empregos. A queda populacional e de 
produção significava menos arrecadação, e menos capacidade fiscal 
para manter a infraestrutura e os serviços públicos do município, 
quando mais financiar planos de desenvolvimento.  

A reconstrução da cidade e o padrão de mobilidade avançado for-
neceram um impulso econômico. Na escala nacional, o governo 
trabalhista de Attlee nacionalizou parte da indústria e com políticas 
fiscais e monetárias de gestão da demanda de bens e serviços aju-
dou a economia a crescer em média 2,8% entre 1951 e 1973. A taxa 
de desemprego nunca foi superior a 2,5%. Mas as regulamentações 
excessivas, má alocação de recursos, descontrole do crescimento da 
oferta de moeda e a monetização de dívidas públicas, isto é, o pa-
gamento de dívida via emissão de moeda, acabaram causando um 
fenômeno desconhecido até então: a estagflação. 

A estagflação, ou “stagflation”, é um termo originado no Reino Uni-
do nos anos 70, quando ocorreu uma estagnação econômica com 

Serie temporal da densidade populacional por região
da Grande Londres

elevada taxa de desemprego e alto nível 
de inflação. Na versão da teoria macroeco-
nômica keynesiana, a inflação e a recessão 
eram consideradas mutuamente exclusivas. 
Mas em 1975, a inflação chegou a 25%, o 
PIB caiu 4% e a taxa de desemprego subiu 
para 12%, deteriorando as contas públicas e 
obrigando o Reino Unido a recorrer ao FMI. 
As medidas recomendadas pela teoria do-
minante para remediar o desemprego tor-
naram-se a causa de uma má distribuição de 
recursos que tornou inevitável a recessão e o 
desemprego. A gestão econômica malsuce-
dida e o aumento da hostilidade em relação 
ao poder estatal, a extensão da propriedade 
pública e o nível de taxação, culminou na 
rejeição da política keynesiana no fim da 
década de 1970. 

Assim como o desemprego em massa dos 
anos 20 e 30 deu crédito às ideias de Key-
nes, os problemas econômicos dos anos 70 
e 80 fortaleceram seus críticos. O governo 
recém-eleito de Thatcher abandonou for-
malmente a política keynesiana negando 
que a estabilização econômica por meio da 
gestão de demanda fosse possível ou dese-
jável; e afirmou sua crença em uma ordem 
de mercado liberal com o mínimo de inter-
venção estatal. Um dos precursores desta 
reorientação política foi o renascimento do 
interesse mundial pelas obras do economis-
ta Friedrich von Hayek, vencedor do Prêmio 
Nobel em 1974, e pela filosofia monetarista 
do economista Milton Friedman, de Chica-
go, vencedor do Prêmio Nobel em 1976. O 
tratamento promulgado pelos economistas 
na ocasião ficou conhecido como “Terapia de 
Choque”, e se fez através do controle estrito 
da oferta de moeda, responsabilidade fiscal, 
privatização de indústrias, desburocratiza-
ção do mercado e corte de impostos. Estas 
medidas eliminaram as amarras sobre a 
produção e reviveram economias sucumbi-
das em todo o mundo. 

Questões econômicas afetam quase todas 
as áreas da sociedade e a ciência econômi-
ca também interage com outras ciências 
sociais. Hayek conduziu um trabalho impor-
tante sobre os ciclos econômicos, mas, pos-
teriormente, desenvolveu análises sociais 
mais amplas destacando os problemas do 
planejamento econômico central. Sua con-
clusão foi que o conhecimento e as informa-
ções mantidas por vários atores só podem 
ser utilizados plenamente em um sistema 
de mercado descentralizado com livre con-
corrência e precificação. 

Neste processo, as cidades transitavam natu-
ralmente de uma base econômica industrial 
para uma base econômica de serviços. As 
reformas pró-mercado e a desburocratização, 
principalmente da construção, e da indústria 
financeira - conhecida como o “Big Bang” de 
1986 -, fomentaram a recuperação econômi-
ca e o crescimento populacional em Londres 
nas próximas décadas. Restritivas leis de 
uso do solo foram abolidas em locais vitais. 
Áreas obsoletas ou pequenos edifícios anti-
gos deram lugar a edificações de 300 metros 
de altura, como o The Shard. Novos edifícios 
corporativos preencheram o centro da cidade 
e elevaram a densidade de empregos para 82 
mil trab/km² - duas vezes superior à densida-
de no centro de Belo Horizonte. Os empregos Série Histórica da População de Londres e Inner London

atraíram residentes e a densidade de Inner 
London subiu para 10 mil habitantes por km² 
- 30% superior à de BH. Uma nova onda de 
globalização e integração econômica, pro-
mulgada também pela União Europeia em 
1991, atraiu Imigrantes e investimentos, e o 
crescimento se tornou a história de Londres 
nos 30 anos seguintes. 

O mercado financeiro causaria em 2008 uma 
recessão mundial e colocaria o sistema po-
lítico e econômico em cheque novamente. 
Políticas nos moldes keynesianos de incen-
tivos fiscais e afrouxamento quantitativo fo-
ram aplicadas para socorrer os bancos e es-
tabilizar a economia, impedindo uma crise 
de efeitos ainda mais catastróficos. A escola 
austríaca de Hayek, não seria tão compla-
cente com a indústria financeira. As mes-
mas políticas estão sendo implementadas 
hoje, desta vez, por causa da pandemia do 
Sars-CoV-2, o novo coronavírus. A imposição 
de lockdowns em centros urbanos, com o 
fechamento de atividades não essenciais, 
obriga os governos a providenciar recursos 
para a subsistência das pessoas e empresas, 
se endividando no processo – dívida esta 
que será paga com impostos no futuro, ou 
por inflação - que é outro meio de taxar pa-
pel-moeda e dígitos em uma conta corrente.

A cidade nos torna mais fortes, felizes e sau-
dáveis. Mas o acúmulo de pessoas e capital 
em pequenas áreas também nos torna vul-
neráveis a armas de destruição em massa, 
desastres naturais, pandemias e políticas 
urbanas e econômicas inadequadas. As ci-
dades brasileiras têm sido alvos de ambas, 
pandemia e políticas urbanas ineficientes. 
Por causa de leis que restringem a produtivi-
dade do solo urbano, Belo Horizonte já vinha 
enfrentando um êxodo de investimentos, 
empresas e habitantes para municípios vizi-
nhos enquanto sua região central deprecia. 
Agora, não se sabe ao certo qual parte da 
força de trabalho continuará trabalhando 
em casa e em qual local residirá. No Reino 
Unido, 5% da força de trabalho trabalhava 
em casa antes da pandemia e em julho de 
2020 este número chegou a 27%. A propen-
são ao home-office é maior para os empre-
gos mais bem remunerados e qualificados. 
Isto explica em parte por que Manhattan, 
a região mais densa e valorizada de Nova 
York, foi relativamente menos impactada 
que os demais bairros e distritos da cidade. 
A infraestrutura de moradias, leis de uso do 
solo eficientes e a quantidade de espaço 
construído por pessoa justifica a outra parte. 
Inúmeras catástrofes moldaram as cida-
des mundiais ao longo da história. Cidades 
pegaram fogo ou inundaram, encararam 
doenças e guerras, e consecutivamente se 
reergueram com mais vigor, aumentando 
os padrões de saúde, segurança e sustenta-
bilidade em cada renascimento. Por séculos 
os cidadãos abandonaram suas casas em 
tempos de problemas, mas sempre volta-
ram e reinventaram suas cidades. As cidades 
sempre foram e continuarão sendo centros 
de cultura e entretenimento, trabalho, ino-
vação e prosperidade. Em um universo con-
dicionado pelo tempo, no estado de desen-
volvimento tecnológico atual, e contando 
que preservemos nosso sistema econômico, 
as pessoas e empresas continuarão se bene-
ficiando dos grandes centros urbanos.
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Não é só 
colorir o 
cinza
CURA: resistência 
por meio da arte

A editora de Artes Visuais do Letras Laura Barbi entrevista Juliana 
Flores, uma das idealizadoras do CURA – Circuito de Arte Urbana, 
cuja 5ª edição aconteceu entre 22 de setembro e 4 de outubro de 

2020, em Belo Horizonte.

Editoria Laura Barbi

Laura Barbi/ Letras: Como surgiu o CURA? 
Juliana Flores: O CURA surgiu do desejo da 
Priscila (Amoni) e do Thiago Mazza de pin-
tarem um prédio em BH. Ainda em 2015 
comecei a pensar na ideia de um festival 
de empenas para que Thiago pintasse um 
prédio e na mesma época a Priscila, saben-
do que eu estava começando a desenvol-
ver esse projeto, me procurou dizendo que 
também pensava em criar um festival. De-
cidimos então convidar a Janaína (Macruz) 
para criar esse projeto com a gente por ser 
uma das produtoras culturais mais criativas 
e experientes de BH. Claro que o festival que 
criamos ficou muito maior que o sonho de 
2 artistas de pintarem prédios na sua cida-
de. Começamos a idealizar um festival que 
chamasse atenção do mundo todo, ajudasse 
a colocar Belo Horizonte no mapa mundial 
da streetart e ajudasse a projetar e fomentar 
a cena local. Na época que estávamos ma-
peando as empenas no centro de BH, tive-
mos a ideia de criar um mirante de arte ur-
bana, algo único no mundo todo. Dois anos 
depois da 1ª reunião conseguimos realizar a 
1ª edição do CURA em julho de 2017. 

LB/ Letras: Fale um pouco sobre as últi-
mas edições do CURA, incluindo o que 
mudou de uma edição para outra.
JF: Talvez as edições que mais apresentaram 
mudanças foram as de 2019 e 2020. 2019 
porque mudamos de bairro e fomos criar 
um mirante de arte na rua Diamantina, na 
Lagoinha. 2020 porque foi marcado pela en-
trada de curadoras convidadas, pela convo-
catória para selecionar um dos artistas, pela 
presença indígena e pela pandemia.

Em 2019, já provocadas por 2 moradores da 
Lagoinha – Filipe Thales, coordenador do 
Viva Lagoinha e Daniel Queiroga, do blog 
Casas da Lagoinha – a realizar uma edição 

do festival naquele bairro, tivemos a opor-
tunidade de um dos nossos patrocinadores 
desejar uma edição do CURA na Lagoinha. 
Juntou a fome com a vontade de comer ou 
como diz o Filipe, a sede com a vontade de 
beber. Decidimos então mergulhar nesse 
território e realizar uma edição do CURA lá, 
dessa vez tendo a Lagoinha como inspiração 
para o line-up, mesas de debates, oficinas 
e programação de rua. Como no mirante 
da rua Diamantina não tinham muitas em-
penas visíveis, decidimos por pintar vários 
muros e fachadas de locais importantes 
para o bairro que não necessariamente são 
contempladas do mirante. Nesta edição ti-
vemos uma maior presença de artistas da 
cidade, das 11 obras, 9  foram realizadas por 
artistas locais. 

Em 2020, ainda no início do ano e antes 
mesmo do isolamento, decidimos que era 
hora de trazer novas perspectivas para a 
curadoria, espaço onde são tomadas as 
principais decisões criativas do festival. Para 
nós não bastava mais ampliarmos nosso 
olhar pensando em contemplar ao máxi-
mo a diversidade e sim colocarmos outras 
vozes para tomar essas decisões conosco. 
Convidamos as artistas Domitila de Pau-
lo (Belo Horizonte, MG) e Arissana Pataxó 
(Coroa Vermelha, BA). Foi uma troca rica e 
muito importante que garantiu esse festival 
que todos puderem ver: potente, com uma 
presença artística 100% afro-indígena e 
uma programação de debates e aulões que 
tratasse de temas urgentes do nosso tempo. 
Como uma forma de compensar a ausência 
da programação presencial e das festas no 
mirante Sapucaí, trouxemos novas lingua-
gens artísticas para o festival concebendo 
duas instalações: a Bandeiras na Janela que 
trouxe 5 obras de 5 artistas e a escultura in-
flável nos arcos, em que convidamos o artis-
ta Jaider Esbell que criou a obra Entidades. 
Certamente essa ampliação de linguagem 

artística na arte pública veio para ficar e o 
CURA nunca mais vai realizar apenas obras 
de graffiti e arte mural. 

LB/ Letras: Essas mudanças/evolução 
são fruto das conversas e debates que 
acontecem durante o festival? Retorno 
do público/artistas?
JF: Essas mudanças são fruto de uma escuta 
muito ativa que temos desde a 1ª edição em 
2017. Estamos sempre escutando atenta-
mente as críticas, todas elas, para acolher-
mos para dentro do festival e continuarmos 
evoluindo. O CURA é um festival marcado 
pelo dissenso, e a gente sempre busca tra-
zer para a edição seguinte as críticas que 
ouvimos na edição anterior. As mudanças 
não marcam só a programação artística 
mas também a estrutura do festival. Em 
2020 por exemplo pela 1ª vez o festival foi 
lixo zero e teve a equipe formada por maio-
ria negra, inclusive nos cargos de liderança 
como gestão e coordenação de infraestrutu-
ra. A gente sempre se preocupou em ser de 
verdade, que o nosso line-up representasse 
quem o festival é na essência e nesse traba-
lho invisível que não é visto nas ruas e nas 
redes sociais. Essa evolução também é fruto 
da evolução das próprias realizadoras, cer-
tamente não somos as mesmas que éramos 
em 2015 quando nos reunimos para imagi-
nar o festival. 

LB/ Letras: Por se tratar de um festival 
de arte urbana, a relação entre arte e 
cidade é intrínseca. Qual a relação de 
vocês com as cidades / ambiente urba-
no, em especial Belo Horizonte?
JF: Nossa relação com a cidade é de amor. 
Somos filhas da Praia da Estação, criadoras 
de blocos de carnaval, vivemos intensa-
mente a cena cultural e política da cidade. 
Sempre frequentamos eventos de rua, festi-
vais de arte, duelo de MCs no viaduto Santa 
Tereza....O CURA sempre foi uma declaração 
de amor por BH, fruto de um desejo de que 
a cidade fosse notada para além das monta-
nhas como essa cidade criativa e linda que 
é, sonhávamos que as pessoas vissem BH 
sob os nossos olhos, olhos de quem ama e 
admira a cidade, seus artistas, suas pessoas 
e sua cena cultural. 

LB/ Letras: Vocês lançaram o CURA em 
2017, no mesmo ano em que o Doria 
apagava os murais na Av. 23 de Maio 
em São Paulo. O quão importante foi (e 
é) o apoio da Prefeitura de BH/ Secreta-
ria de Cultura/ Belotur para que o CURA 
aconteça? Pois grande parte, senão 
todas os edifícios estão localizados no 
hipercentro de BH em áreas tombadas 
pelo patrimônio cultural.
JF: No início de 2017 entreguei nas mãos 
do prefeito Kalil um guia da Lonely Planets 
chamado Streetart, mostrando para ele que 
pela 1ª vez na história a maior editora de 
guias turísticos do mundo tinha publicado 
um guia só para os amantes de arte urbana 
e que a única cidade brasileira que figurava 
nesse guia era São Paulo – e que meu sonho 
na reedição prevista pra 2023 era BH estar 
nesse guia também. Na ocasião notei que o 
prefeito, além de apreciar muito arte urbana 
(sei que sua esposa Ana Laender também é 
grande fã de arte de rua), tinha um desejo 
de se contrapor a gestão de Doria em SP. 
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Por mais que o apoio da prefeitura ao CURA 
sempre tenha sido importante, especial-
mente no que diz respeito a abertura de 
diálogo e facilidade em conversar e obter 
informações, nunca foi fundamental para a 
realização do festival, mas claro, foi um fa-
cilitador não ter a Prefeitura como obstáculo 
para realizar um projeto tão complexo. O 
patrocínio do CURA sempre foi pelas leis de 
incentivo ou patrocínio direto junto à inicia-
tiva privada. 

Em relação à Diretoria de Patrimônio, fize-
mos o caminho das pedras normal, como 
qualquer pessoa. Buscamos orientação junto 
aos técnicos da Diretoria sobre como montar 
a documentação para autorizar as pinturas 
no hipercentro, área tombada (aliás, toda 
a área dentro da Av. do Contorno é tomba-
da, bem como a Lagoinha). Protocolamos a 
documentação e uns 2 meses depois fomos 
convidadas para fazer a defesa da nossa 
proposta durante a reunião do Conselho de 
Patrimônio, que é formado por represen-
tantes da sociedade civil e poder público. Na 
reunião aprovamos por unanimidade e sob 
aplausos a pintura dos prédios. Isso não é 
mérito apenas do festival, mas também do 
Conselho que é formado por pessoas que 
apreciam arte e tem uma visão atual sobre 
conservação do patrimônio público e rela-
ção entre arte e espaço público. Mas sim, 
tivemos apoio da Prefeitura em todas as 
5 edições realizadas, seja na facilitação de 
diálogo junto a órgãos como a Secretaria de 
Regulação Urbana e BHTrans, seja no apoio 
de limpeza do mirante pela SLU.

LB/ Letras: Qual a relação com os mo-
radores/proprietários dos prédios/
apartamentos etc. onde as empenas 
são pintadas?
JF:  Para pintar os prédios, o CURA precisa ter 
a autorização formal de todos. E cada caso é 
um caso. Temos que “vender” o projeto e mos-
trar sua relevância. Para a edição de 2017 foi 
mais complicada porque eu, que cuido dessa 
relação com os prédios, percebi que a arte 
urbana era estigmatizada, muita gente tinha 
medo do prédio ficar “feio”. Foi necessário 
muito diálogo, participar de assembleias… 
depois desta edição ficou mais fácil falar do 
festival porque estava falando de algo que 
as pessoas já conheciam, não era mais sobre 
uma intervenção desconhecida. É importante 
considerar que até 2017, a única pessoa que 
tinha pintado empenas em BH tinha sido um 
artista francês chamado Hughes Desmaziè-
res, que na década de 90 pintou 10 prédios 
junto com um assistente belo-horizontino no 
melhor estilo “na tora”, usando cadeirinha e 
contando com o apoio de tinta de alguns fa-
bricantes. Até fizemos um minidoc chamado 
Quem se lembra do Tiradentes? recuperando 
esta história. Então não tínhamos memória 
de produção para consultar e a própria pre-
feitura teve que lidar com uma situação até 
então inédita. 

LB/ Letras: Como é o processo de pré 
produção/ produção do CURA, no sen-
tido não só da curadoria em si, como 
também se há uma seleção de um 
tema central a ser trabalhado em cada 
edição? Há a participação/ aprovação 
das propostas artísticas com os mora-
dores dos prédios que serão pintados?

JF: Importante ressaltar que o CURA nunca 
submeteu proposta artística do mural ou 
graffiti para obter autorização, nem junto à 
Diretoria de Patrimônio e nem junto aos pré-
dios. Essa sempre foi uma luta nossa e nun-
ca admitimos que a autorização dependesse 
da aprovação de um esboço justamente por 
entender que nem o Patrimônio, nem os 
prédios e até mesmo nós temos “autorida-
de” para dizer que aquela proposta pode ser 
pintada ou não. O que a gente estabeleceu 
junto a prefeitura, prédios e artistas foi a 
única regra: é proibido pintar obra que traga 
propaganda político-partidária ou que seja 
ofensiva a qualquer gênero, raça, orientação 
sexual e credo/ religião. Respeitando essa 
regra, tudo pode. A exceção foi a pintura 
de um mural abstrato pela artista argenti-
no Elian Chali no prédio do SENAI Lagoinha 
que está em processo de tombamento. Foi 
uma condição para que fosse autorizada a 
pintura, criada na reunião do Conselho de 
Patrimônio em que foram aprovadas todas 
as intervenções do CURA Lagoinha com ex-
ceção do SENAI, quando foi decidido que 
na reunião do mês seguinte deveríamos 
apresentar o layout da obra uma vez. O in-
teressante dessa reunião foi que, por 6 votos 
a 4 nos autorizaram pintar sob o argumento 
de que aquele conselho não tem capacidade 
técnica de dizer se aquela imagem é ou não 
adequada ao edifício, que já havia o prece-
dente de autorizar a pintura, então não ti-
nha sentido condicionar a submissão de um 
layout da obra.

Sobre tema central do festival a gente nunca 
define um tema específico, mas contem-
plamos alguns assuntos mais sensíveis 
para aquela edição que desejamos falar. Na 
edição de 2018, por exemplo, queríamos 
honrar a origem do graffiti que é a arte da 
caligrafia e fizemos uma Empena de Letras, 
trazendo 21 artistas de caligrafia urbana 
para criar essa obra e ao lado desse imenso 
painel de letras convidamos um artista que 
também já foi pixador a criar uma obra que 
retrata um jeguerê, que é essa torre huma-
na que os pixadores e artistas vandal fazem 
para pintar. O graffiti nasceu ilegalmente na 
década de 80 no Bronx, e como festival de 
arte urbana quisemos homenagear as ori-
gens dessa arte. 

Na Lagoinha pensamos muito no território 
como tema para todo o festival e nesse ano 
alguns assuntos atravessaram a curadoria 
como o afeto entre negros e a arte indígena 
contemporânea. Talvez um dia o CURA ama-
dureça para ser um festival com um tema 
específico, como tantos festivais de arte 
pelo mundo, mas por enquanto preferimos 
não definir tema para que possamos falar 
de assuntos diversos e sensíveis para nós 
naquele momento. 

LB/ Letras: Há um contrato com o poder 
público/privado sobre a duração/ma-
nutenção/conservação das pinturas?
JF: Há um contrato com os prédios em que 
está acordado que eles podem repintar as 
empenas após 5 anos e há uma recomenda-
ção da Diretoria de Patrimônio para repintar 
os prédios muito danificados. Paralelamente, 
fizemos um termo com a prefeitura em que 
o festival estabelece que as obras do CURA 
são obras de arte pública que pertencem à 
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À esquerda, “Deus é mãe” - Robinho Santana
À direita, “Ajo y vino” - Milu Correch

À esquerda, “O voo” - Comum
À direita, a Empena de Letras - 21 artistas
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cidade, mas fizemos esse termo apenas das 
6 primeiras empenas e temos desejo de fazer 
das outras 8. Achamos importante que seja 
esse o entendimento jurídico das obras, elas 
têm autor, mas são obras públicas. Em rela-
ção ao festival temos desejo de apenas repin-
tar uma obra que se danificou muito rápido 
porque fizemos um mau trabalho de preparo 
da empena (todas as empenas são reparadas 
antes da pintura, justamente para garantir 
uma maior durabilidade).

LB/ Letras: Pra mim, o CURA não é só 
um Festival de Arte Urbana mas tam-
bém um olhar generoso sobre a nossa 
relação com a arquitetura, a arte, a 
cidade e uns com os outros. Em 5 edi-
ções vocês pintaram 28 painéis, sendo 
18 empenas de prédios, maior número 
já pintado por um único festival, além 
das duas instalações artísticas. É um 
feito que muda não só a paisagem de 
uma cidade como também a relação de 
todos nós que vivem e se locomovem 
pela cidade. Para muitos é o primeiro 
contato que terão com artes visuais. O 
quão importante é para vocês esse al-
cance e o poder de ampliação e trans-
formação da arte?
JF: A proposta do festival, e acredito que de 
todos os festivais de arte urbana/arte públi-
ca, é justamente promover o encontro entre 
pessoas e arte, colocar a arte no dia a dia das 
pessoas, interromper o cotidiano da popu-
lação com as obras. Mas a gente não quer 
apenas colocar arte no dia a dia das pessoas, 
mas também contribuir para a ampliação da 
percepção estética de quem passa pela obra 
e, por que não, fomentar debates e provo-
car. Não é só colorir o cinza, como muitos 
falam, mas criar questionamentos e refle-
xões. E claro, mudar a percepção que temos 
sobre a arquitetura que vemos sempre com 
o mesmo olhar e talvez por causa de uma 
nova obra vamos perceber aquele espaço de 
forma diferente. Uma obra em que tivemos 
a intenção clara de “renovar” o olhar sobre 
um ícone da arquitetura de BH foi a instala-
ção Entidades de Jaider Esbell. Concebemos 
uma escultura inflável nos arcos, o convite 
para o artista foi esse: criar uma escultura 
inflável nos arcos, o que ele iria propor sai-
ria 100% da cabeça dele, mas ele tinha que 
criar sua obra que funcionasse num suporte 
inflável e que fosse instalada nos arcos.  

LB/ Letras: Acredito que a arte e a cul-
tura devem ser acessíveis por todos e 
feita para todos. O CURA amplia ques-
tões latentes como a descolonização, a 
resistência artística, o racismo, a mu-
lher/ mãe e o feminino, a negritude, 
a comunidade LGBTQIA+ etc. Torna o 
invisível visível, super visível. E o mais 
interessante, de forma colaborativa 
e inclusiva. Fale um pouco sobre esse 
lado do CURA que nasce da diversidade 
e da colaboração, movimentando toda  
uma cadeia produtiva artística local/
nacional/internacional.
JF: Sei que pode parecer preciosismo, mas 
aprendi ao longo das edições que o CURA 
não torna o invisível visível, porque os ar-
tistas negros, indígenas e periféricos são 
visíveis, o que acontece é que o mercado 
quase sempre não os notam, mas eles estão 
lá muito visíveis e resistentes. O que o festi-
val faz talvez é potencializar essa cena, am-
plificar essas vozes. O que percebo também 
que não é um movimento só nosso, mas da 
cena. Artistas e curadores negros, indígenas 
e LGBTQ reivindicaram seus espaços, ocu-
param esses espaços, lutaram para serem 
reconhecidos como autor dessas narrativas 
e não como “objeto” de estudos como acon-
teceu ao longo da história da arte. Então se 
um festival de arte pública contemporânea 
não está atento a este movimento ele con-
sequentemente vai ficar velho e pouco inte-
ressante. Se a gente almeja uma relevância 
mínima dentro da cena artística, temos que 
entender/perceber esses movimentos e aco-
lher toda essa diversidade. O CURA começou 
como um festival feminista dentro de uma 
cena muito machista e dominada pelos ho-
mens, que é a cena da arte urbana. Logo na 
1a edição já vimos que isso era pouco, mui-
to pouco, tivemos um line-up de empenas 
100% branco mesmo com maioria feminina 
e nenhum artista do eixo Rio/SP. Ou seja: 
já começamos fazendo algo que até então 
nenhum festival de arte urbana no Brasil 
tinha feito (nem no mundo ainda tinha 
festival com line-up de maioria feminina), 
mas percebemos que estávamos atrasadas, 
isso não era suficiente. Era necessário ter 
o protagonismo negro, especialmente da 
mulher negra. Como disse anteriormente, 
nossa escuta ativa nos ajudou a evoluir. Ao 
longo das edições essa forma colaborativa 
se deu mais por termos esta escuta sensível 

e atenta, depois vimos que a colaboração 
tinha que acontecer na curadoria. Acredito 
que por ser um festival muito difícil de ser 
realizado, que exige uma luta grande e mui-
to trabalho, éramos apegadas a esse lugar 
de decisão criativa: ralamos pra caramba e 
não vamos poder fazer o trabalho mais di-
vertido e compensador que é justamente o 
de pensar artisticamente o festival? Mas fez 
parte do nosso amadurecimento perceber 
que trocar com outras curadoras seria ainda 
mais interessante, especialmente do ponto 
de vista criativo, como foi nessa edição de 
2020. Desde a 1ª edição não queríamos ser 
feministas ou diversas apenas na seleção 
dos artistas, mas também em toda a estru-
tura e equipe e isso também foi evoluindo e 
hoje estamos mais diversas e inclusivas do 
que em 2017. 

LB/ Letras: Vejo com grande alegria 
que este é o primeiro ano que são 3 
mães produzindo o CURA. Fale um pou-
co sobre esse lugar da maternidade e 
da feminilidade no mercado da pro-
dução cultural e se já sentiram precon-
ceito ao longo desses anos por serem 
mulheres...
JF: Sempre fizemos questão de mostrar que 
o festival é realizado por 3 mulheres que são 
mães. Na 1ª edição eu já tinha tido um fi-
lho (perdi com 9 meses de gestação) e Jana 
estava grávida. Na edição especial 120 anos 
de BH eu estava grávida novamente e Jana 
em licença maternidade. Na edição de 2018 
estávamos as duas com bebês e levando eles 
pra base de produção. Na edição da Lagoi-
nha, foi a Priscila quem engravidou. A gente 
não apenas manifesta publicamente isso 
como colocamos nossos filhos “na roda” em 
pleno CURA, às vezes não tem uma cuidado-
ra por perto, ou os pais, então os nossos ami-
gos que trabalham conosco também se re-
vezam para cuidar e vamos administrando. 

Acreditamos que o mercado de trabalho já 
faz muito bem seu papel de invisibilizar as 
mães. Estatisticamente falando (pesquisa 
da FGV), metade das mães são demitidas 
em até um 1 ano após retornar da licença 
maternidade. A sociedade espera que as 
mães criem e eduquem as crianças, mas não 
ampara essas mães. Não existe flexibilida-
de no trabalho, é como se tivéssemos que 
fingir que não temos filhos, que temos que 

Juliana Flores, Jana Macruz e Priscila Amoni

Não é só colorir o cinza
CURA: resistência por meio 
da arte [cont.]
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ser exatamente a mulher que éramos antes 
de parir, com a mesma disponibilidade. Isso 
não existe! Então para nós a maternidade 
também é um local de militância. E acre-
ditamos ser importante enfatizar que um 
festival complexo e grande como o CURA é 
realizado por 3 mulheres mães, justamente 
para mostrar que somos tão capazes de rea-
lizar como qualquer homem. 

LB/ Letras: Como foi a decisão de man-
ter o festival neste ano tão inesperado 
e de convidar duas novas curadoras 
para fazer parte do CURA 2020? E 
também de ampliar as ações e incluir 
intervenções urbanas e uma chamada 
aberta na programação?
JF: A princípio confesso que pensamos em 
adiar o festival para 2021, por vários moti-
vos: empatia pela tragédia que vivemos, a 
impossibilidade de realizar a programação 
presencial e as festas no mirante e até o ris-
co que as equipes que realizam as obras po-
deriam correr. Mas após o baque inicial, co-
meçamos a pensar sob outras perspectivas 
como entender que 2021 também é um ano 
que pode ser que não tenha eventos com 
aglomeração. Já havíamos captado os re-
cursos para executar o festival e a pandemia 
provocou uma crise forte na economia, es-
pecialmente no segmento da cultura. Então 
num ano tão difícil para a economia criativa, 
era importante colocar esse dinheiro para 
circular. Para você ter uma ideia, o CURA 
contrata mais de 70 pessoas diretamente, 
além dos nossos fornecedores e parceiros. 
O carro chefe do CURA são as obras de arte 
pública e era permitido pela legislação da ci-
dade realizar as obras durante a pandemia, 
então depois de todas essas ponderações 
decidimos seguir adiante e realizar o festival 
sob forte esquema de segurança sanitária 
para as equipes. 

As curadoras foram convidadas no final de 
2019, já havíamos decidido que precisáva-
mos colaborar com mulheres de visões e 
vivências diversas das nossas. Mas claro que 
a pandemia nos afetou na hora de pensar 
o festival, pensar os temas que queríamos 
discutir, artistas que queríamos trazer. Mas 
sempre com a intenção de apontar cami-
nhos e não falar de doença porque o ano já 
era muito trágico. Inclusive pela 1ª vez de-
cidimos nos apropriar da palavra CURA, que 
sempre tratamos como a sigla para Circuito 
Urbano de Arte que de fato é, e deixamos 
para outras pessoas significar ou não o ter-
mo cura para o que fazemos. A gente sem-
pre entendeu que um festival não tem capa-
cidade de curar ninguém ou algo, que essa 
experiência é muito subjetiva, mas num ano 
de doença e morte não tinha como fugir do 
nosso próprio nome. 

Sobre a chamada aberta para selecionar um 
artista também já era uma decisão que tí-
nhamos tomado ainda em 2019, sabíamos 
que era a hora de abrirmos para essa ação. 
Como sempre pintamos poucos prédios 
porque é uma ação que custa muito, e tem 
dezenas de artistas que gostaríamos de 
trabalhar, adiamos por muito tempo essa 
convocatória. Mas sentimos que o festival 
precisava ampliar sua escuta, inclusive na 
seleção dos artistas das empenas. As insta-
lações começaram a ser pensadas como uma 

forma de compensar a falta da programação 
presencial, a ideia inicial foi bem simples, 
usar a verba que tínhamos para a programa-
ção do mirante e entregarmos mais obras de 
arte. Mas foi uma ação que nos deu tanto 
prazer, criativamente falando, e repercutiu 
tão bem, que não vejo mais o CURA sendo 
realizado sem pensar em novas linguagens 
e suportes. Além disso, por causa da pan-
demia a nossa programação de debates e 
aulões foi virtual e hoje segue disponível 
no nosso canal de youtube (www.youtube.
com/CuraCircuitoUrbanodeArte). Também 
sempre fizemos uma feira de arte no final 
de semana de encerramento e uma forma 
de compensar essa ausência foi fazer uma 
galeria virtual (www.cura.art/galeria). 

LB/ Letras: No Instagram do CURA diz-
-se que “a ação mais combativa” deste 
ano foi incluir a instalação urbana Ban-
deiras na Janela com obras dos artistas 
Célia Xakriabá, Denilson Baniwa, Ran-
dolpho Lamonier, Ventura Profana e 
Cólera Alegria, uma “alusão ao ato po-
lítico e identitária de se levantar ban-
deiras”. Fale um pouco sobre a seleção 
dos artistas e como foi sua repercussão.
JF: Bom, quando começamos a conceber as 
instalações a 1ª que decidimos foi por uma 
que dialogasse com o tempo que vivemos: 
a manifestação através das janelas, virtuais 
ou não. Lembramos dos italianos cantando 
pela janela, das mil e uma lives que invadi-
ram nossos feeds, mas também refletimos 
sobre a impossibilidade de se manifestar 
nas ruas num ano difícil como esse, em que 
há várias razões para ocuparmos as ruas e 
protestarmos, mas somos impedidos pela 
pandemia. Então por que não colocar ban-
deiras na janela? Para pensar nos artistas 
que convidaríamos, fomos atrás justamente 
de artistas que já tem a sua produção artís-
tica marcada pelo manifesto, pelo protesto, 
pela crítica social. Quando pensamos no De-
nilson, tínhamos em mente a obra icônica 
dele que coloca o nome da cidade e escreve 
terra indígena (aqui seria Belo Horizonte 
terra indígena), mas sempre deixamos claro 
no convite a liberdade artística e Denilson 
quis trazer uma imagem que questionas-
se a invisibilização dos artistas indígenas 
ao longo da história da arte. Randolpho 
tem uma série famosa chamada Profecias 
que pensamos que cabia muito bem nesta 
instalação. Essa séria nunca tinha sido exi-
bida em BH (e nem poderia, todas as obras 
desta série já foram vendidas e estão em 
instituições diversas) e como a nossa ação 
era reproduzir em grande formato as obras, 
poderíamos viabilizar ao menos a exposição 
de uma das obras de Profecias. Ventura teve 
uma participação marcada por polêmica 
e censura na exposição dos residentes da 
Bolsa Pampulha em 2019 em BH. Acháva-
mos que seria perfeito trazer a obra Sem 
Senhor para o festival, não só como uma 
forma de reparar o que ela viveu na cidade 
como também é uma frase perfeita para o 
momento que vivemos de autoritarismo 
e controle dos nossos corpos pela religião, 
pelo governo, pelo militarismo. Célia foi 
uma artista que trouxemos principalmente 
pelo seu ativismo na luta indígena e Cólera 
Alegria realiza um trabalho que talvez mais 
tenha nos inspirado para essa ação: uma ar-
te-protesto. Chegamos até pensar em fazer A instalação Bandeiras na Janela, com obras Denilson Baniwa, Randolpho Lamonier, Célia Xakriabá, Ventura Profana e Cólera Alegria

A obra Entidades, de Jaider Esbell

“Tempera viola com pimenta de macaco” - Nila
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essa instalação só com obras do Cólera Alegria e mudamos de ideia 
por achar que essa instalação deveria ser polifônica e com artistas 
diversos. Essa ação colaborativa dos artistas e criativos que compõe 
o Cólera Alegria nos inspirou por ser uma ação que acontece através 
das janelas virtuais (apesar de sabermos que várias obras já foram 
expostas presencialmente) e por estar sempre manifestando contra 
o problema do “momento”, ou seja: um protesto artístico muito con-
temporâneo. A escolha do local se deu pelo impacto visual (o CURA 
sempre pensa muito visualmente as suas obras e a sensação que elas 
podem provocar seja pela sua dimensão seja pelo local escolhido) e 
também porque essa grande empena de janelas da antiga escola de 
Engenharia da UFMG é vista da Sapucaí. Assim teríamos duas insta-
lações: uma em cada ponta do mirante de arte. E a repercussão foi 
excelente, especialmente dentro da crítica especializada. Pela 1ª vez 
fomos notadas pelo mercado de arte contemporânea! E na cidade a 
repercussão foi ótima, confesso que esperava alguma polêmica, mas 
isso não ocorreu. 

LB/ Letras: Conte um pouco mais sobre como surgiu a idéia 
da obra “Entidades” do artista contemporâneo indígena 
Jaider Esbell, realizada em um dos ícones arquitetônicos da 
capital, o viaduto Santa Tereza, umas das grandes surpresas 
do festival – e sobre os ataques sofridos por esse trabalho 
em tempos de fake news.
JF: Essa obra foi pensada pela curadoria para ser a sensação do fes-
tival, para ser uma obra que atraísse olhares e flashes. Queríamos 
uma obra de fácil assimilação e que fizesse sucesso entre todas as 
pessoas, enfim que fosse uma obra popular. Então pensamos que 
a forma de atrair a atenção da população que circula pelo centro 
diariamente era conceber uma obra de grande impacto visual. 
Para que o artista não precisasse vir a BH por causa da pandemia, 
também consideramos uma obra que fosse possível de ser feita 
a distância (posteriormente por decisão de Jaider ele veio a BH 
para ser o assistente de pintura da Daiara). Chegamos então no 
suporte do inflável. Na hora de pensar o local, chegamos a con-
siderar a Praça da Estação e o prédio do Museu de Artes e Ofícios. 
Mas quando veio a ideia do Viaduto sabíamos que tinha que ser lá. 
Chegamos a ponderar a dificuldade de autorizar a instalação por 
ser tratar de local tombado e também os custos da ação (teríamos 
que colocar um segurança 24h, por exemplo), mas o CURA gosta 
de desafios e de surpreender. Seguimos adiante e por fim foi uma 
execução/ produção relativamente fácil. Interessante pensar que 
quando convidamos o Jaider tínhamos em mente as cobras, mas 
como sempre não “brifamos” o artista ou encomendamos a obra, 
fizemos o convite pro Jaider como fazemos pros artistas das empe-
nas: a linguagem é essa, no caso escultura inflável, e o local é esse, 
os Arcos. Na reunião para discutir a instalação, quando mostramos 
as fotos dos arcos, imediatamente o Jaider disse: já sei, vou fazer 
duas cobras grandes. E na hora já rascunhou como imaginava a 
escultura. Foi algo mágico! Jaider sempre fala que foi o universo 
que nos colocou juntos nessa edição, não só nós da curadoria e 
ele, mas todos os artistas. A gente curte bem esse mistério e essa 
forma de enxergar a vida. Foi um processo bem lindo. 

E quando colocamos as cobras e acordamos, a imagem já corria nas 
redes. Foi um sucesso. Viralizou! Foi além do esperado. E a gente 
brinca que o auge do viral é virar fake news. Enxergamos com bom 
humor e não nos preocupamos com os ataques à obra porque nossa 
produção estava preparada para garantir a segurança, mas confesso 
que lamentamos o cenário geral de ódio, de racismo e preconceito. 
Mas não é algo que atinge só ao CURA, mas ao mundo todo. 

LB/ Letras: Parte do conteúdo/ações paralelas que em ou-
tras edições foram presenciais tiveram que ser adaptadas 
para o contexto de distanciamento social. Como se deu essa 
transição de parte da programação para o formato digital e 
quais as dificuldades e os benefícios desse novo formato? É 
um formato híbrido que veio para ficar?
JF: Essa transição pro mundo virtual foi bem óbvia. Todo mundo fez 
isso muito antes de nós, apenas seguimos esse fluxo. A vantagem é 
que por ser uma programação online, pudemos pensar em convida-
dos do mundo todo, algo improvável para a programação presencial 
por conta dos custos de passagem e hospedagem. Tentamos muito 
trazer a Grada Kilomba, por exemplo, que adora o festival mas esta-
va super ocupada. A Cristiana Tejo participou lá de Lisboa. Tivemos o 
Aílton encerrando a programação, enfim, foi muito interessante po-
der conceber a programação sem limite territorial. E sim, acho que 
o formato híbrido veio para ficar não só pro CURA mas para todos os 
festivais. A pandemia só acelerou esse processo. Não imagino mais 
realizar um debate presencial sem a transmissão pela internet. 

LB/ Letras: Em adição ao festival em si, o CURA atua com 
grande relevância na formação de novos artistas em um tra-
balho educativo não menos significativo...
JF: O CURA tem esse norte, trazer jovens artistas, artistas que ainda 
não pintaram grandes murais, treinar artistas jovens para serem as-
sistentes de pintura para dominarem técnicas e depois eles terem 
condições de assinarem seus trabalhos. O CURA já deu curso NR25 
para mais de 70 pessoas, que é uma qualificação necessária para 
trabalhar em altura. Também já fizemos uma residência artística e 
temos muito interesse em repetir essa ação. A própria feira de arte 
que sempre fizemos em parceria com a Fluxo fez com que artistas 
que nunca tinham pintado em um suporte “comercializável” fizesse 
– e vendesse – uma obra pela primeira vez. 

LB/ Letras: O CURA chegou ao fim em 2020 com os títulos de 
“Maior empena ja pintada por uma artista indígena (2020)”; 
“1ª escultura/instalação de arte por um artista indígena 
em BH” (2020); “Maior empena pintada na América Latina 
(2017/2020)”, “Maior empena pintada por uma artista mu-
lher (2017)”; “1º mirante de street art do mundo (2017)”, 
além dos já citados “Maior Festival de Arte Urbana de MG” 
e “Maior coleção de arte mural em grande escala feita por 
um único festival brasileiro”. Vocês tinham alguma ideia em 
2016 de que alcançariam esse mérito? Parafraseando o cura-
dor Hans Ulrich Obrist faz em suas séries de entrevistas a ar-
tistas, arquitetos e curadores: Qual projeto ainda pretender 

realizar nas próximas edições? Algum artista que vocês gos-
tariam de convidar? O que podemos esperar do CURA 2021?
JF: É até uma piada interna nossa essa “mania” do CURA de querer 
esses títulos de maior, único, primeiro etc. Acho que tem muito a 
ver com esse pioneirismo, querer quebrar as regras, mudar as es-
truturas, pensar no futuro. Mas quando começamos a conceber o 
festival, a gente tinha a intenção de pintar muito grande pra chamar 
atenção, pra nós tamanho também era importante, não só a quali-
dade artística ou o protagonismo feminino (depois ampliamos para 
outros protagonismos). Estávamos pesquisando festivais de arte 
urbana mundo afora e sabíamos que BH tinha as maiores empenas 
do mundo e poderia ser um festival que chamasse atenção por seus 
murais gigantes, por isso a opção de pintar o centro, onde tem essas 
“telas” gigantes. A ideia do mirante de arte pública veio também 
não só para aproveitar a geografia da cidade e criar um espaço de 
contemplação e fruição artística – porque normalmente a arte ur-
bana interrompe o cotidiano, mas dificilmente nos convida a parar 
e apreciar – mas também para tornar o festival singular: nas nossas 
pesquisas não tinha nenhum outro festival no mundo que criou um 
espaço de contemplação das obras onde de um único ponto é pos-
sível apreciar o conjunto de murais realizados por um único festival. 

Em 2021 queremos mudar de local, criar uma nova visada de arte. 
Já até sabemos para onde vamos, mas não posso compartilhar ago-
ra. Também queremos propor obras de arte pública em diferentes 
suportes e linguagens. Convidar outras curadoras para trabalhar 
conosco. Mas vamos pensar nisso tudo a partir de fevereiro de 2021. 
Sobre artistas que queremos trazer, existe um desejo de ter em BH 
obras dos gigantes da arte urbana do mundo: Os Gêmeos, Aryz e Blu. 
Quem sabe um dia? 

Juliana Flores é umas das 3 “meninas do CURA”. Formada em jornalismo pela 
PUC Minas (2007), trabalhou com telejornalismo na Rede Minas, fundou a 
editora Aletria, com sua mãe e sócia Rosana Mont’Alverne (2009) trabalhan-
do como coordenadora editorial e gestora de projetos literários. Em 2017 fun-
dou a Pública Agência de Arte com Janaina Macruz onde desenvolve outros 
projetos de arte pública. Paralelamente administra a carreira do pintor minei-
ro e seu marido Thiago Mazza. É mãe do José de 2 anos e 5 meses, da Rita que 
está na barriga com 7 meses e do Francisco, seu 1º filho, que já virou anjinho. 

Laura Barbi é curadora e produtora cultural cujas áreas de pesquisa incluem 
arte contemporânea, identidade cultural e diplomacia cultural. Entre 2008 e 
2015 trabalhou como gerente de projetos na Embaixada do Brasil em Londres, 
responsável pelas mostras e eventos realizados na Gallery 32 e Sala Brasil - 
ambos mantidos pela Embaixada como uma plataforma permanente para 
a cultura brasileira no Reino Unido. Mestre em Design Gráfico (University of 
Arts London) e especialista em Gestão Cultural (Birkbeck College - Londres) é 
doutoranda em artes visuais (EAU-UFMG) onde pesquisa arte contemporânea 
e identidade cultural. Em 2017, lançou GAL, um projeto independente de pes-
quisa e circulação da arte contemporânea brasileira que ocupa espaços vazios 
na cidade com exposições e eventos temporários. 

As 3 “meninas do CURA” – e suas crianças

Não é só colorir o cinza
CURA: resistência por meio 
da arte [cont.]
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Por Tullio Dias
Editoria Cinema de Buteco

Em 2018 foi lançado um longa-metragem 
francês chamado A Noite Devorou o Mundo 
(La Nuit a dévoré le monde, no original). 
Primeiro trabalho dirigido por Dominique 
Rocher, até então um cineasta com apenas 
três curtas no currículo, o terror fala de um 
tema considerado muito batido (e até mes-
mo odiado) para boa parte do público: zum-
bis. No entanto, considerando o mundo em 
que vivemos, eu sugiro fortemente que você 
vença um possível preconceito e me acom-
panhe nessa estreia do Cinema de Buteco na 
edição 61 do Letras. 

A narrativa foge (um pouco) do estilo san-
grento, gosmento e violento que se espera en-
contrar assistindo aos tradicionais “filmes de 
zumbis”. Ainda que tenha sim seus momentos 
para fazer valer o DNA, Rocher tem uma ação 
interessante ao conduzir sua obra por um ca-
minho fora do que faz parte do gênero. 

O protagonista, que é introduzido como 
uma pessoa fechada e introspectiva, entra 
em cena entrando numa festa e se isolan-
do num quarto até dormir. Quando acorda, 
descobre que a cidade de Paris foi tomada 
por zumbis durante a noite. Assim. Do nada. 
Sem explicações. Algo mais surpreendente 
que encontrar corrupção no atual governo. 

A Noite Devorou o Mundo já era, lá em 2018, 
um excelente exemplar de filme de terror 
com metáforas inteligentes para solidão 
e depressão. No atual contexto, com a CO-
VID-19 e nosso isolamento social que nos 
afasta do convívio normal há mais de sete 
meses, o filme francês ganha uma profun-
didade que o diretor não poderia imaginar. 

Durante dias o protagonista vive sozinho 
em completo isolamento. Sua única opção 
de lazer é tocar bateria para incomodar os 
mortos, que se aglomeram em frente ao 
apartamento. Aos poucos a sua sanidade 
começa a balançar e causar verdadeiras alu-
cinações, numa clara referência ao fato que 
nós, humanos, não somos capazes de viver 
bem sozinhos e impedidos de nos relacionar. 

O que o filme faz é servir como uma curio-
sa metáfora para nossas próprias ações e 
como o mundo reage diante algo inédito e 
completamente desconhecido. Qual será o 
admirável mundo novo que se desenha para 
nosso futuro como sociedade? Assim como 
um apocalipse zumbi, será que podemos 
considerar o “velho-normal” como a única 
forma de vida possível? 

O cinema muitas vezes age como um reflexo 
da nossa sociedade. Ainda sobre zumbis, em 
1978, George Romero lançou a crítica defi-
nitiva contra o consumismo exagerado em 
O Despertar dos Mortos (Dawn of the Dead). 
A Noite Devorou o Mundo tenta não ir pelo 
mesmo caminho de ser somente mais uma 
crítica social, mas um trabalho sensível que 
retrata com violência toda a intensidade da 
depressão e solidão na cabeça de uma pes-
soa. Quantos de nós não vivem exatamen-
te essa mesma sensação de que o mundo 
como conhecíamos deixou de existir? Não 
ter controle da nossa própria segurança é 
desconfortável ao extremo e assusta muito, 
pois pelo menos na ficção temos os zumbis 
para identificar como ameaça. Na vida real, 
qualquer um pode ser uma ameaça. 

Após sete meses de isolamento social no 
Brasil e com o anúncio recente que os cine-
mas poderão reabrir no final do mês de ou-

tubro, estamos diante um cenário realmente 
apocalíptico. Não apenas pela ausência de 
uma vacina para prevenir e impedir mais 
mortes, mas também pelos impactos da 
pandemia na indústria do cinema.

A China, pela primeira vez, superou Holly-
wood como maior mercado do mundo. As 
grandes redes de exibição nos EUA anun-
ciam o fechamento das suas salas e acusam 
os distribuidores de terem esquecido seus 
principais parceiros. Até Christopher Nolan, 
visto pela indústria como um possível sal-
vador do mercado, viu seu último trabalho 
fracassar miseravelmente nas bilheterias 
e como consequência os grandes estúdios 
tomaram a decisão de adiar todos seus prin-
cipais lançamentos para o ano de 2021. Isso 
sem falar no impacto da pandemia entre os 
exibidores brasileiros, a maioria concentra-
dos em shopping centers... 

A nossa esperança, como amantes da séti-
ma arte, é aguardar tudo isso chegar num 
ponto de controle e equilíbrio, e acompa-
nhar o que diretores, roteiristas e produto-
res podem nos dizer sobre essa pandemia. 
Certamente, assim como o 11 de setembro 
impactou toda a forma de pensar cinema 
nos EUA, a tendência é que os próximos 
anos sejam recheados de produções ca-
pazes de retratar toda a angústia de viver 
esse momento. No entanto, bem provável 
que encontrem dificuldades para superar 
o que A Noite Devorou o Mundo conseguiu 
sem nem imaginar o que aconteceria dois 
anos depois do seu lançamento. 

No ar desde 2008, o Cinema de Buteco é um portal 
formado por amigos que têm em comum o amor 
pelo cinema, para registrar suas opiniões e refle-
xões: www.cinemadebuteco.com.br
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O lirismo 
austero 
de 
Louise 
Glück

Editoria Ana Caetano 

Descendente de uma família de judeus hún-
garos, Louise Glück é nova-iorquina de nas-
cimento, cresceu em Long Island, publicou 2 
livros de ensaios e 12 livros de poemas, vá-
rios deles premiados. Seu livro mais recente 
foi Faithful and Virtuous Night. Atualmente 
ela é escritora residente na Yale University e 
mora em Cambridge, Massachusetts.

Glück ganhou o Prêmio Pulitzer em 1992 
com Wild Iris, o National Book Award em 
2012, Los Angeles Times Book Prize em 2017 
além de outros (Lannan Literary Award for 
Poetry, Sara Teasdale Memorial Prize, MIT 
Anniversary Medal, Wallace Stevens Award, 
National Humanities Medal, Bollingen 
Award, Gold Medal for Poetry da American 
Academy of Arts and Letters). Ela também 
recebeu bolsas acadêmicas das Fundações 
Guggenheim e Rockefeller, e do National 
Endowment for the Arts.

Desde seu primeiro livro, Firstborn (1968), 
ela é conhecida por sua poética aparente-
mente singela, coloquial, direta, mas cons-
truída cuidadosamente com ritmos e repeti-
ções que conferem uma densidade poderosa 
aos seus versos. Os poemas de Firstborn 
(1968), The House on Marshland (1975), The 
Garden (1976), Descending Figure (1980), 
The Triumph of Achilles (1985), Ararat (1990) 
e The Wild Iris (1992) levam o leitor em uma 
jornada íntima rumo ao veneno da existên-
cia. Uma trajetória que lembra muito o olhar 
agudo de Clarice Lispector sobre todas as 
coisas, da urgência do amor às flores encar-
nadas na jarra. A poesia de Glück não evoca 
sentimentos fáceis. Ao contrário, ela nos 
devolve ao mistério que habita as palavras 
e seu uso. Extrai o prosaico de personagens 
da mitologia para construir um lirismo aus-
tero no qual os segredos da alma se abrigam 
em detalhes mínimos da vida para ganhar 

contornos sublimes e universais. Como diz 
Nicholas Christopher sobre a autora, essa 
relação com o mito “parece alimentar sua 
imaginação para lutar com alguns dos mais 
antigos e intratáveis medos – o isolamento 
e o esquecimento, a dissolução do amor, a 
falência da memória, a derrota do corpo e a 
destruição do espírito”. 

Bem antes do prêmio Nobel com o qual foi 
agraciada em 2020, Louise Glück já era uma 
autora reconhecida e premiada nos Estados 
Unidos. Certamente seus livros serão ago-
ra todos traduzidos no Brasil, mas é muito 
revelador que a poeta não tenha nenhum 
livro ainda em língua portuguesa. Ela não é 
a única autora norte-americana nesse hall. 
Outros poetas contemporâneos importantes 
como Wallace Stevens, William Carlos Wil-
liams, Marianne Moore, Raymond Carver, 
E.E. Cummings, além dos poetas da contra-
cultura (da chamada geração Beat) como 
Lawrence Ferlingetthi, Allen Ginsberg, Gre-
gory Corso e outros, somente apareceram 
por aqui em pequenas antologias graças 
ao trabalho pioneiro e primoroso de tradu-
ção de José Paulo Paes (William Carlos Wil-
liams), Cide Piquet (Raymond Carver), Paulo 
Henriques Brito (Wallace Stevens, Elizabeth 
Bishop), José Antônio Arantes (Marianne 
Moore), Augusto de Campos (E.E. Cum-
mings), Eduardo Bueno e Leonardo Fróes 
(Lawrence Ferlinguetti) e Cláudio Willer 
(Allen Ginsberg). Poetas como Frank O’Hara, 
Mark Strand, Adrienne Rich, Muriel Rukey-
ser, Fanny Howe, para citar alguns, contam 
apenas com traduções avulsas e desbrava-
doras de revistas e jornais (Rascunho, Ma-
larmagem, Germina, Cult, Opção, Prosa Verso 
e Arte, Letras, entre outros) e de tradutores 
atentos e talentosos como André Caramuru 
Aubert. Mesmo Emily Dickinson somente 
se tornou uma poeta conhecida dos leitores 
brasileiros nos anos 80 e 90 com o trabalho 
de Augusto de Campos. O fato de Manuel 

Bandeira ter recriado lindamente 5 dos seus 
poemas em 1928 somente realça sua antena 
de poeta e tradutor. O livro Poemas traduzi-
dos de Bandeira, com edição mais recente de 
1976, foi uma apresentação extraordinária, 
aos leitores daqui, de poetas como Goethe, 
Baudelaire, Rilke e Hölderlin. Também Ana 
Cristina César traduziu e incorporou muito 
da tradição poética inglesa e norte-ameri-
cana na sua própria poética.

Walter Benjamin dizia que a tarefa do 
tradutor é “liberar a obra do cativeiro da 
língua”. Mas ainda há um desafio especial 
na tradução de poesia e talvez uma dificul-
dade particular na transcriação da poesia 
americana moderna que opera com ritmos 
e cadências únicos da língua inglesa e da 
dicção americana. 

Louise Gluck está na categoria de autora 
desconhecida por aqui. Há que se reconhe-
cer as traduções de 6 poemas seus por Maria 
Lúcia Milléo Martins na Antologia da Poesia 
Norte-Americana Contemporânea organi-
zada por José Roberto O’Shea e publicada 
pela UFSC em 1997. E os poemas em versão 
portuguesa traduzidos por Pedro Gonzaga 
para o jornal Estadão, entre 2017 e 2018. 
Podemos ainda encontrar, nesse momento, 
algumas traduções interessantes de “The 
red poppy”, “Wild Iris”, “Telemachus dilema”, 
“Parable of the beast”, “Field Flowers”, “Gra-
titude”, “Itaca”, ”The Garden”, “Vita nova”, 
“Matinas”, “Portland, 1968”, “Lamiun” e 
certamente outros espalhados por inúmeros 
sites dedicados à poesia e à literatura. 

Escolhi quatro dos seus poemas para tra-
duzir, consciente que seria um exercício 
difícil trazer, para a língua portuguesa, essa 
aventura heroica da poeta entre o desespe-
ro tranquilo do cotidiano e a moldura épica 
que emana da sua obra. Mas sempre vale a 
pena quando o que se tenta é um poema.

The evening star

Tonight, for the first time in many years
there appear to me again

a vision of the earth’s splendor:

in the evening sky
the first star seemed

to increase in brilliance
as the earth darkened

until at last it could grow no darker.
And the light, which was the light of death,

seemed to restore to earth

its power to console. There were
no other stars. Only the one

whose name I knew

as in my other life I did her
injury: Venus,

star of the early evening,

to you, I dedicate
my vision, since on this blank surface

you have cast enough light
to make my thought

visible again.

A estrela vespertina

Essa noite, pela primeira vez em muitos anos,
apareceu para mim novamente
a visão do esplendor terrestre:

no céu ao anoitecer
a primeira estrela pareceu
aumentar seu brilho
enquanto a terra escurecia

até não poder escurecer mais.
E a luz, que era a luz da morte
pareceu restaurar para a terra

seu poder de consolo. Não havia
outras estrelas. Apenas aquela
cujo nome eu sabia

pois na outra vida eu a
machuquei: Vênus,
estrela do anoitecer,

a você eu dedico
minha visão, pois nessa superfície branca

você lançou tanta luz
que meu pensamento se fez
outra vez visível.
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“A Myth of Devotion”, from Averno

When Hades decided he loved this girl
he built for her a duplicate of earth,

everything the same, down to the meadow,
but with a bed added.

Everything the same, including sunlight,
because it would be hard on a young girl

to go so quickly from bright light to utter darkness

Gradually, he thought, he’d introduce the night,
first as the shadows of fluttering leaves.

Then moon, then stars. Then no moon, no stars.
Let Persephone get used to it slowly.

In the end, he thought, she’d find it comforting.

A replica of earth
except there was love here.

Doesn’t everyone want love?

He waited many years,
building a world, watching

Persephone in the meadow.
Persephone, a smeller, a taster.

If you have one appetite, he thought,
you have them all.

Doesn’t everyone want to feel in the night
the beloved body, compass, polestar,
to hear the quiet breathing that says

I am alive, that means also
you are alive, because you hear me,

you are here with me. And when one turns,
the other turns—

That’s what he felt, the lord of darkness,
looking at the world he had

constructed for Persephone. It never crossed his mind
that there’d be no more smelling here,

certainly no more eating.

Guilt? Terror? The fear of love?
These things he couldn’t imagine;

no lover ever imagines them.

He dreams, he wonders what to call this place.
First he thinks: The New Hell. Then: The Garden.

In the end, he decides to name it
Persephone’s Girlhood.

A soft light rising above the level meadow,
behind the bed. He takes her in his arms.

He wants to say I love you, nothing can hurt you

but he thinks
this is a lie, so he says in the end

you’re dead, nothing can hurt you
which seems to him

a more promising beginning, more true.

O mito da devoção

Quando Hades descobriu que gostava desta garota
construiu para ela uma duplicata da terra,
tudo igual, até o campo,
mas acrescentou uma cama.

Tudo igual, incluindo a luz do sol,
porque seria difícil para uma garota 
sair da luz brilhante para a escuridão profunda

Gradualmente, ele pensou, introduziria a noite,
Primeiro como sombras de folhas flutuantes.
Depois a lua, depois estrelas. Depois sem lua, sem estrelas.
Deixar Perséfone se acostumar a tudo devagar.
Ao final, ele imaginou, ela acharia o escuro aconchegante.

Uma réplica da terra
mas haveria amor aqui.
Não querem todos o amor?

Ele esperou anos a fio,
Construindo um mundo, observando
Perséfone no campo.
Perséfone, aquela que cheira, a que saboreia.
Se você tem um apetite, pensou ele,
terá todos.

Não querem todos sentir na noite
o corpo amado, a bússola, a estrela polar,
ouvir a respiração tranquila que diz
eu estou viva, o que também significa 
que você está vivo, porque você me ouve,
você está aqui comigo. E quando um se move,
o outro se move –

Foi o que ele sentiu, o senhor das trevas 
olhando o mundo que havia
criado para Perséfone. Nunca lhe passou pela cabeça
que não haveria cheiro algum aqui,
e certamente nenhuma refeição.

Culpa? Terror? Medo do amor?
Nada disto ele imaginou;
nenhum amante imagina isto.

Ele sonha, se pergunta como chamar este lugar.
Primeiro, pensa: O novo inferno. Depois: O jardim.
No final, decide chamá-lo
Juventude de Perséfone.

Uma luz suave subindo acima do campo,
atrás da cama. Ele a toma em seus braços.
Quer lhe dizer: Eu te amo, nada pode te machucar

mas pensa
isto é uma mentira, então diz ao final
você está morta, nada pode te machucar
o que lhe pareceu
um começo mais promissor, mais verdadeiro.

Matins
You want to know how I spend my time?

I walk the front lawn, pretending
to be weeding. You ought to know

I’m never weeding, on my knees, pulling
clumps of clover from the flower beds: In fact

I’m looking for courage, for some evidence
my life will change, though

it takes forever, checking
each clump for symbolic

leaf, and soon the summer is ending, already
the leaves turning, always the sick trees

going first, the dying turning
brilliant yellow, while a few dark birds perform

their curfew of music. You want to see my hands?
As empty now as at the first note.

Or was the point always
to continue without a sign?

Matinas
Você quer saber como eu gasto meu tempo?
Eu ando pela grama em frente da casa, fingindo
que estou capinando. Preciso lhe dizer
que não estou capinando, de joelhos, puxando
punhados de trevos dos canteiros de flores: na verdade
eu procuro por coragem, por alguma evidência
de que minha vida irá mudar, ainda que
que demore uma eternidade, buscando 
em cada um desses punhados pela folha
simbólica, e em breve o verão termina, e
as folhas já estão mudando, as árvores doentes
sempre indo primeiro, as mortas se tornando
amarelo brilhante, enquanto pássaros negros fazem 
seu toque de recolher musical. Você quer ver minhas mãos?
Tão vazias agora como na primeira nota.
Ou o objetivo sempre foi
continuar sem sinal algum?

Image
Try to think, said the teacher, 

of an image from your childhood
Spoon, said one boy. Ah, said the teacher,

this is not an image. It is,
said the boy. See, I hold it in my hand

and on the convex side a room appears
but distorted, the middle taking longer to see

than the two ends. Yes, said the teacher, that is so.
But in the larger sense, it is not so: if you move your hand
even an inch, it is not so. You weren’t there, said the boy.

You don’t know how we set the table.
That is true, said the teacher. I know nothing

of your childhood. But if you add your mother
to the distorted furniture, you will have an image.

Will it be good, said the boy, a strong image?
Very strong, said the teacher.

Very strong and full of foreboding.

Imagem
Tente pensar, disse a professora, 
em uma imagem da sua infância.
Colher, disse um garoto. Ah, disse a professora,
isto não é uma imagem. É sim,
disse o garoto. Veja, eu a trago na minha mão
e no lado convexo aparece uma sala
um pouco distorcida, com o meio mais demorado de ver
que os dois finais. Sim, disse a professora, é verdade.
Mas no sentido mais amplo, não é verdade: se você mover sua mão
um pouco que seja, não é mais verdade. Você não estava lá, disse o garoto.
Você não sabe como colocávamos a mesa.
É verdade, disse a professora. Eu não sei nada
da sua infância. Mas se você acrescentar sua mãe
à mobília distorcida, você terá uma imagem.
Será bom, disse o garoto, ter uma imagem forte?
Muito forte, disse a professora.
Muito forte e cheia de presságios.
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Museu da 
Inocência, 
um 
museu 
obra

Editoria Isabela Vecci

O Museu da Inocência está localizado em 
uma edificação residencial construída 
em 1897, na região central de Istambul 
e foi concebido pelo escritor turco Orhan 
Pamuk, laureado em 2006 com o prêmio 
Nobel de Literatura. Desde de 1999, Pamuk 
já vinha desenvolvendo um projeto ao qual 
poderíamos denominar de “obra multimí-
dia” e, para esse objetivo, havia adquirido 
um imóvel no bairro de Çukurcuma. Alguns 
anos depois, utilizando o dinheiro recebido 
na ocasião do prêmio Nobel, Pamuk coor-
dena as obras, dirige, cria, faz a curadoria, 
desenha e monta cada vitrine dessa intri-
gante obra – O “Museu da Inocência”, livro 
e museu homônimos.  Uma das particula-
ridades do projeto “Museu da Inocência” é 
que museu e livro foram criados simulta-
neamente a partir de objetos já coleciona-
dos por Pamuk e por outros adquiridos ao 
longo do processo de escrita. Objetos que 
já estavam em poder do escritor davam a 
materialidade para a paisagem visual da 
história, outros, necessários a partir do 
desenvolvimento da trama, foram perse-
guidos por Pamuk em brechós, antiquários 
e mercados. O livro foi lançado em 2008 e o 
Museu foi aberto 4 anos depois, em 2012 e 
são intrinsicamente relacionados. 

Numa visita é possível “ler o museu”, ou 
seja, cada capítulo do livro está represen-
tado em uma vitrine. São oitenta e três 
capítulos e oitenta e três vitrines. O livro e o 
museu, somados ao catálogo, contam a his-
tória de dois amantes que se encontram na 
Istambul entre os anos 1970 e 1980, e atra-
vés dessa história de amor somos levados a 
conhecer a cidade, também personagem do 
romance. É um museu muito impressionan-
te também do ponto de vista visual e teve 
todo seu processo de formação e construção 
documentado minuciosamente por Pamuk 
no catálogo do museu, um livro chamado A 
Inocência dos Objetos. Nesse catálogo/livro 
Pamuk a certa altura propõe um manifesto 
em favor dos pequenos museus, que resu-
midamente pode ser entendido pela tabela 
criada por ele:

Nós Temos Nós Precisamos Ter
Épico Novelas
Representação Expressão
Monumentos Lares
Histórias Estórias
Nações Pessoas
Grupos e times Indivíduos
Grande e caro Pequeno e barato

No item três do manifesto Pamuk sentencia:
Nós não precisamos mais de museus que ten-
tam construir narrativas históricas da socie-
dade, da comunidade, da nação, do estado, 
da tribo, da companhia ou da espécie. Nós to-
dos sabemos que o ordinário, que as estórias 
diárias dos indivíduos são mais ricas, mais 
humanas e muito mais alegres. (PAMUK, 
2012, p.54 -Tradução da autora).

Ele propõe o “museu novela”, das pequenas 
narrativas cotidianas, para a compreensão 
mais ampla do humano. Ao conceber o 
projeto do Museu da Inocência Pamuk cria 
uma espécie de tríptico, pois livro, museu 
e catálogo são complementares, mas são 
também obras independentes. Quem visita 
o Museu em Istambul, sem ter lido o livro, 
provavelmente vai adentrar a essa espécie 
de “meta museu” e ser levado pela narrativa 
muito verossímil da história de amor impos-
sível entre Kemal e Fusun, primos distantes 
que se apaixonam numa época em que a 
sociedade turca era muito mais tradicional e 
restritiva em relação às mulheres. Provavel-
mente essa pessoa vai se dirigir à recepção 
do Museu e perguntar: mas isso realmente 
aconteceu? Essas pessoas existiram? Esses 
objetos pertenceram a essas pessoas? E o 
escritor parece nos dizer: não teria a litera-
tura essa função, de misturar o imaginário 
com o real? Esse projeto parece radicalizar 
essa ideia e nos questionar sobre os limites 
da memória como realidade histórica e me-
mória ficcional, as reminiscências íntimas. 
Pamuk também teceu um tipo de obra onde 
o método obsessivo do colecionismo é par-
te importante na sua constituição. Ele não 
apenas colecionou os objetos de forma sis-
temática, como os catalogou, distribuiu em 
vitrines/capítulos, organizou seu posicio-

namento milimetricamente, dirigiu vídeos 
complementares às vitrines. Ele também 
organizou a história dessa mesma forma 
sistemática e a obsessão do personagem 
Kemal se confunde com a própria obsessão 
do autor em muitos momentos. Na novela, 
Pamuk escritor é também personagem e 
“aparece” em dois momentos da história. 
Esse jogo proposto pelo autor é constante e 
se estende também na quarta peça da obra, 
o filme Innocence of Memories, de 2015, so-
bre o qual falaremos a diante.

Pamuk parece querer provocar uma discus-
são sobre autenticidade, verossimilhança, 
ficção e ilusão, pois tanto o livro como o 
museu e o catálogo, se baseiam em perso-
nagens ficcionais confundidos com pessoas 
reais e tratam dos objetos como peças per-
tencentes a essas pessoas/personagens. É 
um jogo constante com o leitor/visitante. 
Essa obra abriu espaço para discutir várias 
categorias em literatura e em museologia. 

Podemos afirmar que Pamuk também nos 
faz refletir sobre o conceito do museu como 
um local onde teoricamente uma narrativa 
real vai ser engendrada pelo testemunho 
dos objetos. Teoricamente porque há sem-
pre uma disputa de narrativas, em todos es-
ses espaços institucionais.  Há sempre uma 
construção social de um “real”. No “Museu 
da Inocência” os objetos também são consti-
tuídos como testemunhos de fatos, mesmo 
que ficcionais, são um elo entre as histórias 
das personagens. É um museu que nos leva 
a uma vertigem, a transpor realidade e fic-
ção, pois no fundo, os objetos a princípio 
pertencentes aos personagens, são também 
parte da história da cidade de Istambul onde 
a narrativa se desenvolve e cidade natal do 
escritor. A organização de objetos museais 
em vitrines expográficas é um recurso co-
mum a museus. Os objetos ficam isolados 
do público por um vidro transparente, num 
tipo de microcosmos concebido pela equipe 
de museólogos da instituição, que delibera 
a posição, a quantidade e o tipo de objetos a 
serem expostos em cada seção, em cada eixo 
curatorial. Pamuk nesse caso, é curador, mu-
seólogo, designer, editor, arquiteto de cada 
vitrine. No catálogo do museu ele explica 
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sua formação incompleta em arquitetura e 
seu trabalho como pintor na sua juventude, 
anterior ao ofício de escritor. Essa forma-
ção é percebida no rigor de composição de 
cada vitrine, na iluminação, nas noções de 
proporção de cheios e vazios, nas citações 
subliminares à algumas obras de arte. Há 
pequenos croquis de Pamuk impressos no 
catálogo representando desenhos técnicos 
das vitrines e fotografias do escritor super-
visionando a montagem expositiva, esco-
lhendo fotos, objetos e até mesmo dirigindo 
atores para alguns vídeos que complemen-
tam a expografia. O escritor se preocupou 
também em criar uma ambiência poética 
para os visitantes, seja pela iluminação 
controlada e direcionada aos objetos, seja 
por instalações sonoras que reproduzem a 
sonoridade de Istambul. Podemos escutar 
o som de uma torneira aberta diante da 
vitrine onde há uma pia e apetrechos para 
fazer a barba, representando o capítulo no 
qual o personagem se arruma para sair e 
pedir a mão da amada em casamento. Po-
demos ouvir os sons constantes dos apitos 
de navios presentes na atmosfera da cidade. 
Ou seja, há uma preocupação na criação de 
uma ambientação para a narrativa, contada 
pelos objetos, mas também sensorialmente.

O filme “documentário” sobre o Museu 
da Inocência e sua concepção, realizado 
pelo cineasta inglês Grant Gee, chama-
do Innocence of Memories (2015) tem o 
texto narrativo escrito por Orhan Pamuk. 
Observamos também no “documentário” 
a operação de diluição de fronteiras entre 
realidade e ficção. No filme há, por exem-
plo, o depoimento de uma suposta amiga 
da personagem Fusun, que conduz a um 
desdobramento da história sob outro pon-
to de vista. A ambiência do filme, realizado 
nas ruas de Istambul, tem correspondência 
com a ambiência descrita por Pamuk no 
livro. Uma certa melancolia, um olhar que 
deambula como um flâneur pela cidade à 
noite, observando os lugares onde os per-
sonagens viveram a história de amor. Essa 
cidade, também personagem do romance 
e cujos lugares e objetos materiais são re-
positórios das memórias dos habitantes. 

No início do filme o escritor descreve o que 
seria o fio condutor da obra museu–novela: 

Há uma história para contar toda vez que 
uma pessoa e um objeto se encontram. His-
tórias que existem no tempo. 
O tempo em que comprei esta bolsa branca.
O tempo em que eu peguei este saleiro.
O tempo em que perdi este brinco.
O tempo em que li este jornal.
O tempo em que guardei esta bola vermelha.
O tempo em que destruí este relógio.
O tempo em que olhei para esta paisagem.
Há sempre uma história para contar.
Eu estava olhando através desta janela 
quando eu vi esse corvo.
Eu estava chorando quando eu lavei minhas 
mãos nesta pia.
Eu estava descendo pela rua quando escutei 
este rádio.
Eu estava pensando nela enquanto olhava 
para este barco.
Eu estava amando quando eu peguei esse 
cigarro.

A memória acionada pelos objetos, a cidade 

como museu das nossas memórias. Em uma 
entrevista de vídeo divulgada em fevereiro 
de 2015, Ohran Pamuk ao ser questionado 
sobre como o Museu da Inocência influen-
ciaria as pessoas, responde: 

Eu me preocupo com as memórias. Para 
mim como um novelista, não há um presen-
te absoluto, todo momento tem uma natu-
reza escorregadia. Nós vivemos o presente 
combinado com uma mistura do passado. 
Como não há presente absoluto é bom viver 
em cidades onde o passado nos é relembra-
do pelos elementos que vemos nessa cidade. 
Essa é a razão pela qual devemos ter o cui-
dado de preservar nossas praças, monu-
mentos, edifícios, porque cada uma dessas 
coisas nos remetem às nossas memórias. Eu 
me preocupo com a preservação porque isso 
é uma forte demanda do ser humano. Reu-
nir nossas memórias. 
Museus deveriam focar em histórias pes-
soais em vez de histórias de nações, de com-
panhias, porque museus, eu acredito, como 
eu fiz no museu da inocência, deveriam ex-
plorar para encontrar o sentido dos objetos 
na nossa vida cotidiana.

As três obras criadas por Pamuk, livro, museu e 
catálogo podem ser considerados obras artís-
ticas relacionadas, mas independentes. Uma 
criação entendida como um tipo de literatura 
expandida. Com essa operação, Pamuk se ins-
creve na linhagem de artistas que dialogam 
com o sistema representativo dos museus, 
que utilizam o modus operandi do museu 
como parte constituinte de suas obras, como 
Mark Dion, Peter Blake e Damian Hirst. As prá-
ticas de representação presente nos museus, 
como enquadramento, montagem, trípticos 
e caixas de perspectivas por exemplo, são en-
contradas em vários trabalhos desses artistas. 
Há uma curiosa semelhança entre uma vitrine 
do Museu da Inocência, a primeira a ser vista, 
já no térreo da edificação, onde Pamuk expõe 
as 4213 pontas de cigarro atribuída aos per-
sonagens principais, obsessivamente catalo-
gadas pela data dos encontros dos amantes, 
como uma linha do tempo de sua história de 
amor e um trabalho de Damien Hirsch, artista 
britânico, chamado “Dead ends died out” de 
1993 onde ele também propõe uma coleção 
de pontas de cigarro sistematicamente orga-
nizadas em caixas. 

Por fim podemos concluir que a obra múlti-
pla, de grande fôlego criada por Pamuk pro-
porciona ao espectador/leitor abordagens 
variadas, diferentes tipos de aproximação e 
leitura, expandindo a ideia de romance ao 
cruzar campos como a arte, a museologia, o 
patrimônio cultural e a história.

Referências:
PAMUK, Orhan. The innocence of Objects. Nova 
Iorque: Abrams, 2012. https://en.masumiyet-
muzesi.org/
https://www.theguardian.com/film/2015/
sep/10/innocence-of-memories-review-orhan-
-pamuk-istanbul-grant-gee-venice-festival
https://www.hisour.com/pt/museum-innocen-
ce-turkey-7549/
(https://www.youtube.com/watch?time_conti-
nue=730&v=MqxGPTMbwF4)
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museu de forma detalhada, informando pormenores da execução e cada vitrine/ capítulo
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Admirável
(e 
controverso) 
Teatro Digital

Por Raquel Castro
Editoria Julia Guimarães

Em março de 2020, teatros e outros espaços 
culturais fecharam as portas em todo o Bra-
sil devido às medidas de distanciamento so-
cial necessárias para conter a propagação do 
novo coronavírus, causando grande impacto 
nos setores artísticos e culturais do país.

A realização de diversas atividades artísti-
cas, dentro ou fora dos edifícios teatrais, foi 
impossibilitada, afetando, especialmente, 
as chamadas “artes vivas”; como o teatro, a 
dança, o circo, a ópera, os shows e concer-
tos musicais ao vivo. Nessas manifestações, 
o compartilhamento das mesmas coorde-
nadas de espaço e tempo entre artistas e 
público é considerado, na maioria das ve-
zes, imprescindível.

Aos poucos, os teatros, museus, centros e 
espaços culturais do país vêm sendo autori-
zados a reabrir suas portas por decretos mu-
nicipais. No entanto, a efetiva reabertura e a 
retomada das atividades presenciais exigem 
protocolos e medidas de segurança difíceis 
de serem adotadas, ao menos a curto prazo, 
por espaços e artistas independentes, que 
somam grande parte dos agentes culturais 
no Brasil. Além disso, a questão da mobili-
zação e formação do público para algumas 
áreas, como é o caso das artes da cena, que 
já era complexa mesmo antes da pandemia, 
virá à tona no contexto da flexibilização do 
distanciamento social.

Diante desse cenário, há uma pergunta que 
talvez alguns espectadores habituais de tea-
tro tenham feito a si mesmos: entre a inter-
rupção das atividades artísticas e o momento 
de sua retomada, ainda que gradual, a que se 
dedicaram/dedicam os artistas de teatro? 

Sem dúvidas, não há uma resposta única 
para essa questão e, provavelmente, como 
qualquer outro setor da sociedade que 
abrange a classe trabalhadora, as respostas 
incluem a busca por meios de sobrevivência 
e adaptação aos novos modos de vida im-
postos pela pandemia.

De toda forma, é fato que os edifícios teatrais 
fecharam e o convívio entre artistas e públi-
co foi impossibilitado em suas formas mais 
comuns, mas o teatro não parou. No Brasil 
e no mundo, artistas da cena lançaram-se, 
como puderam, à investigação das possibi-
lidades de criação e compartilhamento de 
suas obras em tempos de distanciamento. 

Com projetos e processos de criação em 
andamento, suspensos pelo início da pan-
demia ou instigados por novas questões, di-
retoras(es), atrizes, atores, dramaturgas(os), 
técnicas(os), produtoras(es) e outros tra-
balhadores e trabalhadoras do teatro, que 
por sua natureza é considerado uma “arte 
da presença”, vêm buscando outras formas 
de experimentar a ideia de convívio e criar 
efeitos de copresença em suas obras.

Há quem tenha se voltado para a própria 
história do teatro na busca de possíveis 
saídas para o teatro do chamado “novo 
normal”, revisitando, por exemplo, o teatro 
lambe-lambe1, a tradição dos crieurs de rue2 
franceses, o radioteatro ou teatro radiofôni-
co, o teleteatro da década de 1950, o teatro 
de escalas ampliadas em que você vê os 
atores de longe, além de outras formas de 
teatro a céu aberto ou apresentações para 
um público bastante reduzido. 

A maioria dos artistas, contudo, voltou seu 
olhar para o espaço virtual e tem realizado 
trabalhos no formato digital. Suas obras são 
híbridas e, no mínimo, instigantes. “Experi-
mento sensorial em confinamento”, “peça 
digital”, “espetáculo online”, “teatro vídeo-
conferência”, “cineteatro de pandemia”, “live 
teatro de Instagram” ou um “filme-ensaio” 
para uma peça que estava a ponto de es-
trear, são algumas das denominações atri-
buídas pelos artistas às suas obras criadas 
nos últimos meses. Entre as plataformas 
utilizadas para a realização das criações, 
as mais comuns são Youtube, Instagram, 
Whatsapp, Facebook e Zoom.

É importante lembrar que a tecnologia 
sempre esteve presente no teatro e a neo-
tecnologia3, desenvolvida a partir do surgi-
mento do computador, na década de 1940, 
e, principalmente, da internet, no final da 
década de 1960, já permeava várias obras de 
artistas da cena desde o final do século XX. 
Pode-se observar, no entanto, que a grande 
maioria das criações teatrais brasileiras con-
temporâneas, até março de 2020, privile-
giavam o convívio entre os corpos presentes 
no tempo-espaço do acontecimento teatral. 
Mesmo nas obras atravessadas pelas mídias 
digitais, preservava-se certa valorização da 
copresença através da ausência evidenciada 
pelo jogo com as novas tecnologias.

Já presente no cotidiano de grande parte das 
pessoas, a virtualização das relações, dos cor-
pos e dos espaços, intensificada pela necessi-
dade do distanciamento social, passa a ser ex-

perimentada mais amplamente também em 
atividades antes essencialmente presenciais, 
como o teatro e a educação. Trata-se de uma 
mudança considerável. É possível dizer que há 
duas perspectivas principais e, à primeira vis-
ta, contraditórias sobre o assunto. A primeira 
teme uma desumanização das relações, já 
anunciada em livros como Admirável mundo 
novo (1932) ou na série inglesa Black Mirror 
(2011). A segunda, no rastro do filósofo Pierre 
Levy4, considera a virtualização como uma 
heterogênese do humano. Para o autor, o 
virtual é uma possibilidade, uma realidade e 
uma presença latentes. 

As obras digitais criadas pelos artistas de 
teatro nos últimos meses trazem, em maior 
ou menor grau, as marcas dessas duas pers-
pectivas. Algumas estabelecem uma relação 
mais fluida, outras, mais conflitiva com a ci-
bercultura e suas narrativas próprias, valori-
zando ou não a interatividade, o hipertexto 
e expondo a convergência ou divergência 
entre o mundo online e o mundo offline. 

Há ainda aqueles artistas para os quais a 
relação entre teatro e internet provoca certa 
tensão. A “contaminação” do teatro pelas ou-
tras mídias causava-lhes insatisfação mes-
mo antes da pandemia. Muitos discutiram o 
lugar normativo do que o teatro é ou não é, 
defenderam a resistência às investidas digi-
tais, enfatizaram a exaustão das lives e das 
redes sociais e criticaram o imediatismo na 
produção durante a pandemia.

Sob o prisma menos temerário em relação 
à virtualização, outros artistas dedicaram-se 
a ressaltar que as obras digitais podem ser 
sim consideradas experiências teatrais. Se 
aqueles reafirmam as especificidades de 
cada linguagem, estes destacam aquilo que 
é comum a elas. 

Também é notória a preocupação legítima 
de muitos artistas e público de que esse 
processo do teatro digital, acelerado pela 
pandemia, possa deixar muita gente para 
trás. É fato que os obstáculos para a demo-
cratização do acesso ao teatro já existiam e 
seria triste criar ainda mais obstáculos ago-
ra, seja no acesso ao seu ensino, produção 
ou apreciação.

Ainda assim, muitas criações artísticas brasi-
leiras produzidas no período atual têm sido 
acessadas por centenas de pessoas do país e 
do exterior graças aos esforços e às pesqui-
sas de artistas de teatro, muitas vezes sem 
verba ou condições técnicas para realiza-las.

Dentre as obras teatrais digitais compartilhadas com o público nos 
últimos tempos, algumas incorporam em grande medida caracterís-
ticas intrínsecas aos espaços virtuais; como a cultura da participa-
ção, a obra aberta à coautoria, a imersão e o agenciamento. Alguns 
exemplos nesta direção são as peças Clã_destin@, teatro imersivo 
digital do grupo Clowns de Shakespeare (Natal); Parece loucura mas 
há método, da Cia. Armazém (Londrina/Rio de Janeiro); Tudo que 
coube numa VHS e Todas as histórias possíveis, do Grupo Magiluth 
(Recife); Poema em queda livre, da Cia. Mungunzá (São Paulo); e Er-
rantes, criação cênica online em 9 episódios, do grupo Teatro Público 
(Belo Horizonte). São obras inéditas, realizadas ao vivo na maior 
parte do tempo, em uma ou mais plataformas digitais.

Outros trabalhos, mais marcados por sua grande afinidade com a 
linguagem audiovisual do que com as especificidades das mídias 
digitais, preservam ainda uma forte relação com a experiência 
teatral anterior à criação digital das obras. É o caso de Frequência 
20.20; da atriz, diretora e dramaturga Grace Passô e Em Companhia; 
com Renata Sorrah. As artistas remetem às experiências de convívio 
com o público durante as temporadas presenciais, aos espaços pelos 
quais o trabalho circulou e às equipes artísticas e técnicas da obra 
original. Tais referências abrangem mais de uma obra das quais as 

artistas participaram e a ação de rememorar essas vivências conduz 
as (des)montagens online. Esse processo confere certa nostalgia aos 
trabalhos (basta dizer que Frequência 20.20 começa com a frase “Ai 
que saudade de um palco!”) e provavelmente será uma experiência 
diferente para quem assistiu aos espetáculos no teatro e quem está 
tendo o primeiro contato com a obra no formato digital. Outras cria-
ções digitais que propõem uma releitura de obras anteriores e vale 
a pena conferir são os projetos Quatroloscinco em Leitura, do grupo 
Quatroloscinco (Belo Horizonte) e Maré, escutas coletivas, da Cia. 
Brasileira de Teatro (Curitiba).

Há também obras que transitam entre a nostalgia e o assombro de 
não estarem nos palcos e a apropriação intensa da tela e do espa-
ço virtual. Éramos em bando, filme-ensaio do Grupo Galpão (Belo 
Horizonte) e Peça, espetáculo documental online idealizado pelo 
ator Marat Descartes e dirigido por Janaína Leite (São Paulo), são 
trabalhos que estavam em processo quando a pandemia começou e 
aceitaram o desafio de habitar o ambiente virtual provocando expe-
riências diferentes de expectação. 

Seja na perspectiva mais distópica e temerosa ou mais adepta às 
possibilidades do espaço virtual (ou, ainda, no tensionamento entre 

ambas) as admiráveis criações artísticas online na área das artes da 
cena durante a pandemia de coronavírus no Brasil têm reivindicado 
seu espaço nas redes e nas vidas de artistas e público. Por fim, ou-
tra questão pode ser levantada: quais serão as reverberações e os 
impactos dessas experiências digitais no teatro dos próximos anos?

Referências
1 Linguagem de formas animadas que ocupam um espaço cênico mínimo 
formado por um palco em miniatura confinado em uma caixa preta de di-
mensões reduzidas.
2 Comediantes e artistas de ruas franceses que declamam, aos pés dos edi-
fícios, mensagens enviadas aos seus habitantes.
3 Referente às mídias digitais que revolucionaram a conectividade entre as 
pessoas e aumentaram consideravelmente a velocidade do compartilha-
mento de dados e de recursos audiovisuais.
4 Filósofo, sociólogo e pesquisador em ciência da informação e da comuni-
cação. Estuda o impacto da internet na sociedade.
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Por Liana Portilho e Mila Corrêa da Costa
Editoria Liana Portilho 

Em Admirável Mundo Novo de Huxley, um clássico da literatura de 1932, as relações sociais pós-fordismo 
são marcadas por uma distopia sustentada pela opressão, pela automatização e pela homogeneização 
dos comportamentos individuais, em busca da conformação a um ideal de regramento social coletivo. 
Nessa moldura fictícia futurista, são aniquiladas as diferenças, a diversidade e as experiências dos sujei-
tos.

Hoje, em tempos de um “novo mundo” pós-pandemia, em que o “olhar de perto e de dentro”2 da et-
nografia cotidiana é cerceado pela impossibilidade do encontro e do fazer coletivo presencial, o risco 
da objetificação e da padronização é iminente e o papel da herança e do patrimônio cultural torna-se 
fundante. 

Patrimônio cultural é a corporificação do infinito, em seu de imenso, imensurável, intangível. É a “vida sem 
nenhum sentido”, é o que sengue sendo, ressureição, espaço, a fina conexão da alma, da memória e do afeto 
do cotidiano da vida que foi.  São os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, na norma escrita da Constituição brasileira.
 
O reconhecimento do legado cultural coletivo, construído pelo trabalho etnográfico de diagnóstico de 
nossos traços cotidianos, abraça a dinâmica cultural das relações sociais travadas, das delicadezas e das 
formas de sociabilidade das cidades. As manifestações culturais estão imersas na realidade e captam o 
ritmo da vida, apreendem a lógica do espaço, envolvem-se na rotina das gentes, compreendem as teias 
da memória coletiva e os traços de identidade de um povo.

Embora estejamos sufocados pelo tempo das palavras mortas3, diante da iminente obsolescência pro-
vocada por essa nova realidade, ainda mais importante reviver, recontar os depoimentos que expõem as 
curvas das experiências havidas: a narrativa das ruas,  os becos do mosaico da urbe, permeado de casos 
comuns tanto da ambiência do imaginário quanto do real do cotidiano, que registram a multiplicidade 
de significados impressos na construção discursiva da linguagem do tempo. 

O patrimônio cultural é um registro do tempo e da sua identidade, das reminiscências, recordações e 
vivências impressas na memória. Noutro lado, o tempo, na sua dimensão intrinsecamente incorpórea, 
também registra e marca o que é patrimônio, dando-lhe significado no plexo dos fragmentos da plurali-
dade discursiva que narra o passado e o presente na “linguagem de em-dia-de-semana”.4

Nossa herança cultural é o infinito. E “o que é o Infinito? Ninguém pode dizer. Mas é possível. É possível 
nele se viver. É possível nele crer. É possível fazer do Infinito a medida do amor. É possível fazer do Infinito 
a medida da vida. É possível fazer do Infinito a própria vida nele fundida”,5 patrimônio nosso de todo dia.

Referências:
1 PORTILHO, Liana. Livro das Curiosidades e Obviedades. Belo Horizonte: Letramento; Cas’a’screver, 2020.
2 MAGNANI, José Guilherme. De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana, Revista Brasileira de Ciências 
Sociais, Vol. 17, nº 49, junho de 2002.
3 PESSANHA, Juliano G. Província da Escrita. Revista Cult, São Paulo, n.48, p.26-31, junho 2001.
4 ROSA, João Guimarães Rosa. Primeiras Estórias. 44ª impressão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988, p.16.
5 PORTILHO, Liana. Livro das Curiosidades e Obviedades. Belo Horizonte: Letramento; Cas’a’screver, 2020.

Liana Portilho é Procuradora do Estado e Advogada. Dentre seus vários livros publicados, o mais recente – Patrimônio 
Cultural e Movimento Modernista: a coisa literária como fonte da norma jurídica (Editora Letramento, 2019) – é fruto 
do seu doutorado na UFMG.

Mila Corrêa da Costa é Diretora-Geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte e 
Consultora Legislativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, além de Advogada. É Conselheira do Conselho Esta-
dual do Patrimônio Cultural e autora de publicações técnicas, com destaque para a obra O Poder Legislativo no Desenho 
Institucional da Política de Preservação do Patrimônio Cultural no Brasil.

Editoria Daniela Paoliello

Camila Fontenele é pesquisadora e artista 
visual radicada em Sorocaba, e desenvolve 
sua pesquisa em torno de questões relacio-
nadas ao corpo a partir de múltiplos meios 
-  fotografia, performance, vídeo, desenho e 
palavra. Como ela mesma afirma,

apesar da fotografia ser a linguagem com 
a qual tem mais familiaridade, ela não é 
suficiente: eu vou pra fotografia e saio da 
fotografia até entender como o processo 
pode ser materializado. Vou fazendo um 
ziguezague. Percebo que não quero só ficar 
nesse campo do “ah, eu vou me fotografar e 
vou mostrar que sou gorda”, ou “vou só ficar 
falando sobre gordofobia”, então comecei a 
expandir um pouco mais. 

Os trabalhos que Camila nos apresenta aqui 
nascem de experimentações com a perfor-
mance feita exclusivamente para a câmera, 
em um processo de investigação autoetno-
gráfica. Sua pesquisa se desenha na busca 
por formas de habitar lugares e construir 
relações de pertencimento, esquivando-se 
de um caminho de auto-violência.

Eu sou gorda, então decidi que não queria 
mais ficar fazendo um monte de dietas, 
não queria mais usar roupas para disfarçar 
ou tirar foto de um jeito que não apareça 
o tamanho real. Foi nesse momento que 
comecei a perceber que estava em um lu-
gar de “assumimento” desse tamanho, que 
existem coisas muito mais complexas que 
a estética ou padrão por trás de um corpo 
gordo que deseja viver e gozar das suas 
formas. Ao mesmo tempo, não quero ser só 
alguém que é marcada por essas identida-
des: gorda, racializada, etc, porque a gente 
sabe que a identidade é uma estratégia, e 

ela não consegue dar conta do que real-
mente somos. Sendo assim, vou criando 
possibilidades de me entender e me cuidar 
em um mundo, ao menos esse de agora, 
que informa que eu não posso existir.   

Camila instaura espaços temporários a 
partir de operações ficcionais capazes de 
intervir diretamente no real. Da ordem de 
um fictício possível, seus trabalhos apontam 
caminhos para um outro mundo onde seu 
corpo possa descansar em movimento. Sua 
estratégia poética remete a um processo de 
desaparição e camuflagem, operado através 
das imagens, que dá lugar a uma reinvenção 
de si e da aparição de um outro ser/lugar. 

Tenho pensado nesse corpo que é muito 
visível e ao mesmo tempo invisível dentro 
das dinâmicas de desejo, políticas públicas, 
poder, etc, então tenho firmado um auto-
compromisso na busca de estratégias para 
criar um lugar de existência e de possibi-
lidade de descanso. Qual chão aguenta o 
meu descanso? Quem ou o que me guarda 
enquanto eu descanso? Tenho divagado 
sobre a disponibilidade e a indisponibilida-
de. Estou tentando criar uma camuflagem 
para descanso. Com isso, tenho trabalhado, 
ao menos nesse primeiro momento, em 
formas montanhosas, onduladas e vulcâ-
nicas de deitar. Meu maior desejo é pro-
piciar uma certa confusão. Para tal gesto 
preciso praticar exercícios que fortaleçam 
os meus músculos...

De certa forma o não-lugar está posto pra 
mim. Então, às vezes fico assim: pra onde 
eu vou?  Eu fico pensando como a gente 
cria uma casa que seja disponível para a 
gente, uma casa que não é só um lugar fí-
sico, mas é um lugar de pertencimento, de 

existência... Esses dias sonhei que o mar in-
vadiu o quintal da minha casa, e que ele ia 
e voltava me puxando, como quem diz “ve-
nha comigo”. E a água era um azul escuro 
bonito, quase segui o movimento. Porém, 
escolhi entrar dentro de casa e fui direto 
para o quarto, no cômodo havia uma be-
liche muito alta e eu simplesmente deitei.   

Quando Camila fala são muitas as vozes que 
falam através dela, “são meus ancestrais”, 
são mensagens também de outros lugares 
habitados. Mensageira entre dois mundos, 
“eu, baleia”, transportando aquilo que está 
no fundo do mar até a superfície e vice-ver-
sa, em um ciclo de ascensão - descensão - 
ascensão, mensageira de um mundo por vir.  

A baleia acessa o fundo mas também 
acessa a superfície, e  como ela vai car-
regando essas informações? Como ela vai 
criando pertencimento no deslocamento? 
Então vou partindo um pouco disso. Como 
se ser baleia fosse a última memória que 
me sobrou antes de nascer humana. Te-
nho tentado ressignificar o deitar, a ho-
rizontal, a permanência, pois se a baleia 
deita na areia ela encalha, a terra não 
suporta seu peso e os órgãos dela são 
esmagados. Então, como encontrar um 
jeito de deitar que não signifique morrer? 
Para além da horizontal, quais outras po-
sições posso encontrar para descansar? As 
baleias cachalotes, por exemplo, mergu-
lham em profundidade, viram a cabeça 
para cima e dormem na vertical e isso 
proporciona um sono flutuante, pois es-
sas baleias vão subindo em direção à su-
perfície enquanto dormem.... São muitas 
questões e informações que vou tentando 
lidar, sabe?! Seja no meu trabalho, na mi-
nha vida, nas minhas relações.

“E o Infinito, o que é? O Infinito não é: é sendo. O Infinito não tem dimensão. O 
Infinito não comporta mensuração. O Infinito é o Universo estendido. O Infinito é a 
vida sem nenhum sentido. O Infinito é a ressurreição. O Infinito é um corpo e uma 

alma ligados por uma fina conexão. O Infinito é espaço. O Infinito é o conhecimento 
e o desconhecimento. O Infinito é possibilidade sem plausibilidades”.1

Still vídeo Estudos - testando posturas de relaxamento
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A adaptação 
de orquestras 
sinfônicas à 
pandemia

Editoria Marcelo Ramos

Se houve um setor que sofreu mudanças 
drásticas em função da pandemia, com 
certeza foi o da música erudita e seus gru-
pamentos sinfônicos mundo afora. Acostu-
madas a salas de concerto e teatros lotados, 
com mais de duas mil pessoas, em alguns 
casos, orquestras sinfônicas tiveram que se 
reinventar para continuar oferecendo mú-
sica a seus expectadores e, em casos mais 
graves, para continuarem existindo.

Algumas orquestras, mais organizadas e 
mais atentas ao mundo atual, já vinham 
investindo em serviços online, gratuitos e 
pagos, para ampliar a base de ouvintes e 
gerar alguma renda extra para manter suas 
atividades. O melhor exemplo vem da Filar-
mônica de Berlim, que tem seu Digital Hall 
com assinaturas anuais difundidas no mun-
do todo, com muitos assinantes brasileiros, 
inclusive. Nesse ambiente virtual, são pos-
tados, além de concertos sinfônicos, entre-
vistas, documentários, cenas de bastidores 
e making of de produções de DVDs, dentre 
outros formatos.

Já existe, há pelo menos dez anos, uma dis-
cussão internacional em fóruns especializados 
sobre a relevância de orquestras sinfônicas no 
mundo atual, reagindo a uma crítica sobre a 
estagnação do modelo vigente desde o século 
19, onde não havia TV, rádio e muito menos 
Spotify e Youtube. De fato, as orquestras e 
seus membros de casaca e sapatos escovados 
de verniz não realizaram nenhuma grande 

mudança nessa forma de arte nos últimos 
150 anos, mas existem novidades pontuais 
em diversas cidades do mundo em busca de 
novos formatos e novas formas de interação 
para que esses grupos se tornem relevantes 
na sociedade como um todo.

A pandemia forçou uma reação rápida ao 
cenário de distanciamento social, e prati-
camente tudo foi cancelado no território 
erudito, temporadas inteiras, óperas, assi-
naturas devolvidas, ingressos perdidos, en-
fim, um verdadeiro caos administrativo. Nos 
Estados Unidos, houve demissão de músicos 
em massa, orquestras fecharam e, em al-
guns casos, não há planos de retorno. Com-
parando com o Brasil, este golpe nos EUA e 
na Europa foi muito maior, dado o fato de a 
dependência de bilheteria, nessas orques-
tras, ser muito mais significativa do que na 
maioria das orquestras brasileiras, que são 
mantidas pelo poder público e absorvem 
esse impacto mantendo os salários dos ar-
tistas, ainda que apresentações presenciais 
não estejam ocorrendo.

Para manter seus públicos engajados, or-
questras se reinventaram com novas mo-
dalidades de apresentações: concertos sem 
público ou a popular live; academias online, 
com aulas gratuitas para instrumentistas; 
rodas de conversa com convidados, maes-
tros, produtores e mesmo com músicos 
integrantes das orquestras; projetos online 
de música de câmara, utilizando grupos me-
nores das orquestras como trios, quartetos 
e quintetos; em Nova Iorque foi instituído 

a Band Wagon, um tour de pequenos con-
juntos em uma van aberta pela cidade; e o 
mais utilizado, a popularização do mosaico 
- vídeo editado com músicos tocando em 
casa, geralmente, em quadradinhos na tela, 
que invadiram as redes sociais em números 
impressionantes.

Se houve algum ponto positivo nesse cená-
rio de caos artístico foi a antecipação do in-
vestimento em formatos online e a busca de 
soluções que integrem outras formas de arte 
como o design gráfico, a pintura e o cinema. 
Ainda há um longo caminho a ser percorrido 
por orquestras, principalmente na questão 
dos concertos especiais para jovens, que 
no cenário atual não conseguem prender a 
atenção por mais que 5 minutos, e esse é o 
desafio a ser vencido – como manter essa 
juventude engajada em uma arte que está 
ainda estagnada em um modelo tão antigo? 

Se existe uma certeza é de que não há re-
ceitas prontas. O debate gira em torno da 
promoção de um novo repertório, da incor-
poração de elementos da música popular às 
músicas tradicionais, da renovação do figu-
rino dos artistas, da duração dos concertos – 
que devem ser mais curtos, da inclusão so-
cial a fim de representar todos os segmentos 
da sociedade no palco, e sobretudo, do bom 
senso dos diretores artísticos, que devem fi-
car atentos a todas essas questões e reagir 
sem medo de errar.

Marcelo Ramos é maestro e professor na Escola de 
Música da UFMG
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