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Primeiras palavras 

Finalmente a primeira edição da revista do Centro Cultural Brasil-         

Argentina  já está on-line e estamos muito felizes de poder chegar até vocês através 

dela. Professores e colaboradores do CCBA sugeriram vários nomes e a decisão só 

saiu depois de uma votação democrática e de participação muito entusiástica de 

todos. Queríamos que o nome tivesse mais do que um simples significado, que  

pudesse expressar algo da cultura brasileira e, se possível, da sua história. Pensamos 

em muitas expressões idiomáticas e palavras que nos pareciam interessantes, mas a 

que finalmente ganhou foi IANDÊ. Como imaginamos, todos estarão se             

perguntando “o que significa IANDÊ?”, não é verdade? Então, é hora de          

compartilhar algumas curiosidades sobre o nome da nossa revista.  Esperamos que 

juntos possamos ir resignificando IANDÊ. Nós e iandê. 

Comunicar-se no Brasil colonial não era tarefa fácil. As várias tribos      

indígenas utilizavam línguas e dialetos diferentes e o português, obviamente, era um 

total enigma para os locais. A miscigenação e a missão de catequização que obrigou 

os jesuítas ao estudo sistemático da língua falada na nova terra foram fundamentais 

para a criação da Língua Geral, uma mistura de tupi-guarani e português que foi 

utilizada até quase a  metade do século XIX. Somente em 1759, o português fixou-

se definitivamente como idioma oficial do Brasil. Nossa língua herdou do tupi-

guarani palavras ligadas à flora e à fauna (abacaxi, caju, mandioca, tatu, piranha), 

bem como nomes próprios e geográficos.                                                                                                                                                  

Entre tantas particularidades, o Tupi apresenta algumas curiosidades    

quanto ao tratamento. O falante de tupi tem ao seu alcance uma variedade de     

formas para referir-se aos seus interlocutores, existem formas inclusivas (o ouvinte 

está incluído) e formas exclusivas (o ouvinte está excluído ) que podem cumprir 

funções variadas dentro da oração. Se dissermos, em tupi, para um grupo de índios 

“nós somos portugueses” ou  “nós viemos de Portugal”,  devemos usar o “nós”      

exclusivo (ORÉ), pois os índios não se incluem nesse “nós”. Se dissermos, porém, 

“nós somos seres humanos”, incluem-se aí, aqueles com quem falamos. Usa-se,  

então, a forma inclusiva (ÎANDÉ, com acento agudo), que inclui a 1
a
 e a 2

a
 pessoas. 

Nos dias de hoje, no entanto, Iandê passou a referir-se à segunda pessoa do        

discurso, ou seja: você. 

Aqui está o motivo que nos levou a escolher IANDÊ, uma palavra que 

inclui cada um dos nossos alunos, pessoal de apoio e professores e nos vincula com 

as raízes brasileiras e a língua portuguesa. Esperamos que a REVISTA IANDÊ, a 

partir de agora, seja mais uma ferramenta da comunidade do CCBA, esse grupo 

empenhado em falar, estudar e pensar a língua e a cultura do Brasil.  

No nosso primeiro número, temos muitas coisas reservadas para vocês: 

tivemos o prazer de publicar uma entrevista com o Embaixador Everton Vargas, em 

que nos falou um pouco da Rede Brasil Cultural e do CCBA. Não deixem também 

de ler os belos textos das professoras Walcyeliza, Nicole e Silvia, um pouco da    

história do cinema brasileiro, pela professora Cecilia (que terá uma coluna fixa   

sobre o assunto nas próximos números da revista), algumas curiosidades sobre a     

língua, um resumo de todas as atividades do CCBA, os textos escolhidos dos nossos 

alunos e muito mais.  Muito importante: participem da Primeiro Concurso de        

Fotografia da Revista IANDÊ, estamos esperando vocês... 

Já estamos ansiosos para saber a sua opinião. Curtam. 

Ficha técnica  

Esta Revista é uma produção coletiva 

das Coordenadoras, Reitora, Professoras 

e Pessoal de Apoio do CCBA. 

 “Quem atormentou os colegas 

pedindo texto e lutou com o  

formato?”  Sandra 

 “Quem procurou informação, 

fotos e fez a revisão dos textos?” 

Cecília, Neucilene, Nicole e Sílvia 

 “Quem escreveu os textos?”   

Cecilia, Gértea, Néia, Nicole,   

Sandra, Sílvia e Walcyeliza 

 “Quem tirou as fotos?”           

Neucilene, Nicole e Sandra 

 “Quem deu apoio moral          

irrestrito?” Todas as outras     

professoras: Celeste, Ivone,    

Jamile, Lúcia, Maria Hélia, Maria 

de Lourdes, Schana e Vanessa 



“A diplomacia cultural é um instrumento de diálogo por excelência”  
Entrevista com o Embaixador do Brasil na Argentina, Everton Vargas  

 A Revista IANDÊ entrevistou o Embaixador 

do  Brasil na Argentina, Everton Vargas, para saber 

um  pouco mais sobre a Rede Brasil Cultural (RBC), 

do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, e o 

Centro Cultural Brasil-Argentina (CCBA). 

               O Embaixador Everton Vargas é natural de 

Santo Ângelo – RS, tendo ingressado no Instituto 

Rio Branco em 1976. Diplomata de carreira, serviu 

na Embaixada do Brasil em Bonn, na Missão      

Brasileira junto às Nações Unidas e na Embaixada 

do Brasil em Tóquio. Doutor em Sociologia pela               

Universidade de Brasília (UnB), o Embaixador 

Everton Vargas esteve a cargo, desde 2009, da     

representação diplomática brasileira na Alemanha e, 

em 2013, foi indicado para assumir a Embaixada do 

Brasil em Buenos Aires. 

Revista Iandê: O Senhor poderia fazer um breve 
panorama sobre o quê é a Rede Brasil Cultural e o 
sistema de difusão da cultura brasileira promovido 
pelo MRE? 

 

A Rede Brasil Cultural, criada pelo Itamaraty em 

2012, é o mais importante meio para a  promoção 

da língua portuguesa e da cultura brasileira no  

exterior, atuando em 45 países, em 5 continentes. 

A RBC é formada por 24 Centros Culturais, 40 

Leitorados e 5 Núcleos de Estudo. 

Os Centros Culturais Brasileiros (CCBs) são     

extensões das Embaixadas brasileiras no exterior, 

como no caso do nosso Centro Cultural Brasil-

Argentina (CCBA). Além das aulas de português, 

em sua vertente brasileira, são oferecidas diversas 

atividades culturais como dança, música, culinária,      

fotografia e artes plásticas. Por sua vez, os          

Leitorados Brasileiros são constituídos por        

professores universitários que atuam em           

instituições estrangeiras de ensino superior, onde 

promovem a língua e a cultura brasileiras. Na   

Argentina, temos Leitorados na Universidade de 

Buenos Aires (UBA), na Universidade Nacional 

de Córdoba e na Universidade Nacional de Cuyo, 

em Mendoza. E contamos, ainda, com os Núcleos 

de Estudos Brasileiros (NEBs), que funcionam 

Entrevista 

Embaixador Everton Vargas 

http://redebrasilcultural.itamaraty.gov.br/menu-a-rede/menu-centros-culturais
http://redebrasilcultural.itamaraty.gov.br/menu-a-rede/menu-leitorados


dentro das Embaixadas e Consulados. Desde sua     

criação, a Rede vem apoiando atividades voltadas 

à comunidade brasileira no exterior. 

 

Revista Iandê: Basicamente, como o Centro   

Cultural Brasil-Argentina tem promovido suas 

ações quanto à divulgação cultural na Argentina, 

acordos e intercâmbios institucionais? 

O Centro Cultural Brasil-Argentina (CCBA)   

passou a funcionar, de forma plena, em agosto de 

2013, ao se instalar na Avenida Belgrano 552, em 

Buenos Aires. Neste primeiro ano de atividades, 

o objetivo foi consolidá-lo como referência no 

ensino de português. 

Ali são também ministradas aulas para diferentes        

instituições governamentais argentinas, como o 

“Instituto del Servicio Exterior de la Nación - 

ISEN”, que forma os diplomatas argentinos; o 

Instituto de Capacitação Parlamentar (ICAP), do 

Congresso da Nação; e o Ministério da Defesa. 

Além disso, são oferecidas aulas de português 

para empresas. Trata-se de uma alavanca a mais 

no relacionamento comercial crescente entre em-

presas brasileiras e argentinas. 

 

Revista Iandê: Sabemos que, neste ano, o CCBA      

desenvolveu muitos projetos culturais/educativos 

de  cidadãos não só brasileiros como também 

argentinos. Quais são os critérios para que um 

projeto cultural  externo seja implementado no 

CCBA? 

O primeiro critério é o de que o projeto seja de 

qualidade e que procure promover o diálogo  

entre as culturas brasileira e argentina. 

O CCBA abre uma convocatória pública para 

apresentação de projetos culturais, normalmente 

em novembro de cada ano, que depois são     

submetidos às autoridades da área cultural do 

Ministério das Relações Exteriores no Brasil. 

Qualquer pessoa, coletivo artístico ou instituição 

pode fazê-lo. A apresentação não é garantia de 

aprovação, sendo necessário que isso fique claro, 

mas constitui pré-requisito para a análise das   

propostas. 

 

Revista Iandê: Em sua opinião, qual o papel da         

diplomacia cultural como instrumento de promoção 

dos programas de divulgação da cultura brasileira e 

nos  acordos de cooperação intelectual entre a    

Argentina e o Brasil? 

 A diplomacia cultural é um instrumento de      

diálogo por excelência. Ela tem uma forma toda 

especial de  levar ao conhecimento do outro, de 

suas manifestações culturais e artísticas, que vão por 

si só abrindo caminhos para a compreensão, o    

entendimento e o respeito mútuos, que formam a 

base para qualquer iniciativa  diplomática. 

 No caso da cooperação entre o Brasil e a        

Argentina, há uma relação tão estreita que ela     

alcança diversos níveis acadêmicos: além do      

mencionado Programa de Leitorado, temos acordos 

de cooperação e intercâmbio  entre universidades    

brasileiras e argentinas, seja para o treinamento de 

professores, seja para estágios de alunos. Temos 

também o programa das  Escolas de Fronteira.   

Muitos desses acordos dão-se no âmbito do       

Mercosul. 

 O Brasil e a Argentina tornaram obrigatório o 

ensino de espanhol e de português. O CCBA,    

como escola do Governo brasileiro, vinculada à 

Embaixada, impulsiona esse objetivo por meio de 

seu “Professorado de Português”, que busca formar 

docentes habilitados para ensinar o idioma falado 

no Brasil nas escolas primárias e secundárias da 

Argentina. 

http://redebrasilcultural.itamaraty.gov.br/ 

 



Aprender a ensinar 

Por Gértea Oliveira 

 
“...ensinar e aprender se vão dando de tal maneira que quem ensina aprende, 
de um lado, porque reconhece um conhecimento antes aprendido e, de outro, 
porque, observado a maneira como a curiosidade do aluno aprendiz trabalha 
para apreender o ensinando-se, sem o que não o aprende, o ensinante se ajuda 
a descobrir incertezas, acertos, equívocos. 

O aprendizado do ensinante ao ensinar não se dá necessariamente   
através da retificação que o aprendiz lhe faça de erros cometidos. O          
aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica à medida em que o ensinante, 
humilde, aberto, se ache permanentemente disponível a repensar o pensado, 
rever-se em suas posições; em que procura envolver-se com a curiosidade dos 
alunos e dos diferentes caminhos e veredas, que ela os faz percorrer.” 

 

Carta de Paulo Freire aos Professores 

 

Ensinar é vocação? É dedicar-se por amor ao saber? É sacrifício? É só mais uma 

profissão? 

  

Talvez a resposta seja uma mistura de tudo isso e muito mais. Sem vocação,     

dedicação, amor, um pouco de sacrifício e muito profissionalismo não existe o        

professor. Para ensinar é fundamental aprender e aprender a ensinar. Sem a    

vontade de saber não existe o ensinar. Assim nos disse Paulo Freire e assim está   

construído o Curso de Formação de Professores de Português para Estrangeiros 

do CCBA. Falar a língua não faz um professor, pensar sobre ela, questioná-la,     

construir conhecimento, dialogar com o saber, sim, faz um professor. 

 

Nossos docentes estão empenhados em oferecer visões múltiplas de PLE 

(Português como Língua  Estrangeira), pensar e colocar em prática a didática e a 

pedagogia de língua estrangeira, discutir as questões sociais e culturais do Brasil 

e desafiar a criatividade dos nossos alunos. 

 

Divulgar a língua portuguesa na Argentina é um dos fundamentos da criação do 

CCBA e, com tal finalidade, o Curso de Formação de Professores trabalha. O  

ensino de português no país reflete o vínculo cada vez mais forte entre os dois 

vizinhos e proporciona o conhecimento necessário da sociedade e da cultura    

brasileiras, contribuindo,  dessa forma para diminuir preconceitos e rivalidades 

antigas.  

 

A área de trabalho para o professor de português, no país, continua em franca 

expansão, pois além das aulas em institutos de idiomas, aulas em empresas e a 

alunos particulares, soma-se o ensino na rede pública, como é o caso das Escolas 

Plurilíngues e a execução do Projeto Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira 

(PEIBF). Além de tudo isso, não podemos deixar de mencionar iniciativas semelhantes em  

escolas particulares em Buenos Aires e Grande Buenos Aires. A aprovação da lei 26.468,     

promulgada em dezembro de 2009, que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de português 

nas escolas de ensino médio argentino foi um passo importante para o mercado de trabalho do 

professor de PLE. 

 

2° ANDAR 

Curso de formação de Professor de Ple 



Dados importantes 

1. Diploma (nível terciário) – Título Oficial (A–1380) 

• Professor/a de Língua Portuguesa para os níveis ou modalidades: Inicial, 

primário, secundário, especial e educação artística ou equivalentes. 

 

2. Duração do plano de estudos: 

• 4 anos:  (8 quadrimestres)  

 

3. Condições de ingresso 

• Diploma secundário (no caso de brasileiros ou de outra nacionalidade, o 

diploma  deve estar convalidado); 

• Ser aprovado nos exames de ingresso no Curso (escrito e oral) de        

conhecimento elementar da Língua Portuguesa com nota mínima 6,0 (seis); 

• DNI argentino. 

• Certificado de Aptidão Psicofísica que habilite para um curso superior. 

 

4. Período de Inscrição: a confirmar 

 

5. Horário: de Segunda a Sexta-feira, das 18h às 21:30h 

 

Observação:  O CCBA oferece, em março, um curso gratuito de preparação 

para o exame de ingresso ao Curso de Formação de Professores de PLE 

 

Desde 1992, com a criação da SIPLE (Sociedade Internacional de Português como 

Língua Estrangeira), o ensino de PLE tem recebido cada vez mais atenção de linguistas no 

Brasil e no mundo. Em universidades brasileiras, tais como UNICAMP, PUC-Rio, USP,  

Universidade Fluminense e Universidade de Brasília, entre outras, estudiosos estão se       

dedicando à pesquisa de português com a finalidade de ensino a estrangeiros e produzindo     

material fundamental para a atualização dos conhecimentos da língua. 

 

Na Argentina, o surgimento da AAPP (Asociación Argentina de Profesores de      

Portugués) e o Exame de Proficiência, CELPE-BRAS, favorecem ainda mais o cenário     

crescente de demanda de novos professores. 



CCBA, de tudo um pouco 

Desde a sua inauguração, o Centro Cultural Brasil-

Argentina tem se caracterizado por apresentar variadas  

opções de atividades que, aos poucos, vão ganhando      

público interno e externo. Em um ano e meio já passaram 

por Belgrano 552 eventos relacionados à música, às artes 

plásticas, à literatura, à história e sociologia, à fotografia e 

muito mais.  

Um Centro Cultural deve ser um lugar onde as 

várias áreas da expressão artística encontram um espaço de 

intercâmbio, sem preconceitos, tentando traduzir e abarcar 

interesses da comunidade em que está inserida. O fato de 

ter sido criado para ser um elo entre Brasil- Argentina   

assegura o diálogo entre os dois países, transitando pelas 

suas semelhanças e particularidades. 

Com tais parâmetros, no ano passado, o CCBA 

propôs duas atividades relevantes para a reflexão sobre a 

sociedade e a literatura brasileiras ou seja, o 2° Workshop 

Argentino-Brasileiro de História Comparada e o seminário 

Novo Romance Histórico Brasileiro. No primeiro, o tema 

abordado foi a situação do negro na sociedade brasileira da 

escravidão à atualidade. O workshop contou com          

especialistas de ambos os países e a participação de        

estudantes e professores foi intensa. Já no seminário sobre 

o romance histórico brasileiro, o doutor Cristiano Mello de 

Oliveira, da Universidade de Santa Catarina explanou   

sobre os contextos dos principais romances clássicos do 

país, além de trabalhar sobre a articulação das obras      

literárias com os variados campos do conhecimento, tais 

como a história, a sociologia e as artes brasileira e europeia.  

Abril foi a vez dos sociólogos. O CCBA foi o palco 

escolhido para o Debate sobre o campo  intelectual no  

Brasil e na Argentina, que reuniu estudiosos da             

Universidade de São Paulo e da Universidad de Quilmes 

para discutirem sobre os pontos de encontro e de          

divergência da produção intelectual e artística dos dois   

países. 

 Aproveitando que São Paulo foi a cidade          

homenageada na 40
a
 Feira Internacional do Livro de     

Buenos Aires, pudemos contar com a visita do chargista, 

ilustrador e escritor Ziraldo. O escritor participou de um 

bate-papo descontraído em que falou sobre literatura, os 

seus personagens, enriqueceu-nos com a sua alma de    

eterno menino e, de quebra, deixou um desenho do      

Menino Maluquinho com dedicatória às professoras do 

Centro Cultural que pode ser visto no 3° andar. 

No stand da Embaixada do Brasil na Feira do   

Livro de Buenos Aires, a professora Lúcia Rocha          

comandou uma atividade com os pequenos que nos       

visitaram: a leitura do conto Marcelo Marmelo Martelo da 

escritora Ruth Rocha. As crianças saíram deslumbradas. 

Essa atividade se repetiu na Noite das Livrarias, na avenida 

Corrientes e dessa vez o conto lido foi A Galinha, de     

Clarice Lispector. 

Cartunista e escritor Ziraldo, com toda a sua sabedoria “Faça o seu filho 

ser feliz hoje, porque amanhã vai ser hoje. Se ele for feliz hoje, ele será 

sempre feliz.” 

A professora Lúcia Rocha lendo contos infantis na Noite das Livrarias 

na Avenida Corrientes 

Por Sandra Andreoli 



Ainda no campo da literatura infantil, tivemos o 

prazer de receber a escritora e tradutora Alicia Salvi e a 

ilustradora Raquel Cané. As duas apresentaram os       

recentes lançamentos da editora V&R: La vida íntima de 

Laura, Casi de verdad e ¿Cómo nacieron las estrelllas?, 

três livros da obra infantil da escritora Clarice Lispector. 

Na apresentação, tradutora e ilustradora comentaram  

sobre o caráter inovador de Clarice e as dificuldades,   

assombro e emoção que causam os seus textos. No final 

do encontro foram distribuídos livros para a plateia. 

Tivemos também a palestra Artes visuais e      

educação infantil, oferecida pela professora-doutora     

Suzana Rangel Vieira da Cunha. A especialista falou sobre 

o ensino de artes plásticas nos primeiros anos de         

escolaridade e deixou um montão de dicas para os      

professores que trabalham com essa faixa etária.  

Mais recentemente, o auditório e o 1º andar do 

Centro Cultural foram o espaço escolhido para integrar a 

mostra de fotografia Encuentros Abiertos- Festival de la 

Luz, promovido pela Fundación Luz Austral. O evento é 

realizado de dois em dois anos e reúne fotógrafos        

artísticos argentinos e estrangeiros. Nas nossas salas     

estiveram presentes os fotógrafos Amanda Coimbra,    

Elisete Borim, Pedro David, Maira Imenes Ishida e    

Marcelo Buainain. 

 Como não podia deixar de ser, houve música no 

CCBA. A cantora Tiê adoçou os ares do Centro Cultural, 

em maio. A jovem paulista fez um mini show em que  

cantou as músicas mais representativas do seu repertório e 

depois, mesmo cansada devido a uma turnê exaustiva pela 

Argentina, ainda teve fôlego para tirar fotos com todo 

mundo e autografar seus cds. Dona de uma voz suave e 

melodiosa (veja link do vídeo clip) e extremamente      

simpática, Tiê encantou a plateia. 

 Em setembro, uma mistura de música e cinema  

animou a noite do Centro Cultural. A pesquisadora Ana 

Rosa Cruz apresentou Samba com Sotaque: dos países, 

dos ritmos, um  documentário realizado em coprodução 

Brasil e Argentina. O encontro lotou o auditório do 

CCBA e ao terminar a apresentação, Ana Rosa conversou 

com o empolgadíssimo público. 

 Outro evento de grande convocatória foi a         

comemoração dos 100 anos do nascimento do cantor e 

compositor Dorival Caymmi. As professoras Vanessa  

Valentim, Silvia Simonetti e Sandra Andreoli fizeram um 

passeio pela vida e obra do baiano. Não faltaram  

Conversa com Alicia Salvi, escritora e tradutora da obra infantil de 

Clarice Lispector . Ilustração da artista Raquel Cané  

Palestra “Artes visuais e educação infantil” oferecida pela             

professora-doutora Suzana Rangel Vieira da Cunha.                    

Questionamentos  interessantes para quem trabalha com crianças. 



emoções, boas histórias e, evidentemente, excelente  

música. O aluno e ex-aluno, respectivamente, Ricardo     

Barcelos e Guillermo Cotos Gasteeb tocaram ao vivo e 

convidaram o público para dançar uma  roda. 

Relacionado às comemorações do centenário de 

Dorival Caymmi, aconteceu o II Concurso de Redação 

da Rede Brasil Cultural, que reúne os 15 Centros       

Culturais Brasileiros (de países que não tenham         

português como língua oficial) e os Núcleos de Estudos     

Brasileiros. A Rede Brasil Cultural escolheu o cantor e 

compositor baiano como tema para 2014. Para alegria 

do CCBA, a nossa aluna Cristina Elizabet Mariondo 

Torres foi uma das três concorrentes escolhidas pelos 

jurados. Os ganhadores receberam um prêmio de 

U$100 por vencerem a etapa local e U$ 800 por e  

estarem entre os 3 selecionados. A Revista IANDÊ 

não podia deixar de agradecer a todos os  participantes 

do concurso na etapa local e de dar os parabéns para 

Cristina, desejando que os nossos alunos continuem 

nos representando tão bem, já que no ano passado a 

nossa candidata Carolina Sanches Tagle também foi 

vencedora. 

 Além de tudo isso, o Centro Cultural apareceu 

na mídia. Aurimar Nunes, diplomata e diretor do 

CCBA, escreveu no Cuaderno Ñ sobre a poesia de   

Alejandra Pizarnik e Ana Cristina César (La Sociedad 

de las Poetas Muertas). O diretor e a coordenadora 

Karina Rodriguez participaram do programa Canta 

Brasil da Rádio Palermo. A professora Nicole      

Montandom deu várias entrevistas para as rádios de 

Buenos Aires, entre elas a Rádio Mitre, dando dicas 

para os torcedores argentinos que viajaram para a   

última Copa do Mundo. 

 O CCBA foi a sede das eleições presidenciais 

brasileira em Buenos Aires. Por aqui passaram mais de 

2000 brasileiros para exercer a democracia mesmo 

fora do país e manter as suas relações com o Brasil 

(leia a crônica “E depois de 4 anos”).  

 Para terminar, a Oficina de Português como 

Língua de Herança está fazendo com que os filhos de 

brasileiros e argentinos entrem em contato com a língua 

portuguesa de forma divertida, brincando, ouvindo    

histórias e desenhando sob orientação das professoras   

Maria de Lourdes Pereira e Celeste Aguirre e            

coordenação de Neucilene Teixeira. O projeto acontece        

aos sábados, quinzenalmente, e os interessados podem 

se inscrever em qualquer momento do ano. 

Uma nova voz na música brasileira: Tiê 

Ricardo Barcelos e  Guillermo Cotos Gasteeb cantaram na noite de    

homenagem aos 100 anos de nascimento de Dorival Caymmi. Uma noite 

de muita alegria , música e informação. 



O brilhante fotógrafo gaúcho José Carlos Felizardo, um dos artistas 

que expôs no “Encuentros Abiertos- Festival de la Luz” , no CCBA.  

Na agenda ainda estão por acontecer o        

lançamento da coleção “Nomadismos” (6 de 

novembro) e uma semana de eventos para   

homenagear um cineasta brasileiro fundamental 

na história do cinema do país: Eduardo       

Coutinho. Para ficar por dentro da nossa    

agenda, acesse o facebook do CCBA 

(www.facebook.com/CCBAbuenosaires) e 

acompanhe o quadro de anúncios no hall de 

entrada do prédio. 

Muitas coisas já aconteceram no CCBA 

e muitas ainda estão por vir. A Revista IANDÊ 

quer ser testemunha das conquistas, emoções e       

discussões que virão por diante. Participe das  

atividades e comente conosco. É muito mais    

enriquecedor quando existe diálogo. 

Sentindo Clarice Lispector 

Receber no CCBA a visita da Editora V&R e entrar em contato com a literatura infantil da grande Clarice Lispector foi 

como receber uma carícia na alma. 

A emotiva apresentação dos livros: “Casi de Verdad”, “¿Cómo nacieron las estrelas?” y “La vida íntima de Laura” nos 

transportou à nossa infância, conectando-nos a um mundo de imaginação e de fantasia, regado de sensações. 

Em seus contos, relatos quase orais, mas nada convencionais, Clarice cria personagens carregados de sentimentos e 

questionamentos sobre a vida, os fenômenos da natureza, as relações e os valores sociais. 

Sua obra promove um constante e produtivo diálogo entre o narrador e o leitor, levando este último a pensar e a     

responder, ou simplesmente a mergulhar nas aventuras, nas lendas ou nos sentimentos de cada um de seus              

personagens. 

E como se não fosse suficiente, os contos de Clarice estão belissimamente ilustrados pela obra da artista argentina    

Raquel Cané, que sentiu e soube expressar em cada cor e em cada traço os detalhes e as sensações pensadas pela     

escritora. 

Como mãe de dois meninos, aproximadamente da idade dos filhos de Clarice (quando ela começou a escrever os   

contos infantis), não podia perder a oportunidade de apresentar e ler seus textos a eles. E a reação não podia ter sido     

diferente: surpresa, suspiros, risos, comentários e respostas às perguntas de Clarice!   

Nicole Montandon 



E depois de 4 anos 

Nosso primeiro eleitor foi um senhor, já de idade     

avançada, que chegou à seção correspondente por volta 

das 7:30 da manhã, muito antes do início da votação. 

Ele queria ser o primeiro. Estava ansioso em cumprir 

com seu papel de cidadão. 

Alguns vieram de longe, como uma senhora que viajou 

de Villa Gesell até Buenos Aires, só para votar.  

Gente de todas as cores e idades iam chegando,   

molhadas pela chuva incessante, que atrapalhava e   

dificultava, mas não impedia sua vontade de participar.   

E eu ficava pensando em suas histórias de vida.... 

Pessoas que deixaram o Brasil por um amor, por     

trabalho ou estudo, e acabaram ficando, formando  

novas raízes na terra do tango, dos cafés e do bom 

“asado”. Mas, mesmo assim, não se esqueceram de 

suas origens, de sua identidade brasileira, de seu dever 

cívico. 

Alguns chegavam e nos mostravam todos os             

documentos brasileiros possíveis. Carteira de          

identidade, CPF,  Certificado de Reservista, Passaporte, 

Título Eleitoral, Carteira de Trabalho e Carteira de 

Motorista. Muitos até vencidos. Mas não importava. A 

foto estava ali. E a comprovação de sua identidade  

brasileira também. E isso era o mais importante. 

Outros, do lado oposto, já eram praticamente          

argentinos. Chegavam falando em espanhol (muitas 

vezes nem nos entendiam quando falávamos em      

português), com a forma de vestir e o jeito bem 

“portenho”. Mas algo os trazia até aqui. Talvez fossem 

filhos de brasileiros, nascidos na  Argentina (porém 

registrados também com a nacionalidade de seus pais), 

que vinham votar, por  convicção ou por terem sido 

induzidos a esse dever. 

Afrodescendentes, descendentes de asiáticos ou de       

alemães. Todas as cores e tipos de cabelo, cores de 

pele, classes sociais, idades. Tanta diversidade unificada 

pelo voto. 

Pessoas com dificuldade de locomoção chegavam   

ofegantes, mas felizes. Ninguém queria ficar fora da 

festa. 

Alguns eleitores traziam algum lenço ou usavam roupas 

com as cores da bandeira do Brasil, como se           

precisassem reforçar ou comprovar seu patriotismo. 

Mães traziam as crianças para verem a urna eletrônica e 

estas, curiosas, saíam felizes de terem seu primeiro          

contato com o voto. 

Muitos eleitores não conheciam o voto eletrônico e se   

impressionavam com a rapidez e a eficiência.           

Terminavam de votar e continuavam ali, aproveitando 

um pouco mais aquele momento. 

Os mais eufóricos até comemoravam, empolgados, 

quando o voto estava concluído, como se seu candidato 

até já tivesse sido eleito. 

Enquanto isso, eu continuava pensando nas histórias de 

vida de cada um daqueles ... 

O voto não é só um dever e um direito do cidadão. É      

também um resgate da identidade, algumas vezes meio 

esquecida, outras somente adormecida, que se desperta 

num dia de eleição, junto com a possibilidade de    

contribuir para a decisão do futuro do seu país. Afinal, 

o Brasil continua sendo o seu país. 

Nicole Montandon 

Crônica 



          100 anos de Dorival Caymmi, deleite e emoção 

No dia 27 de agosto, o CCBA rendeu uma homenagem ao cantor, compositor e pintor baiano Dorival    

Caymmi. Quem esteve presente teve a oportunidade de conhecer ou rever a obra e a vida do artista e também de se 

emocionar. Veja como outro grande baiano, Gilberto Gil, fala daquele que foi o seu guia. 

Buda Nagô 

Gilberto Gil 

 Dorival é ímpar                   Lá na beira do mar (foi?) 
        Dorival é par    Na praia de Armação (foi não) 
      Dorival é terra             Lá no Jardim de Alá (foi?) 
       Dorival é mar          Lá no alto sertão (foi não) 
         Dorival tá no pé    Lá na mesa de um bar (foi?) 
          Dorival tá na mão          Dentro do coração 
            Dorival tá no céu    Dorival é Eva 
            Dorival tá no chão        Dorival Adão 
 Dorival é belo                      Dorival é limão 
                Dorival é bom     Dorival é mãe  
                  Dorival é limão             Dorival é pai 
                      Dorival é tudo           Dorival é o peão    
                        Que estiver no tom                   Balança, mas não cai 

                Dorival vai cantar                        Dorival é um monge chinês 
                     Dorival em CD                  Nascido na Roma negra, Salvador  
                  Dorival vai sambar  Se é que ele fez fortuna, ele a fez 
                   Dorival na TV   Apostando tudo na carta do amor 

             Dorival é um Buda nagô  Ases, damas e reis 
                  Filho da casa real da inspiração  Ele teve e passou  
                    Como príncipe, principiou       Teve o mundo aos seus pés  
                        A nova idade de ouro da canção  Ele viu, nem ligou 
                       Mas um dia Xangô              Deu-lhe a iluminação  

                         Seguidores fiéis (ioiô)                  E ele se adiantou  
Só levou seus pincéis  
A viola e uma flor 
Dorival é índio 
Desse que anda nu   
Que bebe garapa 
Que come beiju 
Dorival no Japão 
Dorival samurai 
Dorival é a nação 
Balança mais não Cai. 

Com a oposição ímpar 

–par, terra-mar, pé-

mão, o autor retrata a 

complexidade de en-

quadrar a obra de 

Caymmi. Para alguns, 

ele foi o precursor da 

bossa-nova, tropicalis-

mo, etc, para outros, o 

melhor representante e 

continuador do samba 

da década de 40 e 50. 

Excelente pintor, quase abandona a música para dedicar-se 

à pintura. Seu melhor amigo, Jorge Amado, decide interfe-

rir e dizer “Deixe dessas coisas de pintar, o seu negócio é a 

música”. Daí em diante, Caymmi passa a pintar somente 

como hobbie e transfere às canções sua habilidade para 

construir imagens poéticas, mas agora com palavras. 

A sua tranquilidade e suposta preguiça marcaram a imagem de homem bonachão, como um Buda que indica ca-

minhos sem imposições. Caymmi compunha no seu ritmo e nunca se rendia às imposições das gravadoras, a única 

exceção era compor, às vezes, por encomenda para obras de Jorge Amado. 

Os temas recorrentes 

na sua obra são a 

Bahia, o mar, a mu-

lher e as religiões 

africanas. 

Referencia à sua 

religiosidade          

sincrética. 

Eternamente apaixonado 

por sua Stela Maris 

(Adelaide Tostes), cantora 

de rádio que conheceu 

quando foi fazer um teste 

para cantar na Rádio      

Nacional teve um           

casamento feliz que somen-

te terminou com a morte 

do compositor. 11 dias  

depois morreria Stella. 

Por Sandra Andreoli 

Aqui também se canta 



Nasci e me criei em Manaus na capital do Amazonas, 

cidade que ao entardecer, o maravilhoso céu rosado se 

confunde com a cúpula brilhante do espetacular Teatro 

Amazonas que conquistou o mundo. Lá, tudo é       

magistral, a floresta tropical, a confluência do Rio Negro 

com o Rio Solimões, a fauna, a flora, a culinária e o   

clima. É onde o caboclo de cabelo negro, liso, pele 

bronzeada, maçã do rosto protuberante, sorriso aberto  

-resultado da mistura perfeita entre o português e o   

índio– mantém viva a alma do Manaó
1
. 

Falar de Manaus é me afogar de saudades sentindo o 

coração pulsar buliçoso como os pequenos saguis
2
 da 

minha infância. É voltar a brincar aos pés de uma    

frondosa sumaúma
3,
 a rainha da floresta, considerada 

sagrada pelos povos “maia”, cujas raízes tabulares se 

transformavam em casinhas. Juntar sementes de       

seringueira na belíssima Praça da Matriz com seus     

ornamentos construídos de ferro, bronze e mármore 

importados de Portugal, ou simplesmente esperar o    

domingo e passear pelo cais do porto (o velho roadway) 

ouvindo o som barulhento dos carregadores com seus 

carros de rodas metálicas sobre as passarelas do tempo 

dos ingleses. 

Ah! cidade querida, guardo cravado no peito o ar puro, 

o cheiro do amanhecer, o cantar dos pássaros, a     

cadência do remo na água, e o barulho suave do        

banzeiro
4
, que suavemente molhava meus pés nas     

longas caminhadas, por ordem médica, com meu pai à 

beira do rio. 

Entre tantas imagens eternizadas no álbum de            

fotografias que guardo na minha mente, está o chamado 

mercadão (mercado municipal) no centro da cidade, 

cuja construção foi inspirada no Mercado Les Halles de 

Paris, e onde o colorido das inúmeras frutas como     

tucumã, pupunha, jenipapo, pitomba, açaí,... se        

completa com a grande variedade de peixes como     

pirarucu, tambaqui, matrinxã, jaraqui, tucunaré, entre 

tantos outros. 

Minha terra é majestosa, de uma beleza ímpar pela    

suntuosidade de sua própria natureza, onde o sonho, as     

 

ações imaginárias, a magia e o sobrenatural podem    

influenciar no cotidiano das pessoas. Produto da      

identificação direta com florestas, rios, igarapés
5
,       

cachoeiras, animais e igapós
6
, além de serem lindas   

histórias, constituem o fundamento de toda a cultura 

indígena que é a base da cultura amazonense. 

Como fruto dessa forte herança cultural, guardo latente 

na minha memória uma legítima Caiapó
7
, que           

recebendo o nome de Marita, fez parte da minha    

família. No balanço suave da rede que amenizava o  

intenso calor de Manaus, suas histórias fantásticas se 

confundiam com a realidade da minha infância, fazendo

-me dormir. 

Do inconfundível canto das cigarras, às paqueras na 

missa de domingo na igreja de São Sebastião, do      

passeio no Largo de São Sebastião, com seu peculiar 

piso de pedras portuguesas formado de ondas pretas e 

brancas que inspirou o calçadão de Copacabana, ao 

famoso e delicioso tacacá (uma espécie de sopa quente, 

feita com tucupi, jambu, camarão seco e goma de     

tapioca), tudo é Manaus e essa Manaus sou eu. 

Para terminar, esta alma cabocla, escolheu                

orgulhosamente o poema “A Magia”, do poeta         

amazonense Thiago de Mello, que diz assim: 

Eu venho desse reino generoso,  
onde os homens que nascem dos seus verdes  
continuam cativos esquecidos   
e contudo  profundamente irmãos  
das coisas poderosas, permanentes  
como as águas, os ventos e a esperança.  
Vem ver comigo o rio e as suas leis.  
Vem aprender a ciência dos rebojos,  
vem escutar os cânticos noturnos  
no mágico silêncio do igapó  
coberto por estrelas de esmeralda.  
      

 

 

     THIAGO DE MELLO  

    In Mormaço na Floresta, 1984  

 Disponível em: http://www.avozdapoesia.com.br/  

 autores.php?poeta_id=313  

Minha querida Manaus 
Por Walcyeliza Souza A.de Moura 



(1) Tribo de índios que habitavam a região da atual cidade de Manaus, no Amazonas, quando da chegada dos         

colonizadores portugueses. Seu nome significa mãe dos deuses e deu origem ao nome atual da cidade. 

(2) O sagui é o macaco de menor porte existente na Natureza, é também denominado mico e integra a                   

família Callitrichidae. O termo em português provém da língua tupi. 

(3) Também chamada de samaumeira (do tupi), grande árvore, de madeira branca, vive em regiões da amazônia com 

bastante umidade. O imenso tronco é apoiado em enormes raízes tabulares. 

(4) Sucessão de ondas provocadas por uma embarcação em deslocamento. 

(5) Pequeno rio, um riacho por onde passa somente canoas. 

(6) Área da floresta amazônica que se mantém alagada, mesmo após as chuvas ou as cheias dos rios. 

    Maturá 

   

Vou-me embora para Maturá
a
, 

onde a selva é mais verde, 

os pássaros mais livres 

e o cantar do tangará 

é  o lamento triste dos Murá
b
. 

 

Lá, vou tomar banho de cachoeira, 

escutar sereia cantar e, 

nas águas do rio-mar, ver o boto passar. 

Cidade do Alto Amazonas às margens do Rio Madeira. 

 

      Prof. Walcyeliza Souza A. de Moura 

 

(a) Cidade do Alto Amazonas às margens do Rio Madeira. 

(b) Mura são Indígenas que ocupam vastas áreas no complexo hídrico dos rios 

Madeira, Amazonas e Purus. Vivem tanto em Terras Indígenas, quanto nos 

centros urbanos regionais, como Manaus, Autazes e Borba. São descritos como 

um povo navegante, de ampla mobilidade territorial e exímio conhecimento dos 

caminhos por entre igarapés, furos, ilhas e lagos. Em seu longo histórico de con-

tato, sofreram diversos estigmas, massacres e perdas demográficas, linguísticas e 

culturais. 



       

 

    HOJE , com TANTA  tecnologia, AS EXPRESSÕES  VIAJAM  mais rápido  pelo TERRITÓRIO  NACIONAL ,      

tornando-se CONHEC IDAS  por TODOS .  

 

 
 

 

APERREADO: NERVOSO, PREOCUPADO; 

Arretado: irritado ou então algo muito bom; por exemplo: uma praia  RETADA- boa 

demais 

 
Amunfunbado: muito escondido 

atanazar : aborrecer, importunar; 

balela : boato, conversa fiada; 

 

EMBURACAR: ENTRAR SEM PEDIR LICENÇA BRUSCAMENTE 
 
CABREIRO: DESCONFIADO ;(COM MEDO) 
 

 

Cafundó: lugar muito longe 

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

         Algumas expressõ es põpulares USADAS nõ Nõrdeste:  

assim ou assado: de uma maneira ou de outra; 

assobiar e chupar cana: fazer duas coisas ao mesmo tempo; 

botar as barbas de molho: tomar as devidas precauções; 

NA BOCA DO POVO, A LÍNGUA SE RECRIA 

Professora Silvia Simonetti 



Os desfiles de 7 de  

setembro 
Por Silvia Simonetti 

 Sem dúvida, a data mais importante de setembro, 

para o Brasil, é a sua Independência... 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas  
De um povo heroico o brado retumbante,  
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,  
Brilhou no céu da pátria nesse instante. 
                            Hino Nacional Brasileiro 

 
Porém falar sobre dom Pedro I, o grito do Ipiranga 

e todo o movimento que levou à independência do país 
somaria pouco, já que existe material abundante em       
livros e na internet. Partimos, então, das nossas        
lembranças para homenagear o fato histórico. 

Foi em um bate-papo com as colegas, na sala dos 
professores, que veio a pergunta “O que te faz lembrar 7 
de setembro?”. Independentemente da idade de cada 
uma, a resposta foi: 

- O desfile escolar. 
Com pesar ou alegria os relatos foram se           

sucedendo. Participantes da banda do colégio,            
caracterizadas de personagens históricas ou regionais, 
balizas que abriam o desfile da escola, porta-bandeiras 
ou acompanhantes do carro aberto dos projetos da feira 
de ciências... 

7 de setembro era, na nossa infância, o momento 
de mostrar a escola às autoridades e ao público que 
compareciam massivamente. Mostrava-se o quanto     
estávamos “contribuindo para o crescimento do país”. 
Obviamente, falamos de uma época em que os valores 
cívicos assumiam importância fundamental na sociedade 
e eram estimulados nas escolas, nos trabalhos, nos   
clubes e nas agremiações profissionais como projeto        
político, apesar do alto custo social que representava. 

Motivadas pelas lembranças e um pouco de     
brincadeira, encontramos um vídeo que retrata esse  
passado. Vale lembrar aos mais maldosos que em 1958 
não tínhamos idade para desfilar. 

Assista ao vídeo e observe o porte físico das     
pessoas, a importância dada aos esportes e a linguagem 
rebuscada do locutor. 

 

 

DESFILE 

História, Estória 



Sabe aqueles dias cinzentos, frios, com uma chuvinha           

preguiçosa e que a única vontade é a de ficar deitado no sofá 

lendo um livro, ouvindo música ou assistindo à televisão? Pois 

é, esses dias são ideais para um prato cheio de bolinho de    

chuva.  

Bolinho de chuva tem sabor de infância, de carinho de mãe ou 

avó, de brincar com a minha irmã.  

O mais engraçado é que é algo muito simples: farinha de trigo, 

ovo, açúcar, um pouco de água, maçã e canela... mas como é 

bom! 

O cheirinho e o barulho da massa fritando  já prepara o paladar 

para o que está a caminho (já sei, os guardiões da saúde irão 

dizer: FRITO!!! Sim, frito! Nem sempre a saúde espiritual é 

amiga da saúde do corpo!). O toque de canela e açúcar por  

cima acaba de selar o prazer premeditado. 

Depois, o aviso inevitável de “cuidado que a maçã está quente” 

ressoa mesmo estando longe há tantas décadas.   

A ansiedade obriga a pegar o bolinho ainda queimando, mas 

antes é NECESSÁRIO discutir longamente sobre a forma:  

- É um elefante. 

- Nãããããããão, é um papagaio. 

- Que nada, é um tanque de guerra! 

Assim são as lembranças, cheias de sabores, perfumes e sons. 

Por isso, repito o ritual e já escuto: 

Manhê (com um leve sotaque argentino), faz bolinho de chuva 

pra mim?                                                                                                                  

 

Paisagens, comidas, lugares e muito mais 

Como é uma receita de mãe, as   

medidas são sempre um pouquinho 

de... uma pitada de... dê o ponto... 

por isso as medidas são                

aproximadas. Talvez você até já   

conheça a receita com outro nome, 

mas aí vai: 

Ingredientes 

1 xícara de farinha de trigo 

(aproximadamente) 

½ xícara de açúcar 

(aproximadamente) 

1 ovo 

Água 

1 maçã ou banana cortada em      

cubinhos 

1 colherzinha de baunilha 

Canela 

Óleo para fritar 

 

Misture em uma vasilha a farinha de 

trigo, 2 colheres de açúcar (separe o 

restante), o ovo, a fruta e a baunilha. 

Aos poucos vá colocando água até a 

massa ficar bem pastosa. 

Para fritar utilize duas colheres de 

sopa, com uma pegue a massa e com 

a outra ajude a soltar a massa da  

primeira colher e despejar na       

frigideira com óleo bem quente (se 

for preciso, baixe a fogo para que 

não fique frito por fora e cru por       

dentro). Quando os bolinhos       

estiverem dourados, retire-os,      

coloque no prato para servir e jogue 

por cima açúcar e canela. 

Pronto, é só começar a sua história... 

Por Sandra Andreoli 

Bolinho de chuva 



 De Segreto a Mazzaropi: os primeiros passos do   cinema brasileiro 

 Por Cecília Romano 

 

 Hoje, quando assistimos a filmes como “Cidade de Deus”, “O Palhaço” ou mais    

recentemente “O Som ao redor”, percebemos como o cinema brasileiro evoluiu... e pensar 

que tudo começou lá longe, em 1898, quando o imigrante italiano Afonso Segreto, voltando 

de uma viagem a bordo do navio Brésil, resolveu usar um aparelho adquirido na Europa: 

uma câmera cinematográfica.  

Segreto filmou imagens da entrada da Baía de Guanabara, realizando então, o “curta-

metragem” que inauguraria o cinema brasileiro. A projeção foi no primeiro cinema do país, 

no Rio de Janeiro, mesmo lugar onde anteriormente tinha sido exibido “Saída dos trabalhadores da fábrica                     

Lumière” (1895), dos irmãos Lumière. 

O curta fez tanto sucesso que Afonso, junto ao seu irmão, Pascoal Segreto, passaram a realizar vários documentários, entre 

eles a celebração da unificação italiana, em 1898. O impacto se propagou e logo novas salas de exibição foram inauguradas, 

como a do italiano Vítor de Maio, em 1900, na cidade de São Paulo. 

Das primeiras imagens da Baía da Guanabara o cinema brasileiro passou a produzir os primeiros filmes. Houve uma     

grande produção nacional num mercado, até então, dominado por filmes estrangeiros. Mas os empresários não desistiram e 

o cinema made in Brazil continuou. Foram realizados documentários, comédias de costumes, policiais como crônicas de 

uma época. “Os estranguladores” de 1906 e “O crime da mala” de 1908 obtiveram maior sucesso. Em 1914, foi filmado o 

primeiro longa-metragem: “O crime dos Banhados” de Francisco Santos, com mais de duas horas de duração. O Brasil não 

deixou de fora a animação e em 1917 produziu: “O Kaiser” do desenhista Seth. 

Porém, o melhor estava por vir. Os loucos anos 20 estavam revolucionando o mundo e 

o cinema não poderia ficar de fora. Nas ruas e nas telas as saias e os cabelos femininos 

estavam “mais curtos” e estrelas como Vilma Bánky e Louise Brooks viraram ícones. No 

Brasil, a magia do cinema já dava excelentes lucros: em 1921 o país era o 4° importador 

de filmes americanos e em 1922, “No paíz das amazonas” de Silvino Santos, emplacou 5 

meses em cartaz no Rio, depois de ter sido exibido em Paris e Londres.  

 

Finalmente o som chega às telas brasileiras e em 1929 foi produzido o primeiro filme sonoro, a 

comédia “Acabaram-se os otários” de Luiz de Barros, lotando todas as salas. No Rio, o filme l 

levou 35 mil espectadores só na primeira semana de exibição.  

“chanchadas”, produções divertidas que misturavam música, comédia e artistas do rádio As    

décadas seguintes: 30, 40 e 50 foram dominadas pelas chamadas “chanchadas”, produções      

divertidas que misturavam música, comédia e artistas do rádio. 

 

Esses anos foram marcados pelo surgimento dos grandes estúdios cinematográficos. O primeiro 

deles, a Cinédia, fundado pelo jornalista, cineasta e crítico carioca Adhemar Gonzaga, em 1930, 

foi uma tentativa de levar a produção de filmes brasileiros à grande indústria. Anteriormente, 

Gonzaga fizera estágios em Hollywood, onde aprendeu técnicas inovadoras sobre filmes sonoros. 

O primeiro sucesso da Cinédia foi “Lábios que beijei” de Humberto Mauro, em 1930. No ano 

seguinte, veio “Mulher” de Otávio Gabus Mendes. 

Cinema 



A Cinédia não parou aí. Adhemar Gonzaga uniu-se ao americano Wallace Downey e juntos    

realizaram inúmeros filmes que retratavam o carnaval brasileiro, entre eles: “A voz do carna-

val” de 1933 e “Alô Alô Brasil” de 1936, ambos com Carmem Miranda. 

Apesar de a imprensa não receber bem esse gênero cinematográfico, acusando-o de ofender a 

essência do cinema, as chanchadas passavam a ser cada vez mais populares, pois o público 

adorava ver seus ídolos do rádio na telona. Os “talkies”, como também eram chamadas, foram 

ganhando espaço e logo a Cinédia tornou-se pequena para  

tanta produção.  

Em setembro de 1941, Moacir Fenelon, Alinor Azevedo e José Carlos Burle criaram 

a Atlântida Cinematográfica. Durante quase dois anos foram produzidos apenas   

cinejornais. Em 1943, chegou o primeiro sucesso do novo estúdio: O filme 

“Moleque Tião”, dirigido por José Carlos Burle, com Grande Otelo no papel     

principal. Depois viriam sucessos como: “Banana da terra” de 1938 e “Abacaxi azul” 

de 1944, entre tantos. Vários artistas alcançaram a fama com a Atlântida: Dercy  

Gonçalves, Grande Otelo e o espanhol Oscarito. 

Finalmente em 1949, Franco Zampari juntamente com um grupo de empresários interessados em 

fazer filmes no estilo Hollywood, fundaram em São Bernardo do Campo, São Paulo a Companhia 

Cinematográfica Vera Cruz. O estúdio realizou filmes de grande qualidade, entre eles o sucesso  

internacional “O cangaceiro” de 1953. 

Nos anos seguintes a Vera Cruz reinou soberana com Mazzaropi. O comediante imortalizou a figura 

do homem simples do interior, o caipira Jeca Tatu baseado na obra de Monteiro Lobato. O sucesso 

de Mazzaropi levou-o, em 1958, a montar sua própria produtora, a Pam Filmes (Produções Amácio 

Mazzaropi) onde interpretava, dirigia, produzia e distribuía seus próprios filmes. 

O cinema brasileiro começou com documentários, passou pelos policiais, explorou textos literários 

e reinou com as chanchadas por 3 décadas. No entanto tudo mudaria com a chegada dos conturbados anos 60. Um 

cineasta chamado Glauber Rocha iria sacudir e mudar para sempre os caminhos do cinema nacional. Mas isso é 

outra história... 



Como todos que se interessam pelo assunto ou   

leram e/ou assistiram ao filme “O Nome da 

Rosa” sabem, a biblioteca já foi um lugar        

proibido e perigoso onde o saber era restrito a 

escolhidos, seus corredores eram labirínticos e 

assustadores. De Alexandria à internet, o       

conhecimento tem circulado de várias formas 

pelos diferentes grupos sociais. Um livro, em 

momentos obscuros das nossas sociedades,  

podia colocar em perigo o autor e o leitor, em     

períodos mais iluminados, proporcionou (e   

ainda proporciona) mergulhos em mares reais 

ou imaginários. Seja para estudar, para divertir-

se ou simplesmente informar-se, a biblioteca é o 

lugar de passagem de todo ser curioso, que   

sempre está disposto a aprender. 

No CCBA contamos com uma biblioteca com 

um amplo acervo em português e que está    

disponível a todos os alunos inscritos em algum 

dos cursos oferecidos por nós: regulares,       

especiais, ISEN ou de formação de professores. 

Você deve apenas completar uma ficha e 

mostrar a sua credencial de aluno. Para o pú-

blico externo o procedimento é diferente. 

(veja quadro ao lado) 

Para chegar à biblioteca não é necessário          

arriscar-se por um caminho desconhecido, 

nem correr o risco de ser atendido por um 

monge mal-intencionado. No subsolo, saindo 

do elevador, você encontrará um ambiente 

agradável e o atendimento cordial baiano. 

As informações referentes ao acervo podem 

ser  acessadas na plataforma de pesquisa dos           

computadores da biblioteca. O conteúdo das 

obras ainda não está online, mas você pode ler a 

versão digital da “Revista Conhecimento    Práti-

co de Língua Portuguesa e Literatura”. Para ter 

acesso você deve ir até lá,  tocar o livro, 

Biblioteca 

folheá-lo, sentir o seu peso e decidir se vai levá-lo ou não. Você 

também pode reservar o material que precisa e somente passar 

para retirá-lo.  

 

A biblioteca dispõe de um espaço para estudo e leitura. O lugar 

é muito bonito, com uma decoração moderna e aconchegante, 

ideal para ir antes ou depois da aula. 

 

Vale a pena uma visita à biblioteca, ainda que seja apenas para 

dar uma olhadinha no livro mais valioso e antigo do acervo, “O 

Coruja” (1895) do escritor naturalista Aluísio de Azevedo, para 

ler os autores preferidos dos nossos alunos (Jorge Amado,  Luís    

Fernando Verissimo, Clarice Lispector) ou para  descobrir   

algum novo cronista ou poeta brasileiro. 

Dados importantes: 
 
Se você ainda não é sócio, leve a sua credencial de aluno            

(a  mesma utilizada para entrar no prédio do CCBA) e    
complete a ficha da biblioteca. 

 
Para ser sócio externo, são necessários: uma foto 4x4, uma   

fatura de algum serviço e fotocópia do DNI. 
 
Os empréstimos serão realizados até a primeira semana de   

dezembro. Não haverá empréstimo para as férias. 
 

De lugar proibido ao espaço para um bate-papo com gosto baiano 

Por Néia Bouças, bibliotecária 



Anote 

Como todos já sabem, a recepção e a secretaria estão sempre   

disponíveis para tirar as suas dúvidas e realizar a tramitação da               

documentação necessária para inscrição nos cursos do CCBA e, 

também, para as questões burocráticas importantes para o        

funcionamento da instituição. Sempre vale lembrar alguns        

procedimentos fundamentais e serviços prestados pelo Adriano e 

pela Cristina, que nos dão a infraestrutura para tudo o que      

acontece no CCBA. 

A Recepção funciona, para questões burocráticas, das 9 às 12 e 

das 13 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Aí você pode obter 

informações sobre os cursos em andamento ou que estão por 

abrir, eventos culturais do CCBA (lembre-se que somente os 

eventos que ocorrem no prédio de Belgrano 552), notas de     

exames finais, além de solicitação e retirada de credenciais e    

certificados e/ ou diplomas de cursos (nunca do CELPE-BRAS). 

A Secretaria tem horário de funcionamento das 10:30 às 13 e das 

14 às 19:30 horas. As questões que podem ser resolvidas nesse 

setor são: 

 troca do comprovante de pagamento pela nota fiscal      

correspondente. Muito importante: o comprovante deve 

ser entregue na secretaria até o dia 10 de cada mês.      

Lembre-se de que você pode enviar o comprovante       

escaneado para o e-mail 

ccba.buenosaires@itamaraty.gov.br. 

 entrega de credenciais 

 inscrição para os exames de nivelamento e para os cursos 

de níveis e/ou especiais 

 solicitação de certificados de assistência  

 entrega dos diplomas de níveis 

As informações referentes aos cursos, ou seja, horários,            

professores, preços podem ser obtidas pessoalmente no primeiro 

andar ou por telefone. 

Por último, muito importante: não deixe de trazer a sua           

credencial cada vez que vier para o CCBA. Essa é uma medida 

que visa à segurança de todos. 

Cursos com inscrições abertas: 

Oficinas de português como 

língua de herança (para 

crianças entre 7 e 10 

anos): aos sábados das 

10 às 12 horas, você  

pode inscrever o seu 

filho, sobrinho, etc. para    

qualquer encontro, não é 

necessário participar de 

todas as oficinas. Curso 

gratuito 

 

Secretaria 



Cotidianos 
Primeiro Concurso de Fotografia da Revista IANDÊ 

Para terminar o ano em alta, convidamos todos os alunos do CCBA para o 1° Concurso de Fotografia da Revista 
IANDÊ. 

Por Sandra Andreoli 

 

 Muitos linguistas discutem se a imagem é um tipo de linguagem, afirmam que é “apenas” uma representação 

da vida. Para outros estudiosos, dar significado à imagem é limitá-la na sua potência. O que podemos constatar na 

crescente relação com o mundo imagético é que imanando delas ou atribuindo-lhes significados, cada vez mais nos 

relacionamos através de representações gráficas. A fotografia, como um intermediário entre a arte e o registro para a 

memória, pode ser incluída na discussão. O que fotografamos? Para que fotografamos? Nossas fotos nos               

representam? 

 A ideia do 1° Concurso de Fotografia da Revista IANDÊ parte da discussão casual do narrador da crônica  

Recordação (ver no quadro da página a seguir) com um motorista de táxi. Nela o taxista comenta que as fotografias 

que mantinha da sua saudosa esposa não a representavam, pois, segundo afirma, “não tem foto dela fazendo as coisas 

dela”.  

 Nossa proposta é organizar uma mostra de fotografias que evidencie os nossos alunos ou pessoas ligadas a eles   

representados no seu cotidiano, “fazendo as suas próprias coisas”. Independentemente da habilidade do fotógrafo, as 

imagens devem ser registros do dia a dia. 

 Então é só ler a crônica do Antônio Prata para entrar no clima e sair fotografando com o celular ou câmera 

fotográfica. 

 Veja as bases do concurso abaixo. As 20 fotos selecionadas serão expostas no primeiro andar do prédio do 

CCBA a partir do dia 14/11  e a vencedora terá um prêmio surpresa. 

   BASES 

PARTICIPANTES: Para participar, basta ser aluno do 

CCBA. 

TEMA:O cotidiano 

OBRAS: 2 fotos (coloridas ou em preto e branco) por 

participante que não tenham sido enviadas para nenhum 

outro concurso. 

As fotos apresentadas podem ter passado por algum  

processo de montagem, mas devem                         

INEVITAVELMENTE ser de propriedade do           

participante. 

INSCRIÇÃO: Grátis. 

APRESENTAÇÃO: As fotografias deverão ser          

apresentadas sobre papel cartão ou cartolina de 40 x 50 

cm, sendo o tamanho máximo de cada fotografia de 30 x 

40 cm. Abaixo da fotografia deve constar o nome da obra 

e o nome do fotógrafo. Juntamente com a fotografia, em 

uma folha separada, o fotógrafo deverá explicar, em não 

mais de um parágrafo, a situação retratada. Tudo deverá 

ser entregue na recepção em um envelope fechado que 

conste: 1° Concurso de Fotografia da Revista IANDÊ, 

nome do participante e curso no qual está inscrito. 

JURADO: Estará composto pelo diretor, coordenadoras e 

professoras. 

SELEÇÃO: Serão escolhidas 20 fotografias com os  

seguintes critérios: 

 adequação ao tema 

 conceito estético 

 expressividade 

EXPOSIÇÃO: As fotografias escolhidas farão parte da   

mostra a ser realizada no 1
o
 andar do CCBA a partir de 14 

de novembro e ficarão expostas durante os eventos que 

acontecerão até o final do ciclo letivo. 

PRÊMIO: surpresa 

DEVOLUÇÃO DAS OBRAS: Todas as fotografias serão 

devolvidas aos participantes. Dentre as selecionadas, será 

pedida permissão para utilização da obra na Revista IANDÊ 

CALENDÁRIO: Prazo de admissão de obras: até o dia 10 

de novembro de 2014, às 21 horas. 

Resultado da seleção: 12 de novembro de 2014 

Exposição:  a partir de 14 de novembro.. 

MAIS INFORMAÇÃO: Com a professora Sandra Andreoli 

ou pelo Facebook do CCBA 



Recordação 

Antônio Prata  

Não faz sentido, pra que é que a pessoa quer gravar as coisas que não são da vida dela e as coisas que são, não? 

"Hoje a gente ia fazer 25 anos de casado", ele disse, me olhando pelo retrovisor. Fiquei sem reação: tinha pegado o 

táxi na Nove de Julho, o trânsito estava ruim, levamos meia hora para percorrer a Faria Lima e chegar à rua dos  

Pinheiros, tudo no mais asséptico silêncio, aí, então, ele me encara pelo espelhinho e, como se fosse a continuação 

de uma longa conversa, solta essa: "Hoje a gente ia fazer 25 anos de casado".  

Meu espanto, contudo, não durou muito, pois ele logo emendou: "Nunca vou esquecer: 1º de junho de 1988. A 

gente se conheceu num barzinho, lá em Santos, e dali pra frente nunca ficou um dia sem se falar! Até que cinco 

anos atrás... Fazer o que, né? Se Deus quis assim...".  

Houve um breve silêncio, enquanto ultrapassávamos um caminhão de lixo e consegui encaixar um "Sinto muito". 

"Obrigado. No começo foi complicado, agora tô me acostumando. Mas sabe que que é mais difícil? Não ter foto 

dela." "Cê não tem nenhuma?" "Não, tenho foto, sim, eu até fiz um álbum, mas não tem foto dela fazendo as coisas 

dela, entendeu? Que nem: tem ela no casamento da nossa mais velha, toda arrumada. Mas ela não era daquele 

jeito, com penteado, com vestido. Sabe o jeito que eu mais lembro dela? De avental. Só que toda vez que tinha  

almoço lá em casa, festa e alguém aparecia com uma câmera na cozinha, ela tirava correndo o avental, ia arrumar o 

cabelo, até ficar de um jeito que não era ela. Tenho pensado muito nisso aí, das fotos, falo com os passageiros e tal 

e descobri que é assim, é do ser humano, mesmo. A pessoa, olha só, a pessoa trabalha todo dia numa firma, vamos 

dizer, todo dia ela vai lá e nunca tira uma foto da portaria, do bebedor, do banheiro, desses lugares que ela fica o 

tempo inteiro. Aí, num fim de semana ela vai pra uma praia qualquer, leva a câmera, o celular e tchuf, tchuf, tchuf. 

Não faz sentido, pra que que a pessoa quer gravar as coisas que não são da vida dela e as coisas que são, não? Tá 

acompanhando? Não tenho uma foto da minha esposa no sofá, assistindo novela, mas tem uma dela no jet ski do 

meu cunhado, lá na Guarapiranga. Entro aqui na Joaquim?" "Isso."  

"Ano passado me deu uma agonia, uma saudade, peguei o álbum, só tinha aqueles retratos de casório, de viagem, 

do jet ski, sabe o que eu fiz? Fui pra Santos. Sei lá, quis voltar naquele bar." "E aí?!" "Aí que o bar tinha fechado em 

94, mas o proprietário, um senhor de idade, ainda morava no imóvel. Eu expliquei a minha história, ele falou:     

‘Entra'. Foi lá num armário, trouxe uma caixa de sapatos e disse: É tudo foto do bar, pode escolher uma, leva de 

recordação'."  

Paramos num farol. Ele tirou a carteira do bolso, pegou a foto e me deu: umas 50 pessoas pelas mesas, mais umas 

tantas no balcão. "Olha a data aí no cantinho, embaixo." "1º de junho de 1988?" "Pois é. Quando eu peguei essa 

foto e vi a data, nem acreditei, corri o olho pelas mesas, vendo se achava nós aí no meio, mas não. Todo dia eu olho 

essa foto e fico danado, pensando: será que a gente ainda vai chegar ou será que a gente já foi embora? Vou     

morrer com essa dúvida. De qualquer forma, taí o testemunho: foi nesse lugar, nesse dia, tá fazendo 25 anos, hoje. 

Ali do lado da banca, tá bom pra você?"  

antonioprata.folha@uol.com.br 



1o Concurso de  

fotografia da  

Revista IANDÊ  

EVENTO PARA TODOS 
OS  ALUNOS DO CCBA 

 

Data máxima de entrega dos trabalhos:

  



Homenagem aos nossos alunos que nos surpreendem com sua criatividade. 

Básico 1 

Tarefa: Apresentação pessoal 

Os Flinstones 

O sobrenome minha família é Flintstones. 

Eu sou Fred, o chefe de família. Eu      

trabalho numa pedreira. Minha esposa é 

Wilma. Ela tem 38 anos e é a mais velha 

de cinco irmãos. Ela sabe que é uma    

maravilhosa dona da casa. Nós temos uma 

filha única chamada Pedrita. Mas ela    

gostaria de ter um irmão. Por isso, ela tem 

um animal de estimação: Dino, um       

dinossauro, o melhor amigo do homem 

pré-histórico. Seu animal de estimação faz 

bagunça todos os dias. 

Vocês e nós também conhecemos nossos 

vizinhos pelo reality show de nossa vida. 

Eles são os Rubbles. Barney é o chefe de 

sua família e meu melhor amigo.                                      

Aluna: Geraldine Salles Kobibuski 

Não se afaste daqui, gente, 

e me ouça atentamente 

O que eu vou lhe dizer 

você não vai esquecer. 

 

Eu lhe falarei de um povo 

cujo nome não é novo 

já existia faz 2.000 anos 

com certeza, não há enganos. 

 

O seu idioma era o latim 

que do português é afim 

e quem o espalhou no mundo 

foi romano errabundo. 

 

O começo foi feliz 

da história de um país 

que o seu poder perdeu 

quando o bárbaro cresceu. 

 

A península virou 

uma presa cobiçada 

a ganância lhe deixou 

uma herança bem variada. 

 

“Mare nostrum” deu azar 

aos que vieram pra ficar 

nessa terra doce e azeda 

confiando na sua queda. 

 

Berço de navegadores, 

de artistas e sonhadores 

que visaram à unidade 

ainda na dificuldade. 

 

Nem o feudo dominante 

na escura Idade Média 

ofuscou a voz de Dante 

na ideal “Divina Commedia”. 

 

Avançado 2 

Tarefa: produzir uma poesia de cordel 

    Cordelzinho 

Despontou a primavera 

e com Leonardo nessa era 

foi surgindo o movimento 

que gerou o Renascimento. 

 

E o traço refinado 

de Michelangelo inspirado 

pincelou na Sistina 

o Juízo Final obra-prima. 

 

Eu não sei quantas cidades 

foram presas de invasores 

quepiedade 

apesar de seus “senhores”. 

 

Houve séculos de treva 

nessa terra dividida 

só a luta enfim leva 

à Itália reunida. 

 

É o desejo de unidade 

o que expressa a sua língua: 

traz do latim a identidade 

 as espumas os dialetos não a   míngua. 

 

Italiano, brava gente, 

você pensa de repente. 

Oxalá a fraternidade 

deixe fora a maldade! 

 

Italianos repentistas? 

Talvez sejam os artistas. 

Eu conheço a lenteza 

alguém ensine-me a destreza! 

 

Pra findar este cordel 

não preciso de papel: 

Roma não se fez num dia 

um mundo melhor requer energia 

Aluna: Maria Victoria de Maggio 

Aperfeiçoamento 1 

Tarefa: leitura dramatizada de crônica ou 

conto 

O burrinho pedrês, Guimarães Rosa 

 

Aluno: Jorge Saucedo 



Redação vencedora do II Concurso da Rede Brasil Cultural 

CONFISSÕES ÍNTIMAS
 

 Sou uruguaia, moro na Argentina e amo o Brasil, sua língua e sua cultura. 

 

Confesso estar feliz perante a possibilidade de participar do Concurso de Redação: A Bahia de    

Dorival Caymmi. 

  

Fecho os olhos pensando na matéria. Deixo-me levar nas asas da imaginação e começo a escutar 

uma voz cantando: “Você já foi à Bahia nega? Não? Então vá!” 

 

Como em um passe de mágica aparece Salvador. Vejo praias e coqueiros, redes e pescadores,      

vendeiras e tabuleiros, santos e orixás, capoeira e samba de roda. 

  

Junto de mim, um moço bonito, de olhar carinhoso, de sorriso fácil com um violão na mão me diz: 

 ‒  “Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem.” 

 

Fico pasma, sem poder reagir. Ele fala: 

 ‒  “Você está sentindo o cheiro do acarajé? Todo mundo gosta de acarajé, todo mundo gosta de 

abará. Ninguém sabe o trabalho que dá!” 

 

Comovida, sem que ele perceba minha emoção, ouço as palavras dele: 

 ‒  “Olhe aí esse pescador. A jangada dele vai pro mar. Se Deus quiser, quando voltar um peixe bom 

ele vai trazer”. 

 

É ele mesmo que está comigo, o grande Dorival Caymmi, que agora estende o braço e me convida a 

percorrer a cidade. 

  

Bom de papo e amigo de todos cumprimenta negras baianas que vestem torso de seda, brinco de 

ouro, pano da costa, bata rendada, saia engomada, sandália enfeitada. Descreve o terreiro de Mãe 

Menininha de Gantois, fala dos orixás, mostra detalhes de algumas das trezentas e sessenta e cinco 

igrejas da Bahia. Conta tudo a todos. 

 

 Finalmente, à beira da lagoa do Abaeté, encorajada, eu lhe pergunto: 

 ‒  Seu Dorival, o senhor como se define, cantor, músico, violeiro, pintor, escritor...? 

 ‒  “Poeta. Eu sou um poeta porque existe uma Bahia viva dentro de mim.” 

 

Abro os olhos e vejo o Dorival indo embora, cantando: “Ah, que saudades tenho da Bahia. Ah, se 

eu soubesse...” 

 

Milagres existem! Minha redação está terminada! Inté! 

 

Cristina Elizabet Moriondo Torres 


