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Unidade 1 
Lido por Vanessa Maria da Silva 
 
“LÍNGUA PORTUGUESA” 
 
Última flor do Lácio, inculta e bela, 
És, a um tempo, esplendor e sepultura: 
Ouro nativo, que na ganga impura 
A bruta mina entre os cascalhos vela… 
 
Amo-te assim, desconhecida e obscura, 
Tuba de alto clangor, lira singela, 
Que tens o trom e o silvo da procela 
E o arrolo da saudade e da ternura! 
 
Amo o teu viço agreste e o teu aroma 
De virgens selvas e de oceano largo! 
Amo-te, ó rude e doloroso idioma, 
 
Em que da voz materna ouvi: “meu filho!” 
E em que Camões chorou, no exílio amargo, 
O gênio sem ventura e o amor sem brilho!  
 
Olavo Bilac (1865 – 1918) 
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Unidade 2 
Entrevista com João Kulcsár Em São Paulo.  
 
João: (Se) Você ficar mais tempo só com texto e imagem, né, e os alunos que tem outras 
competências, né?…visuais, da música, espacial, onde são contemplados, né? Então, 
primeiro, é mostrar diversidade. A imagem poderia mostrar a diversidade, [seria uma das 
possibilidades] uma das possibilidades, uma das, né? Não só as que existem hoje. Outra 
coisa é o mundo, que, a nossa percepção é 75% da nossa percepção é visual, então…a 
gente…é muito do que consome visualmente, então isso tem uma importância muito 
grande pra, pros dias de hoje, né. O que a gente consome na TV, nos jornais, muitas 
vezes é consumido se tem imagem, porque se ouve falar, “Olha, tinha, né, tinha, tinha, 
tortura na prisão no Iraque.” Agora, cê vê a foto da tortura, tem impacto muito mais forte, 
né? Tem, é, é…então a gente percebe como é muitas vezes que a notícia, o que vale só se 
aparece a imagem, porque todo mundo assume que isso é uma prova, e não é. E a 
imagem… 
 
Patricia: Pode ser uma imagem falsa também. 
 
João: Exatamente, que hoje é muito mais fácil controlar, então a imagem tem esse poder 
de sedução que é usado nos anúncios, na política, pensando em imagem falsa, é a outra 
imagem do Colin Powell usando na ONU, falando “olha armas de destruição em massa 
tem aqui no Iraque”  Quer dizer, uma coisa que ele apresentou lá não era verdade [não 
era mesmo verdade], né, que mostrou, quer dizer, e era uma coisa fácil de achar né, sei lá 
uma arma, punha lá, sei lá, mas ele não conseguiu provar a imagem que ele tinha né, 
imagem falsificada…então…A gente percebe muito as imagens…é levado a consumir, 
né, pelas imagens, né, só que a maioria da população aceita que essa imagem é uma 
imagem verdadeira, e não é. Então, por isso que é importante educar, né, nós vamos 
educar com a imagem. Cê tem razão, o que a gente consome hoje no Jornal Nacional é 
imagem produzida por um grupo de pessoas pequeno e depois o editor escolheu aquilo 
que deu opinião final. Nesse momento aqui, a imagem hoje é uma das formas mais 
democráticas que existem porque muita gente tem um celular com uma câmera 
fotográfica.   
 
Patricia: Exatamente. 
 
João: Nunca se tirou tantas fotos…Os fotógrafos, tenho muitos amigos, eles reclamam 
muito, muito. Daí, eu falo assim, “olha, é, você é profissional disso, né, então, cara vai tá 
lá com celular, mas você vai saber vai saber fazer melhor foto, quer dizer, você tem a 
linguagem.” O celular vai tá registrando esse momento, né? Então, então, hoje em dia, se 
consome muito mais imagens, né? Então, importante que, a alfabetização mesmo, né, de 
você consumir a imagem criticamente e você produzir. Consumir e produzir imagens, que 
a gente tá aqui, não dá pra se fechar, né? Se você imaginar, né, 1850, há 150 anos atrás, 
não tinha imagem. 
 
Patricia: Não havia essa possibilidade. 
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João: Pouquíssimas imagens, inclusive fotografia…então, isso é uma coisa super recente. 
 
Patricia: Só que agora, né, a facilidade, né… 
 
João: A facilidade.. 
 
Patricia: é, é realmente tremenda. 
 
João: É. Pode se produzir e produz-se muito. É muito produzido, mas aí o que vai fazer 
com isso, o que vai guardar, o que vai fazer? São outras questões. 
 
Patricia: Muito bom, obrigada.  
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Unidade 3 
Entrevista com Danielle em Nova York.  
 
Patricia: E você é uma dançarina? 
 
Danielle: Isso, sou uma bailarina. 
 
Patricia: Uma bailarina?  
 
Danielle: Porque aqui, aqui as pessoas…ah…Quando eu comecei a estudar dança, na 
escola de dança as pessoas ensinaram, ensinam ainda as crianças a falar que você não 
pode falar que é uma dançarina, você tem que falar que é uma bailarina, que você está 
estudando dança, você não só dança socialmente. E aqui o termo já muda. “Dancer,” can 
be a “professional dancer” or not. [Sei] Então toda vez que alguém me pergunta, você é 
bailarina ou dançarina? Eu falo bailarina [muito bem]. É uma coisa que já tá na cabeça. 
 
Patricia: Já tá embutida. 
 
Danielle: Já tá embutida. 
 
Patricia: Já tá embutida. E você obviamente começou a dançar no Brasil? 
 
Danielle: Isso. 
 
Patricia: Muito bem. 
 
Danielle: Bem pequena. 
 
Patricia: Com quantos anos? 
 
Danielle: Estudar dança, eu comecei, eu tinha uns 8 anos. 
 
Patricia: E era balé mesmo? 
 
Danielle: Comecei com jazz… 
 
Patricia: Sei. 
 
Danielle: …primeiro ano, e depois fui pro balé. E…eu queria começar balé, mas por 
termos financeiros, tive que começar o jazz porque era o que minha mãe poderia pagar na 
época. 
 
Patricia: Entendi. 
 
Danielle: E depois eu fui pro balé. 
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Patricia: E depois você ficou estudando balé no Brasil? 
 
Danielle: Os dois, balé, jazz e moderno. 
 
Patricia: Fez os três? 
 
Danielle: Aham. 
 
Patricia: Ah, muito interessante. E você morou em algum outro lugar no Brasil ou só no 
Rio de Janeiro? 
 
Danielle: Só no Rio. 
 
Patricia: Só no Rio. E você veio pra cá com 22 anos, é isso? 
 
Danielle: 22 anos. 
 
Patricia: E o que que te trouxe aos Estados Unidos? 
 
Danielle: Eu fiz uma audição prum circo, Ringling Brothers, e passei na audição e vim 
com contrato de dois anos pra trabalhar com a turnê deles, como bailarina. E de dois 
anos, eles fizeram uma proposta pra, pra prolongar o contrato, e eu falei que sim. Queria 
ficar mais dois anos, mas no terceiro ano já…já achei que não era mais pra mim. Eu 
queria parar num lugar; eu queria estudar. 
 
Patricia: Então você ficou passeando pelos Estados Unidos durante três anos? 
 
Danielle: Por três anos…três anos…três anos. 
 
Patricia: Que interessante! 
 
Danielle: Foi uma experiência maravilhosa. 
 
Patricia: Nunca tinha estado nos Estados Unidos antes? 
 
Danielle: Nunca. 
 
Patricia: Então a sua primeira estadia aqui, na realidade, foi uma turnê pelo país? 
 
Danielle: Aham. Eu acho que eu conheço mais desse país do que o Brasil. Acho não, 
com certeza. Porque o Brasil, eu viajei pra Bahia, Rio e São Paulo. E aqui eu conheço 
praticamente todos os estados aqui.
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Unidade 3—extra  
Entrevista com Diego em Nova York.  
 
Diego: Eu vim pros Estados Unidos em…acho que 2004…no réveillon de 2004 pra 2005. 
Eu tinha acabado de me formar na faculdade e pedi umas férias e então ao invés de eu 
fazer uma formatura, peguei o dinheiro da formatura e fui pra Nova York. Eu vim passar 
dez dias. Os dez dias viraram quinze dias. E aí, não, mentira, no final dos dez dias, eu fui 
chamado pra fazer um workshop de samba, [sei] samba no pé. 
 
Patricia: Aqui em Nova York mesmo? 
 
Diego: Aqui em Nova York. Eu perguntei, “mas cê quer samba no pé ou cê quer samba 
de gafieira?” São danças diferentes.  
 
Patricia: Definitivamente. 
 
Diego: É. E…Por que cê não faz dos dois? Claro. Aí eu fiquei mais cinco pra ter certeza 
que o workshop ia acontecer. Voltei pro Brasil. Avisei a família, “estou indo pra Nova 
York pra fazer um workshop. Deve durar o máximo umas cinco semanas. Voltei pra cá 
em abril. Fiquei cinco semanas…Fiquei seis semanas. 
 
Patricia: O tempo foi se prolongando! 
 
Diego: Fiquei de abril a agosto. Em agosto… 
 
Patricia: E esse tempo todo dando workshops? 
 
Diego: É porque eu fui chamado por um estúdio pra dar o workshop… 
 
Patricia: Tá bom. 
 
Diego: …de samba, de gafieira, forró e samba no pé. E depois desse estúdio, comecei a 
dar aula com…comecei a trabalhando com crianças delinquentes. 
 
Patricia: Sei. 
 
Diego: No próprio estúdio que eu dei aula, eles chamaram pra eu…eles pediram pra 
eu…organizar festas. Eu dei aula em abril… abril e maio, desculpa, dei aula em abril e 
maio [sei]. E no mês de junho pediram pra eu organizar festas de danças latinas. Aí, 
organizei as festas em julho…em jul…em junho. Em julho, de novo pediram pra eu ficar 
encarregado. Eu comecei a ver, bom, se eu tenho que ir embora, se eu tenho que ficar 
aqui eu tenho que começar a organizar a minha vida. E aí em agosto, comecei a 
organizar, comecei a ver o que eu precisava pra me mudar pra cá. Voltei pro Brasil. Falei, 
“Olha, vou me mudar pra Nova York.” E aí, por incrível que pareça meu pai sugeriu, 
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“Então, se você vai se mudar pra Nova York, por que você não faz um curso de teatro 
lá?” 
 
Patricia: Por que “por incrível que pareça”? 
 
Diego: Eu comecei a fazer teatro quando eu tinha doze anos. 
 
Patricia: No Rio mesmo? 
 
Diego: No Rio mesmo. Comecei como ator e minha família sempre foi contra. 
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Unidade 4 
Entrevista com Newton em Campinas, SP. 
 
Newton: Eu nasci em São Paulo, né. São Paulo.  
 
Clémence: Que é o túmulo do samba, né? 
 
Newton: Dizem que é o túmulo do samba, mas isso não é verdade não. Isso foi uma frase 
do poeta brasileiro, um dos formadores da Bossa Nova: Vinícius de Moraes. Ele carioca, 
né, obviamente bairrista, ou seja, privilegiava bem o Rio de Janeiro, em detrimento de 
outras cidades brasileiras aí. E ele teve no Rio de Janeiro fazendo uma apresentação e por 
algum motivo ele falou esta frase, mas dentro de um outro contexto. Porque, na verdade, 
o samba no Brasil não é só carioca. O samba vem da Bahia, tem no Rio, tem no interior 
do Estado de São Paulo, tem na capital do Estado de São Paulo. Então o samba é uma 
coisa plural. Mas, então, eu nasci lá onde o Vinícius de Moraes diz que é o túmulo do 
samba, mas eu mesmo provo que não é, porque eu vim de lá e eu sou um sambista, não é? 
Depois, mudei pra Campinas com 15 anos e aqui estou até hoje. 
 
Clémence: E no grupo Bons Tempos, as pessoas são daqui também, desta região? 
 
Newton: Os outros quatro são de Campinas. Eu só é que vim de fora.
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Unidade 5 
Entrevista com René Nascimento em Nova York.  
 
René:  Eu sou mineiro de Belo Horizonte, tá. Eu vim pra Nova Iorque a primeira vez em 
1999 ou 2000, se não me engano. Vim pra...pra...pra passear e alguns meses depois eu 
estava voltando para poder fazer o primeiro trabalho aqui que era um painel pra...pra um 
restaurante em New Jersey. Estavam inaugurando essa casa nova e precisava de um 
painel muito grande. É um painel de 16 metros de cumprimento que mostra o Brasil de 
norte a sul.  Então, tem todas as capitais registradas ali e aspectos do Brasil de todos os 
gêneros. Mas, então de lá para cá, eu fui e voltei algumas vezes. Sempre vindo quando 
tinha trabalho para fazer. 
 
Patricia: Então foi o trabalho que te trouxe inicialmente e que… 
 
René: É, exatamente. E a última vez foi em 2003 que eu também vim para poder fazer 
um trabalho e tô aqui até hoje. Fiquei preso, pela, pela, pela… Fiquei preso nessa ilha, 
digamos assim, e pelo coração e pela profissão [muito bem]. 
 
Patricia: E você no Brasil sempre morou em Belo Horizonte? 
 
René: Sempre morei em Belo Horizonte. Estudei no Rio na FAAP, ah não, no Parque 
Lages , estudei na FAAP em São Paulo, mas por um curto período de tempo, né. Então, 
quando estava no Rio, morei no Rio, quando estava em São Paulo, morei em São Paulo. 
Sempre viajei muito pelo Brasil porque eu exponho em vários lugares, em vários locais 
no Brasil. Mas...então esse é, mais ou menos, o meu percurso aqui na América.  
 
Patricia: E você se considera, então, não só um artista brasileiro, mas um artista mineiro, 
ou não?  
 
René: Mineiro. Ah, eu inclusive, eu tenho..tenho.. tentado tirar um pouquinho da 
mineiridade do meu trabalho, porque o meu trabalho sempre foi mineiro demais da conta. 
Até o termo demais da conta é um termo muito mineiro. Mas é, quando eu comecei a 
trabalhar com galerias no Rio e em São Paulo, por exemplo, o pessoal falava, René, esse 
trabalho é muito mineiro, as pessoas gostam muito, mas é muito mineiro—tem cara de 
Minas Gerais. Então, isso limita um pouquinho. Agora, por exemplo, fui visitar uma 
galeria, é um museu aqui em Manhattan [sei]. É pra visitar um artista que é Joaquín 
Sorolla, se eu não me engano o nome dele [sei]. Eu nunca tinha  ouvido falar [sei], mas é 
um trabalho maravilhoso e ele…as pessoas lá nas Art League que eu tava estudando, 
comparam ele com Sargent [sei], que é um artista maravilhoso. E, mas eles dizem que o 
Sargent tem um trabalho mais universal e que o outro, ele é muito Espanha e o trabalho 
dele é bastante regional, não é? O que não…Ok, é um trabalho maravilhoso…  
 
Patricia:  O que não desvaloriza o trabalho. 
 
René: Em hipótese alguma. 
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Patricia: Claro. 
 
René: Mas, de repente isso dirige um pouco o público, o consumidor, digamos assim, não 
é?  
 
[Resposta para a pergunta: Quais são as suas influências?] 
 
Como eu sou mineiro,  eu tenho influências mineiras, de artistas mineiros, como por 
exemplo, Álvaro Apocalypse, Yara Tupynambá. E, e...mais nacionalmente, pelos 
muralistas, né, Portinari, DiCavalcanti. Tem gente que diz que eu tenho alguma coisa de 
Diego Rivera, eu acho que não tem nada a ver. Mas eu acho que é o cubismo que deixa 
os muralistas é, é ... muito parecidos, né. Acho que o cubismo é uma maneira que a gente, 
que o muralista têm, de, de... compor o espaço, não é? Então, isso transforma a gente em 
cubista. Inclusive,  nem me considero essencialmente cubista. Mas é uma maneira que a 
gente usa, um artifício, digamos, que eu diria, pra poder preencher longos, longas áreas, 
grandes espaços, né; dividindo espaços em quadrados, trabalhando esses quadrados, não 
quadrados, essas formas geométricas, trabalhando isoladamente, e elas em conjunto 
fazem um conjunto harmonioso.  
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Unidade 6 
Poema lido por Vanessa Maria da Silva 
 
Aleijadinho 
 
Madeira-Pedra sabão comunhão 
Degeneração articulação contramão 
Dedicação superando limitações 
Cinzel talha com perfeição 
Esculturas patrimônio paixão 
Minas eternidade Gerais  
Barroco brasileiro Ouro Preto 
O mundo encantado emoção 
Tesouro de todas as nações 
Guardados aqui em nossos corações. 
 
Jamaveira (Jailson Marques de Oliveira)  
1954 - 
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Unidade 7  
Entrevista com Chacal, Clémence Joüet-Pastré e Luca Prazeres no Parque Laje, Jardim 
Botânico no Rio de Janeiro.  
 
Chacal: Bem, é…eu acho que eu nasci artista. Eu, de uma forma ou de outra, eu iria 
trabalhar com arte, por conta de uma certa sensibilidade, né. 
 
Agora a palavra apareceu para mim muito cedo, através de livros, de literatura infantil, 
Monteiro Lobato, contos de fada. Eu já me apeguei a palavra desde cedo. E na escola eu 
fazia muitas redações, muito texto, era uma coisa que eu gostava de fazer, de escrever; 
sempre me...me fascinou muito.  
 
Depois eu comecei a ler literatura. Poesia era muito raro eu ler. No colégio não era dado 
uma poesia que me estimulasse muito, que tivesse a ver com a minha vida, ou com a 
minha estória. Então, eu me apeguei mais a Guimarães Rosa, a Jorge Amado, e... e 
também uma literatura na época muito em voga, no final dos anos 60, 70, que era aquela 
literatura de Carlos Castenheda, Herman Hesse que já estava ligada a uma coisa do 
movimento hippie, ou movimento pop, movimento pop internacional, né.  
 
Só a partir da leitura do Oswald de Andrade em 71, que foi relido pelos irmãos Campos, 
esse grande poeta e escritor brasileiro é do Modernismo, que fundou o Modernismo, e 
que tinha uma escrita muito sintética, muito bem-humorada, ao mesmo tempo tinha uma, 
uma crítica social, uma crítica de cultura muito forte, expressa nos manifestos 
Antropófago e Pau-Brasil, é que eu comecei a realmente me encantar pela poesia. A 
partir dali que eu percebi que a poesia podia ser uma coisa sintética, bem humorada, 
crítica e que falasse do mundo em que eu vivia.  
 
E.. Aí partir do Oswald de Andrade, eu comecei a escrever. Muito de uma forma como o 
Oswald escrevia que era fotografar o momento, sabe. Ele tinha o que ele chamava de 
poemas Kodak. Porque ele fotografava uma situação, então ele fazia quase como é uma 
foto por escrito. Em breves frases, em breves linhas, ele fotografava uma situação. 
Aquele processo me encantou também e eu comecei a escrever muito parecido. Aí, fiz 
uns três cadernos e logo em seguida me sugeriram que publicasse porque gostaram dos 
textos e tal.
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Unidade 8  
Entrevista com a Companhia do Feijão em São Paulo na sede do grupo.   
Integrantes: Pedro Pires, Zernesto Pessoa, Fernanda Haucke, Fernanda Rapisarda, Guto 
Togniazzolo e Petrônio Nascimento.  
 
Patricia: O que me leva à próxima pergunta; vocês acham que todo mundo nasce artista 
ou há esperança para todos?  
 
[Muitos risos…e alguns comentários] 
 
Pedro Pires: Bom, eu acho que economicamente falando é melhor não ser, né. Porque a 
nossa realidade é difícil e o mundo é bem contrário à arte. Ele é a favor da indústria 
cultural hoje, mas ele é completamente contrário à arte e o que a gente pretende fazer 
aqui com a Companhia do Feijão; ou seja, mas ao mesmo tempo tentando pegar acho 
talvez o cerne do que você pergunta com relação a talento, né, de você ser… Eu, 
particularmente, acredito muito pouco no talento. Tem um, um.. cantor francês, que já é 
falecido, compositor, Jacques Brel, ele tem…Tem uma entrevista dele que ele fala assim, 
“ O talento não existe. Existe a vontade de fazer alguma coisa”. Então, se eu tô com a 
vontade de fazer alguma coisa, eu tenho talento pra fazer essa coisa, né.  O resto é suor; é 
transpiração, né. Um pouco parafraseando o que o Drummond falou, né, que a poesia é, 
sei lá,  10% de inspiração e 90%  de transpiração,   Então eu acho que, acredito que é um 
ofício, né. Um ofício que requer muito trabalho duro, algumas facilidades sim, mas esse 
mito do talento, ele é meio mito, eu acho. Fora os gênios, né; mas o gênio a gente não… é 
outro patamar.  
 
 
Fernanda Rapisarda: Eu acho que quando você pergunta essa coisa de que se há 
esperança pra todos, né brincando com a coisa… a questão da arte, dessa maravilha da 
arte, tal . Mas acho que a esperança maior, que eu acho que é o mais importante, é se 
cada um conseguir descobrir aquilo que realmente quer fazer.  Seja matemática, ou 
seja…mas por vocação, por aptidão. Porque se a pessoa for atrás daquilo que ela vai 
fazer, aquilo que ela vai fazer vai ter algum significado, que não vai ser só ganhar 
dinheiro e fazer parte da engrenagem. Então aí, eu acho que faz a diferença. Não importa 
se ela vai ser qualquer coisa, ela vai consertar carro. Ela tá vocacionada pra aquilo, eu 
acho que faz toda a diferença. Aí reside a esperança para a pessoa. 
 
Patricia: É a paixão?  
 
Fernanda Rapisarda: É a paixão, a vocação. Não sei como é que, como denominar isso, 
mas não se preocupar só em simplesmente ter uma profissão, mas sim descobrir aquilo 
que te… de alguma maneira, que nem pra todos é possível, infelizmente, né? Nem todo 
mundo tem essa possibilidade de correr atrás do que realmente gostaria de fazer, mas 
quando isso acontece, acho que faz uma diferença aquilo que a pessoa faz.  
 
[As falas abaixo respondem à seguinte pergunta: E como é ser artista no Brasil?]  
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Petrônio: Você já deu nó em pingo d’água?  É mais ou menos isso.  
 
(risos)  
 
Patricia: Frustrante?  
 
Guto: Difícil. 
 
Petrônonio: Não acho frustrante, não. É difícil, mas é…por outro lado é instigante.  E é 
uma coisa assim de você compra e fala eu vou. E ao mesmo tempo isso te dá uma força 
muito grande. Sabe, você fala, eu vou, eu quero, eu sei quais são as dificuldades, eu sei 
que vou encontrá-las, mas eu estou disposto. Isso daí é até é uma força que, que… te 
impulsiona.  
 
Patricia: Justamente por ser difícil… 
 
Petrônio: Justamente por ser difícil. E por ser, principalmente por ser uma escolha. Que é 
assim: normalmente é uma escolha.  Você tá diante, olha a situação é essa que o Pedro já 
colocou. É difícil, economicamente é complicado, mas eu escolhi.  Se eu escolhi é porque 
tem algo maior ali que me interessa. Então é isso, e a experiência de ser artista no Brasil, 
pelo menos assim, acho que se ser artista em geral, ela é vital. Ela é vital, porque senão 
você morre. Você precisa disso. Então independe das dificuldades.  Você vai atrás das 
dificuldades. Você tenta superar.  
 
Fernanda Haucke: Meu pai falava assim. Ele falava: -- Olha, tem uma coisa que 
ninguém obriga ninguém é ser ator. Pode obrigar a ser engenheiro, advogado, e médico.  
Agora, o pai e a mãe, nunca…  
 
Guto (entre as palavras da Fernanda): Vai ser ator!  
(risos)  
 
Fernanda Haucke: -- Vai ser ator, menino! Isso ninguém obriga. Se você é ator no 
mundo ou criador de teatro ou você faz parte do mundo teatral é por livre, espontânea 
vontade. A decisão é sua. Então vai arcar com as consequências.  
 
Mas a gente tem um…Enfim falando da dificuldade, né. A gente tem junto com, né o 
visceral, senão daria pra ser outra coisa cada um de nós. A gente tem que gostar de ser de 
grupo, gostar de tá junto e tem outros objetivos, né. Objetivos coletivos, objetivos de 
buscar melhorar. Buscar caminhos para o todo avançar, melhorar. Sair desse estado de 
coisa do jeito que tá porque não tá bom. 
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Unidade 9 
Entrevista com Tânia Cypriano em Nova York.  
 
Tânia: Bom, o meu nome é Tânia Cypriano, eu nasci em São Paulo, nasci em 
Martinópolis, interior de São Paulo.  Cresci em São Paulo até os 16 anos e depois vim 
para os Estados Unidos, onde, até hoje, eu moro. Moro aqui em Nova Iorque, sou casada, 
tenho um filho de 11 anos.  
 
Patricia: Quando é que você veio pra Nova Iorque?  
 
Tânia: Para Nova Iorque eu vim em 87, 1987. Para os Estados Unidos eu vim em 79. 
 
Patricia: Em 79. E desde 79 você tá morando aqui ou você voltou ao Brasil, pra morar 
no Brasil?  
 
Tânia: Eu voltei para o Brasil, mas o pra… acho que o periodo, mais largo mais longo 
que eu passei lá foram nove meses. Mas eu também passei um tempo em Berlin, eu 
cheguei a morar quatro meses em Berlin. E fiquei bastante tempo assim, eu mudei 
bastante, mas sempre aqui dentro dos Estados Unidos, entende, não muito fora.  
 
Patricia: Por que você, primeiro, veio pros Estados Unidos? Qual foi a razão? 
 
Tânia: Nossa, é uma coisa tão, bem de teenager mesmo, ah... Eu estava… Eu vim pra cá, 
acho que uma das minhas paixões mesmo assim pelos Estados Unidos foi através do Bob 
Dylan.  
 
Patricia: Ah, que interessante. 
 
Tânia: Eu..Foi muito engraçado assim. Eu lembro a primeira vez que quando foi 
traduzido a música do Bob Dylan eu devia ter uns 14 anos de idade. E eu fiquei fascinada 
por aquela música e eu lembro que eu pegava dicionário, ficava tentando traduzir as 
letras.  Mas, tinha alguma coisa, sabe, assim na, na…e logicamente quando você traduz 
de dicionário sai tudo errado [claro], mas abriu uma coisa no meu imaginário,  que eu 
entendia que era aqui que eu deveria morar, que aqui falava pra mim, sabe assim, que 
aqui falava o que eu gostava.  
 
É e eu cheguei e fui direto pra Califórnia e realmente também cheguei assim num lugar 
que era super a cara do que eu… do que eu imaginava os Estados Unidos, né.  Eu fui a 
Berkeley que ainda existia o People’s Park, então nos domingos tinha aqueles shows ao 
ar livre com as pessoas nuas, e sabe, peguei ainda show de Neil Young, fiz assim, tinha 
aquela coisa do surfe. Então, pra mim assim, aquilo que eu... 
 
Patricia: Era a sua expectativa?  
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Tânia: Totalmente [interessante], totalmente. Meu primeiro namorado foi loiro, de olhos 
azuis. Tudo, assim, era exatamente o que eu imaginava.  Foi muito legal.  
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Unidade 10  
Entrevista com Luiz Ruffato e Marguerite Harrison em São Paulo.  
 
Luiz Ruffato: Meu nome é Luiz Ruffato e estamos aqui na minha casa em São Paulo, 
capital.  
 
Marguerite Harrison:  Eu sou Marguerite Itamar Harrison, Professora na Faculdade de 
Smith College nos Estados Unidos.  
 
Marguerite Harrison: Bom. A gente tá aqui pra conversar com o Luiz, fazer algumas 
perguntas. E eu queria começar com algumas perguntas assim ligadas à sua formação. 
Quando você se tornou escritor? Como você aprendeu a escrever ficção? Esse tipo de 
coisa. Conta a história de como você se tornou escritor.  
 
Luiz: Bom, eu tenho uma história meio particular, meio peculiar, né. Porque é uma boa 
parte dos escritores brasileiros eles são de, quando eles eram crianças já sabiam que 
queriam ser escritores um dia, né. Eu não, eu só vim a pensar na possibilidade de vir a 
escritor é muito, muito tarde. Eu…Em casa, na minha casa não tinha livros. A minha mãe 
era analfabeta e meu pai era semi-analfabeto e eles portanto, né eles foram pra 
Cataguases, não é a minha cidade, quer dizer não é a cidade da minha família.  Eles 
foram pra lá porque eles acreditavam que lá teria mais condições de ver os filhos 
estudarem. E fui assim que nós, eu, meu irmão e minha irmã acabamos realmente indo 
estudar.  
Eu antes disso eu trabalhei como ajudante do meu pai de pipoqueiro, trabalhei em 
botequim que vende cachaça e ovo cozido, trabalhei como operário têxtil, depois eu fui 
fazer tornearia mecânica no Senai.   
 
E aí, só depois disso tudo, porque aí eu fui para Juiz de Fora, trabalhando como torneiro 
mecânico, e então eu fui fazer uma faculdade de comunicação na Universidade Federal 
de Juiz de Fora. E na universidade eu passei então a conviver com um grupo de pessoas 
que gostavam ou tinham uma relação mais próxima com literatura, com leitura de uma 
maneira geral. E foi então que a partir desse momento que eu comecei a perceber que eu 
tinha uma formação muito ruim em termos gerais. Eu tinha estado em colégios muito 
ruins em Cataguases, que é a minha cidade. E então na universidade eu comecei, eu 
passei a me interessar mais por tentar preencher essas lacunas de educação, né. E também 
comecei a pensar na possibilidade de um dia vir a escrever. E esse desejo, na verdade, foi 
um desejo muito mais, no começo, de alguém que lia e achava que também poderia, quer 
dizer, que também tinha alguma coisa pra falar do que, propriamente, um desejo 
realmente de fazer algo que as outras pessoas fossem participar disso e tal. Era uma coisa 
muito prática.  
 
E aí então eu passei uns bons anos, eu acredito que eu deva ter passado uns 15 anos mais 
ou menos só estudando. E quando eu digo estudando, estudando mesmo: física, química, 
história, geografia, literatura e tal, porque eu queria aprender primeiro um monte de 
coisa. E neste momento, evidentemente, eu lia muito a literatura também. E foi lendo 
literatura que eu comecei a pensar na possibilidade de vir a também escrever um livro. 
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E aí eu descobri que se eu fosse escrever um livro, eu queria escrever sobre classe 
operária, sobre aquilo que eu conhecia, né . Que minha cidade é uma cidade industrial há 
100 anos. Então, eu convivi, a minha vida foi convivendo com trabalhadores, ou que 
moravam em Cataguases e trabalhavam nas fábricas, ou a mão-de-obra que vinha pra São 
Paulo para o ABC trabalhar. 
 
Então, o meu universo era este. E foi pensando em escrever sobre esse universo que eu 
levei um susto. Quando eu descobri que em literatura brasileira não havia a representação 
desse personagem. Quer dizer, há na literatura brasileira personagens de origem operária, 
mas em geral eles são militantes politicos, né. Mas, esse operário que bate cartão de 
manhã, e sai à noite, que tem uma vida, que tem uma família, que tem desejos e sonhos; 
ou seja, esse personagem que é um homem comum, né praticamente não há, não havia na 
literatura brasileira, até então. 
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Unidade 11 
Entrevista com Henrique Schucman em São Paulo.  
 
Henrique: O meu nome é Henrique Schucman. E eu atualmente tô me dividindo entre 
alguns afazeres, que é a tapeçaria, que é o principal, que também tem uma divisão, que é 
dar aulas e também e a parte de criação - de tecer as minhas obras. Aí eu tenho uma 
pousada que chama a Pousada do Tapeceiro. Que ao mesmo que é uma pousada comum, 
é uma pousada que recebe e promove eventos relacionados com arte têxtil em geral e aí 
também outras artes.  
 
E aí eu tenho alguma afinidade, ficando cada vez maior, com jardinagem, tô criando 
viveiro lá na região, então a gente tem se dividido nessas três atividades principalmente. 
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Unidade 12 
Entrevista com Numa Ciro e Nelson Vieira no Rio de Janeiro.  
 
Nelson: E como é ser artista no Brasil?  
 
Numa: Ih, cara. Eu acho que.. Não tem um jeito só de ser artista no Brasil, né? Tem as 
grandes estrelas, que é uma coisa. Tem as médias estrelas. Tem os undergrounds, como 
eu. Eu me considero uma artista brasileira nesse mundo underground, que é já uma coisa, 
como é que eu posso dizer? É o underground do underground; é o Off do Off.  
 
Por quê? Eu nunca fui a Nova Iorque nem a Londres. Eu só conheço Paris, da Europa. Eu 
só conheço Paris, Sevilha, Lisboa. Inclusive eu não fui a Nova Iorque porque não me 
deram visto.  
 
Nelson:  Por quê?  
 
Numa: Por que eu não soube dizer quando eu ganhava por ano. Eu acho que eu cheguei 
também meio mal preparada lá.  
 
Mas aí, o que é que as pessoas me dizem, eu posso dizer uma coisa assim da fantasia? O 
que me dizem que os, os artistas underground de Nova Iorque, né, de Londres e tal, eles 
têm um lugar muito específico, eles são reconhecidos; tem um lugar pra eles. Aqui no 
Brasil isso não existe, não. [Não existe] Existe um pequeno nicho. As pesssoas não têm 
um reconhecimento nacional sobre isso, assim. Não tem uma mídia para o artista 
underground.  Não existe um..Agora.. 
 
Nelson: É mais local o reconhecimento?  
  
Numa: Ficou a coisa mais local. Eu, por exemplo, tem um povo em Salvador pequeno 
que me conhece. Em Campina Grande as pessoas ainda me conhecem, ainda falam às 
vezes no jornal, embora eu tenha saído de lá há tanto tempo. Mas quando houve, quando 
o teatro municipal lá fez 35 anos, o diretor me chamou pra eu fazer a festa dos 35 anos. 
Eu fui com o meu monólogo cantante pra Campina, por exemplo.  Recife, eu me 
apresentei muito. Tem aquele pessoal de teatro que sabe quem sou. Tem uns nichos.  
 
Aqui no Rio a coisa tomou um certo vulto  Mas a coisa de quem anda underground, tem 
poucos undergrounds.  Por que as pessoas, o underground aqui, o artista underground 
aqui, ele é enquanto ele não entra no mercadão mesmo. Eu fiz disso não trampolim pra 
entrar no mercado, eu fiz disso a minha forma de ser. Pode ser até que num certo 
momento, como Clementina de Jesus, eu vou fazer 60 anos no próximo ano, pode ser que 
num certo momento eu entre num mercado maior. Quem sabe, talvez.  
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