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Fernando Pessoa e o panda

Jaguar
Cartunista

Pegamos um táxi no aeroporto
de Lisboa, mas antes de chegar
ao hotel mandei o motorista
fazer um desvio pelo Chiado e
dar uma meia trava n’A Bra-
sileira. Fernando Pessoa conti-
nuava na sua mesa. O vate luso
estavasitiadoporumahordade
japoneses que tiravam selfies
freneticamente. Morreu de cir-
roseaos47anos.Agoratemum
fígado de bronze. Eu tive mais
sorte: bebi até os 80. E iria pas-
sar uma semana bebendo cer-
vejasemálcoolnaquelaterrade
vinhos e bagaceiras. Ninguém
merece, nem o Maluf. Aprovei-
to para falar do estrago que
Pessoa provocou. Parecia fazer
seusversoscomtantafacilidade
que levou milhões de leitores a
pensar que poderiam fazer o

mesmo. O que resultou num
formidável lixão literário. Por
falar nisso, na viagem anterior
Lisboa era um canteiro de
obras. Entulho, poeira e andai-
mes por toda parte. Mas agora
está um brinco. O taxista ad-
mitiu a melhora , mas reclamou
da sujeira nas ruas. Imagina se
ele fosse ao Rio, pensei. Ten-
tamos engrenar uma conversa
com ele, sempre uma boa ma-

neira de conhecer qualquer ci-
dade. Mas o cara deu o papo
por encerrado e só respondia
com ruídos guturais até che-
garmos ao hotel. E não só ele:
é que irmãozinhos brasileiros,
fugidos da crise, estão invadin-
do Portugal e disputando o
mercado de trabalho. No hotel
as camareiras eram brasileiras.
Mas vamos deixar de lado essa
sociologia de boteco. Valeu, no
Gambrinus,comemosomelhor
bacalhau da vida. E comprei es-
se pôster genial contra o ra-
cismo: ”Seja como um panda.
Ele é preto. Ele é branco. Ele é
asiático”. Num jornal que não
conhecia, Público, uma análise
sagaz da crise brasileira, assi-
nada por Vicente Jorge Silva. A
começar pelo título: Da teleno-
vela à tragédia brasileira. Trans-
crevo um pedaço: “Foi tanta a
influência das telenovelas que,
muitas vezes, cedendo à ten-
tação de ver a realidade através
de suas lentes ou, mais ainda,
vimos literalmente desaparecer

a fronteira entre realidade e fic-
ção sempre que os aconteci-
mentos proporcionavam – des-
de os meros fait-divers do dia a
diaaoschamadosfatospolíticos
e judiciais (de que o caso Só-
crates é principal expoente).
No momento em que escrevo, e
na sequência de episódios te-
lenovelescos, Lula anunciava
por fim que ia se entregar à
polícia (...) Só que a telenovela
político-judicial brasileira envol-
vendo seu antigo presidente es-
condiahá largotempoumoutro
gênero: a verdadeira tragédia
em que se tornou o Brasil”. O
país do futuro, de Stefan Zweig
(que, no entanto, acabaria por
ali suicidar-se). Os tempos mu-
daram. Vocês notaram que su-
miram as ‘piadas de portu-
guês’? Agora eles dão o troco;
contam ‘piada de brasileiro’. Só
que de humor negro. Fomos
paraoPorto.Trêsdiasdechuva,
vento e uma neblina que tudo
encobria, até os japoneses e
suas ávidas câmaras.

Comprei esse pôster genial contra o racismo:
”Seja como um panda. Ele é preto. Ele é
branco. Ele é asiático”

OS ROMANOV – O FIM DA

DINASTIA / ROBERT K. MASSIE

No centenário da Re-
volução Russa, Os Ro-
manov – O fim da Di-
nastia se debruça so-
bre os momentos fi-
nais da família impe-
rial russa. Escrito à ma-
neira de uma história
de detetives por Ro-
bert K. Massie, o livro
recria o sinistro mas-
sacre que pôs fim à vi-
da do último czar e de
seus familiares. Rocco
/ 269 p. / R$ 27,90

ARMÁRIO DE LETRAS

LEMBRA DAQUELA VEZ / ADAM

SILVERA

O livro conta a história
de Aaron, um garoto
do Bronx que está des-
cobrindo sua sexuali-
dade. Com o apoio da
mãe e da namorada
Genevieve, o menino
tenta ser feliz após o
suicídio do pai. Quan-
do a menina viaja, Aa-
ron se aproxima de
Thomas e encontra ne-
le mais do que um me-
lhor amigo. Rocco /
336 p. / R$ 39,50

AS MÃES / BRIT BENNET

Vivendo em uma co-
munidade conserva-
dora, Nadia Turner se
vê obrigada a tomar
uma difícil decisão
quando engravida do
filho do pastor local.
Ao retornar à cidade
depois de se formar na
universidade, a jovem
terá seu comporta-
mento julgado pelas
atitudes que tomou.
Intrínseca / 256 p. /
R$ 49,90 (impresso) e
R$ 34,90 (e-book)

FORMIGUEIRO / MICHAEL

DEFORGE

Com uma arte absolu-
tamente fora dos pa-
drões e cores alucinó-
genas, o canadense
DeForge retrata com
desencanto e sarcas-
mo o dia a dia de um
formigueiro – metáfo-
ra das sociedades hu-
manas. Inclassificável,
esta HQ adulta é um
dos lançamentos mais
interessantes (e enig-
máticos) do ano. Mi-
no/ 112 p./ R$ 79,90

O ANIMAL ECONÔMICO /

DELFIM NETTO

O resultado de mais de
três décadas da coluna
de Delfim Netto na Fo-
lha de S. Paulo se en-
contra nesta obra, on-
de sua longa experiên-
cia política, rigor da re-
flexão e humor sofis-
ticado se revelam com
clareza. Em 182 arti-
gos, somos apresenta-
dos o contexto do Bra-
sil entre 1986 e 2017.
Três Estrelas / 416 p. /
R$ 79,90

EDUCAÇÃO COMO PRIORIDADE

/ DARCY RIBEIRO

Grande pensador do
Brasil, Darcy Ribeiro
(1922-97) tem aqui
reunidos seus escritos
sobre educação. Auto-
ridade não lhe falta, já
que entre outros fei-
tos, foi fundador da
Universidade de Brasí-
lia, criou os Cieps de
Brizola e, como sena-
dor, as Leis de Diretri-
zes e Bases da Educa-
ção. Global/ 224 pá-
ginas/ R$ 45

DEIXADA PARA TRÁS / CHARLIE

DONLEA

Nicole Cutty e Megan
McDonald eram duas
garotas completa-
mente diferentes que
estudavam no mesmo
colégio. Isso era tudo
que tinham em co-
mum até terem o mes-
mo destino trágico: fo-
ram sequestradas por
um psicopata. E so-
mente uma escapou
para contar a história.
Faro editorial / 365 p.
/ R$ 26,90

AGENDA Envie o texto ATCULT para o número 50010 e receba informações diárias sobre a agenda
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Música
Anelis, Du Txai e Aiace
ComopartedotributoaItamarAssumpção,a
cadanoiteAnelis,DuTxaieabandareceberão
um músico baiano convidado. Nesta ocasião,
a cantoras e compositora baiana de samba
Aiaceéaconvidada.CaixaCulturalSalvador–
Rua Carlos Gomes, 57, Centro (3421-4200).
R$10(inteira)eR$5(meia).Hoje,às20h.

Azul Poema
Uma nova formação das orquestras da San-
bone Jazz Ensemble interpreta, com o cantor
ZéHonório,clássicosgravadosporGalCostae
Ney Matogrosso com arranjos do maestro
Sanbone. Café-Teatro Rubi – Wish Hotel da
Bahia (ex-Sheraton) - Av. Sete de Setembro,
1537, Campo Grande (3013-1011). R$ 60.
Hoje,às20h30.

Música dos Afetos
A música barroca é novamente destaque no
concerto da Orquestra Sinfônica da Bahia.
Com participação da artista italiana Livia Lan-
franchi, flautista. Igreja de Santo Antônio da
Barra, Praça Santo Antônio da Barra, Barra
(3013-3117).Hoje,às16h.Entradafranca.

Teatro
A Bofetada
EleonoraquefingeamarVâniaLeão,queama
Dirce Mendonça, que ama Anitta, que não
ama ninguém porque é uma raposa. A atriz
que não apresenta o espetáculo, pois a situa-
çãopolíticabrasileiraestáumsufoco.Pandora
que ficou para titia e dá aula de dialeto java-
nês.FantaMariaque,pranãoenlouquecerde
vez, vive "rebobinando" e adora tomar cho-
que na escada rolante da Politécnica. Teatro
Isba – Av. Oceânica, 2717, Ondina
(4009-3622). R$60 e R$30. Sáb e dom, às
20h.

De Um Tudo
Dir.:FernandoGuerreiro.Comesquetesmusi-
cais e coreográficas apresentando situações
corriqueiras e curiosas, o espetáculo provoca
reflexãoacercadaculturabaianae,aomesmo
tempo, arranca gargalhadas da plateia. Tea-
tro Sesc Casa do Comércio - Av. Tancredo Ne-
ves, 1.109, Pituba (3273-8543). R$30 e
R$60.Sáb,às20h.

O Corrupto
Dir.: Marcelo Praddo. Frank Menezes, de for-
ma super engraçada, encarna um professor

quedáaulasdecorrupçãoativaparaumapla-
teiarepletadealunosrepetentes...enãopou-
pa nada nem ninguém. Teatro Módulo – Av.
Prof. Magalhães Neto, 1177, Pituba
(2102-1350). R$50 e R$25. Sáb e dom, às
20h.

Os Pássaros de Copacabana
ComquatroindicaçõesaoPrêmioBraskemde
Teatro, o monólogo musical Os Pássaros de
Copacabana conta a história de uma travesti,
àsvésperasdoGolpede1964,tentandofazer
um espetáculo em homenagem ao composi-
torAryBarroso,porencomendadeseuaman-
temilitar.TeatroMolière–Av.7deSetembro,
401,LadeiradaBarra,Barra(3336-7599).R$
30eR$15.Sábedom,às20h.

Ponto e Vírgula
Dois homens, absolutamente desconhecidos
se encontram em uma sala de espera. Ente-
diados com a demora, aos poucos, uma con-
versa se desenrola e cada um deles vai entre-
gando ou deixando escapar suas questões
com a vida Museu de Arte da Bahia – MAB –
Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vi-
tória (3117-6902/08). R$ 20 e R$ 10. Sáb e
dom,às18h.

Quaseilhas
Dir.:DiegoPinheiro.Oespetáculofazumtrân-
sitoentreas lacunasdamemóriaafro-diaspó-
ricaeéaprimeiraobracênicaautoralbrasilei-
ra integralmente em idioma africano, o yorù-
bá. Forte do Barbalho, Rua Marechal Gabriel
Botafogo, s/n, Barbalho. R$ 10 e R$ 5. Qui a
sáb,às19h.Dom,às18h30.

VIVADANÇA - Sórditos
Umhomemesuanecessidadededesfigurare
deslocar sua identidade para se reconhecer a
partir do seu corpo, um corpo que ataque sua
racionalidade e pensamento no qual ele está
preso, um corpo que se tornou uma lingua-
gem para intervir e mobilizar sua realidade,
corpo como lugar de encontro. O espetáculo
ganhou o IV Certámen SóloDos en Danza. Ic-
ba, Goethe Institut - Av. Sete de Setembro,
1809, Corredor da Vitória (3338-4700). R$
20eR$10.Hoje,às17h.

Teatro infantil
Chapeuzinho Vermelho
Chapeuzinho Vermelho recebe da mãe a mis-
sãodelevardocesparasuaavóqueestádoen-
te.Nãoseguindosuasrecomendações,acaba
entrando na floresta. Enganada pelo Lobo
Mau disfarçado, ela se vê metida em muitas

confusões. Nessa versão, a mãe de Chapeuzi-
nhotemumafunçãodecisivaparaodesfecho
da história.Teatro Gil Santana - Rua da Fonte
do Boi, 131, Rio Vermelho (3012- 3963). R$
40eR$20.Sábedom,às18h.

O Casamento de Dona
Baratinha
Dir.:GilCoelho.DonaBaratinhaencontrauma
caixinha cheia de moedas, resolvida a casar,
ela vai para a janela em busca de um preten-
dente que sirva para ser seu marido. Muito
exigente ela finalmente encontra um que vai
deixá-la muito infeliz. Qual será o final dessa
historia?TeatroGilSantana-RuadaFontedo
Boi,131,RioVermelho(3012-3963).R$40e
R$20.Sábedom,às16h.

O Pequeno Princípe
A historia começa com 2 pessoas que perde-
ram o trem, numa estação espacial. Para pas-
sar o tempo, eles abrem suas maletas e delas
vãotirandováriosobjetos.Atéqueopersona-
gem1tiraumgizeresolvefazerdesenhosnas
paredes despertando a curiosidade do outro.
De repente, é desenhado uma jiboia engolin-
do um elefante.Teatro Gil Santana - Rua da
Fonte do Boi, 131, Rio Vermelho (3012-3
963).R$40eR$20.Sábedom,às17h.

Os Três Porquinhos
Dir.:GilCoelho.Ahistóriaacontecequandoos
três porquinhos estão brincando, até que en-
contram o caçador atrapalhado Chico Chicó,
quelhesavisaqueoLoboMaufugiudozooló-
gico e está solto. Eles não acreditam no caça-
dor até que o lobo aparece e resolve levar os
porquinhos para a panela.Para se proteger,
elesconstroemcasasdepalha,madeiraetijo-
los, mas o lobo tem planos de derru-
bá-las.Teatro Gil Santana - Rua da Fonte do
Boi,131,RioVermelho(3012-3963).R$40e
R$20.Sábedom,às15h.

Secanólia
A peça conta a história de um reino que sofre
comos desmandos de um Rei que quer todos
os recursos do reino para consumo próprio.
Começa então a jornada do Mago do Reino
embuscadameninaquesegundoumaprofe-
cia,salvaráatodosaoencontraraagua,fonte
de recurso que até então era o lixo recicla-
do.Teatro SESI Rio Vermelho, R. Borges dos
Réis, 9 - Rio Vermelho. R$ 30 e R$ 15. Sáb e
dom,às16h.

Dança
Balé Folclórico da Bahia

Dir.: Walson Botelho. Coreografia: Zebrinha.
O espetáculo baiano com base na cultura po-
pular tem como destaque a dança dos orixás.
Teatro Miguel Santana - Rua Gregório de
Mattos, 49, Pelourinho (3322- 1962). R$ 50.
De seg a sáb (exceto ter), às 20h. Temporada
portempoindeterminado.

Show Folclórico Topázio
Grupo internacional apresenta espetáculo de
culturapopularbrasileira.RestauranteOColi-
seu - Cruzeiro de São Francisco, 9/ 13
(3321-5585). Seg a sáb, 11h30 às 16h (a la
carte)edas19hàs21h(buffetlivrecomespe-
táculo folclórico). Temporada por tempo in-
determinado.

Exposição
A Vastidão dos Mapas
Amostratrazumconjuntodemapasoriginais
dosséculosXVIaoXVIIIdonúcleodecartogra-
fia da Coleção Santander Brasil. São 29 artis-
tas convidados e mais de 80 obras. Palacete
das Artes - Rua da Graça, 284, Graça
(3117-6987). Ter a sex, das 13 às 19h. Sáb e
dom,das14às19h.Entradafranca.

Meu Cabelo e Eu
A exposição, feita por alunos da associação,
apresenta de forma colorida personagens
semanecessidadederetratararealidade,ex-
pressando a imaginação sem regras e pa-
drões. Uma parceira do shopping Itaigara
com a APAE. Shopping Itaigara – Av. Antônio
CarlosMagalhães,656,Pituba(3270-8900).
Seg a sex, das 9h às 21h. Sáb, das 9h às 20h.
Entradafranca.

Museu Carlos Costa Pinto
Criadoparaconservaraspectosdaantigaresi-
dênciadeCarloseMargaridaCostaPintocom
objetos de arte colecionados na primeira me-
tadedoséculoXX,oespaçoevocaahistóriada
Bahia Colonial e Imperial através de um acer-
vo composto por 3.175 peças dividias em 12
coleções.MuseuCarlosCostaPinto–Av.Sete
de Setembro, 2490, Corredor da Vitória
(3336-6081). R$ 6 e R$ 3. De seg a sex, das
14h30 às 19h (exceto terça); sáb, de 14h30
às18h.R$10eR$5.

Museu da Misericórdia
O museu guarda 467 anos de história em seu
acervo de mais de 3.800 peças que datam do
século XVII até os dias atuais. Tem destaques
como os azulejos de 1712, que reproduzem a
Procissão do Fogaréu, realizada pela Irman-
dadedaSantaCasa.MuseudaMisericórdia–

Rua da Misericórdia, 6 – Praça da Sé
(2203-9835). R$ 6 e R$ 3. De seg a sex, de
8h30às17h30.Sáb,de9hàs17h,eferiados,
de13hàs17h.

O Sertão de João Machado
O céu estrelado do sertão baiano, a terra de
chão batido, os carroceiros e caminhoneiros
são algumas das memórias de infância do fo-
tógrafo João Machado, que foram materiali-
zadas em registros fotográficos. Caixa Cultu-
ral Salvador – Rua Carlos Gomes, 57, Centro
(3421-4200).Teradom,das9hàs18h.Entra-
dafranca.

Primavera Burlesque
A mostra reúne 50 obras que através de cores
quentes, puras e vivas, celebram a Primavera
Burlesque,umametáforasobreocontínuore-
nascer artístico e a ironia do olhar. Do artista
baianoMiguelCordeiro.MAB-MuseudeArte
daBahia,Av.SetedeSetembro,2340–Corre-
dordaVitória.Terasex,das13hàs19h.Sáb,
domeferiados,das14hàs18h.Entradafran-
ca.

Smetak - O Alquimista do
Som
Peças do músico pesquisador e professor suí-
ço,naturalizadobrasileiro,WalterSmetak.Ele
viveunaBahiaentre1937e1984.SalaWalter
Smetak – Centro Cultural Solar Ferrão – R.
Gregório de Mattos, 45, Pelourinho. Ter a
sáb, das 13h às 17h. Entrada franca. Exposi-
çãopermanente.

Templo de Oxalá
A obra de Valentim tem como ponto de parti-
daaquiloqueFreudentendecomo‘ofundovi-
vo do nosso idioma, de nossas crenças e de
nossa filosofia’. Museu de Arte Moderna da
Bahia – MAM – Av. Contorno, s/n, Comercio
(3117-6139).Terasáb,das13hàs18h.Entra-
dagratuita.

Lazer
Boliche Paralela
Adultos e crianças a partir de 5 anos podem
aproveitar uma programação de férias com
boliche, mini golf, patinação e sinuca. Shop-
pingParalela-Av.LuísViana,8544,Paralela.
Boliche: R$ 69 a R$ 109; mini golf: R$ 10
(uma pessoa) a R$ 20 (três pessoas); sinuca:
R$ 25 (meia hora); patinação: R$ 25 (meia
hora).Segasex,das16hà0h;sáb,das14hà
0h;Dom,das14hàs22h.

Casa do Rio Vermelho

CasaondeviveramosescritoresJorgeAmado
eZéliaGattaiestáabertaaopúblicocomproje-
ções de vídeos e ambientes temáticos, com
trechosdaobradocasaleváriosdepoimentos
depessoasqueconviveramcomeles.Noquin-
tal da casa, a Roda de Conversa com exibição
depoimentosdeamigosefamiliares.RuaAla-
goinhas,33,RioVermelho.R$20eR$10.Ter
a dom, 10h às 17h. Entrada franca na quar-
ta-feira.

Histórias Afro-Brasileiras
Com a participação das escritoras e narrado-
ras Vanda Machado e Vovó Cici, o projeto His-
tórias Afro-Brasileiras realiza atividades em
homenagemaoDiaMundialdoLivro.Hoje,o
evento conta com oficinas e sessão de histó-
rias. Biblioteca Infanto Juvenil Betty Coelho,
Rua Lavínia Magalhães, 42, Boca do Rio. A
partirdas14h.Entradafranca.

Parque da Cidade
Oferece 720 mil metros quadrados de área,
dos quais 70% são de Mata Atlântica. Além
das belezas naturais, o parque tem brinque-
dos e atividades para as crianças. Av. Antonio
Carlos Magalhães, s/n, Itaigara (3358-
5612).Abertodiariamente,das6hàs17h.

VR7 Realidade Virtual
Diversão para toda a família, em espaços te-
máticospreparadosparaexperiências imersi-
vas.Maisde200jogosinterativos,individuais
ou em grupo.Rua Marechal Floriano, 482-B,
Canela. Diariamente, das 14 às 22h. Valor:
entreR$30eR$40,períododemeiahora.In-
formações e reservas: 3014-3007 ou no site
vr7.com.br.

Lazer Infantil
Animal Tour
Osbrinquedossãodivertidosbichinhosmoto-
rizados que podem ser conduzidos pela pró-
priacriançademaneirasegura.ShoppingItai-
gara–Av.AntônioCarlosMagalhães,656,Pi-
tuba (3270-8900). R$ 15 (8 min), R$ 25 (16
min) e R$ 35 (24 min). Seg a sex, das 9h às
21h;sáb,das9hàs20h.

Feira de Livros Letrinha
Promover o encontro entre a literatura e as
crianças. Este é o objetivo da feira de livros Le-
trinha.SalvadorShopping–Av.TancredoNe-
ves, 3133, Caminho das Árvores
(3417-6000). De seg a sáb, das 9h às 22h;
domeferiados,das13hàs21h.Entradafran-
ca.


