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BANDOLIM EM PROCESSO DE RESTAURAÇÃO NA MARCENARIA
ONDE PAULINHO DA VIOLA TRABALHA, NA GARAGEM DE CASA

erta vez, Paulinho da Viola recebeu de uma fã um recorte de jornal.
O papel fora enviado como um gesto de gratidão ao compositor
de obras-primas, como “Sinal fechado” e “14 anos”. O sambista decidiu
devolver o ato de carinho. Tomou uma folha em branco e começou a
rabiscar um bilhete de agradecimento. Escreveu a primeira versão e não
gostou. Uma segunda tentativa estancou muito antes do ponto final.
A terceira, a quarta, a quinta… Todas naufragaram. “Tive de refazer várias vezes”, conta o músico no perfil que estampa a capa desta edição da
Revista Personnalité.
Durante uma tarde, Paulinho abriu as portas de sua casa no Rio de
Janeiro para repassar os 50 anos de carreira dedicados a alicerçar boa
parte da música brasileira de qualidade. O resultado do papo, no entanto,
atingiu profundidades maiores e inesperadas. Ao franquear sua rotina ao
repórter Sérgio Garcia, o instrumentista, com a naturalidade que circunda os grandes artistas, deu involuntárias e preciosas lições. Sem perceber,
nos inspirou a investigar seu tema predileto: o tempo. Ou, melhor dizendo, o ritmo. Ritmo de samba, ritmo de trabalho, ritmo de vida. Não por
acaso, a paciência dedicada a responder o cândido bilhete de uma fã é a
mesmíssima que transcorre quando se põe a criar.
Em nossa última edição do ano, as reportagens e entrevistas buscam
uma reflexão sobre jeitos e velocidades de tocar a vida. Assim, a juventude e a sanha por novidades da empreendedora Bel Pesce — que aos 26
anos acumula cinco graduações no prestigiado MIT — contrastam com a
meticulosa carpintaria intelectual que resulta nos documentários de Carlos Nader. E mais: mostramos como a contemplação despretensiosa de
uma colina na Califórnia mudou a vida do fotógrafo Charles O’Rear, bem
como reservamos espaço para uma seleção de dez das mais instigantes
palestras do TED — provando que, para mudar o mundo, notáveis como
Bill Gates não precisam de mais do que 18 minutos de conversa.
Ao longo de 90 páginas com esse mote, talvez seja possível perceber
que o tempo, ao contrário do que martela o clichê, não urge. Urgente é
aproveitar cada chance, cada segundo, minuto, hora e dia para repensar
o ritmo com que tocamos a vida. Que as histórias a seguir sirvam de estímulo a essa necessária pausa. Servir de boa companhia em um momento
de descanso é nosso maior prazer e constante desafio.

Um abraço e boa leitura,
André Sapoznik
Itaú Personnalité
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Especialista em cinema, música, literatura e
futebol, o jornalista e escritor RUY CASTRO, 66
anos (47 de carreira), biografou personagens
célebres da nossa cultura, como Nelson Rodrigues,
Garrincha e Carmen Miranda, pela qual recebeu o
Jabuti 2006. Logo, ninguém melhor para escrever
o artigo “Onde ela estava com a cabeça?”, sobre
os turbantes da cantora e atriz.

A fotógrafa paulistana, residente no Rio,
THELMA VILAS BOAS, 44 anos, já colaborou
com publicações internacionais como ID, Dutch
e Visionaire, além das nacionais Vogue, Daslu e
Revista Personnalité. Nesta edição, ela assina
o ensaio de capa, com Paulinho da Viola. “Foi
incrível conhecê-lo e descobrir, além do artista,
um ser humano maravilhoso.”

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

O paulistano DENIS RUSSO BURGIERMAN, 41
anos, começou sua carreira escrevendo notinhas
policiais no jornal Diário Popular e passou por
várias funções na Superinteressante, revista
da qual é diretor de redação. Escalamos Denis,
que é curador do TEDx Amazônia, para fazer
a reportagem sobre as dez palestras mais
interessantes dos 30 anos do TED (Tecnologia,
Entretenimento e Design).

Capa Thelma Vilas Boas Quarta capa Arquivo Pessoal
Revista Personnalité é uma publicação trimestral da Trip Editora
e Propaganda em parceria com o Itaú Personnalité. Endereço
para correspondência: rua Cônego Eugênio Leite, 767,
05414-012, São Paulo, SP.
E-mail: revistapersonnalite@trip.com.br
www.tripeditora.com.br

A Trip Editora, consciente das questões ambientais e sociais,
utiliza papéis Suzano com certificado FSC
(Forest Stewardship Council) para
impressão deste material.
A Certificação FSC garante que uma
matéria-prima florestal provenha de
um manejo considerado social,
ambiental e economicamente adequado. Impresso na Stilgraf – Certificada
na Cadeia de Custódia – FSC
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O carioca SÉRGIO GARCIA, 51 anos, iniciou sua
caminhada no jornalismo fazendo a cobertura
do Rock in Rio I para a revista Visão e enfrentou
missões não menos agitadas para veículos
como Placar, Diário Lance! e Veja Rio. Para esta
edição, no entanto, ele mergulhou na leveza
de Paulinho da Viola, de quem se diz fã. “ Se
pudesse, guardava os discos do Paulinho numa
caixa-forte.”

Natural de Ribeirão Preto (SP), o jornalista
AUGUSTO OLIVANI, 33 anos, foi chefe de
reportagem do guia Divirta-se, do jornal O
Estado de S. Paulo e hoje colabora com GQ
Brasil, Trip, Revista Personnalité, entre outros.
Ainda acha tempo para tocar na festa Selvagem,
projeto de música eletrônica que mantém com
o amigo Millos Kaiser. Para esta edição, Augusto
escreveu o perfil de Carlos Nader.

As ilustrações da reportagem sobre leitura para
criança ficaram a cargo da artista portuguesa
CATARINA SOBRAL, 29 anos — natural de
Coimbra e residente em Lisboa. Autora do livro
infantil Greve (publicado no Brasil pela WMF
Martins Fontes), dentre vários outros do gênero,
ela é escolada em imagens para crianças. “Não
conhecia a Revista Personnalité, foi um desafio.
Mas sempre gostei de desafios.”

Nascido em Bensançon, na França, e residente
orgulhoso de Perdizes, em São Paulo, DANIEL
BENEVIDES, 50 anos, trabalhou por dez anos na
MTV, foi editor dos sites Trip e TPM, já escreveu
para Folha de S. Paulo, Set, Bizz, Bravo! e hoje
é editor especial da revista Brasileiros. Nesta
edição, ele assina a reportagem sobre a arte
de ler para crianças. “Esse é um assunto muito
importante para mim, pois, além de ser viciado
em leitura, tenho três filhas.”

SUMÁRIO

10 Cá entre Nós
Música, gastronomia, esporte e viagem –
dicas de quem sabe viver bem

15 Prestígio
MOMENTO DE RENOVAÇÃO
Ney Latorraca seguiu o conselho dado por sua mãe e refez a carreira

16

60

76

na companhia teatral de Gerald Thomas: “Foi um sopro de vida”

16 SERENA OBSESSÃO
A busca incansável pela excelência – seja na música, na marcenaria
ou na sinuca – marca os 50 anos da carreira de Paulinho da Viola

Biógrafo de Carmen Miranda, Ruy Castro conta como nasceram
os turbantes que fizeram história

34 AS PAREDES TÊM OUVIDOS
A história de quatro importantes estúdios brasileiros e gravações
que se tornaram célebres

42 O SOL NA CABEÇA
Da revista The New Yorker à piauí, o artista gráfico chileno
Andrés Sandoval traz no traço as lembranças do que viu
pela janela do avião antes de pousar no Brasil

52 VOCÊ JÁ VIU ESTA COLINA
Foi depois de uma tempestade na Califórnia que o americano
Charles O’Rear parou o carro na estrada, pulou uma cerca e clicou
Bliss, a fotografia que se tornou o icônico fundo de tela do Windows

42

THELMA VILAS BOAS / MARCOS VILAS BOAS / BOB WOLFENSON / VICTOR AFFARO

28 ONDE ELA ESTAVA COM A CABEÇA?
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84 EM VOZ ALTA

Após cinco graduações no MIT e passagens por Google e Microsoft,

Ler para uma criança é uma prova de amor e transforma a relação

a paulistana Bel Pesce deixou o Vale do Silício para ensinar

entre pais e filhos. “Na infância, o que os livros contavam era verdade

empreendedorismo no Brasil. Sua meta é ser ouvida por

no momento da leitura, tão tangível quanto o material de que o livro

1 bilhão de pessoas – aos 26 anos

era feito”, escreve Alberto Manguel

68 DEZ IDEIAS PARA UM MUNDO MELHOR

90 Primeira Pessoa
PERFUME DE LUZ

O que Bill Gates e Vik Muniz têm em comum? Denis Russo Burgierman
elege as dez palestras que marcaram a história da maior conferência
sobre ideias do planeta, o TED, que completa 30 anos

A empresária Daniela Toledo Laloum trabalha com flores há 20 anos.
Como objeto que a representa, ela escolheu um neon, que guarda
ao lado da lareira. “Olho para ele e consigo sentir um perfume...”

76 HOMEM (IN)COMUM
Carlos Nader é um dos principais documentaristas e
diretores audiovisuais do Brasil. Responsável pelo premiado
filme Homem comum, ele transita por realidade e ficção pautado
por questões existenciais e poesia
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VIAGEM, GASTRONOMIA E CULTURA – CONVIDADOS ESPECIAIS ABREM SUAS PREFERÊNCIAS

_TRILHA SONORA
BLUBELL, cantora e compositora

_PASSE A PASSE
CAIO RIBEIRO, comentarista

De Elvis a Tom Jobim, de Doris Day a Madonna, a trilha que marcou
as memórias da cantora paulista passeia por décadas de história

Para o ex-jogador, o tetracampeonato da seleção começou nas
eliminatórias, com gols de Romário contra o Uruguai, em 1993

POR CAROL SGANZERLA

POR BRUNA BOPP
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3. “CLAIR DE LUNE”,
CLAUDE DEBUSSY
“Uma das músicas mais bonitas do
mundo. Uma canção assim é melhor
que qualquer calmante tarja preta.”

4. “HAPPINESS IS A WARM GUN”,
THE BEATLES
“Virei beatlemaníaca de verdade
na adolescência, quando caiu nas
minhas mãos uma fita dupla do
Álbum branco [1968]. Foi ouvindo
essa fitinha até gastar que eu vi
que Beatles era coisa séria.”
5. “LA VIE EN ROSE”,
ÉDITH PIAF
“Depois que Édith Piaf me fez
chorar como um bebê muitas
vezes, resolvi tomar coragem
e cantar nos meus shows. Mas
tarde, gravei esta música
no disco Blubell & black tie.”

6. “QUE SERÁ, SERÁ”,
DORIS DAY
“Ouvi inúmeras vezes na voz
de Doris Day no disco With a
Smile and a Song [1964]. Agora,
fico cantarolando esta música
para ninar o meu sobrinho
de 5 meses.”
7. “EXPRESS YOURSELF”,
MADONNA
“Não é à toa que Like a prayer
[1989] é o meu disco favorito
da Madonna. Lá pelos 9 anos,
fiz muitas aulas de jazz
vestindo collant e polaina
ao som deste vinil.”
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8. “AQUI E AGORA”,
GILBERTO GIL
“Gilberto Gil tem poderes
sobre mim. Me faz passar
de tristonha a feliz e contente
em um passe de mágica.”

PISCO DEL GASIO/FOLHAPRESS / ZANONE FRAISSAT/FOLHAPRESS

2. “KISS ME QUICK”,
ELVIS PRESLEY
“Lembro dos meus pais ainda
apaixonados, e bem antes da
separação, dançando agarradinhos
na sala de casa embalados pelo
Elvis de ‘Kiss me quick’ [do disco
Pot luck with Elvis, de 1962].”

7
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1. “CHANSONG”,
TOM JOBIM
“O disco Passarim [1987] tocou
muito em casa durante a minha
infância. Tio Tom me mostrou
que não precisa ser americano
para fazer jazz.”

“Romário é o jogador mais fantástico que tive o prazer de ver jogar.
Ele era desbocado, mas chegava em campo e decidia os jogos.
Nas eliminatórias para Copa do Mundo de 1994, o Brasil enfrentava
dificuldades para se classificar. O jogo decisivo seria contra o
Uruguai, no Maracanã – mesmo campo e adversário da derrota em
1950. Era o filme de suspense perfeito. Lembro bem dessa partida
porque 1993 foi o ano em que assinei meu primeiro contrato como
atleta profissional. O Romário foi o personagem principal daquele
clássico. Ele, que não vinha sendo convocado, se bancou: ‘Me
põe em campo que eu garanto’. Foi convocado e marcou os dois
gols da partida decisiva. O mais marcante para mim é o segundo,
quando ele arranca com a bola, deixa para trás a defesa em linha,
dribla o goleiro – que se joga, para tentar derrubá-lo, mas não o
alcança – e marca. O tetracampeonato começou naquele gol.”

FICHA TÉCNICA
BRASIL 2 X 0 URUGUAI
19/9/1993, Estádio Maracanã, Rio de Janeiro
Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994 –
Grubo B – 8ª rodada. 101.670 pagantes.
BRASIL Taffarel, Jorginho, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha,
Branco, Dunga, Mauro Silva, Raí, Zinho, Bebeto, Romário.
Técnico: Carlos Alberto Parreira
URUGUAI Roberto Siboldi, Gustavo Mendez, Ricardo Canais
(Adrian Paz), Fernando Kanapkis, José Batista, Diego Dorta,
José Herrera, Alvaro Gutierrez, Enzo Francescoli (José
Luis Salazar), Daniel Fonseca, Ruben Sosa.
Técnico: Ildo Maneiro
GOLS Romário aos 26 e aos 38 minutos do segundo tempo.
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_ÁGUA NA BOCA
TARQUÍNIO LEITÃO, chef

_SONHOS
WERNER SCHÜNEMANN, ator e cineasta

Com paixão pelo ofício, o baiano começou a cozinhar na Marinha
e hoje comanda os pratos do 496 Grill & Bar, em Salvador

O artista não esquece a paisagem de Genebra e o sabor das
castanhas assadas. Agora, deseja desbravar São Petersburgo

POR BRUNA BOPP FOTO JARDEL DE SOUZA

POR BRUNA BOPP

O chef soteropolitano Tarquínio Leitão descobriu sua vocação para profissão na cozinha da
Marinha. Aos 18 anos, sem prática, improvisava: misturava carne com peixe, reaproveitava cortes
de segunda e inventava temperos. Suas criações fizeram sucesso a ponto de seus colegas de
serviço não quererem deixá-lo sair da função. Ao sair da Marinha, já sabia que seu caminho
era a gastronomia. Trabalhou como sous chef (ou sub-chef) por 15 anos em um restaurante
especializado em carnes e hoje comanda a cozinha do 496 Grill & Bar, eleito, este ano, o melhor
restaurante contemporâneo de Salvador pela revista Veja. “Mais do que um profissional estudado,
sou um profissional apaixonado”, define. A seguir, ele ensina a receita do Bacalhau do Porto.

GENEBRA, 1999
JORNADA INESQUECÍVEL
“Passar por Genebra, na Suíça, foi como visitar
minha imaginação de criança. Me dei conta de
que estava conhecendo os cenários medievais
das histórias dos Irmãos Grimm, que minha
mãe me contava na infância. Cheguei à cidade
de trem, em janeiro de 1999. Aluguei uma
bicicleta na estação e saí pedalando. O lugar
é feito para ciclistas. Além de poder acessar a
parte velha da cidade – que não permite
a entrada de carros –, passei tranquilo pelas
pistas exclusivas, enquanto admirava os
lagos. Minhas paradas preferidas eram em
cima das pontes, onde encontrava vendedores
de castanhas assadas e temperadas. Elas
deram o sabor daquela viagem.”

Ingredientes
50 g de pimentão vermelho sem pele
4 rodelas de batata cozida
4 azeitonas pretas
50 g de brócolis
1/2 cebola roxa
1 dente de alho laminado
15 g de shitake
sal e pimenta-branca a gosto
50 ml de azeite
Tomilho
300 g de bacalhau em posta, sem espinhos

DIVULGAÇÃO / FRANK LUKASSECK/CORBIS / GALLI MAX / ULLSTEIN - PRISMA

SÃO PETERSBURGO
PRÓXIMA PARADA
“Quando fiz 50 anos, quis me dar de presente
uma viagem a São Petersburgo, na Rússia.
Cheguei a orçar, mas não consegui ir por causa
de um trabalho. Ainda desejo muito realizá-la.
Sou descendente de alemães e de um exprofessor de história, então me interesso por
conhecer locais importantes. Ainda mais uma
cidade como essa, que foi cruelmente agredida
por guerras e é o encontro de muitas culturas e
de paisagens maravilhosas. Um dia ainda
vou alugar um carro e sair sem destino
certo por toda aquela região.”
NO ALTO, A ARQUITETURA MEDIEVAL E O LAGO NA CIDADE DE
GENEBRA QUE TANTO ENCANTARAM WERNER; ACIMA, O MUSEU
HERMITAGE, EM SÃO PETERSBURGO, UM DOS PRINCIPAIS DO MUNDO

BACALHAU DO PORTO
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Modo de preparo
Tempere o bacalhau com azeite,
tomilho e pimenta-branca, regado no azeite.
Depois coloque na brasa (churrasqueira)
para grelhar. Em uma frigideira, doure a
cebola e coloque os outros ingredientes
aos poucos, salteando-os com azeite, até
ficarem corados e macios. Cuidado para
não passar do ponto.
Rendimento: 1 pessoa.
Tempo de preparo: 25 minutos.
1. SABOR DA INFÂNCIA
Apimentado. O segredo do ensopado com
arroz feito pela minha avó era a pimenta-decheiro que ela colocava. Aquele caldo gostoso
e bem temperado tinha um sabor especial.

3. TOQUE DO CHEF
Queremos incorporar ao cardápio do 496 Grill
pratos bem brasileiros. Nas pesquisas pelo norte,
trouxe o tucupi, caldo extraído da mandioca, e vou
usar nas próximas receitas.

2. INSPIRAÇÃO
Minha última invenção veio do futebol.
Criei uma sopa encorpada de legumes e
carne. Comida reconfortante para aguentar
o sofrimento do meu Bahia.

4. HISTÓRIA MARCANTE
A convite de um cliente, viajei para Cuba para
cozinhar para Raul Castro. Na mala, carreguei tudo
para fazer a farofa de ovo com banana – únicos
ingredientes que me permitiram levar.
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Gosta de camarão? Leia no
tablet a receita do Jambalaya
Experimente
496 Grill & Bar
Av. Lafayete Coutinho, 496,
Salvador (BA)
Tel.: (71) 3018-0496
O 496 Grill & Bar faz parte do Menu
Personnalité. Conheça os pratos em:
itau.com.br/personnalite/experiencia

PRESTÍGIO | NEY LATORRACA

CÁ ENTRE NÓS
POR Barbara Heckler

_
RODRIGO OLIVEIRA, chef
A MENSAGEM DA GARRAFA

Presenteado por um cliente, o comandante dos restaurantes Mocotó
e Esquina Mocotó elege um vinho com a sua idade: 34 anos

_
MOMENTO DE RENOVAÇÃO

POR LUCIANA LANCELLOTTI

Ney Latorraca seguiu um conselho dado por sua mãe e refez a carreira na
companhia teatral de Gerald Thomas: “Foi um sopro de vida”

A SAFRA
Eis um exemplo da dimensão
do envolvimento com a
produção de um grande vinho
e da força de um terroir. A safra
de 1980 não é considerada
excepcional, mas rendeu
um tinto bem equilibrado e
aromático, que se desenvolveu
além das expectativas,
tornando-se um vintage
delicado e de personalidade.

“Fui fazer um evento na casa de um advogado, grande
gourmet e conhecedor das melhores mesas e rótulos do
mundo. O encontro foi muito bem-sucedido e, ao fim
do jantar, ele me chamou até a adega e perguntou o ano
de meu nascimento. Ao ouvir minha resposta, pegou uma
garrafa e disse: ‘Este aqui é um bom vinho para você
abrir em uma ocasião especial’. Era um Château Margaux
1980, imagine, um vinho histórico, com a minha idade.
Nem sei quão boa foi a safra ou quando vou abrir,
mas o gesto dele valeu muito mais do que a garrafa,
é algo que não vou esquecer.”

Mães costumam exibir certa capacidade
premonitória. Geralmente, as visagens
sobrevoam o terreno das previsões meteorológicas, quando os filhos pequenos
saem de casa sem agasalho. Mas em
algumas ocasiões, os pitacos acompanham a vida adulta e são capazes de definir o rumo de uma vida. Foi assim em
1994, quando dona Nena chegou ao seu
filho, um ator de 50 anos, e o alertou:
“Ney, você precisa entrar nesse grupo
de teatro do Gerald Thomas. Será uma
reciclagem para você”.
Ney é o consagrado Ney Latorraca,
hoje com 70 anos e quase 50 de carreira.
À época, ele lotava salas de espetáculo
com O mistério de Irma Vap, junto a
Marco Nanini. A comédia foi um dos
maiores fenômenos de público do teatro
brasileiro, ficando 11 anos em cartaz. O
sucesso poderia significar estabilidade,
mas também comodismo, estagnação.

A CLASSIFICAÇÃO
Os grandes vinhos de
Bordeaux, especificamente do
Médoc, Graves e Sauternes,
estão classificados, desde 1855,
de acordo com a qualidade
e o preço. No topo estão os
Premier Cru Classé (apenas
cinco châteaux), seguidos pelos
Deuxièmes (2º crus), até os
Cinquièmes (5º crus).

A APELAÇÃO
Os vinhos com certificação AOC são
produzidos em terroirs delimitados,
respeitando normas de produção severas e
definidas por decreto. Alguns châteaux são tão
bem conceituados que nomeiam uma apelação
própria, como é o caso do Château Margaux.
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DAS CINZAS DO SUCESSO

LENISE PINHEIRO

A PROPRIEDADE
Conhecido como “a Versalhes
do Médoc”, o château do século
19 tem estilo neopaladiano,
instalado em um terreno de
263 hectares, dos quais apenas
80 são cobertos pelas vinhas.
O lugar, que recebe visitantes
de todo o mundo, tem acesso
por uma longa alameda de
plátanos centenários.

PHILIPPE ROY/HEMIS/CORBIS (BARRIS) / DIVULGAÇÃO

A LENDA
Considerado um dos grandes vinhos do mundo,
é produzido com castas clássicas bordalesas:
Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot e Cabernet
Franc, em proporções que variam de acordo com a
safra. Com grande potencial de guarda, é tido como
o mais refinado Premier Grand Cru de Bordeaux.

Filho único de um casal de crooners de
cassino, Latorraca nasceu em Santos,
mas não teve endereço fixo durante toda
a juventude. Viajava acompanhando a
agenda dos pais. Nessa convivência, sua
mãe seria a maior incentivadora para a
chegada de Ney aos palcos.
Com essa cancha familiar, aos 20
anos ingressou no Teatro de Arena. A
partir daí, nas décadas seguintes, faria
uma série de novelas e filmes, sem jamais abandonar a dramaturgia. Por esse
motivo, o conselho de dona Nena para
NEY LATORRACA NA PEÇA DON JUAN (1995), COM
A COMPANHIA ÓPERA SECA, DE GERALD THOMAS

que o filho ingressasse na Companhia
de Teatro Ópera Seca, liderada por
Thomas, viria cheio de simbolismo: sob
a benção da mãe, Ney arriscaria outros
temas e estilos de atuação. Mas também
teria de encarar uma dura despedida.
Naquele mesmo ano, 1994, dona
Nena faleceu. “Quando entrei para o
grupo do Gerald, foi um sopro de vida”,
diz. “Aqueles jovens talentosos e inquietos da Companhia me trouxeram
de volta até a vontade de comer.”
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A peça era o clássico Don Juan,
com Fernanda Torres e texto de Otavio
Frias Filho. O elenco contava com Milena Milena e Edi Botelho, com quem
o veterano esteve em cartaz este ano
em Entredentes, sua quarta peça com
Gerald Thomas. “É o meu retorno depois de um grave problema de saúde,
em 2012”, afirma. “Novamente, uma
montagem dele me tira das cinzas.” A
parceria com Thomas prova que intuição de mãe é à prova de falha.

POR Sérgio Garcia, do Rio de Janeiro FOTOS Thelma Vilas Boas

SERENA
OBSESSÃO
A busca incansável pela excelência – seja na música, na marcenaria
ou na sinuca – marca os 50 anos da carreira de Paulinho da Viola
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DETALHE DAS CAIXAS DE PEÇAS E FERRAMENTAS NA GARAGEM DA CASA
DE PAULINHO DA VOLA, ONDE FUNCIONA A OFICINA DE MARCENARIA

A

o chegar à casa do filho e ver o mobiliário de madeira feito
por ele com esmero, dona Paulina retrocede no tempo:
“Eu devia ter posto você numa escola técnica”. Ninguém
leva o comentário a sério. Afinal, não havia motivo para
arrependimento. Quando o episódio ocorreu, na década de
80, Paulinho da Viola, marceneiro diletante, já tinha seu
lugar perpétuo na história da MPB. Sua trajetória artística,
iniciada há exatamente 50 anos, é evocada em diversos cantos
da casa onde mora, no Itanhangá, uma área sossegada do Rio
cercada pela Floresta da Tijuca. Em um ponto bem visível da
sala principal, um pôster de mais de quatro décadas, com grafia
de época, anuncia o show Samba da vida, no Teatro Novo,
com Aracy de Almeida, Paulinho da Viola, e Paulo Moura e
convidados especiais do naipe de Maria Bethânia, Nara Leão,
Elis Regina e Ataulfo Alves. No salão de jogos, a mesa de
sinuca oficial tem sobre o feltro caixas cheias de fotografias.
Algumas das imagens estão destacadas na parede, sendo a
maior delas um registro em preto e branco em que um jovem
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Paulinho aparece ao lado da cantora Elizeth Cardoso e do
primeiro parceiro, Hermínio Bello de Carvalho. Abaixo, fica
exposta ainda uma coleção de chapéus Panamá usados em
espetáculos. Cada peça ali remete a fatos do passado, que ele
guarda em detalhes na memória, enquanto renova as histórias
do presente. “A sensação que tenho é de que o tempo está
muito curto. Você vai fazendo coisas, acumulando coisas...”,
ele divaga, com a candura habitual.
O casarão passa por reforma, a primeira de grande vulto
desde que a família se mudou para lá, há mais de 30 anos.
Com partes do imóvel em obras, as demais áreas estão ainda
mais atravancadas com objetos que ele amealha faz tempo.
“Guardava tudo, mas agora nem tanto. Não jogava nada fora
porque achava que um dia tal teria alguma utilidade”, conta,
sob a desconfiança de sua mulher e empresária, Lila, com
quem está casado há 37 anos. “Esse desapego ainda não vi,
não. É só na teoria”, emenda ela, com humor. Paulinho nutre
especial afeição por discos, livros, instrumentos musicais
PAULINHO NO VIOLÃO, AO LADO DO IRMÃO FRANCISCO, NO BANDOLIM.
FRANCISCO, OU CHIQUINHO, COMO É CHAMADO NA FAMÍLIA, GRAVOU COMO
BANDOLINISTA NOS DISCOS: MEMÓRIAS CANTANDO E MEMÓRIAS CHORANDO,
AMBOS DE 1976. HOJE ELE É ECONOMISTA APOSENTADO

PAULINHO DA VIOLA

ARQUIVO PESSOAL
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e ferramentas. Com acesso pela sala maior há um closet que
armazena 3 mil discos de vinil, mas ainda faltava espaço. No
lado de fora da residência foi construído um grande depósito
para dar vazão ao manancial de LPs, neles incluída parte da
coleção que pertenceu ao pesquisador musical Lúcio Rangel
(1914-1979), comprada pelo sambista. O acervo podia ser
ainda maior, caso Paulinho tivesse sucumbido à tentação de
adquirir, por uma pechincha, um conjunto de 10 mil vinis que
lhe foi oferecido recentemente. Resistiu, mas não se sabe até
quando. Salta aos olhos também a quantidade de livros, que
ocupam todo o escritório e as prateleiras entre o térreo e o
primeiro andar.
É nesse universo muito bem fornido de petiscos culturais
que Paulinho, hoje com 72 anos, passa a maior parte do tempo.
Ele mesmo admite que tem saído cada vez menos. Tornaram-se
rarefeitas as visitas à Saara, agitada região comercial do centro
histórico aonde ia com frequência. É que se cansou de
permanecer horas e horas engarrafado no caminho.

“GUARDAVA TUDO,
MAS AGORA
NEM TANTO. NÃO
JOGAVA NADA
FORA PORQUE
ACHAVA QUE
UM DIA TERIA
UTILIDADE”
PAULINHO NA SALA ONDE FICA A MESA DE SINUCA
E ONDE GUARDA A COLEÇÃO DE CHAPÉUS PANAMÁ
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_
“Afiaste os ferros?”,
dizia o mestre Abílio
Poucos temas são tão caros a Paulinho quanto a marcenaria. É capaz de discorrer um bom tempo sobre a
origem do pinho-de-riga e as qualidades do mogno.
Uma paixão que remete à adolescência. Ele lembra
de seu Abílio, português dono de uma oficina que lhe
ensinou tudo no ramo. Num dado momento, o mestre
se mudou para Curitiba e o pupilo perdeu contato
com ele. Muitos anos depois, Paulinho recebeu a
ligação de um homem que dizia fazer um trabalho
social em Curitiba. Ele contou que havia visitado um
asilo, onde conheceu um senhor que dizia ter sido o
mestre de Paulinho no ofício madeireiro. Emocionado,
Paulinho não teve dúvida de quem se tratava. De imediato, ligou para o abrigo e, assim que Abílio atendeu,
disse, com sotaque luso, a frase que sempre ouvia
do professor antes de iniciar um trabalho: “Afiaste os
ferros?”. Foi um choro só. Três semanas depois, foi
surpreendido com a notícia da morte de seu instrutor.

NA PÁGINA AO LADO, ALICE NO QUINTAL DE CASA, ONDE ADORA CUIDAR
DAS PLANTAS. SOBRE OS VIDROS DA EDÍCULA, ELA DISSE QUE SEMPRE OS
DEIXA SUJOS PARA OS PASSARINHOS EVITAREM COLISÕES FATAIS

CENAS DE PAULINHO MARCENEIRO, NA OFICINA MONTADA NA
GARAGEM DA CASA DELE. NO ALTO, ELE MOSTRA DETALHES VERDES
E AMARELOS DA MARCHETARIA QUE ESTÁ DESENVOLVENDO

PERSONNALITÉ
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“PARA ESCREVER
UM BILHETE,
SOU CAPAZ
DE FICAR HORAS”

“DESDE MENINO SOU ASSIM”

Filho de dona Paulina com Cesar Faria, violonista do
conceituado grupo Época de Ouro, Paulinho nasceu no dia 12
de novembro de 1942 e cresceu na rua Pinheiro Guimarães,
uma via secundária do movimentado bairro de Botafogo, na
zona sul carioca. “Tenho essa fama de levar uma vida mais
reclusa. Desde menino sou assim”, diz. Na infância, escolheu o
porão como seu refúgio preferido da casa. Ficava o dia inteiro
ali, até que sua mãe alugou o subsolo do imóvel e ele perdeu seu
“castelo”. Aos 13 anos, começou a ter aulas de violão com um
vizinho de rua, o professor Zé Maria, amigo de seu pai. Ainda na
adolescência, passou a ter contato mais estreito com o Carnaval
em Jacarepaguá, onde morava uma tia.
PAULINHO DURANTE SHOW EM SÃO PAULO, EM SETEMBRO 1974; COM
CARTOLA EM UM RESTAURANTE NA TIJUCA; REUNIÃO DOS GRANDES
NOMES DA MPB, NO TERRAÇO DA CASA DE VINICIUS DE MORAES (1967).
PAULINHO ESTÁ DE BRANCO, NO CENTRO, AO FUNDO

ARQUIVO PESSOAL

que Paulinho estima ter feito. Algumas delas estão registradas
em um pequeno gravador; outras, ele guarda de cabeça. A
maioria ainda não foi revelada para ninguém. Por enquanto,
não faz planos de gravá-las. Inclusive, seu último disco solo
de inéditas é longínquo: Bebadosamba, de 1996. De lá para cá,
lançou apenas o álbum ao vivo Acústico MTV, em 2007. Todo o
processo de produção de um disco lhe é extenuante, daí esses
grandes intervalos. “Quando entro em estúdio, não quero saber
de mais nada. Fico em cima daquilo enquanto estiver acordado.
Não adianta nem falar comigo”, diz. “Ao fim de tudo, fico tão
cansado que não quero nem saber do CD. Tem disco meu que
ouvi uma vez só depois de pronto, e nunca mais. Se ouço, acho
que está tudo errado, que o acorde não era esse, fico brigando
com aquilo.” Acredite: se pudesse voltar atrás, o autor de sambas
irretocáveis gostaria de fazer alterações em diversas de suas
obras. E conta uma história exemplar. Certa vez, assobiava uma
canção enquanto fazia entalhe numa peça de madeira. Quando
chegou na segunda parte, involuntariamente, modificou a
melodia original. “Naquele momento me ocorreu que tinha
que ter sido daquele jeito, mas tarde demais. Era um detalhe
simples, mas que iria melhorar a obra.”
ARQUIVO/ESTADÃO CONTEÚDO; ARQUIVO PESSOAL; PAULO SCHEUENSTUHL

Em casa, não segue rotina rígida. Costuma dormir tarde, nunca
antes das 2 da madrugada, e acorda no máximo às 9 horas.
Toma café da manhã, lê jornal e daí em diante pode gastar o
tempo tocando violão, mexendo com madeira, ouvindo música,
lendo ou resolvendo algo. Na televisão, prefere os noticiários e
os canais pagos Curta e Arte 1, com enfoque em concertos e
documentários culturais. No âmbito literário, depois de
apreciar O estrangeiro, romance de Albert Camus, está
entretido com as poesias de Jorge de Lima e Murilo Mendes.
Nada, entretanto, que o anime a escrever um livro, como
fizeram os colegas de ofício Chico Buarque e Martinho da Vila.
“Para escrever um bilhete sou capaz de ficar horas”, entrega
Paulinho, lembrando quando perdeu um tempo enorme
fazendo um bilhete de agradecimento a uma senhora que lhe
havia mandado um recorte de jornal. “Escrevi a primeira
versão e não ficou bom. Tive que refazer várias vezes”, diz ele.
“Com a música, acontece o mesmo.”
Sempre no rastro da palavra perfeita e do verso definitivo –
e suas canções são a maior prova da busca bem-sucedida –, ele
jamais se apressa no ato de criar. Algumas de suas composições
tiveram longa gestação. Foram dez anos de intervalo entre
Paulinho receber a melodia de Eduardo Gudin e pôr a letra
em “Ainda mais”, gravada pelo amigo, que ele conheceu em
um festival de música no final dos anos 60. “Paulo tem poucos
parceiros. Ele faz letra e música muito bem”, afirma Gudin.
Há versos de Sérgio Natureza, Salgado Maranhão e José
Carlos Capinam – seus reiterados parceiros – que estão faz um
bom tempo com ele à espera de modulação. “Se deixar, vou
empurrando com a barriga, e não por preguiça. Para uns é muito
fácil a tarefa, mas para mim é desgastante demais”, confessa ele.
Com a discrição que não se dissipa nem mesmo na
intimidade do lar, Paulinho costuma dedilhar o violão de
madrugada, suavemente, para não acordar ninguém. Embora
se diga ruim de solfejo – um exagero, pelo relato de quem o
conhece -, muitas vezes faz anotações em folhinhas de pauta.
“Tenho um catatau desses papeizinhos espalhados pela casa.
Não sou muito organizado”, conta. Quando estava no início do
processo de gravar seu primeiro CD, poucos meses atrás, a filha
Beatriz Faria foi surpreendida pelo pai com uma oferta: “Se
quiser, pode gravar”. Era uma canção da nova lavra de Paulinho,
que ela não só aceitou de imediato como acabou batizando com
ela o disco Bloco do amor, com previsão de lançamento no ano
que vem. “Ele mexeu nela umas quinhentas vezes. Foram dois
meses entre o dia em que me apresentou e a gravação. Falei:
‘Pai, agora, não dá mais, a versão definitiva é esta aqui’”, lembra
Beatriz, que é cantora e atriz.
“Bloco do amor” é uma das dez composições inéditas recentes

PAULINHO DA VIOLA

NA PÁGINA AO LADO, ALICE RUIZ EM FOTO PRODUZIDA EM 1990; À DIREITA,
A ESCRITORA COM ITAMAR ASSUMPÇÃO, PARA QUEM ESCREVEU 20 MÚSICAS
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“Sou um prego”, diz
Paulinho sobre a sinuca
Deve-se creditar ao excesso de humildade a autodefinição de Paulinho como jogador de sinuca: “Sou
um prego”, diz ele, que no jargão da modalidade
quer dizer perna de pau. Na verdade, ele é tido pelos
companheiros de mesa (de feltro) como um talentoso
matador de bolas. Também pudera. Desde os tempos
de estudante no Largo do Machado que ele dá suas
tacadas. Já atuou em salões representativos da cidade, casos do Guarani, na Praça Tiradentes, do Lamas,
que ficava perto de seu colégio, e do Clube do Taco,
em Copacabana. De uns tempos para cá, passou a
frequentar o Clube Olímpico, em Copacabana, onde
cultiva uma roda de parceiros de bilhar. Entre os
colegas de música, Toquinho e Capinam já foram
seus adversários em animadas disputas. “Paulinho é
um gentleman. Ganhando ou perdendo, ele sempre
mantém a classe”, diz a radialista Cláudia Conteville,
integrante da turma do Olímpico, cujo salão de jogo
é administrado por Everson Augusto, o Gaúcho, que
destaca outra virtude do sambista: “Dei uns tacos
para ele arrumar que voltaram um espetáculo”.

PAULINHO NÃO LEMBRA A DATA DA FOTO, MAS ACHA QUE ESSE JOGO
DE SINUCA ACONTECEU EM SÃO PAULO, NA COMPANHIA DO AMIGO PC

PAULINHO DA VIOLA EM ENTREVISTA DO LP MEMÓRIAS CANTANDO
(1976). NA PÁGINA AO LADO, ELE COM A FILHA BEATRIZ, NO ANTIGO
APARTAMENTO EM BOTAFOGO (1984)
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Paulinho imaginava tomar outros rumos. “Compor não era algo
que me fascinava. Pensava em tocar e fazer outra coisa na vida,
quem sabe até mesmo ficar no banco. Não me via como cantor,
e até hoje não me vejo”. Só que não conseguiu escapar de seu
talento desmedido para conceber e eternizar clássicos como
“Dança da solidão”, “Argumento” e “Foi um rio que passou
em minha vida”, seu primeiro grande sucesso, na virada das
décadas de 60 e 70. Largou o emprego no banco para se dedicar
exclusivamente à música. Em meados dos anos 60, passou a
frequentar a Portela, levado por um primo de consideração,
e mostrou logo de cara seu dom. Compôs “Memórias de um
sargento de milícias”, samba-enredo campeão do desfile de
1966. Nesse começo, participou de festivais. Gravou muito
nos anos 70 e 80, mas nas décadas seguintes começou pouco
a pouco a reduzir o pique. “Paulinho conta história, compõe e
muda de ideia sempre no ritmo dele”, diz o amigo Luiz Antonio
de Almeida Braga, o Braguinha, banqueiro aposentado.
Num mundo cada vez mais veloz, em que a agressividade

ARQUIVO PESSOAL

Era integrante de um bloco e de uma escola de samba locais, para
os quais chegou a arriscar uns sambas de próprio punho. Estudou
contabilidade, prestou serviço militar no Forte de Copacabana e
em seguida foi trabalhar em uma agência do Banco Nacional, no
Centro. Certo dia, viu chegar ao caixa uma figura que conhecia
de algum lugar. Numa atitude rara para alguém tão reservado,
Paulinho abordou o sujeito. Ficaram de conversa até ele revelar
que o pai era músico e tocava com Jacob do Bandolim. Estava
feita a conexão. Seu interlocutor era o compositor e produtor
Hermínio Bello de Carvalho que, na camaradagem, mandou duas
letras para o jovem musicar. Du-vi-dê-ó-dó e Valsa da solidão, as
primeiras parcerias da dupla, feitas em 1964, viraram o marco
zero da carreira de Paulinho.
Foi o parceiro quem lhe desvelou um mundo fascinante que
até então desconhecia. Hermínio levou o amigo ao Zicartola,
casa fundada pelo mestre Cartola onde o firmamento de bambas
se reunia. Lá conheceu Nelson Cavaquinho e Zé Kéti, que viria
a ser um grande incentivador de sua carreira. Naquela época,

PAULINHO DA VIOLA

ARQUIVO/AG O GLOBO
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sob diversos ângulos é tida como virtude, Paulinho mantém
sua cadência serena e gentileza infinita. Não tem dificuldade
em recusar um pedido, mas o faz de uma forma tão dócil que
é impossível ficar chateado. O mesmo cuidado artesanal que
expressa ao compor ele exibe com a marcenaria. É capaz de
se deter horas a fio em sua oficina de garagem, atravancada
de máquinas, caixas, ferramentas, tábuas, tacos de sinuca
e armários feitos por ele mesmo. “Como tudo na vida, a
marcenaria mudou. Hoje as máquinas fazem tudo”, comenta.
Ali, fica seu xodó: uma bancada do século 19 que adquiriu do
espólio da fábrica de móveis Lamas. Voltou dessa compra,
aliás, com dois caminhões abarrotados de peças. Atualmente,
ele se impôs o desafio de restaurar um cavaquinho e um violão
que chegaram às suas mãos todo carcomidos. Tem sido bemsucedido na missão, como atesta a minuciosa reconstituição
feita numa voluta, que vem a ser a extremidade do braço dos
instrumentos. “Paulinho é muito tranquilo o tempo todo. Às
vezes fico até nervosa. Posso falar do problema mais sério que
ele pede calma e estará tudo resolvido. Talvez seu único defeito
seja a obsessão com a perfeição”, conta Lila.
Há um tema capaz de abalar sua tranquilidade: o Vasco.
Assiste a todos os jogos do time como um torcedor comum,
que grita, reclama e se revolta. Barulho em demasia é
outro item que o aborrece — mas sem perder a ternura.
Recentemente, fez um exame de audiometria que surpreendeu
a fonoaudióloga. Paulinho detectou o ruído mais baixo, que
poucos conseguem sentir. “Ouço uma coisa ao longe na rua
que ninguém aqui percebe”, diz. Duas vezes por semana, faz
aulas de tai chi chuan em casa. Segue dieta comedida, que
passa ao largo de gordura ou qualquer excesso nas refeições.
Açúcar, só o suficiente para quebrar o amargor. Miolo de pão,
nem pensar. Há outras restrições a que se impõe. No dia a dia,
evita ficar diante do computador, salvo quando está à procura
de um livro ou vinil. “Navegar ou conversar na internet,
isso não faço mesmo. Senão, não vou fazer mais nada”, diz.
No celular, implica com as mensagens de texto. Prefere o
diálogo convencional. “É ruim digitar aquelas letrinhas.
Tenho mãos enormes e unhas de violonista”, conta, rindo. Por
ora, está envolvido numa série de shows que celebram seu
cinquentenário artístico. Num projeto mais distante, alimenta
o sonho de erguer um centro cultural onde os músicos possam
trocar experiências. Seria um espaço plural, equipado com as
oito mesas de sinuca que mantém num depósito. “Paulinho
tem o sentido das coisas”, elogia o poeta Ferreira Gullar, seu
parceiro no samba “Solução de vida (Molejo dialético)”. Entre
os tantos acervos que possui, nenhum deles é tão prodigioso
quanto seu repertório.

Baixe a Revista Personnalité no tablet
e assista ao vídeo com Paulinho da Viola

_
O presente surpresa para
o disco da filha Beatriz
Bloco do amor
Paulinho da Viola
Sabe, amor
Eu já tenho um Carnaval pra mim
E um belo e meigo arlequim
Apareceu pra me levar
Resolvi
Me livrar daquela velha fantasia
De uma triste colombina
Que sabia
Fingir felicidade e não chorar
Encontrei
Os acordes de uma nova melodia
A canção que eu procurava e me fugia
E agora eu vou poder cantar
Um toque de clarim
Me fez dizer que sim
Que o bloco do amor me levaria
Abri meu coração
Peguei meu bandolim
E vou cair nas águas desse mar
De alegria
Pierrô
Por favor não deixe de brincar
Pois há muita colombina por aí
Sonhando e procurando um par
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FOTO: 20TH CENTURY FOX/THE KOBAL COLLECTION

POR Ruy Castro, do Rio de Janeiro

CARMEN MIRANDA EM ENTRE A LOURA E A MORENA (1943)

ONDE ELA
ESTAVA
COM A
CABEÇA?
Biógrafo de Carmen Miranda, Ruy Castro conta
como nasceram os turbantes que fizeram história
com um dos maiores ícones pop do século passado

O

FOTOS: DIVULGAÇÃO; COURTESY EVERETT COLLECTION/GLOW IMAGES; 20TH CENTURY FOX/THE KOBAL COLLECTION

primeiro turbante era comparativamente discreto, contido e até modesto: uma cestinha de vime, pouco maior
que um ninho de sabiá ou um tamborim,
contendo uvas, pitangas, cajus, laranjas –
tudo de veludo, com recheio de algodão –,
presa por grampos ao torço de seda e ao
cabelo. Era apenas o complemento de, esta
sim, uma rica fantasia de baiana, composta
de bata e saia de cetim, listradas de verde,
vermelho e dourado, e de um xale de renda
também dourada. A bata revelava a curva
dos ombros e a região entre o umbigo e o
busto, e quase desaparecia sob a gargantilha de rosários, correntes e bolotas – os
balangandãs. A saia caía com naturalidade
até o chão, escondendo os sapatos de plataforma e dando àquela mulher uma silhueta
a que ninguém atribuiria apenas 1,51 metro
de altura. E só não a tornava gigante porque ela – Carmen Miranda – já era gigante.
Aí você tem, em um parágrafo, a descrição da roupa que mudaria o destino da
maior cantora brasileira de seu tempo, tornar-se-ia sua marca registrada em dimensões internacionais e, ao evoluir e ganhar
novos elementos, faria de seu turbante o
símbolo cultural brasileiro mais famoso do
mundo – até hoje. O fascinante é que, ao
criar esse visual, e com toda a sua sensibilidade para a moda, nem Carmen Miranda
(1909-1955) poderia imaginar o peso que
ele teria em sua vida. Para ela, naquele mês
de novembro de 1938, era apenas mais uma
roupa de trabalho e com um fim específico:
um número musical para o filme Banana
da terra, em que cantava um samba de um
jovem baiano recém-chegado ao Rio, Dorival Caymmi, “O que é que a baiana tem?”,
num cenário do estúdio na zona portuária
do Rio, reproduzindo uma rua de Salvador.
Baianas estilizadas estavam longe de
ser novidade – exceto para Carmen, que
a vestia pela primeira vez. Na verdade, já
eram uma fantasia corriqueira no teatro
de revista carioca desde pelo menos 1892,

30

NO ALTO, CARMEN NO PROGRAMA DE RÁDIO THE MAGIC KEY (1939);
ACIMA, NA CALIFÓRNIA, UM RARO RETRATO SEM TURBANTE (DÉCADA
DE 1940); AO LADO, ATUANDO NO FILME SONHOS DE ESTRELA (1945)

quando a estrela Pepa Ruiz usou uma –
em homenagem às “baianas” que, vestidas
a caráter, vendiam cocadas e acarajés pelas
ruas do Rio – e foi copiada por praticamente todas as cantoras que subiram aos palcos
da praça Tiradentes a partir dali. A diferença estava em que, nessas primeiras baianas,
a artista limitava ao torço seu adereço de
cabeça e carregava um tabuleiro com as
mãos. Mas Carmen precisava ter as mãos
livres. Por isso, levou o tabuleiro à cabeça –
na forma da cestinha de frutas. Nunca mais
os turbantes foram os mesmos.
De quem foi a ideia do turbante de frutas? Da própria Carmen. Qualquer foto que
se veja dela, de qualquer época, revelará
que, desde o começo de sua carreira, Carmen nunca se deixou clicar sem um toque
criativo na cabeça. Posou de boné, boina,
touca, casquete, gorro, cartola e toda espécie de chapéu em uso nas décadas de 1920
e 1930, dos mais finos aos mais extravagantes. Ou então exibia sua farta cabeleira
– armada, desenhando vírgulas, frisada, ou
solta em cachos, anéis, ondas.
“VOCÊ TINHA RAZÃO”

Sua primeira baiana e o primeiro turbante
tiveram um endereço de nascimento: a já
histórica Casa Turuna, então, como hoje,
no número 125 da rua Senhor dos Passos,
quase esquina de avenida Passos, em pleno Saara. Foi lá que Carmen comprou os
balangandãs, adereços, a cestinha e, provavelmente, as frutas de algodão e veludo que
iriam dentro dela. (A Casa Turuna vende
hoje apliques com miniturbantes de Carmen.) Sendo um magazine de artigos para o
teatro e para o Carnaval, pode ter sido igualmente de lá que saiu a maquiagem com que
Carmen acentuou sua morenice para filmar
a cena – e adotou essa maquiagem todas as
vezes em que, nos meses seguintes, apresentou o samba de Caymmi em seus shows.
Carmen já tinha feito vários filmes
no Brasil, mas não lhe ocorrera repetir o

guarda-roupa que usava neles em suas aparições nos cassinos e teatros. Por exemplo,
não há registro de que tenha se apresentado
com o smoking e a cartola de lamê com que
lançou “Cantoras do rádio”, com sua irmã
Aurora, no filme Alô, alô, Carnaval (1936).
Mas Carmen gostou da ideia de incorporar
a baiana, o turbante e a maquiagem sempre
que fosse interpretar “O que é que a baiana
tem?” e outras canções da Bahia que já
tinha em seu repertório, entre as quais “No
tabuleiro da baiana”, “Quando eu penso na
Bahia” e “Na Baixa do Sapateiro”, todas de
Ary Barroso. Há várias fotos de Carmen
com esse aparato nos poucos meses que se
seguiram à filmagem de Banana da terra –
os últimos que ela passou no Brasil.
E nem Carmen ficaria limitada àquela
baiana original. Se se tratava de um traje
estilizado, por que não extrapolar? Sua
segunda baiana – esta concebida por seu
amigo, o maquiador e figurinista J. Luiz
– também ficaria famosa, com a saia de
veludo ostentando grandes losangos modernistas, e o turbante agora composto de
duas cestinhas. Carmen cantou com ela no
Cassino da Urca no começo de 1939, e era
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o que estava usando em cena quando, em
fevereiro, foi vista pelo empresário americano Lee Shubert e convidada a trabalhar
para ele na Broadway. (Para o registro:
não existe hoje, no teatro americano, um
empresário tão poderoso quanto Shubert
era na primeira metade do século 20.) Ele
foi o primeiro a enxergar em Carmen o
que, em pouco tempo, Nova York, os EUA
e boa parte do mundo veriam nela: uma
extraordinária personalidade, amplificada por aquela roupa colorida que parecia
absurda e, ao mesmo tempo, tão natural.
“Você tinha razão. Ela será uma sensação
na Broadway”, disse Shubert a seu amigo,
o americano Maxwell Jay Rice, representante da aviadora Pan-American no Rio
e que havia anos vinha lhe escrevendo a
respeito de Carmen.
Bem, Carmen foi para Nova York em
maio, estreou três semanas depois na
revista musical Streets of Paris, no Broadhurst Theatre, e precisou de apenas seis
minutos para roubar o show – o tempo
exato que levou para cantar quatro músicas (três delas em português: “O que é
que a baiana tem?”, “Touradas em Madri”

No primeiro filme, em que Carmen faz
uma participação curta, de três números,
é possível sentir que a baiana que usa
neles ainda era de sua concepção – ou de
J. Luiz. Já aí, o responsável pelas roupas
do filme, o veterano Travis Banton, tinha
comido uma mosca cósmica: permitiu que
Carmen aparecesse com a mesma roupa
nos três números. Somente no filme seguinte, Uma noite no Rio (1941), Banton e a
Fox descobririam que, quanto mais roupas
diferentes Carmen usasse em cena, maior
seria o seu impacto na tela.
A partir daí, as baianas, por mais deslumbrantes (e as de Uma noite no Rio eram
de cair o queixo), foram se afastando da
concepção original, e delas só restou a
ideia de uma roupa sobre a qual se podia
pôr tudo. Os tecidos ficaram cada vez
MOSCA CÓSMICA
mais brilhantes e luxuosos, e os modelos,
Enquanto Carmen se limitou ao teatro, a
vistosos e espetaculares. Carmen lutava
criação de seus turbantes parecia sob conapenas para que Yvonne Wood, sucessora
trole. No máximo, aceitava as sugestões de de Banton no estúdio, não desse a suas
seu amigo Alceu Penna, estilista e jornalista baianas um sotaque de rumbeira, com
brasileiro então radicado em Nova York.
mangas bufantes, saias curtas e rodadas e
Mas era inevitável que ela logo atraísse a
uma perna de fora – o que, lá pelo quinto
atenção da grande potência da época, quase ou sexto filme, Wood acabou conseguindo.
um Estado dentro do Estado – Hollywood.
Quanto aos turbantes, foram ficando
No fim daquele mesmo ano, 1939, Carmen
não apenas maiores, mais altos e mais
assinou com a 20th Century Fox para um
elaborados, como receberam aos poucos
filme, Serenata tropical, e, na sequência,
o acréscimo de frutas que nunca tinham
puseram-lhe nas mãos o contrato-padrão
aparecido nos que Carmen mandara fazer
de sete anos, uma fortuna de salário e... cos- no Brasil – bananas, peras e abacaxis. Sim,
tureiros para torná-la maior que a vida.
devemos a Hollywood o tutti-frutti hat. No
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magistral Entre a loura e a morena (1943),
o coreógrafo e diretor Busby Berkeley
começa fazendo o turbante de Carmen
confundir-se com uma carga de frutas que
desce de um navio vindo do Brasil. E, dali
a pouco, ele apresenta o turbante para acabar com todos os turbantes: um painel de
bananas com 6 metros de altura, cuja ponta
parece sair da cabeça de Carmen. Pronto.
Por mais bem-vestida e elegante que tenha
aparecido nos filmes posteriores, Carmen
nunca mais se livrou daquela imagem.
Os turbantes, por sua vez, ganharam
vida própria. No mesmo Entre a loura e a
morena, Carmen ostenta um turbante de
borboletas e outro em que, de sua cabeça,
saíam duas orelhas de Mickey – mas, então, sua persona em Hollywood já tinha se
deslocado da latina voluptuosa e temperamental para a da irresistível comediante.
Outros turbantes exóticos ou hilariantes
criados por seus figurinistas foram o de pirulitos em Serenata boêmia (1944), o de minissombrinhas em Romance carioca (1950)
e o de garfos, batedores de ovos e outros
utensílios de cozinha em seu último filme,
Morrendo de medo (1952). E é claro que
nada supera o turbante-farol de Sonhos de
estrela (1945), equipado com baterias que
faziam sua ponta acender e que pesavam 7
quilos sobre a cabeça de Carmen. Turbante
esse que, só 50 anos depois, o mundo pôde
ver, nos extras dos DVDs – porque, na
época, a censura americana cortou-o como
imoral. O farol era fálico na fértil imaginação dos censores.
Quer saber onde estão vários desses
turbantes? Restaurados, tinindo e adornando cabeças de manequins no Museu
Carmen Miranda, no Rio – que, em 2015,
se transferirá e será o espaço-âncora do
novíssimo Museu da Imagem e do Som,
em Copacabana. E não se surpreenda se,
ao sentir que está sendo examinado com
atenção, o manequim de Carmen piscar
para você. Já fez isso comigo.
CARMEN EM SERENATA TROPICAL (1940)

EVERETT COLLECTION/GLOW IMAGES

e o quebra-língua “Bambu, bambu”). Desta
vez, usava um turbante à base de folhas e
flores (feitas de veludo e lamê) e uma gargantilha de grãos imitando pérolas – tudo,
na verdade, muito mais leve do que parecia. Os próprios brincos, enormes, eram
pendurados no turbante, não nas orelhas!
Nos dias seguintes, depois da consagração
nas colunas dos jornais e nas capas das
revistas, veio a confirmação da glória: as
vitrines da Quinta Avenida – da Macy’s e
da Saks para cima – estavam expondo suas
roupas e seus turbantes.
Para isso serve o capitalismo. De tanto
ver as fotos de Carmen em toda parte, os
estilistas de Nova York começaram a desenhar turbantes, batas, saias e bijuterias
“inspirados” nela – isso quando não os
anunciavam e vendiam como sendo os seus
modelos “originais”. E nada era feito às
escondidas. Ao contrário, todos esses contratos eram legais e passavam por Shubert,
que transferia a Carmen 50% dos royalties
sobre cada peça vendida, enquanto ele
acendia charutos com a outra metade que
embolsava. Para Carmen, mais importante
e engraçado era sair à rua em Times Square e se ver na cabeça de uma multidão de
americanas, todas usando um turbante
parecido com os dela.

NA TIMES
SQUARE, UMA
MULTIDÃO DE
AMERICANAS
USAVA O
TURBANTE

POR Barbara Heckler, de São Paulo, e Mariana Filgueiras, do Rio de Janeiro FOTOS Renata Ursaia

AS PAREDES
TÊM OUVIDOS
A história de quatro importantes estúdios
brasileiros e gravações que se tornaram célebres

DIVULGAÇÃO

NACENA
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Um estúdio para não parecer um estúdio.
Com essa ideia os sócios Marco Barreto
e Hebert Mota criaram o NaCena Studio,
em 2007. “Gostamos de definir como um
espaço de criação de conteúdo. Montamos uma estrutura onde todos os músicos
podem gravar ao vivo e da forma que o
artista quiser”, comenta Mota.
Ali, o que importa é deixar o cantor à
vontade. Se, para o Seu Jorge, fazer churrasco com os amigos deixa-o inspirado, há
uma grelha no espaçoso terraço. Animado
com o clima das gravações, o compositor
batizou o disco de Músicas para churrasco
(o primeiro volume, de 2011, vai ganhar
uma sequência ano que vem).
Já a cantora Maria Rita pôde trazer
seus chegados para registrar um pocket
show ao ar livre, que renderá o DVD Coração a batucar, previsto para 2015.
Agora, se para fazer música é preciso
silêncio e concentração, como aconteceu
com o mestre do jazz e pianista Herbie
Hancock, os funcionários do NaCena

garantem a quietude. Em 2010, o músico utilizou o estúdio para gravar The
Imagine Project, um celebrado álbum
colaborativo, registrado de forma itinerante em salas de gravação espalhadas
pelo mundo. “Quando ele veio gravar
a faixa brasileira aqui foi uma honra”,
diz Marco Barreto. No disco, Hancock
elencava um artista de um país que lhe
interessasse e gravava ali, na terra de
origem do convidado. No Brasil, a eleita
foi a paulistana Céu.
“Herbie queria o estúdio inteiro só
para ele e com o piano exato”, explica
Barreto. O pedido era um instrumento
italiano. Em São Paulo, só havia um piano assim na casa de um empresário, que
não o emprestava. A segunda opção do
artista era um Grand Piano, da Yamaha.
Esse também exigiu esforço da equipe do
estúdio. Depois de várias ligações, Barreto
conseguiu enfim falar diretamente com o
presidente da fabricante de instrumentos
musicais, que cedeu o Grand Piano.

NO ALTO, O PIANISTA HERBIE HANCOCK E A CANTORA CÉU GRAVAM A FAIXA
“TEMPO DE AMOR” NO ESTÚDIO NACENA (QUE TAMBÉM APARECE AO LADO);
NO DETALHE, A CAPA DO IMAGINE PROJECT , DO QUAL A CANÇÃO FAZ PARTE
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Apesar da exigência do instrumento,
Herbie Hancock se mostrou uma pessoa
tranquila. “Ele e a Céu foram construindo o trabalho juntos, o estúdio virou um
ateliê de criação”, explica Mota. “Aparentemente, foram decidindo a faixa que
entrou no disco no meio desse processo.
Acabaram por escolher ‘Tempo de amor’
[de Baden Powell e Vinicius de Moraes].”
O resultado é um registro brasileiro, com
uma cantora brasileira, de uma lenda
mundial do jazz.

EL ROCHA
Ao tocar a campainha de um amplo sobrado no bairro do Sumarezinho, em São
Paulo, já se tem a sensação de entrar em
um lar. É possível ver, depois do gramado, uma cachorra com pelos cor caramelo abanando o rabo. “É a Lola”, diz Fernando Sanches, um dos donos do estúdio
El Rocha, ao abrir o portão. Sanches
divide a responsabilidade do estabelecimento com o pai, Claudio Takara, e seu
irmão, o produtor Daniel Ganjaman.
Apesar de terem mudado recentemente para esse casarão construído nos
anos 80 por Vicente Salvia, o Vitché
(famoso compositor de trilhas sonoras),
o El Rocha existe desde 1997. Em seus
primórdios, ocupou casas em Pinheiros,
bairro onde nasceu e cresceu Fernando.
Foi numa dessas antigas residências, na
rua Simão Álvares, que o estúdio ganhou
fama. Ali, Ganjaman produziu Nó na
orelha (2011), disco que elevou o rapper
Criolo a estrela da música brasileira no
país e no exterior.

Além da virada da carreira do Criolo,
o produtor e técnico de gravação também presenciou a aproximação artística
e sentimental daquele que viria a ser o
casal mais comentado da música brasileira. Em seu primeiro disco solo, Sou
(2008), o carioca Marcelo Camelo (Los
Hermanos) gravou algumas faixas com
a banda Hurtmold, no El Rocha. “Ele se
assustou um pouco com o tamanho do
estúdio, que era bem pequeno”, explica
Fernando. “Mas ele curtiu o ar familiar
daqui.” Gostou tanto que resolveu gravar outra música, com a jovem Mallu
Magalhães, então no início de carreira.
“Eles começaram gravando separados e,
depois, já estavam frente a frente”, diz o
produtor. “Acho que a atração entre os
dois começou ali, naquela gravação.”
O romance entre Marcelo e Mallu
se confirmou e o laço com o El Rocha
também. A cantora gravou Pitanga
(2011), seu mais recente álbum, sob as
vistas de Fernando e dedicou o título à
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árvore em frente ao El Rocha. “Os dois
trabalham em horários diferentes: ela,
diurna, ele, noturno. Fecharam três
meses o estúdio só para eles. Ele é exigente, tem crises no meio do processo
de criação. E ela tem um ouvido apuradíssimo. Ou seja, os dois são bem meticulosos, repetem várias vezes a mesma
música, até acharem que está perfeito”,
conta Sanches. Se a premissa dali é ser
um estúdio informal, em que o artista
se sinta na sala de casa, parece que o El
Rocha se tornou o espaço ideal.

NO ALTO, O MÚSICO FERNANDO SANCHES, UM DOS DONOS DO
EL ROCHA, EM SÃO PAULO. NA PÁGINA AO LADO, PILHAS DE
AMPLIFICADORES DO ESTÚDIO EM QUE FOI GRAVADO SOU, PRIMEIRO
ÁLBUM SOLO DE MARCELO CAMELO; ACIMA, A CAPA DO DISCO
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Quem sobe as escadarias estreitas do que
seria uma sobreloja, no bairro paulistano
de Santa Cecília, tem a sensação de voltar
no tempo. Por mais que tenha sido reformado, o estúdio Gravodisc, há 54 anos
em atividade – é o mais antigo estúdio em
atividade na capital paulista –, mantém a
aura de antigamente.
Quando surgiu, atendia às grandes
formações orquestrais que compunham
os grupos à época. Isso exigiu a construção de um salão que desse conta do
volume de gente e da acústica dos instrumentos. “As músicas eram gravadas como

se fossem ao vivo, tudo junto”, explica o
sócio-proprietário Élcio Alvarez Filho.
Apesar de ter adquirido o estúdio com a
parceira Cristiane Feris em 1998, sua história com o local é antiga. Enquanto seu
pai, Élcio Alvarez, conduzia orquestras
e elaborava arranjos para grupos como
Demônios da Garoa, o pequeno perambulava, algumas vezes por entre as pernas
de importantes músicos que gravavam
por ali. “Lembro dessa portinha que dava
acesso ao pessoal da técnica de som.
Eu queria ficar em meio àquelas mesas
cheias de botões, mas não podia.”
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MICROFONES ANTIGOS REMETEM À HISTÓRIA DO GRAVODISC, ESTÚDIO
CLÁSSICO EM SÃO PAULO, FUNDADO EM 1960; NO DETALHE, A CAPA DO DISCO
VOU DE SAMBA COM VOCÊ, DE JAIR RODRIGUES, GRAVADO NO LOCAL

TOCA DO BANDIDO

FOTO: MARCELO CORREA

GRAVODISC

A permissão para frequentar todos
os ambientes e o maquinário viria mais
tarde, na forma de um emprego, que arranjou no local aos 23 anos, exatamente
em meio aos botões. Como técnico de
gravação, testemunhou momentos notáveis na música popular brasileira. Na lista
do estúdio constam o registro dos compactos Calhambeque (1961), de Roberto
Carlos, e Procissão (1966), de Gilberto Gil.
Na mesma sala em que o grupo Demônios
da Garoa entrou para gravar “Trem das
11”, em 1964, os Secos & Molhados saíram
com o sucesso “O vira”, de 1972. Mas foram as sessões do clássico Vou de samba
com você (1964), de Jair Rodrigues que
marcaram os funcionários do estúdio.
Dono da voz da clássica “Disparada”,
o cantor tinha um carinho especial e
declarado pelo Gravodisc. Foi em seus
microfones que registrou “Deixa isso pra
lá”, que levou sua carreira a ascender.
“Quando Jair ia gravar, era uma festa”,
conta Silvio Pereira, filho de João Pereira,
primeiro dono do estúdio. “Ele brincava
com todo mundo, sorria o tempo todo. A
alegria era constante.” Era costume dos
funcionários do estúdio ver o músico sentado num boteco nos arredores fazendo
piada e rabiscando aquilo que, mais tarde,
seriam as letras e os arranjos de canções
que fariam a história do Gravodisc.

Chegar à Toca do Bandido é fazer uma
desaceleração sonora forçada. Incrustado
no meio do mato, no bairro do Itanhangá,
na zona oeste do Rio, o estúdio do produtor Tom Capone (1966-2004) fica bem
longe dos barulhos da cidade grande.
“É perfeito para quem não quer só gravar, quer fazer uma imersão no próprio
trabalho”, comenta a viúva, Constança,
ex-vocalista da banda Penélope. “Aqui, o
Nando Reis gravou o disco Infernal [2001]
com a banda toda. A sala virou um palco.
Ali, naquele canto [aponta o canto de vidro onde fica a sala de TV], o Capone e a
Maria Rita ouviram mais de 2 mil músicas
quando estavam escolhendo o repertório
do primeiro disco dela.” Foi esse encanto
que levou artistas como Milton Nascimento, Gilberto Gil, Lenine, O Rappa,
Herbert Vianna, Seu Jorge, entre outros, a
gravarem lá. Na Toca do Bandido é possível gravar um pouco, parar, andar no meio
das árvores, cozinhar no fogão a lenha,
descansar na rede e voltar ao trabalho.

Também se pode usar os instrumentos
musicais da coleção de Tom Capone, que
inclui mais de cem guitarras.
“A casa toda é para usar, para reunir,
para agregar. Os instrumentos, a piscina, a garagem. O músico não precisa
limitar-se ao estúdio”, explica Constança. Festas no quintal são comuns ao fim
das gravações. “Tínhamos um vizinho
que era piloto e tinha horários diferentes de sono. Toda vez que tinha festa a
gente mandava flores para ele, como um
pedido de desculpas. Mas era impossível conter aquele monte de músicos
brilhantes ali, no quintal, felizes pelo
trabalho cumprido.”
Como toda a estrutura da casa é feita
com madeira de demolição que Tom
Capone mandou vir de uma fazenda
em Tiradentes (MG), o piso de madeira
possui propriedades acústicas. O primeiro a perceber o detalhe foi Gilberto
Gil, com seu ouvido absoluto. Durante
as gravações do álbum Kaya N’Gan Daya

NO ALTO, A “SALA DE ESTAR” DO ESTÚDIO TOCA DO BANDIDO, NO
RIO, QUE TEM DISPOSIÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA; AO LADO, A CAPA
DO DISCO KAYA N’GAN DAYA, DE GILBERTO GIL, QUE FOI GRAVADO LÁ
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(2002), o músico notou que o chão fazia
um som curioso. Agachou-se, batucou no
assoalho de madeira e teve certeza: estava sobre uma marimba gigante. Decidiu
usar aquele som de percussão no disco.
A ideia foi repetida no ano seguinte por
Milton Nascimento no disco Pietá. No
álbum Na pressão (2000), de Lenine, o
ranger da rede também foi aproveitado.
E Constança diz ter perdido a conta de
quantos cantos de pássaros também “vazaram” em gravações célebres.

PAULINHO DA VIOLA PERGUNTA:

O QUE TE
IMPRESSIONA
NO
BRASILEIRO?
ANDRÉS SANDOVAL RESPONDE:
Sua curiosidade, sua capacidade de viver com os problemas que o rodeiam, sem
isolar-se, sua tolerância. Me impressionam seu bom humor e sua inteligência.
32
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Por Carlos Messias e Gustavo Fioratti Fotos Victor Affaro

ilustração sobre retrato que andrés sandoval
produziu exclusivamente para a revista personnalité

O SOL NA
CABEÇA
Da revista The New Yorker à piauí, o artista gráfico
chileno Andrés Sandoval traz no traço as lembranças do
que viu pela janela do avião antes de pousar no Brasil

Personnalité

C

huquicamata, ao norte do Chile, é uma das maiores minas
do planeta. Em 1976, ali existia uma pequena cidade, de
mesmo nome, que acabou soterrada após mais de cinco décadas de extração. Nela, trabalhavam o engenheiro Juan Sandoval
e sua mulher, a professora de inglês Corina Schulz. Jovens e
dispostos a morar em um novo país, o casal imigrou para o Brasil trazendo o filho Andrés, à época com 3 anos de idade. Antes
do pouso em Guarulhos, o garoto ficou impressionado com
o sol forte e o céu avermelhado que observava pela janela do
avião. Os tons tropicais grudaram na memória.
Hoje, aos 41 anos e ainda residente em São Paulo, Andrés
Sandoval é um artista gráfico de renome. Seus traços estampam livros infantis, coleções de alta-costura, murais e exposições, campanhas publicitárias para marcas como L’Occitane e

Coca-Cola, além de revistas como piauí, a americana The New
Yorker e a alemã Stadt Bauwelt, e jornais como Folha de S.Paulo
e o francês Le Monde. Ele é autor de paisagens que misturam
formações geológicas, florestas, traços do corpo e os contornos
retilíneos das cidades. Ao escavar o vasto universo particular
de imagens que constituem suas referências, um panorama se
destaca como a sua mais antiga lembrança: as cores do céu brasileiro visto do alto.
Paulo Werneck, curador da Flip em 2014 e 2015, editou o
livro Oras bolas (Cosac Naify, 2005), ilustrado por Sandoval,
com texto de Edith Derdyk e Paulo Tatit. Para ele, o artista
cria personagens que, “por estarem sempre com os olhos bem
fechados, acabam por abrir os nossos para os sonhos, sem que
sejam ‘oníricos’ no mau sentido do termo”. Andrés encara cada
novo trabalho ou projeto como uma forma de aperfeiçoar sua
linguagem. “Ele não faz distinção entre o leitor da piauí e o de
um livro infantil”, avalia Werneck. Mais do que encantar as
crianças, seu trabalho acaba por estimulá-las. “Eu não facilito
as coisas para eles”, reconhece, sorrindo. No trabalho do artista, jovens e adultos são tratados sob o mesmo teto.
pilares do centro

Andrés recebeu a reportagem da Revista Personnalité com café
encorpado e esfumaçante, preparado em uma cafeteira italiana. O local, seu apartamento no edifício Copan, icônico prédio
de Oscar Niemeyer, em São Paulo. Ele já havia morado em uma
quitinete no prédio, entre 2001 e 2003, logo que saiu da casa
dos pais. Na mesma época, conheceu seu companheiro, o editor de fotografia Thyago Nogueira, com quem divide há dois
anos um amplo apartamento no bloco D. Ao lado da caneca
de café, Andrés colocou algumas ilustrações que repetiam as
cores vermelho-ocre, laranja e oliva. O mesmo padrão cromático da camisa quadriculada que vestia, não só revelando o seu
apreço por aquelas tonalidades, como também sugerindo um
pilar de sua identidade.
Pilares, inclusive, são recorrentes em sua temática, frequentemente voltada para o ambiente urbano. A origem desse
interesse, ele explica, vem do livro infantojuvenil Depois que
todo mundo dormiu (1980), de Eduardo Piochi — não foi só a
imagem do horizonte brasileiro que ficou gravada em sua memória desde a infância. A fábula se passa na garagem de uma
casa habitada por duas crianças. A garagem se desloca da residência e vira um submarino que percorre o asfalto da cidade
em estado líquido, de modo que os personagens começam a
navegar pelas ruas de São Paulo, passando por lugares icônicos,
acima, desenho inédito, originalmente criado para estampar um
tapete. foi inspirado na primeira lembrança de quando o artista
chegou em são paulo, em 1976, e viu o céu da janela do avião
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com nota máxima em desenho. Durante o curso (formou-se
em 1997), ele diz ter se conectado especialmente com as questões de Lina Bo Bardi (1914-1992), “com essa coisa moderna de
fazer referências ao Brasil”. As ilustrações que faz para a seção
“Esquina”, da piauí, por exemplo, buscam proximidade com os
traços da gravura brasileira, com temas indígenas ou que lembram a cerâmica, em linhas coloridas e mais limpas.
A faculdade de arquitetura lhe deu base e confiança para
se dedicar à vocação artística. Logo que terminou o curso,
trabalhou como cenografista em diversos filmes, de Castelo
Rá-Tim-Bum (1999), de Cao Hamburguer, a Carandiru (2003),
de Hector Babenco. “Meus desenhos de cenário eram bastante
detalhados, e isso fez com que eu fosse bastante solicitado”,
relembra Andrés.
Recentemente ele idealizou, organizou e ilustrou o livro
Socorram-me em Marrocos (Companhia das Letrinhas 2014),
composto de palíndromos – construções frasais que podem
ser lidas de trás para frente – escritos por Paulo Werneck, o
humorista Gregório Duvivier, a compositora Marina Wisnik, o
escritor Chico Mattoso, o cartunista Laerte, entre outros. “Uma
opção que combinaria com palíndromos seria fazer figuras espelhadas, mas preferi usar o alegórico, deixando de lado a simetria”, explica o artista. Mais um exemplo de como o trabalho
de Sandoval apresenta conexões com diferentes artes, como
quadrinhos, artes plásticas, arte gráfica e arquitetura. “Mas não
é propriamente nada disso, ou melhor, não almeja ser nada disso”, diz Paulo Werneck. “A despreocupação de Sandoval em
demarcar fronteiras só torna o trabalho dele mais rico.”

como o Minhocão. “Em um dado momento, eles submergiam,
entravam na terra e encontravam ali cadáveres e caixões. Era
uma coisa muito bonita e bem paulistana, que trazia um olhar
crítico ao modo de viver na cidade”, interpreta Andrés.
Por acaso, o elevado Costa e Silva, ou Minhocão, está na rota
diária de Andrés. Todas as manhãs, na caminhada até o seu estúdio, na Vila Buarque, ele passa por baixo do viaduto na altura da
rua Major Sertório. Sem contar os passeios, com a via fechada,
aos finais de semana. Em uma dessas ocasiões surgiu a ideia para
a série “Empenas cegas” (expressão para as laterais sem janelas
dos edifícios), criada em 2013. O projeto integrou a 10ª Bienal de
Arquitetura de São Paulo e originou o livro Em penas, que será
lançado na exposição Cidade gráfica: Design no Brasil hoje, programada para abrir no dia 20 de novembro, no Itaú Cultural, na
capital paulista. “Andrés é um grande bricoleur, um colecionador
de imagens interessantes, e o faz com um grande senso estético.
Ao mesmo tempo, seus desenhos e colagens não são meros acúmulos de coisas, mas grandes sínteses espaciais desse imenso
universo”, diz o arquiteto Guilherme Wisnik, amigo de Sandoval.
Os temas urbanos também varrem seus livros infantis, como
Quadras paulistanas (Companhia das Letras, 2013), com desenhos de calçadas feitos com carimbos, etiquetas e lápis acompanhando o texto de Fabrício Corsaletti. Ou em Siga a seta! (Companhia das Letras, 2012), também publicado em Portugal e na
Itália. A aproximação com a arquitetura não é por acaso. Como
desde criança gosta de desenhar, Sandoval ingressou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP em 1993 para levar
essa inclinação ao próximo passo – foi aprovado no vestibular
no alto, um dos cerca de 500 desenhos que, desde 2009,
sandoval criou para a seção “esquina”, da revista piauí. a cada
edição, cerca de oito crônicas são ilustradas pelo chileno
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Flor de genipapo
“Este estudo faz parte de um projeto que fiz para uma linha de cosméticos à base de flor e folha de genipapo da L’Occitane.
Os desenhos foram usados em embalagens e material promocional da marca.”

encomenda portuguesa
“Faz parte do livro Siga a Seta!, uma sequência narrativa de 32 desenhos que ilustram os textos da
autora Isabel Minhós. Foi encomendado pela editora portuguesa de livros infantis Planeta Tangerina.”

nanquim japonês
“A foto faz parte de um fanzine totalmente independente que eu fiz narrando o processo
de fabricação de nanquim em uma fábrica em Nara, no Japão, em 2008.”
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Alta-costura
“Fiz esta estampa para a coleção de Dudu Bertholini e Rita Comparato para a Neon, que
foi lançada no São Paulo Fashion Week do ano passado. As peças eram feitas de seda e
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este desenho 49
traz um jogo de escalas, com figuras maiores e menores.”

Personnalité

andrés sandoval

Ovo no palíndromo
“O desenho do ovo foi feito para um livro de palíndromos de vários autores, como Paulo
Werneck e Gregório Duvivier, que ilustrei e organizei, chamado Socorram-me em Marrocos.”

Paredes cegas

desenhos com carimbos

“Este desenho faz parte do livro Em penas, que registra uma sequência de paredes cegas vistas do

“Esta gravura faz parte de um guia de São Paulo que fiz para o congresso de designers AGI Open. Foi uma série de oito

Minhocão, em São Paulo. Foi lançado em novembro na exposição Cidades gráficas, no Itaú Cultural.”

desenhos, todos feitos com carimbos de borracha, que eu mesmo gravei.”
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POR Charles O’Rear, da Califórnia, em depoimento a Tiago Cordeiro

VOCÊ JÁ VIU
Foi depois de uma tempestade na Califórnia que o americano Charles
O’Rear parou o carro na estrada e clicou a foto que se tornou o icônico
fundo de tela do Windows, uma das imagens mais vistas da história

ESTA COLINA
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O FOTÓGRAFO CHARLES O’REAR ACREDITA QUE 1 BILHÃO DE
PESSOAS JÁ VIRAM A FOTO. ESTIMA-SE QUE FORAM VENDIDOS
665 MILHÕES DE CÓPIAS DO SISTEMA WINDOWS XP

nhecida mundialmente. Mas, no fim
dos anos 1970, poucas pessoas tinham
ouvido falar. A comida era boa na época.
Hoje, é inacreditável. O vinho era ra
zoável, e hoje é fantástico. Só a paisagem segue tão impressionante como
30 anos atrás. O Vale de Napa se tornou
uma parte considerável da minha formação visual. E foi essa relação íntima
que resultou naquela foto.
Eu trabalhava no projeto de um livro
sobre vinhedos junto com minha namorada, Daphne Irwin, com quem me casaria pouco depois. Ela morava nos arredores de São Francisco e fui buscá-la,
como fazia todas as sextas. Meu equipamento estava comigo no carro, incluindo aí uma câmera médio formato Mamiya RZ67. Daphne e eu voltávamos
juntos, dirigindo pela Highway 121.
Em janeiro, na região ao norte de
São Francisco, o inverno é marcado pela
temporada de chuvas. Eu sabia que as
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NO ALTO, A MESMA COLINA DE BLISS, EM CLIQUE RECENTE
DE O’REAR; ACIMA, O AUTOR DA FAMOSA IMAGEM

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO

“E

u sabia que minha foto era muito
boa, mas ninguém se importava.
As coisas só mudariam depois de os profissionais da Microsoft, por algum motivo, a escolherem para o fundo de tela de
um dos temas do Windows XP, lançado
em 2001. Eles batizaram a imagem de
Bliss [felicidade em português] e foi assim, do dia para a noite, que ela se tornou uma das fotos mais vistas do mundo.
Tenho muito orgulho de saber que já foi
usada nos computadores da Casa Branca
e do Kremlin e provavelmente seria reconhecida por moradores de vilarejos na
China ou na África.
A foto nasceu numa sexta-feira
de janeiro de 1998. Eu tinha 55 anos e
conhecia o Vale de Napa, a região dos
vinhedos ao norte de São Francisco,
desde 1978, quando fiz ali um ensaio
fotográfico para a revista National
Geographic, onde trabalhei por 25 anos.
Naquele momento, a região já era co-

chances de achar lindos vales cobertos de verde eram muito boas. Por
conta do livro, em 1998 estava muito
preparado, muito atento às paisagens.
Naquele dia em particular, enquanto
dirigia com Daphne ao meu lado, uma
tempestade tinha acabado de cair e o
sol tinha surgido. Não havia nuvens
no céu – ele estava límpido e azul.
Foi quando resolvi parar. A estrada
era – e ainda é – movimentada e sem
acostamento. Estacionei numa área
chamada Los Carneros, conhecida
pelas plantações de uvas Pinot Noir e
Chardonnay. Até sair do carro, à beira da pista, saltar a cerca de arame e
montar o tripé, as nuvens apareceram.
Estava ventando, e tudo mudava muito rápido naquela tarde. Mas eu me
sentia ótimo naquele momento. Tinha
almoçado bem, tomado uma boa taça
de vinho, estava tranquilo.
Tirei uma foto, girei o filme, travei
NO ALTO, RED MOON DESERT, OUTRA IMAGEM
CLICADA POR O’REAR QUE SE TORNOU UM CONHECIDO
FUNDO DE TELA E QUE CAPTURA AS AREIAS
ESCALDANTES DE KALAHARLEM 1998

“TENHO MUITO
ORGULHO
DE SABER
QUE O CLIQUE
PODE SER
RECONHECIDO
EM VILAREJOS
NA CHINA
OU NA
ÁFRICA”
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a câmera, tirei outra foto. E as nuvens
indo e vindo. Foram quatro frames. Então, pensei: ‘Ótimo, acho que ficou muito bom’. Desmontei o tripé, coloquei a
câmera no porta-malas e segui viagem.
Usei um filme que tinha as cores mais
brilhantes, o Fuji Velvia, e lentes RG67,
que eram simplesmente fantásticas. A
combinação perfeita de câmera, lente e
filme fez a diferença. O timing foi incrível: uma semana antes, a grama não estaria tão verde e brilhante. Uma semana
depois, estaria alta demais, mais irregular e menos brilhante. Fiquei sabendo
depois que, no ano anterior, para evitar
a erosão, o governo havia fertilizado a
grama daquela área.
BOLÃO NA MICROSOFT

Naquela época eu era agenciado pela
Corbis, a empresa de distribuição de
fotografias fundada por Bill Gates em
1989. Como não usei as fotos daquele

_
O que você tem no fundo de
tela? Veja algumas respostas

SILVA, CANTOR

Por Alberto Pereira Jr.

“Hoje em dia vários artistas estão se es-

WALCYR CARRASCO,
AUTOR DE NOVELAS

pecializando em arte digital e eu adoro

“O fundo de tela do meu ce-

os trabalhos de Rafaël Rozendaal, autor

lular é a foto de um templo

desta imagem. Ele é um artista visual

japonês muito antigo, onde

que utiliza a internet como sua tela.”

estive meditando há alguns
anos. A imagem é muito
forte e intensa.”

LUA NITSCHE, ARQUITETA

“Geralmente, meu wallpaper
é a imagem de algum dos
projetos do escritório. Ajuda
a focar no trabalho. Além
disso, como o escritório

DIDI EFFE, APRESENTADOR DE TV

é aberto e as telas são visí-

“No computador, uso a reprodução desta tapeçaria de 1985
de um artista chamado Anton Veenstra, chamada Touch.

veis para os clientes, essa
é uma boa forma de divul-

Achei que tem uma “cara de verão”. Gosto de ligar o computa-

gar nosso trabalho.”
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_
Conheça o local

Anos depois do lançamento do XP,
recebi um e-mail do pessoal da Microsoft. Os funcionários tinham feito um
bolão, apostando sobre a origem da imagem. A maioria das pessoas achava que
ela tinha sido tirada em Seattle, ou que
havia sido inteiramente criada em Photoshop. Respondi a eles contando que a
foto tinha sido feita perto da minha casa,
ao norte de São Francisco, e era totalmente real. E é verdade: não a alterei de
nenhuma forma. Eles me responderam
enviando cópias para eu autografar.

Quer visitar a colina da foto de O’Rear?
O endereço é 3.101 Fremont Drive, no
distrito de Sonoma, Califórnia. Para
jogar no GPS, as coordenadas exatas
são 38°1500.5’N e 122°24’38.9’W. Não
se deixe enganar: a colina se tornou
um vinhedo e perdeu a coloração
verde que tinha por todo o mês de
janeiro, na década de 1990.
Sonoma

local da foto

Napa

Petaluma

Califórnia
San
Rafael

São
Francisco

IMAGENS: ARQUIVO PESSOAL (FUNDOS DE TELA)

Microsoft. Acontece que as empresas
de correio não aceitaram enviar o material – o valor declarado era alto demais. A
Microsoft me mandou uma passagem de
avião: eu iria entregar a foto pessoalmente.
Cheguei à empresa, dei-lhes os negativos, assinei a papelada e fui embora.
Não fazia a menor ideia de aonde aquela imagem iria me levar. Acredito que os
envolvidos com o projeto do Windows
XP também não pensavam nisso.
Quando o sistema operacional foi
lançado, de repente Bliss estava em
todos os lugares. Era, talvez, a foto mais
vista no planeta.
Quem deu o nome à imagem foi a
própria Microsoft. Sou proibido por contrato de contar quanto me pagaram, um
valor extraordinário para a época. Mas,
se soubesse da repercussão, teria negociado diferente. Se tivesse pedido uma
fração de centavo para cada visualização
da foto, teria ganhado muito, muito mais.

MAPA: CASSIO BITTENCOURT

vale para meu projeto do livro, revelei
o filme e enviei as imagens, junto com
tantas outras, para a agência. Tinha
uma boa relação com a Corbis desde
que eles compraram a Westlight, a
agência de imagens que fundei com
Craig Aurness no fim dos anos 1970
e que chegou a ter 60 funcionários.
Meses depois, a Corbis digitalizou o
material de seus fotógrafos e o disponibilizou em um banco de dados on-line.
Ali a foto ficou. Até que a Microsoft a
encontrou em 2001.
Não tenho a menor ideia do que os
funcionários da empresa estavam procurando. Suponho que quisessem uma
imagem que transmitisse paz, que não
apresentasse nenhum tipo de tensão. Só
sei que a companhia procurou a Corbis,
disposta a comprar não só a foto, mas
todos os direitos sobre ela. A agência me
contatou, pedindo o negativo original, a
ser enviado para Seattle, na sede da

dor e sentir que estou na praia, me sinto menos culpado.”

NA PAREDE DE CASA

Trabalhei viajando o mundo por 25 anos
pela National Geographic, fora outros
mais de dez anos de atuação em jornais,
em especial o Los Angeles Times, a empresa que motivou minha mudança de
Kansas, onde vivia, para a Califórnia,
para onde fui com 25 anos de idade e de
onde nunca mais saí. Mas nenhuma foto,

Veja no tablet outras personalidades
que mostraram seus fundos de tela

“ATÉ HOJE
SINTO UMA
GRANDE
FELICIDADE
QUANDO
PASSO POR
AQUELA
COLINA”
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dos milhares que tirei, se destaca como
Bliss. É a minha favorita por duas razões:
porque trouxe reconhecimento ao meu
trabalho e porque foi tirada perto da
minha casa e sempre me lembra o lugar
lindo onde moro e trabalho, ao qual me
dedico há tanto tempo que já produzi
12 livros de fotos sobre o Vale de Napa e
seus vinhedos.
Minha vida teria sido mais chata se
não tivesse encostado o carro naquela
tarde, naquela sexta-feira de janeiro. Para
lembrar disso, mantenho um quadro com
a imagem no corredor da minha casa.
Tenho muito orgulho de pensar que
todo mundo, de qualquer lugar, que hoje
tem mais de 15 anos de idade, vai lembrar dessa imagem para o resto da vida.
Ela acompanhou as pessoas na escola, na
faculdade, no ambiente de trabalho, em
situações que fizeram parte da vida delas. Até hoje, sinto uma grande felicidade
sempre que passo por aquela colina.”

ANDRÉS SANDOVAL PERGUNTA:

O QUE
VOCÊ
ACHA
DE WALT
DISNEY?
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BEL PESCE RESPONDE:
Se eu listar os dez líderes de todos os tempos que mais admiro,
com certeza Walt Disney estará entre eles. Era uma pessoa muito
criativa, que tinha um tino fora de série para negócios e pessoas.
Como empreendedor, teve muita porta fechada antes de dar certo.
Perdeu dinheiro, mas seguiu adiante. Na Disney, passei quase um mês
estudando como as coisas funcionam — e é incrível. Muito do que
trouxe para a minha empresa, a Fazinova, é baseado no que aprendi lá.
A cultura da Disney se sustenta em quatro valores: segurança, show,
cortesia e eficiência, nessa ordem. Eles têm uma maneira de canalizar
até as coisas mais mirabolantes que as pessoas pensam. Há uma frase
que ensinam sobre a maneira Disney de pensar: eles são intencionais
em detalhes que as pessoas acham que nem precisam olhar.
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Por Fausto Salvadori Fotos Marcos Vilas Boas

Em
busca
do
bilhão
Após cinco graduações no MIT e passagens
por Google e Microsoft, a paulistana Bel
Pesce deixou o Vale do Silício para ensinar
empreendedorismo no Brasil. Sua meta é ser
ouvida por 1 bilhão de pessoas – aos 26 anos

“EU VOU PARA TODO LUGAR COM ESTA MOCHILA DA DISNEY
PORQUE ELA ME FAZ LEMBRAR COMO BRINCADEIRAS DE
CRIANÇA PODEM VIRAR COISAS MUITO Sérias”

Personnalité

bel pesce

“T

novembro, Bel figurou entre “os sete
jovens líderes inovadores”, da Time.
Em meio a tantos triunfos, o
caubói de brinquedo às suas costas
está ali para lembrá-la do que ela não
pode se esquecer. “Eu vou para todo
lugar com esta mochila tosca da Disney e o Woody nas costas. Isso é muito
simbólico para mim. Me mantém
humilde e me faz lembrar como brincadeiras de criança podem virar coisas
muito sérias”, explica. Foi o caso do
primeiro livro que escreveu, A menina
do vale. Começou como uma brincadeira, uma coleção de
dicas sobre empreendedorismo baseadas em sua vivência no
Vale do Silício, publicada na internet, em 2012, sem grandes
expectativas. “Achava que o livro talvez chegasse aos cem
downloads se minha mãe, lá do Brasil, clicasse várias vezes
por caridade”, lembra. Só nos três primeiros meses, o livro
foi baixado 1 milhão de vezes.
“Era uma brincadeira de criança, só que fiz com tanta
leveza, e me cobrando tão pouco, que ironicamente se tornou
um dos maiores projetos da minha vida”, lembra. No mesmo
ano, o livro ganhou uma versão impressa que foi parar nas
listas dos mais vendidos. “Se eu tivesse a cobrança de fazer
um best-seller, talvez nunca tivesse lançado.”
A brincadeira fez Bel mudar o rumo de sua vida. “Decidi
que, se as pessoas estavam me escutando e eu tinha uma voz
com relação à educação no Brasil, tinha que fazer algo do
bem com isso”, lembra. Para surpresa de todo mundo, inclusive da sua família, Bel decidiu deixar os Estados Unidos,

here’s a snaaake in my boot!”,
saúda o caubói Woody, de Toy
Story, agarrado a uma mochila branca
recoberta por desenhos de personagens da Disney. Dona da mochila e do
boneco, a empresária paulistana Bel
Pesce, 26 anos, puxa a cordinha nas
costas do vaqueiro e repete o lema do
personagem, caprichando no vozeirão
de vaqueiro. “Adoro a Disney”, diz, e ri
feito criança. Bel conta que comprou
o caubói na Eurodisney, em outubro,
quando foi a Paris receber o Women’s
Initiative Awards, prêmio da Cartier que avalia projetos de
mulheres empreendedoras em todo o mundo – e que pela
primeira vez contemplou uma brasileira. Ela guardou o
troféu em uma estante na sua empresa, a escola de desenvolvimento de talentos FazINOVA, localizada no centro de São
Paulo. Ali, o globo da Cartier divide espaço nas prateleiras
com bonecos da Lego, orelhas do Mickey e os troféus de outros prêmios recebidos por Bel.
Que não são poucos. Essa menina de 26 anos construiu um
currículo que começa com cinco graduações, em administração, engenharia elétrica, ciências da computação, economia
e matemática, feitas ao mesmo tempo no MIT, o mítico Massachusetts Institute of Technology, em Boston. Em seguida,
sua trajetória passa por trabalhos em empresas como Google
e Microsoft e vai desembocar numa bem-sucedida carreira
de empreendedora no eldorado das empresas de tecnologia, o
Vale do Silício, na Califórnia. Em 2012, o nome dela apareceu
na lista “100 pessoas mais influentes do Brasil”, da Época. Em

acima, ainda de aparelho nos dentes, bel na formatura da oitava
série no colégio anglo latino, em são Paulo; na página ao lado,
estante de trabalho evidencia faceta juvenil da empresária com
os frutos do sucesso, como o prêmio cartier (bola prateada)
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arquivo pessoal

“meu trabalho é fazer
você agarrar seu sonhos”

Personnalité

bel pesce

“parece
que ela
irradia
faíscas”,
diz jorge
paulo
lemann

morou a entender. “O que eu recebi de e-mail de pessoas
que saíram da depressão ou das drogas lendo A menina
do vale é uma coisa surreal”, conta. “Não falo nada disso
no livro, mas as pessoas encontram ali algo que serve
para elas.” Por isso, a empresária diz que não ensina a
abrir empresas. “Meu trabalho é fazer você agarrar seus
sonhos.” Na página da Fazinova, há uma lista de sonhos
possíveis, que inclui tanto abrir o próprio negócio quanto
tocar um instrumento ou ser uma boa mãe, e para cada
sonho há indicações de cursos e ferramentas. “Eu ensino
protagonismo”, explica. Trata-se de uma educação focada em resultados, de olho no comportamento. O mesmo
critério que ela usou para escolher os dez funcionários
da Fazinova, a maioria formada por ex-alunos. “Não sei
onde ninguém da minha empresa estudou nem o que estudou, mas sei o sonho de cada um e onde quer chegar.
É isso o que busco.”
Agora ela está trabalhando em um aplicativo para
selecionar os próximos empregados da FazINOVA, pelo
qual só serão analisados os currículos de quem, antes de
mais nada, executar 50 missões de gentileza, como dar
boasvindas a um desconhecido no aeroporto. “Mostra que
o candidato tem os valores que a gente busca.”

após sete anos, e retornar a São Paulo, onde voltou a morar
com os pais e a irmã caçula. No Vale, deixou para trás o Lemon, um aplicativo que funcionava como uma espécie de
carteira de documentos virtual, que ela ajudou a criar.
Meses depois da saída de Bel, a startup seria vendida por
US$ 48 milhões.
Nessa altura, Bel já estava em outra. Criada por ela em
2013, a FazINOVA fornece cursos on-line gratuitos que já
alcançam 70 mil alunos. Juntando os alunos da escola com
os milhões de leitores das versões impressa e on-line dos
seus livros (depois de A menina do vale, ela lançou Procuram-se super-heróis e A menina do vale 2), mais os espectadores do seu canal no YouTube, Caderninho da Bel, ela
calcula que tenha conseguido atingir cerca de 6 milhões de
pessoas em dois anos. Muita gente? Para Bel, é só o começo. “Eu espero tocar 1 bilhão de pessoas com os conteúdos
que a gente cria.”
Parece um número irreal, ainda mais vindo de uma jovem de 26 anos, que ao vivo parece ter ainda menos, por causa do rosto de menina. Mas basta ouvi-la para perceber que
Bel não é do tipo que fantasia números.
Faíscas para todos os lados

“Ela é elétrica e parece irradiar faíscas para todos os lados. Após alguns minutos de conversa nota-se que ali tem
muito bom senso também”, escreve Jorge Paulo Lemann,
o homem mais rico do Brasil, no prefácio de A menina do
vale 2. É uma boa descrição. Bel fala rápido e com um tom
de entusiasmo permanente, como se o mundo fosse um
lugar cheio de tesouros coloridos de sabedoria para a gente
aprender e distribuir por aí. Algumas palavras em inglês
se misturam com gírias da molecada: tudo o que Bel gosta,
e ela gosta de muita coisa, é “bizarro”, “animal”, “louco”,
“surreal”. Tem até um anacrônico “cáspita”, herança da
família de origem italiana, que volta e meia aparece na sua
fala entusiasmada.
Em Bel Pesce, entusiasmo e molecagem caminham com
os dois pés firmes no chão. O mundo do empreendedorismo
descrito por ela é, ao mesmo tempo, um lugar fascinante e
repleto de dificuldades, onde não se vence sem muito trabalho e estudo. “Minha palestra é tapa na cara. Incentiva as
pessoas a saírem da cadeira e tomarem atitude”, descreve.
As ideias de Bel acabam ressoando além do universo
dos aspirantes a empresários, por motivos que até ela de-

Bel já era empreendedora antes de conhecer essa palavra.
Com 3 anos de idade, adorava desmontar Game Boys para
tentar entender como os bonequinhos se mexiam ali dentro e vivia fazendo planos para invenções mirabolantes,
desde uma máquina para atirar doces em sua boca até
roteiros detalhados de seus próprios games. “Colocava
esses planos para games em uma pastinha e levava para
onde ia. Eu falava: ‘Vai que encontro alguém da Nintendo
para mostrar minhas ideias?’”, conta. “Eu já era empreendedora sem saber.” Era o tipo de criança que, nas mãos
de outro tipo de pais, teria sido levada a um médico e
tratada com Ritalina. Felizmente, os pais de Bel eram de
outra linha. “Nunca me meteram nisso, e foi a melhor
coisa que fizeram.”
Quando tinha 17 anos, o desempenho de Bel na escola
chamou a atenção de Edmilson Motta, diretor do Colégio Etapa, onde ela estudava. Ele sugeriu que a menina
prestasse MIT. Tudo estava contra ela. Já haviam acabado
todos os prazos, tanto para obter uma entrevista com um
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Marko Priske/Laif (google)

“Como assim, minha fã?”

no alto, bel em frente ao massachusetts institute of technology, em
boston, onde conseguiu cinco graduações; acima, mapa do brasil na
fazinova mostra as datas e os locais das palestras agendadas; e um
dos livros que escreveu e virou sucesso de vendas
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_
Um dia da menina do Vale

ex-aluno do MIT, passo importante para os aspirantes ao
insituto, como para se inscrever para as provas.
Contra tudo, ela resolveu tentar. Conseguiu uma entrevista com um ex-aluno do MIT, um italiano que vivia
em São Paulo, que se encantou ao ver Bel levar uma caixa
com todos os seus sonhos, inclusive os velhos esboços
para jogos da Nintendo. “Quero mostrar que, se me derem
essa chance, vou transformar o Brasil e o mundo”, disse,
decidida. Mesmo sem inscrição, foi tentar fazer o teste, e
conseguiu autorização para fazer a prova no lugar de um
candidato que havia faltado. Passou.
Parecia algo mágico. “Quando a mensagem do MIT chegou, era como se tivesse chegado uma carta de Hogwarts”,
lembra a irmã de Bel, Bruna Pesce, 22 anos, que hoje trabalha na FazINOVA. “Ela sempre foi minha irmã e mentora.”
Daria para escrever que Bel é uma “menina prodígio” que
fez uma “carreira meteórica”, se ela não fizesse questão de
lembrar os truques que se escondem por trás de cada abracadabra das histórias de empreendedores geniais. “Nada na
minha vida aconteceu da noite para o dia. Para começar, o
MIT só deu certo porque eu me matei de estudar 17 anos
antes. Antes do Lemon, fiz várias empresas da qual a maioria nunca ouviu falar”, conta. “É importante mostrar que
uma carreira é uma história contínua, de um passo atrás do
outro, com muito esforço. Senão as crianças crescem com
os referenciais errados.”
Nessa desmitificação talvez esteja o segredo de Bel Pesce, como ela própria aprendeu na noite de premiação
da Women’s Initiative Awards. Conversando com outra
premiada, a grega Eleni Antoniadou, cientista que cria órgãos artificiais para transplantes e também atua na Nasa,
Bel tomou um susto ao ouvi-la dizer, chorando: “Você não
tem ideia de como sou sua fã”. Bel achou bizarro. “Você
cria órgãos, vai para o espaço. Como você pode ser minha
fã?”, perguntou Bel, chocada. A resposta da grega foi: “Bel,
toda vez que você fala, tem algo de mim, entendeu?”. Aí estava um achado. “Eu sou supersimples, como todo mundo
é, só que eu sou um pedaço das pessoas que vai atrás. E que
mostra que, se eu consigo, todo mundo pode”, conclui.
Logo após dizer isso, Bel se despede e vai em direção ao
táxi. Agarrado às suas costas, balança Woody, o caubói que
ensinou a um astronauta que ajudar uma criança a sonhar
vale mais do que viajar pelas estrelas. À frente do boneco, vai a
menina que sonha em mudar a vida de 1 bilhão de pessoas.

Bel Pesce recebeu a reportagem da Revista Personnalité dia 21
de outubro. Questionada sobre o que havia feito naquela data,
ela disse: “Bom, hoje foi um dia leve”. E contou o seguinte:
• Começa a trabalhar às 7

drive-through do

horas, ainda em casa, gra-

McDonald’s para almoçar

vando vídeos para os alunos

um Quarteirão com Queijo;

da sua escola de empreen• De volta ao escritório,

dedorismo, a FazINOVA;

conversa com um
• Conversa com os outros

desenvolvedor para ajudar

organizadores da Innovation

a traçar um mapa com os

Trip, uma viagem que busca

principais sonhos dos

apresentar empresários

alunos da FazINOVA;

brasileiros aos polos de inovação americanos (Bel orga-

• Grava um vídeo para o

nizou o roteiro em Boston);

prêmio Jovens Inspiradores,
da revista Veja, do qual
é jurada;

• Vai à sede da Pepsico
conhecer um projeto que
pretende revolucionar o

• No táxi, ela e um

modo de ingerir líquidos;

funcionário da FazINOVA
mapeiam as 25 empresas

• Dá uma entrevista de

“com as quais a gente

1 hora a um programa da TV

quer trabalhar”;

Câmara sobre “como as
pessoas podem ser mais

• Dá entrevista de

protagonistas”;

aproximadamente 1 hora
e meia para a Revista

• No escritório da FazINOVA,

Personnalité;

conversa com a equipe;
• Volta para a sede da
• De volta ao escritório, co-

empresa, onde se prepara

nhece uma fã, uma senhora

para um hangout público

de 60 anos, moradora do

com um amigo e mentor,

interior de São Paulo, que

o empreendedor Reinaldo

saiu da depressão e come-

Normand, do Vale do

çou a fazer faculdade de

Silício. O programa começa

informática após ler

às 23h30. Cerca de

A menina do vale;

2 mil pessoas participam.
Quando Bel desliga,
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• Enquanto conversa com a

à 1h40, ainda há 368

fã, faz um pit-stop em um

espectadores on-line.

bel e a inseparável mochila, com o boneco
woody (do filme toy story) pendurado
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IDEIAS
PARA
UM
MUNDO
MELHOR

POR Denis Russo Burgierman

O que o bilionário Bill Gates, o
brasileiro Vik Muniz e a punk
Amanda Palmer têm em comum?
Experiências que merecem ser
espalhadas. No ano em que o TED
completa 30 anos de existência, Denis
Russo Burgierman, curador do TEDx
Amazônia, elege as dez palestras
que marcaram a história da maior
conferência sobre ideias do mundo

T

odos os anos, CEOs e altos executivos, celebridades,
líderes mundiais e pensadores pop stars se reúnem para
ouvir quase uma centena de palestras de alto impacto e curta
duração. São blocos de duas horas de palestras com intervalos da mesma duração. Cada bloco tem de cinco a seis palestras; cada dia, de três a quatro blocos. É o TED, a famosa conferência sobre ideias, que acontece duas vezes ao ano, uma
na América do Norte e outra em algum outro canto – o TED
Global aconteceu pela primeira vez ao sul do Equador em
2014, no Rio. Entrar na conferência custa pelo menos US$6
mil. É o preço para passar a semana com algumas das pessoas mais brilhantes do mundo. As palestras acabam sendo
distribuídas de graça pela internet. O site ted.com tem quase
duas mil palestras, que já foram assistidas mais de 1 bilhão de
vezes. Dá para passar centenas de horas ininterruptas assistindo a elas. Mas, se você não tem esse tempo livre, conheça
a seguir as dez mais marcantes, e saiba por onde começar.

1
Tecnologia

Nicholas Negroponte (1984)
www.ted.com/talks/nicholas_negroponte_in_1984_makes_5_predictions
Palestra proferida pelo cientista do MIT na primeira edição do TED, 30 anos atrás. Eram
tempos pré-internet, então só via as palestras quem podia pagar para entrar – basicamente
altos executivos de Hollywood e do recém-nascido Vale do Silício. Num evento tão exclusivo, as falas mais incríveis rapidamente foram ganhando reputação de lenda. Esta palestra
de Negroponte foi a mais marcante do primeiro TED. Era a pré-história do evento – ainda
não havia o limite de tempo de 18 minutos, que faz com que as palestras hoje sejam tão
ágeis e intensas. Também não havia o característico microfone “estilo Madonna”, nem o
hábito de palestrar com roupas informais – é difícil saber o que é mais datado, se o imenso
microfone-bastão ou o triste terno cinza de Negroponte. Mas o conteúdo é impressionante.
O cientista do MIT previu o futuro: antecipou a touchscreen, os e-readers e o CD-ROM. Vale
assistir, por razões históricas. E também para conferir as previsões erradas. A profecia de
que poderíamos “tomar uma pílula e imediatamente aprender inglês” não chegou nem
remotamente perto de se concretizar.

A IMAGEM EM BAIXA RESOLUÇÃO EVIDENCIA A IDADE DA FOTO: JÁ SE VÃO
30 ANOS DESDE A PALESTRA DE NICHOLAS NEGROPONTE. NA ÉPOCA,
O MICROFONE PRESO AO ROSTO AINDA ERA UMA PEÇA DE FICÇÃO
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3

4

Cérebro

Arte

O TED é engraçado. Às vezes você está

O primeiro brasileiro entre as palestras

andando e vê Cameron Diaz almoçando

clássicas do TED, Vik Muniz encantou o

sozinha, sem sofrer assédio nenhum. Ao

público 11 anos atrás com suas esculturas

lado dela, algum cientista obscuro é cer-

de algodão imitando nuvens, retratos de

cado de gente curiosa, como se fosse ele

açúcar e chocolate, e pinturas feitas com

a celebridade. Para os padrões do TED,

restos de molho de macarrão. Foi muito

provavelmente não há estrela maior do

graças a Vik que o TED se aproximou

que Jill. Para muita gente, sua palestra é

do Brasil e que, em 2014, realizou um

o maior clássico de todo o ted.com – uma

TED Global no Rio de Janeiro. Desta vez,

mistura perfeita de razão e emoção, histó-

vários brasileiros foram convidados. Nos

ria pessoal e conhecimento científico. Jill é

próximos meses, o ted.com vai lançar no-

Depois de 15 anos alimentando sua mística de evento incrível e exclusivo, o TED

uma neurocientista que teve a sorte (???)

vas palestras brasileiras de sucesso: fique

entrou em crise no início do século 21, quando a explosão da bolha digital secou as

de assistir ao próprio cérebro sofrer um

atento para as falas da ativista Alessan-

contas bancárias dos milionários californianos. Nessa época, a conferência foi vendida

derrame. Sua fala é épica – leva às lágri-

dra Orofino, do empresário Ricardo

para o empreendedor britânico Chris Anderson, que revolucionou o TED ao transfor-

mas e às gargalhadas. Durante o derrame,

Semler, do especialista em florestas

má-lo em entidade sem fins lucrativos e implantar o conceito de “abertura radical”.

Jill, uma cientista ultrarracional, perde o

Tasso Azevedo, do jornalista Bruno

Se, até então, as palestras do TED eram só para quem podia pagar, Chris criou um site

lado esquerdo do cérebro e é forçada a

Torturra, do neurocientista Miguel Nico-

para “espalhar ideias” e permitiu a pessoas em todos os países do mundo que orga-

ver o mundo pelo lado direito – o lado

lelis e do próprio Vik, que se apresentou

nizem, de graça, sua própria versão caseira do TED – o TEDx. A ideia de Chris parecia

intuitivo, espiritual e artístico. Ao final, ela

pela segunda vez e foi tão aplaudido

doida – dar de graça aquilo pelo que se cobrava tão caro. Mas deu incrivelmente

convida todo mundo a fazer o mesmo –

quanto na primeira. Todas são muito

certo. O TED ficou famoso no mundo todo. Se antes era um evento apenas para mi-

sem o derrame, é claro.

2
Inovação

Chris Anderson (2010)
www.ted.com/talks/chris_anderson_how_web_video_powers_global_innovation

lionários californianos, agora ele é desejado no mundo todo. Nesta palestra, o próprio
Chris fala um pouco sobre o conceito de “abertura radical” e conta sua visão sobre
como os vídeos pela internet estão acelerando a inovação no mundo todo.

“O QUE GUTENBERG FEZ PELA
ESCRITA, OS VÍDEOS ON-LINE ESTÃO
FAZENDO PELA INTERAÇÃO FACE
A FACE. QUALQUER UM PODE
SENTAR-SE EM FRENTE A UMA
DAS PESSOAS MAIS INCRÍVEIS DO
MUNDO E OUVI-LAS FALAR”
CHRIS ANDERSON, COMPARANDO A REVOLUÇÃO DA IMPRENSA
COM TIPOS MÓVEIS AOS VÍDEOS PELA INTERNET

Leia no tablet entrevista com Chris
Anderson, que revolucionou o TED
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Vik Muniz (2003)
www.ted.com/talks/vik_muniz_
makes_art_with_wire_sugar

JAMES DUNCAN DAVIDSON / TED (CHRIS); RYAN LASH/TED (JILL); JAMES DUNCAN DAVIDSON /TED (SIR KEN)

Jill Bolte Taylor (2008)
www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_
s_powerful_stroke_of_insight

boas e devem ir ao ar em breve.

“MEU TRABALHO
NÃO É ENGANAR
ALGUÉM. É DAR
ÀS PESSOAS
UMA MEDIDA DE
SUA PRÓPRIA
FÉ: O QUANTO
VOCÊ QUER SER
ENGANADO?”
VIK MUNIZ, EXPLICANDO SUA ARTE, NA QUAL SEMPRE
HÁ ALGO QUERENDO PARECER OUTRA COISA

5
“HÁ MAIS
DINHEIRO NA
PESQUISA
SOBRE
CALVÍCIE DO
QUE SOBRE
MALÁRIA.
HOMENS RICOS
NÃO SOFREM
DE MALÁRIA”
BILL GATES, O HOMEM MAIS RICO DO MUNDO,
QUE TEM UMA FRANJA GENEROSA

Filantropia
Bill Gates (2009)
www.ted.com/talks/bill_gates_unplugged
Diz a lenda do TED que as melhores palestras
não são as das pessoas mais famosas – são as
surpresas trazidas por totais desconhecidos.
Mas é claro que há exceções. Talvez a maior delas seja esta palestra incrível do maior bilionário
do mundo falando sobre dois assuntos: malária
e educação. Gates deu um show. Para dar mais
dramaticidade à importância de pesquisar uma
cura para a malária, uma das doenças que mais
matam no mundo, ele levou ao auditório um
vidrinho com mosquitos. E aí abriu o vidro,
soltando os mosquitos entre os milionários do
TED. “Não há razão para que apenas os pobres
tenham essa experiência”, disse, entre gritos e
risos nervosos da plateia, antes de avisar que os
bichinhos não estavam infectados.

6
Educação
Sir Ken Robinson (2006)
www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity
A palestra mais assistida do TED, com quase 30
milhões de visualizações, é “Como a escola mata a
criatividade”, deste divertido educador britânico.
Enquanto conta piadas, Sir Robinson demonstra que a lógica de todo o sistema de educação
global está profundamente equivocada. “Minha
tese é que, hoje, criatividade é tão importante
quanto alfabetização. E nossa escola desperdiça
criatividade”, diz. Robinson acusa as escolas de
ensinarem que só existe uma resposta para cada
questão. Mas nosso mundo complexo precisa cada
vez mais de novas respostas e de abordagens
variadas. “Nossa educação minerou a mente humana mais ou menos da mesma forma que nossa
indústria minerou a terra”, diz. Buscamos capacidades específicas, que são consideradas valiosas,
e acabamos desperdiçando todo o resto.
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8

9

Generosidade

Corpo

Amanda Palmer (2013)
www.ted.com/talks/amanda_palmer_
the_art_of_asking

Hugh Herr (2014)
www.ted.com/talks/hugh_herr_the_new_bionics_
that_let_us_run_climb_and_dance

do TED, com mais de 21 milhões de exibições. Amy é uma cientista genial de Harvard, de

No início de sua palestra, Amanda sobe

Hugh era um alpinista, até que um acidente lhe

raciocínio rápido, que fala sobre como nossa postura corporal pode mudar nossa perso-

num engradado, segura uma flor e olha

tirou as duas pernas. Hoje ele é engenheiro, biofí-

nalidade. Se uma pessoa tímida passar dois minutos numa postura de poder – por exem-

profundamente para a plateia. Em segui-

sico e continua alpinista – graças a um incrível par

plo, com as mãos na cintura e o peito estufado –, seu corpo produzirá mais testosterona

da explica: “Era isso que eu fazia da vida,

e a pessoa irá efetivamente mudar. Ficará mais confiante e provavelmente terá mais

no início, quando eu era estudante”. Sua

sucesso na vida. A palestra é bem interessante, mas fica irresistível no final, quando Amy

fonte de renda era pedir dinheiro aos

revela que sofreu um acidente de carro na adolescência, que lhe causou dano cerebral.

outros e, em troca, entregar um momento

Na época, o médico lhe disse que seu QI tinha se reduzido e ela jamais poderia fazer

de conexão pessoal. Em seguida ela conta

faculdade. Amy fingiu que era capaz e, ao fingir, tornou-se capaz. Desde então ela tem

como acabou virando cantora, sempre

ensinado seus alunos a fazerem a mesma coisa.

pedindo ajuda ao público – dormindo nos

Postura

Amy Cudy (2012)
www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are
Outra palestra que leva às gargalhadas e às lágrimas – a segunda mais vista da história

“EM APENAS 3 SEGUNDOS E MEIO,
OS CRIMINOSOS DO ATENTADO DE
BOSTON TIRARAM ADRIANNE DA
PISTA DE DANÇA. EM 200 DIAS, NÓS
A COLOCAMOS DE VOLTA”

sofás dos fãs, se apresentando em lugares
cedidos por eles. A história culmina na

AMY CUDDY, PROVA VIVA DE QUE ISSO É VERDADE

chefia o laboratório de biomecatrônica do MIT,
onde algumas das próteses mais fantásticas do
mundo são fabricadas, testadas e adaptadas para
cada necessidade específica. Sua fala é impressionante, com várias histórias de pessoas que tiveram
seus corpos reconstruídos e suas vidas transformadas com alta tecnologia. Para arrematar, ele
chama ao palco a dançarina Adrianne Hasle-Davis,

sua campanha de crowdfunding para fi-

que apenas seis meses antes havia perdido uma

nanciar um novo disco, quando conseguiu

perna no atentado terrorista da Maratona de

juntar US$ 1,2 milhão, dez vezes mais que

Boston. E, na frente de todos, com a prótese

10

sua meta. Com seu visual punk, Amanda
deu uma profunda aula de economia aos
cabeçudos do TED, ao falar do tremendo
poder da generosidade. E do tremendo

Drogas

valor da conexão pessoal, que é o produto que ela vende.

“EM VEZ DE
TENTAR FAZER
AS PESSOAS
PAGAREM PELAS
CANÇÕES, E SE
A PERGUNTA
FOSSE: ‘COMO
DEIXÁ-LAS
PAGAR?’ ”
AMANDA PALMER, MOMENTOS ANTES DE
ENTREGAR AO PÚBLICO UMA FLOR E UM OLHAR

Ethan Nadelmann (2014)
www.ted.com/talks/ethan_nadelmann_why_we_
need_to_end_the_war_on_drugs
RYAN LASH/TED (AMY); RYAN LASH/TED (HUGH); JAMES DUNCAN DAVIDSON/TED (ETHAN)

“MUDAR A POSTURA DO
NOSSO CORPO PODE ALTERAR
SIGNIFICATIVAMENTE A FORMA
COMO NOSSA VIDA
SE DESENROLA”

HUGH HERR, LEVANDO TODO MUNDO ÀS LÁGRIMAS

de próteses. Por conta dessas credenciais, Hugh

O TED tem reputação de ter coragem na escolha
dos palestrantes – vive convidando gente contestadora e combativa. Mas tem um tema que
a conferência sempre evitou, por ser polêmico
demais: drogas e políticas para lidar com elas.
É por isso que a fortíssima palestra de 2014 do
americano Ethan Nadelmann, fundador da Drug
Policy Aliance, foi histórica. Ethan quebrou o
silêncio, expondo a ingenuidade da guerra contra as drogas e mostrando como políticas mais
racionais seriam melhores. Foi uma das palestras mais aplaudidas do TED Global do Rio – e
uma das primeiras do evento a ir ao ar. Agora o

do MIT, Adrianne dançou.

“PROIBIR É
ABDICAR DE
REGULAR,
DEIXANDO QUE
CRIMINOSOS
PREENCHAM
O ESPAÇO E
CONTROLEM
OS MERCADOS”
ETHAN NADELMANN, REVELANDO
UM EQUÍVOCO GLOBAL

TED irá soltando as outras lentamente, ao ritmo
de mais ou menos uma por semana, para que
sempre haja novidades no ted.com.

Assista no tablet à palestra
do jornalista Bruno Torturra
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BEL PESCE PERGUNTA:

COMO
VOCÊ
ESCOLHE
OS TEMAS
QUE
TRABALHA?
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CARLOS NADER RESPONDE:
Trabalho de duas maneiras. Uma delas é por encomenda. Aí, o tema e
o formato são dados. Quando não há encomenda, é mais complexo. A
escolha não se dá por um processo inteiramente racional. É um negócio
orgânico. Nunca sei direito se escolho o tema ou se o tema me escolhe.
Funciona mais ou menos como uma atração. É como a Alice, que segue
um coelho, atraída aleatoriamente, entra num buraco e sai num país de
maravilhas. Depois, volta para contar. O processo está sempre ligado
a uma experiência de vida, não só de vídeo. E o formato, a linguagem,
sempre decorre dessa experiência. A linguagem, no meu caso, nunca é
dada a priori, ela é fruto de uma interação minha com o objeto do filme.
É uma consequência da experiência.
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POR Augusto Olivani FOTOS Bob Wolfenson

HOMEM
Carlos Nader é um dos principais documentaristas
e diretores audiovisuais do Brasil. Mas não é
simples assim. Responsável pelo premiado filme
Homem comum, ele transita por realidade e ficção
pautado por questões existenciais e poesia

(IN)
COMUM
O DIRETOR CARLOS NADER POSA EM
FRENTE À PROJEÇÃO DO CURTA A TELA

PERSONNALITÉ

CARLOS NADER

O

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

primeiro traço que se nota de Carlos Nader são os olhos,
maximizados pelas lentes dos óculos para hipermetropia.
“Acho que sou de óculos”, diz. Durante a conversa em sua produtora Já Filmes, esses olhos se movimentam a todo instante,
como se buscassem em todo o canto memórias, cenas e passagens para contar sua história – uma inquietação que ajuda
a explicar a trajetória do diretor audiovisual, conhecido por
seus documentários, mas com uma obra diversa que, além do
cinema, inclui trabalhos para televisão, museu e revista. A fascinação por sujeitos e objetos que lhe sirvam de tema, contudo,
não ganharia tanto significado se não estivesse acompanhada
da poesia de que Nader tanto fala. “A poesia não é uma forma
de arte. Da poesia vem trabalho, futebol... A poesia é a vida.”
Ele diz que faz filmes para viver experiências, por isso
caiu nesse mundo. Homem comum, seu filme mais recente,
vencedor do festival É Tudo Verdade deste ano, amarra uma
história de quase 20 anos com o caminhoneiro Nilson de Paula
(leia box na pág. 80). Nader também lançou este ano Eduardo
Coutinho, 7 de outubro, uma entrevista com o documentarista,
assassinado pelo próprio filho em fevereiro de 2014, exibido há
pouco no circuito de festivais de cinema brasileiros (Brasília e
Rio), em que fala sobre os propósitos de fazerem o que fazem
– ouvirem pessoas em busca de algo arrebatador. Agora ele
finaliza Leonilson: truth, fiction, que reedita o depoimento/testamento em vídeo que o artista plástico brasileiro gravou nos
anos que antecederam sua morte, parte de um projeto apoiado
pelo Itaú Cultural.
De maneiras diferentes, Nader era amigo de todos esses
personagens (assim como era do poeta e produtor cultural
Waly Salomão, figura central de outro de seus documentários,
Pan-cinema permanente), o que o levou a perceber que, além
das tais experiências vividas ao longo de 15, 20 anos de convivência, eles também lhe deram um tema. “Eu estava fazendo
filmes sobre amigos que morrem. É muito rico, diverso e, por
isso mesmo, muito desgastante para mim, esse cinema como
redenção, ressurreição. O Waly tem uma frase linda sobre isso:
‘O corpo vira cinza para que o fogo habite as páginas do livro’.
Mas esse é um ciclo que eu quero encerrar”, diz o diretor.

presas da família, mas aquilo não era sua praia. Depois de três
anos de curso, largou e transferiu-se para a Escola de Comunicações e Artes da USP. Outro curso que não completou. No fim
de 1985, fez a mochila e passou um ano e meio dando a volta ao
mundo. “Comecei pela Califórnia e fui para Havaí, Taiti, Austrália, Índia e Europa. Nos lugares em que passei mais tempo,
trabalhei de pedreiro, telefonista, garçom, o que dava.”
Na França, Nader conheceu Jean-François Bizot, milionário herdeiro da gigante química Rhodia com inclinação à contracultura, um visionário responsável por um grupo de mídia
associado a revistas de cultura e comportamento, entre elas
a inglesa The Face e a francesa Actuel. Aos poucos, foi se embrenhando naquele universo e passou a frequentar a sede do
grupo, um castelo nos arredores de Paris que reunia “hippies
loucos” profundamente influenciados por 1968. Depois de um
tempo de convivência, ficou combinado: Carlos voltaria para o
Brasil para abrir uma revista, a Caos. Tinha 22 anos. Para quem
tinha saído do país sem um rumo certo, ele voltava com a certeza de que seria editor.
A Caos foi publicada de 1987 a 1989 e, além de ser pioneira
na abordagem de temas como ativismo digital, ajudou Nader
a encontrar uma turma com ideais semelhantes em São Paulo.
Conheceu Jan Fjeld e Eduardo Brandão (hoje sócios na Galeria Vermelho), Leonilson (através de Ronaldo Miranda, então
assistente do artista) e André Vaisman, amigos que ficaram
para a vida. Aos poucos, a revista foi atraindo colaboradores
como Regina Casé, Zeca Camargo, o escritor Bernardo Carvalho, o jornalista Fernando Barros e Silva (diretor de redação

da piauí) e o antropólogo Hermano Vianna, que diz: “Foi uma
sorte o Carlinhos ter inventado a revista Caos. Sorte para o
Brasil, que ganhou uma das melhores revistas já publicadas
por aqui, cuidando de divulgar muitas tendências que se tornam cada vez mais centrais para a cultura contemporânea. Lá
escrevi até sobre realidade virtual”. Entretanto, conforme a
revista crescia, Nader se via cada vez menos ligado à atividade
cultural e mais metido com a burocracia. A sina de cuidar dos
negócios voltou a incomodá-lo, mas nem teve tempo de sofrer:
veio o Plano Collor e a revista teve que ser fechada.
Sua rota de vida, porém, logo seria corrigida, colocando-o na trilha audiovisual. Apesar da intimidade com as letras, a
facilidade com as imagens fez com que encontrasse sua vocação. “Pouco depois, na casa do Rafic Farah [designer gráfico],
eu conheci o Henrique Goldman, um diretor de cinema que
estava para começar um projeto de documentário sobre judeus caboclos da Amazônia e me chamou para trabalhar como
produtor. Topei.” Em paralelo, Goldman e Nader iam produzindo reportagens para programas como o Doris para maiores,
da Globo, cuja redação era o Casseta & Planeta. “Numa delas
a gente tentava vender camisas da seleção brasileira para os
chineses”, conta. Nesse período, ele se aproximou da turma do
Rio que conheceu nos tempos de Caos, colaborando também
para o Programa legal, dirigido por Guel Arraes e apresentado
por Regina Casé e Luís Fernando Guimarães, que misturava
esquetes e reportagens, ficção e realidade, uma fronteira pela
qual Nader tomou gosto por transitar. Depois de dois anos no
audiovisual, o primeiro filme autoral surgiu naturalmente.

“A POESIA NÃO
É UMA FORMA
DE ARTE. DA POESIA
VEM TRABALHO,
FUTEBOL...
A POESIA É A VIDA”

DESTINOS CRUZADOS

Fazer filmes foi um acidente feliz na trajetória de Carlos Nader. Paulistano, 50 anos, casado com Flávia e pai do Teo, 13, e
da Stella, 10, ele é o primogênito entre os seis irmãos de uma
família ligada às indústrias têxtil e química. Mesmo sem vocação para herdeiro dos negócios, tentou: fez administração na
Fundação Getulio Vargas e chegou a trabalhar em uma das em-
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ACIMA, NADER COM O POETA WALY SALOMÃO, FIGURA CENTRAL DO
DOCUMENTÁRIO PAN-CINEMA PERMANENTE; AO LADO, A CAPA DO
PERIÓDICO CAOS, QUE CRIOU E DO QUAL FOI EDITOR ENTRE 1987 E 1989

“ACHO A VIDA MUITO
ESTRANHA. ESSE
ESTRANHAMENTO ESTÁ
NO MEU TRABALHO”

_

“O filme é uma viagem”, diz
Nader sobre Homem comum
Homem comum, o mais recente documentário de longa metragem
Os dois filmes têm a mesma história: uma família com uma

de Carlos Nader, começou a ser concebido em 1995, na produção do

Em 2013, quando Homem comum já tinha uma primeira versão

projeto Deus Está no Interior. Nele, diretor e equipe davam expedien-

finalizada, após dois anos de montagem, Nader teve uma surpresa.

mulher grávida e a influência que um homem louco – que proclama

te em um posto de gasolina procurando caminhoneiros com boas

“Quando o filme já estava pronto, fui descobrir que ele não tinha

que a morte está próxima – tem na vida deles. No fim, as imagens

histórias. Se a viagem parecesse interessante – “estou levando porcos

acabado. Nilson estava doente e morreu. Daí que entendi que estava

se interligam, com cenas que, sem qualquer linearidade, se cruzam

do Rio Grande do Sul para São Paulo” –, Nader pedia carona e, na

fazendo filmes sobre amigos que morrem”, conta. A primeira versão

conforme Nader vai comparando a vida dos personagens de cada

boleia, ia perguntando sobre banalidades do cotidiano até lançar ao

foi abandonada e o diretor fez uma nova montagem – versão que ga-

um deles, apontando como os homens são os mesmos e o que os

motorista: “Você não acha o mundo estranho? O que estamos fazen-

nhou o prêmio de melhor filme no festival É Tudo Verdade de 2014.

diferencia é a forma como eles recontam suas vidas.

do aqui?”. “Não rolou”, confessa o diretor. “Só um deles se interessou
Nilson de Paula é o protagonista de Homem comum, mas esse
primeiro encontro já havia rendido o documentário O fim da viagem

No filme, as cenas da vida de Nilson são alternadas com cenas

“O filme é uma viagem”, admite Nader. “Teve gente que saiu

programa Brasil legal e não estava muito seguro em relação à minha

de dois outros filmes: A palavra, de Carl Dreyer, e Life, The Dream,

do cinema chapada e veio comentar comigo como tinha sido uma

carreira. Aquilo foi um incentivo pra eu continuar.”

do próprio Nader, filmado no interior da Inglaterra (um grande

revelação, e teve gente que entende muito de cinema, que eu res-

parêntese: Nader usaria só um trecho de A palavra, mas, no fim,

peito, que não entendeu nada de Homem comum.”

Ao longo dos anos, Nader foi seguindo Nilson. Entre 1995 e 1999,

(1996). Nader conta que o diretor Eduardo Coutinho viu esse filme e

o diretor conheceu sua esposa e sua filha e se aproximou da família

mandou seu então assistente Sérgio Goldberg (autor do remake da

ao mesmo tempo em que acompanhava a rotina de serviços do cami-

novela O rebu, da Globo), transmitir um recado a ele. “Eu morava no

nhoneiro, especialmente o transporte de porcos. Depois, foi retornan-

Rio, o Sérgio apareceu tarde da noite só para dizer que o Coutinho

do com a câmera para testemunhar transformações importantes na

tinha achado que o filme era algo muito especial e que não era para

vida do personagem, como a morte de um ente e o crescimento da

eu parar. O filme não foi bem recebido, na época eu tinha saído do

filha de Nilson. Voltou a se integrar àquela família entre 2010 e 2012.
NO ALTO E AO LADO, AS FOTOS MAIORES SÃO CENAS DE HOMEM COMUM
RODADAS NA INGLATERRA. ACIMA, NADER COM O AMIGO HENRIQUE
GOLDMAN. NA PÁGINA AO LADO, NA FOTO MENOR, O CAMINHONEIRO NILSON

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO

pela gente, e vice-versa. O Nilson.”

acabou usando quase 30 minutos, para os quais não conseguia

Voltando à pergunta que o diretor fazia aos caminhoneiros em

autorização dos detentores dos direitos; decidiu ir para a Inglaterra

1995, será que Nader acha a vida estranha? “Acho muito estranha”,

refilmar A palavra para que Homem comum não perdesse o sentido;

responde. “Esse estranhamento também está no meu trabalho. Não

ao retornar ao Brasil, descobre que a produtora original do filme

é algo místico, é uma das questões mais básicas sobre o ser. Mas,

dinamarquês lhe havia dado a autorização; e no fim, para não per-

pra mim, os filmes não servem para responder questões, só que

der a viagem, decidiu usar cenas dos dois).

muitas delas, depois do processo, deixam de me incomodar.”

PERSONNALITÉ

_
Amizade rende a
poesia “O enigma
de Hempel”
Além do constante movimento de trazer poesia para sua vida, Carlos Nader
mantém relações de amizade com
poetas. Foi assim com o baiano Waly
Salomão e assim é com o carioca Antônio Cícero, que, em 1996, dedicou a
ele o poema “O enigma de Hempel”,
do livro Guardar. “Carlos Nader é, de
fato, há muitos anos, um dos maiores
amigos que já tive. Tive a honra de
participar de alguns filmes dele, como
Trovoada, de 1995, e Carlos Nader, de
1999, além do longa-metragem sobre
Waly Salomão, Pan-cinema permanente. Sempre que vou a São Paulo
ou ele vem ao Rio, nos encontramos.
E nos falamos muito por telefone. Ele
é uma pessoa extremamente inteligente, sensível e culta.”

O ENIGMA DE HEMPEL
Todo o corvo é preto
e cada corvo preto
confirma o negrume dos corvos.
Se todo o corvo é preto então
todo não-preto é não-corvo
e se todo não-preto é não-corvo
então todo corvo é preto.
Todo corvo é preto
Todo não-preto é não-corvo
e cada não-preto não-corvo
— cada folha verde
cada onda azul
cada gota de sangue —
prova o negrume dos corvos.

CARLOS NADER

_
Um livro por fase

À época da Eco-92, ele fechou contrato para produzir uma
série de reportagens sobre o Rio para a televisão francesa.
Como se tratava da maior concentração de chefes de Estado,
uma das pautas que sugeriu foi a do Beijoqueiro – figura especializada em roubar beijos de personalidades. “Quando conheci
o Beijoqueiro, pensei em largar a encomenda e fazer só aquele
registro”, diz Nader. “Foi uma atração. Algo que não se explica.
E é por isso que você vai e faz o filme, para descobrir por que
aquilo o atraiu. É um coelho da Alice, uma promessa de transformação de que você vai atrás.” Nader entregou a série para os
franceses e concluiu seu primeiro filme, Beijoqueiro (1992).
Então, o diretor encontrou uma carreira autoral. Os primeiros filmes, por vezes classificados de videoarte, renderam
prêmios, e ele enveredou por documentários que brincam com
a ideia de “ficção da realidade” (Trovoada, de 1995, e Carlos
Nader, de 1998). Henrique Goldman, parceiro de trabalho no
começo dos anos 90, fala sobre o amigo: “Muito difícil definir
o Carlinhos porque ele é muito complexo, contraditório e intenso. Para ele, nada pode ser simplesmente o que é sem ser,
ao mesmo tempo, seu exato oposto. Há muito mistério em sua
transparência e muita transparência em seus mistérios”.
Ainda que sua obra autoral seja mais reflexiva, não é curta:
na retrospectiva da Cinemateca de São Paulo, há 4 anos, ele
contou mais de 500 filmes no currículo. Sua produção excede
o cinema e é bastante requisitada por instituições audiovisuais,
no Brasil e no exterior. “Foi uma revelação pra mim quando
sentei numa ilha de edição pela primeira vez e vi que tinha
facilidade para unir cenas. Hoje é possível trabalhar remotamente, o que permite tocar vários projetos ao mesmo tempo.”
Mesmo que abrace diversos trabalhos ao mesmo tempo,
Nader prefere dizer não a um projeto se não puder se comprometer de forma adequada. A casa onde a Já Filmes está
instalada, próxima ao Shopping Iguatemi, é chamada de
“barraco” por ele. “Não tenho uma fachada aqui para receber
clientes. Poderia ter uma produtora maior, pegar uma centena de projetos, mas tudo o que faço é guiado pela vocação,
pela vontade, pelo desejo, pelo prazer, não pela obrigação.”
A entrega está presente nos filmes, que para o diretor são
como filhos. “Eu cometo muito esse ato falho de chamar filme de filho. Eles têm autonomia, são coisas que você coloca
no mundo e ganham vida própria.” Enquanto Carlos Nader
continuar projetando filhos no mundo, seus espectadores
continuarão sendo provocados a refletir sobre a existência.
Diz Hermano Vianna: “Em cada imagem de seus filmes ou
instalações, há uma combinação extremamente original de
rigor estético, estranhamento, epifania e carinho.”
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Carlos Nader é um cineasta mais letrado do que cinéfilo. Na
conversa, ele citou o escritor Marcel Proust de cabeça no
original em francês para falar sobre estilo, uma passagem
sobre “raios especiais emanados de artistas originais”, entre
tantos autores (Joseph Mitchell, Paul Virilio e Montaigne).
Alguns livros foram mais marcantes em certos momentos.

INFÂNCIA
Capitães de Areia – Jorge Amado
“É um livro sobre meninos. Nunca
mais reli, mas fiquei chapado quando
li a primeira vez. ”
ADOLESCÊNCIA
Em busca do tempo perdido – Marcel Proust
“Li inteiro umas quatro vezes. Sou obcecado
por Proust. Quando minha filha era pequena,
costumava ler partes do último livro [Tempo
redescoberto] na hora de ela dormir, só pela
música das palavras.”
FACULDADE
Virando a própria mesa – Ricardo Semler
“Uma passagem engraçada. Foi com ele que
tive certeza de que não tinha o menor interesse
naquilo. Ele mudou minha vida porque eu não
conseguia chegar na página 20!”
JOVEM ADULTO
Um, nenhum, cem mil – Luigi Pirandello
“Li nos anos 90 por causa do Henrique
[Goldman]. Me pegou por mostrar que somos
construídos de discursos que temos sobre
nós e que os outros têm sobre a gente. Ali eu
encontrei minha visão de mundo em um livro.”
RECENTE
O idiota – Fiodor Dostoievski
“Encontrei uma declaração do Proust dizendo
que era um romance magnífico. O personagem
é o mesmo do filme A palavra, que eu uso
trechos no Homem comum. É Jesus, um
personagem cristão que é um doente mental.”

Baixe a Revista Personnalité no tablet
e assista à entrevista com Carlos Nader
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POR Daniel Benevides ILUSTRAÇÃO Catarina Sobral, de Portugal

EM VOZ ALTA
Ler para uma criança é uma prova de amor e transforma a
relação entre pais e filhos. “Na infância, o que os livros contavam
era verdade no momento da leitura, tão tangível quanto o
material de que o livro era feito”, escreve Alberto Manguel

“L

er significa aproximar-se de algo
que acaba de ganhar existência.”
Se a frase de Italo Calvino vale para os
adultos, para as crianças é ainda mais
verdadeira. Tente se colocar na cabeça de
uma menina ou menino de menos de 10
anos. Em primeiro lugar, você terá de limpar, provisoriamente, o porão da memória, e especialmente se desfazer das caixas
contendo ideias prontas; em seguida, terá
de resgatar a capacidade de se entusiasmar, de levar sustos, de ficar maravilhado,
de aprender coisas novas, de imaginar
outros mundos. Fácil? Nem um pouco.
E, no entanto, uma das coisas mais
importantes que os pais devem fazer ao
ler para os filhos é saber “ler” os filhos,
conhecê-los a fundo, entender seus pesadelos e adivinhar seus sonhos. Esse
é o primeiro dos conselhos que dá a
educadora colombiana Yolanda Reyes,
em texto publicado na revista eletrônica Emília, especializada em literatura
infantojuvenil: “Por conhecer os medos
e as características de cada um de seus
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filhos (...) os pais são os mais capazes de
revelar os mistérios das palavras. Esses
mistérios que constituem a essência do
prazer da leitura”.
Para Dolores Prades, fundadora da
Emília e consultora editorial, “ler em voz
alta para as crianças é uma das maiores
provas de amor que se pode dar a elas”.
Essa viagem feita a dois (ou três, ou quatro...) “é um momento único de paz, de
acolhimento e carinho”. A importância
desse momento, salienta Prades, não pode
ser minimizada: “Além de fortalecer os
laços afetivos com os pais, é fundamental
para estimular a reflexão, a criatividade, a
imaginação, mas também a concentração
e a capacidade de estabelecer um diálogo
e formar opiniões, todos pré-requisitos
essenciais para se colocar no mundo”.
Essa importância está se tornando
“oficial”, inclusive para os menores
de 3 anos. Numa resolução recente, a
Academia Americana de Pediatria, dos
EUA, passou a recomendar a leitura
para os filhos nessa faixa etária, pois

“LER PARA
OS FILHOS É
UM MOMENTO
DE PAZ, DE
ACOLHIMENTO
E CARINHO”

considera-se que os 36 primeiros meses
de vida são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades como falar,
aprender e pensar. O diretor adjunto do
Departamento de Linguística da Universidade Paris 7, Evélio Cabrejo Parra, vai
mais longe e sustenta que a leitura para os
filhos é importante antes mesmo do nascimento. Lembra que, no terceiro mês, os
bebês já são excelentes escutadores, e que
a musicalidade e os ritmos da fala da mãe,
lendo poemas, romances ou até a lista telefônica, são fonte de alimento simbólico,
necessário para a construção psicológica
das crianças. Daí a importância, acrescenta Prades, das tradicionais canções de
ninar, trava-línguas, teatrinhos e outras
formas lúdicas de narração, presentes em
todas as sociedades do mundo.
REALIDADE DA FANTASIA

A contação de causos, aliás, tão antiga
quanto Homero, é fonte infinita de histórias para jovens de todas as idades. Um
ótimo exemplo é As aventuras do Barão de
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Munchausen, tido como o maior mentiroso do mundo. Ele existiu de fato, mas suas
viagens numa bala de canhão, ou sua escapada de um pântano movediço puxando
os próprios cabelos são fruto da mais fértil
imaginação. O bibliotecário Rudolf Erich
Raspe anotou as alucinantes bravatas do
Barão e as transformou no famoso livro,
que agora chega numa nova edição pela
Cosac Naify, com as belíssimas ilustrações
de Rafael Coutinho (leia na próxima página box com sugestões de leitura).
Uma boa mentira, que seja inofensiva,
é quase sinônimo de ficção. Especialmente se estamos dispostos a acreditar
nela. No seu magnífico Uma história da
leitura (Companhia das Letras), Alberto
Manguel diz que “na infância e em boa
parte da adolescência, o que os livros me
contavam, por mais fantástico que fosse,
era verdade no momento da leitura, e tão
tangível quanto o material de que o próprio livro era feito”.
A capacidade de escuta é outra das
qualidades essenciais que a leitura com-

PERSONNALITÉ

partilhada traz às crianças. Não apenas
porque é um exercício de concentração,
explica Prades, “mas por trazer um olhar
para realidades diferentes, fazer com
que elas se coloquem no lugar do outro,
com que vivam outras experiências e respeitem pontos de vistas diferentes”. Ou,
como escreve Manguel em outro trecho
de seu livro: “Lemos para compreender.
Ou para começar a compreender”.
A psicanalista de crianças e adolescentes Cristine Lacet, por sua vez, ressalta como “as histórias infantis trazem
temáticas que permitem às crianças a
elaboração de angústias ao lado das figuras de referência, que são os pais”. Para
ela, a leitura compartilhada tem também
o papel, hoje, de quebrar a hegemonia
frenética das imagens digitais, espalhadas

_
Alguns livros para ler com as crianças
1

1. SEM TÍTULO

herói solto no espaço da página, que in-

Hervé Tullet (Companhia das Letrinhas).

veste contra os perigos de olhos fechados,

Num jogo divertido de metalinguagem,

seguro de sua bravura.

em videogames, programas de TV, aplicativos e no universo da internet. Ao ouvir
uma história, a criança cria suas próprias
imagens, dá forma própria aos personagens e cenários, e, assim, vai constituindo
seu mundo subjetivo e repertório afetivo.
Com os livros sem palavras (ou com
poucas palavras) acontece o inverso,
mas o efeito é o mesmo. Muda a postura,
como lembra Prades, pois cria-se um
triângulo de leitura entre quem “lê”,
quem “escuta” e o próprio livro. Com
auxílio dos pais, a criança é estimulada
a criar sua própria narrativa a partir das
ilustrações, “ficando com todo o campo
aberto para a imaginação”.
E não há nada mais divertido e recompensador. Toda vez que sento em um
sofá com minhas gêmeas, Dora e Helena,
uma de cada lado, e um livro grande, todo
colorido no meu colo, é uma revelação
– tanto para elas, que hoje têm pouco menos de 2 anos, quanto para mim. O simples virar de páginas, que as duas fazem
questão de executar (com muita rapidez,
diga-se), já é uma aventura. O que está do
outro lado? Ao ver o rosto delas se ilumi-

nando de excitação e curiosidade penso
nas milhões de sinapses que estão se
cruzando em suas cabeças. E é um tal de
apontar para tudo e gritar os nomes dos
bichos e das coisas e fechar o livro e abrir
de novo, ou abrir os outros que eu deixo
estrategicamente ao lado... É evidente
como ficam felizes com a descoberta
desses novos poderes, em que um simples
gesto com a mão transporta nós três para
um outro planeta. Com minha filha mais
velha, Maria, que tem 19, foi a mesma
coisa, dos primeiros álbuns ilustrados a
Harry Potter.
É um pouco o que escreveu o escritor
francês Daniel Pennac, em seu livro Como
um romance (Rocco, esgotado), um delicioso manifesto pelo prazer da leitura (em
oposição à leitura como dever escolar), ao
falar da experiência com o próprio filho:
“O prazer dele nos inspirava. A felicidade
dele nos dava fôlego. Para ele, multiplicávamos os personagens, encadeávamos os
episódios, refinávamos as armadilhas […]
Assim, ele descobriu a virtude paradoxal
da leitura, que é nos abstrair do mundo
para lhe emprestar um sentido”.

este livro mostra os “bastidores” da construção da narrativa. Quem lê é convocado

4. O NASCIMENTO DE CELESTINE

para a discussão sobre como continuar

Gabrielle Vincent (Editora 34).

a história e como terminar o desenvolvi-

Um urso grande e afetuoso encontra uma

mento dos personagens.

ratinha numa lata de lixo e a adota. Impossível não se encantar com a ternura entre

2. VOZES NO PARQUE
2

Vencedor do principal prêmio de litera-

3

5

os dois e com a delicadeza das imagens.

Anthony Browne (Pequena Zahar).

4

5. AS AVENTURAS DO

tura infantil no mundo, o Hans Christian

BARÃO DE MUNCHAUSEN

Andersen. Browne apresenta quatro

Rudolf Erich Raspe (Cosac Naify).

personagens numa mesma situação: um

Tido como o maior mentiroso do mundo, o

passeio no parque. Cada um vê coisas

Barão existiu de fato, mas suas viagens numa

que os outros não veem: a Mary Poppins

bala de canhão ou sua escapada de um pân-

voando, um elefante escondido nas ár-

tano movediço puxando os próprios cabelos

vores, uma baleia esguichando água...

são fruto de fértil imaginação. O bibliotecário
Rudolf Erich Raspe anotou suas alucinantes

3. BÁRBARO

bravatas e as transformou no famoso livro,

Renato Moriconi (Cia das Letrinhas).

que agora chega numa nova edição pela Co-

Livro vencedor do Jabuti 2014, traz um

sac Naify, com ilustrações de Rafael Coutinho.
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O Itaú acredita que ler para as crianças é um gesto muito importante, que contribui para o seu desenvolvimento integral. Por
isso, já ofereceu, por meio do Programa Itaú Criança, mais de 40 milhões de livros infantis. Saiba mais em: itau.com.br/crianca
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A empresária Daniela Toledo
Laloum trabalha com flores
há 20 anos. Com a marca
Fulô, se especializou em
arranjos sob encomenda para
festas e casamentos. “Amo
este neon, que fica num canto
da sala. Quando chego em
casa, ligo na hora e quase
consigo sentir um perfume.”

DANIELA COMPROU ESTE NEON HÁ CERCA DE QUATRO ANOS, NO
CENTRO DE SÃO PAULO. “SEMPRE TIVE PAIXÃO PELAS FLORICULTURAS
ANTIGAS DE HIGIENÓPOLIS, COM NEON NAS VITRINES. COMO NÃO
TENHO UMA LOJA, COLOQUEI NA SALA DE CASA”
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